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Nationaal Comité  
Koningin Juliana 70 jaar
Omdat men het feit dat Juliana 
zeventig jaar werd op 30 april 
1979 niet zomaar voorbij wilde 
laten gaan, werd er een comité 
opgericht dat hier aandacht 
aan moest gaan besteden onder 
voorzitterschap van de oud– 
premier Piet de Jong. De toen-
malige premier, Dries van Agt 
en de koningin zelf stonden 
hierachter. Het doel van dit co-
mité was tweeledig. Er werd een 
bedrag van ruim vier miljoen 
gulden opgehaald dat besteed 
werd aan de gehandicaptenzorg, 

zowel in Nederland als op de 
Antillen. Daarnaast wilde men 
Juliana iets blijvends aanbieden. 
Na overleg met Beatrix werd 
aan een tweetal Haagse kunste-
naars gevraagd portretten van 
de vier prinsessen te maken. We 
moeten niet vergeten dat Beatrix 
zelf aardig ingevoerd was in de 
kunstwereld. De beeldhouw-
ster Katinka van Rood, van wie 
Beatrix les heeft gehad, zei dat 
Beatrix ‘intelligentie handen 
heeft’ en wat wil iemand die 
beelden maakt nog meer?  
De in 1942 geboren kunstenaar 
Dick Stapel, hij was een zoon 

van de Haagse beeldhouwer 
Frits Stapel, heeft portretten ge-
maakt van de prinsessen Irene 
en Margriet. Jan Goeting heeft 
Beatrix en Christina op het doek 
vereeuwigd. De vier portretten 
werden op 23 november 1979 
aan de koningin overhandigd 
in het museumgedeelte van 
de stallen van Paleis het Loo 
in Apeldoorn. Juliana was zeer 
ingenomen met de schilderijen 
en Piet de Jong was verbaasd 
dat er daarvoor nog geen goede 
portretten van de vier prinses-
sen bestonden. Over Jan Goeting 
ga ik u iets meer vertellen. 

Johannes Gottfried Goeting
Jan is in 1918 in Den Haag 
geboren. Zijn vader had een 
sigarenzaak in de Badhuisstraat. 
Jan wist op jonge leeftijd al dat 
hij kunstenaar wilde worden. Na 
de MULO in de Neptunusstraat - 
op dit moment heeft het Muzee 
Scheveningen hier een plekje 
gevonden - behaalde hij de Akte 
van bekwaamheid voor Huis- en 
Schoolonderwijs in het handte-
kenen en daarna volgde hij de 
avondopleiding aan de Acade-
mie voor Beeldende Kunsten 
in Den Haag. In 1943 trouwde 

hij met Catharina Stultiëns en 
drie jaar later werd hun zoon 
Joep geboren. Ze gingen in het 
Bezuidenhout wonen, op het 
adres Van Imhoffstraat 39. Dit 
in 1918 gebouwde huis heeft 
het bombardement van 3 maart 
1945, los van enige glasschade, 
overleefd. Op zolder bevindt zich 
een atelier met een groot raam. 
Jan wordt tot de groep van De 
Nieuwe Haagse School gerekend. 
Hij is zowel op de Koninklijke 
Academie als op de Vrije Aca-
demie docent geweest. Hij was 
lid van de Kunstkring en van 
Pulchri Studio. Jan Goeting is in 
1984 in Den Haag overleden.

Twee portretten
Christina, oorspronkelijk heette 
ze Marijke maar vanaf 1963 
liet ze zich bij haar tweede 
voornaam noemen, woonde op 

dat moment in New York. Jan 
is haar daar gaan bezoeken om 
schetsen te kunnen maken. Ook 
ging hij naar Paleis het Loo om 
schetsen van Beatrix te maken. 
Later kwam ze naar zijn atelier 
in de Van Imhoffstraat om te 
poseren en dan werd de hele 
straat afgezet en ook kwamen er 
de nodige beveiligers mee. Zelfs 
Joep, de zoon van Jan, kreeg 
haar niet te zien. 

Omdat er in een van de komen-
de uitgaven van De Haagse Tij-
den een artikel over de familie 
Goeting komt, zowel zijn vrouw 
als zijn zoon waren ook begaaf-
de kunstenaars, heb ik in deze 
bijdrage niet al te veel gegevens 
over Jan Goeting vermeld.  

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Een vorstelijk geschenk
oewel mijn vader in het algemeen niet zo scheutig was met het ver-
tellen van verhalen over wat hij die dag gedaan had, maakte hij soms 
een uitzondering. Meestal gebeurde dat wanneer het hele gezin aan 
het avondeten zat. Zo herinner ik me dat hij het volgende vertelde: 

“Ze zat naast me en ze vroeg of ik misschien een sigaret voor haar had. Ik zei 
dat ik Arsenal rookte en laat dat nu net mijn merk zijn, was haar antwoord. We 
hebben een tijdje over van alles en nog wat zitten praten.” Mijn vader is naast 
zijn functie van directeur van een Medische Instrumentenfabriek meer dan 25 
jaar penningmeester van het Algemeen Haags Comité geweest en dit comité 
organiseerde onder meer de Koninginneconcerten in Houtrust. Die ‘zij’ was 
dan ook koningin Juliana. 

Schilderij van Beatrix ter ere van de 70e verjaardag van koningin Juliana

Johannes Gottfried Goeting 

#STAYSAFELoosduinsekade 175 
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www.glashandel-vandervlugt.nl
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Wilt u ook adverteren in De Haagse 
Tijden? Vraag naar de mogelijkheden 
bij Daphne Brückel of Jolanda Kraanen 
en bel 070-3607676 of mail naar 
dehaagsetijden@bruckel.nl
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Fotografie
De Haagse Tijden heeft de moeite 
genomen om de rechtmatige eigenaar 
van de gepubliceerde foto’s te vinden. 
Als u meent de publicatierechten te 
hebben, kunt u contact opnemen met de 
uitgever.

Vormgeving
Brückel Reclame BV

Lezersservice
De lezersservice is te bereiken van 
maandag t/m vrijdag van 10 - 12 uur  
op: 070 - 345 76 97
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Laan van Meerdervoort 174 
2517 BH Den Haag
www.facebook.com/dehaagsetijden
www.twitter.com/dehaagsetijden
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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-
Delfland, 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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Op zoek naar mijn opa
Ik ben Silke Willems en ik ben 
op zoek naar mijn biologische 
opa. Deze foto is gemaakt rond 
1966 – 1968, in dansgelegen-
heid Kleinhouse in Den Haag. 
Waarschijnlijk is de persoon 
onder het schilderij mijn bio-
logische opa. Zijn naam is Leo 

Bignell. Ik ben benieuwd of de 
lezers van De Haagse Tijden 
meer weten over wie er op 
deze foto staan en of iemand 
misschien ook meer zou kunnen 
vertellen over mijn opa. 
Silke Willems
silkewillems@icloud.com

Hobbemastraat, RK Kerk
Regelmatig verschijnen er ver-
halen over kerken in Den Haag. 
Recentelijk over de Rooms- 
Katholieke kerk in de Van Lim-
burg Stirumstraat. Vroeger liep 
ik van de Wagenstraat waar wij 
woonden door de Hobbemastraat 
naar mijn opa en oma op de Vail-
lantlaan. In de Hobbemastraat 
kwam ik langs de RK kerk. Als 
protestantse jongen was ik wel 
onder de indruk van dat gebouw 
achter het hek en de apart staan-
de kapel. Wie heeft er nog een 
foto van deze kerk of herinnert 
zich een artikel met foto in een 
vroegere Oud-Hagenaar? 
Ed Vernooij
ed-vernooij@hotmail.com

Historie gezocht 66-95-JX
Na onderstaande MG te hebben 
gerestaureerd probeer ik nu de 
geschiedenis terug te zoeken. Bij 
aanvang van de restauratie heb 
ik mij al tot de MG CarClub, Car 
Hood Holland en Bart Spoelstra 
gericht. Helaas zonder resultaat. 
Deze mineraal blauwe MGB is 
van 1967 en pas in april 1970 

op het Nederlandse kenteken 
gezet. Oorspronkelijk uitge-
rust met een rechts stuur en 
stalen velgen met verchroomde 
wieldoppen. In de jaren tachtig 
omgebouwd naar spaakwielen 
en tien jaar later naar een links 
stuur. De vraag: wie heeft deze 
MG ooit langs de stoep gepar-
keerd gezien of in het bezit 
gehad? Het eerste moment 
dat ik 66-95-JX heb kunnen 
traceren, is tijdens de oliecrisis 
in Den Haag. Deel I van het ken-
teken wordt op 2 januari 1974 
gestempeld op het postkantoor 
in de Fahrenheitstraat. Vier jaar 
later een foto op de La Reyweg 
in Den Haag. Deze wagen is een 
periode bij Spoelstra, De MG 
Workshop, op de Blekerslaan 
in Den Haag in onderhoud 
geweest. Helaas is Bart niet 
meer onder ons. In 2002, tijdens 
een gesprek kwam het kente-
ken hem wel bekend voor. Als 
mogelijke eigenaars noemde hij 
de heren Augustijn, Vrolijk en 
Koolen. Dhr. W. Augustijn is de 
enige die ik heb kunnen berei-
ken. Mocht deze MG bekend zijn 
bij iemand onder de lezers zou 
ik dat graag weten.
Frank Navest
fnavest@gmail.com

Ervaringen tbc-patiënten 
en betrokkenen
Via een oproepje in de Oud Ha-
genaar ben ik in de gelegenheid 

geweest om herinneringen van 
o.a. de Haagse Bleekneusjes in 
twee boekwerken over jeugdge-
zondheidszorg in de twintigste 
eeuw vast te leggen en in eigen 
beheer uit te geven. Beide titels 
zijn bijzonder positief ontvan-
gen waaruit blijkt dat mijn inzet 
op prijs gesteld wordt. Boven-
dien zijn en waren de contacten 
zo fijn dat ik met veel plezier 
met deel drie bezig ben. Graag 
zou ik daarom nogmaals een 
oproepje aan tbc-patiënten en 
betrokkenen doen om een derde 
boekwerk te realiseren. De 
bijzondere ervaringen, die bij 
velen van hen nog levend voor 
de geest staat, mag voor ons 
nageslacht niet verloren gaan. 
Voor deel drie over jeugdge-
zondheidszorg in de twintigste 
eeuw heb ik interesse in versla-
gen, belevenissen, anekdotes, 
briefjes, foto’s, enz. over/in 
sanatoria en openluchtscholen. 
Deze worden, indien gewenst, 
retour gezonden. 

Op de website www.uitgeverij-
galgje.nl vindt u o.a. de tekstin-
zage betreffende de twee eerder 
door mij uitgegeven titels Va-
kantiekolonies voor ons bestwil 
en Kom kinderen naar buiten. 
Ik dank de lezers vast hartelijk 
voor hun bijdrage.
Jannie C. Souverein-Bouwman
info@uitgeverijgalgje.nl
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Haags Mopje
Keurige dame vraagt aan de slager aan de Van Hoytemastraat: “Heeft u wat afsnijsels voor de 
hond? Maar niet te vet, anders lust mijn man het niet”.
 
Michel Sanders

De ouderwetse Haagse mop is weer terug!
We roepen alle Haagse humoristen op een mop te 
mailen naar redactie@dehaagsetijden.nl, zodat er 
tweewekelijks een geplaatst kan worden onder de 
rubriek ‘Haags Mopje’ en we er met z’n allen weer 
even ouderwets hartelijk om kunnen lachen.

Haags Historisch Museum doet oproep om herinne-
ringen aan de Corona-crisis te bewaren en te delen. 

Corona-collectie Den Haag
De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) en de maatrege-
len ter bestrijding hiervan veranderen het leven in Den Haag 
radicaal. Hoe kunnen we toekomstige generaties laten zien wat 
de Corona-crisis voor Den Haag heeft betekend? We worden in 
korte tijd gedwongen andere gewoontes aan te leren, mensen 
anders te benaderen, maar ook om creatief te zijn en elkaar op 
te beuren. Het Haags Historisch Museum roept Hagenaars op 
om hun ervaringen en verhalen vast te leggen en te delen.
Wat zou er volgens u bewaard moeten blijven? Stuur het 
museum een foto van een voorwerp, of een foto of filmpje van 
een moment of gebeurtenis die de impact van deze crisis op 
u weergeeft. Zet er een korte beschrijving bij wat dit object of 
moment voor u betekent. 
Een selectie van de ob-
jecten, foto’s en filmpjes 
wordt opgenomen in de 
collectie van het Haags 
Historisch Museum.

