
De Haagse krant van alle tijden 

De val
Talentvolle Rinus was net negen-
tien jaar toen hij deelnam aan de 
tandemsprint op de wielerbaan 
van Rome. Met Mees Gerritsen 
ging hij de strijd aan met de tan-
dems van andere landen. Dat ging 
het duo goed af want ze bereikten 
de halve finale met uitzicht op 
eremetaal. Maar toen ging het fout. 
Tijdens de tweede heat smakte het 
duo hard tegen de houten baan en 
brak Paul zijn linker sleutelbeen 
op drie plaatsen. Amsterdammer 
Gerritsen kwam eraf met een dij-
beenwond. Dagblad De Waarheid 
beschreef op 29 augustus 1960 
de toedracht van het ongeval: 
“Stuurman Gerritsen waagde te 
veel en raakte de macht over het 
stuur kwijt. Hij had er beter aan 
gedaan zich op de strijd om het 
brons tegen de Sovjet-Unie te 

concentreren want tegen de sterke 
Italianen was geen eer te beha-
len.” Rinus Paul is het hiermee 
volstrekt oneens: “Beghetto en 
Bianchetto reden ons doelbewust 
van de baan. Ze sneden ons de pas 
af. Foto’s bewijzen dat. Dus einde 
verhaal. Geen medaille. Het zit me 
nog steeds dwars.” 

Vier jaar later kreeg Rinus Paul de 
gelegenheid om revanche te ne-
men tijdens de Olympische Spelen 
van Tokio, maar hij gaf er de voor-
keur aan om thuis te blijven. “We 
hadden net onze dochter Judith 
gekregen”, aldus de bewoner van 
Laakkwartier. “Ik voelde me ver-
antwoordelijk voor mijn gezin en 
wilde niet zo lang van huis.” Rinus 
had een snelle sprint, maar was 
ook allrounder. Hij stond bekend 
om zijn ‘tweede adem’ en om zijn 

imposante turbodijen. In de jaren 
zestig was Den Haag wielerstad, 
met jaarlijks vele wedstrijden in 
bijna alle stadswijken. Het bekend-
ste en drukstbezochte criterium 
was de Ronde van Capitol op en 
nabij de Loosduinseweg. Den Haag 
herbergde toen goede renners, 
zoals Joop van der Putten, Wim 
de Jager, Jacques Mesters, Wim 
Schuling en Ab van Egmond. Rinus 
had ook veel concurrentie van 
landelijke kopstukken: Jan Janssen 
(Tourwinnaar in 1968), Bart Zoet, 
Mik Snijder, Arie den Hartog en 
Cor Schuuring. Rinus Paul, die ook 
een broer (Wim) en een zus 
(Irene) had die aan wielerwed-
strijden meededen, kreeg dus de 
ereplaatsen niet cadeau.

Wielerbaan Duinhorst
Tussen Den Haag en Wassenaar, 
op de 445 meter lange geasfal-
teerde wielerpiste, leerde Paul 
de fijne kneepjes van het baan-
wielrennen. Later bracht hij die 
in de praktijk op allerlei Europese 
velodrooms. Met Gerard Koel 
greep Rinus de nationale titel 
koppelkoers en ook behaalde hij 
het baankampioenschap op de 
50 kilometer. Eremetaal was er 
ook tweemaal op het onderdeel 
sprint. Zijn veelzijdigheid toonde 
Paul toen hij zonder vrees achter 
de grote motor (2700 cc!) ging 
stayeren en brons behaalde tij-
dens het NK van 1969.

Prof van 1964 tot 1970
Amstel Bier en Aluminium Bazuin 
formeerden kleine profploegen 
die Rinus op de loonlijst hadden. 

Het was geen vetpot, hoewel hij 
in Belgische kermiskoersen en 
Nederlandse criteriums (‘rondjes 
om de kerk’) niet onverdienstelijk 
scoorde. Een contract bij grotere 
ploegen als Caballero, Willem II- 
Gazelle of Televizier-Batavus 
kwam er niet. De beste uitslagen 
als beroepsrenner waren 1e in 
Nijmegen, 2e Rotterdam-Varke-
noord, 4e Acht van Chaam, 4e in 
Maarheeze. In 1971 keerde Rinus 
terug naar de amateurs bij de 
‘horlogeploeg’ van Delbana. Hij 
stopte in 1973.

De grootste successen
Grote successen kwamen – als 
amateur – tot stand tussen 1960 
en 1964. Als achttienjarige maak-
te Rinus in het voorjaar van 1960 
reeds veel indruk. De Ronde van 

Zuid-Holland rondde hij op 8 mei 
na 210 kilometer op de paarden-
renbaan van Nootdorp met winst 
af: 3e Hagenaar Wim Schuling, 
4e de onoverwinnelijk geachte 
Jan Janssen. Verder een 1e plaats 
in de Ronde van het Zuiderpark 
op 30 april en een overwinning 
– voor tienduizenden toeschou-
wers – in de Ronde van Capitol op 
5 mei. Een felbegeerde overwin-
ning voor een Hagenaar. In 1963 
was hij de beste in de Ronde van 
Noord-Holland (165 km) en in de 
vierde rit van Olympia’s Ronde 
door Nederland. Het NK 1961 op 
het circuit van Zandvoort – met 
353 deelnemers – leverde na 176 
km een tweede plaats op.
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ud-wielrenner Rinus Paul uit Den Haag 
reed naar vele overwinningen op weg en 
baan; was twee keer Nederlands Kam-

pioen op de baan, koerste als beroepsrenner en 
deed mee aan de Olympische Spelen van 1960 in 
Rome. Die deelname liep helaas uit op een teleur-
stelling.

O

De Olympische Spelen van 1960 

altijd in herinnering

De finish van de Ronde van Noord-Holland in 1963. Foto: Hugo van Gelderen, Wikimedia

De val tijdens de tandemsprint van Mees Gerritsen en Rinus Paul tijdens 
de Olympische Spelen van 1960. Foto: Harry Pot, Anefo, Wikimedia
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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

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

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-
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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Bassist(e) gezocht
Wij zijn een rockbandje, be-
staande uit zestigplussers die 
met veel plezier muziek spelen, 
vooral uit de jaren zeventig 
en tachtig. Dit doen wij elke 
maandagavond in Musicon in 
Den Haag. Ook treden we zo 
nu en dan op. Wij zoeken een 
bassist(e) om onze band weer 
compleet te maken. Dit hoeft 
geen professional te zijn. 
Interesse? Neem contact op 
met Gerard via 0619629308.
Gerard van Luijk
gtjvluijk@hotmail.com

GeDeHa puzzels
Hoewel ik heel graag puzzel 
heb ik mijn grote collectie oude 
legpuzzels vooral ook om te 
proberen de geschiedenis van 
de legpuzzels in Nederland uit 
te zoeken. Het valt op dat er 
in Den Haag erg veel puzzels 
gemaakt zijn, zowel houten 
(triplex) als ook van karton. 
Een puzzelmerk waar ik na heel 
lang zoeken nog steeds hele-
maal niets over weet is GeDeHa. 
Met zo’n naam en dan ook nog 
een ooievaar op de sluitplak-
ker, MOET deze puzzel wel in 

Den Haag gemaakt zijn. Aan de 
platen en het zaagwerk te zien, 
is dit duidelijk in de jaren dertig 
gebeurd. Na de beurscrash 
kwam er een puzzelrage over-
waaien uit Amerika. Vooral met 
kartonnen puzzels. Soms was er 
zelfs elk weekend een nieuwe 
puzzel te koop. Voor wat rijkere 
mensen waren er de puzzels 
van triplex. Handgezaagd, maar 
wel met een zaagmachientje. Ie-
mand heeft mij ooit verteld dat 
er in een woonhuis (in Scheve-
ningen?) in een woonkamer een 
dubbele rij van twee maal zes 
zaagmachines was, aangedre-
ven door één motor, waaraan 
dus twaalf mensen puzzels 
zaten te zagen. Wie weet er 
meer over het zagen of stansen 
van puzzels en wil mij verder 
helpen met mijn onderzoek?
Geert Bekkering
g.h.bekkering@home.nl

