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Op slag verliefd 
op Huis te Lande

Een korte geschiedenis 
van landgoed 
Clingendael 

Op de hoek, waar nu meneer 
Heijn zijn winkel heeft, zat toen 
Simon de Wit. Daarnaast was de 
groentewinkel van Jan Leeuwen-
steijn te vinden, verreweg de 
grootste en drukste zaak in de 
Archipel, en zeker in de Suma-
trastraat. Zijn klanten kwamen 
uit heel Den Haag en Wassenaar. 
Gunstig dus voor de aanloop in 
de hele buurt! Naast Leeuwens-
tein waren er nog drie groen-
tewinkels gevestigd, te weten 
Willem Koolmees, tante Truus 
Peters (leverde aan de BPM) en 
Tinus Meesters. 
De Bataaf en de Nationale Ne-
derlanden kochten bij hem het 
fruit en de groenten. In het pand 
van Peters heeft eventjes een 
kof�iehuis gezeten, waarvan ik 
meen mij te herinneren dat het 
de naam De Automarkt droeg. 
Ook naast Koolmees zat een echt 
ouderwets kof�iehuis en daar 
weer naast hadden de gezusters 

Ven een kleine kruidenierszaak. 
Toen deze veranderde in Simon 
Albert, zijn de gezusters gestopt 
met de grutterswaren en hebben 
nog een paar jaar een stomerij 
beheerd.

Er waren twee bakkers, waar-
onder Hus, waarvan mevrouw 
v.d. Plas �iliaalhoudster was. 
Aan het einde van de straat was 
de winkel van Lensveld Nicola 
gevestigd. Later werd Hus omge-
bouwd tot een zogeheten vino-
theek, wat compleet nieuw was 
in die tijd. De tabak branche was 
ook goed vertegenwoordigd: er 
zaten maar liefst drie sigaren-
boeren in de straat, namelijk 
Eugene Wijnen, Tina Brouwer 
en eentje waarvan ik de naam 
kwijt ben. Als man kon je bij 
twee kappers terecht: Jan van 
Aarle - een unieke kapper, want 
hij kon knippen zonder rod-
delpraatjes - en Eppo Feenstra, 

die iets verderop in de straat 
werkte. Tegenwoordig is het 
misschien onvoorstelbaar, maar 
toen waren er ook twee garages 
met benzinepomp: Loek van 
Vilsteren en Garage van Leeu-
wen. Wanneer iemand een deuk 
of andere schade had, kon hij bij 
Zuidgeest terecht, schuin tegen-
over reparateur de Bruijn. Op 
nr. 49 had John van Raamt een 
rijwielzaak annex �ietsenstalling, 
waar hij �ietsen repareerde. Vlak 
naast John had Jacques van Dijk 
een manufacturenzaak en toen 
hij naar de Bankastraat verhuis-
de nam het Plastichuisje zijn 
plaats in. Daar kon je van alles 
kopen en als iets niet voorradig 
was, zorgden ze ervoor dat het 
de volgende dag wel in huis 
was. Aan de overkant, vlak naast 
Garage van Vilsteren, runde 
de echtgenoot van ‘mevrouw 
Plastic’ een dierenwinkel, die in 
december werd omgetoverd tot 
een kerst- en daarna een vuur-
werkwinkel.

Met Feenstra en Leemburg had 
onze straat twee loodgieters. 
Leemburg had zijn werkplaats 
op nr. 40 en iedere ochtend ver-
trok hij of zijn medewerker Ko-
bus Siraal met de bak�iets naar 
de winkel in Scheveningen. Voor 
een grote of kleinere verbouwing 
kon je kiezen uit Van Spronsen 
en Van Noort. De benodigde verf 
kwam van de overkant! Het aller 

lekkerste visje kwam van Cor en 
Bep Groen. De mootjes vis die 
hij bij Shell leverde, moesten 
allemaal even groot zijn en het 
afsnijdsel verkocht hij – gebak-
ken - in de winkel. En omdat vis 
moet zwemmen, kon je bij de 
Sumatra Bodega op het terras 
een heerlijk biertje kopen. Dat 
kon natuurlijk ook bij de Snoes-
haan, maar dat was meer een 
feestcafé. Verder was er nog een 
schoenmaker, een natuursteen-
handel (Chris Jehee) en Hooger-
vorst de oliehandel. Later kwam 
daar het Ho�je van Elf.

Dan de twee slagers niet te 
vergeten: Slagerij Karstens op de 
hoek van de Balistraat, waarvan 
het pand later de uitgifte werd 
van de Haagsche Courant, en Ger 
de Kroes. Vlak naast De Kroes 
heeft langere tijd een wasse-
rette gezeten. In die tijd iets 
bijzonders. Voor vleeswaren en 

zuivelproducten kon je behalve 
bij Appie (eerst Simon de Wit) 
ook bij Chris Meershoek terecht, 
en Jan Hoogenboom ventte 
mobiel ook nog melk, boter, 
kaas en eieren uit. Tussen Jan 
Leeuwenstein en de Bruine Beer 
was een winkel die de naam 
Pantage droeg, waar gordijnen, 
kleine meubels en prulletjes 
werden verkocht. Het betreffen-
de pand en dat van de Bruine 
Beer is opgeslokt door AH. Het 
laatste bedrijf dat ik wil noemen 
is de Feestzaal, zo meldde het 
uithangbord boven de deur. De 
man die daar werkte bevoorrade 
schepen in de Rotterdamse ha-
vens en de groenten en andere 
levensmiddelen die hij daarvoor 
nodig had, kocht hij bij mij. Geen 
gezeur over prijzen, alles moest 
alleen maar goed zijn!

Martien van Rijn 
martienvanrijn@skpnet.nl                                                                  
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et grote regelmaat lees ik De Haagse Tijden en mijn aandacht gaat dan 
vooral uit naar de herinneringen die lezers hebben aan de straat of wijk 
van hun jeugd. Zelf eigenaar van een groenten- en fruithandel in de 

Sumatrastraat heb ik mijn herinneringen aan deze Haagse straat opgehaald en 
opgetekend. In het begin van de jaren zeventig was de Sumatrastraat een echte 
winkelstraat, waar misschien wel veertig winkels of bedrijven waren gevestigd. 

M

Loosduinsekade 175 
2571 BW 's-Gravenhage 

Tel: 070-3603927
info@vd-vlugt.nl

www.glashandel-vandervlugt.nl

Wij helpen u ook in 
deze tijd graag op weg!
Heeft u vragen over o.a. zorg, geldzaken, 
welzijn, mantelzorg of vrijwilligerswerk? 
Wij bieden hulp en ondersteuning. 

www.servicepuntxl.nl

TOTAALINSTALLATEUR

www.hennink.info

(0900)0105
(lokaal tarief)

Winkelen in de Haagse Sumatrastraat 

Opbouwen van de stelling

Braderie Sumatrastraat in 1980



Adverteren
Wilt u ook adverteren in De Haagse 
Tijden? Vraag naar de mogelijkheden 
bij Daphne Brückel of Jolanda Kraanen 
en bel 070-3607676 of mail naar 
dehaagsetijden@bruckel.nl
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Fotogra�ie
De Haagse Tijden heeft de moeite 
genomen om de rechtmatige eigenaar 
van de gepubliceerde foto’s te vinden. 
Als u meent de publicatierechten te 
hebben, kunt u contact opnemen met 
de uitgever.

Vormgeving
Brückel Reclame BV

Lezersservice
De lezersservice is te bereiken van 
maandag t/m vrijdag van 10 - 12 uur 
op: 070 - 345 76 97
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Laan van Meerdervoort 174 
2517 BH Den Haag
www.facebook.com/dehaagsetijden
www.twitter.com/dehaagsetijden
www.instagram.com/dehaagsetijden

Uitgave:
Uw krant is elke twee weken in 
een oplage van tenminste 65.000 
exemplaren gratis af te halen op circa 
360 distributiepunten in Den Haag, 
Zoetermeer, Westland, Delft, Midden-
Del�land, Leidschendam-Voorburg, 
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en 
Wassenaar.

Redactie:
De artikelen, verhalen en foto’s in onze 
krant worden aangeleverd door onze 
lezers. De ingezonden artikelen zullen 
ook gebruikt worden op de website en 
sociale media (Facebook, Twitter en 

Instagram) die aan De Haagse Tijden ter 
beschikking staan. Hergebruik van de 
artikelen en foto’s is aan de uitgever. Voor 
de vaste columnisten geldt een andere 
regeling. U kunt uw verhaal insturen 
naar: redactie@dehaagsetijden.nl

Abonnementen
Voor € 75,00 per jaar kunt u de krant 
in Nederland thuis ontvangen per post. 
Buiten Nederland ontvangt u de krant 
voor € 95,00 per jaar. Een abonnement 
vraagt u aan via de klantenservice. 
Het is het voordeligst om de krant na 
verschijning gratis als PDF te downloaden 
via onze website www.dehaagsetijden.nl.

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles 
in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie wordt 
verzocht van andere lezers. Schrijf aan redactie@dehaagsetijden.nlOproepjes
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Roeiwedstrijden 
jaren vijftig
Rond 1950-1955 werden in het 
Verversingskanaal, ter hoogte 
van de Rioolwaterzuivering aan 
de Houtrustweg, roeiwedstrij-
den gehouden. Daarvan waren 
er twee soorten, namelijk voor 
loggersloepen en sloepen voor 
de Zeevaartscholen. Mijn vader 
Wout Dijkhuizen had een team 
van vier of zes matrozen en zelf 
zat hij als schipper aan het roer. 
Mijn oom Kees Lagas was ook 
aanvoerder van een team. Ver-
schillende rederijen hadden een 
team afgevaardigd. Het spekta-
kel kwam voornamelijk van de 
wedstrijden met grote boten, 
die door geoefende leerlingen 

van de Zeevaartscholen werden 
geroeid. Er was altijd muziek en 
veel mensen zaten toe te kijken 
vanaf de grashellingen. Mis-
schien zijn er lezers die hier nog 
meer over weten te vertellen?
Teun Dijkhuizen
hannieberk@casema.nl

Foto’s kraamkliniek
Ik ben op zoek naar foto’s van 
de kraamkliniek op de Nieuwe 
Duinweg. Mijn nicht is daar 
geboren op 10 november 1970 
en wij zouden het leuk vinden 
om dit in een boek over haar 
leven te plaatsen. Bij voorbaat 
hartelijk dank.
H.J.Kleijberg
Hjkleijberg@ziggo.nl

Paul Krugerschool
Zijn er nog klasgenoten die in 
de jaren 1937 tot 1944 (tijdens 
de hongerwinter) op de Paul 
Krugerschool in Den Haag in de 
klas hebben gezeten bij juffrouw 
Van Doorn, meester De Vries en 
meester Van Ittersum? Het lijkt 
mij aardig om wat herinnerin-
gen op te halen.
Chris de Zwart
chrisdezwart@live.nl

WOII en Statenlaan 27
Ik woon al meer dan twintig jaar 
op de Statenlaan nummer 27 in 
Den Haag. Wij hebben ons altijd 
afgevraagd wat er tijdens de 
bezettingsjaren met ons huis is 
gebeurd. We lagen in het Sperr-
gebied. Dus waarschijnlijk is ons 
huis in die tijd ook ontruimd. 
Is er iemand die weet wat er 
precies op dit adres is gebeurd, 
of iemand die mij misschien kan 
doorverwijzen naar een archief?
Jeroen Trimbos
jeroen@queestearchitecten.nl

Drummer gezocht
De Haagse rockband Sixpack 
is op zoek naar een drummer 
(M/V) van 60+. Iedere maan-
dagavond komen wij samen in 
Musicon om te repeteren. Als u 
interesse heeft, kunt u mij bel-
len (06-19629308) of mailen.
Gerard van Luijk
gtjvluijk@hotmail.com

Molkenboers mozaïeken 
Ik was blij verrast te zien dat 
mijn artikel over Molkenboers 
mozaïeken is gepubliceerd in De 
Haagse Tijden van 29 septem-
ber. Ik kreeg twee reacties van 
lezers die erg veel verstand van 
kunstgeschiedenis hebben en 
zij wezen mij op twee foutieve 
gegevens, die ik toch graag nog 
zou willen delen. Molkenboer 
heeft destijds voor de Haagse 
Heilige Martelaren van Gorcum 
kerk geen glas in lood gemaakt, 
maar een mozaïeken doopvont. 
Dit is voor de verwoesting 

weggehaald en uiteindelijk in 
de jaren zestig verkocht aan de 
toenmalige Boerhaavekliniek 
te Haarlem. Ten tweede is het 
mozaïek in het toenmalige Delta 
Lloyd gebouw niet verdwenen, 
maar onlangs herplaatst in het 
Huis van Europa aan de Vijver-

berg. Met dank aan de heer Kuil-
der uit Den Haag en mevrouw 
Loosen de Bruin uit Nijmegen 
die mij haar afstudeerscriptie 
kunstgeschiedenis over Antoon 
Molkenboer deed toekomen. 
Eric Leeuwenberg
eric.leeuwenberg@gmail.com

Wellicht is het volgende 
nieuws u niet ontgaan: het 
legendarische Indische 
Restaurant Garoeda op de 
hoek van de Kneuterdijk en 
de Heulstraat is na 71 jaar 
failliet verklaard. Het restau-
rant werd opgericht in 1949, 
na de ona�hankelijkheid van 
Indonesië, toen veel Indische 
Nederlanders naar Den Haag 
kwamen. Ook was het geliefd 
bij prins Bernhard en veel 

politieke kopstukken. Door de 
jaren heen is er vaak politiek 
bedreven in het restaurant aan 
de Kneuterdijk. 

