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In mijn tijd bij de The Crazy 
Five – ik was inmiddels acht-
tien - ruilde ik dit slagwerk in 
bij Servaas en kocht een Ludwig 
slagwerk. De prijs bedroeg 
3656,79 gulden, in die tijd bela-
chelijk veel geld. Toen ik bij The 
Jet Fighters speelde, traden we 
onder andere op bij zaken van de 
familie Stevens, zoals L’étoile, Pam 
Pam en Palais des Danse. Later 
traden we een tijd op in Duitsland, 
eerst met The Jet Fighters en 
daarna met The Crazy Five. Daar 
werd �link geld mee verdiend en 
die verdiensten werden allemaal 
in het instrumentarium gestoken.

The Jet Fighters (voorheen Jerry 
& The Jet Fighters) speelden 
in juli 1965 in de bekende 
Duitse zaal Musical te Krefeld. 
In september gingen de beide 
gitaristen Harry van Dussel-
dorp en Roy Moonen samen 
met drummer Rudy Roeleveld, 
ondergetekende, als beroepsor-
kest verder onder hun nieuwe 

naam The Crazy Five. Alleen 
hun bassist Henk van Poecke 
was vertrokken en organist 
Lex Tholens ging nu basgitaar 
spelen. Frank Westerkamp (ex-
The Jaguars) kwam de groep 
als extra gitarist versterken. 
De band was als het ware een 
blauwdruk van The Crazy Roc-
kers en vooral van The Tielman 
Brothers. Ze investeerden in een 
installatie en instrumenten die 
identiek waren aan de Tielman 
Brothers. Naast top 40 werk in 
de Indo-Rock stijl bestond het 

repertoire grotendeels uit songs 
die hun grote voorbeelden ook 
speelden.
 
Roy Moonen wist het volgende 
nog te vertellen: “Onze solo-
gitarist Harry van Dusseldorp 
had een 10-snarige Fender 
Jazzmaster. Tien snaren, omdat 
de onderste vier snaren dubbel 
waren, waarvan de één normaal 
en de ander een octaaf hoger ge-
stemd was. Voor dit doel werden 
mandolinesnaren gebruikt die 
erg dun waren. Het effect was 

dat een solo heel vol klonk en 
een zogenaamd ‘tingelend’ effect 
gaf, die kenmerkend was voor de 
meeste Indo bands uit die tijd. 
Bassist Lex Tholens speelde op 
een Fender VI bass, een 6-snari-
ge basgitaar. Zelf had ik als twee-
de sologitarist ook een Fender VI 
gitaar (naar het voorbeeld van 
Reggy Tielman), echter uitgerust 
met gewone gitaarsnaren om 
een zwaar geluid te krijgen 
bij het begeleiden, meestal op 
de onderste snaren. Dit gaf 
een speciaal staccato geluid 
en het typeerde de bekende 
Indo-Rock stijl van de Tielman 
Brothers.”
 
The Crazy Five werkten onder 
andere maandcontracten af in 
Keulen (Kaskade), Krefeld (Mu-
sical), Giessen (Astoria Tanzbar, 
Hacienda Bar), Bochum (Regina 
Tanzpalast), Bremerhafen (Roxy 
Tanzbar), Duisburg (Treffpunkt), 
Wetzlar (Starclub), Alt Rheidt 
(Tanzbar Alt Rheidt), Stuttgart 

(Tivoli Bar), Hanau (Jolly Bar - 
wegens enorm succes zelfs twee 
maanden achtereen) en Essen 
(Tanzpalast Lito). In december 
1966 vond het hoogtepunt voor 
The Crazy Five plaats toen ze als 
tweede band naast de Tielman 
Brothers in het Lito in Essen 
speelden. In mei/juni van 1966 
speelden ze twee maanden in de 
Pam Pam in Scheveningen met 
een wisselband. Op de dans-
vloer verzorgden de Pam Pam 
Go Go Girls tevens een dans-
show tijdens hun optredens.
 
Ik verliet de band omdat ik in 
dienst moest, lichting 66/5. 
Later heb ik nog in vele andere 
bandjes gespeeld en nog steeds 
ben ik in het bezit van mijn 
Ludwig uit 1966. Vorig jaar kon 
ik deze verkopen, wat mij 2.500 
euro op zou leveren, maar ik 
heb het niet gedaan!

Ruud Roeleveld
roeleveld079@ziggo.nl

The Crazy Five in de Pam Pam, Scheveningen

Het begin van The Jet Fighters, toen nog met Trixon slagwerk van Suiker, Vaillantlaan

Schilder Discart 
herontdekt 
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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

n De Haagse Tijden van 13 oktober stond 
in de rubriek Haagse Geluiden een tekst 
over de muziekwinkel Bas v/d Rest. Deze 

riep bij mij de nodige herinneringen op aan de jaren 
zestig. Ik speelde in die tijd in de band Jerry & 
The Jet Fighters, later na personele wisselingen 
omgedoopt in The Crazy Five. Tijdens The Jet Fighters 
kocht ik bij Bas van de Rest mijn eerste nieuwe 
Premier slagwerk. Ik was begonnen met een 
tweedehands slagwerk Trixon, gekocht bij Suiker 
op de Vaillantlaan. Voor dit Premier slagwerk be-
taalde ik toen 2054,50 gulden (de rekening heb ik 
nog bewaard). En dan te bedenken dat ik nog maar 
zeventien jaar was!

I

Herinneringen aan muziekwinkel 
Bas v/d Rest



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

Hoofdredacteur
Sanne Groeneboer 
redactie@dehaagsetijden.nl

Vaste auteurs
John Vroom
Marcello & Els
Milja de Zwart
Robert Mindé

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

De Haagse Tijden
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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Kromhout kolomboor-machine
Ik ben op zoek naar iemand 
die verstand heeft van een 
Kromhout kolomboormachine. 
Zo’n boormachine stond in de 
voormalige St. Jozefschool in 
de Van der Duijnstraat in de 
Stationsbuurt en was achterge-
laten bij de verhuizing van de 
toenmalige technische school. 
Ik heb daar nu mijn atelier. De 
‘Kromhout’ is een apparaat met 
een geschiedenis en ik houd 
hem graag in ere. Ik heb hem al-
tijd met plezier gebruikt, maar 
nu doet hij het niet meer en ik 
zou graag assistentie hebben bij 
het nakijken van het apparaat. 
Ik hoop dat iemand met een 
voorliefde voor deze mooie, 
degelijke machine reageert. 

Hartelijk dank bij voorbaat. 
Hierboven een foto van de 
kolomboormachine.
Hetty Looman
hettylooman@xs4all.nl

Herinneringen ophalen 
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 herinne-
ringen op te halen. Ik heb geen 
mailadres, dus voeg hierbij mijn 
telefoonnummer toe.
Chris de Zwart   -   070-3633176

Klasgenoten gezocht
Zijn er lezers die op de volgen-
de scholen hebben gezeten? 
De openbare lagere school de 
Jan Ligthartschool in de Tul-
linghstraat (1947-1953) en de 
Professor Lorentz-MULO in de 
Bezemstraat (1953-1957). Ik zou 
graag met hen in contact komen.
Gerard van den Bergh
vdbergh.18@ziggo.nl

Sprookjesbos Clingendael
In De Haagse Tijden van 27 
oktober stond een mooi artikel 
over landgoed Clingendael. Daar 
hebben wij erg veel gewandeld 
en met de kinderen gespeeld. 
Een mooi artikel over een erg 
mooi park. In onze jeugd zijn 
wij eens naar het sprookjesbos 
in 1952 Clingendael geweest. 

Ik was vier jaar en alles wat ik 
mij nog herinner is dat we langs 
een heel grote reus moesten 
die lag te snurken en dat vond 
ik toen heel eng. Wij kwamen 
met de blauwe tram uit Leiden. 
Mijn man is een echte Hagenaar 
en kan zich ook nog herinneren 
dat hij daar is geweest toen hij 
zes jaar was. Nu vroegen wij ons 
af: was dat echt in Clingendael 
of was dat bij de ANWB? Er 
zijn vast lezers die er meer van 
weten.
Emmy Remmerswaal
emmy.remmerswaal@hotmail.com

Foto seinhuis Scheveningen
Als modelbouwer ben ik op zoek 
naar foto’s van het seinhuis dat 
gestaan heeft op het emplace-
ment van station Scheveningen. 
Ik wil het graag nabouwen. Een 
bouwtekening heb ik reeds. Wie 
kan mij helpen aan foto’s?
G Morelissen
Morelissen1@skpnet.nl

Joris van Dijk
Ik ben al jaren op zoek naar 
Joris van Dijk. Hij is opgegroeid 
in de Snijderstraat en later 
verhuisd naar de Wagnerlaan. 
Ik was heel goed bevriend met 
zijn vader Theo, aan wie ik veel 
heb te danken en die altijd voor 
mij klaar stond. Kent of bent 
u Joris van Dijk? Dan hoor ik 
graag van u. 
Rob van Olphen 
robvanolphen@icloud.com
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Haags Mopje
Kom een kennis tegen in de Passage en ze vraagt of ik dat 
verhaal al had gehoord van die twee meiden die naar Parijs 
zouden gaan. Ik zeg: “Nee, maar vertel!” Zegt ze: “Nou, die 
gingen niet.”
 
Debby van den Hoek  
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.

Den Haag 1970 

ADO spelend in rood en groen, werd zomaar winterkampioen
Haagse Helden als Aadsjuh, sexy Lexie, Dickie en “krijtuh” Theo
Het roemruchte Zuiderpark stadion, de Wiener, als Happels bureau
Voetbalshirts nog van echt 100% katoen, zwartleren voetbalschoen
 
De pindaman nog voor de Boterwaag, Boekhorststraat met bioscoop
Haagse beatbandjes braken door, lekker uitgaan in de Marathon
Doorzonwoning met lavet aan de Bouwlustlaan, met klein balkon
Op de Haagse mart, groente en fruit, goed en lekker goedkoop
 
In de Nieuwe Schoolstraat, theater Pepijn, met Paul van Vliet
Franse week op de fraaie Denneweg, wijnen, wijnen, wijnen, in Hathor
Op een mooie zomerdag in de rondvaartboot naar de Drievliet
 
Musical Hair en Jezus Christ Superstar, de kelen hees en schor
Het Kurhausplein met allure, niet wetend van komend verdriet
Kerstbomen rausen, �ikkie stoken, ach kom daar nu eens voor
 
Een halve eeuw,
voorbij gegleden in een lange geeuw

Cor van Welbergen, 
Cor.Welbergen@minbzk.nl

Recti�icaties 

In mijn artikel Opgroeien in de Fultonstraat (editie 10 november) 
ontdekte ik een foutje. Ik sprak over arm Den Haag (het zand) en 
rijk Den Haag (het veen), maar dat moet andersom zijn. Dus rijk 
Den Haag (het zand) en arm Den Haag (het veen). Ik had verkeerde 
bronnen geraadpleegd.
Ruud Weber
ruudweb@casema.nl

In het artikel Ontwikkeling van het winkelen in Den Haag in 60 jaar 
(editie 10 november) is een foto van het Almeloplein geplaatst 
zonder vermelding van fotograaf. De desbetreffende foto zat al 
jaren in het archief van de auteur Ruurd Berendes, en bronvermel-
ding of gegevens van de eigenaar ontbraken. De heer Vollebregt 
heeft de redactie laten weten dat hij maker is van deze foto, met als 
datum 31 maart 1970.
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Geboorte, studie, oriëntalisme 
en vestiging in Den Haag
De schilder Jean Baptiste Discart 
werd geboren in 1855 in Modena, 
wat destijds tot Oostenrijk 
behoorde. Hij studeerde aan de 
beroemde Akademie für bilden-
den Künste in Wenen en werkte 
vervolgens in Parijs en Tanger 
(Marokko) aan zijn oeuvre van 
voornamelijk oriëntalistische 
schilderijen. Het bijzondere 
kleur- en lichtgebruik en de 
prachtige gezichten op zijn schil-
derijen en portretten springen 
hierbij in het oog. Veel minder 
bekend is dat de schilder vanaf 
het einde van de negentiende 
eeuw een groot aantal vooraan-
staande Nederlanders portret-
teerde, met als uitvalsbasis Den 
Haag. Zijn eerste portret was dat 
van jonkvrouw Alwina Brantsen 
(1868-1957), waarschijnlijk ge-
maakt in de periode 1895–1897 
in een van de huizen van de fa-
milie Brantsen aan de Kneuter-
dijk en het Lange Voorhout. Het 
kan zijn dat dit een individueel 
bezoek betrof maar vanaf 1900 
tot ca. 1920 vestigde Discart zich 
voor langere tijd in Den Haag. 
Als uitvalsbasis gebruikte hij 
hiervoor het huis aan de Prin-
segracht 103, waar hij ook de 
Eerste Wereldoorlog doorbracht. 
Het huis aan de Prinsegracht, 
dat later werd afgebroken, was 
gelegen in de directe nabij-
heid van Pulchri Studio. Deze 
kunstenaarssociëteit was vanaf 
1887 aan de Prinsegracht 57 
gevestigd. In 1901 verhuisde het 
naar Lange Voorhout 15, waar 
het nu nog steeds is gevestigd. 
Discart werd geen lid van deze 
instelling, maar hij zal er zeker 
wel relaties hebben gehad met 
zowel de ‘werkende’ als vooral 
de ‘kunstlievende’ leden. De 
kunstlievende leden behoorden 
tot de adel, het hof en de grande 
bourgeoisie. Dat was precies 
de kring waarin Discart zijn 
opdrachtgevers vond. Hij kwam 
er terecht in een stad met een 
bloeiend kunstleven. Hierin 
traden verschillende vernieu-
wende stromingen naar voren. 
Ook stromingen met een meer 

behoudend karakter waren er 
actief. Discart hield vast aan 
zijn sterk door zijn opleiding in 
Wenen beïnvloede stijl, die hij in 
de loop van de jaren ver�ijnde.     

Portretten van mensen 
uit Den Haag
In de loop van zijn jaren in Neder- 
land zou Discart van ongeveer 
zestig Nederlanders het portret 
vervaardigen. Hieronder wil ik 
graag enkele portretten beschrij-
ven, die betrekking hebben op 
mensen die in Den Haag woon-
den en leefden en door Discart 
geportretteerd werden. 