Apk Pindakaas
Al bladerend door het krantje 
van De Haagse Tijden kwam ik 
het artikel tegen van de Haagse 
Blonde Dolly. Deze dame 
verbleef op het Groenewegje 
en was daar redelijk bekend. 
Nu mijn vraag: op datzelfde 
Groenewegje zat een bedrijf die 
onder andere Pindakaas maak-
te, namelijk de alom bekende 
apk Pindakaas. Mijn vader 
werkte daar en mijn vraag is 
of er nog mensen zijn die hier 
iets over kunnen vertellen? Wij 
weten er niet zoveel van (vader 
is overleden) maar wellicht zijn 
er mensen die dat wel weten. 
Het bedrijf was van de broers 
Kappetijn, vandaar de naam ap 
Kappetijn.
Ed van den Broek
m.vandenbroek@hccnet.nl 

Groenteboer 
Paul Krugerplein
Mijn vader Marius van den Berg 
nam in 1963 de groentewin-
kel op de hoek Beijerstraat/
Paul Krugerplein van zijn oom 
Stevanis Reijsbergen over. Tot 
ver in de jaren negentig waren 
werkweken van tachtig uur 
voor hem standaard, met twee 
weken zomervakantie. Fruit-
manden waren zijn specialiteit. 
Onderstaande afdruk van een 
aquarel van BC van Ettinger (de 
fietsende Rembrandt), met mijn 
vaders winkel in het midden op 
de achtergrond, brengen vele 
herinneringen aan het plein 

en de winkel van toen naar 
boven. Voor dag en dauw naar 
de groenmarkt, de koffietent, 
de haring tent van Piet Buys, 
de machineruimte achterin de 
winkel welke op zaterdagmid-
dag in een klein café verander-
de, maar ook onrustige periode 
rond Oud en Nieuw. Ik zou 
graag in contact komen met 
diegenen die het origineel van 
het aquarel kennen of weten 
waar het zich bevindt. Verder 
ben ik geïnteresseerd in verha-
len, foto’s en andere aquarel-
len/schilderijen van de winkel.
Marco van den Berg
amar@caiway.nl

Dinsdag 27 juli 2021

Haags Mopje
Student neemt een niet zo snugger meisje mee naar de Konink
lijke Schouwburg en vraagt in de pauze: “Vind jij de akoestiek 
ook zo slecht?”  Zegt ze: “Ja, nou je het zegt ruik ik het ook.”

Inge Jelgersma 
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.

Uw verhaal en uw naam op de 
voorpagina van De Haagse Tijden!
De Haagse Tijden is altijd op zoek naar mooie, ontroerende en 
fascinerende verhalen over onze stad Den Haag. In het bijzonder 
ontvangt de redactie graag nieuwe, aansprekende voorpagina 
artikelen. Wilt u uw verhaal en naam terugzien op de voorpagina? 
Aarzel dan niet en stuur uw verhaal (+- 700 woorden) plus enkele 
kleurrijke foto’s of beelden naar redactie@dehaagsetijden.nl

De Haagse meeuw

De Haagse meeuw is van een bijzonder soort
Loert op je haring bij Simonis of Haringkraam Buitenhof
Krijst ook in het Haags dialect en dat is wel lekkâh grof
Heeft letterlijk schijt aan je, als je tot 020 behoort
 
Heeft een bloedhekel aan zijn neef de trotse ooievaar
Voelt zich thuis in de Schilderswijk en Moerwijk
Voelt zich daar bij de afvalbakken de Koning te Rijk
Komt zelden naar de kakkineuze omgeving van Wassenaar
 
Is hij de drukte van de Haagse binnenstad goed zat
maakt hij de pleiterik en vliegt hij binnen de kortste keren
naar het rustieke duingebied bij het Zwarte Pad
 
Vanuit een hoog perspectief ziet hij de Residentie in hoger sferen
Brutaal als een Haags schoffie, ogen die spreken, “ja, had je wat?”
Een prachtig Haags icoon, zie hem graag door de lucht scheren

Cor van Welbergen
Cor.Welbergen@minbzk.nl
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Hagenaar François Palm leefde 
van 1948 tot 2007. In dat 
jaar is hij betreurenswaardig 
verdronken bij een schipbreuk. 
François volgde een oplei-
ding sociale academie aan de 
Hazelhorstschool te Delft aan 
het Olofsplein. Hier leerde hij 
pottenbakken. Hij werd geraakt 
door de techniek van zeefdruk-
ken en verdiepte zich hierin. 
Toen hij de techniek eenmaal 
onder de knie had, besloot hij 
erin les te geven bij het Haagse 
Paard van Troje. 

Het uitgaanscentrum het Paard 
werd geopend in 1972 in een 
voormalig meisjespensionaat, 
in eerste instantie een plek 
waar jongeren terecht konden 
voor steun en advies. Maar ook 
konden hier softdrugs worden 
aangeschaft. Harddrugs waren 
overigens streng verboden. In 
het Paard werden vele cursus-
sen gegeven, zoals muziekles, 

fotografie, koken en yoga. En 
uiteraard zeefdruk. Die crea-
tiviteit zit in ieder mens, vond 
François en het Paard was zijn 
tijd vooruit, samen met andere 
geestverwanten.

Zeefdruk is een techniek, af-
komstig uit Japan. Het principe 
hiervan is doordruk. Over een 
frame wordt gaas gespannen 
en vervolgens wordt het raam 
voorzien van een lichtgevoelige 
laag, belicht door een belich-
tingstafel. Donkere vlakken 
worden weggewassen zodat 
op de oppervlakte doorlatende 
plekken ontstaan waar de inkt 
doorheen wordt gedrukt. De 
zeefdrukker brengt vervolgens 
inkt aan op het frame dat met 
een rakel wordt verspreid. De 
vorm van de sjabloon wordt 
hierdoor op het te bedrukken 
voorwerp gedrukt. Dit kan 
natuurlijk een affiche zijn, maar 
ook een T-shirt. Of met gebruik 

van de juiste drukinkt bijvoor-
beeld flessen en dergelijke.
In de jaren dat François Palm 
lesgaf in het Paard waren er 
legio protesten te horen in 
Den Haag, bekend als stad van 
vele demonstraties. Het was 
de tijd van de bezetting van de 
katholieke sociale academie 
waar François zijn opleiding tot 
sociaal cultureel werker volgde. 
In de jaren 1976-1979 werd 
hij aangezet om zijn druktech-
nieken in te zetten als protest, 
maar ook als onderdeel van zijn 
studie. Het zaadje was geplant.

Wie heeft er niet op het Ma-
lieveld gestaan voor behoud 
van radio Veronica, protesten 
tegen de kruisraketten of ban 
de bom? Vaak op eigen initiatief 

ontwierp François de nodige 
affiches om het publiek aan te 
moedigen om deel te nemen aan 
de protesten. Zijn mooie posters 
geven nu nog een goed beeld 
van de roerige jaren zeventig 
en tachtig. Zo werd een oproep 
gedaan tot bouw van betaalba-
re woningen bij sloop van de 
kerk aan de Brandststraat via 
het comité Transvaal krotvrij. 
En al in de vorige eeuw was er 
behoefte aan het autovrij maken 
van de Haagse binnenstad. Uit-
eindelijk in deze eeuw kunnen 
we veilig door de binnenstad 

lopen zonder het vervuilende en 
hinderlijke verkeer waardoor 
de Amsterdamse Veerkade ooit 
werd uitgeroepen tot smerigste 
straat van Nederland.

Inmiddels had François Mar-
griet leren kennen en samen 
begonnen ze een galerie in 
de Haagse Zoutmanstraat 85. 
Later runde hij dit pand nog een 
tijd als platenzaak, samen met 
een vriend. Het pand is heden 
ten dage in gebruik als belas-
tingadvieskantoor. Margriet en 
François waren al een tijd uit 
elkaar toen François betrokken 
raakte bij een scheepsbotsing en 
daarbij in het water belandde en 
verdronk. Op zijn uitvaart werd 
zijn favoriete artiest Frank Zappa 
gedraaid, een Amerikaanse 
componist en musicus die zelf in 
1993 overleed.