Als eerbetoon wil De Haagse 
Tijden in een van de volgen-
de edities graag aandacht 
besteden aan Garoeda. Heeft u 
een mooie herinnering aan het 
restaurant? Mail deze (max. 
100 woorden of foto’s) naar 
redactie@dehaagsetijden.nl 

Goed en wel beschouwd…

Alles goed en wel beschouwd,
ben ik toch het liefst op het Lange Voorhout
Veel steden heb ik gezien, van Groningen tot Maastricht
Maar voorbij de Hoornbrug, wil ik eigenlijk al terug
En in Amsterdam kom ik alleen als ik daartoe word verplicht
 
Heus, vele landen op de wereld zijn door mij bezocht
Van Mexico tot de gordel van Smaragd
Van de Taj Mahal in India tot de piramides van Egypte
Toch drink ik liever bij Bodega de Posthoorn mijn gerstenvocht
 
Daar waar de schelpen knisperen onder mijn voeten
Daar waar de bladeren ruisen in de felle herfstwind
Daar waar ik de Gouden Koets zag als klein kind
Daar waar de leeftijd is bereikt van het niets meer moeten
 
Londen, Parijs, Berlijn, Rome, Madrid en Praag
Prachtige steden, had ze echt niet willen missen
Maar waar mijn hart blijft laat zich eenvoudig gissen
Het veert op bij het zien van eindbestemming Den Haag
 
Alles goed en wel beschouwd,
ben ik toch het liefst op het Lange Voorhout

Haags Mopje
Ik bestel een bal gehakt met brood en zuur bij een zaak op 
de Boulevard. Krijg alleen een bal gehakt en vraag waar het 
brood en zuur is, waarop de ober reageert: “Het brood zit in de 
bal en het zuur krijgt u als u de bal op heeft.”
  
Willemien Verhagen
  
We roepen alle Haagse humoristen op een mop te 
mailen naar redactie@dehaagsetijden.nl, 
zodat er tweewekelijks één geplaatst 
kan worden onder de rubriek ‘Haags 
Mopje’ en we er met z’n allen weer 
even ouderwets hartelijk om kunnen lachen.

Dinsdag 27 oktober 2020

Restaurant Garoeda failliet

Kneuterdijk 18a - Indonesisch restaurant Garoeda. Foto: Robert Scheers, collectie Haags Gemeentearchief. 
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Dat gebeurde toen allemaal 
vanuit een opslag- en rangeer-
terrein bij station Staatsspoor 
aan de Schenkweg - een em-
placement, zoals dat toen werd 
genoemd - waar goederen-
treinen heen en weer rangeer-
den en de kolen vanuit wagons 
bij de juiste opslagplaatsen 
werden gelost. Door dat vele 
rangeren (want al die goede-
renwagons vervoerden nog 
meer dan alleen kolen), waren 
de slagbomen onder het via-
duct bij de Schenkkade soms 
wel een kwartier of langer ge-
sloten; ze moesten namelijk om 
van spoor te wisselen steeds 
over die spoorwegovergang 
rijden. Toen kon je nog vanaf 
de Schenkkade over het spoor 
richting Rijswijkseweg; nu is 
daar alleen nog een �ietstunnel. 
En er passeerden natuurlijk 
ook de gewone treinen met 
reizigers. Ik heb daar met mijn 
pa heel wat keertjes in de auto 
staan wachten en telkens als je 
dacht dat ze klaar waren en de 
bomen omhoog zouden gaan, 

begonnen ze weer opnieuw 
met het verplaatsen van wa-
gons.  De kleine rangeerloco-
motief waarmee men dat deed, 
werd De Sik genoemd, naar 
het rare geluid dat de uitlaat 
maakte: siksiksiksiksik. De 
rangeerder stond op een brede 
treeplank aan de zijkant van de 
locomotief, zodat hij goed over-
zicht had, en bediende hem 
met een grote hendel. Ik mocht 
een keer een stukje meerijden, 
wat een hele gebeurtenis was! 
De kolen werden vanuit de 
opslagplaats in juten zakken 
van een half mud (gewicht ca. 
35 kg) op de vrachtwagen met 
achterop groot de naam ‘A. Ven-
del’ geladen en bezorgd bij de 
klanten. Die woonden voor het 
merendeel in ons gedeelte van 
het Zeeheldenkwartier, want 
elk buurtje had zo zijn ‘eigen 
kolenboer’. Maar ook kolen 
die in zakjes waren verpakt, 
konden worden geleverd, want 
niet iedereen had een kolenhok 
of een andere ruimte om losse 
kolen in te laten storten. In 

onze winkel 
waren die 
zakjes trou-
wens ideaal 
om voor mijn 
speelgoed-
trein tunnels 
en bruggen te 
bouwen, tot 
wanhoop van 
mijn moeder 
die daarna 
het kolenstof 
weer van 
me af kon 
wassen! Na 
de magere 
jaren volgend 
op de oorlog 
ging het 
begin jaren 
zestig econo-
misch gezien 
steeds beter 

in Nederland, en zo ook met de 
zaak van mijn vader. Zoals hij 
het ooit in een brief uit 1959 
aan een overzeese zus be-
schreef: “Er heerst in ons land 
een zekere welvaart”. De koude 
winter van 1962-63 zorgde na-
tuurlijk ook voor extra omzet, 
want met de diepvriestempe-
raturen van toen stonden die 
oude kolenkachels met hun 
mica-raampjes de hele dag te 
loeien. Ieder jaar als de nieuwe 
prijzen van de kolen bekend 
werden (antraciet, eierkolen, 
cokes, briketten etc.), kre-
gen de vaste klanten hiervan 
bericht via een prijscourant, 
een eenvoudig prijslijstje dat 
keurig in een envelopje in hun 
brievenbus werd gedaan, en ik 
hielp graag mee met het bezor-
gen in de leuke straten van het 
Zeeheldenkwartier. Omdat mijn 
vader nauw betrokken was bij 
het parochiewerk van de kerk 
in de Elandstraat, werd zijn 
vrachtwagen ook ingezet voor 
het vervoer van onder andere 
bagage voor het jaarlijkse 
vakantiekamp van de Gilde 
(waar ik jarenlang lid van was). 
Dat was de katholieke versie 
van de padvinderij, gevestigd 
in het AVA-gebouw op de hoek 
van de Helmerstraat en de 
Elandstraat, en hier werden 
allerhande sociale activiteiten 
georganiseerd. 

Maar er was verandering op 
komst. Begin jaren zestig werd 
in het Groningse Slochteren 
aardgas gevonden en al na 
enkele jaren (rond 1963-1964) 
werden de eerste huishoudens 
aangesloten op aardgas voor 
verwarming. Ironisch dat we 
er nu weer vanaf moeten, maar 
dat terzijde. Dat aardgas was 
natuurlijk een bedreiging voor 
de handel en er werd hard over 
nagedacht hoe nu verder te 
gaan in de kolenbranche. Zoals 

in deze tijd de winkels stuk 
voor stuk uit het straatbeeld 
verdwijnen door de toenemen-
de online-inkopen, zo was er 
in die tijd het aardgas dat een 
einde dreigde te maken aan 
de verkoop van kolen. Ik weet 
nog goed dat ik in 1964 een 
Sinterklaassurprise maakte, be-
staande uit een bak turfmolm 
waar een luchtballon in was 
verstopt. Daarbovenop had ik 
een kraan gebouwd met daarin 
een breinaald, waarmee mijn 
vader de ballon (de aardgasbel) 
kapot moest prikken. Omdat 
mijn vader secretaris was van 
de Coöperatieve Vereniging van 
Brandstoffenhandelaren Excel-
sior, gevestigd in een gebouw 
op de hoek van de Loosduinse-
kade en de Monstersestraat, 
kon hij de ontstane situatie 
goed overleggen met zijn mede-
lotgenoten. Het gebouw van 
Excelsior bestond uit een kan-
toor en een enorme hal, waar 
bergen kolen lagen opgeslagen. 
Direct ervoor aan de straatkant 

was een kof�iehuis, waar mijn 
pa en ik weleens naar binnen 
gingen voor een kof�ie en een 
chocomel; je kon er in die tijd - 
toen bijna iedereen nog rookte 
- tegen de lucht van de zware 
shag aanleunen! Mijn vader is 
jammer genoeg nooit te weten 
gekomen hoe het zou a�lopen 
met het aardgasdrama - mis-
schien maar beter ook - want 
hij overleed in januari 1965 op 
53-jarige leeftijd onverwachts 
aan een hartaanval. De zaak 
werd opgedoekt, en ook di-
verse andere kolenhandelaren 
waren in de jaren daarna ge-
noodzaakt ermee te stoppen of 
andere handel te gaan zoeken. 
Zo is een ooit zo bloeiende sec-
tor binnen een jaar of vijf bijna 
helemaal verdwenen. Het enige 
wat blijft, zijn de herinneringen 
aan een mooie, vroege jeugd en 
een handjevol foto’s. Dat is toch 
goud waard.

Louis Vendel
elvee2006@gmail.com

Brandstoffenhandel A. Vendel in de 
Prins Hendrikstraat

Prins Hendrikstraat 85

Vader en zoon

De Sik in 1961

et is 1957 en ik woon met mijn ouders, broer en drie zussen in de Prins 
Hendrikstraat. Ik ben vier jaar oud, de jongste en nakomertje in ons 
gezin, en er staat iets bijzonders te gebeuren: we gaan verhuizen! Dat 

is op die leeftijd heel enerverend, en toch gaan we niet zo heel ver: we schuiven 
een stukje op van nummer 67 naar 85. Maar als je vier bent is dat een heel eind. 
Daar is een huis vrijgekomen dat meer ruimte biedt aan onze familie en er is 
een nieuwe winkelruimte met etalage in de maak voor de kolenhandel van mijn 
vader Ton Vendel, die in de winkel zakjes kolen en aanmaakhout verkoopt en op 
bestelling levert aan huis. 

H
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com
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VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96

Kom langs in de winkel,
of neem contact op voor een vrijblijvende afspraak!

Voor al uw siervuurwerk! www.beumer.vuurwerkexpert.nl • Tel: 070-3280248
Mail: info@beumerijzerhandel.nl • Van Hoytemastraat 72 • 2596 ES ‘s-Gravenhage

Het Warenhuis voor Thuis

Voor al uw beveiligingswerkzaamheden,
slijpwerkzaamheden of een nieuw 
naambordje of huisnummerbord.

VERLICHTING • BEVEILIGING • KOKEN & BAKKEN
VUURWERK • BRANDBEVEILIGING

DE VOLHARDING, 
SAMEN VOOR ELKAAR

Stichting de Volharding Steun en Toeverlaat 
Roggeveenstraat 116, 2518 TT Den Haag T. 070-221 05 82 
steunentoeverlaat@devolharding.nl, www.devolharding.nl

GEZOCHT VRIJWILLIGE CHAUFFEURS M/VGEZOCHT VRIJWILLIGE CHAUFFEURS M/V
De Volharding heeft een samenwerkingsverband met Florence waar wij onze vrijwillige 
chauffeurs ter beschikking stellen om dagelijks mensen naar een ontmoetingscentrum 
te brengen. 

HET VERVOER IS VOOR DE LOCATIES FLORENCE MARIAHOEVE, RIJSWIJK 
EN LEIDSCHENDAM. Belangrijk en verantwoordelijk werk waar wij mensen voor 
nodig hebben die om kunnen gaan met meest oudere cliënten, sommige met een 
beperking. Wij rijden met moderne aangepaste Mercedes Sprinter automaat bussen 
voor 8 passagiers. 

WIJ VRAGEN
• Rijbewijs B
• Beschikbaar voor twee dagdelen. In de ochtend van 8.00 tot ca. 10.00 uur. 

In de middag van 15.00 tot ca. 17.00 uur. In overleg  ook aangepast aan uw wensen.
• In het bezit van een mobiele telefoon, Email of WhatsApp is belangrijk voor de 

bereikbaarheid.
• Ervaring met rolstoelvervoer is een pré maar niet noodzakelijk.

Wij geven al onze chauffeurs begeleiding en een korte training.

WIJ BIEDEN
• Een vergoeding van 4,50 euro per uur tot een maximum 141 euro per maand. 

Belastingvrij ook als u AOW of een uitkering heeft wat wettelijk is vastgesteld. 
Totaal tot maximaal 1700 euro netto per jaar.

• Een gezellige, informele en dankbare werkomgeving.
• Informatie om chauffeur te worden? Bel tijdens kantooruren 070-221 05 82. 

steunentoeverlaat@devolharding.nl

Napraten, troosten en ontmoeten
in een gastvrije omgeving

Wellicht het mooiste crematorium van Den Haag en Zuid-Holland. Een 
intiem gebouw te midden van de duinen en de bomen van Den Haag.

Gastvrijheid staat bij ons centraal, daarom is het crematorium alle dagen 
in de week beschikbaar. Ook de tijdsduur van de dienst stemmen 

wij af op uw behoeften.

Het uitvaartcentrum en het crematorium zijn direct met elkaar 
verbonden. Zowel opbaren, afscheid nemen als cremeren of begraven 

kan op dezelfde locatie.

Vraag uw uitvaartbegeleider of ondernemer naar de mogelijkheden 
van deze locatie.