Het Haags Historisch 
Museum is het geheugen 
van Den Haag. Help ons 
de geschiedenis hier 
en nu te vast te leggen. 
Stuur uw foto en verhaal 
per email naar: corona@
haagshistorischmuseum.nl
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Koninklijke huwelijken in de Grote Kerk

Koningin Wilhelmina
In 1901 was het dan weer zover. 
Koningin Wilhelmina trouwde op 
7 februari met hertog Hendrik van 
Mecklenburg-Schwerin. Het vroor op 
deze huwelijksdag, maar de zon scheen, 
zodat het niet koud aanvoelde. 

Het was de eerste keer dat de Gouden 
Koets werd gebruikt. Wilhelmina heeft 
deze koets van de stad Amsterdam als 
cadeau gekregen voor haar inhuldiging 
en ze is hem ook pas in 1901 gaan 
gebruiken op Prinsjesdag. 

Prinses Juliana
Op 7 januari 1937 was in de Grote 
Kerk de inzegening van het huwelijk 
van prinses Juliana met prins Bern-
hard van Lippe-Biesterfeld. 
Het paar kreeg natuurlijk veel felici-
taties per post. Waaronder een foto, 
afkomstig van juffrouw Brouwer van 
de eerste klas van de Bethelschool 
uit Rotterdam. Twee van haar leer-
lingen staan verkleed als koninklijk 
bruidspaar op de foto. Links hangt een 
lijstje met een echte huwelijksfoto. Of 
juffrouw Brouwer de foto zelf gemaakt 
heeft, is niet bekend.

 
Prinses Louise
Een generatie verder voltrekt op 14 oktober 1790 
het huwelijk van Prinses Louise van Oranje-Nassau 
met Karel van Brunswijk-Wolffenbüttel. Deze zoon 
van een hertog had een slechte gezondheid en was 
zwakbegaafd. Maar zijn vader had geholpen om 
stadhouder Willem V, de vader van Louise, aan de 
macht te houden. En die 
daad verdiende een belo-

ning, ook als het echte offer door de dochter moest 
worden gebracht. Het huwelijk bleef kinderloos. 
Hierna zijn er een tijd lang geen koninklijke  
huwelijken in de Grote Kerk geweest. De koningen 
Willem I, II en III gingen hun bruiden ‘halen’. Dat 
wil zeggen dat ze trouwden in het land van hun 
echtgenotes.

Prinses Carolina 
Op 5 maart 1760 trouwde prinses Carolina van Oranje-Nassau in de 
Grote Kerk met Karel Christiaan van Nassau Weilburg. Carolina was 
de dochter van Stadhouder Willem IV en zuster van de latere Willem V. 
Het stadhouderschap was in haar tijd erfelijk, ook in de vrouwelijke 
lijn. Omdat haar broer nog heel jong was en de kindersterfte in die tijd 
hoog, was er dus een reële kans dat zij haar vader op zou volgen. Zij 
was gereformeerd, maar haar aanstaande was Luthers en dat vond de 
Staten-Generaal reden om het huwelijk niet goed te keuren. Toch zijn ze 
getrouwd en met een 
productief gevolg. Ze had 
vijftien zwangerschap-
pen en zes van haar 
kinderen bereikten de 
volwassen leeftijd. Van 
deze kinderen stammen 
diverse koningshuizen in 
Europa af.  

n onze Haagse Grote Kerk vinden regelmatig 
vrolijke evenementen plaats, zoals het Bierproef- 
festival en het International Whisky Festival. 

Maar de kerk is ook het toneel voor meer plechtige  
gebeurtenissen: de inzegening van prinselijke en konink-
lijke huwelijken. 

I

Dinsdag 14 april 2020

Prinses Margriet
Wat recenter is het huwelijk 
van Prinses Margriet. Zij 
trouwde op 10 januari 1967 
met Pieter van Vollenhoven. 
Zij was het eerste Neder-
landse koningskind dat 
trouwde met een burger. 

Jacqueline Alders 
info@jacquelinealders.nl
Stadswandelingen en Fietstours in Den Haag 
www.ikgidsudoordenhaag.nl
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Prins Constantijn
Het huwelijk van Prins Constantijn met Laurentien Brinkhorst werd op 
19 mei 2001 in de Grote of St. Jacobskerk ingezegend. 
De volgende generatie van de familie van Oranje-Nassau is nog niet op 
huwbare leeftijd, dus als ze al gaan kiezen voor de Haagse Grote Kerk 
gaat dat nog even duren. 

Huwelijk Wilhelmina, collectie Haags Gemeentearchief

Ontwerper Tethart Philipp Christian (1737-1812) - Kon. Verz.

Eerelman, Otto (1839-1926) -Kon. Verz.

Stokvis, collectie Haags Gemeentearchief

Portretten: Bolomey ca. 1790, collectie Haags Gemeentearchief

Koninklijke Verzamelingen

Huwelijk Juliana en Bernhard - Het geheugen van Nederland - Wiel van der Randen
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De stilste brommobiel
E-Aixam

Maak een proefrit:
070 - 329 70 51

Showroom & verkoop:
Zichtenburglaan 76-82

45
KM

www.autohoutwijk.nl

100% elektrisch
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com
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VERHUIZENEN ONTRUIMEN
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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96

Huishoudelijke verzorging

Meer informatie 070 - 750 70 00  |  www.eykenburg.nl

Zoekt u ondersteuning in de huishoudelijke verzorging 
omdat het huishouden toch wat zwaar begint te worden? 
Dan helpt Stichting Eykenburg u graag!
 
Wij bieden huishoudelijke verzorging zowel via de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) als particulier. Wij 
werken in vaste teams, waardoor u niet teveel 
verschillende medewerkers over de vloer krijgt.
 
Wilt u meer weten over de huishoudelijke verzorging of 
bent u op zoek naar de actuele prijzen? Neem dan contact 
op via 070 - 750 70 00 of kijk op www.eykenburg.nl. 

G E Z O C H T
VRIJWILLIGE 

CHAUFFEURS EN BEGELEIDERS

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR
WWW.DEVOLHARDING.NL 

Een belangrijke sociale functie van het vervoer binnen de 
Volharding Steun en Toeverlaat is om mensen van huis, 
vice versa, naar de dagbesteding te brengen.

Voor vervoer naar de locatie Florence Hofzichtlaan, Mariahoeve 
en voor de locatie Florence Westho	 , Rijswijk werken wij in twee 
dagdelen: in de ochtend van 8.30 uur tot 10.30 uur en in de middag
van 14.30 tot 17.00 uur. Natuurlijk houden wij rekening met de wensen 
van onze chau	 eurs/begeleiders. Geduld, behulpzaam, vriendelijkheid 
en ervaring met ouderen bevorderd de samenwerking.

Jou bereikbaarheid via mobiele telefoon, WhatsApp of email is 
noodzakelijk om snel en makkelijk te kunnen communiceren.
Wij vervoeren mensen met moderne personenbussen voor acht 
personen. Als chau	 eur moet je wel rijbewijs B hebben. Ervaring met 
rolstoelvervoer is een pré maar niet noodzakelijk. 
Als waardering geven wij onze vrijwilligers een vergoeding voor hun 
werkzaamheden van 4,50 euro per uur met een maximum van 141 euro 
per maand en een maximum van 1700 per jaar, volledig belastingvrij. 
Als u AOW heeft of een uitkering kunt u dit bedrag volledig houden 
ZONDER gekort te worden. Dit is wettelijk bepaald!

Informatie om chau� eur of begeleider te worden?
Bel tijdens kantooruren 070- 221 05 82 of rechtstreeks met onze 
coördinator vervoer Jan de Bruijn M. 06-278 76 400. 
Het opsturen van je CV via e-mail: jan@devolharding.nl heeft de 
voorkeur. Wij nemen dan contact met je op.
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Toen Huis ten Bosch nog toegankelijk was

Destijds stonden de hekken aan 
de Bezuidenhoutseweg en de 
Leidsestraatweg nog gewoon 
open. Het paleisterrein vormde 
de fietsroute door het Haagse 
bos. Bij de twee poorten ston-
den weliswaar houten huisjes 
voor paleiswachten, maar die 
waren zelden of nooit bezet. 
En als er al een diender stond, 
zwaaide die vriendelijk of had 
een mondelinge groet paraat 
voor elke voorbijganger. Of ze 
bewapend waren, weet ik niet 
eens meer.

Het fietspad door het Haagse 
bos dat nu vanaf de Bezuiden-
houtsweweg richting Leidse-
straatweg loopt, was er nog niet. 
Het was een voetpad bestaande 
uit gemalen schelpen, te be-
reiken via een houten wit hek, 
direct naast de poort van het pa-
leis aan de Bezuidenhoutseweg. 
Heel wat anders dan de rode, 
meters brede asfaltstrook die nu 
door het natuurgebied loopt.

Zelfs als koningin Juliana in het 
paleis resideerde, bleven de 
hekken open. En zo kon het ge-
beuren dat ondergetekende en 
een vriendje plots ‘s avonds op 
tv verschenen. Gehuld in korte 
broek, kniekousen en met een 
voetbal onder de arm geklemd. 
We schrijven 1963. De formatie 
van het kabinet-Marijnen. Hare 

Majesteit ontving de betrokken 
personen voor beraad op Huis 
ten Bosch. Wij waren aan het 
voetballen op het net aange-
legde veld aan de Vlaskamp. 
Om wat voor reden dan ook 
besloten we bij het paleis te 
gaan kijken. En zo stonden we 
korte tijd later onder aan de 
bordestrap van Huis ten Bosch. 
Van politiek of een formatie 
van een kabinet wisten wij als 
jongens van acht of negen jaar 
oud uiteraard niets. Ter plekke 
was echter een tv-ploeg aan-

wezig. Die vonden het ‘plaatje’ 
van twee belhamels met een 
voetbal die eens kwamen kijken 
bij de grote politiek kennelijk zo 
aantrekkelijk dat er van ons op-
namen werden gemaakt. Zo kon 
‘s avonds in het journaal heel 
Nederland in zwart-wit beelden 
kennismaken met twee jochies 
die belangstelling hadden in de 
nationale politiek.

Huis ten Bosch was destijds ook 
met de auto van twee kanten 
te benaderen. Koningin Juliana 
koos met haar AA-auto vaak de 
route over de Leidsestraatweg. 
Die was anoniemer en sneller 
dan de Bezuidenhoutseweg. 
De kruisingen met de Laan van 
Nieuw Oost-Indië en Boslaan 
(de Utrechtsebaan was er nog 
niet) waren makkelijk te nemen. 

En via de Boorlaan was men zo 
bij Paleis Lange Voorhout, haar 
formele werkpaleis. De AA-auto 
– een Amerikaanse slee – werd 
bij Huis ten Bosch gewoon naast 
de trap geparkeerd. Dezelfde 
route, via de Leidsestraatweg, 
werd overigens ook gebruikt 
als bezoekers van het paleis 
gebruikmaakten van een koets.

Zelf ben ik ooit als jongen in 
Huis ten Bosch geweest. Op een 
dag waarop de deuren open 
stonden, liep ik brutaal de trap 
op om korte tijd later tegenover 
wandvullende schilderijen te 
staan. Later bleek dat ik in de 
Oranjezaal was beland tezamen 
met een gezelschap dat kenne-
lijk een rondleiding kreeg. De 
voortuin van het paleis heb ik, 
als dertienjarige, geheel onge-
stoord gebruikt voor het maken 
van foto’s van mijn ouders die 
25 jaar waren getrouwd. Met de 
voortuin bedoel ik het groen dat 
rondom het voorplein van het 
paleis ligt. Rozenstruiken en een 
zonnewijzer vormden het decor 
voor mijn kiekjes. En natuurlijk 
het paleis.

Uit mijn jonge jaren herinner 
ik mij ook nog de veelvuldige 
starts en landingen van heli-
kopters op het voorplein van 
Huis ten Bosch. Met name Prins 
Bernhard maakte regelmatig 
gebruik van dit vervoermid-
del. Type Alouette 3, als ik mij 
niet vergis. Bij een bezoek aan 
landgoed De Zwaluwenberg in 
Hilversum bleek dat de prins, 
als inspecteur-generaal der 
Krijgsmacht, daar een gewoon-
te van maakte. Tussen Paleis 
Soestdijk en De Zwaluwenberg 
(waar zijn staf zat) reisde hij 
ook per helikopter. Een afstand 
van tien kilometer. En ook bij 
De Zwaluwenberg gebruikte hij 
het voorterrein (een gazon) als 
start- en landingsplaats.