Gertrude Elise Julie barones 
van Hardenbroek – gravin van 
Limburg Stirum (1842-1921) 
was grootmeesteres van Hare 
Majesteit de Koningin. Met 
haar man en familie leefde zij 
in het huis aan de Prinsegracht 
73. Met haar �ijne �iguur en 
houding werd zij gezien als 
de ideale verwerkelijking van 
de functie van grootmees-
teres. Gertrude was in 1867 
getrouwd met Karel Jan Gijsbert 
baron van Hardenbroek van 
Bergambacht (1830-1908). Hij 
was werkzaam in het leger, lid 
van de Haagse gemeenteraad 
en voorzitter van de Vereni-
ging Het Rode Kruis. Hij was 
opperkamerheer van Koning 
Willem III en kamerheer van 
koningin Sophie en van konin-
gin Wilhelmina. De portretten 
van het echtpaar door Discart 
zijn wel gesigneerd, maar niet 
gedateerd. Discart maakte 
het portret van haar ca. 1910. 
Haar man werd waarschijn-
lijk postuum in deze periode 
geschilderd.    

Matilda Augusta Elisabeth 
Randebrock-Schöverling (1864-
1924) huwde in 1887 in New 
Brighton met de zakenman 
Francis William Randebrock 
(1858-1904). Als directeur van 
de American Petroleum Compa-
ny werkte hij eerst in Rotterdam 
en daarna in Den Haag. In 1898 
kocht het echtpaar de Villa Olanda 
aan de Van Stolkweg 23, met het 
omliggende terrein en de tuin 
van ruim 1,5 hectare. Nu is hier 
het Taipei Representative Of�ice 
in The Netherlands gevestigd. 
Matilde Randebrock werd ca. 
1895-1900 door de schilder 
C. Bisschop geportretteerd. 
In 1913 werd zij door Discart 
geschilderd met een prachtige 
schaduwwerking op haar gezicht. 
In 1924 werd zij bijgezet in het 
nog bestaande familiegraf op 
Oud Eik en Duinen. 

In de jaren 1903 en 1914 zou 
Discart de portretten schilderen 

van de familie Ruyssenaers-van 
Sypesteyn. In 1903 het eerste 
schilderij van Cornelia Anna 
Ruyssenaers-van Sypesteyn 
(1855-1934). In 1914 het 
postume portret van haar man 
Leonard Henri Ruyssenaers 
(1850-1913) en van hun zoon 
Adriaan Willem Ruyssenaers 
(1888-1966). Leonard Henri 
Ruyssenaers was een Neder-
landse diplomaat, secretaris-
generaal van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken, lid van het 
Permanente Hof van Arbitrage 
en sinds 1905 commissaris van 
de Suez Kanaal Maatschappij. Bij 
Koninklijk Besluit van 20 januari 
1904 werd hij verheven in de 
Nederlandse Adel op basis van 
verdienste met het predicaat 
jonkheer. Hij was de laatste die 
deze eer zou ontvangen. Discart 
zou het echtpaar schilderen met 
een groot aantal onderscheidin-
gen. In 1915 stond L.H. Ruysse-
naers in de Haagse Telefoongids 
vermeld onder de Amaliastraat 1, 
en op de Nieuwe Schoolstraat 11.

Het huis Laan Copes van Cat-
tenburg 13 werd bewoond door 
Hermanus Philippus Gerritsen 
(1850-1917) en zijn echtgenote 
Johanna Maria Gerritsen-Landry 
(1854-1925). Gerritsen was een 
vooraanstaand kunstverzamelaar 
die belangrijke schenkingen aan 

het Rijksmuseum zou doen. In 
1940 werd zijn verzameling ver-
worven door het Rijksprenten-
kabinet en het Rijksmuseum met 
steun van het F.G. Waller-Fonds. 
Zijn archief is in het Rijksin-
stituut voor Kunsthistorische 
Documentatie bewaard gebleven. 
Hij was actief in Pulchri Studio 
en werd rond 1900 door de Haar-
lemse schilder en museumdirec-
teur D.H. Gratama geschilderd. 
In 1914 zou Discart het echtpaar 
Gerritsen-Landry portretteren. 
Deze portretten zijn nu in het 
bezit van de Stichting schilder 
Jean Baptiste Discart.

Tot slot
Naast de reeds bekende schilde-
rijen heeft Discart ook een groot 
aantal portretten gemaakt van 
personen of kinderen die werk-
zaam waren bij de diplomatieke 
vertegenwoordigingen van de 
regeringen van België, Rusland 
en het Verenigd Koninkrijk en bij 
de regering in Den Haag tijdens 
de Eerste Wereldoorlog. In mijn 
boek Jean Baptiste Discart (1855-
1940) Oriëntalistische schilderijen 
en Nederlandse portretten zijn 
hiervan zowel facsimile’s en per-
soonsbeschrijvingen opgenomen. 
Naar aanleiding van een exposi-
tie door Discart bij Kunsthandel 
J.H. Biesing aan de Molenstraat 
verschenen kritieken van zijn 
werk in het Algemeen Handels-
blad en de Nieuwe Rotterdamse 
Courant van 21 mei 1912. Een 
beschouwing over zijn werk is 
te vinden in het magazine De 
Kroniek van december 1915. Met 
dit werk wordt het oeuvre van 
een grotendeels en ten onrechte 
vergeten schilder weer tot leven 
gebracht. 

Theo Kralt
info@theokralt.com
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Schilder Discart herontdekt
ver de schilder Jean Baptiste Discart (1855-1940) was vrijwel niets 
bekend. Ongeveer twintig jaar geleden kwam ik enkele portretten van 
hem in particulier bezit tegen. Fraaie doeken. Vooral de ingetogen stijl 

en de prachtige gezichten vielen mij op. Ik raakte gefascineerd door deze schil-
der en zijn werken. Na zijn oriëntalistische periode maakte Discart vanaf 1895 
tot 1930 vooral portretten van vooraanstaande Nederlanders. Dat gebeurde in 
het bijzonder in en vanuit Den Haag, waar hij lange tijd woonde aan de Prinse-
gracht 103. In dit artikel vertel ik u graag over deze kunstenaar en over enkele 
bewoners van Den Haag die hij schilderde.

O

Jean Baptiste Discart
Oriëntalistische schilderijen 

en Nederlandse portretten

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Den Haag

Kattendijke / Drucker Stichting, Amsterdam

Lithos Bouw en Ontwikkeling, Amersfoort

Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven, Beesd

Stichting De Roos-Gesink, Arnhem

Venduehuis der Haagse Notarissen, Den Haag
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Theo P.G. Kralt

Villa Olanda, Van Stolkweg 23

Gertrude Elise Julie

Matilda Augusta Elisabeth

Familie Ruyssenaers-van Sypesteyn

Echtpaar Gerritsen-Landry



 pagina 4   De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden Dinsdag 24 november 2020   

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
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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96

NIEUWE BRIL NODIG?
TOT EIND DIT JAAR ALLE MONTUREN VOOR SLECHTS € 59,95*
OP=OP DUS WEES ER SNEL BIJ EN MAAK NU EEN AFSPRAAK

*alleen geldig bij aanschaf van nieuwe glazen

The Good Life Vision
Willem Royaardsplein 12, 2597 GS Den Haag
070-88 777 26  -  www.thegoodlifevision.com

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

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.

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

WWW.HOUTWINKELZAAG.NL |

.Hout | Plaatmateriaal | Panelen | Lĳstwerk

ZaagService | CNC Freestechniek

Maatwerk van Radiatorombouwen

De Mooiste Kasten Op Maat

Doe Het Zelf artikelen

Bezorgservice
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Wagenstraat 143a
In 1936 kwamen mijn ouders 
terug uit het toenmalige Neder-
lands-Indië waar mijn vader, 
zoals dat tegenwoordig heet, als 
expat werkzaam was op de leer-
fabriek in Wonotjolo, Soerabaja. 
Zij begonnen in de Douzastraat 
24, hoek Burgemeester van de 
Werfstraat, een electriciteitszaak 
en bewoonden het achtergelegen 
woonhuis. In de oorlog moesten 
mijn ouders evacueren en kwa-
men in de Jacob Mosselstraat in 
het Bezuidenhout terecht. Kort 
daarna kon mijn moeder �iliaal-
houdster worden in een winkel 
in de Wagenstraat, met ook hier 
een achtergelegen woning. Zo 
ontliepen zij het bombardement 
in maart 1945. Over het woon-
huis is weinig goeds te vertellen. 
Het was oud en donker en omdat 
het was ingebouwd – er was wel 
een kleine betonnen binnen-
plaats – hadden wij in de achter 
de winkel gelegen huiskamer de 
hele dag verlichting aan. Een 
lange gang leidde naar achter, 
naar de WC, een berging, de 
keuken, mijn kamer en een trap 
naar boven, naar de slaapka-
mer van mijn ouders en naar de 
zolder. Ik bofte met mijn grote 
kamer waar ik kon spelen en 
in alle rust mijn huiswerk kon 
maken. Bovendien was er plaats 

voor een treinbaan. Als tiener 
werd er menig verjaardags-
feestje gevierd met dansen op 
muziek van onder andere Cliff 
Richard and the Shadows.

Maatschappij De Noorderpost 
Nu wat over de winkel. De Maat-
schappij De Noorderpost was 
een winkelbedrijf met �ilialen 
in Amsterdam (hoofdkantoor), 
in Den Haag (Wagenstraat  
143a en Prinsestraat 92) en in 
een aantal andere steden. Het 
bedrijf hield zich bezig met 
de verkoop van onder andere 
anticonceptiemiddelen, met als 
hoofdproduct condooms. In die 
tijd, de jaren veertig en vijftig, 
was dat een artikel dat alleen in 
speciaalzaken werd verkocht. In 
de Wagenstraat waren dat naast 
De Noorderpost even verder-
op De Ster en aan de overkant 
Sanitas. Om de hoek op de Stille 
Veerkade zat Venus. Elke zaak 
had zijn eigen klantenkring. Er 
hing een geheimzinnige sfeer om 
de artikelen. Als kind had ik geen 
idee. Ik maakte een keer mijn 
�iets schoon in de winkel toen 
een klant binnenkwam. Hij keek 
naar mijn moeder, keek naar mij, 
weer naar mijn moeder en die 
gaf mij een seintje om naar de 
huiskamer te gaan. Daarna deed 
de klant zijn bestelling. Medio 

jaren zestig kwam de seksuele 
revolutie op gang en kon je 
condooms kopen via de NVSH, 
vrijwel bij elke drogisterij en 
bovendien verschenen er con-
doomautomaten. Het einde van 
het voortbestaan kwam in zicht 
maar voor het zo ver was, eerst 
nog een rondje langs de buren en 
collega-middenstanders in een 
deel van de Wagenstraat.

De buren en de andere 
middenstanders    
De bovenbuur op nummer 143 
was de familie De Cler, bestaande 
uit vader en moeder, dochter 
Rina en de zoons Daan en Rob 
en nakomertje Diana. Naast ons 
richting Wagenplein zat een café 
(waar altijd veel herrie vandaan 
kwam), een Chinees restaurant 
Tai Wan, De Ster, gebakszaak 
Gordijn - familie Gordijn bestond 
uit vader, moeder en dochters 
An, Riet, Gemma en Leny en 
zoon Gerard -, vloerenbedrijf 
Damen, een bierhandel, slagerij 
Mol (toen de heer Mol stopte 
met de slagerij en makelaar 
werd, kwam ver�handel Pau-
lussen ervoor in de plaats), 
een boekhandel met daarin het 
AVRO-agentschap met de heren 
Piet van der Waarde en Koos 
Hoenderop en Kitty Hagendoorn. 
In de vakanties reed ik altijd mee 
om de AVRO-bodes te bezorgen 
bij de boekhandels en sigaren-
winkels voor de losse verkoop. 
Een paar panden verderop zat 
een duistere boekhandel met in 
de etalage blaadjes met een band 
om de cover en op de etalage-
ruit advertenties, waar mannen 
menigmaal een blik op wier-
pen. Aan de overkant vanaf de 
Amsterdamse Veerkade had je 
De Gruyter, Sanitas, een sigaren-
winkel, winkelinrichting Bouter 
(zoon Leon had op de bovenste 
etage zijn mode atelier), het 
Biljartpaleis, een hoedenwinkel, 
een boekhandel annex biblio-
theek van de heer Lindberg , een 
schoenmaker en op de hoek van 
het Wagenplein de fruithandel 
van de familie Huntman. Aan 
de andere kant richting Stille 
Veerkade vond je horlogemaker 
Meijer en op de hoek café Het 
Spinneweb. In het volgende blok 
richting Grote Marktstraat, thans 

China Town, zat op de hoek 
bakker Steenbeek, een behang-
zaak en platenzaak Record met 
verkoopster Beppie Snijders, een 
oud-klasgenootje van de lagere 
school. En niet te vergeten: het 
Limburgs Patatfriteshuis van de 
heer Thieme, daarnaast kruide-
nierszaak Retel, opticien Moulijn 
en een verlichtingszaak. 

Het einde in 1967 
en hoe verder
Door ziekte van mijn ouders 
moesten zij beiden stoppen met 
werken. Wij kregen een �lat op 
het Erasmusplein, op de hoek 
van de Moerweg, en verhuisden 
in oktober naar deze �ijne en 
lichte woning. De winkel in de 
Douzastraat - sinds mijn ouders 
in de Wagenstraat woonden was 
dat een dagwinkel met onderver-
huur van het woonhuis – werd 
in december van dat jaar leeg 
verkocht. De winkel werd nog 
even voortgezet door de jonge 
echtgenote van de baas en daarna 
vestigde De Sleutelspecialist zich 
in het pand. Het woonhuis werd 
een opslagplaats. Op een bepaald 
moment sloot de sleutelzaak en 
is vervolgens jaren dicht geweest. 
Toen kwam er een sportkle-
dingzaak en in 2018 was het 
winkelpand omgetoverd tot een 
Amerikaans restaurantje met 
chromen meubilair en een juke-

box. De aardige serveerster Asta 
uit Litouwen hoorde mijn verhaal 
als oud-bewoner geïnteresseerd 
aan en ik mocht even in de gang 
kijken. Deze was naar achteren 
helaas afgesloten en het huis was 
verder onbewoonbaar. In 2019 
ben ik ook nog langsgeweest 
en heb er wat gegeten. Eind 
juli van dit jaar was ik op mijn 
vrijreizendag weer in Den Haag en 
natuurlijk kon een bezoekje aan 
de Wagenstraat niet uitblijven. 
De voor mij zo bekende plek, zat 
nog steeds dicht. De vriendelijke 
dame van de dameskledingzaak 
TNG op 145 wist ook niet precies 
wat er aan de hand was. Onlangs 
heb ik telefonisch contact gehad 
en eigenaar Angelo verteld mij 
dat de zaak in het weekend 
geopend is en er in verband met 
uitbreiding plannen zijn om te 
gaan verhuizen.