Crematorium Haagse Duinen | Wijndaelersingel 1 | 2553 AC Den Haag
  t: (070) 218 20 88 | e: info@crematoriumhd.nl

www.crematoriumhaagseduinen.nl

ZIEGLER TAPIJTEN, KASHMIR ZIJDE, KELIMS, BERBERS, MODERNE TAPIJTEN

MEDEN & PERZEN
PERZISCHE TAPIJTEN - SINDS 1975

Molenstraat 7 (zijstr. Noordeinde) ● Den Haag ● 070-310 69 754
 info@meden-perzen.nl  ● WWW.MEDEN-PERZEN.NL  

 
ZÉÉR SCHERPE 
PRIJZEN EN EEN 
ENORME KEUZE
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Ruim een halve eeuw geleden 
maakte de hoofdarchitect van 
Gemeente ‘Werken in Den 
Haag’ de plannen bekend voor 
het binnen gedeelte van de 
huizenblokken die omgeven 
waren door de Houtzagerssin-
gel, Rubensstraat, Herderslaan 
en de Hobbemastraat. Het deel 
stond bekend als terrein van 
houthandel Dekker, die een deal 
had met de gemeente Den Haag 
over uitplaatsing van bedrijven 
naar de randgebieden. Zichten-
burg aan de Lozerlaan bleek de 
ideale plek; zowel gunstig voor 
houthandel Dekker en daarnaast 
was het een geweldige idee om 
op deze oude plek in de Schil-
derswijk een sportcomplex te 
creëren. De plannen werden 
tentoongesteld in de Kerk van 
de Hobbemastraat - die op 
dat moment nog niet gesloopt 
was. ‘De Houtzagerij’ moest 
het pronkstuk worden van de 
toenmalige Dienst Sport en Bad 
accommodaties, gevestigd op het 
Zieken en onder directie van de 
heer Smits. Piet Vink was in die 
tijd gemeenteraadslid.

Alle bestaande sporthallen en 
zwembaden hadden in die tijd 
een bedrijfsleider in dienst als 
hoogste verantwoordelijke. Maar 
dit complex was zo omvangrijk, 
met sporthallen, zwembaden, 
ruimtes voor vergaderen en 
creativiteit, en als pronkstuk een 
tropische tuin. Uiteraard was er 
dus een warme belangstelling 
onder de bedrijfsleiders om 
hier de scepter te gaan zwaaien. 
Houthandel Dekker maakte ge-

bruik van een ouderwetse aan-
drijving van het machinepark, 
door middel van een metershoog 
vliegwiel dat via drijfriemen de 
individuele machines in werking 
stelde en in de kelder was 
opgesteld. Deze kelder was goed 
inpasbaar in het project van 
de tropische tuin. De directeur 
van de gemeentelijke Plantsoe-
nendienst had de opdracht een 
ontwerp en inrichting te maken. 
Er werden zelfs exotische plan-
ten uit Malta en ander gebieden 
overgebracht, door de directeur 
zelf ter plekke uitgekozen. Piet 
Vink was in de gemeenteraad 
een duidelijk voorstander van 
inspraak door de bevolking in dit 
project, maar in de zestiger jaren 
stond het woord ‘inspraak’ nog 
niet in het gemeentelijk woor-
denboek, en paste zeker niet in 
de werkwijze van de afdeling 
Sport en Bad accommodaties. 

In de verschillende werkgroepen 
rond de openbare speelterrei-
nen werd dit project gezien als 
kers op de taart. Mevrouw Jo de 
Visser–Strik, wonende in de Van 

der Vennestraat, sprak mij aan 
over de toekomstige Houtzagerij 
en informeerde of ik bereid was 
de inspraakplannen te onder-
steunen en te introduceren in 
de verschillende werkgroepen. 
Mevrouw De Visser was de voor-
zitster van de afdeling Vrouwen 
van de Partij van de Arbeid en 
stond in nauw contact met Piet 
Vink. In de gemeenteraad had 
Piet Vink de onvoorwaardelij-
ke steun van Marie Josef van 
der Ven, een non die voor de 
K.V.P. In de gemeenteraad zat, 
en tevens vriendin van Prinses 
Beatrix. Mijn wens - en uiteraard 
opdracht van Piet Vink - om voor 
de bevolking inspraak te geven 
in het project De Houtzagerij 
was helaas niet overeenkomstig 
het beleid van de verantwoor-
delijke afdeling Sport en Bad 
accommodaties. Enige mede-
werking kon ik dus wel vergeten. 

Een ommekeer bracht de 
aanstelling van Piet Vink als 
wethouder van Jeugd Sport en 
Recreatie (JSR). Nu stelde de 
wethouder de regels op en dat 
was voor sommige topambte-
naren een doorn in het oog. De 
uitgesproken dreiging dat er ook 
nog een onderste lade was in een 
bureau was Piet Vink bekend, 
en met zijn nuchterheid vond hij 
dit geen probleem. Er kwamen 
steeds meer medestanders voor 
het idee; bewoners die meedach-
ten over de activiteiten van de 
Houtzagerij. Mijn taak was om 
de reeds gevormde werkgroep 
van bewoners daadwerkelijk te 
ondersteunen. In het complex 
kreeg ik een werkruimte en 
was dagelijks bereikbaar voor 
bewoners die om inlichtingen 

vroegen. Piet Vink, toen nog 
wonende in de Werkhovenstraat, 
kon altijd geraadpleegd wor-
den. Ambtelijk liep het stroever, 
omdat op de afdeling Sport en 
Bad accommodaties geen enkele 
belangstelling was voor mijn rol 
in het geheel, en men bleef on-
verschillig over het onderwerp 
‘voortgang’ of ‘verantwoording’. 
Piet Vink loste dit simpelweg op 
door mij vrijstelling te geven van 
dienst, garantie van salaris en ik 
hoefde uitsluitend verantwoor-
ding aan hem af te leggen. 

In de gemeenteraad werd 
Willem Meijburg gekozen. Een 
rasechte Schilderswijkbewoner 
uit de Jan Steen straat. Mede 
daardoor kreeg Piet Vink steeds 
meer steun. Ook op het bureau 
JSR werd versterking binnenge-
haald in de persoon van Frits de 
Jong, voorheen een hoofd onder-
wijzer van de Montessorischool 
in de Van Ostadestraat, met 
veel ervaring en een krachtige 
mening. Ook Gerard Catshoek, 
voorheen opbouwwerker van 
het C.B.O., versterkte de partij. 
Zo zetten we op verschillend 
fronten gezamenlijk de schou-
ders eronder. De Houtzagerij 
moest en zou een adviesraad 
krijgen die inspraak had in het 
gebruik van de accommodatie. 
Dit was het beoogde doel en bij 
de opening trad de adviesraad 
aan en werd Jan Doorschot 
benoemd als voorzitter. 

De opening werd gevierd met 
onder andere optredens van De 
Tee Set, Mouth & MacNeal, en de 
(jeugdige) charmante Patricia 
Paay. De beveiliging was in die 
tijd nog niet professioneel, maar 
wel noodzakelijk. Het was in 
handen van de wijk Judoschool 

van Henry Seriesse. Zuster 
Marie Josef van der Ven wilde 
op het feest graag de handen 
uit de mouwen steken en wij 
gaven haar de taak om in de 
openluchtbar bier te verkopen 
en de lege �lesjes vervolgens in 
kratten tegen de buitenmuur zou 
zetten. Ze begreep niet dat de 
stapel waar ze steeds een krat op 
plaatste maar niet hoger wilde 
worden. Logisch, want achter de 
muur stonden twee tieners op 
trapjes die met haken telkens 
een hele krat naar boven takelde 
(als Marie niet keek), en deze 
lege krat werd vervolgens in de 
Hobbemastraat te gelde gemaakt 
bij een winkelier. 

Helaas waren er na de opening 
een aantal problemen. De heer 
Otten, die de kantine pacht-
te, had een prachtige schouw 
gemaakt met koperen pannen 
als decoratie. Regelmatig ver-
dwenen de pannen. Otten was 
het zat en hij gaf de pacht door 
aan de heer De Wolf, een goede 
bokser uit de wijk. Ook de tropi-
sche tuin, het pronkstuk van de 
inrichting, ging zienderogen ach-
teruit. Planten waren plotseling 
verdwenen en de papagaaien die 
in de tuin op standaards zaten 
hadden zoveel schuttingwoor-
den van het publiek geleerd, dat 
het wenselijk was de vogels te 
verwijderen. Het zwembad bleef 
gelukkig een succes, en tot op 
heden maken veel mensen hier 
gebruik van.

Indien u meer wilt lezen over dit 
onderwerp, verwijs ik u naar het 
verslag van de werkgroep ‘De 
Houtzagerij’, van februari 1972.

Chris van Brakel
cabvanbrakel1937@hotmail.com

Sanering van de Schilders-
wijk en Transvaal (deel 2)

Zwembad van De Houtzagerij. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Wethouder Piet Vink opent met een grote sleutel de derde sporthal van De Houtzagerij. 
Foto: Robert Schreers, collectie Haags Gemeentearchief

n dit artikel deel ik graag mijn belevenis in de zestiger jaren omtrent 
de planning en de uitvoering van de sanering van de Schilderswijk en 
Transvaal. In de vorige editie las u hier al over en vandaag weid ik uit 

over de ontwikkeling van De Houtzagerij, het sport- en badcomplex aan de Hob-
bemastraat.

I

Prinses Beatrix en Willem-Alexander op bezoek bij Zuster Marie van der Ven, in haar woning in de 
Stichting Willibordushuis in de Oude Molstraat. Deze foto maakte ik privé met een polaroid camera.
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AD PATRES, afscheidsaula en rouwcentrum kunnen de start zijn van een 
volledig verzorgde uitvaart, zowel begrafenissen als crematies.

AD PATRES bevindt zich aan de Frederik Hendriklaan 7. Vanuit Den Haag 
en Scheveningen een goede bereikbare locatie voor een afscheid of 
opbaring van een overledene. 

Voor informatie over het gebruik kunt u zich tot uw uitvaartondernemer 
wenden en vragen naar de mogelijkheden van AD PATRES.

U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot: 
Ad Patres   
Frederik Hendriklaan 7 070 355 64 27
2582 BP 's-Gravenhage info@adpatres.nl

Onze huurder Lekker 
Brood is een ambachtelijke 
biologische bakker die 
ouderwets lekker brood 
bakt. De prachtige houten 
pui is al even ambachtelijk 
en wat te denken van die 
authentieke wandtegels 
met reliëf en organische 
patronen? Zo versterken 
Haagse kwaliteiten elkaar.

AD OVERGAAG
LEKKER BROOD
HERENGRACHT 16

Bouw mee 
aan Haags karakter!
Word certificaathouder
Stadsherstel Den Haag koopt, herstelt en beheert 
monumenten en beeldbepalende panden. Want het 
historisch karakter van Den Haag en omgeving moet 
behouden worden! Stadsherstel dankt een groot deel 
van haar vermogen aan certificaathouders. Zij steunen 
het gedachtegoed en werk van de organisatie door 
certificaten te kopen. Geïnteresseerd in certificaten van 
Stadsherstel?
Kijk snel op www.stadshersteldenhaag.nl

Service Sanitair Verwarming Woning aanpassing Verbouwing DakService Sanitair Verwarming Woning aanpassing Verbouwing Dak

de haagsche
glashandel bv

www.haagglas.nl
WEGASTRAAT 19 t/m 21 - DEN HAAG (DE BINCKHORST)

AVOND- NACHT- EN WEEKEND SERVICE
Onze servicedienst is 24/7 bereikbaar voor het leveren en zetten van glas.

Behandeling aan huis 

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken van nieuwe 
protheses of het corrigeren en repareren van uw huidige 
protheses. Met onze kennis en vaardigheden kunnen wij 
u perfect van dienst zijn!

Een team van prothesespecialisten 

www.novodent.nl

 

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten 
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw basisverzekering, 
   25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding door uw zorgverzekeraar

Enrico, Martijn, Jasper 
en John Jellema

Tel: 070-3555790
info@novodent.nl

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag

(Hoek Laan van Meerdervoort 
recht t.o. halte tram 3 en 12)
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Meat & Discover 
Restaurant Pearl

Normaalgesproken maken we 
het recept zelf; als hobbykoks en 
foodlovers hebben we vrijwel al-
tijd alle spullen in huis om dat te 
doen, maar in een vakantiehuisje 
in Drente is dat wel even anders. 
Lees het recept van chef Frank 
Uphoff van restaurant Pearl goed 
door en ga aan de slag. Want al 
maak je het maar half zo goed 
als Frank, dan heb je nog een 
fantastisch voorgerecht!

Recept Carpaccio Cipriani 
Voor 4 personen 
-  400 gr. bovenbil van goede 

kwaliteit (probeer het MRIJ 
van Piet van den Berg)

-  80 gr parmezaanse kaas 
-  5 ml olijfolie 
-  5 ml citroenolie 
-  1 bos bieslook, dun gesneden 
-  peper /  �ijn zout 
-  �leur de sel 

 Citroen mayonaise met de hand 
te maken of met behulp van een 
staafmixer.
MIX 1+2+3+4
1. 2 verse eidooiers of 50 gram 
gepasteuriseerde eidooier
2. 1 eetlepel dijon mosterd
3. 75 ml witte wijn azijn
4. zout naar smaak

MENG 5+6+7
5. 75 ml olijfolie
6.  75 ml zonnebloemolie
7.  75 ml citroenolie 

Met de hand
1. Doe mengsel 1 in een ruime 
kom en mix met een garde tot alle 
componenten zijn opgelost.
2. Voeg het olie mengsel al klop-
pend met een garde druppelsge-
wijs toe aan het eidooier mengsel.
3. Blijf kloppen terwijl je de olie 
toevoegt, wanneer je dit goed 
doet zal het eidooier mengsel 
dikker worden.
4. Zodra dit eidooier mengsel 
dikker wordt, kun je de olie iets 
sneller toevoegen; blijf echter wel 
snel kloppen.
5.  Ga door tot alle olie is toegevoegd.

Bereiden van 
de Carpaccio 
Snijd met een scherp 
mes dunne plakken van 
het stuk bovenbil. Plaats deze 
plakken in een kom. Sprinkel 
ruim olijfolie en citroenolie over 
de plakken vlees en marineer in 
de kom met wat �ijn zout en pe-
per. Leg de plakken gemarineerd 
vlees plat op een bord. Bespren-
kel de plakken vlees met wat 
�leur de sel. Spuit de mayonaise 
in dunne strepen over de carpac-
cio. Sprenkel de bieslook over de 
carpaccio. Schaaf lange lamellen 
van de parmesaanse kaas met 
een asperge schiller en verdeel 
dit over de carpaccio. Maak het 
geheel af met wat blaadjes rucola 
of mizuna rosso. Serveer direct. 