Mochten er lezers zijn die 
interesse hebben in een of meer 
affiches van François Palm, laat 
het mij weten en dan breng ik u 
in contact met Margriet.

Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl

Dinsdag 27 juli 2021

nige tijd ge-
leden werd 
de redactie 

van De Haagse Tijden 
benaderd door een 
lezeres, Margriet Laan, 
die aandacht vroeg 
voor het leven en werk 
van haar vroegere 
partner François Palm. 
François had zich het 
vak van zeefdrukker 
eigen gemaakt en gaf 
hier in het Paard van 
Troje les in. Zijn affi-
ches vertellen een deel 
van de geschiedenis 
van Den Haag. 
Margriet nodigde mij 
uit een bezoek te bren-
gen aan haar gezellige 
woning in Delft. Hier 
mocht ik een groot 
aantal zeefdrukken van 
François Palm aan-
schouwen, wat resul-
teerde in het volgende 
verhaal. 

E

“In de jaren 1976-1979 werd François 
aangezet om zijn druktechnieken 
in te zetten als protest”

De (veelal protest) affiches van François Palm geven een goed beeld van de roerige jaren zeventig en tachtig

De zeefdrukken van François Palm
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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

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96

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)

www.devolharding.nl

De Volharding is op zoek naar mensen voor een paar 
uurtjes per week, die graag vrijwilligerswerk willen 

doen tegen een kleine vergoeding. 

DE VOLHARDING
Samen voor Elkaar

Hiervoor zoeken wij “Blijmakers”. Dat zijn ondersteuners voor Jong- en 
Senior, speciaal voor onze leden. U bezoekt dan onze leden, Ontmoeters, 
die wat aandacht en lichte ondersteuning kunnen gebruiken.                                                                   

Beheersing van de Nederlandse taal en zelfstandig mobiel (ook OV) en 
bereikbaarheid via e-mail en WhatsApp, is noodzakelijk om maximaal te 
kunnen functioneren.

Interesse?
Bel tijdens kantooruren Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. 
Roggeveenstraat 116 (hoek Prins Hendrikstraat) 2518 TT Den Haag. 
Telefoon 070 221 05 82, e-mail: steunentoeverlaat@devolharding.nl

Denk aan:
•  Hulp bij het doen van een boodschap 
•  Behoefte aan een leuk gesprek 
•  Het nieuws doornemen 
•  Samen een spelletje doen
•  Muziek maken of luisteren 
•  Samen wandelen of een 
    winkelcentrum bezoeken 
•  Museum bezoeken 
•  Begeleiding bij bezoek aan 
    een specialist of ziekenhuis 
•  Maar ook voor het (tijdelijk) 
    ontlasten van de Mantelzorger

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

GARAGE

S I N C E 1 9 8 5 ®

A R T F A C T O R Y

ROCK GALLERY
a n d

SALE
Een ”echte Marcello en 

Els” kopen? 

Nu in de OPRUIMING, want 
ze verhuizen hun atelier 

naar de 1e etage.

marcellos.nl

Kom naar de winkel,
bekijk ons aanbod en laat u adviseren.

beumerijzerhandel.nl • Tel: 070-3280248 • Mail: info@beumerijzerhandel.nl
Van Hoytemastraat 72, 2596 ES ‘s-Gravenhage

TERRAS & TUIN
ONKRUID BESTRIJDING • GROENE AANSLAG
TUINMEUBELEN • PARASOLS & BARBECUES

Het Warenhuis voor Thuis

Voor al uw hoge kwaliteit
tuingereedschappen en materialen. 
Maak de mooiste tuin van Den Haag!

 
 BBTTRR  RREEIIZZEENN  

www.BTRreizen.nl 

      055 - 5059500   

 

 
  AAuuttoovvaakkaannttiieess  AAllll  IInncclluussiivvee   BBuussvvaakkaannttiieess  AAllll  IInncclluussiivvee  

      005555  --  55005599550000    ··    WWWWWW..BBTTRRRREEIIZZEENN..NNLL   

 

Soest / Sauerland  
 

All Inclusive Hotel Am Wall ***  
5 dagen vertrek 16 augustus       € 440,- p.p. 
 

Wijnfeesten in Cochem / Moezel 
 

All Inclusive Hotel Brauer *** 
4 dagen vertrek 27 augustus      € 345,- p.p. 
 

Uffeln / Tecklenburgerland 
 

All Inclusive Hotel Mutter Bahr *** 
5 dagen vertrek 6 september      € 495,- p.p. 
 

Rijs / Gaasterland / Friesland 
 

All Inclusive Hotel Gaasterland ***  

5 dagen vertrek 11 oktober         € 435,- p.p.      de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland  
 

 

 

All Inclusive Hotel ’t Holt *** / Diepenheim 
 

5 dagen Hof van Twente va. € 244,- p.p. 
 

All Inclusive Hotel Op de Boud / Valkenburg 
 

5 dagen Zuid-Limburg va. € 264,- p.p. 
 

All Inclusive Hotel Gaasterland *** / Rijs 
 

5 dagen Friesland va. € 269,- p.p. 
 

All Inclusive Hotel Am Park *** / Stadtkyll 
 

5 dagen Duitse Vulkaaneifel va. € 270,- p.p. 
 

   en nog veel meer gastvrij All Inclusive hotels op  
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Ik durf meteen te stellen dat de 
bekendste Haagse Olympische 
sporter vrijwel zeker Erica Terp-
stra is. Heel toevallig bezocht 
ze dezelfde middelbare school 
als ik, het Grotius Lyceum, waar 
ze (een jaar ouder dan ik) het 
Gymnasium afrondde. Tijdens 
haar schooltijd was ze al een 
bekende zwemster, die overi-
gens al tijdens haar schooltijd 
nadrukkelijk ‘aanwezig’ was. 
Het mocht eigenlijk geen echte 
verbazing wekken dat Erica 
later via de politiek (kamerlid 
en VVD-staatssecretaris) nog 
veel bekender werd dan in haar 
sportieve loopbaan, waarin 
ze toch ook aardige prestaties 
neerzette: begin jaren zestig 
was Terpstra een in Nederland 
gerenommeerd zwemster, 
gespecialiseerd in de 100 meter 
vrije slag. Ze deed tweemaal 
mee aan de Olympische Spelen, 
in Rome (1960) en in Tokio 
(1964). Bij haar laatste Olympi-
sche optreden won Terpstra, lid 

van zwemvereniging HZ&PC uit 
Den Haag, de zilveren medaille 
op 4x100 meter wisselslag en 
brons op de 4x100 meter vrije 
slag. Veel later liep ik haar tegen 
het lijf toen zij als staatssecreta-
ris van sport de kampioensbeker 
mocht uitreiken aan het Haagse 
Die Haghe, dat landskampioen 
zaalkorfbal werd in AHOY, waar 
ik acteerde als verslaggever van 
NOS Langs de Lijn en ook de 
sponsor van de finale (ex-KPN 
Autolease) vertegenwoordigde.

Ik kan niet volledig zijn met 
de opsomming van Haagse 
Olympische deelnemers, dat 
zou een complete editie van      
De Haagse Tijden vragen. Maar 
wie kent Jan van der Wiel, Hage-
naar, maar geboren in Breda, die 
de schermsport vertegenwoor-
digde? Hij nam deel aan 
de OS van 1920, 1924 en 1928 
(in Amsterdam!) en won een 
bronzen medaille op het 
onderdeel sabel.

 

En wie herinnert zich nog Hen-
drik Jan Peter baron van Asbeck, 
voormalig Nederlands hockeyer? 
Telg uit het geslacht van Asbeck 
en zoon van Hendrik Jan baron 
van Asbeck, die particulier 
secretaris van prinses Beatrix en 
prins Claus was. Van Asbeck, de 
hockeyspeler, speelde achttien 
interlands voor het Nederlands 
team (hij was speler van het 
super Haagse Klein Zwitser-
land), nam deel aan de OS in Los 
Angeles van 1984 en werd daar 
met zijn team zesde.