Dit was het verhaal over mijn 
ouderlijk huis. Ik ben ik inmiddels 
48 jaar geleden vertrokken uit 
Den Haag - eerst naar Delft en 
daarna in 1978 naar Ede - maar 
het Haagje blijft toch trekken en 
ten minste één vrijreizendag per 
jaar gaat richting de hofstad, met 
altijd een bezoek aan de Wagen-
straat.

Ed Vernooij
ed-vernooij@hotmail.com

n De Oud-Hagenaar van 1 oktober 2013 stond mijn verhaal over de 
Wagenstraat, de straat waar mijn ouderlijk huis staat en waar ik van 
eind 1945 tot medio oktober 1967 heb gewoond. In dit artikel wil ik wat 

meer over het huis zelf vertellen en langs een aantal straatbewoners en midden-
standers uit mijn tijd gaan.

I

Wagenstraat, gezien van de Bierkade en het Wagenplein. Verderop in de straat links nr. 143a. 
Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Wagenstraat met Damen en Gordijn. Verderop zichtbaar met uithangbord Lips nr.143a 
De Sleutelspecialist. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Etalage De Maatschappij De Noorderpost

Mijn moeder en ik voor de winkeldeur, in 1952 of 1953

Mijn ouderlijk huis, toen en nu
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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)

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

Voor al uw cat. 1 vuurwerk!  • 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 authentieke kerstversiering 
en kerstverlichting. Ruime voorraad in 
categorie 1 vuurwerk!

VERLICHTING • BEVEILIGING • KOKEN & BAKKEN
CAT. 1 VUURWERK • BRANDBEVEILIGING

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

Comfortabel wonen met zorg bij Stichting Eykenburg

Meer informatie: 070 - 750 700 | www.eykenburg.nl 

Stichting Eykenburg is een gastvrije zorgorganisatie met twee sfeervolle 
locaties in Den Haag. In Huize Eykenburg en Het Zamen bieden wij een 
veelzijdig zorgaanbod passend bij uw persoonlijke situatie en wensen. 
Zo kunt u zoveel mogelijk het leven leiden dat u gewend bent.

Uitgebreid woonzorgaanbod, waaronder: Totale zorg- en dienstverlening:
   Verpleeghuiszorg
   Verzorgingshuiszorg
   Aanleunwoningen
   Dagverzorging
   Diagnostisch centrum
   Appartementen voor echtparen
   Hospice
   Thuiszorg
   Huishoudelijke hulp
   Persoonsalarmering
   Ontmoetingscentrum
   Casemanagement dementie

Verpleeghuisappartementen 
   Voor ouderen met dementie en/of

     lichamelijke klachten 
   Kleine woongroepen met 

     gezamenlijke huiskamer
   Ruime eigen kamer met badkamer en tv

Verzorgingshuisappartementen
   Zelfstandig wonen met diverse 

     professionele zorg
   Ruim appartement met eigen 

     badkamer en keuken

Bouw mee 
aan Haags karakter!

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 

Kijk snel op www.stadshersteldenhaag.nl

Middenin het 

publiek te laten zien!

ANNE VAN DE WEIJER
VILT AAN ZEE

BOEKHORSTSTRAAT 159
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Flarden van toepasselijke liedjes 
schoten door zijn hoofd. Wat 
voor weer zou het zijn in Den 
Haag? Den Haag, mooie stad 
achter de duinen en de beroem-
de tekst van Achterberg: Den 
Haag, je tikt ertegen en het zingt. 
Zou iedereen zo over zijn of 
haar geboortestad denken? Het 
lijkt wel of Den Haag iets unieks 
heeft. Iets dat overigens moeilijk 
onder woorden te brengen is. 
Zijn vriend Benjamin, ook al 
een Hagenees van het zuiverste 
water, stelde voor om net als 
vroeger een bakkie te gaan doen 
bij de Wiener. Uiteraard bleef het 
niet bij één bakkie en een �link 
stuk sachertaart met slagroom 
ging er ook wel in. Wél was het 
zo dat er niet veel mensen op 
het terras zaten. Het coronavirus 
had zo zijn gevolgen. Benjamin 
en hij hadden hun eigen manier 
van omgaan met dit probleem. 
Een �linke afstand houden van 
anderen en wanneer je ergens 
naar binnen ging een mondkapje 
op. Of dit laatste zinvol is, be-
twijfelden ze, maar waarom zou 
je het niet doen? 

Ze waren het erover eens dat 
vrouwen er over het algemeen 
interessanter uitzagen met zo’n 
mondkapje op. De ogen komen 
veel beter uit en je wordt min of 
meer gedwongen om elkaar echt 

aan te kijken. Als ware Hagene-
zen maakten ze zelf wel uit wat 
wel of niet verstandig was. Het 
gekke was dat ze nog een stapje 
verder gingen dan wat er van 
hun werd verwacht. Wie weet 
had Fieret lang geleden op het-
zelfde stoeltje gezeten waarop 
hij nu zat, terwijl deze kun-
stenaar op grote vellen papier 
portretten van voorbijgangers 
tekende. Hij realiseerde zich dat 
het fenomeen straatartiesten uit 
de stad verdwenen was. Wie wist 
nog wie Flip de Fluiter was, wie 
had Chuck nog horen spelen? 
Na het tweede bakkie stelde 
Benjamin voor om een eindje te 
gaan wandelen. Goed idee, dacht 
hij. Gelukkig konden ze allebei 
nog goed uit de voeten, zowel let-
terlijk als �iguurlijk. Alweer vele 
jaren geleden hadden ze samen 
een marathon gelopen en daarna 
hadden ze ook niet stilgezeten, 
dat zegt natuurlijk wel wat. 

Hoe lang kende hij Benjamin al? 
Ze hadden naast elkaar gewoond 
in de Weissenbruchstraat, toen 
de kinderen nog klein waren. 
Meer dan veertig jaar geleden, 
bedacht hij. “De tijd verstrijkt”, 
zoals de directeur van een 
school waar hij gewerkt had vrij-
wel dagelijks zei en dan op z’n 
Haags. Op het Plein stonden en-
kele kramen met tweedehands-

boeken. Dat waren er duidelijk 
minder dan de vorige keer dat 
hij hier was, maar ja, wie koopt 
er nog boeken? Hijzelf ook niet 
veel meer. Zijn vrouw pleegt 
te zeggen: “Eén boek erbij, één 
boek eruit” en dan wijst ze op de 
boekenkast. Ach, op zijn leeftijd 
is het verstandig niet al te veel 
meer te kopen. Daar scheep je 
je kinderen later maar mee op. 
Maar dat ene boekje… Benjamin 

vond een klein schilderijtje en 
daar had hij nog wel een plaatsje 
voor bij hem thuis aan de muur. 
Toen hij Benjamin zo voor zich 
uit zag lopen van de ene kraam 
naar de andere, moest hij den-
ken aan het liedje van Snip en 
Snap, Twee ouwe vrinden en hij 
kon een glimlach niet onder-
drukken. 

Via de Korte en de Lange Poten 
kwamen ze bij de Passage. Raar 
dat er twee Poten zijn. Waarom 
niet één straat met de naam 
Poten? Hij wist wel dat deze naam 
iets met het poten van bomen te 
maken had, maar hoe dat precies 
zat, moest hij thuis nog maar eens 
opzoeken. Benjamin ging een 
boodschap doen in de Passage. 
Toen hij buiten stond te wachten 
– in deze tijd is het verstandig om 
niet naar binnen te gaan als je 
er eigenlijk niets te zoeken hebt 
– zag hij zichzelf ineens lang gele-
den met z’n gitaar op Koninginne-
dag in het midden van de Passage 
zitten. Hoe noemt Achterberg 
dit midden ook alweer, vroeg hij 
zich af. Hij kon er niet op komen 
maar even later wist hij het; de 

rode hartkamer. Waarom rood? 
Ook dat moest hij nog maar eens 
opzoeken. 

Overigens kwam dat de laatste 
tijd wel vaker voor. Wanneer hij 
bijvoorbeeld niet op een woord 
of een naam van iemand kon 
komen, schoot zo’n woord wan-
neer hij allang met iets anders 
bezig was ineens door zijn hoofd. 
Toen ze langs de etalages liepen, 
bedacht hij zich dat een vriendin-
netje van lang geleden hier in de 
Passage woonde. Ja, ja, het verle-
den kwam met horten en stoten 
bovendrijven, want zo gaat dat. 
Zo moest en zou Benjamin een 
foto maken van een deur in het 
Achterom omdat hij hier lang ge-
leden gewoond had. Na het leeg 
eten van een zak patat, gekocht 
bij dé patatzaak van Den Haag in 
de Papestraat, besloten Benjamin 
en hij naar huis te gaan. Bij het 
Centraal Station stapten ze in 
lijn 6 richting Mariahoeve. “Dit 
moeten we vaker doen”, zeiden 
ze allebei. 

Carl Doeke Eisma 
carleisma@planet.nl

Den Haag, stad vol herinneringen

De Passage. Foto: Zairon, Wikimedia

Chuck Deely in het centrum

De boekenmarkt op het Plein. Foto: Harry van Reeken, collectie Haags Gemeentearchief

ij was inmiddels al enkele jaren geleden 
de grens van tachtig jaar gepasseerd en 
hoewel hij sinds een jaar of veertig niet 

meer in Den Haag woonde, had hij wonderlijk ge-
noeg nog een zwak voor deze stad. Zo had hij zijn 
hele leven niets met voetballen gehad, maar hoe 
ADO het eraf bracht, had wel degelijk zijn belang-
stelling. Een week of wat geleden ging hij met een 
vriend een bezoek brengen aan zijn geboortestad 
en dat maakte iets bij hem los. 

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

Maandag t/m zondag 9.00 – 17.00 uur.
Na kantoortijden via de mail bereikbaar. 

info@thuiszorghealingtouch.nl
Tel: 06-14372773

www.thuiszorghealingtouch.nl

Thuiszorg Healing Touch is opgericht om u niet alleen de 
zorg te bieden, maar ook een luisterend oor. Om u waar 
nodig tips en adviezen te geven, die uw leven makkelijker 
maken. Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met compu-
ters of het benaderen van instanties. Thuiszorg Healing 
Touch is ontstaan vanuit een duidelijke missie en visie. 
Van hoe het anders kan. Namelijk met AANDACHT.

De aandacht die ú verdient!

Wat bieden wij aan huis:
• Begeleiding
• Persoonlijke verzorging
• Verpleging
• Behandeling thuis

Thuiszorg healing touch
• Zorg op maat
• Klein wijkteam
• Respect en aandacht
• Altijd in de buurt

Healing Touch
THUISZORG

Bestel op tijd, dan krijgt u geen spijt!

Van Zanten Zonwering
Weimarstraat 2 Den Haag | 070-3468751 

06-34063528 | www.vanzantenzonwering.nl
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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 (38) John Vroom (autojournalist)

Fiat 1100D Familiare

Dit model werd geproduceerd 
van 1962 tot 1966. Onder de 
motorkap lag een 4-cilinder 
benzinemotor met 1221 cc die 
55 pk met een topsnelheid van 
130 kilometer leverde. In 1966 
kostte hij 6.600 gulden. De 
eerste auto waar ik regelmatig 
in heb gereden na het behalen 
van mijn rijbewijs was de Fiat 
1100D. Een donkergrijze, met 
fraaie donkerrode skai bekle-
ding. Ik denk dat ik toen al 
besmet was met de voorliefde 
voor het Italiaanse product. Van 
kinds af aan ben ik opgegroeid 
met het merk Fiat, dus dat ver-
klaart veel, denk ik. Voor een be-
ginner trouwens best een lastige 

auto om een goede verhouding 
te vinden tussen de zeer korte 
stuurversnellingschakelingen en 
het recht opstaande, uit de bo-
dem komende koppelingspedaal. 
Maar alles went gelukkig, dus ik 
kijk er met veel plezier op terug. 

Wat een mooi gelijnd model. Ik 
praat nu over eind jaren zestig. 
Een vierdeurs middenklasser, met 
een zeer herkenbare vormgeving. 
In die tijd leken auto’s nog niet op 
elkaar door toedoen van de nog 
afwezige windtunnel-obsessie. 
Strakke Italiaanse vormgeving 
dus en van goede kwaliteit, 
want dat hoor en voel je als je 
het portier opent en sluit. Voor 

die tijd een prima zit achter 
het niet-verstelbare stuur. Niet 
al te veel support in de goed 
verstelbare stoelen, maar ja, 
wisten wij toen veel wat er nu 
allemaal mogelijk is. Zoals toen 
gebruikelijk was, het dash-
board van metaal, in dezelfde 
kleur als de buitenkant, met 
voor je een brede overkapte 
unit met een lint snelheidsmeter 
en info over de benzine- en kilo-
meterstand. Links daaronder 
twee tuimelschakelaars voor 
de verlichting en rechts twee 
tuimelschakelaars voor de 

ruitenwissers en de blower. In 
het midden van het dashboard 
het contactslot, met daaron-
der vier mooi vormgegeven 
trekknoppen voor de choke, 
handgas en verwarming en 
een rubber drukknop voor de 
ruitensproeiers. 

Centrale deurvergrendeling 
hadden we nog niet in die 
tijd. Het portierslot zat aan de 
bestuurderszijde en dus moest 
je de passagiersdeur vanaf de 
binnenkant ontgrendelen. 
Grappig was dat je deze Fiat 

nooit hoefde te choken. Hij 
startte altijd prompt. Als ik aan 
de Fiat 1100D denk, moet ik 
ook altijd aan mijn leraar Douw 
denken die Nederlands gaf aan 
de Van Hoogstratenschool. Hij 
ruilde zijn Citroën Ami in voor 
een zandkleurige Fiat 1100D. En 
als ik aan die klas 1A denk, moet 
ik ook denken aan Corina, een 
blonde struise meid die ik als 
puberende puber wel zag zitten, 
maar dat terzijde.