Hoe dan ook, de tijden zijn ver-
anderd. Paleis Huis ten Bosch is 
een vesting geworden. De mo-
numentale hekken zijn al lang 
gesloten. Pollers komen uit het 
wegdek. Dubbele hekwerken 
zijn aangebracht. De fietsroute 
is verlegd naar het Haagse bos. 
De grasstrook vanaf waar je uit 
het bos op het voorplein van het 

paleis kon gluren, is verdwenen. 
Autoverkeer op de Leidsestraat-
weg is verboden; het voetpad 
langs de sloot voert niet meer 
naar de paleispoort. En de 
kleine kwekerij die aan de kant 
van de Leidsestraatweg lag, is 
ontmanteld. Alleen een onder-
grondse bunker uit de Tweede 
Wereldoorlog bleef daar vlakbij 
onaangeroerd. Te veel werk 
kennelijk.

In de sloten rondom het paleis 
zijn metershoge hekken ver-
schenen, inclusief stroomdraad 
en bewegingssensoren. De 
ingangen van het terrein zijn 
uitgerust met camera’s. Heel 
veel camera’s. Voor permanente 
bewaking van minstens twee 
man per poort is ook gezorgd. 
Veiligheid, weet u wel. Wat 
veiligheid betreft: ook vroeger 
al werd er ‘in geval van nood’ 
voor gezorgd. Zo werd ik ooit 
eens bij een demonstratie op 
de Leidsestraatweg nabij de 
toegangspoort van het paleis 
weggeschopt en geslagen 
door speciaal uit het noorden 
(Gronings accent) ‘ingevlogen’ 
politiemensen. Maar ja, we 
scandeerden dan ook ‘Johnson 
moordenaar’ naar aanleiding 
van de Amerikaanse oorlogs-
acties in Vietnam... En meneer 
Johnson werd wel beschouwd 
als bevriend staatshoofd. Dus 
dat kon natuurlijk helemaal niet 
wat wij daar riepen. Andere tijd 
en een ander verhaal.

Carel Goseling
carelgoseling@hotmail.com

K
oning Willem Alexander en zijn gezin 
wonen er tegenwoordig: paleis Huis ten 
Bosch. Opgeknapt voor 63 miljoen euro, 
terwijl de oorspronkelijk ingeschatte 

kosten 35 miljoen beliepen. Koninklijke prijzen. De 
koning kende het paleis, gelegen in het noorden 
van het Haagse Bos, ingeklemd tussen Bezuiden-
houtseweg en Leidsestraatweg, uit zijn jeugd. Zijn 
moeder, koningin Beatrix, trok er in 1981 in met 
haar gezin. Ze bleef er tot begin 2014 wonen. Het 
paleis was destijds al veranderd in een vesting. 
Dat was onder koningin Juliana wel anders. Maar 
ja, die woonde er ook niet. Ze gebruikte het paleis 
alleen als ze eens in Den Haag moest zijn.

Dinsdag 14 april 2020

Paleis vanaf Leidsestraatweg

Hekwerk aan noordkant paleistuin
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de haagsche
glashandel bv

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

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

Behandeling aan huis 

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

Een team van prothesespecialisten 

www.novodent.nl

 

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

Enrico, Martijn, Jasper 
en John Jellema

Tel: 070-3555790
info@novodent.nl

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag

(Hoek Laan van Meerdervoort 
recht t.o. halte tram 3 en 12)

Laan van Meerdervoort 258 | 070-3452700WWW.HOUTWINKELZAAG.NL

.Hout | Plaatmateriaal | Panelen | Lĳstwerk.ZaagService | CNC Freestechniek.De Mooiste Kasten Op Maat.Doe Het Zelf artikelen.Bezorgservice
TIP! Check nu:

www.houtwinkelfoto.nl
T. 070 399 42 41 
W. utsvandergeest.nl 

■ Verhuisdirigente
■ Handyman
■ Inboedelopslag
■ Woningstoffering

Speciale service voor senioren

■ Zorgverhuizingen
■ Particuliere verhuizingen
■ Kunst- en antiekservice
■ In- en uitpakservice

VOLG ONS 
OOK OP 
FACEBOOK

D E  H A A G S E  K R A N T  V A N  A L L E  T I J D E N

N E E M
M E E !

18

Facebook Brand Guidelines

Facebook Inc. - All rights reserved.

Reactions

Reactions are an extension of the Like 
Button to give people more ways to share 
their reaction to a post in a quick and easy 
way. The collection of Reactions includes 
Like, Love, Haha, Wow, Sad and Angry.

To ensure accurate and consistent use, 
never alter, rotate, embellish or attempt to 
recreate the Reactions. Never alter the 
proportions and shape of the Reactions 
(and surrounding UI) for any reason.

Reactions are not emojis or individual 
icons, and they cannot be used in this way. 
It’s important to show Reactions in the 
way they are intended to be used on 
Facebook—as a quick and easy way to 
express how you feel.

Video or Facebook Live Broadcast 
We don’t provide animations of Reactions. 
To include Reactions in your video, show 
the Reactions within the Facebook UI as 
they appear and function in the product. 

Facebook Live: The “floating” Reactions 
are only intended for use during a 
Facebook Live broadcast and other 
instances within Facebook products. Don’t 
use the “floating” Reactions outside the 
context of Facebook products, whether 
animated or static, in your marketing.

Like AngryHahaLove SadWow

����
Using Reactions  
Use Reactions only as they appear and exactly how they function 
within the context of Facebook UI. Reactions cannot be used for 
creative purposes. Only use Reactions as a collection—do not 
use them as individual icons or as the most prominent feature of 
your marketing.

Brand Assets

���������������������
AD PATRES, afscheidsaula en rouwcentrum kunnen de start zijn van een 
volledig verzorgde uitvaart, zowel begrafenissen als crematies.

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

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

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

inds een jaar of veertig 
pleeg ik me met enige
regelmaat hollend 

door Wassenaar en de wijde 
omgeving te verplaatsen. 

Omstreeks 1980 kwam het rennen door 
steden, dorpen, bossen en duinen in 
zwang. Aanvankelijk werd ik vergezeld 
door mijn vrouw en twee zoontjes. Bij de 
eerste de beste lantarenpaal moest ik al 
even uitrusten, maar daar kwam al snel 
verandering in. Fanatiek als ik ben, ging 
ik vrijwel dagelijks op pad. Na enkele 
jaren liep ik een flink aantal marathons 
om vervolgens te gaan afbouwen. Mo-
menteel loop ik wekelijks enkele rondjes 
in de Hertenkamp bij de Jagerslaan. Een 
ideaal terrein voor zoiets en bovendien 
vlak bij mijn huis. Ook vandaag ben ik 
daar een stukje gaan hollen en er viel me 

iets op. U weet dat het op dit moment 
verstandig is om afstand van elkaar te 
houden en dat doe ik dan ook. Ik merkte 
dat ik de wandelaars die me tegemoet 
kwamen in twee groepen kon verdelen. 
Sommige wandelaars verlieten ruim 
voordat ik in de buurt kwam het pad 
om met een grote boog om me heen te 
lopen. Andere wandelaars bleven stug 
midden op het pad lopen en daar liep ik-
zelf dan met een grote boog omheen. Ik 
heb zeker in deze tijd meer waardering 
voor mensen die van dat rechte pad dur-
ven af te wijken. Ik denk dat inventiviteit 
en het kunnen loslaten van ingesleten 
regels juist nu verstandig is, zonder de 
voorzichtigheid uit het oog te verliezen. 
Ik wens u allen sterkte. 

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Het rechte pad
verleg en laag je lat

maar blijf
in godsnaam
op het echte

en niet het rechte pad
       

Uit: Pad van Merel Morre

S
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Winkels in de Keizerstraat 1955 – 1975 

Willy’s Taverne

Er was een winkeliersvereniging 
SKB die koopzegels uitgaf, die 
je kon kopen bij de aangesloten 
winkels en daarvoor 10% terug-
kreeg van wat je had betaald. 
Winkels die in het eerdere artikel 
ontbraken zijn onder andere 
Bakkerij Budding, Heemskerk, 
Hus en Groen, Zuivelhandel Ver-
eecken, Overman en de Sierkan. 
Daarnaast de groentewinkels 
Rijstenbil, Nelck, Batenburg, 
Nobel. Fotozaken Smit en van 
Baalen. Slijterijen Richters en het 
Kruikje. Slagerij de Groot, Spaans, 
Burwijck en Kroes. Fournituren-
zaak Terlaak, Autobandenzaak 
Keizer. Juwelier de Mos. Speel-
goedzaken Bal, Alex de Windt en 
de Rotterdammer. Bloemenzaak 
Roos, Apotheker den Heijer. 
Kruidenier de Niet, Biemond en 
Meershoek. Doe-het-zelfwinkel 
de Noorse houthandel en de Hol-

lander, als ook Jamin. Kachelzaak 
Spaans. Bromfietswinkel de So-
lex, Mantel en ook nog babywin-
kels Osse en Ter Wolde. Chinees 
Tjap Tjoi. IJssalon San Remo. Tas-
senwinkel Kramer. Kapsalon van 
der Heijden. Sigarenwinkel van 
Leeuwen. Brillenzaak de Lens. 
Drogisterijen Driesen en Weber. 
Herenkleding Wilma, Speijer en 
van Knophout. Poelier Ruardi.
En ook nog net de Gruijter en Si-
mon de Wit. Drukkerij Edauw-Jo-
hannassen waar de Scheveninger 
Courant werd gedrukt. De Haag-
se krant had ook een klein pand 
en de enige snackbar was Van 
der Kruk. Verder had je sport-
school Bijland, cafés De Branding, 
Antwerpen, Keizerskroon, Willy’s 
en zus de Mos. Deze opsomming 
is nog steeds niet volledig, maar 
geeft beter weer wat voor win-
kels er waren. Ik hoop dat dit bij 

veel Scheveningers een  
‘O ja!’ reactie oproept.  
Mijn ouders hadden de groente-
zaak Nelck. Dit pand heeft mijn 

overgrootvader laten bouwen 
en was het eerste echte win-
kelpand in de Keizerstraat. Er 
waren in die tijd (1880) wel 

kleine winkels, maar dat waren 
eigenlijk woonhuizen waarvan 
de ‘voorkamer’ ingericht was 
als winkel. Naast ons huis was 
een poort - in de volksmond het 
‘poortje van Nelck’ genoemd - 
die nu doorgang geeft naar de 
Werfstraat. Heel vroeger was dit 
de toegang naar twaalf zoge-
naamde visserswoningen. In de 
tijd dat mijn opa en oma en later 
mijn ouders de winkel hadden, 
was het afgesloten met een hek. 
Daar werden de lege groente- en 
fruitkisten opgeslagen. 

Karel Nelck
aknelck@gmail.com

n De Haagse Tijden van 2 april 2019 las ik 
een artikel over de Keizerstraat. Mevrouw 
den Dulk gaf hierin een opsomming van een 
deel van de winkels die er waren. Graag wil 

ik hierop een aanvulling geven. De Keizerstraat was 
in die tijd dé winkelstraat van Scheveningen, met een 
rijke historie. 

I

Ter hoogte van de Marcelisstraat: de Noorse Houthandel, brillenzaak de Lens dan Bloemenzaak Roos en daarnaast Apotheek Den Heijer. 
Foto: M. Paans, collectie Haags Gemeentearchief.

De groentewinkel van C.F.G. Nelck (1974). Foto: fotobureau Meijer, collectie Haags Gemeentearchief.

Vaste gasten van Willy’s Taverne, met op de achtergrond met baard en strooienhoed Cock en in de roze outfit Lenie.

De Keizerstraat gezien vanaf de Kolenwagenslag. Foto: M. de Jong, collectie Haags Gemeentearchief.

Dinsdag 14 april 2020

Begin jaren zestig opende Piet 
van der Toren Willy’s Taverne. 
Piet en zijn vrouw Wil wilden 
hier een chic café van maken, 
vandaar de titel taverne. Zij 
begonnen met een enorme 
verbouwing van het interieur. 
Er werd zelfs een oude sloep 
naar binnen getakeld die als 
toog dienst zou gaan doen. Piet 
heeft zijn best moeten doen 
om een andere samenstelling 
van publiek te realiseren. In het 
begin kwamen er veel vissers 
die nogal eens te diep in het 
glaasje keken. De voorruit van 
het café sneuvelde dan ook 
verschillende keren. Piet startte 

met krachttraining, wat hem 
een indrukwekkend postuur gaf. 
Meerdere malen veegde hij zijn 
café schoon en zorgde ervoor 
dat er ander publiek kwam. 