In hockeyverband zijn de namen 
van de hockeyfamilie Kruize 
wellicht bekender: Roepie 
Kruize was zelf hockeyinterna-
tional en vader van maar liefst 
vier talenten: Hans Tjebbe, Jan 
Hidde, Ties en zus Elske. Het 
gezin woonde aan de Dovene-
telweg (dat weet ik bij toeval, 
omdat een van mijn zussen daar 
als stagiaire/kindermeisje ac-
teerde). Hans Tjebbe nam twee 
keer deel aan de OS, in Montreal 
(1976) en in Los Angeles (1984). 
Hij was een ploeggenoot van Van 
Asbeck.

Harro Ran was waterpolospeler 
en nam deel aan de OS, in Rome 
van 1960. Helaas was daar een 
achtste plaats het op dat moment 
hoogst haalbare. Hij speelde in 
de competitie in het beroemde 
Haagse ZIAN. Karel Hardeman 
(1914–2010) was een roeier, 
nam één keer deel aan de OS in 
1936 in Berlijn. Hij deed mee aan 
de zogenoemde ‘twee met stuur-
man’, kwalificeerde zich voor 
de halve finale, maar werd daar 
uitgeschakeld met een derde 
tijd. Hij was lid van de beroemde 
Leidse roeivereniging Njord en 

werd later huisarts in Den Haag. 
Ook Hans Maier (1916–2018) 
nam als waterpolospeler deel 
aan de spelen in Berlijn in 1936 - 
overigens het propagandaproject 
van Hitler.

Ingrid Imelda Wolf werd in 
1987 met het Nederlands team 
Europees kampioen en in 1990 
wereldkampioen. Op de OS van 
1988 deed ze ook mee, maar 
toen werd haar team ‘slechts’ 
zesde. Wie heeft er ooit gehoord 
van Reinier Bertus Beeuwkes 
(1884-1963)? Hij was de aller-
eerste keeper van het Neder-
lands voetbalelftal. Hij speelde 
bij Quick (Haagser kan haast 
niet) en later bij DFC. Beeuwkes 
speelde zijn eerste interland (de 
eerste officiële interland van het 
Nederlands elftal) op 30 april 
1905 in Antwerpen tegen België, 
die met 4-1 gewonnen werd. In 
1908 werd voor het eerst voetbal 
gespeeld op de OS in Londen. 
Omdat Hongarije en Bohemen 
hun teams te elfder ure hadden 
teruggetrokken kwam Neder-
land tot de halve finale zonder te 
spelen. In die halve finale werd 
kansloos met 4-0 van de latere 
winnaar Engeland verloren, 
waarna Nederland met 2-0 tegen 
Zweden alsnog brons won. Hoezo 
andere tijden? Een Olympische 
‘veelvraat’ was George van Ros-
sem, die als schermer in 1906, 
1908, 1912 en 1920 aan de OS 
deelnam. Hij won in 1906 een 
bronzen en een zilveren medaille 
en in 1912 twee bronzen me-
dailles. Na zijn loopbaan was hij 
actief als sportbestuurder.

Ik kan onmogelijk volledig zijn 
met het opsommen van alle 
Haagse deelnemers aan de 

Olympische Spelen. Maar een 
bijzondere naam was toch nog 
Tinus Osendarp (uit Rijswijk), 
die op de OS van 1936 in Berlijn 
zowel op de 100 als de 200 
meter derde werd achter de 
onnavolgbare Jesse Owens. Hij 
werd in Nederland als “snelste 
blanke” van het toernooi als een 
held ingehaald. Maar er zit nog 
een bijzondere ‘kant’ aan deze 
Osendarp: hij verloor tijdens 
de Tweede Wereldoorlog zijn 
baan bij KLM, ging werken bij 
de Haagse politie en werd in 
1941 lid van de NSB. Later trad 
hij zelfs toe tot de Germaanse 
SS en de Sicherheitsdienst. In 
1944 kwam hij bij het beruchte 
Commando Leemhuis in Den 
Haag en was hij betrokken bij de 
arrestatie van tientallen verzets-
mensen.

Helaas won Joop Zalm (1897-
1969) op de OS in 1928 in Am-
sterdam geen medailles, maar 
scoorde wel totaal 285 kg (92,5 
drukken; 85 kg trekken; 107,5 
kg stoten) en eindigde daarmee 
op de negende plaats. Laten we 
overigens Bart Veldkamp niet 
onvermeld laten. Ik was er nog 
als supporter bij toen hij op het 
kruispunt Frederik Hendrik-
laan/Willem de Zwijgerlaan 
massaal gehuldigd werd voor 
zijn Olympische titel op de Win-
terspelen in 1992 in Albertville, 
waar hij met slechts 2,4 secon-
den op de 10 km de Noor Johann 
Olav Koss voorbleef. Het was 
nog heel lang feest op ‘de Fred’, 
waar immers ook de wasse-
rette/stomerij van de familie 
Veldkamp gehuisvest was.

Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl

Dinsdag 27 juli 2021

o vlak voor het begin van de Olympische 
Spelen 2021 (eigenlijk 2020) in Japan is 
het wel aardig om eens stil te staan bij 

de vraag welke bekende sporters in vorige edities 
afkomstig (of grotendeels woonachtig) waren in Den 
Haag. Het is tenslotte best interessant om, al is het 
maar bij benadering, vast te stellen hoe ‘Olympisch’ 
onze stad eigenlijk was.

Z

Hockeyclub HHIJC, kampioen van het westen, 1955. 1ste rij, v.l.n.r. Bouma, Gerritsen, Bromberg, Kruize 
en Boerstra. 2e rij v.l.n.r. Beets, Van Heel Mellink. 3e rij v.l.n.r. Garrels, Havelaar en Van Heel.  
Foto: Stokvis, collectie Haags Gemeentearchief

Kringkampioenschappen zwemmen in het Zuiderparkbad. De drie kampioenen, v.l.n.r. Dick Langer-
horst, Erica Terpstra en Wieger Mensonides, feliciteren elkaar. Foto: Stokvis, collectie HGA

Huldiging van schaatser Bart Veldkamp op het oude stadhuis aan de Groenmarkt, vanwege zijn gouden medaille tijdens de Olympische Winterspelen in 
Canada, 1992. Foto: Thuring, collectie Haags Gemeentearchief

Haagse deelnemers aan de Olympische Spelen



Op mijn mobylette ging ik zo 
alle klanten af. Op een dag 
belde een van mijn klanten of ik 
ook de nagels van een kaketoe 
knipte. Nu was ik daar niet heel 
enthousiast over, want kaketoes 
bijten zó een bezemsteel door. Ik 
antwoordde dat papegaai-achti-
ge vogels nooit geknipt hoeven 
worden; die klauteren zoveel 
dat de nagels vanzelf slijten. 
De klant hield voet bij stuk en 
ik wilde op mijn beurt geen 
gezichtsverlies. Diezelfde avond 
vertrok ik op mijn brommertje 
naar de Parklaan. Eenmaal daar 
aangekomen bestudeerde ik de 
enorme (imponerende) kake-
toe en adviseerde zijn baasje 

vervolgens nogmaals om de 
nagels met rust te laten. Meneer 
accepteerde helaas geen nee 
als antwoord en stond erop dat 
ik Coco, zo heette de stumper, 
onder handen nam. Wanneer 
Coco op zijn schouder zat, deed 
het namelijk erg zeer. 

Met grote tegenzin begon ik de 
operatie: ik ontdeed me van mijn 
jack en liet Coco in mijn mouw 
kruipen. Al zwetend lukte het 
mij de nagels te kortwieken, de 
ogen van zijn baasje priemden 
in mijn rug. Ik zette Coco met 
veel moeite terug in zijn kooi en 
terwijl ik wat napraatte met zijn 
baasje, zag ik in mijn ooghoek de 

mooie, witte Coco rood kleuren 
door zijn eigen bloed… Daar ka-
ketoes donkere nagels hebben, 
is de bloedbaan niet te zien. Ik 
had dus tot mijn grote schrik 
toch te ver geknipt. Normaalge-
sproken had ik altijd een staafje 
zilvernitraat bij me, om bij een 
ongelukje de nagel dicht te bran-
den. Dit keer was ik dit echter 
vergeten. Snel vertrok ik op mijn 
brommertje, door een voor mij 
onbekende Haagse wijk, op zoek 
naar een avondapotheek. Geluk-
kig vond ik er één en ik haastte 
mij, inmiddels te voet want de 
benzine was op, terug naar de 
Parklaan waar Coco nog wel 
in leven, maar bijna onherken-

baar was vanwege zijn nieuwe 
kleur. Uiteraard weigerde hij 
dit keer in de mouw van mijn 
jack te kruipen, maar na een 
hoop gedoe lukte het mij toch 
om de bewuste nagel dicht te 
branden, zónder verlies van een 
vinger. Van zijn baasje durfde 

ik terstond geen geld meer aan 
te nemen voor deze mislukte 
operatie. Die avond besloot ik 
uitsluitend nog kanariepietjes te 
behandelen!