John Vroom
johnvroom@planet.nl

n de jaren zestig kenden we nog geen 
ruime SUV’s en hadden veel modellen 
een ruimere variant die door het leven 

ging als Estate, Combi of in het geval van de Fiat 
1100D de Familiare, die door veel ondernemers als 
bestelwagen werd benut. Het Sedan-model werd 
vanaf de achterportieren in de daklijn recht ge-
trokken met een extra raam en een recht afl opend 
achterportier, waardoor er een grote hoeveelheid 
extra bagageruimte ontstond. Soms zagen deze 
soort van besteluitvoeringen er nog fraaier uit 
qua design dan het sedan-model. Van deze 1100D 
had Fiat een fraai strak model ontwikkeld, met een 
handige vierkante ruimte achter de achterbank. 
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Hoe zoet was dit in 
de jaren zestig, zo’n 
Amerikaanse slee met 
een rood stuur, rood 
dashboard en rood- 
witte skai bekleding. 
Doet me denken aan 
die suikerzoete tv-serie 
Peyton Place.

I
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PER 1 DECEMBER 2020 GAAN WIJ 
OPEN OP DE WOLWEVERSGAARDE 32 
(achter het Guldenhuis van Florence)

Na 8 jaar aan de Loevesteinlaan gaan wij verhuizen. Het is voor ons tijd om 
u een groter assortiment te kunnen bieden. Op onze nieuwe locatie kunt u 
terecht voor zowel nieuwe als gebruikte scootmobielen, rolstoel, sta-op-stoel en 
rollators. Vaak hebben wij meer dan 15 gebruikte modellen staan! Nieuw leveren 
wij alle grote merken vaak ook uit voorraad.

Ook voor vervangen van accu’s voor uw scootmobiel. Klaar terwijl u wacht. 
Voor reparatie aan rollator, rolstoel, sta-op-stoel of scootmobiel kunt u bij ons 
terecht en hebben wij een eigen reparatie afdeling in de winkel!! 

085 - 8769200
WWW.ZORGDISCOUNTER.NL 

OOK EEN VESTIGING OP DE LOOSDUINSE HOOFDSTRAAT 196 DEN HAAG

Lever deze bon in en krijg heel december
15% korting op alle producten in de winkel of

50% korting op demonstratie bij u thuis. 

Wij kunnen ook bij u thuis komen voor 
demonstratie van verschillende modellen 

rolstoel, rollator of scootmobiel!

 Dinsdag 24 november 2020   
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De Houtzagerij moest het 
pronkstuk van de Dienst Sport 
en Badaccommodaties worden 
en was een idee van de toen nog 
gemeenteraadslid en later tot wet-
houder gekozen Piet Vink. Het zou 
vooral een ontmoetingsplaats voor 
buurtbewoners moeten worden. 
Naast de hal en het zwembad was 
er een prachtige tuin. De Advies-
raad, met als voorzitter mevrouw 
J. de Visser-Strik, kwam regelmatig 
in de Houtzagerij met ambtenaren 
bij elkaar. Piet Vink als wethou-
der van Jeugd Sport en Recreatie 
(JSR) vond het vanzelfsprekend 
dat de Adviesraad bevoegdheden 
kreeg, zodat buurtbewoners mee 
mochten denken en beslissen over 
de activiteiten van de Houtzagerij. 
Hieronder licht ik een viertal 
hoogtepunten uit.

Op 12 maart 1985 was er een 
bijeenkomst in de Houtzagerij, 
waarbij wethouder Piet Vink de 
genodigden, waaronder de staats-
secretarissen Gerrit Brokx van 
Volkshuisvesting en Joop van der 
Heyden van Volksgezondheid ver-
welkomde. Het thema was ‘zuinig 
omgaan met energie in sportzalen’. 
Na a�loop was wethouder Piet 
Vink in gesprek met de staats-
secretarissen Gerrit Brokx en Joop 
van der Heyden. Op 27 april 1985 
werd door wethouder Piet Vink 
met buurtbewoners het ontmoe-
tingscentrum van de Houtzagerij 
of�icieel in gebruik genomen. 
Op 21 september 1985 vond in 
de Houtzagerij een reünie voor 
oud-bewoners uit de wijk plaats, 
waarbij ook de sinds enige weken 
nieuwe burgemeester van Den 
Haag, Aad Havermans aanwezig 
was, die door mij werd ontvangen. 
Vervolgens vond een rondleiding 
door de wijk plaats, waarbij ook 
het oudste en eerste in 1926 door 
Mr. De Bruin gestichte clubhuis 
De Mussen van Nederland aan de 
Hoe�kade bezocht werd. Wethou-
der Adri Duivesteijn gaf hierbij de 

nodige toelichting. Op 14 decem-
ber 1985 werd voor de bewoners 
een feestavond in de Houtzagerij 
georganiseerd, waarbij wethouder 
Piet Vink met echtgenote aanwe-
zig waren. Er waren optredens van 
onder meer Harry Touw van het 

destijds omstreden tv-programma 
de Fred Hachė show. Verder waren 
er optredens van Corry Konings, 
Frank & Mirella en Lovin Angels. 

Jan van Es
jc-vanes@ziggo.nl

Reactie op artikel 
Sanering van de 
Schilderswijk 
en Transvaal

raag wil ik reageren op deel 2 van het 
artikel Sanering van de Schilderswijk en 
Transvaal. Ik wil vooral iets vertellen over 

het deel dat over de Adviesraad van de Houtzagerij 
gaat, waar ik met plezier van 1976 tot 1986 deel uit 
heb mogen maken. 

G

Mijn echtgenote en ik naast wethouder Piet Vink 

Wethouder Piet Vink in gesprek met de staatssecretarissen Gerrit Brokx en Joop van der Heyden

Bijeenkomst in de Houtzagerij, met wethouder Piet Vink 

Het ontmoetingscentrum van de Houtzagerij werd of�icieel in gebruik genomen

Ikzelf naast burgemeester Aad Havermans

denhaagdoet.nl
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Het Sinterklaasfeest was als 
kind het hoogtepunt van het 
jaar. Reeds in november vielen 
de royaal gekleurde speelgoed-
folders in de bus en mochten we 
de cadeaus aanstrepen, waar 
onze voorkeur naar uitging. Ook 
de etalages waren uitnodigend 
opgemaakt met Sint- en Piettafe-
relen, waardoor we al echt in de 
sfeer kwamen. Reclame-uitingen 
waren er volop in kranten en 
tijdschriften. Droste maakte 
reclame voor de lekkerste 
chocoladeletters, V&D voor haar 
speelgoedafdeling en Hofnar 
voor de heerlijkste sigaren.

Wonend aan de Haagse Meppel-
weg kwam Sinterklaas altijd op 
bezoek bij onze huisarts, de heer 
Thomson, in hun doorgebro-
ken maisonnette in het derde 

woonblok op nummer 643 en 
645. Met de kinderen uit deze 
�lat was het dan groot feest als 
Sinterklaas de woning betrad, 
vergezeld door vele Pieten en 
zakken met strooigoed. Geen 
van de kinderen viel het op 
dat de betreffende huisarts 
daar nooit bij was; volgens zijn 
vrouw was hij weggeroepen 
voor een spoedgeval of visites 
rijdend. 

Daar kwam een onverwacht 
einde aan toen de baard van de 
Goedheiligman een keer losliet 
dankzij een slechte lijmverbin-
ding en door dit voorval bleek 
dat achter de hulpsinterklaas 
de persoon van medicijnman 
Thomson schuilging. Dat was 
voor mij het einde van het 
sprookje en hevig verontwaar-

digd meldde ik mij bij mijn 
ouders om mij te beklagen over 
het feit dat zij mijn vertrouwen 
vele jaren beschaamd hadden. 
Ik bond pas in toen mijn vader 
mij vroeg of ik de cadeautjes al 
die jaren dan niet had willen 
ontvangen. En dat was natuur-
lijk een steekhoudend argu-
ment! Om mijn vijf jaar jongere 
broer Frits niet te frustreren 
heb ik het spelletje nog jaren 
verkneukelend meegespeeld, 
totdat ook hij het bedrog ont-
dekte.

Tegenwoordig valt mij vooral het 
aantal cadeaus op dat kinderen 
op Sinterklaasavond ontvangen. 
In recordtempo worden alle 
verpakkingen losgescheurd en 
binnen een half uur is de huis-
kamer veranderd in een soort 
kringloopwinkel, waar juist een 
dol geworden bouvier of losge-
broken tornado heeft huisgehou-
den. Platgetrapte pepernoten en 
�larden verpakkingsmateriaal 
illustreren het tafereel, terwijl 
de onderdelen en toehoren van 
alle cadeaus verspreid over 
het laminaat liggen, waarbij ik 
mij afvraag of ze nog ooit in de 
daarbij behorende doos zullen 
terugkeren. In onze tijd kreeg je 
ongeveer zes presentjes, waarbij 
de onvermijdelijke sokken als 
niet interessant in een hoek 
werden gesmeten.

Direct na 5 december werden de 
etalages leeggehaald en vervan-
gen door de mooiste kerstuitin-
gen. Veel lichtjes, vergezichten, 
pakjes en sneeuw in de etalage 
zorgden ervoor dat de Hage-
naars speciaal naar V&D en de 
Bijenkorf in de Grote Marktstraat 
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Deze kaart kreeeg ik in de jaren ‘60 voor de feestdagen

Reclame-uitingen V&D

De Gruyter letters

Hofnar uitingen Sinterklaas

et jaar 2020 zal de geschiedenisboeken 
ingaan als het jaar met de meest sobere 
feestdagen aller tijden. Sinterklaas is op 

14 november op een geheime locatie zonder pu-
bliek ingehaald, de kerstdagen zullen voornamelijk 
in huiselijke kring met een beperkt aantal gasten 
worden gevierd en oud en nieuw wordt dit jaar 
vanwege corona uitgeluid zonder vuurwerk. Groten-
deels veroorzaakt door de corona-pandemie, maar 
wat Sinterklaas betreft tevens al jaren beladen door 
de Pietendiscussie. Laat ik dus mijn laatste artikel 
van dit jaar eens wijden aan mijn herinneringen aan 
de feestdagen in de vorige eeuw.

H

“Platgetrapte pepernoten en 
�larden verpakkingsmateriaal 
illustreren het tafereel”

De feestmaand december in de jaren zestig
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reisden om zich te vergapen aan 
al dat moois.  Natuurlijk waren 
(en nog steeds) ook de winkel-
straten feestelijk versierd met 
vooral veel lichtbogen en mooie 
etalages. Tegenwoordig hebben 
tuincentra dit overgenomen en 
kom je helemaal in de kerstsfeer 
door daar met je kroost heen 
te gaan, en je te laten verrassen 
door al dat moois. Helaas was 
er dit jaar geen mogelijkheid dit 
bezoek te laten vergezellen door 
een lekkere kop warme chocola-
de of een glas glühwein. Maar dat 
mocht de pret niet drukken.
Terug naar de jaren zestig! Na-
tuurlijk moest er ook een kerst-
boom komen, en met het hele 
gezin togen we naar de kerstbo-
menverkoper aan de Hengelo-
laan om daar een mooie spar uit 
te zoeken. We hadden geen auto 
en dus werd de terugweg lopend 
aangevangen, waarna we met 
naalden op de meest vervelende 
plekken van het lichaam en 
klee�handen van de hars weer 
thuiskwamen. En daarna begon 
het optuigen; de eerste jaren 
nog met kaarsjes, later met de 
elektrische variant.

’s Avonds gingen vader en 
moeder aan de eettafel zitten en 
werden de kerstkaarten geschre-
ven, daarbij gebruikmakend 
van de telefoonklapper voor de 
adressen en velletjes postzegels. 
Inmiddels kwamen de kaarten 
ook per post binnen en groeide 
de waslijn in de woonkamer met 
de grote en kleine nieuwjaars-
wensen. Waar wij vroeger tussen 
de vijftig en zestig kaarten kre-
gen, ontving ik er afgelopen jaar 
nog twaalf en de rest digitaal. 
Ook een gevolg van het digitale 
tijdperk, helaas. 

Met kerst kwamen opa en oma 
eten, de eerste dag van moe-
ders kant en de tweede dag van 
vaders kant, waarbij opa en oma 
de lekkernijen van Yntema uit de 
Pastoorswarande meebrachten, 
zoals gember�lappen, luxe kren-
tenbrood en amandelbroodjes. 
Na de kerst viel het weer even 
stil en begon de opmars naar oud 
en nieuw. De kerstboom werd 
afgetuigd en van het balkon naar 
beneden gegooid, waar de Haag-
se jeugd vocht om het exemplaar 
en deze op een geheime locatie 

op te slaan voor het vreugde-
vuur van 31 december. Hoewel 
dit fenomeen bekend stond als 
kerstbomenjacht werden hier 
hele oorlogen uitgevochten. 
Later deed ik hier uiteraard ook 
aan mee, zoals het een goed Ha-
genaar betaamt. Tegenwoordig 
is vuurwerk oorlogstuig, maar 
in mijn jeugd beperkten wij ons 
tot sterretjes en damesscheetjes, 
gekocht bij kantoorboekhandel 
Hanson aan de Zuidlarenstraat. 

Maar wij hadden ook wat 
rijpere vriendjes, die al voorzien 
waren van kanonslagen. Menig 
brievenbus in onze �lat moest het 
ontgelden. Ook het afsteken van 
een dergelijk projectiel in een 
verse hondendrol was hilarisch. 

En dan werd het oudejaars-
avond. Opa en oma Berendes 
arriveerden in de middag met 
geurige oliebollen, door opa in 
de schuur zelf gebakken van de 
mix van De Gruyter. Terwijl pa en 
ma naar Wim Kan luisterden of 
keken (tussen 1954 en 1966 op de 
VARA-radio en vanaf 1973 op TV) 
lagen mijn broer en ik op bed om 

tegen 23.00 uur wakker gemaakt 
te worden om zo de jaarwisse-
ling live mee te maken. En daar 
stonden we dan op de galerij 
met onze sterretjes, terwijl 
de gillende keukenmeiden, de 
Romeinse kaarsen, donder-
slagen en strijkers om je oren 
sloegen. Ik herinner me dat de 
kinderen van dokter Thomson 
nog vele jaren met sterretjes op 
de galerij stonden toen wij al 
waren voorzien van het grove 

werk. De dokter, natuurlijk vaak 
geconfronteerd met aan �larden 
geschoten vingers, zwaar ooglet-
sel en afgerukte lichaamsdelen 
was vermoedelijk extra zuinig op 
zijn kroost.

We zijn nu zestig jaar verder. 
De etalages zijn verdwenen, 
het vuurwerk verboden, de 
kerstkaarten vervangen door 
app-wensen en de Zwarte Pieten 
vervangen door grijze medewer-
kers. De nieuwjaarswensen aan 
de collegae op 2 januari, vaak 
gepaard gaand met drie zoenen, 
gaat volgend jaar via Skype of MS 
Teams, of via het mondkapje we-

gens de verlaten kantoren. Maar 
de kerstdis is gebleven, de radio 
draait nog steeds George Michel 
en Maria Carey, en de winkelstra-
ten zijn feestelijk versierd. Dus 
er is nog hoop. Mag ik u, als lezer, 
alvast heel �ijne dagen wensen 
voor u en de uwen, een goed, 
gezond 2021, met veel mooie 
verhalen uit het oude Den Haag.

Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl
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Deze kaart kreeeg ik in de jaren ‘60 voor de feestdagen

Oliebollenmix De Gruyter uit ‘Het blad voor de huisvrouw’ uit 1954.

Etalage V&D

“Waar wij vroeger tussen de vijftig en zestig 
kaarten kregen, ontving ik er afgelopen 
jaar nog twaalf en de rest digitaal ”

De feestmaand december in de jaren zestig
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er dit jaar geen mogelijkheid dit 
bezoek te laten vergezellen door 
een lekkere kop warme chocola-
de of een glas glühwein. Maar dat 
mocht de pret niet drukken.
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tuurlijk moest er ook een kerst-
boom komen, en met het hele 
gezin togen we naar de kerstbo-
menverkoper aan de Hengelo-
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te zoeken. We hadden geen auto 
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de lekkernijen van Yntema uit de 
Pastoorswarande meebrachten, 
zoals gember�lappen, luxe kren-
tenbrood en amandelbroodjes. 
Na de kerst viel het weer even 
stil en begon de opmars naar oud 
en nieuw. De kerstboom werd 
afgetuigd en van het balkon naar 
beneden gegooid, waar de Haag-
se jeugd vocht om het exemplaar 
en deze op een geheime locatie 

op te slaan voor het vreugde-
vuur van 31 december. Hoewel 
dit fenomeen bekend stond als 
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Eerste cholera geval
In 1832 had Scheveningen de 
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niet gelegd. Immers pas in het 
laatste kwart van de negentiende 
eeuw ontdekten wetenschappers 
als Pasteur en Koch het bestaan 
van bacteriën. 

Drinkwater
Bewoners van Den Haag moes-
ten hun drinkwater halen bij 
waterpompen die vaak vies water 
opleverden. De putten waren 
veelal niet diep genoeg gegraven 
en leverden grondwater dat was 
vervuild met uitwerpselen en 
straatvuil. Mensen gebruikten 
ook regentonnen, maar daar 
kwam het water weer in terecht 
via vervuilde goten en buizen. 
Er volgden dan ook meerdere 
cholera-epidemieën, waarbij die 
van 1866 de zwaarste in Den 
Haag was. In Den Haag overle-
den 710 mensen (ca. 1% van de 
bevolking) en in Scheveningen 
306 personen (ca. 3,7% van de 
bevolking). Er was al eerder aan-
gedrongen op maatregelen, maar 
pas na deze epidemie erkende 
de Haagse overheid dat ze iets 
moest doen. In de raadsvergade-
ring van 26 september 1871 was 
er een meerderheid voor het plan 
om een waterleiding op kosten 
van de gemeente aan te leggen. 

Duinwaterleiding
Kort na deze raadsvergadering 
vroeg de gemeente aan ingeni-
eur J.A.A. Waldorp om een plan 
voor de waterleiding te maken. 
Zijn team werd compleet met de 

Noorse ingenieur Th. Stang en 
de bouwkundige L.A. Brouwer. 
Zij werkten aan de aanleg van de 
waterwinning in het duingebied 
tussen Scheveningen en de Was-
senaarse slag. In 1872 kreeg de 
gemeente de benodigde gron-
den in erfpacht van de Staat en 
kon de uitvoering van het werk 
beginnen. De aanloop mag traag 
geweest zijn, de realisatie van de 
plannen ging erg voortvarend. Al 
op 24 oktober 1874 kwam het 
eerste duinwater bij de klanten 
aan. Th. Stang was inmiddels 
tot directeur benoemd. Pas na 
tien jaar kon hij melden dat het 
bedrijf winst maakte, maar “de 
winst bestond echter allereerst 
in mensenlevens die anders 
vroegtijdig verloren zouden 
zijn gegaan aan besmettelijke 
ziekten”. 

Het complex
In de duinen werd een complex 
aangelegd met diverse onderde-
len. Zo werden kanalen gegraven 
en grote bezinkingsreservoirs. 
Voor de pompinstallatie was een 
machinegebouw met ketelhuis 
en schoorsteen nodig. En omdat 
het de tijd van stoom was, moest 
er ook een steenkolenbergplaats 
zijn. Het meest opvallende bouw-
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oftewel de watertoren, nodig 
voor de druk om het water naar 
de Haagse huizen te krijgen. In 
1886 bleek de brand van het Kur-
haus niet te blussen, omdat er te 
weinig druk op de waterleiding 
stond. Om een dergelijke situatie 
te voorkomen, werd in de water-
toren het nodige veranderd. 

Aansluitingen en groei 
van de capaciteit
In oktober 1875 waren 5584 
percelen, waarvan 2977 ho�jes-
woningen, op de duinwaterlei-
ding aangesloten. Wel had nog 
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Potterho�je eind negentiende 
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Waldorp ervan overtuigd dat Den 
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inwoners zou hebben. Dat pakte 
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Bernhard om de Maaswaterlei-
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De gebouwen
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Dunea
De Haagse Duinwaterleiding is 
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het Westland en Leiden in het 
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Het gehele duingebied tussen 
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geïn�iltreerd met water uit de 
Afgedamde Maas. En de rekening 
voor ons watergebruik krijgen 
we van Dunea, de nieuwe naam 
sinds 2009. Het bedrijf doet 
natuurlijk meer dan rekeningen 
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kranen komt. Een voorziening 
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Jacqueline Alders 
info@jacquelinealders.nl
Stadswandelingen en Fietstours 
in Den Haag 
www.ikgidsudoordenhaag.nl

Haagse Duinwaterleiding
onder erbij na te denken maak ik iedere dag meerdere keren iets mee wat 
eigenlijk heel bijzonder is: ik draai de kraan open en er komt water uit. 
En ook nog eens water van een geweldige kwaliteit! Nog niet eens zo 

heel lang geleden was dat in Den Haag niet zo vanzelfsprekend en dus is het goed 
om eens stil te staan bij de geschiedenis van onze Haagse Duinwaterleiding. 

Z

Cholera

Pompstationsweg, Duinwaterleiding. Het 
schoonmaken van de langzame open zand�il-
ters, 1890. Collectie Haags Gemeentearchief

Buitenom 18, een groep werklieden poseert voor het kantoor van de Duinwaterleiding, 1920. 
Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Watertoren Den Haag 
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Beroemde madeleines 
van Cottontree City

Bloesemthee
Wikipedia zegt het volgende over deze aparte cake; een 
madeleine is een kleine schelpvormige cake a�komstig 
uit Commercy in Lotharingen. Het deeg wordt gemaakt 
van meel, poedersuiker, boter, eieren, natriumbicarbonaat, 
citroenschil en rum en wordt met een spuitzak in een bakblik 
in de vorm van een sint-jakobsschelp gespoten. De schrijver 
Marcel Proust wijdt er in zijn bekendste werk À la recherche 
du temps perdu (Op zoek naar de verloren tijd) enkele blad-
zijden aan. De verteller doopt een madeleine in bloesemthee. 
De smaak daarvan, die hij lang niet geproefd heeft, activeert 
zijn geheugen en brengt langzaam zijn jeugdherinneringen 
naar boven. In de literatuur wordt vaak naar deze scène 
verwezen en wordt de madeleine als metafoor gebruikt. In 
de roman Datumloze dagen van Jeroen Brouwers wordt de 
madeleine door een van de personages ten onrechte een 
koekje genoemd. 

Ingrediënten:
100 gr amandelpoeder
250 gr suiker
250 gr gepasteuriseerd eiwit
200 gr  beurre noisette (gebrande
roomboter hand warm)
100 gr bloem
0,5 eetlepel honing
snu�je zout 

Bereidingswijze:
-  Meng het amandelpoeder, bloem, zout 

en suiker met elkaar.
- Voeg daar al roerend het eiwit aan toe.
-  Voeg nu de handwarme beurre noisette 

al roerend toe.
-  Als laatste voegen we al roerend de 

honing toe.
- Laat het beslag een paar uur rusten.

Voor het afbakken:
- Vet de bakvorm goed in met roomboter.
-  Vul de vormen voor driekwart met beslag.
-  Bak de madeleines ongeveer 10 minuten 

in een voorverwarmde heteluchtoven op 
180 graden.

-  Los de madeleines direct uit de vorm 
een laat op een rekje a�koelen.

-  Beurre noisette: 250 gr roomboter rus-
tig uit laten bruisen en goudbruin laten 
kleuren (niet verbranden).

Vorige week aten we thuis een fantastisch viergangen maaltijd van Cottontree City. 
Lekker thuis uit eten. Dat is trouwens een stukje nieuw normaal om te omarmen! Een 
van de specialiteiten van Cottontree is hun madeleine. Chef Dimitri deelt zijn recept 
graag met u. We hebben het natuurlijk ook dit keer weer zelf gemaakt. Het enige waar 
goed op gelet moet worden, is de oventemperatuur...

Maar waarom denk ik aan de 
intocht van Sinterklaas? Om 
twee redenen. Allereerst kan het 
niemand ontgaan zijn dat de Sint 
wel volgens plan in Nederland is 
aangekomen, maar vervolgens 
niet doorreisde naar Den Haag. 
Wel naar andere steden, waar hij 
ontvangen werd door burgemees-
ters, live straatinterviews hield, 
chatsessies en videoconferenties 
hield. Alles coronaproof. Om 
deze bittere pil te vergulden, riep 
Omroep West de kinderen op om 
zondagochtend de televisie aan te 
zetten. Maar het bleek te gaan om 
een herhaling van de intocht van 
2019. 

Chocoladesinterklaas
Maar er is nog een reden dat 

ik aan de intocht denk. Want 
Sinterklaas speelt een rol in een 
van mijn eerste herinneringen. Dat 
komt zo: mijn kleine broertje werd 
geboren op 4 december. In het zie-
kenhuis. En ik van 3,5 en mijn gro-
te broer van 8 waren alleen thuis 
terwijl dit gebeurde. Gelukkig had 
Sinterklaas niet alleen instructies 
gegeven aan mijn broer, maar ook 
een mini-versie van zichzelf van 
chocola in onze schoenen gedaan. 
Die hebben we opgegeten bij wijze 
van ontbijt – ik herinner het me 
vast, omdat ik niet helemaal zeker 
wist of dat wel mocht.

Sinterklaas was ook altijd een 
gezellige bende bij ons thuis. Toen 
we klein waren, kwam Pietje 
Pedro altijd bij ons langs. Ik heb 

hem zelfs op mijn achtste een keer 
moeten vervangen omdat hij, gek 
genoeg net als mijn grote broer, 
ziek was. Later vierden we het met 
steeds uitbundiger surprises en 
mooie gedichten. Waardoor het 
een keer opviel dat ik een cadeau 
kreeg dat duidelijk het formaat 
van een elpee had, waaraan een 
pluk watten hing met daarboven 
één oog onder een roodpapieren 
mijter – het andere was eraf geval-
len. “Ja, ik had geen tijd!”, riep mijn 
moeder meteen, waarschijnlijk om 
Sinterklaas uit de wind te houden.

Geen spektakel
Natuurlijk was 5 december des-
tijds nog geen massa-evenement. 
De landelijke intocht van Sinter-
klaas was er al sinds 1952, maar 

eer de goedheiligman Schevenin-
gen ontdekte, was het 1976. Het 
Sinterklaasjournaal is pas in 2001 
gestart. Bovendien hadden wij 
tot diep in de jaren zestig geen 
televisie. Dus onze tere kinder-
zielen moesten het zonder al het 
spektakel van tegenwoordig doen. 
Ons hoogtepunt was een uitje 
naar de Grote Marktstraat, die 
toen nog een drukke verkeersader 
door de Haagse binnenstad was. 
Het weerhield de Bijenkorf en 
Vroom & Dreesmann er niet van 
om aantrekkelijke etalages in te 
richtten. Omdat er van alles en 
nog wat in bewoog, kon je je daar-
aan vergapen. In de etalage van de 
Bijenkorf reed zelfs een keer een 
pakjestrein.
Nu ik zo herinneringen zit op te 

halen, krijg ik ineens een idee om 
de afwezigheid van Klaas in Den 
Haag te compenseren. Hup, op de 
�iets, naar het centrum. Omdat 
het al 20.00 uur is geweest, is de 
Grote Marktstraat zo goed als 
verlaten. Mijn �iets voor de Bijen-
korf parkeren is geen probleem. 
Verwachtingsvol loop ik langs het 
gebouw, dat prachtig is versierd 
met lichtstrengen die langs de 
gevel naar beneden klateren en 
groene wandbedekking waarin 
ook lichtjes glinsteren.

Beren 
Ik zie overal chocoladekerst-
mannen. Maar Sinterklaas zie 
ik niet. Ook niet van chocola. 
(Zwarte) Piet is er trouwens ook 
niet. In geen enkele etalage. Ik zie 
speelgoed, gezellig gedekte tafels, 
feestelijke kleding. Besneeuwde 
kerstbomen. Teddyberen. Veel, 
heel veel teddyberen. Ergens ont-
waar ik wel de bladmuziek van het 
Sinterklaasliedje O, kom er eens
kijken. En een grote beer, die de 
staf van Sinterklaas vasthoudt. 
Alsof de Sint alleen even weg is. 
Maar ik ben bang dat dat niet zo 
is. Dat er géén Haagse Klaas is 
dit jaar. Nee, het thema is dit jaar 
overduidelijk: beren.

Geen Haagse Klaas

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

Sommige dingen mis je pas als je eraan denkt. Dat lijkt een 
open deur, maar waar ik op doel is de Sinterklaasintocht in 
Den Haag op zaterdag 14 november. Ik heb daar namelijk 
een abonnement op. In die zin dat ik elk jaar weer net met 
mijn auto de stad in of uit wil rijden, als de stoet de Weimar-
straat uitkomt en de oversteek begint te maken naar het 
Zeeheldenkwartier. Het gevolg is dat mijn auto onbereikbaar 
is, of dat ik er een stief kwartiertje in zit te wachten. Ik heb 
overigens net zo’n abonnement op de City-Pier-Cityloop.