In 1974-75 verhuurden of 
verpachtten ze de taverne aan 
de toenmalige barkeeper Cock. 
Cock zette samen met vrouw Le-
nie de taverne succesvol voort. 
Op de foto ziet u een vaste groep 
gasten die verkleed zijn van-
wege het eerste jaar dat Cock 
en Lenie het pachtten. Ik meen 
me te herinneren dat degenen 
die verkleed waren, één gulden 
betaalden voor hun biertje.
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Mevrouw en meneer Kalisvaart 
zwaaiden de scepter over het 
bedrijf. Was overdag mevrouw 
Kalisvaart meestal achter de 
toonbank van de cafetaria 
te vinden, ’s avonds was het 
vooral de heer Kalisvaart zelf, 
die al dan niet met de hulp van 
een jong meisje - ik was daar 
één van - de klanten bediende. 
Het was zeker niet mijn eerste 
bijbaan, maar wel één die ik 
over een langere periode had. 
Omdat wij er vlakbij woonden, 
namelijk op het Lijsterbesplein, 
was het voor mij ook wel 
gemakkelijk. Toen ik begon bij 
Kalisvaart was ik veertien jaar. 
Ik herinner me nog goed de 
drie vaste klanten: Jansen, een 
oud-leraar, Fordje, een auto-
verkoper en Peet, een lange 

slungelige jongen met een wat 
Indisch uiterlijk.  

Kalisvaart was een vakman van 
het eerst uur in het bereiden 
van allerlei soorten snacks. En 
hij hield zelf ook wel van dat 
lekkers, gezien zijn postuur. 
Kalisvaart maakte alles zelf. 
Bijvoorbeeld de kroketten, wat 
begon met het trekken van de 
bouillon in een enorme pan. Ik 
zag hem later in het proces de 
slang ragout die uit een appa-
raat kwam, in stukjes hakken 
en door het paneermeel rollen. 
De pindasaus was ook ambte-
lijk en heerlijk. Dat begon met 
het koken van fijngesneden 
uitjes, waar later de pindakaas, 
de kruiden en de ketjap aan 
werden toegevoegd. Klanten 

waren gek op die pindasaus. 
Ook het ijs maakte hij zelf, wat 
altijd een hele klus was. En dat 
moest heel hygiënisch gebeu-
ren. Meneer Kalisvaart moest 
dan ook echt even de ruimte 
maken om dat lekkere schep-
ijs in de smaken van vanille 
en aardbeien te draaien. Al 
doende heb ik er veel geleerd. 
Tegenwoordig moet je overal 
diploma’s voor hebben, maar 
er gaat niets boven de praktijk!

In de weekenden was Kalis-
vaart drukbezocht, vooral 
na sluitingstijd, wanneer 
de gordijntjes dichtgingen. 
Het uitgaanspubliek en ook 
taxichauffeurs kwamen een 
broodje tartaar met ui eten of 
een broodje halfom (lever met 

pekelvlees). De eieren gingen 
er hard doorheen. En ik leerde 
dan ook hoe je twintig hardge-
kookte eieren snel moet pellen. 
Dat ’s nachts werken was voor 
mij als jonge meid zeer lucra-
tief. Het publiek, voornamelijk 
mannen natuurlijk, gaf mij 
meestal een dikke fooi. Vaak 
wel een gulden per persoon. 

De familie Kalisvaart bestond 
uit een groot gezin. De oudsten 
kende ik wat minder goed. Ik 
weet dat een van de oudste 
jongens is getrouwd met een 
meisje wiens vader een drogis-
terij bezat en later zijn er meer-

dere winkels geopend. Dan 
had je Kees (Kok), een rustige, 
sympathieke jongen die ietsje 
ouder was dan ik en Maarten, 
die wat jonger was. Dan waren 
er nog twee jongere meisjes, 
een van hen heet Margreet. Ik 
kan me nog wel herinneren dat 
het gezin altijd in Moordrecht 
vakantie hield. Het waren 
leuke, leerzame en spannende 
tijden. Wat zou er van al die 
mensen geworden zijn, vraag 
ik me wel eens af. 

Maria Evers
mariaevers@upcmail.nl

ls je ouder wordt, denk je vaak terug aan het verleden en pas 
dan schat je de gebeurtenissen op waarde. Zo ook deze her-
innering: op de hoek van de Goudenregenstraat en de Laan 
van Meerdervoort zat de automatiek van Kalisvaart. Om de 

hoek van de Goudenregenstraat was ‘de patat’, een klein zaakje waar 
de frituur was en het rond etenstijd altijd vol stond met klanten. Aan 
de andere zijde van de automatiek, op de Laan van Meerdervoort, was 
cafetaria/koffietent Kalisvaart gevestigd. 

Herinneringen aan Kalisvaart
Dinsdag 14 april 2020



In elke editie van De Haagse Tijden stapt 
autojournalist John Vroom weer even in een 
auto die vroeger door Den Haag reed.
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Volvo P1800 ES

Een goede vriend van mijn 
vader, George Zweekhorst, 
ruilde zijn Fiat sub-dealerschap 
in voor het dealerschap van het 
begin jaren zestig in Nederland 
opkomende merk Volvo met een 
showroom en een werkplaats 
op de begane grond van de  
Nirwana-flat aan het Willem 
Witzenplein. En als pikkie van 
een jaar of vijftien kon je mij 
geen groter plezier doen dan 
mij een tijdje in de showroom 
te laten vertoeven tussen de 
Kattenrug P544, de Amazon 
P220 en de P1800. Die laatste 
was mijn favoriet en ik vond 
het heerlijk om daar achter 
het stuur een beetje weg te 
dromen. Het mooiste was dat 
ik mijzelf dan ook kon zien in 
die weerspiegelende glazen 
showroomruiten. Wat een 
droomauto was dat. De eerste 
generatie werd geproduceerd 
van 1960 tot 1963, herkenbaar 

aan de in het midden oplopende 
voorbumpers. In 1961 kostte 
hij al 20.900 gulden. De tweede 
generatie werd geproduceerd 
van 1963 tot 1969, waarbij de 
voorbumper werd gelijkgetrok-
ken. In 1966 was de prijs wat 
verscherpt naar 18.975 gulden. 
In 1969 werd hij opgevolgd 
door de P1800 E met een 
aantal modificaties en in 1971 
introduceerde Volvo de P1800 
ES, waarbij het Coupé-model 
rigoureus werd gewijzigd in een 
Shootingbrake-model. De ach-
terkant vanaf het voorportier 
werd recht doorgetrokken met 
een langwerpige zijruit en de 
achterklep werd één groot gla-
zen geheel tot aan de verticaal 
liggende achterlichten. Onder 
de motorkap lag een 4 cilinder 
benzinemotor met 1985 cc en 
135 pk, die een topsnelheid 
beloofde van 190 kilometer. In 
1971 stond hij in de prijslijst 

voor 29.990 gulden.  
Afgezien van een nu veel grotere 
bagageruimte had het interieur 
weinig ingrijpende verande-
ringen ondergaan. Het ooit zo 
fraaie stuur uit de eerste gene-
ratie met de chromen spaken 
met sportieve gaatjes was bij de 
facelifts al vervangen door een 
groot driespakig stuur met een 
groot zwart middenvlak. Maar 
afgezien daarvan had het stuur 
voor mij de ideale stand, recht 
verticaal. Het dashboard zag er 
strak, elegant en fraai uit met 
een matzilveren achtergrond. 

Voor je twee mooi ontworpen 
klokken als toerenteller en 
snelheidsmeter met een ice-blue 
middencirkel en ertussenin 
een smalle verticale rechthoek 
met twee extra meters. In het 
midden van het dashboard drie 
fraaie kleinere infoklokken. De 
achteruitkijkspiegel was op de 
bovenkant van het dashboard 
geplaatst. De stoelen waren 
gescheiden door een hoge mid-
dentunnel, met daarop een kort 
schakelpookje. De stoelen zelf 
waren prachtig vormgegeven 
met dikke ‘flappen’ voor steun 

onder de dijbenen. Natuurlijk 
standaard driepunts-veiligheids- 
gordels en de handrem zat 
links naast de bestuurderstoel. 
Ondanks de sportieve looks van 
deze Volvo had het rijden geen 
al te sportieve inslag door zijn 
gewicht en zijn stuurgedrag, 
maar ‘who cared’, want het was 
met deze P1800 ES heerlijk 
comfortabel toeren en nu nog 
steeds, volgens uw hoofdredac-
trice Sanne.

John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

ot mijn verbazing kreeg ik een foto gemaild 
van de hoofdredactrice van deze krant, 
Sanne Groeneboer, waarop zij poseert bij 

een Volvo P1800 ES in een uiterst rustieke omgeving 
die u nu in beeld heeft. Tegelijkertijd realiseerde ik 
mij dat ik nog geen aandacht heb besteed in deze 
rubriek aan deze legendarische Volvo. Te meer daar 
ik aan het oer-model, de P1800, u weet wel de auto 
van The Saint, warme herinneringen heb. 

T

Inderdaad, dit is Sophia 
Loren in een Mercedes-
Benz 300SL Coupé. 
Twee beauties dus! 
Deze beroemde filmster, 
geboren als Sophia Villani 
Scicolone, won in 1962 
een Academy Award 
voor haar hoofdrol in 
het Italiaans–Duitse 
oorlogsdrama Ciociara.
 

In de jaren ’60 
waren vrouwen 
en auto’s nog on-
losmakelijk met 
elkaar verbonden 
in promotie- en re-
clame-uitingen en 
geven nu een nos-
talgische blik op 
het tijdsbeeld van 
toen. 

Beauties of the Sixties (22) John Vroom (autojournalist)
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Het Zwarte  
pietspel

Ik noemde net Catan, dat was 
tot voor kort de Kolonisten van 
Catan, uitgebracht in 1995. De 
laatste jaren is er een felle discus-
sie op gang gekomen die feitelijk 
al in 2012 begon over het woord 
‘kolonisten’, gezien de koloniale 
geschiedenis van Nederland. Om 
verdere discussie te voorkomen, 
heeft uitgever 999 games besloten 
de naam te veranderen in Catan. 

Je zou op ellende kunnen wachten 
als het kwartetspel Zwarte piet 
van uitgever Papita nu nog te 
koop zou zijn. Het was een 
eenvoudig kaartspel bestaande 
uit vijftien gelijke kaarten en een 
31e kaart met een afbeelding van 
zwarte piet. De spelers mochten 
na het uitdelen de gelijke kaarten 
op tafel leggen. Daarna moesten 
de spelers linksom steeds een 
kaart bij de buurspeler trekken en 
als dat weer een setje vormde dan 
mocht je die weer op tafel leggen. 
Zo bleef uiteindelijk iemand met 
de zwarte piet zitten. Dat was de 
verliezer van dat rondje. ‘Iemand 
de zwarte Piet toespelen’ was 
vroeger een veelgebruikte uitdruk-
king om iemand op te zadelen 
met een onaantrekkelijke zaak, 
of ergens de schuld van geven. In 
2020 zal dit spel in de hierboven 
afgebeelde uitvoering uitsluitend 
nog in kringloopwinkels worden 
aangetroffen. 

Een spel waar ik persoonlijk altijd 
een bloedhekel aan had was Mens 
erger je niet! (dat was nu juist wat 

ik wél deed). Op de doos was een 
afbeelding te zien van een man die 
het spel net had gespeeld en zijn 
gezichtsuitdrukking sprak boek-
delen, zoals op de foto nog zicht-
baar is. Het is een van de oudste 
bordspelen die al in 1934 door 
Jumbo op de markt werd gebracht. 
Het speelbord was dubbelzijdig 
uitgevoerd, één kant voor max 
vier spelers, en één kant voor max 
zes spelers. Het was de bedoeling 
met vier pionnen van één kleur 
te proberen zo snel mogelijk het 
eindstation te bereiken. Werd je 
ingehaald door een andere speler 
dan werd je met een vergenoegd 
gebaar van de tegenstander van 
het bord geveegd. Het feit dat dit 
mij meestal bij de laatste worp 
voor het eindstation overkwam, 
zal er zeker debet aan zijn dat 
mijn levensverwachting volgens 
de artsen niet echt hoog zal zijn. 
Als kind heb ik het hele bord 
weleens door de kamer gesmeten. 
Irritant was ook dat bij elke beurt 
met een dobbelsteen moest wor-
den gegooid die vervolgens regel-
matig van de tafel rolde en weer 

moest worden teruggevonden van 
de vloer. Later kwam Jumbo met 
een superversie waarbij de dob-
belstenen waren opgesloten in een 
doorzichtige drukknop midden 
op het bord. Liet onverlet dat de 
ergernis bij het afgooien er niet 
minder om was. 