Rob van Olphen
robvanolphen@icloud.com
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Het avontuur met Coco 
n de jaren zestig had ik net mijn Dibevo 
diploma’s gehaald en was zodoende op 
zeventienjarige leeftijd gediplomeerd dieren-

verzorger in de ruime zin des woords. Diezelfde week 
nog plaatse ik in de Posthoorn en de Haagsche Cou-
rant een oproep met als tekst: “Al is Uw vogel groot of 
klein, laat mij de pedicuur van Uw vogel zijn! Gediplo-
meerd dierenverzorger komt bij U aan huis.” Voor veel 
kanarie-liefhebbers was dit een hele uitkomst; het al-
ternatief was om met je kanarie in zijn kooitje richting 
dierenwinkel te vertrekken, de kooi toegedekt, stress 
veroorzakend bij zowel Pietje als zijn baasje. 

I

Ik als dierenverzorger in de jaren zestig. Coco zelf is helaas niet op beeld vereeuwigd.

dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

Reissom excl. € 19,50 reserveringskosten, € 2,50 Calamiteitenfonds
en SGR bijdrage van € 5 p.p

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld

De mooiste busreizen met
gegarandeerd vertrek

vanaf p.p.

€ 799dejongintra.nl/eblev0212-daagse busreis
Relaxen aan het Meer van Levico

vanaf p.p.

€ 669dejongintra.nl/ebend0210-daagse busreis
Zwarte Woud en Frankrijk

vanaf p.p.

€ 669dejongintra.nl/ebnau0210-daagse busreis
Drielandenreis, Nauders

vanaf p.p.

€ 84912-daagse busreis
Westendorf in Tirol

dejongintra.nl/ebwes03

Vraag onze brochure aan:
www.dejongintra.nl/brochures

vanaf p.p.

€ 499dejongintra.nl/ebhsh016-daagse busreis
De verrassende Veluwe

Dinsdag 27 juli 2021

Midden in het Makerskwartier 
bevindt zich Het Ruijtenhuis. 
Hier maken en restaureren ze de 
mooiste glas-in-lood creaties. 
Met de monumentale panden 
van Stadsherstel een perfect 
passende huurder!

HET RUIJTENHUIS
BOEKHORSTSTRAAT 189

Bouw mee 
aan Haags karakter!

Word certificaathouder
Stadsherstel Den Haag koopt, herstelt en beheert 
monumenten en beeldbepalende panden. 
Want het historisch karakter van Den Haag en 
omgeving moet behouden worden! Stadsherstel 
dankt een groot deel van haar vermogen aan 
certificaathouders. Zij steunen het gedachtegoed en 
werk van de organisatie door certificaten te kopen. 
Geïnteresseerd in certificaten van Stadsherstel?
Kijk snel op www.stadshersteldenhaag.nl
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Haagse Geluiden gaat over Haagse muziek, dansgelegenheden, 
muziekwinkels en platenzaken in de jaren ‘50, ‘60 en ‘70.

In dezelfde straat (in het 
Laakkwartier) woont Roel van 
Asperen, een muzikale man, die 
ook zelf een elektrische gitaar 
in elkaar knutselde. Op mooie 
zomeravonden horen ze elkaar 
door de openstaande balkondeu-
ren spelen. Zo is het contact snel 
gelegd. Roel heeft enige ervaring 
opgedaan bij een indo rockband 
en kan al aardig solo spelen. De 
twee besluiten om samen een 
basgitaar te bouwen en op zoek 
te gaan naar een basgitarist. Hun 
oog valt op ene Jimmy en al gauw 
wordt als drummer Paul Koenen 
aangetrokken. De eerste Specials 
bezetting is een feit. De naam The 
Specials komt van hun eigenge-
bouwde gitaren, die ze diezelfde 

naam meegeven. De bandleden 
besluiten een auditie te houden 
voor een zanger en dat wordt 
Wim Koekoek. Bassist Jimmy 
wordt vervangen door Cor Nauta. 
Al snel vertrekt Cor naar The 
Strangers en wordt opgevolgd 
door Harry Tetro. Drummer Paul 
Koenen wordt vervangen door 
Nico de Buytelaar. Harry en Nico 
speelden beiden in de band The 

Sensationel Strings. In de loop 
der tijd heeft de band nog vele 
personele mutaties gekend. 

In dansgelegenheid De Fles aan 
het Bleyenburg in Den Haag 
regelde Wim Koekoek een 
optreden. Later gaat De Fles 
verder onder de namen Zodi-
ac en Zero. Ze doen auditie en 
na het overwinnen van enkele 
kinderziektes krijgen ze een 
contract voor acht maanden. De 
eerste zondag treden ze op voor 
een volle zaal. Geregeld doen 
er gastmuzikanten mee, zoals 
drummer Sidney Rampersadt 
en gitarist Eddy Chatelin, beiden 
van The Crazy Rockers. Manager 
is zangleraar Ton van Solingen, 
oom van de zangeres Conny van 
Solingen, die regelmatig met de 
band meezingt. In mei 1963 doet 
de band mee aan een muziek 
concours in Noordwijk, waar een 
tweede prijs wordt binnenge-
haald. In 1963 vindt The Ame-
rican Show in Amicitia plaats, 
waar ook winst wordt behaald. 
Aansluitend op deze overwinning 
heeft Robbie van Leeuwen (o.a. 

Motions en Shocking Blue) nog 
kort bij de band gespeeld, als 
vervanger van Roel van Aspe-
ren. Robbie gaat hierna naar 
The Atmospheres. Op de Floyd 
Cramer achtige single Kootanda 
wordt de band begeleid door 
pianist Kees de Bruin. Onder de 
naam The Special Five neemt de 
band één single op, met als titel 
Silly silly/New Orleans. Op het 

Kaag Concours in Restaurant/
Boerderij Meerzicht in Warmond 
in 1963 komen ze door de voor-
rondes heen, maar worden ze in 
de finaleronde slechts vierde. De 
teleurstelling is zo groot dat de 
band besluit uit elkaar te gaan. 
Zoals eerder vermeld zijn er veel 
personele mutaties geweest. 
Zonder iemand te kort te doen, 
zijn de volgende namen nog wel 
noemenswaardig: Leo Bennink 
(gitaar), Leo Kappé (drum), 
André Serban (basgitaar), Paul 
v.d. Voort Maarschalk (gitaar) en 
Henk Schram (basgitaar).

Robert Mindé
romin@ziggo.nl

The Specials
The Specials is een Haagse rockband uit de jaren zestig 
van de vorige eeuw. Wim Alphenaar bezit een element 
van Egmond, wat snaarmechanieken en nog wat andere 
onderdelen, waar hij een gitaar van bouwt. Alle spullen zijn 
gekocht bij muziekwinkel Gerritsen in de Boekhorststraat. 
Wim bouwt ook zelf radio’s en versterkers. 

Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Trattoria Da Gianni

Nonna
Da Gianni is een echte Italiaanse trattoria. 
Een kleine, sfeervol ingerichte zaak met 
veel hout, een grote vitrine vol met authen-
tieke Italiaanse producten en gerechten, 
en op het entresol - met een grote foto van 
Nonna (oma) - is plek voor wel twintig 
personen. We gaan dit keer vroeg lunchen 
en worden heel hartelijk ontvangen door 
Michele. Omdat we midden in de verhuizing 
van ons atelier zitten, nemen we in plaats 

van een lekker wijntje een 
cola (laat Ronaldo het 
maar niet horen...) want 
anders komt er niets 
meer van werken.