Op een rijtje
Restaurant Pearl
Zeestraat 35 
2518 AA Den Haag
070 710 7025
restaurant.pearl@hilton.com

Prijzen
Lunch € 19,00
From The Westkand € 29,00
Meat & Discover € 45,00
Drankjes                            normaal 

Pearl, het restaurant van het Hilton hotel aan de Zeestraat, is vernoemd naar het beroemdste 
schilderij van Johannes Vermeer het Meisje met de Parel. 

1. Wintertijd
Allereerst iets algemeens. Afgelopen 
weekend is het wintertijd geworden. Dus 
we hebben dat uur teruggekregen dat we in 
maart moesten inleveren! Wel voor de goede 
zaak natuurlijk, want ik vind het altijd �ijn als 
het ’s avonds langer licht blijft. Maar nu de 
klok onherroepelijk naar de donkere dagen 
voor kerst tikt, wil ik het wel graag terug. En 
nee, bij mij zijn geen Europese enquêteurs 
langsgeweest om mij te vragen of ik vóór 
of tégen de zomertijd was. Dus waar die 

peiling uit 2018, die aangaf dat ‘wij’ ervan af 
willen, op gebaseerd was? In de �litspeiling 
die ons kabinet aansluitend hield – ook geen 
enquêteurs gezien - was in ieder geval een 
rekenfout geslopen. Hoe dan ook, minister 
Ollongren heeft een jaar geleden laten weten 
dat er voorlopig niets verandert.

2. To cook or not to cook 
Na een lange dag op kantoor heb ik meestal 
geen zin meer om te koken. Soms heb ik 
dat moment al aan zien komen; dan heb ik 

iets voor twee of drie dagen gekookt. Soms 
houd ik het bij een boterham met kaas en 
‘gezond’: sla, tomaat, tuinkers, alfalfa enzo. 
Maar in deze barre tijden kook ik toch 
behoorlijk vaak. Het resultaat is dat ik mijn 
vaste repertoire heb uitgebreid met van alles. 
De mooiste is een kno�looktaart, waar drie 
bollen kno�look in gaan. Drie?! Ach wat, er is 
toch niemand die er zijn neus over kan op-
halen. Daarnaast woon ik middenin de stad, 
wat betekent te midden van een stuk of wat 
takeaways en restaurants die jammer genoeg 
hun deuren weer hebben moeten sluiten, 
maar die een a�haalservice zijn begonnen. Ik 
kan dus de wereld rond eten.

3. Niet noodzakelijk
Dat brengt me op het punt van: niet reizen, 
tenzij noodzakelijk. Dat vind ik een lastige, 
en ik niet alleen, getuige al mijn vrienden 
op Facebook die op vakantie zijn gegaan. 
Bijvoorbeeld naar Griekenland. Dat wordt 
ze gegund, de opgestoken duimpjes bij hun 
posts bevestigen dat, maar de koning heeft 
er zonet een knieval voor gemaakt in een 
�ilmpje voor het volk. Interessante wending. 
Tot nu toe gold in onze omgangsvormen de 
Latijnse spreuk: quod licet Jovi, non licet bovi 
(wat Jupiter is toegestaan, is nog niet toege-
staan aan het rund). Maar in deze tijd mag 
juist het rund van alles en de oppergod niets. 
Een van de punten die ik lastig vind is dat we 
niet naar een oranje of rood gebied mogen, 

terwijl we zelf intussen op de landkaarten 
van veel buurlanden roodgekleurd zijn, in 
ieder geval die van onszelf. Daar hebben ze 
het nooit over op het journaal. Maar goed, 
ik zou mijn zegeningen tellen. In een vorig 
leven had ik een chef die geen enkele moeite 
zou hebben met het dringende advies niet 
te reizen. Die weigerde de gemeentegrenzen 
van Den Haag over te steken. Als het toch 
noodzakelijk was, gaf hij mij de sleutels van 
zijn oude Volvo en bleef hijzelf aan zijn bu-
reau in de Parkstraat zitten. Dus daar denk ik 
dan maar aan.

4. Buiten of binnen
Je kent vast wel die slogan van die winkel in 
buitensportspullen, die mensen naar buiten 
wil krijgen: ‘Niemand is een binnenmens.’ De 
uitleg erbij: “Niemand is gemaakt om binnen 
te zitten, te leven. Toch is dat wat we doen, 
zo’n 21 uur per dag.” Ik wil dat niet aanvech-
ten. Het kan ook gemakkelijk, zonder het 
gebod – o nee, dringend advies – van het ka-
binet in de wind te slaan om thuis te blijven 
als je reis niet noodzakelijk is. De Scheve-
ningse bosjes zijn op loopafstand. De haven 
en het strand op �ietsafstand. Clingendael, 
Meijendel, allemaal binnen handbereik.

Toch breek ik hier een lans voor het binnen-
mens. Mijn huisgenoot Micky is er in ieder 
geval heel erg blij mee. En die heeft nog een 
bontjas aan!

Toch een binnenmens

Idee voor een Haagse kwestie? 
Mail naar Milja de Zwart: haagsekwesties@dehaagsetijden.nl

Ik zit in een groepsapp met mijn oud-klasgenoten van het HML. Een van 
hen voorspelde op 18 maart dat ‘deze hele k-zooi’ nog een jaar gaat duren. 
Toen dacht ik dat hij overdreef. Maar nu ben ik bang dat hij het misschien 
zelfs nog onderschatte. Daarom, voordat ik in de rij ga staan voor het 
griepvaccin (vanwege mijn achternaam zit ik in de laatste shift, ben be-
nieuwd of de rij dan tot mijn voordeur reikt), tel ik mijn zegeningen.
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Paardensport en golfbaan
Langs de baan gaat het deftig 
toe. Men begroet elkaar met een 
lichte buiging en bij voorkeur 
wordt er Frans of Engels gespro-
ken. Op 17 augustus 1882 klinkt 
om 13.30 uur het startschot 
voor de eerste ren. Clingendael 
groeide in de daaropvolgende 
jaren uit tot een centrum voor 
nationale en internationale 
paardensport. Meerdere keren 
per week vinden er koersen 
plaats. In 1884 komt er een 
trainingsbaan van 1600 meter 
bij. Vanaf 1893 wordt er zelfs 
‘openbaar vervoer’ naar de baan 
geregeld: vanaf het Toernooi-
veld in Den Haag voor de prijs 
van één gulden. In 1898 geven 
koningin Emma en haar dochter 
Wilhelmina acte de présence bij 
een presentatie van alle spor-
ten die in Nederland worden 
beoefend. Maar dat was nog 
niet alles: baron Van Brienen 
introduceert ook het golfspel in 
de Residentie en Nederland. Bij 

het herenhuis Clingendael laat 
hij eerst een kleine golfcourse 
met vijf ‘holes’ aanleggen. Het 
spel slaat zo aan dat hij in 1893 
de ‘Hague Golf Club’ opricht (die 
vandaag nog bestaat onder de 
naam Koninklijke Haagsche Golf 
& Country Club en in Wassenaar 
zetelt). Niet veel later wordt de 
gol�baan verplaatst. Ter hoogte 
van de huidige wijk Duinzigt 
komt een nieuwe baan van 
2060 yards, omgerekend 1875 
meter, met negen holes. In 1904 
wordt de baan met 600 meter 
verlengd. In 1912 vindt hier het 
eerste ‘Dutch Open’ plaats.

Clingendael als boerenhoeve
Let wel, in dezer dagen hield de 
bebouwing van Den Haag op bij 
de Koningskade. De Waalsdor-
perweg was niet meer dan een 
karrenspoor, dwars door bos en 
weiland. Voor de gewone man 
misschien niet zo’n probleem, 
maar voor de Haagse chique 
zeker wel. Die was aangewezen 

op de koets of een boot om er 
te komen. Toch ‘trok’ landgoed 
Clingendael, en niet alleen van-
wege de paardenrenbaan of de 
gol�baan maar ook door de ten-
nisbaan en het cricketveld, die er 
inmiddels ook lagen. Daarnaast 
waren de grootse feesten die ba-
ron periodiek gaf, met wel 1200 
gasten, een publiekstrekker. Een 
deel van die gasten bracht hij 
onder in zijn privé hotel aan het 
Lange Voorhout, nu Hotel Des 

Indes. Hij had er kennelijk de 
middelen voor, en zeker op Clin-
gendael ook de ruimte. Dat was 
overigens niet altijd het geval. 
Clingendael was aanvankelijk 
een gewone boerenhoeve met 
twaalf hectare land. De eerste 
vermelding stamt uit 1544. In 
maart 1591 worden de hofstede 
en het land gekocht door Philips 
Doublet, later als Doubleth ge-
schreven, heer van St. Annaland 
(Zeeland). Hij is thesaurier van 
de Republiek der zeven verenig-
de Nederlanden waarvan Den 
Haag de facto hoofdstad was. 
Het betekent de start van iets 
moois voor het gebied.

Uitgebreide ombouw 
Het is de familie Doubleth die 
begint met het verbeteren en 
uitbreiden van Clingendael, 
dat de toevoeging St. Annaland 
krijgt. Zoon Philips II laat de 
boerenhoeve ombouwen tot 
een u-vormig herenhuis met 
zijvleugels. Hij was getrouwd 
met Geertruid Huygens, dochter 
van wetenschapper Christiaan 
Huygens. Bij de ombouw wordt 
Pieter Post betrokken, de archi-
tect van het buitenverblijf van 
Huygens in Voorburg, Hofwijck. 
Rondom het pand komt een 
dubbel rechthoekig grachten-
systeem. Er ontstaat een recht-
hoekig ‘erf’ met daar binnen 
een tuin met kruispaden en een 

cirkel in het midden. Langs de 
oprijlaan lagen sloten. Philips III 
liet het herenhuis in 1680 op-
nieuw ombouwen. Daarvan het 
is huidige pand een overblijfsel. 
Hij is getrouwd met Susanna 
Huygens, dochter van Constan-
tijn Huygens. Hij laat ook een 
in Franse stijl ontworpen tuin 
aanleggen aan de voor- en ach-
terkant van het herenhuis (zuid 
en noord), inclusief metershoge 
hagen, toegangsbogen, bloem-
perken, rechte lanen, beelden en 
vazen. Na zijn dood in 1707 en 
die van Susanna in 1725 krijgt 
Clingendael snel achter elkaar 
nieuwe bewoners. 

Herontwikkeling van het 
landgoed
In 1759 doet de familie Van 
Brienen haar intrede op 
Clingendael, door het huwelijk 
van baron Arnoud Jan met de 
dochter van de toenmalige eige-
naar. En hiermee start feitelijk 
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e schrijven de zomer van 1882. Op landgoed Clingendael, dat destijds 
veel groter was dan nu, verschijnt een tot dan toe in Nederland onge-
kend sportcomplex: een paardenrenbaan van 2125 meter lengte, inclu-

sief een 160 meter lange tribune, goed voor 2500 tot 3000 toeschouwers. Een 
grasbaan van zo’n 30 meter breedte waarvan de helft (de binnenkant) is gere-
serveerd voor steeple chase, voorzien van zeven greppels en hindernissen. 
Renbaan Clingendael was een initiatief van baron Arnout Nikolaas van Brienen, 
de steenrijke eigenaar van landgoed Clingendael. De bankier was tevens ka-
merheer van koning Willem III en later lid van de voogdijraad die de piepjonge 
koningin Wilhelmina bijstond. Uiteraard behoorde de baron tot Haagse elite 
en leefde ook als zodanig. De renbaan was van alle luxe voorzien, goed om de 
crème de la crème uit Hofstad Den Haag te ontvangen.

W
Een korte geschiedenis van landgoed Clingendael

Clingendael in 1690, achtergevel naar een gravure van L. Schenk. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed De Hollandse tuin

Freule Daisy Huize Clingendael

ook de ‘herontwikkeling’. In 
de decennia erna verruilen de 
Van Brienens de Franse tuinen 
voor de Engelse stijl: kronkelige 
paden, glooiingen in het land, 
waterpartijen, groepen loof-
bomen en een rosarium. Het 
huidige Clingendael, met de klok 
op het dak die er in 1825 op 
werd gezet, is de nalatenschap 
van hen. Zo ook de zogenoemde 
‘Hollandse tuin’ ten westen van 
het herenhuis. Feitelijk gaat het 
hier om een Engelse tuin. Ten 

noorden hiervan lag overigens 
de eerdergenoemde tennisbaan. 
Maar die is inmiddels veranderd 
in een speelplek voor kinderen. 
Zo is er wel meer veranderd op 
Clingendael. Neem de Japanse 
tuin, een idee van de freule 
Marguerite van Brienen, beter 
bekend als Daisy. De tuin werd 
rond 1900 aangelegd onder 
invloed van het opkomende 
Japonisme. De ongetrouwde 
freule reisde zelf in 1895 naar 
Japan. Daar kocht zij voorwer-

pen – beelden, de rode brug, een 
waterval – en planten voor de 
tuin, die ze zelf ontwierp (inclu-
sief het paviljoen) en aanlegde, 
geholpen door Theodoor Dinn. 
Helaas ziet de huidige Japanse 
tuin er anders uit dan ten tijde 
van de freule. Veel van de dichte 
beplanting en de bloemenbed-
den zijn verdwenen. Dankzij 
de activiteiten van haar vader 
– die de inmiddels ‘koninklijke 
Nederlandse harddraverij en 
renvereeniging’ oprichtte – was 
Clingendael niet alleen het cen-
trum van de paardensport, maar 
werden er ook paarden gefokt. 
Op de plek waar nu het ANWB-
hoofdkantoor en de Koningin 
Beatrixkazerne staan was een 
renstal gevestigd: The Paddocks. 
Die bleef ook gewoon door-
draaien toen de renbaan in 1904 

dicht ging. Sterker nog, de fok 
was zo’n succes dat er een Euro-
pees toppaard vandaan kwam: 
Admiraal Togo. Het dier won 
als eerste buitenlandse paard 
in 1908 de ‘Manchester Handi-
cap’ in Engeland. The Paddocks 
is niet meer. Net zomin als de 
renbaan, waar op 23 september 
1903 de laatste koersdag werd 
gehouden. In 1906 ging renbaan 
Duindigt van start. Freule Daisy 
stierf kort voor de oorlog. 