 

Een ander bekend spel is Pim 
Pam Pet. In 1942 bracht Jumbo 
dit van oorsprong Duitse spel op 
de markt. Het spel bestond uit di-
verse kaartjes met termen als: een 
dier, een kledingstuk of een insect. 
Met een draaischijf, voorzien van 
het alfabet kwam een letter voor 

de uitsparing en moest met die 
letter een woord worden gevormd. 
Had je een goed woord bedacht 
dan kreeg je het kaartje in bezit 
en degene met de meeste kaartjes 
was de uiteindelijke winnaar. 

Een leuk en simpel, maar ook 
hilarisch spel was het advertentie-
spel. Jumbo bracht het uit in 1955, 
en het spel was gebaseerd op ad-
vertenties in kranten en tijdschrif-
ten, een uitstervend fenomeen. 
In de doos zaten drie kleuren 
kaartjes die in de juiste volgorde 
moesten worden voorgelezen aan 
de deelnemers. Omdat de kaarten 
geschud waren, kwamen daar hi-
larische teksten uit: Visclub Dob-
bertje Duik zoekt - een zak zoute 
drop - goed kunnende koken. Of: 
verloren - huishoudelijke hulp 
- in rolletjes van 10 stuks. Door 
de meligheid van het spel kreeg 
iedereen de slappe lach, maar de 
huidige jeugd zou er niets meer 
aan vinden, vrees ik. 

Kwartetspellen waren er in alle 
vormen en thema’s. Vaak als 
promotiemateriaal voor bedrijven 
als NS, PTT, of met thema’s als 
dieren, auto’s, beroepen en derge-
lijke. De spellen geven een mooi 
tijdsbeeld weer. Op de afbeelding 
ziet u een kwartetspel van de PTT, 
tegenwoordig bekend als Post.NL.

Zowel vroeger als nu is de legpuz-
zel nog steeds zeer geliefd, en 
een mooi tijdverdrijf waarmee 
men uren zoet kan zijn. De truc 
is eerst de randen te doen en dan 
langzaam naar binnen te werken. 
Grote ergernis ontstaat - meestal 
bij tweedehands puzzels - als 
er net een stukje van de puzzel 

oor het Coronavirus zijn veel mensen aan huis gekluisterd. Dat be-
tekent voor de jeugd vooral voor de TV hangen, de telefoon binnen 
handbereik en het spelen van Games op de computer. In de jaren 

zestig en zeventig, ver voor het game-tijdperk, waren er andere vormen van 
vermaak: de legpuzzels en bordspelen. Zeer bekend zijn Monopoly, Stratego, 
Triviant, Catan, Cluedo en Risk, maar ik wil er in dit artikel een paar uitpik-
ken die al heel lang bestaan, en in sommige gevallen zelfs niet meer door de 
beugel kunnen.

D

Dinsdag 14 april 2020

Mens erger je 
niet!

Pim Pam Pet

Een kwartetspel 
van de PTT

Legpuzzel  
Nutsspaarbank

Het advertentie-
spel
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ontbreekt. In mijn verzameling 
heb ik nog een puzzel van de 
Nutsspaarbank, na vele jaren nu 
ING, met een mooie afbeelding 
van een rijdend filiaal van de 
bank. De puzzel werd aangebo-
den bij het 150-jarig bestaan van 
de Nutsspaarbank in 1960. Het 
plaatje geeft een mooi tijdsbeeld, 

want vroeger kwam de bank 
naar de klant toe met een rijdend 
bijkantoor, speciaal gebouwd 
door een carrosseriebedrijf uit 
Rotterdam. Hoewel de afbeelding 
doet vermoeden dat het hier een 
Daf betreft, weet de kenner dat de 
bank gebruikmaakte van het merk 
Chevrolet.

Een spel dat iedereen wel zal 
kennen, en tegenwoordig zelfs als 
game wordt gespeeld met de naam 
Wordfeut: Scrabble, een bordspel 
dat in 29 talen wordt uitgegeven. 
Het spel bestaat in de Nederlandse 

versie uit honderd blokjes met een 
letter, en twee blanco blokjes. De 
oude spellen zijn nog uitgevoerd 
met houten blokjes, later vervan-
gen door kunststof blokjes. Door 
de jaren heen zijn er meer versies 
uitgebracht, ook met een draaiend 
bord, want met meerdere spelers 
zit er maar één gelukkige recht 

voor het bord, de rest verdraait 
zijn nek. Als de gewillige speler 
het bord naar de speler met de 
beurt draait, verschuiven vaak de 
blokjes en wordt het een hele puz-
zel hoe het er ook alweer bij lag. 
Elke letter vertegenwoordigt een 
waarde en zo moeten woorden 
worden gevormd. Door aanleggen 
van letters verschijnen weer nieu-
we woorden. Aan het eind van het 
spel blijft de speler in het bezit 
van de C of Q meestal over. Met 
de hatelijke X kan nog wel vaak 
‘ex’ of ‘sex’ worden gevormd. De 
punten worden op een vel papier 
genoteerd. Bij de moderne versies 
wordt een notitieblok bijgeleverd. 
 

In dit artikel mag het klassieke 
Ganzenbord natuurlijk niet ont-
breken. Ganzenbord vindt zijn 
oorsprong al in de zeventiende 
eeuw als de eerste spelen naar 
Nederland komen. Het spel laat 
zich makkelijk uitleggen, en 
is voor jong en oud leuk om te 
spelen. Hoewel er verschillende 
uitvoeringen in omloop zijn, is de 
indeling van het bord gelijk. Het 
speelbord bestaat uit een lint van 
63 speelvelden in verschillende 
kleuren. Er wordt gegooid met 
twee dobbelstenen en elke speler 

heeft een pion, meestal 
in de vorm van een gans. 
De som van de gegooide pun-
ten bepaalt waar de pion wordt 
neergezet. De gans staat in het 
spel symbool voor geluk, iemand 
die op een vakje met een gans 
komt mag hetzelfde aantal ogen 
verder gaan. Twee velden zijn 
zeer gevreesd: de put (31) en de 
gevangenis (52). Zit iemand in de 
put dan kan hij er pas weer uit als 
hij door een andere speler wordt 
ingehaald. Dat geldt ook voor de 
gevangenis, maar sommige spel-
regels spreken van het overslaan 
van drie beurten.
Het doel van het spel was educa-
tief: het spel beeldt een levensweg 
uit die gepaard gaat met leuke en 
minder leuke momenten, net als 
het echte leven. Het spel heeft 
ook een gezegde voortgebracht, 
namelijk ‘in de put zitten’, wat 
staat voor een verdrietige periode 
in het leven. Ganzenbord is in de 

twintigste eeuw ook gebruikt als 
reclamemateriaal. Veel fabrikan-
ten gaven een Ganzenbord uit 
op eigen titel. Een bekend spel 
is het spel van de Nederlanden 
van 1845, een verzekerings-
maatschappij uit de vorige eeuw. 
Door het kopen van polissen bij 
aanvang van het spel kon men 
gebeurtenissen die zich tijdens 
het spel voordeden afkopen met 
aangeschafte polissen. Wie op 
nummer 18 kwam, mocht direct 
door naar 45. 

Misschien een leuk idee nu we 
aan huis gekluisterd zitten om de 
ouderwetse spellen weer eens uit 
de kast te halen! 

Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl

Scrabble
Ganzenbord
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“Vorig jaar juni stond ik met 
de Mechelse stoelen van mijn 
overgrootvader Hendrik Mac-
kaay op de voorpagina van De 
Haagse Tijden. Het was allemaal 
begonnen met een oproep in 
de Oud-Hagenaar van januari 
2019. Dirk Huizer was daarin 
op zoek naar familie van Anna 
Mackaay die lang geleden in de 
Jacobastraat woonde. Hij had 
een oude huwelijksbijbel van 
haar ouders in zijn bezit. Via 
Dirk kwam ik er achter dat Anna 
een zus was van mijn opa Piet 

Mackaay. Er bleken nog veel 
meer broers en zussen van mijn 
opa te hebben bestaan waar 
ik nog nooit van had gehoord. 
Dirk, die als jongeman met zijn 
vrouw Hennie naast Anna had 
gewoond, bood me ook de zes 
Mechelse stoelen aan die Anna 
hen had geschonken toen zij 
haar huis uit moest. 

Op mijn stukje kreeg ik leu-
ke reacties. Bijvoorbeeld van 
oud-collega’s die me nog van het 
girokantoor Spaarneplein ken-
den en van Lucy Heye, een nicht 
die ik al ruim veertig jaar niet 
had gesproken. Samen haalden 
wij mooie herinneringen op aan 
onze opa en oma. Als klap op de 
vuurpijl kreeg ik een reactie van 
Fie Toonstra, een dochter van 
Bram Mackaay, net als mijn opa 
ook een zoon van overgroot-
vader Henk. Bram liep vroeger 

met zijn paard en zand-zeep- 
soda-kar door Den Haag. 

Van het een kwam het ander. 
Ik ging op de koffie bij Fie en 
kwam meer te weten over de 
geschiedenis van mijn familie. 
Ik ontmoette haar broer Roel 
Mackaay die nog steeds op de 
Haagse markt staat met zijn 
drogisterij-artikelen. Van een 
zwager van Lucy ontving ik ar-
chiefmateriaal over de bloedlijn 
van mijn familie. Zelf ontdekte 
ik op internet het spoor nog ver-
der terug, tot circa 1619, toen 
de eerste Mackaay uit Schotland 
de oversteek waagde en zich in 
Den Haag vestigde.

Die zoektocht naar de familie-
geschiedenis heb ik in chrono-
logische hoofdstukken beschre-
ven. Daarnaast fantaseerde ik 
over scènes uit de levens van 

verschillende Mackaays door de 
eeuwen heen. Op die momen-
ten liet ik een denkbeeldige lift 
stoppen op een bepaald jaar in 
de eeuwigheid. Zo ontdekte ik 
bijvoorbeeld wie in 1672 model 
stond voor Vermeers beroem-
de schilderij Het meisje met de 
parel en wat de Mackaay-twee-
ling Jacob en Pieter in 1747 te 
zoeken had aan het Russische 
hof. Ik spring in mijn lift-hoofd-
stukken door de tijd en heb 
daarbij een flinke spanwijdte 
aangehouden: van vlak voor de 
oerknal tot ver na de coronacri-

sis. Ik heb veel lol beleefd aan 
mijn familieonderzoek, mijn 
fantasie en het schrijven zelf. En 
dat is allemaal voortgekomen 
uit die eerste kleine advertentie 
in deze krant! Wie geïnteres-
seerd is in het verhaal van de 
Haagse Mackaays kan bij mij 
een gratis pdf-versie aanvragen. 
Het boek zelf kun je eventueel 
ook bij mij bestellen, dat lever ik 
tegen de kostprijs van 17,50 en 
is inclusief verzendkosten.”

Peter Mackaay
peter.mackaay@planet.nl

ud-Hagenaar Peter Mackaay schreef een verhalenbundel over zijn fa-
miliegeschiedenis: Mackaays door de eeuwen heen. De inspiratie voor 
dit bijzondere boek, dat voor 50% uit feiten en 50% uit fictie bestaat, 

kreeg hij na de leuke reacties op zijn artikel in De Haagse Tijden. 

O

Van vlak voor de oerknal  
tot ver na de coronacrisis

Dirk (links) overhandigt een Mechelse stoel

Dinsdag 14 april 2020
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Andy Star 
and the 
Stripes
In 1963 werd de band 
Andy Star and the Stri-
pes opgericht door ‘Andy 
Star’ Jan Kettenis (zang), 
Karel Laboo (bas), Rob 
de Vries (gitaar), Harry 
Warnas (gitaar), Guus 
van Weenen (zang) en 
Guus van Zweth (drum). 
Het was een allround 
band, die vele genres 
beheerste. 

Gedurende de twaalf jaar dat 
de band actief was (tot en 
met 1975) waren er geregeld 
personele mutaties; bandleden 
kwamen en gingen ook weer. 
De volgende hits mochten Andy 
Star and the Stripes op hun 

conto schrijven: Het is nooit te 
laat (1967, tip), Marian (1968, 
tip), Hare Krishna (1969, tip) en 
Fiësta (1973, nr. 24). Deze hits 
zijn allemaal gescoord in een 
andere bezetting dan eerderge-
noemde. In 1967 had de band 
de eer om de Franse zanger 
Philippe Falema te begeleiden. 

Optredens vonden veelal plaats 
in Zwitserland en het toenma-
lige West-Duitsland. Bij een 
optreden in Zwitserland voor 
de Sjah van Perzië en zijn gevolg 
liep bassist Fokke Openty de 
toenmalige keizerin Farah Dibah 
van Perzië tegen de vlakte. Met 

dank aan ellenlange gesprekken 
ging hij nog net niet de beruchte 
kerkers van de Sjah in. 
 