Meloncello
We vragen aan Michele 
om ons te verwennen met 
de specialiteiten van het huis. 
Als eerste krijgen we, klassieker kan 
het niet, een vitello tonnato. Het kalfsvlees 
is een klein beetje rosé en perfect gegaard. 
Met de licht zoute tonijnmayonaise, de 
kappertjes en de rucola zijn de smaken 
goed op elkaar afgestemd. Smullen dus. 
We krijgen geen brood, zegt Michele, want 
anders eten we de rest niet op. Vervolgens 
een klein bordje kaas met Grana Padano en 
Pecorino Sardo, lekker en precies genoeg. 

Dan komen de pasta’s. We 
mogen van alles proe-

ven dus komen er vier 
verschillende soorten, 
dampend heet op tafel. 
Tortelloni prosciuto, 

ravioli met truffel, penne 
met tonijn en een pasta 

met aubergine en cherry 
tomaatjes. De pasta wordt elke 

donderdag vers aangevoerd uit Napoli 
en dat proef je maar al te goed! Alles wordt 
in eigen keuken bereid dus ook onze afslui-
ter, een meer dan voortreffelijke tiramisu. 
De koffie is een zelf samengestelde blend, 
ook weer uit Napoli, waar menig klant 
voor omrijdt. We hadden er nog nooit van 
gehoord maar we krijgen er een meloncel-
lo bij, een soort van limoncello, maar dan 
van meloen. Ontzettend lekker!

Buon appetito
Op het menu staan een vijf antipasti, 
vijf salades, negen pasta’s waarvan één 
dagelijks wisselt, een heleboel verschil-
lende panini en warme focaccia’s en twee 
desserts. We zijn even een uurtje in Italië 
geweest. Onze complimenten aan Miche-
le’s vrouw, kokkin Meglena.

Trattoria da Gianni
Noordeinde 190a, Den Haag
Maandag t/m zaterdag 12.00 - 19.00uur
Antipasti vanaf  € 9,-
Salades vanaf  € 7,-
Pasta’s vanaf  € 7,-
Panini vanaf  € 5,-
Drankjes normaal

Op het hoekje van het Noordeinde en de Maziestraat vind je alweer zeven jaar Trattoria da Gianni 
van Michele Cilfone. Al jaren wordt er in beide straten gekookt, gegeten en gedronken in een van de 
talloze restaurants en barretjes. De namen van de zaken veranderen, er komen nieuwe eigenaren 
en nieuwe klanten en de menu’s passen zich aan de tijd aan. Maar op de een of andere manier is 
het hier in de buurt altijd goed.
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nieuw was ook de Pasar Ma-
lam. Het kan niet anders dan 
dat duizenden Hagenaars in de 
jaren vijftig en zestig een keer 
een bezoek aan de Dierentuin 
hebben gebracht. Toch bleek de 
exploitatie onhoudbaar en in 
1968 besloot de gemeenteraad 
het Moorse Paleis vanwege de 
slechte staat van onderhoud 
te slopen ten faveure van een 
nieuw Provinciehuis.

Seinpost
De architect van de Haagse 
Dierentuin, Herman Wesstra, zal 
zich in zijn graf hebben om-
gedraaid bij het horen van het 
nieuws dat zijn Moors Paleis, de 

parel van de stad, zo verwaar-
loosd was dat het moest worden 
gesloopt. Een aantal jaren later 
overkwam dat lot een tweede 
parel die hij ontworpen had: 
Grand café-restaurant Seinpost. 
In 1887 werd zijn creatie op het 
hoogste duin van Scheveningen 
geopend. Ook dit gebouw was 
imposant met koepels en torens, 

met balustrades en veranda’s. 
Majestueuze trappen van het 
terras naar het strand en van 

de oprit naar de entree gaven 
de bezoeker bij het binnengaan 
het gevoel een filmster te zijn. 
In Seinpost was een bistro, een 
restaurant, een café chantant 
en een theater gevestigd, met 
iedere avond livemuziek en 
voorstellingen. De theaterzaal 
met 750 zitplaatsen kon zich 
meten met de andere theaters 

in de stad, zeker qua luxueuze 
aankleding. Na de oorlog was 
het armoe troef in Den Haag. 

Er was wel behoefte aan ver-
tier maar niet meer aan de luxe 
en grandeur van weleer. Ook 
het luxe toerisme uit met name 
Duitsland lag nagenoeg stil. 
Geen wonder dat de exploi-
tatie steeds moeilijker werd. 
In 1951 werd de theaterzaal 
omgebouwd tot bioscoop en 
werd het paviljoen gesloten. In 
1975 viel het doek definitief 
voor Seinpost. Het Kurhaus, 
dat net zo’n moeilijke peri-
ode doormaakte, kon op het 
nippertje vanwege plaatsing 
op de monumentenlijst. Voor 
Seinpost was dat echter te laat. 
Zo verdween na de Dierentuin 
het andere Moors Paleis.

Wat blijft
Wanneer monumentale 
gebouwen worden afgebro-
ken, wordt er meestal wel 
iets bewaard. Kunstwerken of 
karakteristieke bouwobjecten 
die dan vervolgens worden 
verwerkt in de nieuwbouw. De 
Haagse Dierentuin leeft nog 
voort in de Dierentuinbrug 
over de Koningskade naar de 
Houtkade. In de kopse kan-
ten van de brug zijn fraaie 
reliëfs van de fabels van De la 
Fontaine bewaard gebleven. 
Voorts zijn in de tuin van het 
Provinciehuis drie beelden van 
een poema, uil en een adelaar 
te vinden als herinnering aan 
wat er ooit was.

Van het oude Seinpost res-
teert alleen nog het beeld 
van de zeegod Neptunus met 
drietand. Dit beeld stond ooit 
boven op de koepel en staat nu 
bij de ingang van het nieuwe 
restaurant Seinpost. Een impo-
sant kunstwerk, ooit behoren-
de bij een imposant gebouw. 
Wat blijft is het uitzicht op de 
koepel van het Kurhaus vanaf 
de Badhuisweg of de pier. Het 
Kurhaus is geen Moors Paleis, 
dat is echt verleden tijd.

Ton van der Pijl
tonvanderpijl212@gmail.com

De Haagse Dierentuin
De eerste dierentuinen in 
Nederland waren geen va-
kantieattracties zoals nu. Het 
waren serieuze collecties van 
exotische planten en dieren, 
ondergebracht in monumentale 
gebouwen en verzameld door 
eerbiedwaardige genootschap-
pen. Na Amsterdam (1838) 
en Rotterdam (1857) kreeg 
Den Haag in 1863 haar eigen 
Dierentuin. Het Koninklijk 
Zoölogisch en Botanisch Ge-
nootschap gaf opdracht tot de 
verzameling en liet een bijzon-
der entreegebouw neerzetten 
op de hoek van de Koningskade 
en de Benoordenhoutseweg, 
waar nu het Provinciehuis 
staat. Het was een prachtig 
gebouw met koepels en balus-
trades dat in de volksmond al 
snel het ‘Moors Paleis’ werd 
genoemd. Modern voor die tijd 
was dat het gebouw niet alleen 
als entree voor de dierentuin 
fungeerde, maar ook geschikt 
was voor tentoonstellingen, 
grote diners en ontvangsten, 
theatervoorstellingen en mani-
festaties. De prachtige plafond-
schilderijen, de galerijen op de 
eerste verdieping en de grote 
kroonluchters zorgden voor 
een imponerend geheel.

De verdiensten uit de verhuur 
waren hard nodig om de 
hoge kosten van de zorg voor 
planten en met name de dieren 
te dekken. De inkomsten uit 
de entreegelden vielen tegen 
door de crisis maar ook door 
de kleine collectie. Het aantal 
leeuwen en tijgers was beperkt, 

evenals het aantal olifanten dat 
de meeste tijd beperkt bleef tot 
slechts één exemplaar. Critici 
zeiden wel eens dat in het cir-
cus meer wilde dieren te zien 
waren dan in de dierentuin. 
Uitbreiden van de tuin zat er 
helaas niet in, omdat aan alle 
kanten óf bebouwing of grote 
wegen lagen. Met de komst van 
Dierenpark Wassenaar in 1937 
kwam er zelfs een geduchte 
concurrent bij.