Herkomst van de naam
Wanneer de naam Clingendael is 
ontstaan, is onduidelijk. Op oude 
kaarten wordt het als Klingen-
daal geschreven. Daal staat voor 
‘dal’ of ‘laagte’. Kling voor ‘kale 
duinheuvel’. Kortom: duindal. 
De noordwestelijke afscheiding 
wordt nu gevormd door de diep-
liggende Boschsloot, voorzien 
van een dijk aan de kant van 
het herenhuis. De sloot werd 
ten tijde van de Van Brienens 
vormgegeven. De dijk diende er 
volgens de overlevering toe om 
konijnen uit de duinen tegen te 
houden. De houten brug over 
de sloot is de opvolger van een 
zwee�brug die toegang bood tot 
de eerdergenoemde gol�baan. 
Nog een opvallend detail van 
Clingendael zijn de twee houten 
huisjes aan de Van Alkemadel-
aan. Het waren woningen voor 
de hoveniers die op Clingen-
dael werkten en staan ook wel 
bekend als ‘Noorse Hutten’. 
Minder bekend is dat de schilder 
en beeldhouwer Cornelis Kloos 
(1895-1976) hier na de oorlog 
werkte en achter de huidige pan-
den een heuse beeldentuin in-
richtte - waarvan nu niets meer 
over is. Elders op Clingendael 
zijn nog wel restanten te vinden 
van oude glorie. Het rosarium 
bijvoorbeeld, of het sterrebos 
(genoemd naar de stervormige 
padenstructuur). Ook de muren 
van de boomgaard, het koets-
huis en de woningen voor het 
personeel zijn er nog, net als een 
tweetal boerenbedrijven. 

Clingendael vandaag de dag
Clingendael was na de oorlog 
via familiebanden in handen 
gekomen van baron Edgar 
Michiels van Verduynen. Die 
verkocht in eerste instantie 
een stuk grond aan de ANWB 
voor de bouw van hun nieuwe 
hoofdkantoor. Naar verluidt 
was de koopsom zo’n één 
miljoen gulden. De transactie 
was tegen het zere been van de 
gemeente Den Haag. Daar werd 
besloten een poging te doen 
om zelf Clingendael in handen 
te krijgen, wat in 1954 lukte: 
voor 1,5 miljoen gulden werd 
Clingendael Haags eigendom. De 
vrouw van Edgar mocht echter 
tot haar overlijden (in 1968) in 
het herenhuis blijven wonen. 
Daarna stond het leeg en werd 
het door krakers bezocht, die er 
hun negatieve sporen nalieten 
totdat boswachters met honden 
tegen hen werden ingezet. Het 
was Henk Neuman, woonach-
tig aan de Alkemadelaan, die 
het herenhuis weer tot leven 
bracht. Hij zocht onderdak voor 
zijn Nederlands instituut voor 
vredesvraagstukken, dus con-
tacteerde hij de gemeente Den 
Haag met de vraag wat men met 
het pand voor had. Van het één 
kwam het ander. In 1978 werd 
begonnen met de renovatie en 
in 1982 trok het Nederlands 
instituut voor internationale 
betrekkingen, kortweg Instituut 
Clingendael, erin. Het instituut, 
ge�inancierd door de ministeries 
van Buitenlandse Zaken en De-
fensie, doet onderzoek naar en 
geeft advies over internationale 
betrekkingen. Henk Neuman, 
van oorsprong journalist, was 
er tot 1990 directeur. Tot slot, 
Clingendael is weliswaar Haags 
bezet, het ligt echter op het 
grondgebied van de gemeente 
Wassenaar.

Carel Goseling
carelgoseling@hotmail.com
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Het Koetshuis

De Hollandse tuin De Japanse tuin. Foto: Steven Lek, Wikimedia
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besloten een poging te doen 
om zelf Clingendael in handen 
te krijgen, wat in 1954 lukte: 
voor 1,5 miljoen gulden werd 
Clingendael Haags eigendom. De 
vrouw van Edgar mocht echter 
tot haar overlijden (in 1968) in 
het herenhuis blijven wonen. 
Daarna stond het leeg en werd 
het door krakers bezocht, die er 
hun negatieve sporen nalieten 
totdat boswachters met honden 
tegen hen werden ingezet. Het 
was Henk Neuman, woonach-
tig aan de Alkemadelaan, die 
het herenhuis weer tot leven 
bracht. Hij zocht onderdak voor 
zijn Nederlands instituut voor 
vredesvraagstukken, dus con-
tacteerde hij de gemeente Den 
Haag met de vraag wat men met 
het pand voor had. Van het één 
kwam het ander. In 1978 werd 
begonnen met de renovatie en 
in 1982 trok het Nederlands 
instituut voor internationale 
betrekkingen, kortweg Instituut 
Clingendael, erin. Het instituut, 
ge�inancierd door de ministeries 
van Buitenlandse Zaken en De-
fensie, doet onderzoek naar en 
geeft advies over internationale 
betrekkingen. Henk Neuman, 
van oorsprong journalist, was 
er tot 1990 directeur. Tot slot, 
Clingendael is weliswaar Haags 
bezet, het ligt echter op het 
grondgebied van de gemeente 
Wassenaar.

Carel Goseling
carelgoseling@hotmail.com

 pagina 9 De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden Dinsdag 27 oktober 2020

Een korte geschiedenis van landgoed Clingendael

Het Koetshuis

De Hollandse tuin De Japanse tuin. Foto: Steven Lek, Wikimedia
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“Ze geven voorlichting en beantwoorden 
vragen. Tijdens de voorlichting over de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo), werd duidelijk dat ik ook in 
aanmerking kwam voor hulp. Mijn 
man en ik zijn nogal beperkt in onze 
mobiliteit. Er werd al snel duidelijk dat 
er via het CAK, dat is een organisatie 
voor chronisch zieken en gehandicapten, 
ondersteuning mogelijk was. Het �ijne 

van de hulp van het 
Servicepunt is dat 
het ona�hankelijk en 
laagdrempelig is.”
Door de geldende 
corona-maatregelen 
zijn de Servicepunten 
XL genoodzaakt om 
de meeste vragen 
telefonisch, per 
(anonieme) chat 
of per e-mail te 
beantwoorden. Als 
dit echt niet mogelijk 

is, kan een fysieke afspraak gemaakt 
worden op de meeste locaties. Iedereen 
kan bij de Servicepunten XL terecht 
als het gaat om advies, informatie, 
ondersteuning bij vragen over zorg 
(Wmo), (vrijwilligers)werk, welzijn en 
�inanciën.

Op de website www.servicepuntxl.nl 
vindt u alle informatie.

Anne Marie Boorsma noemt hierin een 
tweetal musea waar de collectie van Helene 
te bewonderen viel; één in Den Haag en 
één in Otterlo. Er was echter nog een derde 
museum waar een deel van de collectie 
tentoongesteld werd en dit museum stond 
in Wassenaar. Anton en Helene zijn in 
1916 in Wassenaar gaan wonen op het 
adres Groot Haesebroekseweg 39. In 1912 
hadden ze de villa Groot Haesebroek met 
omliggende grond gekocht, maar voordat 
ze er gingen wonen, heeft de villa een 
grondige restauratie ondergaan. Zo werd 
er op verzoek van Helene een kunstkamer 
aangebracht. Zowel de architect Berlage 
als de kunstenaar Bart van der Lek hebben 
meegewerkt aan de inrichting ervan. Dit 
huis is in 1928 gesloopt en vervolgens is er 
op dezelfde plek een nieuw huis gebouwd 
in de stijl van het Nieuwe Bouwen. De 
architect Henry van de Velde had de op-
dracht gekregen om naast een museum op 
de Veluwe een woonhuis annex museum in 
Wassenaar te bouwen. Vanaf 1931 tot 1937 
heeft de familie Kröller-Müller hier ge-

woond. Eind 1933 is de kunstverzameling 
die zich in Den Haag bevond naar Wasse-
naar overgebracht. Het ging onder andere 
om zo’n 800 schilderijen en 275 beelden. 
Op 17 mei 1937 is de familie naar het 
jachtslot in Otterloo verhuisd. Van 15 juni 
tot 3 oktober van dat jaar werd het huis 
Groot Haesebroek als Rijksmuseum – men 
sprak van een overgangsmuseum – open-
gesteld voor publiek, zodat men een deel 
van de verzameling kon bewonderen. Dit 
leverde meer dan vierduizend bezoekers 
op. Op 13 juli 1938 werd het Kröller-Müller 
museum op de Hooge Veluwe geopend.

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

“Tijdens een voorlichtingssessie 
over Wmo werd duidelijk dat ik ook 
in aanmerking kwam voor hulp”

Rijksmuseum Kröller-
Müller in Wassenaar

evrouw Teber (64): “Ik organiseer vrouwenontmoetingen 
voor senioren in de buurt van de Haagse Markt. 
Ouderenconsulent Serpil en andere hulpverleners 

van het Servicepunt XL komen geregeld langs. 

en kleine aanvulling op het artikel Het Kröller–Müller 
Museum aan het Lange Voorhout 1 dat in De Haagse 
Tijden van 15 september staat. 

ME

Dinsdag 27 oktober 2020



In elke editie van De Haagse Tijden stapt 
autojournalist John Vroom weer even in een 
auto die vroeger door Den Haag reed.
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In de jaren ’60 
waren vrouwen 
en auto’s nog 
onlosmakelijk 
met elkaar 
verbonden in 
promotie- en 
reclame-uitingen 
en geven nu een 
nostalgische blik 
op het tijdsbeeld 
van toen. 

Beauties of the Sixties (36) John Vroom (autojournalist)

Lancia 
Fulvia Coupé

Lancia heb ik altijd een chique 
Italiaans automerk gevonden, 
dat geliefd was bij een bepaalde, 
selecte doelgroep. Relatief duur, 
maar wel heel apart en eigen-
zinnig. Zelf ben ik een groot 
lie�hebber van dit merk en ik 
heb er ook een aantal in mijn 
bezit gehad, zoals de Lancia 
Elite, de Lancia Ypsilon en de 
Lancia Kappa Coupé. Ik heb 
ontdekt dat ik een nieuw Lancia 
model nooit direct mooi vond, 
maar het groeide in de loop der 
jaren, zoals de Kappa Coupé. 
De Lancia Fulvia Coupé vond ik 
eigenlijk direct al een juweeltje. 
De verleidelijkheid zat voor mij 
in de rankheid van het design. 
Een superelegante vormgeving, 
waarbij opvallend was dat hij 
van achter gezien wat ‘hoog op 

de poten’ stond, maar met zijn 
voorwielaandrijving en zijn naar 
voren lopende, slanke design 
ontstond er meer stabiliteit 
op de vooras, wat een sportief 
bochtengedrag mogelijk maakte. 
Nadeel was wel dat door het 
ontbreken van stuurbekrachti-
ging, besturing bij lage snelhe-
den een dingetje was. Onder de 
motorkap lag een vier cilinder 
motor met 1298 cc en 90 pk. De 
topsnelheid was 170 kilometer 
en van 0 naar 100 deed hij in 
dertien tellen. Bijzonder voor 
die tijd was de vijf versnellings-
bak. Hij was in productie van 
1965 tot 1977. 

Zoals u weet, ben ik een enorme 
lie�hebber van het Italiaanse 
design en voor mij was het in-

terieur van deze Fulvia dan ook 
een feestje. Fraai ontworpen, 
dikke stoelen die voor mij iets 
te veel waren gemaakt voor de 
thuismarkt, lees Willy Alberti 
formaat, dus wat te kort in de 
rug en voor de bovenbenen, 
maar ach, het zag er goed uit. 
Een heerlijk stijlvol, houten 
sportstuur, met twee geperfo-
reerde spaken en daarachter 

een geheel houten dashboard 
met rechts het stijlvolle Ful-
via opschrift. Ingelegd in dit 
dashboard de snelheidsmeter 
en de toerenteller met nog twee 
kleine info-klokjes. Het geheel 
was ergonomisch gezien fraai 
ontworpen. Wat mij altijd is 
bijgebleven, is dat Lancia zijn 
contact- en deursleutel altijd 
voorzag van een gekleurde, 

kunststoffen bovenkant in 
verschillende vorm en kleur, 
hetgeen pas later door andere 
merken is overgenomen in het 
kader van veiligheid. Ik zei het 
al, een juweeltje en het is zo 
jammer dat ook dit merk zo 
goed als ter ziele is.

John Vroom
johnvroom@planet.nl

k weet niet meer in welke klas het was op 
de Van Hoogstratenschool, maar ik her-
inner mij dat ik naast Marion Visée voorin 

de klas zat. Een uiterst verleidelijk meisje en zij 
woonde ergens in Mariahoeve. En dit vertel ik om-
dat ik recentelijk in Mariahoeve een Lancia Fulvia 
Coupé zag staan en toen schoot mij de naam van 
Marion te binnen, nadat ik had vastgesteld dat 
deze Lancia ook wel een hoog verleidelijkheids-
gehalte had. Grappig toch? 