Cottontree City by Dimitri
Lange Voorhout 98, 2514 EJ Den Haag
070-3601170 | city@cottontree.nl
A�haalmenu vier gangen € 42,- 
(Wekelijks een nieuw menu!)
A�halen of bezorgen do t/m za
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Op de begane grond van 
onze school bevond zich het 
�ilmlokaal. Onze eigen school-
bioscoop, waarbinnen zich 
een wereld afspeelde, zoveel 
interessanter dan alle andere 
schoolse zaken. Film betekende 
een feestje, een doorbreking 
van het alledaagse. Zo kort na 
de oorlog was �ilm voor ons iets 
bijzonders, want middelen om 
plezier te hebben waren nog 
schaars. Alleen als je jarig was 
en je ouders wilden je verrassen, 
mocht je weleens mee naar een 
bioscoop. Maar dat waren toch 
uitzonderingen. Het �ilmlokaal 
zag er net zo uit als alle ande-
re klassen, maar had zware, 
zwarte verduisteringsgordijnen 
die het daglicht volledig buiten-
sloten. Voor het schoolbord 
hing aan stevige touwen het 
projectiescherm, achter in de klas 
stond op een tafel het voor ons 
zo magische toestel; de projector. 

Nadat we ons allemaal een plaats 
hadden bevochten, begon me-
neer Blankers wat nerveus de 
aanloopstrook van de �ilm langs 
allerlei radertjes en spoeltjes 
in te leggen. De brutaalste van 
onze klas had zich intussen al 
bij de lichtschakelaar opge-
steld, om zich zodoende het 
erebaantje van licht-aan-en-uit-
schakelen toe te eigenen. Het 

licht mocht nu uit, de �ilm zat 
uiteindelijk fatsoenlijk in het 
toestel. Tegelijk met het ratelen 
van de projector pijnigde eerst 
een felle lichtstraal onze ogen, 
waarin secondenlang duizenden 
dartelende zwarte puntjes en 
vlekjes over het doek gingen, 
gevolgd door een reeks aftel-
cijfers. Daarna werd het beeld 
zwart en eindelijk verschenen 

in een uiterst traag tempo de 
letters NOF, gevolgd door Ne-
derlandse Onderwijs Film.

Indringend lang bleef het aldus 
samengestelde beeldmerk op 
het doek staan, gevolgd door 
de titel: Een veenarbeider aan 
den arbeid, het programma voor 
vandaag. Het openingsbeeld 
van de �ilm toonde een lange, 
zonovergoten landweg, waarop 
heel in de verte een man met 
kruiwagen naderde. Eenmaal 
dichterbij bleek het inderdaad 
een man te zijn, die al pijp 
rokend een vreemd soort platte 
kruiwagen voortduwde; de 
veenarbeider, hoofdrol in deze 
�ilm. De man had zich kennelijk 
helemaal aan het tempo van de 
�ilm aangepast, want van enige 
haast was geen sprake. Minuten 

�ilm waren nu verstreken en 
er was nog niets opwindends 
gebeurd. Ook de rest van de 
spoel zou weinig verrassends 
bevatten wisten we, want alle 
NOF-�ilms waren per de�initie 
pedagogisch verantwoord en 
daarmee stof�ig en saai. Maar 
het deerde ons niet, het was 
�ilm, als het maar bewoog.

De man zette zijn kruiwagen 
naast een grote berg hompen 
met de vorm en grootte van een 
baksteen. ‘Turf’ leerde de mees-
ter ons, daarmee werd de kachel 
gestookt. Terwijl de arbeider 
op het scherm zijn kruiwagen 
ermee vollaadde, hoorden wij 
over het zware ambacht van de 
veenarbeider, veelal in plaggen-
hutten wonend, in streken waar 
gezinnen in barre omstandig-
heden hun povere bestaan 
leidden. Wij stadse kinderen 
konden ons zodoende een klein 

beetje in zo’n leven verplaatsen. 
Ik nog wat meer dan de anderen 
omdat ik al op jonge leeftijd 
kennismaakte met het (Drentse) 
platteland, tijdens vakanties 
met mijn ouders logerend op de 
boerderij. Een plaggenhut heb ik 
daar toentertijd echter nooit ge-
zien. Opnieuw naderde iemand 
ons via diezelfde landweg, nu 
sneller want per �iets. Eenmaal 
bij de turfman aangekomen 
bleek het zijn vrouw te zijn. Dat 
dachten wij althans, want ze be-
gon haar �ietstassen te legen en 
haalde er twee in krantenpapier 
gewikkelde pakjes uit, alsmede 
een kof�iekan. Terwijl de man 
zijn grove handen aan zijn broek 
afveegde, keek de vrouw wat 
schuchter lachend in de came-
ralens; een �ilmrol vervullen ge-
beurde je tenslotte niet elke dag, 
zeker niet daar en in die tijd. In 
de pakketjes bleken boterham-
men te zitten, die wel twee keer 
zo dik waren als bij ons thuis en 
belegd met dikke plakken spek. 
Als je zulk zwaar werk deed 
moest je natuurlijk goed gevoed 
worden. De man nam een grote 
hap van zijn brood en een �linke 
slok uit de kof�iekan. We zagen 
dat de man en vrouw met elkaar 
spraken, maar de �ilm had geen 
geluid en ook al was dat wel 
het geval geweest, dan hadden 
we er waarschijnlijk niets van 
begrepen, vanwege een niet te 
verstaan veendialect. 

Een onaangenaam gekletter ver-
stoorde plotseling het zo vredi-
ge tafereel. Film gebroken! Het 
licht ging weer aan en een tijd-
lang zaten we met knipperende 
ogen om ons heen te kijken. 
Voorovergebogen, de bril op het 
puntje van de neus, probeerde 
meester Blankers het euvel te 
doorgronden, maar verder dan 
gezucht en gemompel kwam hij 
niet. Uiteindelijk werd een van 

ons weggestuurd om de meester 
van klas 2a te halen die kenne-
lijk wat meer technische kennis 
zou hebben, en even later waren 
de beide leerkrachten verwoed 
bezig om de belevenissen van de 
veenlieden weer terug te halen. 
Incidenten als deze waren voor 
ons een mooie gelegenheid om 
besmuikt lol te maken. Omzich-
tig, om de broze sfeer niet te 
verstoren; het zou niet de eerste 
keer zijn dat een dergelijk ge-
beuren door wanordelijkheden 
werd afgeblazen. Dus vertelden 
we elkaar �luisterend moppen 
met baarden, smoesden over 
klasgenootjes en werd er af en 
toe een ‘griet’ gepest.

Even later was de storing kenne-
lijk toch verholpen. De projector 
snorde weer gezellig, het licht 
mocht uit en de meester van 2a 
spoedde zich ijlings naar zijn 
klas terug, waar nu in zijn afwe-
zigheid keet werd geschopt. De 
ingreep had kennelijk nogal wat 
�ilmmateriaal gekost, want we 
zagen de vrouw nu op gevorder-
de afstand weg�ietsen, terwijl 
haar echtgenoot alweer druk 
met de turf in de weer was. 
Wat nu nog aan �ilm restte was 
een niet bijster interessante 
verhandeling over hoog- en 
laagveen, het vervoer naar de 
gebruiker en wat er verder zoal 
met turf gedaan werd. In een 
laatste shot zagen we de ons 
vertrouwde turfarbeider, met 
zijn kruiwagen hoog opgetast al 
sjokkend de landweg a�lopen, 
steeds kleiner wordend, tot hij 
nog maar een stip in de verte 
was. En net als in echte speel-
�ilms verscheen daarna helaas 
voor ons het woord E I N D E 
op het doek.  Pesterig snel dit 
keer.

Wim Hoogerdijk
whopictures@hotmail.com
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Fillum, in de broek van ome Willum!
oms, heel soms, kregen wij een fi lm te 
zien op de Busken Huëtschool. En om de 
spanning erin te houden werd ons dat niet 

zomaar verteld; we merkten het aan een toenemend 
gevoel van prettige onrust die de klas binnensloop. 
Onze klassenleraar meneer Blankers, vanwege 
zijn nogal scherp gesneden profi el en ietwat ge-
bogen neus ook wel heimelijk ‘Papagaaienkoppie’ 
genoemd, gaf het verlossende woord: “Als jelui je 
fatsoenlijk gedraagt, mag je je nu naar het fi lm-
lokaal begeven. En geordend hè, we maken er 
geen bende van!” Wij hoorden het al niet meer, in 
rap tempo stormden we de drie granieten trappen 
af om zo snel mogelijk een goede plaats voor de 
voorstelling te bemachtigen. 

S

“Het licht mocht nu uit, de �ilm zat 
uiteindelijk fatsoenlijk in het toestel. ”

De trap die wij in rap tempo afstormden

Nederlandse Onderwijs Film

Busken Huetschool, gezien van het speelpleintje tussen Busken Huetstraat en de Max Havelaarstraat. Foto: P.G. Kempff, collectie Haags Gemeentearchief
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De beslissing van mijn pa gaf dus 
wel een nieuwe opdracht mee: 
ik moest naast de schoolver-
plichtingen geld gaan verdienen. 
Ik had al veel gewerkt in de 
vakantietijd, maar dit was nieuw. 
Er moest natuurlijk ook geld voor 
onderhoud en benzine komen, 
want er moest vanzelfsprekend 
met mijn meisje achterop heen 
en weer naar school worden 
gereden. Het nemen van een 
krantenwijk was de logische vol-
gende stap. Aangezien in die tijd 
de Haagsche Courant de ‘groot-
ste’ krant van Den Haag was en 
ik daar toch al kind aan huis was 
(vanwege eerder vakantiewerk 
op het kantoor), lag een bestel-
wijk met die krant voor de hand. 
Het werd een bijzondere wijk, 
die begon bij de Troelstrakade 
en alle straten tussen de Melis 
Stokelaan en de Moerweg (die 
driehoek dus) omvatte. Inclusief 
de woonboten aan de Moerweg 
en de Troelstrakade. Bij elkaar 
zo’n 220 abonnees. De kranten 
moesten elke dag opgehaald 
worden bij de expeditie van 
Sijthoff Pers (de uitgever van 
de krant) aan de Gedempte 
Burgwal. Daar zaten immers de 
drukkerij en de expeditie. En 
als alles goed ging, kon je daar 
vanaf 16.00 uur terecht om alles 
in tassen te doen en vervolgens 
weg te rijden naar je eigenlijke 
wijk. Maar het ging lang niet 
altijd goed, want er was nogal 
eens vertraging bij de Gedempte 
Burgwal: zo werden de persen 

weleens stopgezet vanwege 
vers nieuws, of ze liepen vast of 
weigerden dienst. Dan was het 
voor al die bezorgers wachten 
en nog eens wachten. Én mop-
peren. Want lang wachten op je 
kranten betekende per de�initie 
later bezorgen en schuine ogen 
van abonnees.

Bedenk hier wel dat dit zich 
afspeelde in een tijd waarin de 
krant het belangrijkste nieuws-
medium was. Er bestonden 
veel verschillende kranten in 
Den Haag: de Haagsche Cou-
rant, het Vaderland, Trouw, het 
Binnenhof, Het Vrije Volk, de 
Waarheid, de Nieuwe Haagsche 
Courant. Vergeet ik er nog één? 
TV-nieuws was toen nog niet 
zo belangrijk en sociale media 
bestonden al helemaal niet. De 
bezorger had ook geen mobiel 

bij zich om het thuisfront te 
laten weten dat het ‘vanavond 
wat later werd’, dus het kwam 
nogal eens voor dat ma met 
het eten moest wachten of het 
meisje voor niets op een portiek 
ergens stond te wachten (want 
ik probeerde natuurlijk elke dag 
nog even langs te gaan, alvorens 

aan het dagelijkse schoolhuis-
werk te gaan). In de winter kon 
je dubbel pech hebben: wachten 
vanwege een vastgelopen pers 
en dan in de sneeuw naar je 
wijk. Met sneeuw kon het ook 
nog eens gevaarlijk zijn langs 
het pad bij de woonboten aan de 
Moerweg. En met de Puch door 
de straten in ‘de driehoek’ rijden 
was dan lang niet altijd een 
feest: de Jan van Rodestraat, de 
Hadewychstraat, de Vierheems-
kinderenstraat, de Beatrijsstraat, 
de Boendalestraat… De straat
namen zitten allemaal nog in 
mijn hoofd, de route die ik 
hanteerde niet meer. Soms was 
de vertraging bij slecht weer 
zo groot dat ik bij mijn laatste 
traject (het laatste blok van de 
Troelstrakade voor de Melis 
Stokelaan) wel eens moedeloos 
werd. En recalcitrant. En wel-
eens een portiekje oversloeg om 
maar zo gauw mogelijk thuis (of 
bij mijn meisje) te zijn. Op een 
avond was ik zelfs zo wanhopig 
dat ik besloot om dat hele laatste 

blok maar te laten voor wat 
het was. De volgende dag lag er 
natuurlijk wel een stapel klach-
ten aan de Gedempte Gracht. 
Mochten er nog mensen uit die 
tijd wonen: alsnog mijn excuses 
aan de bewoners van het laatste 
blok van de Troelstrakade. 

De zaterdag was bijzonder, want 
dan was het incasso-dag en 
moest het weekbedrag worden 
geïncasseerd. Dat was een extra 
zware dag: de meeste portieken 
waren zowel aan de Moerweg 
als aan de Troelstrakade twee-
hoog, waarbij het gelukkig zo 
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De Puch WV

Als krantenbezorger ga je door weer en wind

Op de puch. Foto: Stokvis, collectie Haags Gemeentearchief

Groenteman van Straalen-Zuidlarenstraat 219. Foto: Marijke Tieleman

a lang zeuren (ik was blijven zitten in de vierde klas van de HBS-B) 
ging mijn vader toch overstag: ik mocht een tweedehands bromfi ets 
kopen, maar ik moest ‘m wel zelf betalen. Pa zou het bedrag wel 

voorschieten. Dolblij was ik: een Puch was immers mijn droom! Ik zou straks 
apetrots door Den Haag kunnen rijden en – bij wijze van spreken – ‘de meiden’ 
zo ongeveer van mij af moeten schudden, want zo graag sprong de gemiddelde 
Haagse meid in die tijd achter op een brommer, zeker wanneer dat een Puch 
was. Dat merk deed het toch gemiddeld wat beter dan, om maar iets te noe-
men, een Kreidler, het merk dat wij Puch-rijders ook wel licht spottend ‘buik-
schuiver’ noemden. 