Atlantikwall
Aan het begin van de Tweede 
Wereldoorlog kreeg de Haagse 
Dierentuin steun uit onver-
wachte hoek, door de komst 

van een groot aantal wilde 
dieren. Bij het bombarde-
ment van Rotterdam was de 
Diergaarde daar verwoest en 
moesten de dieren in allerijl 
elders worden ondergebracht. 
Artis en Den Haag namen de 
wilde dieren op, terwijl voor de 
andere dieren in de stad onder-
dak werd gevonden. De nieuwe 
leeuwen, panters en tijgers 
trokken veel publiek, maar dat 
was van korte duur. De Duitse 
bezetter startte langs de kust 
met de aanleg van de Atlantik-
wall. De tankgracht liep dwars 
door Den Haag en met name 
dwars door de Dierentuin. 
Nu moesten hier de dieren 

verplaatst worden en gingen 
de wilde dieren naar Artis en 
naar het nieuwe onderkomen 
in Rotterdam, Blijdorp. De 
overige dieren kwamen in ge-
improviseerde hokken op het 
Malieveld te staan of werden 
overgebracht naar het Zuider-
park. De Hagenaars in Zuid-
West waren gewend aan herten 
in hun park, maar kregen op 
de speelweiden nu met lama’s 
en zebra’s te maken. Na de 
oorlog duurde het geruime tijd 
voordat de versperringen wa-
ren opgeruimd. Van de mooie 
tuin en kassen was niets meer 

over, maar de herinrichting 
werd wel ter hand genomen. 
De dieren kwamen echter niet 
meer terug. 

Theaterzaal
Het hoofdgebouw werd in de 
oorlog gespaard en gebruikt 
voor manifestaties van de NSB. 
In 1946 kwamen de vertrouw-
de theatervoorstellingen weer 
terug, evenals de tentoonstel-
lingen van duiven en kippen, 
de autoshows, de jaarlijkse 
uitvoeringen van gymnastiek-
verenigingen, operettegezel-
schappen en het schooltoneel; 

Dinsdag 27 juli 2021

et strandseizoen 
is in volle gang 
en op weg naar 

Scheveningen via de 
Badhuisweg valt weer 
op hoe mooi de entree 
van Scheveningen is. 
Het Kurhaus heet je al 
van verre welkom met 
haar markante koepel. 
Het is dan ook moeilijk 
voor te stellen dat dit 
prachtige gebouw op het 
nippertje van de sloop is 
gered. Twee vergelijk -
bare monumentale 
gebouw en lukten dat 
niet: De Haagse Dieren-
tuin en Seinpost.

“Een imposant kunstwerk ooit 
behorende bij een imposant gebouw”

Plantenkas in de Haagse Dierentuin, 1886.  
Foto: W.F. Vinkenbos, collectie Haags Gemeentearchief

Het gebouw van de Dierentuin, ook wel Moors Paleis genoemd, 1933. Foto: collectie Haags Gemeentearchief Hoofdingang van het Seinpost theater en restaurant, ‘Hotel des Ambassadeurs’, 1910. Foto: collectie Haags Gemeentearchief Het Neptunus-beeld van de koepel van Seinpost Foto: P.G. Kempff, coll. HGA

Interieur van de grote theaterzaal van de Dierentuin, 1910. Foto: collectie Haags Gemeen-
tearchief

De Dierentuinbrug met reliefs van de fabels van De la Fontaine   
(Houtweg, Koninginngegracht). Foto: Willem Vermeij, collectie Haags Gemeentearchief

Seinpostduin, het Neptunus-beeld wordt weggehaald tijdens de sloop van Seinpost. 
Foto: W. van der Zwan, collectie Haags Gemeentearchief
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nieuw was ook de Pasar Ma-
lam. Het kan niet anders dan 
dat duizenden Hagenaars in de 
jaren vijftig en zestig een keer 
een bezoek aan de Dierentuin 
hebben gebracht. Toch bleek de 
exploitatie onhoudbaar en in 
1968 besloot de gemeenteraad 
het Moorse Paleis vanwege de 
slechte staat van onderhoud 
te slopen ten faveure van een 
nieuw Provinciehuis.

Seinpost
De architect van de Haagse 
Dierentuin, Herman Wesstra, zal 
zich in zijn graf hebben om-
gedraaid bij het horen van het 
nieuws dat zijn Moors Paleis, de 

parel van de stad, zo verwaar-
loosd was dat het moest worden 
gesloopt. Een aantal jaren later 
overkwam dat lot een tweede 
parel die hij ontworpen had: 
Grand café-restaurant Seinpost. 
In 1887 werd zijn creatie op het 
hoogste duin van Scheveningen 
geopend. Ook dit gebouw was 
imposant met koepels en torens, 

met balustrades en veranda’s. 
Majestueuze trappen van het 
terras naar het strand en van 

de oprit naar de entree gaven 
de bezoeker bij het binnengaan 
het gevoel een filmster te zijn. 
In Seinpost was een bistro, een 
restaurant, een café chantant 
en een theater gevestigd, met 
iedere avond livemuziek en 
voorstellingen. De theaterzaal 
met 750 zitplaatsen kon zich 
meten met de andere theaters 

in de stad, zeker qua luxueuze 
aankleding. Na de oorlog was 
het armoe troef in Den Haag. 

Er was wel behoefte aan ver-
tier maar niet meer aan de luxe 
en grandeur van weleer. Ook 
het luxe toerisme uit met name 
Duitsland lag nagenoeg stil. 
Geen wonder dat de exploi-
tatie steeds moeilijker werd. 
In 1951 werd de theaterzaal 
omgebouwd tot bioscoop en 
werd het paviljoen gesloten. In 
1975 viel het doek definitief 
voor Seinpost. Het Kurhaus, 
dat net zo’n moeilijke peri-
ode doormaakte, kon op het 
nippertje vanwege plaatsing 
op de monumentenlijst. Voor 
Seinpost was dat echter te laat. 
Zo verdween na de Dierentuin 
het andere Moors Paleis.

Wat blijft
Wanneer monumentale 
gebouwen worden afgebro-
ken, wordt er meestal wel 
iets bewaard. Kunstwerken of 
karakteristieke bouwobjecten 
die dan vervolgens worden 
verwerkt in de nieuwbouw. De 
Haagse Dierentuin leeft nog 
voort in de Dierentuinbrug 
over de Koningskade naar de 
Houtkade. In de kopse kan-
ten van de brug zijn fraaie 
reliëfs van de fabels van De la 
Fontaine bewaard gebleven. 
Voorts zijn in de tuin van het 
Provinciehuis drie beelden van 
een poema, uil en een adelaar 
te vinden als herinnering aan 
wat er ooit was.

Van het oude Seinpost res-
teert alleen nog het beeld 
van de zeegod Neptunus met 
drietand. Dit beeld stond ooit 
boven op de koepel en staat nu 
bij de ingang van het nieuwe 
restaurant Seinpost. Een impo-
sant kunstwerk, ooit behoren-
de bij een imposant gebouw. 
Wat blijft is het uitzicht op de 
koepel van het Kurhaus vanaf 
de Badhuisweg of de pier. Het 
Kurhaus is geen Moors Paleis, 
dat is echt verleden tijd.

Ton van der Pijl
tonvanderpijl212@gmail.com

De Haagse Dierentuin
De eerste dierentuinen in 
Nederland waren geen va-
kantieattracties zoals nu. Het 
waren serieuze collecties van 
exotische planten en dieren, 
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en Rotterdam (1857) kreeg 
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nootschap gaf opdracht tot de 
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gebouw met koepels en balus-
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genoemd. Modern voor die tijd 
was dat het gebouw niet alleen 
als entree voor de dierentuin 
fungeerde, maar ook geschikt 
was voor tentoonstellingen, 
grote diners en ontvangsten, 
theatervoorstellingen en mani-
festaties. De prachtige plafond-
schilderijen, de galerijen op de 
eerste verdieping en de grote 
kroonluchters zorgden voor 
een imponerend geheel.