Cliff Richard zong het 
al: “Everybody has 
a summer holiday, 
no more working 
for a week or two”. 
En dus zocht Jenny 
het strand op van de 
badplaats Brighton, 
met haar Triumph 
TR7 als windscherm. 
Superslim toch?

I

Dinsdag 27 oktober 2020
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De komende periode zie en hoor je onderstaande programma’s bij Omroep West. 
Daarnaast houden we je natuurlijk altijd op de hoogte van al het nieuws.

 89.3 Radio West maandag t/m vrijdag 
06.00 uur West Wordt Wakker
Nieuws uit de regio en van daarbuiten, met Tjeerd Spoor en Jorinda Teeuwen. 

10.00 uur Aan de Bak
Gezellige muziek, spelletjes en een bak koffie met Patrick van Houten.

12.00 uur Muijs in de Middag
Lunchprogramma met sport-, media- en cultuurnieuws, met Bas Muijs. 
14.00 uur Muziek aan Zee

Marjolein Visser draait heerlijke muziek.
16.00 uur West komt Thuis (tot 19 uur, dan non-stop muziek) 
Justin Verkijk neemt de dag met je door; wat heb je gemist?

89.3 Radio West op zaterdag  
09.00 uur UIT!
Rogier van der Zanden geeft je uitgaanstips .

12.00 uur Broodje Bral 
Sjaak Bral neemt op zijn eigen wijze de actualiteit door.

14.00 uur Zuid-Holland Sport (tot 18 uur, dan non-stop muziek). 
Gevarieerd programma met onder meer sport. 

 89.3 Radio West op zondag
07.00 uur Klassiek op West (herhaling om 19.00 uur)
Aad de Been draait bekende en onbekende klassieke- en wereldmuziek. 

09.00 uur Muziek van alle Tijden
Pieter Kuipers draait muziek op verzoek.

10.00 uur UIT! 

12.00 uur Adres Onbekend (tot 14.00 uur, daarna non-stop muziek).
Zoektochten naar uit het oog verloren bekenden, met Ron Kas.

TV West maandag t/m vrijdag 
Dagprogramma’s vanaf 17.00 uur: (daarna herhalingen)

ma: Knooppunt Holland Johan Overdevest fietst met Dennis Weening 
       (26/10) door de Alblasserwaard.           

di:  Team West Opsporingsprogramma met Kirsten van Dissel.

      Ernst’s Onderwater Wereld Met deze week de snoek (27/10).

wo: Kijk op Delft Historisch programma over Delft met Paul van Berkel. 

do: Geen Idee??! Fred Zuiderwijk test de kennis van de inwoners van 

       Leiden over hun eigen stad.    

vr: Hart voor Muziek Optredens van Nederlandstalige artiesten.

17.30 uur TV West Nieuws             

17.45 uur  Weer met Huub  Met Huub Mizee.

TV West zaterdag
07.30 uur  TV West Weekoverzicht

17.00 uur Westdoc Special: Thrillerfestival 2020 Hoogtepunten 
en prijsuitreiking van het Thrillerfestival in Zoetermeer (31/10)

  TV West zondag
09.00 uur Hoop & Leven De universele kerk van Gods Rijk.

20.00 uur Westdoc Een documentaire over onze regio. 

Alle programma’s worden herhaald. Kijk voor alle uitzendtijden 
op Omroepwest.nl of in de gratis Omroep West app.

Deze week bij

west

 

 

Verse maaltijden 

Met PASSIE 

LLaaaatt  ÀÀllaaCCaarrttee  vvoooorr  jjee  kkookkeenn!!  
Heeft u even geen tijd of heeft u geen zin meer om te koken?. 
Maar wilt u wel gezond en verantwoord eten? Met onze verse 
maaltijdservice koken wij met passie voor u. Altijd vers, van 
uitsluitend Hollandse seizoen ingrediënten, zonder onnodige 
toevoegingen en op 3 dagen per week bij u thuisbezorgd. 

Met elke week een nieuw menu met 14 gerechten van Hollandse 
pot tot Wereldse gerechten. Dat is nog eens verrassend eten! 

 

 
Bestel nu uw 
“Chef`s keuze” 

proefpakket met 
passie.. 

3 maaltijden voor 
maar € 15,00 

Wij kookten toen voornamelijk Holland-
se pot. Alles zelfgemaakt in eigen keuken, 
van slavink tot de desserts. Wij kwamen 
er al snel achter dat onze voornamelijk 
oudere gasten, maar inmiddels ook hun 
kinderen, wel eens wat anders wilden en 
het aanbod daarin door een maaltijden-
service was er toen niet. Om die wens te 
vervullen, startten wij met een wekelijks 
wisselend menu, elke week veertien 
nieuwe gerechten. Ja, ook nog steeds de 
klassiekers van vroeger die wij allemaal 
zo lekker vinden, maar waarom geen 
Cajun kip, lekkere quiche, Thaise gerech-
ten en ook een goed aanbod vegetarisch? 
En dat werd zeer gewaardeerd. Dit doen 
wij nu al zes jaar en inmiddels zijn wij 
aardig gegroeid in maaltijdserviceland. 

Wij koken in Delft, waar wij een traiteur-
winkel hebben met een professionele 
productiekeuken. Vanuit Delft rijden 
wij drie dagen per week met onze verse 
maaltijden naar onze gasten, bestaan-
de uit gezinnen, bedrijven, senioren en 
alleenstaanden. Zij die even geen zin 

hebben om te koken. Van Haarlem tot 
Groot-Rotterdam genieten gasten van 
onze verse gerechten, die gekookt zijn 
van 100% Nederlandse ingrediënten. 
Palmesteyn rund, Livar & Beemster var-
ken, Tante Door kip en groenten zoveel 
mogelijk van de koude grond, dus uit het 
seizoen & voornamelijk biologisch. 

Wilt u meer informatie over onze 
maaltijdenservice? Bel dan met 
015-7852408 of kijk op 
www.alacartekooktvandaag.nl 

ÀlaCarte, de maaltijden
service met Passie

n vooral die PASSIE in eten, die zagen wij niet in 
maaltijdserviceland. Dat vonden wij als familiebedrijf 
belangrijk en met die reden begonnen wij in 2014 

onze maaltijdenservice ÀlaCarte. 

E
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Kunstmuseum lanceert ‘(t)huis in het museum’

Juist in een tijd waarin kunst troost 
kan bieden, wil Kunstmuseum Den 
Haag de stad verbinden met al het 
moois in de collectie. Vanwege de 
verscherpte maatregelen omtrent 
Covid-19 kan het museum niet meer 
alle inwoners tegelijk ontvangen 
op de bekende stadsdeelavonden. 
Daarom komt het Kunstmuseum 
met een mooi alternatief: (t)huis in 

het museum. Dit programma bestaat onder meer uit een speciale museumgids met 
daarin twee vrijkaarten om het museum op eigen gelegenheid te bezoeken. De nieuwe 
museumgids bevat bijzondere verhalen over het Kunstmuseum en leuke opdrachten 
voor kinderen. In de verhalen worden topstukken uitgelicht en vertellen wijkambas-
sadeurs die al jaren met het museum samenwerken waarom zij zich thuis voelen in 
het Kunstmuseum. Veel van de kunstwerken in de gids gaan over huizen, droomplek-
ken en het gevoel ergens thuis te zijn. Met de vrijkaarten in de gids kan het museum 
vervolgens op eigen gelegenheid bezocht worden. Naast de museumgids bestaat dit 
nieuwe programma ook uit (kleinschalige) activiteiten als workshops en lezingen, en 
een tentoonstelling met reproducties van kunstwerken in buurthuizen, bibliotheken 
en andere lokale centra. 

Films

Het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) biedt een ona�han-
kelijke en inspirerende plek waar publiek en professionals terecht kunnen voor een 
pluriform aanbod documentaires van hoge kwaliteit. Pluriform wat betreft vorm en 
inhoud, maar ook wat betreft (culturele) achtergrond van de maker. Op de site idfa.nl 
bekijkt u gratis een selectie van �ilms die bij IDFA hebben gedraaid. 

Checks and balances
Voorjaar 2014. De Algerijnse presi-
dentsverkiezingen zijn in volle gang als 
documentairemaker Malek Bensmaïl zes 
weken lang mag rondwaren in de redac-
tielokalen van het ona�hankelijke Frans-
talige dagblad El Watan. Hij observeert er 
een microkosmos die met het vorderen 
van de uren steeds meer op een snelkookpan lijkt. Onder druk van de deadline wordt 
koortsachtig gezocht naar inhoud en duiding, worden op het scherpst van de snede 
discussies gevoerd over hete politieke hangijzers en wordt ook openlijk getwijfeld 
aan de gevestigde orde van Algerije. El Watan is allesbehalve een verlengstuk van het 
zittende regime. Een van de journalisten neemt openlijk deel aan het verzet tegen 
een vierde termijn van president Abdelaziz Boute�lika, die niet alleen een symbool is 
van politieke stilstand, maar ook de man van de periode direct na de gewelddadige 
burgeroorlog die Algerije in de jaren negentig 200 duizend levens kostte. Onder 
het oppervlak van relatieve rust woedt nog steeds het onverwerkte oorlogstrauma. 
Honderden journalisten werden destijds vervolgd, vermoord of verbannen. Checks 
and Balances is een eerbetoon aan hen en hun hedendaagse collega’s, die met de pen 
het recht op vrije meningsuiting bevechten en met veel talent, intellect en humor de 
Algerijnse werkelijkheid proberen te duiden.

City of photos
Wat zijn de geheimen van Indiase fotostudio’s die een unieke methode hanteren om 
de realiteit vast te leggen of, beter, om de gewenste illusie te creëren? De meeste foto’s 
worden geretoucheerd met kwastjes en pennen, oogrimpels worden weggeschilderd, 
kinnen ronder gemaakt, ogen helderder en lippen dikker. Elke dag worden er voor 
studioportretten andere decors gemaakt. Zelfs het beeld van de brandende Twin 
Towers in New York was een favoriete achtergrond voor studiofoto’s. De regisseur 

neemt de kijker mee 
op een tocht naar het 
verleden, toen fotogra-
�ie een speciale plaats 
innam in het leven van 
de betere kringen, maar 
ook naar het heden, 
waarin fotogra�ie volle-
dig democratisch wordt.

 
    Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

    
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van 
pa eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent 
niet de enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansicht-
kaarten of penningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke 
woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil 
laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJs-
selstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies met betrekking tot verkoop 
of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

   Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria   
   
 In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude siera-
den. Dat oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? 
En hebben die oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal 
vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze 
open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/
Heritage op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblij-
vende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of 
verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.     

Online Quiz – Presentatie Den Haag

Genieten van Den Haag vanuit uw eigen huis? Dat 
kan door mee te doen aan één (of meer) online 
quizzen – presentaties door Jacqueline Alders, 
Stadsgids in Den Haag. Zo kunt u op een leuke 
manier, door het beantwoorden van vragen, uw 
kennis van Den Haag testen. Ook leert u nóg meer 
over onze mooie en interessante stad door naar 
de uitgebreide uitleg van Jacqueline te kijken en 
luisteren. De quizzen zijn gratis, of u kunt een 
vrijwillige bijdrage doen.

Wanneer: di 27 okt, 20.00u (rondom het Binnenhof) 
  woe 4 nov, 20.00u (rondom de Hofvijver)
Meer informatie via www.ikgidsudoordenhaag.nl

Boeken

Schuilen tussen bamboe – Birgit Treipl
Victor Treipl wordt geboren in Bandoeng, Nederlands-
Indië, als enig kind van een Oostenrijks emigrantenecht-
paar. Omdat Oostenrijk deel uitmaakt van het Duitse Rijk 
worden ze bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
door Nederland aangemerkt als ‘staatsvijandelijke Duit-
sers’. Hun bezittingen, waaronder Grand Hotel Lembang, 
worden gecon�isqueerd en verkocht. Terwijl familieleden 
in Nederlandse kampen verdwijnen, worden Victor en 
zijn tante Hilda gevangengehouden in een geïsoleerd 
bergdorp. Victor is negen jaar en wees.

. 
Onder de gruwelen van de koloniale oorlog sluimert een 
familiegeheim dat pas wordt onthuld wanneer Victor en 

zijn tante in 1949 worden overgebracht naar een kamp in Batavia. Het markeert zijn 
zoektocht naar identiteit en een eigen stem in tijden van oorlog, onrecht en verlies.

Max, Mischa & het Tet-offensief – Johan Harstad
Het boek presenteert het verhaal van toneelregisseur Max 
Hansen, die als puber naar Amerika emigreert. Hij heeft 
moeite om zijn jeugd in Stavanger, waar hij als kind van 
communistische ouders het Tet-offensief naspeelde, achter 
zich te laten. Maar in New York ontdekt hij dat eigenlijk 
iedereen daar ontheemd is. In kunstenares Mischa en 
Vietnam-veteraan Owen treft hij dierbare lotgenoten. Het 
magnum opus van Johan Harstad is een hypnotiserende 
vertelling die vele decennia en continenten omspant: van 
de oorlog in Vietnam en Apocalypse Now tot jazzmuziek, 
van Mark Rothko en Burning Man tot de aanslag op de 
Twin Towers. Maar bovenal draait deze volstrekt versla-
vende roman om de vraag: hoe lang moet je weg van huis 
zijn voordat het laat is om terug te keren?