Amicitia
Uitgaansgelegenheid 
Amicitia was gelegen in 
het Westeinde. 

In het begin van de vijftiende 
eeuw werd het gebouwd als 
een Agnietenconvent (kloos-
ter). In 1928 veranderde het in 
een zalencentrum met diverse 
grote en kleine zalen. Na een 
eerste verbouwing in 1952 
bleven drie zalen overeind. De 
kleinste zaal werd vervolgens 
gebruikt als bioscoop; het door 
studenten gerunde Kriterion. 
De andere twee zalen werden 
bestemd voor vergaderingen, 
modeshows, cabaret, bokswed-
strijden, toneelvoorstellingen 
en dansfeesten. Vele Haagse 

rock- en beat bandjes, te veel 
om op te noemen, traden er op. 
Het gebouw beschikte over een 
aanzienlijk aantal brandslangen 
en de aanwezige dansjeugd is 
er dan ook meerdere keren in 
geslaagd om het gebouw onder 
water te zetten. Op 1 mei 1984 
vond in Amicitia de allereerste 
reünie plaats van de Haagse 
Wildhoef Kikkers. Het gebouw 
was in 1992 zodanig verwaar-
loosd dat het op de nominatie 

voor sloop stond, maar na 
restauratie werd er nieuw leven 
in het pand geblazen. Dat heeft 
helaas niet veel succes gehad 
en in 1996 werden alle zalen 
uiteindelijk gesloopt, op de 
voorgevel na. Op de plek van het 
voormalige zalencentrum zijn 
thans appartementen te vinden.

Robert Mindé
romin@ziggo.nl

Robert Mindé laat zich maandelijks uit over Haagse muziek,  
dansgelegenheden, muziekwinkels en platenzaken in de jaren ‘50, ‘60 en ‘70.

Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Marcello’s Bami Goreng
Familierecept uit moeders oosterse keuken

Ingrediënten
-  pond vlees (varken of kip) in 

kleine stukjes met zout, peper 
en een theelepel 5-kruiden-
poeder

- 1 pak brede mie van Honig
- 1 à 2 ons taugeh
-  1 Chinese kool gesneden in 

reepjes van ½ cm
-	bosje	selderij	fijngesneden
-	flinke	ui	fijngesneden
-	klein	preitje	fijngesneden
-		2	tenen	flinke	knoflook	fijn-

gesneden + evenveel verse 
gember
-		2	eetlepels	fijngesneden	 

Tianjin Preserved Vegetables 
(kan ook zonder)

- 2 kippenbouillontabletjes
- ketjap manis (Kaki Tiga!)
- Chinese kookwijn

Bami Goreng
Uit de beroemde multomap van 
Marcello’s moeder maakten 
we deze week de bami goreng. 
Alweer een recept uit eind jaren 
vijftig / begin jaren zestig van 
de Indische kokkie. Als kleine 
jongen was het Marcello’s 
‘lievelingskostje’. Toen, vanwege 
de seizoensgroenten, niet altijd 
te maken maar nu anno 2020 
het hele jaar door. Kortom, 
onwijs lekker en nog makkelijk 
te maken ook. Je bent in een half 
uurtje klaar.

Bereiding
Op hoog vuur in de wadjan;
vlees in kleine porties roerbak-
ken in kokendhete olie en apart 
houden;	ui,	knoflook,	Tianjin	

Vegetables en djahé erbij en 
even fruiten; kool, selderij en 
verkruimeld bouillontablet erbij 
en vervolgens het vlees toevoe-
gen;	afblussen	met	de	Chinese	
wijn; mie met één bouillontablet 
volgens recept koken en toe-
voegen. Afmaken met scheutje 
ketjap, taugeh en het preitje.

Meedoen
Meedoen is simpel en het levert 
nog wat op ook! Je stuurt je 
bijzondere familierecept naar 
info@marcellos.nl en wij, 
Marcello en Els, gaan het koken. 
De lekkerste recepten plaatsen 
we in De Haagse Tijden samen 
met ons commentaar en een 
getekend portretje van jou.

In de vorige aflevering van Marcello en Els (W)eten wat lekker is hebben we legden we uit dat zolang de coronamaatregelen van kracht zijn wij 
helaas geen recensies kunnen schrijven. We hebben daarom bedacht dat het tijd is voor het familierecept. Je kent het wel, dat onwijs lekkere 
gerecht van vroeger dat je moeder, je oma of je buurvrouw altijd klaarmaakte. Zo lekker dus dat je het zelf ook nu nog regelmatig op tafel zet. 
Nieuwsgierig als we zijn, zijn we naar die bijzondere recepten op zoek. Doe je mee?
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Huis ten Bosch 
Het was Amalia van Solms die 
de basis zou leggen voor Huis 
ten Bosch door halverwege de 
Gouden Eeuw een zomerverblijf 
te laten bouwen voor haar en 
haar echtgenoot stadhouder 
Frederik Hendrik.  De eerste 
steen werd in 1645 gelegd, maar 
de inrichting werd pas in 1952 
afgerond. In 1647 was Frederik 
Hendrik namelijk overleden, 
zijn weduwe heeft toen de 
‘Sael van Oranje’ ingericht als 
monument ter nagedachtenis 
aan haar echtgenoot. Zij liet 
de 23 meter hoge koepelzaal 
van onder tot boven decore-
ren door beroemde schilders 
met afbeeldingen van de vele 
veroveringen van de ‘Steden-
dwinger’ tijdens de tachtigjarige 
oorlog met Spanje. Nog steeds is 
die zaal het pronkstuk van Huis 
ten Bosch. Overigens omvatte 
het zomerverblijf toen alleen 
het centrale gedeelte van het 
huidige paleis; de beide vleugels 
werden er pas halverwege de 
achttiende eeuw aan toegevoegd 
door Prins Willem IV. 

Juliana was als regerend vorstin 
op Paleis Soestdijk blijven 
wonen. Zij gebruikte Huis ten 
Bosch hoofdzakelijk voor over-

leg met de minister-president of 
voor officiële ontvangsten. Op 
mooie zondagmiddagen liepen 
mijn ouders met mij en mijn 
zusjes soms via de ingang bij de 
Bezuidenhoutseweg langs het 
paleis om naar park Clingendael 
te gaan. Als Juliana niet aanwe-
zig was, stond er geen bewaking 
bij de toegangshekken, het 
terrein bij het paleis was dan 
voor iedereen vrij toegankelijk. 
Zelf heb ik het paleis - met de 
Oranjezaal als pronkstuk - ook 
een keer van binnen mogen 
bewonderen, in de jaren 1960 
tot 1976 was dat ieder jaar een 
maandlang mogelijk.
 
Door de eeuwen heeft Huis ten 
Bosch een bewogen geschiede-
nis gehad, zeer uiteenlopende 
bewoners gekregen en zelfs eni-
ge tijd als gevangenis gediend. 
In 1943 was het paleis door de 
Duitsers bijna afgebroken voor 
de aanleg van de tankgracht, 
maar gelukkig bleef dat beperkt 
tot de twee door Pieter Post 
ontworpen dienstgebouwen. 
Wel heeft het hoofdgebouw veel 
schade opgelopen door de oor-
logshandelingen, onder meer 
door het lanceren van de V2’s in 
de onmiddellijke omgeving. Na 
de oorlog moest het paleis dan 

ook grondig worden gerestau-
reerd, de Pieter Posthuizen 
werden toen herbouwd.
 

De Nieuwe Veenmolen
Dichtbij Huis ten Bosch, naast 
de kruising van IJsclubweg en 

Carel Reinierszkade, is ook 
een tweede monument uit de 
zeventiende eeuw te vinden: 
de in 1654 gebouwde Nieuwe 
Veenmolen. Het bos aan de rand 
waarvan de Oranje Sael werd 
gebouwd ligt op een strandwal. 
Ten oosten daarvan bevond zich 
een laaggelegen veengebied dat 
vrijwel elke winter onder water 
stond. De uit 1446 daterende 
molens in de Veen- en Binck-
horstpolder functioneerden 
onvoldoende om dat gebied 
droog te houden. In 1626 werd 
door het Hoogheemraadschap 
toestemming verleend voor een 
nieuwe molen, maar met name 
vanwege de financiering was er 
veel weerstand van grootgrond-
bezitters van hoger gelegen 
hofsteden. Het zou daardoor 
tot 1654 duren eer de Nieuwe 
Veenmolen - ook wel Boschmo-
len genoemd - daadwerkelijk 
gebouwd werd op een plek aan 
de Scheysloot  (de Schenk). 
Waarschijnlijk heeft Amalia van 
Solms toen een doorslaggeven-
de rol gespeeld; zij was gebaat 

Paleis en Molen, monumenten uit de Gouden Eeuw 
orig jaar verhuisde Willem-Alexander met 
zijn gezin van Wassenaar naar paleis Huis 
ten Bosch, dat net een vier jaar durende 
opknapbeurt achter de rug had. Nadat 

Beatrix Juliana als staatshoofd had opgevolgd, 
was zij in 1981 eveneens met haar gezin naar Huis 
ten Bosch verhuisd. Willem-Alexander heeft er 
toen echter maar een paar jaar gewoond; hij ging 
in Wales studeren. 

V

Amalia van Solms-Braunfels geschilderd door Antoon van Dyck Frederik Hendrik geschilderd door Michiel Jansz van Mierevelt

Koningin Beatrix en prins Claus met Willem-Alexander, Constantijn en Johan Friso

Dinsdag 14 april 2020
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Paleis en Molen, monumenten uit de Gouden Eeuw 
bij een betere waterhuishouding 
rondom haar buitenverblijf. 
In de tweede helft van de negen-
tiende eeuw nam een stoomge-
maal de taak van de molen gro-
tendeels over, maar de bejaarde 
Veenmolen mocht nog blijven 
meedraaien als hulpbemaler.  
 
Rond 1950 viel het doek defi-
nitief. De polder werd na WOII 
volledig elektrisch bemaald en 
de Veenmolen was overbodig 
geworden. Gelukkig wisten 
de Aannemers Grootbedrijf 
definitieve afbraak te voorko-
men. In 1953 werd de Stichting 
‘de Nieuwe Veenmolen’ in het 
leven geroepen en onderging de 
molen een grondige restauratie. 
Ook het interieur van de molen 
werd aangepakt, terwijl voor 
de molenaar naast de molen 
een woonhuis werd gebouwd. 
Voor boer Akkerman was dat 
na al die jaren rustig wonen in 
de molen wel even wennen. De 
molen kreeg een bestemming als 
ontvangstruimte voor binnen- 
en buitenlandse gasten van de 
Stichting, ook prins Bernhard 
heeft er diverse keren geluncht. 

Rond 1982 waren er opnieuw 
bedreigingen ten aanzien van 
het voortbestaan van de molen. 
In een ontwerp-bestemmings-
plan Bezuidenhout-Oost was 
een “stadsautosnelweg”- de 
Mariahoeveweg - opgenomen 
waarvan het tracé via het ter-
rein van de Veenmolen zou 
lopen. Dit plan leidde tot een 
stroom van bezwaarschriften, 
want de aanleg van die snelweg 
zou zeker het einde van de 
molen betekenen. Uiteindelijk is 
het plan gelukkig van tafel ver-
dwenen. Het stichtingsbestuur 
zorgt ervoor dat de molen tot op 
de dag van vandaag nog steeds 
bedrijfsklaar is; de draaiende 
delen worden onderhouden 
door ze op de oude manier met 
reuzel te smeren. Amateur-
molenaars laten de wieken van 
dit eeuwenoude monument 
maandelijks een dagje draaien.
 
De molenaarswoning heeft 
sinds afgelopen september 
nieuwe bewoners. Met hun 
ruime ervaring op culinair 
gebied zorgt dit echtpaar er als 
gastvrouw en gastheer/chef-kok 
voor dat gasten van de molen 
volop genieten van heerlijke 
lunches en diners in dit unieke 
eeuwenoude monument.
 
Boer Akkerman,  
de molenaar
Voor honderd gulden en vrij 
wonen in de molen werd Willem 
Akkerman in 1913 aangenomen 
als molenaar van de Nieuwe 
Veenmolen. Om rond te komen 
ging hij bij boeren in de omge-
ving melken en helpen op het 

land. Slechts eenmaal kreeg hij 
opslag, vanaf 1918 verdiende hij 
toen driehonderd gulden en hij 
mocht er nog steeds vrij wonen. 
Later had hij eigen koeien op 
het weiland rondom de molen. 
Zo herinner ik het me uit mijn 
jeugd op de IJsclubweg: boer 
Akkerman of “de boer” zoals we 
hem noemden, die voorbijkwam 
in z’n blauwe kiel, een petje op 
en natuurlijk op klompen, veelal 
een pruim in zijn mond. Hij was 
toen al een oude man, die elk 
jaar krommer werd.
 