N

“TV-nieuws was toen nog niet 
zo belangrijk en sociale media  
bestonden al helemaal niet”

Kranten bezorgen op de Puch
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was dat je de krant voor twee-
hoog mocht deponeren in de 
brievenbussen die op eenhoog 
zaten. Maar bij de weekincasso 
moesten wel degelijk alle trappen 
beklommen worden en aange-
beld bij de juiste huisdeur. Niet 
zo erg, maar als ze op tweehoog 
niet thuis waren, kon je de week 
erna op maandag of dinsdag nog 
een keer aanbellen. Want bij de 
krant werd je wel geacht alle 
gelden af te dragen op maandag, 
alsof alle klanten betaald had-

den. We waren een soort ZZP’er 
avant la lettre. Wat hebben 
bezorgers het nu dan makkelijk, 
want iedereen betaalt giraal of 
per automatische incasso. Per 
maand of zelfs per kwartaal. 
Nee, beroofd werden we overi-
gens als bezorger in die tijd niet. 
Althans, ik kan mij daar geen 
voorbeelden van voor de geest 
halen. Wel kon het lastig zijn 
als een abonnee bij herhaling 
op zaterdag niet thuis bleek te 
zijn. Of deed alsof. Dan werd er 
iemand van de afdeling Incasso 
op afgestuurd en mocht de krant 
niet bezorgd worden zolang er 
niet betaald was. Dat hoefde je 
als bezorger ook niet voor te 
blijven schieten.

Het ophalen van de nieuwjaars-
fooi was een lucratieve bezig-
heid. Ik mocht dan bezorger in 
een volkswijk zijn; gierig was 
de gemiddelde abonnee niet 
in de driehoek. Ik verdiende er 
een aardig centje mee bij. Zeker 
als je bedenkt dat de gemid-
delde weekverdienste in die tijd 
het bedrag van twintig gulden 
nauwelijks oversteeg. Een dub-
beltje per abonnee dus. Oké, ik 
kon mijn benzine ervan betalen, 
maar een avondje stappen of 
iets dergelijks was er niet bij. Ik 
verheugde mij voor wat betreft 
de nieuwjaarsfooi altijd het 
meest op het opengaan van de 
deur bij de woonboot van de 

familie Oosterveer, de kolenhan-
delaar. Die familie had de groot-
ste en mooiste woonboot van 
de Troelstrakade (hij lag vrijwel 
vooraan, vlakbij de brug van het 
Veluweplein). Elk jaar kreeg ik 
op dat adres een dikke fooi; ik 
kan mij zelfs wel herinneren een 
tientje te hebben ontvangen!   

Met die Puch had ik een keer 
dikke pech. Ik reed na mijn 
krantenwijk op een avond rustig 
naar huis op de Zuiderparklaan, 
zoals ik dat elke avond deed. Via 
het Veluweplein linksaf langs 
de Soestdijksekade. Ik kreeg in 
de gaten dat er een politieagent 

op een motor achter mij reed. 
Dus lette ik extra op mijn snel-
heid, ik had al vier bekeuringen 
gehad voor te hard rijden en 
vond het wel genoeg. Ik draaide 
dus na het Soestdijkseplein met 
dertig kilometer per uur de Zui-
derparklaan op en sloeg, zoals 
elke avond, even rechtsaf de Nij-
kerklaan op, waar ik altijd in de 
garage van de sigarenwinkelier 
mijn brommer stalde. Meteen 
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aangezeten. Het kostte mij drie 
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politie is je beste kameraad’ was 
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waarin ontzag voor de ‘blauwe 
uniformen’ overheerste. Bij mij 
was de bewondering voor oom 
agent even over; ik vond het 
simpelweg een rotstreek.
 
Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl
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Woonboten aan de Soestdijksekade. Foto: Teun de Bruin, collectie Haags Gemeentearchief

Woonboten aan de Soestdijksekade.  Foto Teun de Bruin, collectie Haags Gemeentearchief

Warmoezierstraat, Ho�je van Nieuwkoop, twaal�jarige krantenbezorger. Foto: Bronkhorst, collectie Haags Gemeentearchief

Op de puch. Foto: Stokvis, collectie Haags Gemeentearchief

Groenteman van Straalen-Zuidlarenstraat 219. Foto: Marijke Tieleman

Kranten bezorgen op de Puch
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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 koffi e 
       met Patrick van Houten (foto). 

    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 19.00 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 18.00 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 (herhaling om 18.00 uur)
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 fi etst met Anne-Marie Jung 
door het Hollandse Plassengebied (23/11)        

di:  Team West Opsporingsprogramma met Kirsten van Dissel.

      Ernst’s Onderwater Wereld Over de natuur in Zuid-Holland.

wo: Eruit op de Buis Een rondleiding door de Hortus Botanicus Leiden (25/11).

do: Geen Idee??! Fred Zuiderwijk test de kennis van de inwoners van 
       Delft (26/11) 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: Bits in de Bajes Dennis Weening duikt in de 
wereld van digitale innovaties in het gevangeniswezen en wat voor tech-
nieken worden ingezet om gedetineerden binnen te houden (28/11).

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

10.00 uur Westdoc: De Passage Tialda Bottema gaat op zoek naar 
het verleden van de Passage in Den Haag. Het eerste overdekte winkel- 
centrum van Nederland (29/11).

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

Deze week bij

westwest
Steun ons en word donateur�
Kijk op www.cultuurmenu.nl/donateursactie

DONEER VOOR
 

CULTUURMENU MUSEUMLESSEN
 VOOR LEERLINGEN VAN 4 T/M 16 JAAR

Jaarlijks90 scholenen 25.000

 

leerlingen�

Geachte lezer,

Wij organiseren als Stichting Gezamenlijke Projecten Haagse 
Musea samen met 20 Haagse en 1 Delfts museum twee 
cultuurmenuprojecten. We geven op een bijzondere manier 
erfgoed onderwijs. Het is bedoeld voor schoolgaande jeugd van 
het primair en voortgezet onderwijs. In de leeftijd van 4 t/m 16 
jaar bezoeken de kinderen hierbij elk jaar een ander museum. 
De musea zorgen voor zeer complete en diverse les  programma’s 
waarbij de uit eenlopende collecties centraal staan. De stichting 
organiseert al 17 jaar deze museumprogramma’s met groot 
succes. Jaarlijks doen er 90 scholen mee met ca. 25.000 
leerlingen. De stichting verzorgt ook de planning van de lessen
en veilig busvervoer van en naar de musea.

Cultuur- en erfgoededucatie is belangrijk voor alle kinderen.  
Het verbreedt hun horizon, helpt om de wereld om hen heen 
beter te begrijpen en versterkt de ontwikkeling van eigen  artistiek 
creatieve denkprocessen. In alle musea die deelnemen aan de 
Cultuurmenu programma’s kunnen de leerlingen onderzoekend 
leren, ze kunnen er altijd zelf actief bezig zijn! 

OM DIT UNIEKE ERFGOEDONDERWIJS OOK DE KOMENDE JAREN 
TE KUNNEN GARANDEREN HEBBEN WE UW STEUN HARD NODIG.
BOVENDIEN ONTVANGT U ALS U € 50,- OF MEER DONEERT DE 
CULTUURMENU-MUSEUMSTRIPPENKAART! 

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN DE VOORWAARDEN OP 
WWW.CULTUURMENU.NL/DONATEURSACTIE

Fotomuseum Den Haag

Galerij Prins Willem V
Haags Historisch Museum
Huis van het boek
(voorheen Museum Meermanno)
Humanity House

Indisch Herinneringscentrum
Kinderboekenmuseum
Kunstmuseum Den Haag
Louwman Museum
Mauritshuis

De Mesdag Collectie
Museum Bredius

Museum de Gevangenpoort
Museum Prinsenhof Delft
Muzee Scheveningen (v.a. 2021)

Nationaal Archief
Nationaal Monument Oranjehotel

Panorama Mesdag

STRIPPENKAART DONATEUR 

1x gratis toegang per museum in het jaar dat de kaart geldig is.

Kijk voor gratis activiteiten van het Haags Gemeentearchief, Archeologie en Monumentenzorg op de website van  www.monumentenzorgdenhaag.nl of www.denhaag.nl/archeologie of www.haagsgemeentearchief.nl.

STICHTING GEZAMENLIJKE PROJECTEN HAAGSE MUSEA

STEUN ONS ALS PARTICULIERE DONATEUR 
OF ALS BEDRIJFSDONATEUR
Fotografie: Chelsey Honders  Ontwerp: Eindeloos

DONEER VOOR 
CULTUURMENU MUSEUMLESSEN 
VOOR LEERLINGEN VAN 4 T/M 16 JAAR
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Grootbeeldfi lms van Omniversum beschikbaar op Pathé Thuis

Van de koude bergtoppen in Alaska tot de 
savannes in Afrika: de mooiste plekken van de 
wereld kunt u vanuit de woonkamer bewonde-
ren met de grootbeeld�ilms van Omniversum 
via streamingdienst Pathé Thuis. Titels zijn o.a.  
America’s Musical Journey, Australia, Jerusalem, 
Rocky Mountain Express, Van Gogh, brush with 
genius en Coral Reef Adventure. De �ilms zijn be-
schikbaar op het streamingplatform. Zo bieden 
Omniversum en Pathé Thuis een mooi alternatief 
waarmee lie�hebbers van de �ilms kunnen blijven 
genieten. De grootbeeld�ilms zijn veelvuldig be-
kroond en transporteren kijkers naar bijzondere 
plekken op aarde en onder water.

Meer informatie op www.omniversum.nl en 
www.pathe-thuis.nl 

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. 

Cultures of Resistance
Ieder jaar wordt op 21 september over de hele wereld aandacht besteed aan vre-
desinitiatieven, tijdens de viering van de Internationale Dag van de Vrede. Maar wat 
houden de vele projecten die door lokale vredesactivisten en hulporganisaties wor-
den opgezet eigenlijk in, en wat is het effect ervan? Cultures of Resistance is een reis 
kriskras over de wereld, op zoek 
naar het antwoord op deze vraag. 
De makers bezoeken kunstenaars en 
vredesactivisten in een groot aantal 
landen waar oorlog en geweld nog 
aan de orde van de dag zijn of vers 
in het geheugen liggen. Ze zijn in 
Birma, waar monniken via een 
vreedzaam protest aandacht vragen 
voor de situatie in hun land. In 
Brazilië maakt een muzikant gitaren 
van geweren, en geeft de instrumen-
ten vervolgens aan jongeren, die er 
muziek mee maken in de sloppenwijken van Rio de Janeiro. In Iran worden graf�iti 
en rap gebruikt om te protesteren tegen het regime. Palestijnse vluchtelingen leggen 
hun wereld vast in foto- en videoprojecten. En in Colombia komen honderdvijftig-
duizend mensen bij elkaar tijdens het jaarlijkse internationale poëziefestival. Tussen 
alle gruwelijke verhalen over oorlog en onderdrukking, gloort een sprankje hoop. En 
het bewijs lijkt geleverd: kunst en creativiteit zijn effectieve wapens in de strijd voor 
wereldvrede.

Demons in Paradise
Jude Ratnam was vijf jaar oud toen in 1983 de burgeroorlog uitbrak in Sri Lanka – een 
oorlog die dertig jaar zou duren. Hij vluchtte met zijn ouders per trein van Colombo 
naar het noorden om aan de vervolging van de Tamils te ontkomen. Zijn oom was 
daar ook en sloot zich aan bij de militante Tamils. Nu neemt Ratnam dezelfde trein 
van zuid naar noord, maar dan als documentairemaker. Hij gaat de sporen van de oor-
log na: het geweld, de mensen die hielpen en het zelfdestructieve terrorisme van de 
militante groeperingen. Zijn oom, die inmiddels in Canada woont, reist met hem mee. 
Vanuit Ratnams perspectief zien we de slecht geheelde wonden van het land. Plan-

ten overwoekeren de ruïnes 
van huizen die door Tamils 
zijn achtergelaten en zijn 
landgenoten torsen pijnlijke 
herinneringen met zich mee. 
De constante angst van toen 
heeft diepe littekens bij zijn 
familie achtergelaten, tot aan 
de jongste generaties: Ratna 
voelt nog altijd ongemak als 
zijn zoontje op luide toon 
Tamil spreekt. 

 
    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.     

Hoogtij, de Haagse rondgang

Vier keer per jaar organiseert Stichting Haagse 
Rondgang een Hoogtij-editie op vrijdagavond. Tijdens 
Hoogtij zijn normaalgesproken 25 kunstlocaties in de 
binnenstad van Den Haag geopend voor publiek, van 
white cube tot underground, van gevestigde kunst in 
de galeries en instellingen tot experimentele kunst, 
installaties en performances bij de kunstenaars-
initiatieven. Dit keer kunt u Hoogtij online bezoeken, 
op vrijdag 27 november vanaf 19.00 uur. Elk deel-
nemer maakt speciaal voor deze avond een �ilmpje, te zien via de deelnemende locaties. 
Voorbeelden zijn Heden, NEST, Ruimtevaart en West Den Haag. Via de website kunt 
u ook per locatie meer informatie over de video en/of tentoonstelling vinden. 

Meer informatie via www.hoogtij.net

Boeken

Brieven aan Theresia Allebé (1823-1901) – Leo van den Ende
Theresia Allebé was de dochter van de Amsterdamse makelaar 
Jacobus Allebé en de uit het Westlandse Monster a�komstige 
burgemeestersdochter Maria Herckenrath. Na het vroegtijdig 
overlijden van haar moeder werd Theresia op vierjarige leef-
tijd ondergebracht bij haar grootmoeder Alida Herckenrath-
Milius. Die woonde in Monster op de buitenplaats Geerbron. 
Het zal op Geerbron aanvankelijk een weinig enerverende en 
betrekkelijk eenzame jeugd zijn geweest voor de jonge There-
sia, want er waren er op dat moment geen andere bewoners 
van de buitenplaats. Wel was er een intensieve corresponden-
tie met vader Allebé en enkele andere familieleden, onder wie 
haar oudere broer. De brieven, waarvan er een kleine vijftig 

bewaard zijn gebleven, geven een treffend beeld van het leven van welgestelde families 
in de eerste helft van de negentiende eeuw. Regelmatig worden ook uitstapjes naar 
Den Haag gemaakt. Het boek beschrijft beknopt de geschiedenis van de buitenplaats en 
bevat becommentarieerde samenvattingen en transcripties van de brieven. 