Blijf lekker thuisBlijf lekker thuis Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Haagse Tijden interessant kunnen 
zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. Heeft u activiteiten te 
melden? Stuur uw gegevens op via e-mail naar dehaagsetijden@bruckel.nl of bel: 070 - 360 76 76

Nu het coronavirus weer krachtiger de kop opsteekt, is het raadzaam uw uitgaansactiviteiten zoveel mogelijk te beperken. 
Naast het lezen van een goed boek of bekijken van een inspirerende fi lm, bieden vele organisaties hun (culturele) diensten ook 

online aan. De redactie van De Haagse Tijden deelt enkele tips met u. 
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Kunstmuseum lanceert ‘(t)huis in het museum’

Juist in een tijd waarin kunst troost 
kan bieden, wil Kunstmuseum Den 
Haag de stad verbinden met al het 
moois in de collectie. Vanwege de 
verscherpte maatregelen omtrent 
Covid-19 kan het museum niet meer 
alle inwoners tegelijk ontvangen 
op de bekende stadsdeelavonden. 
Daarom komt het Kunstmuseum 
met een mooi alternatief: (t)huis in 

het museum. Dit programma bestaat onder meer uit een speciale museumgids met 
daarin twee vrijkaarten om het museum op eigen gelegenheid te bezoeken. De nieuwe 
museumgids bevat bijzondere verhalen over het Kunstmuseum en leuke opdrachten 
voor kinderen. In de verhalen worden topstukken uitgelicht en vertellen wijkambas-
sadeurs die al jaren met het museum samenwerken waarom zij zich thuis voelen in 
het Kunstmuseum. Veel van de kunstwerken in de gids gaan over huizen, droomplek-
ken en het gevoel ergens thuis te zijn. Met de vrijkaarten in de gids kan het museum 
vervolgens op eigen gelegenheid bezocht worden. Naast de museumgids bestaat dit 
nieuwe programma ook uit (kleinschalige) activiteiten als workshops en lezingen, en 
een tentoonstelling met reproducties van kunstwerken in buurthuizen, bibliotheken 
en andere lokale centra. 

Films

Het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) biedt een ona�han-
kelijke en inspirerende plek waar publiek en professionals terecht kunnen voor een 
pluriform aanbod documentaires van hoge kwaliteit. Pluriform wat betreft vorm en 
inhoud, maar ook wat betreft (culturele) achtergrond van de maker. Op de site idfa.nl 
bekijkt u gratis een selectie van �ilms die bij IDFA hebben gedraaid. 

Checks and balances
Voorjaar 2014. De Algerijnse presi-
dentsverkiezingen zijn in volle gang als 
documentairemaker Malek Bensmaïl zes 
weken lang mag rondwaren in de redac-
tielokalen van het ona�hankelijke Frans-
talige dagblad El Watan. Hij observeert er 
een microkosmos die met het vorderen 
van de uren steeds meer op een snelkookpan lijkt. Onder druk van de deadline wordt 
koortsachtig gezocht naar inhoud en duiding, worden op het scherpst van de snede 
discussies gevoerd over hete politieke hangijzers en wordt ook openlijk getwijfeld 
aan de gevestigde orde van Algerije. El Watan is allesbehalve een verlengstuk van het 
zittende regime. Een van de journalisten neemt openlijk deel aan het verzet tegen 
een vierde termijn van president Abdelaziz Boute�lika, die niet alleen een symbool is 
van politieke stilstand, maar ook de man van de periode direct na de gewelddadige 
burgeroorlog die Algerije in de jaren negentig 200 duizend levens kostte. Onder 
het oppervlak van relatieve rust woedt nog steeds het onverwerkte oorlogstrauma. 
Honderden journalisten werden destijds vervolgd, vermoord of verbannen. Checks 
and Balances is een eerbetoon aan hen en hun hedendaagse collega’s, die met de pen 
het recht op vrije meningsuiting bevechten en met veel talent, intellect en humor de 
Algerijnse werkelijkheid proberen te duiden.

City of photos
Wat zijn de geheimen van Indiase fotostudio’s die een unieke methode hanteren om 
de realiteit vast te leggen of, beter, om de gewenste illusie te creëren? De meeste foto’s 
worden geretoucheerd met kwastjes en pennen, oogrimpels worden weggeschilderd, 
kinnen ronder gemaakt, ogen helderder en lippen dikker. Elke dag worden er voor 
studioportretten andere decors gemaakt. Zelfs het beeld van de brandende Twin 
Towers in New York was een favoriete achtergrond voor studiofoto’s. De regisseur 

neemt de kijker mee 
op een tocht naar het 
verleden, toen fotogra-
�ie een speciale plaats 
innam in het leven van 
de betere kringen, maar 
ook naar het heden, 
waarin fotogra�ie volle-
dig democratisch wordt.

 
    Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

    
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van 
pa eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent 
niet de enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansicht-
kaarten of penningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke 
woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil 
laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJs-
selstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies met betrekking tot verkoop 
of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

   Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria   
   
 In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude siera-
den. Dat oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? 
En hebben die oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal 
vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze 
open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/
Heritage op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblij-
vende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of 
verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.     

Online Quiz – Presentatie Den Haag

Genieten van Den Haag vanuit uw eigen huis? Dat 
kan door mee te doen aan één (of meer) online 
quizzen – presentaties door Jacqueline Alders, 
Stadsgids in Den Haag. Zo kunt u op een leuke 
manier, door het beantwoorden van vragen, uw 
kennis van Den Haag testen. Ook leert u nóg meer 
over onze mooie en interessante stad door naar 
de uitgebreide uitleg van Jacqueline te kijken en 
luisteren. De quizzen zijn gratis, of u kunt een 
vrijwillige bijdrage doen.

Wanneer: di 27 okt, 20.00u (rondom het Binnenhof) 
  woe 4 nov, 20.00u (rondom de Hofvijver)
Meer informatie via www.ikgidsudoordenhaag.nl

Boeken

Schuilen tussen bamboe – Birgit Treipl
Victor Treipl wordt geboren in Bandoeng, Nederlands-
Indië, als enig kind van een Oostenrijks emigrantenecht-
paar. Omdat Oostenrijk deel uitmaakt van het Duitse Rijk 
worden ze bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
door Nederland aangemerkt als ‘staatsvijandelijke Duit-
sers’. Hun bezittingen, waaronder Grand Hotel Lembang, 
worden gecon�isqueerd en verkocht. Terwijl familieleden 
in Nederlandse kampen verdwijnen, worden Victor en 
zijn tante Hilda gevangengehouden in een geïsoleerd 
bergdorp. Victor is negen jaar en wees.

. 
Onder de gruwelen van de koloniale oorlog sluimert een 
familiegeheim dat pas wordt onthuld wanneer Victor en 

zijn tante in 1949 worden overgebracht naar een kamp in Batavia. Het markeert zijn 
zoektocht naar identiteit en een eigen stem in tijden van oorlog, onrecht en verlies.

Max, Mischa & het Tet-offensief – Johan Harstad
Het boek presenteert het verhaal van toneelregisseur Max 
Hansen, die als puber naar Amerika emigreert. Hij heeft 
moeite om zijn jeugd in Stavanger, waar hij als kind van 
communistische ouders het Tet-offensief naspeelde, achter 
zich te laten. Maar in New York ontdekt hij dat eigenlijk 
iedereen daar ontheemd is. In kunstenares Mischa en 
Vietnam-veteraan Owen treft hij dierbare lotgenoten. Het 
magnum opus van Johan Harstad is een hypnotiserende 
vertelling die vele decennia en continenten omspant: van 
de oorlog in Vietnam en Apocalypse Now tot jazzmuziek, 
van Mark Rothko en Burning Man tot de aanslag op de 
Twin Towers. Maar bovenal draait deze volstrekt versla-
vende roman om de vraag: hoe lang moet je weg van huis 
zijn voordat het laat is om terug te keren?

Blijf lekker thuisBlijf lekker thuis Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Haagse Tijden interessant kunnen 
zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. Heeft u activiteiten te 
melden? Stuur uw gegevens op via e-mail naar dehaagsetijden@bruckel.nl of bel: 070 - 360 76 76

Nu het coronavirus weer krachtiger de kop opsteekt, is het raadzaam uw uitgaansactiviteiten zoveel mogelijk te beperken. 
Naast het lezen van een goed boek of bekijken van een inspirerende fi lm, bieden vele organisaties hun (culturele) diensten ook 

online aan. De redactie van De Haagse Tijden deelt enkele tips met u. 

Dinsdag 27 oktober 2020
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Een boeiend verhaal 
Nazomer 2013. Op dat moment 
ben ik lid van de werkgroep 
‘Verteld Verleden’ van de 
Historische Vereniging Rijswijk 
(HVR). Ik interview talloze men-
sen om hun levensverhaal op te 
tekenen en voor de eeuwigheid 
te bewaren. Iemand tipt mij: “Je 
moet Ant Post eens intervie-
wen”. Zij is de derde directrice 
van Huis te Lande, van 1963 
tot 1983. Niet veel later zit ik 
tegenover een montere, kritisch 
denkende en helder formuleren-
de vrouw van 91. Zij vertelt zó’n 
boeiend verhaal, dat ik op slag 
verliefd word op Huis te Lande. 
Op de terugweg neem ik me dan 
ook voor: De geschiedenis van 
die school moet aan het licht ge-
bracht worden! De jaren daarna 
ben ik te vinden in het Nationaal 
Archief, het Gemeentearchief 
Den Haag, Atria (kennisinstituut 
voor emancipatie en vrouwen-
geschiedenis te Amsterdam), 
Het Nieuwe Instituut te Rotter-
dam en Stadsarchief Delft.

Twee leerlingen 
melden zich
De ‘kraamkamer’ van Huis te 
Lande is de Nationale Ten-
toonstelling van Vrouwenar-
beid 1898 in Den Haag, een 
ongehoord spektakel dat drie 
volle maanden aanhoudt. Alle 
beroepen waarin vrouwen 
werkzaam zijn, worden er voor 
het voetlicht gebracht, waar-
onder het ‘bloemenvak’. Daarin 
zijn twee vrouwen actief die 
later in Rijswijk geschiedenis 
zullen schrijven: Jacoba Hingst 
en Cornelia Pompe. Hoogst-
waarschijnlijk is dáár het idee 
van een tuinbouwschool voor 
meisjes geboren. Na de tentoon-
stelling raadt de heer Kotte, 
hortulanus van de Dierentuin in 

Den Haag, de beide dames aan 
een tuinbouwschool voor meis-
jes te stichten. En dat gebeurt in 
Rijswijk. Hingst, die vermogend 
is, koopt begin twintigste eeuw 
twee hectare grond aan de Van 
Vredenburchweg en laat er een 
villa bouwen. Er verschijnen 
kassen, een stookinstallatie, een 
loods, een pakschuur, een huis 
voor de ‘tuinbaas’ en nog veel 
meer. Hingst schrijft de leerstof, 
Pompe doet het praktische 
werk. Als de ‘inrichting’ in 1907 
klaar is, kan het onderwijs star-
ten. Hingst hoopt op toeloop uit 
heel het land. Zij denkt daarbij 
vooral aan meisjes die met een 
notaris, dokter, dominee of rech-
ter zullen trouwen en wil hen 
bekwaam maken om leiding te 
kunnen geven aan het werk in 
de tuin rondom hun toekomsti-
ge woning. Er melden zich twee 
leerlingen. Van een van hen is de 
naam bekend: Christina Soeters. 

Raad van Bestuur
De praktisch ingestelde Pompe 
wordt ziek en overlijdt in 1911. 
Het voortbestaan van Huis te 

Lande hangt nu aan een zijden 
draadje. Op aanraden van der-
den besluit Hingst een Raad van 
Bestuur op te richten. Onder 
andere Johanna Westerdijk, 
Nederlands botanicus en schim-
meldeskundige, maakt er deel 
van uit. Hingst is een netwerker 
avant la lettre. Met de inspec-
teur van Landbouwonderwijs 
onderhoudt zij een goede rela-
tie. Die houdt namens het 
Ministerie van Landbouw 
toezicht op alle vormen van 
landbouwonderwijs. Het is de 
redding van de school, want de 
�inanciële situatie is belabberd 
en er moet gesoebat worden om 
subsidie, omdat tuinbouwon-
derwijs aan meisjes verre van 
vanzelfsprekend was. Hingst 
krijgt die subsidiëring voor 
elkaar! Maar niet voor niets: 
Landbouwonderwijs stelt eisen. 
Het schoolgeld moet omlaag en 
daarmee de drempel voor doch-
ters van minder bemiddelde ou-
ders. Dit kan gezien worden als 
de eerste stap van een elitaire 
naar een ‘gewone’ school’.

Onderwijs met een 
kunstzinnig randje
Hingst zwaait dertig jaar lang 
de scepter. Ze wordt in 1937 
opgevolgd door Erna Casparé. 
Met haar antroposo�ische 
achtergrond wekt ze bij de 
leerlingen belangstelling voor 
de biologisch-dynamische 
teeltmethode – de Raad van 
Bestuur werkt dat tegen – en 
schoeit het onderwijs op een 
kunstzinniger leest. Dat zal zeker 
van invloed zijn geweest op het 
creatieve omgaan met groen, dat 
Huis-te-Landers zo typeert. Na 
26 jaar wordt Casparé in 1963 
opgevolgd door Ant Post. In de 
twintig jaar van haar ‘bewind’ zal 
zij de school steeds meer ‘bij de 

tijd’ brengen. De Mammoetwet 
van 1968 is daarbij een steun 
in de rug. Het leerlingenaantal 
schiet omhoog. Post heeft heel 
goed begrepen dat de school 
alleen overeind kan blijven als er 
jongens worden toegelaten. Ze 
bereidt dat voor, maar maakt het 
niet meer mee. 