Akkerman zou de laatste 
molenaar worden die met zijn 
gezin in de molen heeft ge-
woond. Onderin de molen was 
de woonruimte met bedstee en 
de kachel, waarop ook gekookt 
werd. De warme rook die naar 
boven kringelde was koud 
als hij boven in de nok van de 
molen kwam. Boeren uit de 
omgeving brachten regelmatig 
vlees dat boven in de molen ge-
rookt werd; van de koude rook 
kreeg het vlees meer smaak. 
De eeuwenoude eikenhouten 
balken boven in de molen zagen 
letterlijk zwart van de rook, wat 
een goede remedie was tegen 
houtworm. Beneden zaten twee 
deuren, waarvan één altijd op 
slot zat, zodat de kinderen niet 
de verkeerde uitgang zouden 
nemen als de molen onverwacht 
gekruid was. Het is natuurlijk 
altijd oppassen, niemand krijgt 
graag een klap van de draaiende 
wieken van de molen.
 
Toen Akkerman met zijn vrouw 
de molen betrok, was er naar 

alle kanten een vrij uitzicht; er 
lagen alleen landerijen. Mijn 
moeder was met Mien - de 
dochter van Akkerman en 
een klasgenootje op de Li-
duinaschool in de Amalia van 
Solmsstraat - wel eens in de 
molen geweest, waar je slechts 
via een landelijk paadje kon 
komen. Toen het Bezuiden-
houtkwartier aan de oostkant 
uitgebreid werd, kreeg Akker-
man in 1932 opeens overburen 
en een huisnummer aan de 
IJsclubweg. De strook langs de 
Schenk zou echter onbebouwd 
blijven. Na de doortrekking van 
de IJsclubweg bij de aanleg van 
Mariahoeve lag er een drukke 
weg langs de nieuwe woning en 
was de molen een deel van een 
woonwijk geworden. 

Eeuwenoud en  
springlevend
Paleis en molen hebben een 
lange en bewogen geschiedenis 
achter de rug. Hun voortbe-
staan hing soms aan een zijden 
draad, maar nu - ruim 350 jaar 
later - zijn ze opnieuw in volle 
bloei. Op Huis ten Bosch woont 
voor het eerst weer een Amalia, 
onze kroonprinses. Paleis Huis 
ten Bosch is opnieuw bewoond 
en de Nieuwe Veenmolen heeft 
een nieuwe gastheer en -vrouw. 
Voor beide monumenten kan de 
toekomst weer met vertrouwen 
tegemoet worden gezien.  

Bonnie Spaans-Barkmeijer
bonniespa@telfort.nl

Het paleis Huis ten Bosch in late herfst of winter. Koster, Anton L. (1859-1937), collectie Haags Gemeentearchief.

De Nieuwe Veenmolen



DE VOLHARDING
VOORDEELWINKEL

Thuisrollator Let’s Go Indoor
Corona kluistert u aan huis, maar bewegen is belangrĳk

om vitaal te blĳven. Daarom deze aanbieding.

Bel: 070 - 22 10 581
Om het thuis wat aangenamer te maken. Uw bestelling 

wordt tĳdens de corona-crisis GRATIS bĳ u thuisbezorgd.

Deze Trust Care Let’s Go Indoor rollator Teak-Chroom is 
speciaal ontworpen voor gebruik binnenshuis. 

Deze rollator kan ook in kleine ruimtes gebruikt 
worden zoals badkamer of toilet. Het handvat van 
de duwbeugel is voorzien van een zachte rubberen 
bekleding en biedt u hierdoor een goede grip. Ideaal 
is dat u de duwbeugel in hoogte kunt verstellen 
van 79 tot 90 centimeter. Zo kunt u de rollator dus 
geheel naar uw eigen lichaamslengte afstellen. 
Dankzij de zachte kogelgelagerde wielen rijdt 
deze binnenhuisrollator geruisloos 
over allerlei soorten vloerbedekking. 
De rollator is ook inklapbaar. € 219,00

(voor leden € 186,15)
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Tijdens de Coronacrisis houdt Omroep West je 24 uur per dag op de hoogte van 
alles wat je moet weten. Daarnaast staan ook andere mooie programma’s in de 
planning op radio, tv en online. Kijk op Omroepwest.nl/aangepasteprogrammering 
voor het volledige overzicht of download de gratis Omroep West app.

89.3 Radio West maandag t/m vrijdag 
07.00 uur Muijs in de Morgen
Nieuws, weer en verkeer, gepresenteerd door Bas Muijs.

09.00 uur De Radio West Hulplijn
Patrick van Houten helpt in deze coronacrisis:  heb je een hulpvraag of wil je 
iemand anders helpen? Iemand feliciteren? Alles mag! Bel tijdens 
de uitzending naar 070 390 5454 of mail naar aandebak@omroepwest.nl.

12.00 uur De Lunchshow
Een krokante lunchshow met Justin Verkijk.
15.00 uur Gebakken Lugt
Paul van der Lugt draait de lekkerste platen ooit gemaakt.

16.00 uur Studio Haagsche Bluf (tot 19 uur, dan non-stop muziek)
Nieuws, weer en verkeer, Tjeerd Spoor neemt je mee door de avondspits.

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

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

14.00 uur Hotel de Haagse Beek
Een ouderwets hoorspel, gemaakt door Sjaak Bral! Met veel bekende 
Haagse plekken en stemmen. Een echt moordmysterie. Speur je mee? 

14.30 uur Non-stop muziek

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

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

10.00 uur UIT! 

12.00 uur Adres Onbekend Zoektochten naar uit het oog verloren 
bekenden, met Ron Kas.

14.00 uur Hotel de Haagse Beek (herhaling van zaterdag, daarna
vanaf 14.30 uur Non-stop muziek).

TV West maandag t/m vrijdag 
Elke werkdag om 9.00 uur, 16.00 uur, 21.00 en 00.00 uur:
Pauwen & Reigers Regiocomedy met Bas Muijs, over twee jongens uit 
de Bollenstreek en Den Haag die verdacht veel op elkaar lijken...

Dagprogramma’s vanaf 17.00 uur:
ma: Westdoc Op de maandagen documentaires over WOII in onze regio: 
met op 20 april: De Atlantikwall: de verborgen grens
di: Team West Kirsten van Dissel roept samen met de politie jouw hulp in.
wo: Eruit op de Buis: Geniet vanaf je bank van evenementen
do:  Op de Kaart Jet, Pim en Annelies rijden kris kras door de regio.
vr: Uit het archief: ADO Journaal en Feest op Vrijdag

17.30 uur TV West Nieuws Het regionale nieuws

TV West zaterdag
07.30 uur  TV West Weekoverzicht

17.00 uur  Westdoc (18 april) een documentaire over De Passage

17.30 uur  Buitenwezen Natuurbeelden uit onze regio.

TV West zondag
09.00  Hoop & Leven De Universele Kerk van Gods Rijk.

17.00 uur  Westdoc (19 april) een voetbaldocumentaire: Jagen Jagen

Mis nooit meer een bijzondere uitzending: schrijf je in
voor de nieuwsbrief via omroepwest.nl/nieuwsbrief.

Download de gratis Omroep West app. 

Omroepwest.nl

Deze week bij

west Blijf in bewegingBlijf in beweging
In beweging blijven is voor iedereen 
belangrijk, ongeacht de leeftijd. 
Onderstaande oefeningen zijn gericht op het soepel maken van de 
gewrichten in het bovenlichaam. Bij artrose of reumatoïde artritis, 
of wanneer u zich ’s ochtends bij het opstaan stijf voelt, helpt deze 
serie uw lichaam soepeler en sterker te maken. Uw beginpositie is 
een spreidstand met de voeten op schouderbreedte. Iedere bewe-
ging herhaalt u zes tot acht keer. 

1. Nek
Houdt het hoofd recht en beweeg uw rechteroor voorzichtig richting 
uw rechterschouder, zodat u een milde strekking aan de linkerzijde van 
de nek voelt. Beweeg uw hoofd terug naar het midden en laat vervol-
gens het linkeroor richting de linkerschouder zakken. Herhaal beide 
kanten zes keer. 
Daarna draait u het hoofd een kwartslag naar rechts, alsof u over de rechterschouder 
kijkt. Breng het hoofd terug naar het midden en doe hetzelfde naar links.

2. Schouders
Laat de armen langs uw lichaam hangen. Beweeg de schouders naar 
voren, trek ze op richting uw oren, breng ze naar achteren (zodat de 
schouderbladen naar elkaar toe bewegen) en laat ze dan weer zakken. Na 
een keer of zes beweegt u de andere kant uit (van achteren, op naar de 
schouders, naar voren en weer omlaag).

3. Romp
Plaats beide handen in de zij. Draai uw bovenlichaam rustig naar 
rechts en weer terug naar het midden. Doe hetzelfde op links. Houdt 
de knieën licht gebogen en de buik ingetrokken. Probeer de heupen 
stil te houden. Herhaal iedere wederom kant zes tot acht keer.

Gespecialiseerd in:
* Herstofferen van banken en fauteuils
* Stofferen van leren meubels
* Vernieuwen van binnenwerken
* Fauteuils op lengtemaat maken
* Fineren en politoeren
* Antiek-restauraties
* Biezen, Rieten en Rotan stoelen
* Leerrestaurateur/stylist

Ambachtelijke
Meubelstoffeerderij

DREWES Fahrenheitstraat 273A
2561 DV Den Haag

Voor informatie: 06 - 25 31 42 31
meubelstoffeerderijdrewes@live.nl

Geef uw meubels een tweede kansGeef uw meubels een tweede kans

Dinsdag 14 april 2020
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Grote Verwachtingen – Geert Mak

In Europa - 1999-2019 
In Grote verwachtingen vertelt en duidt Geert Mak de recente 
geschiedenis zoals alleen hij dat kan. Het is het vervolg op 
het immens succesvolle In Europa dat vijftien jaar geleden 
verscheen. In Europa ging over de twintigste eeuw en hoe die 
in veel opzichten gruwelijke periode getekend door twee we-
reldoorlogen, ons heeft gevormd. Grote verwachtingen gaat 
over de eerste twee decennia van de eenentwintigste eeuw. 
Het neemt de draad op waar In Europa eindigde, in 1999. 
Mak schetst de sfeer en stemming tijdens de eeuwwisseling, 
het optimisme dat toen hoogtij vierde maar dat gaandeweg verdween, 
de gevoelens rond de invoering van de euro, de gevolgen van de aanslag op de Twin 
Towers, de toestand in Oost-Europa en Rusland, de bankencrisis, de Verenigde Staten, 
Noord- versus Zuid-Europa, en de vluchtelingen. 

Mens/onmens – Bas Heijne

Wat is waar - wat de feiten je vertellen of wat je wilt geloven? 
Wie ben je - een vrij individu, of zoek je houvast in de groep 
tegen de rest? Steeds beter weten we hoe de mens in elkaar 
steekt. We weten waarom we geneigd zijn in hokjes te den-
ken, waarom we liever verbroederen met mensen die op ons 
lijken dan met vreemden. En ook hoe gemakkelijk mensen 
gemanipuleerd kunnen worden, via sociale media en door 
politici. In Mens/onmens onderzoekt gelauwerd essayist en 
columnist Bas Heijne de twee grote obsessies van onze tijd: 
waarheid en identiteit. In een heldere stijl stelt hij de vragen 
waar het om gaat: hoe kunnen we solidair zijn in een wereld 
die steeds meer versplinterd is, waarin iedereen op zoek 

is naar iets groters en het algemeen belang het zo vaak aflegt tegen het eigenbelang? 
Mens/onmens is een scherp, persoonlijk essay over hoe je mens kunt zijn in een gepo-
lariseerde wereld.

Films

Het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) biedt een onafhan-
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 films die bij IDFA hebben gedraaid. 

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.

 

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

Stichting Gezamenlijke 
Projecten Haagse Musea 
denkt mee. 

Haagse musea zijn online te bezoeken, via
www.cultuurmenu.nl/haagse-musea-online

Geniet van prachtige tentoonstellingen en  
museumcollecties!

Stichting Gezamenlijke Projecten Haagse Musea organiseert in samenwerking met 

21 Haagse musea en erfgoedinstellingen o.a. cultuurmenulessen/workshops voor 

basisscholen en het voortgezet onderwijs in Den Haag en de regio. 