Ilyas – Ernesy van der Kwast 
Er is een nieuwe Rembrandt ontdekt, een portret van een onbe-
kende jongeman. Conservator Peter Lindke is het niet eens met 
de toeschrijving en wordt ontslagen na een televisieoptreden. 
Thuis komt hij erachter dat hij in een huwelijkscrisis zit, maar 
ook dat hij een schoonmaakster heeft met grote problemen. 
Hij ontfermt zich over haar en weet haar leven weer op de 
rails te krijgen. Maar als de schoonmaakster vervolgens met 
Ilyas aankomt, een jongen met het gezicht van een gekwelde 
dichter én bijna dertigduizend euro schuld, aarzelt Peter 
Lindke. Moet dit betekenis geven aan zijn leven? Het helpen 
van anderen, van mensen die hij niet kent. Of kan hij beter 
zijn huwelijk redden?
Ilyas is een heerlijke meeslepende roman waarin de auteur 
op lichte wijze de dringendste vragen van deze tijd aan de orde stelt.

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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Ik dacht toen ook weer aan die 
mozaïektegel van een pauw, die 
ik eerder was tegengekomen. 
De dame met wie ik in gesprek 
was, komt uit de Vogelwijk 
en vertelde dat zij zelf zo’n 
tegel heeft gemaakt. Er bleken 
heel veel mozaïektegels in 
de Vogelwijk te liggen! Het 
precieze aantal wist ze niet, 
maar ze kon mij wel vertellen 
dat er op de Laan van Poot een 

heel speciale tegel ligt. Waar 
deze lag en wat er dan precies 
op werd afgebeeld, dat mocht 
ik zelf uitzoeken. Nu, dat had 
ze niet tegen zomaar iemand 
gezegd! Tijdens mijn zoektocht 
naar de mozaïektegels kwam ik 
de aardigste mensen tegen die 
vroegen wat ik precies aan het 
doen was. Wanneer ik een tegel 
had gevonden, maakte ik er 
een foto van. Dan te bedenken 
dat veel van de bewoners van 
de Vogelwijk niet eens weten 
dat de mozaïektegels er liggen! 
Na een gesprek met een me-

vrouw kwam ik er na een tijdje 
achter dat er in totaal 51 tegels 
moeten liggen. Op dat moment 
had ik er pas 21 stuks gevon-
den, dus nog heel wat te gaan!

Aangezien sommige straten erg 
lang zijn, �ietste ik deze soms 
wel vier tot zes keer op en neer, 
voordat ik de betreffende tegel 
zag liggen. Ondertussen vond 
ik de ‘ene speciale’ mozaïek-

tegel op de Laan van Poot, 
wat ik uiteraard meteen heb 
gemeld bij de dame van de 
verjaardag. Na nog een paar 
weken van �ietstochtjes door 
de Vogelwijk kwam ik op het 
idee om een fotoboek te maken 
en naast iedere tegelfoto een 
a�beelding te plaatsen van de 
originele vogel. Ook voegde 
ik het straatnaamboordje bij. 
Op een van mijn zoektochten 
kwam ik een maker tegen van 
een tegel. Zij vertelde mij dat 
alle tegels gemaakt zijn bij me-
vrouw Simone van Kappeyne. 

Simone geeft teken- en schil-
derles, en heeft dus ook lesge-
geven om met kleine stukjes 
tegel een mozaïekvoorstelling 
te maken. De resultaten liggen 
in de Vogelwijk.

De tegels liggen allemaal 
gewoon op de stoep, dus als 
je goed oplet kun je ze vinden. 
Maar als je net als ik op de �iets 
gaat zoeken, mis je er al snel 
één. Lopend is waarschijnlijk 
de beste manier om te zoeken. 
Tijdens mijn speurtochten 
kwam ik erachter dat er op 

De Savornin Lohmanlaan een 
mozaïektegel ligt van een Gaai. 
Voorheen heette deze vogel 
overigens de Vlaamse Gaai. 

Simone vertelde mij dat De 
Savornin Lohmanlaan vroeger 
de Gaaienlaan heette en ze er 
om die reden een Vlaamse Gaai 
tegel hebben geplaatst. Ik kan 
overigens nergens terugvinden 

dat de Savornin Lohmanlaan 
vroeger de Gaaienlaan heette. 
Misschien weet een lezer waar-
om die naam is veranderd?

Terwijl ik bezig was met mijn 
fotoboek kwam ik op het idee 
om ook een wandeling te ont-
wikkelen langs alle mozaïek-
tegels. Daar heb ik vele uren 
aan besteed. De Vogelwijk 

loopt van De Savornin Loh-
manlaan tot en met de Hout-
rustweg en tussen de laan van 
Poot en de Sportlaan. Kortom, 
een heel groot gebied met vele 
straten! Ik heb de Vogelwijk 
dan ook in drieën verdeeld, 
zodat er drie wandelingen zijn 
ontstaan van ongeveer een 
uur. Mocht u interesse hebben 
in dit fotoboek met wandelin-
gen, neem dan vooral contact 
met mij op!

Peter Bierens
pbierens@planet.nl

Een wandeltocht langs mozaïektegels 
in de Vogelwijk 

Wandeling 1 Vogelwijk mozaïektegelroute

Een kijkje in het boek

Voorkant van het boek

Ovale eetkamertafel ‘Capri’ in de aanbieding
Deze eetkamertafel is 130 cm lang en 110 cm breed
en heeft een tuimelblad van 40 cm om te verlengen.

Nu tot aan de feestdagen:
van € 1.639,- voor € 998,-*

Binnen 14 dagen gratis thuis bezorgd

Kom langs of kijk op starstijlmeubelen.nl

NU BIJ STAR
STIJLMEUBELEN

€ 998,-* 
* Neem deze advertentie

mee en u krijgt hem voor 
slechts € 900,-!

Snel uw woning verkopen

- geen makelaarskosten
- in huidige staat
- mag verhuurd zijn
 - snelle overdracht

www.mijn-huisverkopen.nl
Tel: 020 - 210 10 15

Boudewijn Regenbogen
Docent Kappersacademie

070-323 92 21/ 06-234 001 38

T H U I S KA P P E R  D E N  H A A G

DE KAPPER
BIJ  U THUIS
DE KAPPER
BIJ  U THUIS

p een zaterdag ging ik met een nichtje 
naar het strand en parkeerde mijn auto 
in de Pauwenlaan, gelegen in de Haagse 

Vogelwijk. Toen ik uitstapte, viel mijn oog op een 
mozaïektegel van een pauw. Dat wekte direct mijn 
interesse! Ik maakte er een foto van en ging weer 
verder met mijn dag. Maanden later was ik op een 
verjaardag, waar ik ter sprake bracht dat ik graag in 
de natuur wandel en een bijzondere interesse heb 
voor vogels. 

O
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SUDOKU1 2

3KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal
1. Europeaan; 7. Europeaan; 12. straatsteen; 13. verwoestende virusziekte; 
14. verwaande houding; 15. buisverlichting; 17. alleraardigst; 19. deel van bijenkorf; 21. gewicht 
(a�k.); 22. nachthemd; 24. Europeaan; 27. meisjesnaam; 28. stapel (tas); 30. jongensnaam; 
31. stuk doek of stof; 32. goedheiligman; 33. familielid; 35. vorderen; 37. familielid; 38. slecht 
gehumeurd (kregel); 41. Ned. luchtvaartmaatschappij; 42. deel van Noord-Amerika; 44. zacht 
en teder; 46. intergrated services digital network (a�k.); 47. spijskaart; 48. schommelend 
(hangend); 49. groene edelsteen; 50. plaats in Zeeland; 52. revolutionair anti-racistische actie 
(a�k.); 54. plaats in Noord-Brabant; 56. rivier in Engeland; 58. met de aarde verbonden; 61. klein 
soort hert; 62. groep criminelen; 64. Duitse televisie zender (a�k.); 65. uiting van verkoudheid; 
67. son altesse eminentissime (a�k.); 68. telwoord; 70. lichte herenoverjas; 72. scheepstouw; 
73. Nederlander; 76. mollengang; 77. aluminium (scheik. a�k.); 78. honkbalterm; 79. geestdrift; 
81. Nederlandse spoorwegen (a�k.); 82. laagte tussen bergen; 83. Arabische vorst; 84. oude 
vochtmaat van vier ankers; 86. Europeaan; 87. Europeaan.

Verticaal
1. plaats in Gelderland; 2. persoonlijk voornaamwoord; 3. afslagplaats bij golf; 4. zonder (lat.); 
5. Jamaicaanse muzieksoort; 6. deel van schoen; 7. buffetbediende in een café; 8. weg met 
bomen; 9. zwart agaatsteen; 10. paardenslee; 11. roeiwedstrijd; 16. paleis in Apeldoorn; 
18. dochter van Cadmus; 20. vierhandig zoogdier; 21. deel van gelaat; 23. Europeaan; 25. azijn; 
26. bridgeterm; 27. clown (paljas); 29. Europeaan; 32. Europeaan; 34. Chinese vermicelli; 
36. Europeaan; 37. oud (Engels); 39. stadion van Ajax; 40. zwaarlijvig; 42. woensdag na carnaval; 
43. leidinggevenden; 45. Rijkswaterstaat (a�k.); 46. inrichting (a�k.); 51. Scandinavische munt; 
53. raad voor economische aangelegenheden (a�k.); 54. Europeaan; 55. soepgroente; 56. part; 
57. lusthof; 59. bloedvat; 60. Europeaan; 62. geluid van een ezel; 63. op een andere plaats; 
66. dun en mager; 67. plaats in Noord-Brabant; 69. heftig; 71. onder het vriespunt; 73. golfputje; 
74. zangstuk; 75. vreemd; 78. vleessoort; 80. naar aanleiding van (a�k.); 82. lidwoord; 
85. muzieknoot.

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 vakjes van 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

2 3
3 5

5 6 1
2 1 7 8
9 5 3

4 1 9
8

1 6
3 8 5

4 2 9
2 9 5 8 1

7 2
6 2

8 7
5 3

4 7 9
1 9 4

1 5

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: Mee-eter, Sudoku: 4 - 2, Kruiswoordpuzzel: Kwikstaart

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 3 december.

Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. Martie Blok te Den Haag
2. Andre Brullemans te Rijswijk
3. Carola van Peursen te Wassenaar
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KADOBONInwisselbaar bij comfortland.nl

€

Veel puzzelplezier!

Potma Edelmetaal
Papestraat 28 
2513 AW Den Haag

Tel: 070 363 66 66
www.potma-edelmetaal.nl
Di. t/m za. 11.00-17.00 uur

51

Zilverprijs 

€ 625,- per kilo 
Goudprijs is historisch hoog! 

U bent welkom voor een vrijblijvende taxatie in ons bedrijf
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Zoetermeer  |  Wattstraat 12-14 Zoetermeer  |  Tel 079 - 33 00 900
Den Haag  |  Theresiastraat 168 - 178  |  Tel 070 - 38 35 010
info@wimvanderhamkeukens.nl  |  www.wimvanderham.nl

Wim van der Ham keukens

Liefde voor keukens
met aandacht voor de klant

Nico Graaf Willem Hoogendijk
Al meer

dan 60 jaar
keukens
 op maat

WIM VAN DER HAM KEUKENS HEEFT EEN COMPLEET VERNIEUWDE SHOWROOM. 
DE PVC-VISGRAATVLOER, DE NIEUWE KLEUR VAN HET PLAFOND, DE MOOIE LEDVERLICHTING EN DE RUIMERE OPSTELLING ZORGEN 

VOOR EEN WARE METAMORFOSE. ZO WORDT HET UITZOEKEN VAN UW NIEUWE KEUKEN NOG LEUKER.

nieuwe PVC-
visgraatvloer

vernieuwde 
showroom

nieuwe 
kleur plafond

Inspiratiekamer
Volgens eigenaar Willem van Capelleveen is 
een nieuwe keuken een grote aankoop die 
aandacht verdient. “We willen dat u alle moge-
lijkheden kent en zo een weloverwogen keuze 
kunt maken.” In de inspiratiekamer kunt u 
kiezen uit alle deuren, kleuren en materialen. 
Naast de 20 basiskleuren is er een waaier met 
1950 mogelijke kleuren. Er zijn deuren in 
verschillende materialen, van hoogglans tot 
massief hout. Ook op werkbladengebied is er 
een ruime keuze, of het nou kunststof, 
roestvrijstaal, composiet, keramiek of Dekton 
is. We verkopen verschillende merken 
keukens, waaronder Smart Collection en 
Artego. Binnenkort komt daar een voor ons 
nieuw Italiaans merk bij. We kunnen nog niet 
verklappen welk merk dat is, dus houd onze 
site en onze berichtgevingen in deze krant 
goed in de gaten.”

Elke prijsklasse
Ook u kunt uw droomkeuken vinden bij Wim 
van der Ham Keukens. Naast de exclusieve 
merken is de lijn van het merk ‘Smart 
Collection’ in elke prijsklasse leverbaar. 
Willem: “We luisteren goed naar de wensen 
van de klant, geven het reële verhaal over wat 
er mogelijk is binnen de beschikbare ruimte en 
het budget, en komen samen tot beste 
keuken.” 

U kunt ervoor kiezen zelf de montage van uw 
keuken te verzorgen, maar Van der Ham 
Keukens heeft ook een eigen montageteam. 
“We kunnen alles uit handen nemen, van het 
demonteren van de keuken, het verleggen van 
leidingen tot het plaatsen van een perfect 
passende nieuwe keuken.”

adviseren van A tot Z. Bij Van der Ham verko-
pen we een keuken niet in één dag. Dat blijft 
het leuke van dit vak. Dat je de tijd neemt om 
dat gesprek te voeren met de klant en samen 
tot een mooie keuken komt. Als de klant de 
montage zelf verzorgt, kunnen we de keuken 
nog steeds binnen vier tot zes weken leveren. 
Als wij de montage doen, duurt het iets langer 
vanwege de drukte. We zijn een familiebedrijf 
waar een persoonlijke aanpak, een snelle 
levertijd, goed advies en service die een stapje 
verder gaat dan gemiddeld, belangrijk zijn. De 
klant profiteert van 61 jaar ervaring en de 
scherpe prijzen.”

Kom eens langs
Kom eens langs bij Wim van der Ham keukens 
in Den Haag of Zoetermeer, ook als je niet 
meteen op zoek bent naar een keuken. “We 
laten je graag met de nieuwste trends en 
laatste technische snufjes op keukengebied 
kennismaken.”

tekst: Caroline van den Ende
foto’s: Dick Teske

Kwaliteit
Volgens ervaren adviseur en Scheveninger 
Willem Hoogendijk worden er de laatste 
maanden veel keukens verkocht. “Dat is 
natuurlijk fijn en we zetten een tandje bij om 
iedereen zo snel mogelijk te helpen. 
Ondanks de drukte blijft het bedrijf staan voor 
hoge kwaliteit, persoonlijke aanpak en het 
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