Een doorsnee 
mbo-school
Post zaait jongens, haar opvol-
ger Marjolijn Pouw - van 1983 
tot 1991 de vierde directrice 
in successie - zal ze oogsten: in 
1985 verschijnt de eerste man-
nelijke leerling: Mark Kneppers. 
Marjolijn Pouw heeft haar han-
den vol aan de eerste grote fusie, 
waarbij Huis te Lande onderdeel 
wordt van Groene Delta. Zij ver-
trekt naar de centrale directie 
van die nieuwe cluster en Peter 
Kraaijeveld neemt in 1991 het 
roer van haar over. Hij krijgt met 
een nog grotere fusie te maken: 

vanaf 1 augustus 2001 heet de 
school ‘Wellant mbo Rijswijk’. 
Kraaijeveld wordt als locatie-
directeur in 2006 opgevolgd 
door Maarten Guichelaar. Huis 
te Lande wordt een doorsnee 
mbo-school. Het meisjesschool-
adagium van weleer ‘Huis te 
lande is meer dan een school, 
het is een beleving’ is in rook 
opgegaan.

Frans Holtkamp
fcmh@xs4all.nl

Dinsdag 27 oktober 2020

Ben jij die schoolverlater of wat oudere die wil werken? 
Voor onze slagerij zijn wij op zoek naar gemotiveerde verkoop(st)ers 
en/of leerling verkoop(st)ers voor wisselende dagen in vaste dienst.

Neem contact op met de heer Hoornweg van Slagerij Meurs. 
Dé slager op het Hobbemaplein!

Bel 06-302 975 39 of stuur een e-mail: fac.meurs@gmail.com.

SLAGERIJ PERSONEEL GEZOCHTMooie klassieke decoratieve salontafel Dorset
Mooie klassieke salontafel, in de kersen uitvoering

vier laden en vier handige uittrekbladen.

Nu in de aanbieding:
van € 1.172,- nu voor € 984,-

Hoektafel en bijpassend tv commode nu op voorraad.

Kom langs of kijk op starstijlmeubelen.nl
NU BIJ STAR

STIJLMEUBELEN
€ 984,- 

‘Zwaar werk hoort erbij’. Hier een spittende leerling in pilopak (werkkleding).

Christina Soeters

Cornelia Pompe, ongeveer 35 jaar oud

nlangs is er een bijzonder boek verschenen: Huis te Lande, vrouwen in 
de tuinbouw. Ik beschrijf daarin de unieke geschiedenis van de eerste 
middelbare tuinbouwschool voor meisjes in Nederland, te Rijswijk. Let-

terlijk uniek, want het blijft bij deze ene school. En anderszins uniek: de school 
leidt vrouwen op die hun sporen zullen gaan verdienen in de ‘groene sector’, 
vooral wat betreft het ontwerpen van tuinen. De school maakt waar wat de Nati-
onale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898 belooft: een betere positionering 
van vrouwen in de door mannen gedomineerde beroepen. 

O

Huis te lande, vrouwen in de tuinbouw is een uitgave van de 
Stichting Rijswijkse Historische Projecten (SRHP). 
Voor meer informatie of bestellen van het boek: 
www.historischeverenigingrijswijk.nl/boek-huis-te-lande

Op slag verliefd op Huis te Lande
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SUDOKU1 2

3KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal
1. varkensvlees; 7. ergens tegen gekant zijn; 12. reuzenslang; 13. eirond; 
14. roem; 15. voorzetsel; 17. haarloos; 19. groot natuurbos; 21. inhoudsmaat (a�k.); 
22. niets(nut); 24. deel van een auto; 27. maat voor aardappelen; 28. dierenverblijf; 
30. sociaal economische raad (a�k.); 31. redactie (a�k.); 32. verlangen (hoop); 33. deel van 
etmaal; 35. navigatiemiddel; 37. tuimeling; 38. stalen ros; 41. toiletartikel; 42. bokaal met 
visjes; 44. deel van een jaar; 46. grondsoort; 47. rivier in Rusland; 48. hecht geheel; 49. rivier 
in Duitsland; 50. insectenlarve; 52. wrede romeinse keizer; 54. gelaatsuitdrukking; 56. karaat 
(a�k.); 58. bestuur van een staat; 61. scheepsvloer; 62. mannelijk huisdier; 64. snijwerktuig; 
65. kiezelzandsteen; 67. oorlogstuig; 68. grappenmaker; 70. soldatenkost; 72. oude vochtmaat 
van vier ankers; 73. militair ziekenhuis; 76. groef (rillijn); 77. godsdienst (a�k.); 78. lading van 
een schip; 79. aardig en schattig; 81. heden; 82. aardkluit; 83. muggenlarve; 84. tennisterm; 
86. periode van mooi weer kort voor de herfst; 87. trek in voedsel.

Verticaal
1. �inancier van een sportclub; 2. getijde; 3. keukenmeester; 4. open plek in een bos; 
5. ingedijkt stuk land; 6. eiland in Indonesië; 7. nogmaals; 8. elitegroep; 9. plechtige belofte; 
10. Rolls Royce (a�k.); 11. bedrag; 16. gegraven waterbron; 18. lokspijs; 20. bejaard; 21. iel en 
mager; 23. handwarm; 25. land in Azië; 26. openbaar vervoermiddel; 27. zuivelproduct; 
29. iemand zonder werklust; 32. droogmachine; 34. klein hert; 36. hertensoort; 37. deel van 
een vis; 39. water bij Amsterdam; 40. plaats in Engeland; 42. familielid; 43. uilensoort; 
45. ijshok op een vissersboot; 46. animo (lust); 51. binnenvaartuig; 53. vertragingstoestel; 
54. eerste mens in de ruimte; 55. hetzelfde; 56. legerplaats in open veld; 57. kampeerverblijf; 
59. rivier in Duitsland; 60. gefaald; 62. kerkbediende; 63. plaats in Overijssel; 66. recht stuk in 
een vaart; 67. woud; 69. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 71. zachte metaalsoort; 
73. graanstengel; 74. inval (bedenksel); 75. laatst (volkstaal); 78. paleis in Apeldoorn; 
80. heftig en krachtig; 82. personeelszaken (a�k.); 85. technische universiteit (a�k.).

Sudoku A Sudoku B                               Raad het woord, 
stuur uw antwoord 
op naar puzzel@
dehaagsetijden.nl en 
win! In de volgende 
krant leest u de juiste 
oplossing en worden 
de prijswinners 
bekendgemaakt. 

Tekening: 
Wim Hoogerdijk/Who

U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjesvan de twee sudoku’s. 
De vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin 
thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.
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RAAD HET WOORD
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Puzzelt u mee?
In elke editie van De Haagse Tijden kunt u drie verschillende puzzels maken. In de 
eerste puzzel wordt u gevraagd het woord te raden dat is uitgebeeld. In de tweede 
puzzel moet u de sudoku-opgave oplossen. De derde puzzel is een kruiswoordpuz-
zel. Hier volgen de juiste antwoorden van de vorige krant. 
Woordraadsel: Koploper, Sudoku: 8 - 6, Kruiswoordpuzzel: Nachtegaal.

Onder de inzenders verloten we wederom drie waardebonnen van 15, 10 en 5 euro, 
te besteden bij Comfortland. U kunt de juiste oplossingen afzonderlijk mailen, maar 
u mag deze ook bundelen in een enkel bericht. U kunt de oplossing mailen naar 
puzzel@dehaagsetijden.nl. Dit kan tot uiterlijk donderdag 5 november.

Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. Frits Sikkema te Voorburg
2. Mathieu Smeets te Den Haag
3. M.C. Hegge te Den Haag
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Veel puzzelplezier!

zou u graag andere mensen 
willen ontmoeten? 

of heeft u als mantelzorger 
behoefte aan een
luisterend oor?

Er zijn 37 locaties. Er is er altijd een bij u in de buurt!
Kijk op www.haagsontmoeten.nl voor meer informatie.www.haagsontmoeten.nl

‘In mijn � ntje 
p� zelen vind ik niks  n . 

M r samen p� zelen , 
met � n pr tje erbij , 

is leuk!’
Jan – 71 jaar

Dinsdag 27 oktober 2020
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SUDOKU1 2

3KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal
1. varkensvlees; 7. ergens tegen gekant zijn; 12. reuzenslang; 13. eirond; 
14. roem; 15. voorzetsel; 17. haarloos; 19. groot natuurbos; 21. inhoudsmaat (a�k.); 
22. niets(nut); 24. deel van een auto; 27. maat voor aardappelen; 28. dierenverblijf; 
30. sociaal economische raad (a�k.); 31. redactie (a�k.); 32. verlangen (hoop); 33. deel van 
etmaal; 35. navigatiemiddel; 37. tuimeling; 38. stalen ros; 41. toiletartikel; 42. bokaal met 
visjes; 44. deel van een jaar; 46. grondsoort; 47. rivier in Rusland; 48. hecht geheel; 49. rivier 
in Duitsland; 50. insectenlarve; 52. wrede romeinse keizer; 54. gelaatsuitdrukking; 56. karaat 
(a�k.); 58. bestuur van een staat; 61. scheepsvloer; 62. mannelijk huisdier; 64. snijwerktuig; 
65. kiezelzandsteen; 67. oorlogstuig; 68. grappenmaker; 70. soldatenkost; 72. oude vochtmaat 
van vier ankers; 73. militair ziekenhuis; 76. groef (rillijn); 77. godsdienst (a�k.); 78. lading van 
een schip; 79. aardig en schattig; 81. heden; 82. aardkluit; 83. muggenlarve; 84. tennisterm; 
86. periode van mooi weer kort voor de herfst; 87. trek in voedsel.

Verticaal
1. �inancier van een sportclub; 2. getijde; 3. keukenmeester; 4. open plek in een bos; 
5. ingedijkt stuk land; 6. eiland in Indonesië; 7. nogmaals; 8. elitegroep; 9. plechtige belofte; 
10. Rolls Royce (a�k.); 11. bedrag; 16. gegraven waterbron; 18. lokspijs; 20. bejaard; 21. iel en 
mager; 23. handwarm; 25. land in Azië; 26. openbaar vervoermiddel; 27. zuivelproduct; 
29. iemand zonder werklust; 32. droogmachine; 34. klein hert; 36. hertensoort; 37. deel van 
een vis; 39. water bij Amsterdam; 40. plaats in Engeland; 42. familielid; 43. uilensoort; 
45. ijshok op een vissersboot; 46. animo (lust); 51. binnenvaartuig; 53. vertragingstoestel; 
54. eerste mens in de ruimte; 55. hetzelfde; 56. legerplaats in open veld; 57. kampeerverblijf; 
59. rivier in Duitsland; 60. gefaald; 62. kerkbediende; 63. plaats in Overijssel; 66. recht stuk in 
een vaart; 67. woud; 69. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 71. zachte metaalsoort; 
73. graanstengel; 74. inval (bedenksel); 75. laatst (volkstaal); 78. paleis in Apeldoorn; 
80. heftig en krachtig; 82. personeelszaken (a�k.); 85. technische universiteit (a�k.).

Sudoku A Sudoku B                               Raad het woord, 
stuur uw antwoord 
op naar puzzel@
dehaagsetijden.nl en 
win! In de volgende 
krant leest u de juiste 
oplossing en worden 
de prijswinners 
bekendgemaakt. 

Tekening: 
Wim Hoogerdijk/Who

U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjesvan de twee sudoku’s. 
De vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin 
thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.
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RAAD HET WOORD
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Puzzelt u mee?
In elke editie van De Haagse Tijden kunt u drie verschillende puzzels maken. In de 
eerste puzzel wordt u gevraagd het woord te raden dat is uitgebeeld. In de tweede 
puzzel moet u de sudoku-opgave oplossen. De derde puzzel is een kruiswoordpuz-
zel. Hier volgen de juiste antwoorden van de vorige krant. 
Woordraadsel: Koploper, Sudoku: 8 - 6, Kruiswoordpuzzel: Nachtegaal.

Onder de inzenders verloten we wederom drie waardebonnen van 15, 10 en 5 euro, 
te besteden bij Comfortland. U kunt de juiste oplossingen afzonderlijk mailen, maar 
u mag deze ook bundelen in een enkel bericht. U kunt de oplossing mailen naar 
puzzel@dehaagsetijden.nl. Dit kan tot uiterlijk donderdag 5 november.

Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. Frits Sikkema te Voorburg
2. Mathieu Smeets te Den Haag
3. M.C. Hegge te Den Haag
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Veel puzzelplezier!

zou u graag andere mensen 
willen ontmoeten? 

of heeft u als mantelzorger 
behoefte aan een
luisterend oor?

Er zijn 37 locaties. Er is er altijd een bij u in de buurt!
Kijk op www.haagsontmoeten.nl voor meer informatie.www.haagsontmoeten.nl

‘In mijn � ntje 
p� zelen vind ik niks  n . 

M r samen p� zelen , 
met � n pr tje erbij , 

is leuk!’
Jan – 71 jaar

Dinsdag 27 oktober 2020
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JA, ik neem een abonnement 
of geef er een cadeau. U ontvangt dan 
iedere 14 dagen de krant in de 
brievenbus.
Ik maak het bedrag over op 
NL08 RABO 0129 9222 93 
t.n.v. Brückel Reclame BV

Uw naam:  ______________________________________________
Telefoon:  ______________________________________________
E-mailadres:  ______________________________________________

Naam ontvanger: ______________________________________________
Straat + huisnr.:  ______________________________________________
Postcode + Woonplaats: ______________________________________________

❏  Hal�aarabonnement Nederland € 40,00 
❏ Jaarabonnement Nederland € 75,00       
❏ Jaarabonnement buitenland € 95,00
Deze actie is alleen geldig voor abonnementen afgesloten tot 10 november 2020.
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‘Onder het genot van een lekker Haags bakkie...’
Nu tijdelijk een heerlijk cadeau bij 
een abonnement op de Haagse Tijden!

Stuur de bon in een gefrankeerde 
envelop naar: De Haagse Tijden
Laan van Meerdervoort 174 
2517 BH Den Haag 
of mail alle gegevens naar: 
dehaagsetijden@bruckel.nl 

Cadeautip voor (oud)Hagenaars

Dinsdag 27 oktober 2020