Drie weken thuis?
Toch naar de Haagse Musea!
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en overige musea en erfgoedinstellingen

Agnes & Nancy  
Schotland - Agnes en Nancy werden 
beiden geconfronteerd met de diagnose 
dementie toen ze nog geen zestig waren. 
Voor Agnes is het nu vijf jaar geleden, 
maar ze worstelt nog iedere dag met 
de veranderingen die haar lichaam en 
geest doormaken en waar ze zich pijnlijk 
van bewust is. Ze moet accepteren dat 
de oude, wetenschappelijk ingestelde 
en actieve Agnes plaats heeft gemaakt 
voor een vrouw, die langzamerhand veel 
vaardigheden en kennis aan het verlie-
zen is. Ook voor Nancy is het verlies van 
autonomie vaak moeilijk. De film volgt 
Agnes tijdens een bezoek aan Nancy, die 
ze in een lotgenotengroep heeft ontmoet 
en met wie ze bevriend is geraakt. Ze 
werken samen in de tuin, doen yoga- 
oefeningen en spreken openhartig over 
hun ziekte. Opvallend is de optimistische 
toon die de film ademt. De vrouwen 
worstelen weliswaar met hun nieuwe 
identiteit, maar zijn zeker niet bij de 
pakken neer gaan zitten. Samen hebben 
ze ook plezier en ze hebben veel steun 
aan elkaar in deze nieuwe levensfase vol 
onverwachte wendingen.

Askoo

Iran - We zien een stoffige, hete vlakte. 
Aan de zinderende horizon sjokken 
dromedarissen van oost naar west. In 
voice-over vertelt de verweerde dro-
medarishoeder Kannar hoe hij op jonge 
leeftijd van zijn vader een dromedaris 
cadeau kreeg, die praktisch tegelijker-
tijd met hem geboren was. De naam 
van de dromedaris is Askoo, wat gazelle 
betekent. Kannar betekent sterk en slim. 
De twee zijn tot elkaar veroordeeld als 
Kaïn en Abel. Kannar hoedt zijn kudde in 
de gortdroge woestijn van Beloetsjistan, 
op de grens tussen Iran en Pakistan, 
waar alleen de wind het lome gebrul van 
de dromedarissen overstemt. Tijdens 
de lange, eentonige dagen en nachten 
is Askoo zijn enige gesprekspartner. 
Terwijl Askoo kalm haar groen herkauwt, 
moppert Kannar op het onverstoorbare 
dier, dat hem al zo veel jaren trouw 
gezelschap houdt onder zijn bescheiden 
beschutting van tentdoek. Naarmate het 
verhaal van Kannar vordert, bekruipt 
je het ongemakkelijke gevoel dat Askoo 
misschien niet zo dom is als haar mees-
ter wil doen geloven.

S I N C E 1 9 8 5 ®

A R T F A C T O R Y

ROCK GALLERY
a n d NU OF

NOOIT

CRISISAANBIEDING
PORTRET € 100,-

Nu het coronavirus ons sociale leven op pauze zet, zoeken we alternatieve manieren om het ritme te bewaren. 
Vervang het theater- of museumbezoek door het bekijken van een inspirerende film of documentaire, 

of het lezen van een goed boek. De redactie van De Haagse Tijden deelt enkele tips met u. 
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Jeugdherberg Ockenburgh

Zinkwerf 45 |  2544 EC |  Den Haag |  www.hennink.info

BEL VOOR ADVIES
(0900)0105

(lokaal tarief)

Hennink ontzorgt!

OOKVERDUURZAMINGWONINGENADVIES &WARMTEPOMP

Badkamer 
aanpassingen 
zoals inloopdouche 

Wij werken voor o.a.: Particulieren, bedrijfspanden, winkels & scholen en woningportefeuilles

 • Complete verbouwingen • Timmerwerkzaamheden
 • Pleisterwand afwerking • Tegel werkzaamheden
 • Technisch onderhoud • Eindschoonmaak
 • Totaal installateur • Duurzame oplossingen 
 • Storingsdienst • Witgoed vervangen
 • Loodgieter • Mechanische ventilatie 
 • Dak reparaties • Badkamer • Sanitair 
 • Elektra • Keukens • CV nieuw / reparatie

Met een ketel onderhoudsbeurt, 
voorkom je problemen, bespaar je 
stookkosten en de CV-ketel gaat 
langer mee.

Bel nu voor een afspraak! 

Bent u bang om te vallen in de 
badkamer? Hennink denkt met u mee. 

Het voorjaar is weer begonnen!
Tijd voor een ketelcheck

Zo kunnen wij uw bad vervangen met een 
inloopdouche. Ook plaatsen wij ondersteun-
ingsbeugels, douchestoeltjes, aangepaste 
toiletten. Alles voor een veilige badkamer. 

G
Het was januari 1954. Ik 
werkte als medisch secreta-
resse in het oude Gemeente 
Ziekenhuis Zuidwal toen er een 
bericht kwam van de directie 
dat er een ziekte was uitge-
broken met de naam Alastrim. 
Alastrim was een variant op 
de pokken. Om uitbreiding 
en besmetting te voorkomen, 
moesten alle verpleegkundigen 
en het administratief personeel 
- die nooit tegen pokken waren 
ingeënt - in quarantaine. In de 
jaren rond mijn geboorte was 
het namelijk niet verplicht dat 
baby’s werden ingeënt tegen 
pokken. Zo ook bij mij en vele 
anderen.  

En zo gingen wij met ongeveer 
honderd personen naar de 
Jeugdherberg ‘Ockenburgh’, 
nabij Loosduinen. Gedurende 

veertien dagen moesten wij 
daar verblijven zonder met ie-
mand contact te hebben. Op de 
oprijlaan stond een slagboom 
met een agent ernaast. Iedere 
dag moesten we onze tempe-
ratuur opnemen en doorgeven. 
Aanvankelijk was dat nogal 
vreemd en we moesten dan 
ook erg aan de situatie wennen, 
maar al gauw zetten we onze 
schouders eronder.

We waren niet van plan om 
bij de pakken neer te zitten. 
We waren jong. De stemming 
was opperbest. Er werd corvee 
gedaan, veel spelletjes, er werd 
gevolleybald en gewandeld in 
het park rond de jeugdherberg. 
In die periode was het ont-
zettend koud: het vroor en de 
vijver lag dicht. Een paar keer 
organiseerden we een bonte 

avond en een modeshow, waar 
lakens en dekens goed van pas 
kwamen. De activiteitenbege-
leidster die ook in de Zuidwal 
werkte, leerde ons creatieve 
dingen te maken. Hierop be-
dachten wij zelfs een lied:  

Quarantaine voor pokken
Daar teken ik voor
En zonder te mokken
Kwamen we deze weken door!

Al met al verveelden we ons 
niet. We maakten veel lol en 
de tijd werd goed besteed, met 
op de achtergrond natuurlijk 
de gedachte: ‘als we maar niet 
ziek worden…’  Dat gebeurde 
gelukkig ook niet. Na veertien 
dagen mocht iedereen gezond 
naar huis.

De ziekte heeft zich gelukkig 
niet uitgebreid. Wat Joan 
schreef dat er gevaccineerd 

werd tegen Alastrim, daar heb 
ik nooit van gehoord, evenmin 
dat er achter de ramen werd 
gezwaaid door personeel. In 
het ziekenhuis zat niemand 
opgesloten. 
Dit is mijn verhaal over de 
Alastrim periode van januari 
1954.

Janine Marseille-Smit
janinemareille@kpnplanet.nl

raag wil ik ingaan op het artikel over de 
Alastrim periode waarover Joan Verheij 
schreef in De Haagse Tijden van dinsdag 
17 maart. Joan was nog erg jong in die 

periode en ik begrijp dat het verhaal dan ook niet 
helemaal kan kloppen.

Reactie op artikel Quarantaine door Alastrim
Dinsdag 14 april 2020
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SUDOKU1 2

3KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal
1. brandstof; 7. Deens schiereiland; 12. gehoororgaan; 13. binnenplaats; 14. plechtige belofte; 
15. bekende Nederlandse motorrace; 17. schaapkameel; 19. de fijnste veren; 21. personal computer (afk.); 
22. lof of roem; 24. steen uit de ruimte; 27. afgemat; 28. kort hard geluid; 30. loofboom; 31. Erasmus 
Universiteit Rotterdam (afk.); 32. boterton; 33. insect; 35. dronken toestand; 37. echtgenoot; 38. Japans 
automerk; 41. baardje; 42. Islamitisch bedehuis; 44. aardig; 46. meubelstuk; 47. soort kunstleer; 48. 
religieus; 49. plaats in Noord-Holland; 50. streek in Noord-Brabant; 52. deel van hals; 54. net en fraai; 
56. wandversiering; 58. mannelijk hert; 61. ijzeren staafje; 62. hoofdstad van Zuid-Korea; 64. vochtig 
koud; 65. mengsel van meel; 67. negatieve waarde; 68. aangenomen houding; 70. inwendig orgaan; 72. 
Deutsche Industrie Norm (afk.); 73. deel van mondholte; 76. klein paardje; 77. persoonlijk voornaamwoord; 
78. voederbak; 79. pleisterkalk; 81. familielid; 82. Raad voor Economische Aangelegenheden (afk.); 83. 
jaargetijde; 84. elektrisch geladen materieel deeltje; 86. influenza (kou); 87. laagste waarde. 

Verticaal
1. oud volk in Mexico; 2. rijksoverheid (afk.); 3. roeipen; 4. gewicht; 5. zalfmes; 6. halmen van gedorst 
koren; 7. desinfecterend middel; 8. kampeerverblijf; 9. onderricht; 10. jongensnaam; 11. leraar; 16. 
Engels telwoord; 18. bloeimaand; 20. sterk ijzerhoudende grondsoort; 21. duw (zet); 23. soldatenkost; 25. 
heldendicht; 26. een der zintuigen; 27. moeilijk lopend; 29. zijn mond voorbij pratend; 32. kroegbaas; 34. 
tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 36. Italiaans rijstgerecht; 37. sporenplant; 39. bijenhouder; 40. 
kleurling; 42. iel (dun); 43. muze van het minnedicht; 45. intens (hevig); 46. zwak keelgeluid; 51. lidwoord; 
53. eikenschors; 54. nagerecht; 55. toegankelijk; 56. zwemvogel; 57. robbenbont; 59. verpakkingsmateriaal; 
60. flink (zonder aarzeling); 62. alleenstaand; 63. onwaarheden spreken; 66. boomsoort; 67. voormalig 
Chinees staatsman; 69. koor(dans); 71. rivier in Utrecht; 73. ladder; 74. doopbekken; 75. as (naaf); 78. Trans 
Europa Express (afk.); 80. zeepwater; 82. romanum imperium (afk.); 85. heden.

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

Tekening:  
Wim Hoogerdijk/Who

U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjesvan de twee sudoku’s.  
De vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin 
thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.
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RAAD HET WOORD
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Puzzelt u mee?

Veel puzzelplezier!

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: Bakboord. Sudoku: 3-6. Kruiswoordpuzzel: Pimpelmees.

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 23 april.

Wij feliciteren de  
prijswinnaars:
1. T. Hoitingh te Den Haag  
2. Gerard Stam te Rijswijk
3. H. van der Knaap te Maassluis
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Heeft u een (hulp)vraag? 
Bel 070 205 3003

www.haagsontmoeten.nl

Ook nu zijn we er     v� r u!
Samen komen we er doorheen! Ook mantelzorgers kunnen hier terecht.

KADOBONInwisselbaar bij comfortland.nl

€

Dinsdag 14 april 2020
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Miele WEB035WPS
wasautomaat 

Miele wasautomaat
met cadeau!

€ 999,-

Miele stofzuiger t.w.v. € 189,-

• Bij aankoop van de Miele WEB035WPS
• Zolang de voorraad strekt 

GRATIS

• Eenvoudige bediening 
• 7 kg. softcare trommel
• Zeer zuinig A+++
• Stil en krachtig
• Lange levensduur 
• 1400 toeren centrifuge 
• Dubbele waterbeveiliging
• 2 jaar garantie

EMMASTRAAT 10  •  RIJSWIJK CENTRUM  •  TELEFOON 070 390 05 05

• Inclusief bezorgen, installeren en afvoeren van de
   verpakking en oude machine door onze installateurs. 
• Snel en uit voorraad leverbaar.

WWW.DEVRIESELEKTRO.NL

Napraten, troosten en ontmoeten
in een gastvrije omgeving

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

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

wij af op uw behoeften.

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

kan op dezelfde locatie.

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

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

www.crematoriumhaagseduinen.nl

Dinsdag 14 april 2020