De verdiensten uit de verhuur 
waren hard nodig om de 
hoge kosten van de zorg voor 
planten en met name de dieren 
te dekken. De inkomsten uit 
de entreegelden vielen tegen 
door de crisis maar ook door 
de kleine collectie. Het aantal 
leeuwen en tijgers was beperkt, 

evenals het aantal olifanten dat 
de meeste tijd beperkt bleef tot 
slechts één exemplaar. Critici 
zeiden wel eens dat in het cir-
cus meer wilde dieren te zien 
waren dan in de dierentuin. 
Uitbreiden van de tuin zat er 
helaas niet in, omdat aan alle 
kanten óf bebouwing of grote 
wegen lagen. Met de komst van 
Dierenpark Wassenaar in 1937 
kwam er zelfs een geduchte 
concurrent bij.

Atlantikwall
Aan het begin van de Tweede 
Wereldoorlog kreeg de Haagse 
Dierentuin steun uit onver-
wachte hoek, door de komst 

van een groot aantal wilde 
dieren. Bij het bombarde-
ment van Rotterdam was de 
Diergaarde daar verwoest en 
moesten de dieren in allerijl 
elders worden ondergebracht. 
Artis en Den Haag namen de 
wilde dieren op, terwijl voor de 
andere dieren in de stad onder-
dak werd gevonden. De nieuwe 
leeuwen, panters en tijgers 
trokken veel publiek, maar dat 
was van korte duur. De Duitse 
bezetter startte langs de kust 
met de aanleg van de Atlantik-
wall. De tankgracht liep dwars 
door Den Haag en met name 
dwars door de Dierentuin. 
Nu moesten hier de dieren 
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in hun park, maar kregen op 
de speelweiden nu met lama’s 
en zebra’s te maken. Na de 
oorlog duurde het geruime tijd 
voordat de versperringen wa-
ren opgeruimd. Van de mooie 
tuin en kassen was niets meer 

over, maar de herinrichting 
werd wel ter hand genomen. 
De dieren kwamen echter niet 
meer terug. 

Theaterzaal
Het hoofdgebouw werd in de 
oorlog gespaard en gebruikt 
voor manifestaties van de NSB. 
In 1946 kwamen de vertrouw-
de theatervoorstellingen weer 
terug, evenals de tentoonstel-
lingen van duiven en kippen, 
de autoshows, de jaarlijkse 
uitvoeringen van gymnastiek-
verenigingen, operettegezel-
schappen en het schooltoneel; 
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nippertje van de sloop is 
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gebouw en lukten dat 
niet: De Haagse Dieren-
tuin en Seinpost.
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behorende bij een imposant gebouw”
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In de verte klinkt het geluid 
van een opstijgende V2 met 
waarschijnlijke bestemming En-
geland. Met vrij grote regelmaat 
komen die bij ons over en aan 
het geluid kun je dan horen of 
het ‘goed’ gaat. Dit keer duidelijk 
niet, want vanuit mijn positie zie 
ik het kreng als een vurig vlam-
mende bol naar beneden dwar-
relen, recht op onze woning af. 
Verstijfd van schrik staan mijn 
moeder en ik voor het raam. Op 
onverklaarbare wijze drijft het 
gevaarte plotseling af in weste-
lijke richting en verdwijnt achter 
de daken van de scholen aan de 
overzijde, richting Indigostraat. 
Jaren later heb ik deze getrof-
fen straat nog eens bezocht en 
zag de maquette op de muur 
van een van de nieuwgebouwde 
woningen, met daarop de datum 
vermeld en het aantal slacht-
offers. Het stemde weer tot 
nadenken…

Er is al veel over de Tweede 
Wereldoorlog geschreven en 
vrijwel altijd door mensen 

die de oorlog als volwassene 
hebben meegemaakt. Zelden 
lees je hoe een kind de oorlog 
heeft ervaren. Op die tiende 
mei 1940 was ik zeven jaar en 
negen maanden, oud genoeg om 
te beseffen dat het geluid van 
honderden vliegtuigen die vroeg 
in de ochtend overvlogen, een 
zekere bedreiging inhielden. Dat 
gevoel werd bevestigd door de 
reacties van overige familiele-
den. Niemand echter kon op dat 
moment vermoeden wat voor 
ramp ons nog te wachten stond.

Als een kind ’s middags van 
school thuiskomt en vraagt: 
“Mamma, wat eten we van-
avond, ik rammel van de 
honger”, dan zal hij zich vast 
niet afvragen of hij dat woordje 
‘honger’ wel terecht gebruikt.
Laat ik het eens in hoofdletters 
schrijven: HONGER. Ook dan 
dekt het nog steeds bij lange na 
de lading niet, maar krijgt het 
toch iets meer perspectief. Ten 
onrechte wordt door veel men-
sen de hongerwinter van 1945 

gezien als de periode waarin 
het dagelijkse voedsel schaar-
ser werd. Die schaarste begon 
echter al in 1942 en werd met 
het verstrijken van de oorlogs-
jaren alleen maar groter. Ik heb 
eerdere pogingen gedaan om 
dat alles overheersende gevoel 
van echte honger te omschrij-
ven, maar vooralsnog is dit 
niet gelukt. ’s Morgens opstaan 
met een lege maag, wetende 
dat daarin tijdens het verdere 
verloop van de dag weinig ver-
andering zal komen. Die nooit 
aflatende behoefte aan eten, dag 
in, dag uit.

Ruim dertig jaar geleden, een 
dikke vijfenveertig jaar na de 
oorlog, zag ik voor het eerst 
in zwart-witbeelden op tv een 
scène van een groepje hongerige 
kinderen die de gamellen van de 
gaarkeuken met een lepel leeg 
schrapen. Ik herinnerde mij een 
soortgelijke situatie bij ons in de 
buurt. Ik stond toen op enige af-
stand, ook met een lepel in mijn 
hand, met mijzelf te overleggen 
of ik daaraan mee kon doen. 
Ondanks dat gierende hongerge-
voel kon ik het niet opbrengen. 
Je denkt dat dit soort ervaringen 
geen sporen nalaten, maar toen 
ik die beelden vijfenveertig jaar 
later terugzag op tv, zat ik als 
een kind te janken. Hoe naïef 
kan een kind in een oorlog zijn… 
In het voorjaar van 1943 ging 
ik met een vriendje naar de bio-
scoop waar een oorlogsfilm met 

overduidelijk propagandistische 
motieven draaide. Toch waren 
we beiden begaan met het lot 
van de jonge held, een Duitse 
soldaat, die zijn maten redde 
met het luiden van een klok in 
een kerktoren. Ik was nog net 
verstandig genoeg om dit niet 
thuis aan de familie te vertellen; 
ik zou gegarandeerd de wind 
van voren krijgen. 

Het was natuurlijk niet alleen 
de honger die ons teisterde. 
Regelmatig vielen de leveringen 
van gas, elektra en water uit. 
Brandstof, schoonmaakarti-
kelen, zeep, tandpasta, warme 
kleding of schoenen, kortom alle 
eerste levensbehoeften waren 
geheel niet of zeer beperkt en 
vaak in een ‘ersatz’-uitvoering 
en tegen extreem hoge prijzen 
op de ‘zwarte markt’ ver-
krijgbaar. Als ik het mij goed 
herinner, kostte een half brood 
op de zwarte markt maar liefst 
vijftien gulden! Brandstof voor 
de kachel was zelfs zwart niet te 
koop, zodat we de dagen door-
brachten in een onverwarmd 
huis. Als er al iets van voedsel te 
bereiden was, deden we dat op 
een klein kacheltje dat de mayo 
heette. Hij werd op de kachel 
in de huiskamer gezet en met 
stukjes hout gestookt. Het hout 

van de linnenkast in de slaapka-
mer zorgde voor de benodigde 
brandstof. Wat zou volgen? Ik 
weet dat er in sommige huizen 
verschillende kamerdeuren en 
zelfs vloerdelen waren opge-
stookt.

Dit gebrek aan van alles had 
natuurlijk consequenties voor 
het dagelijks leven. Van lieverlee 
werd alles wat minder schoon 
en de verpaupering sloeg toe. 
Vlooien en luizen kregen vrij 
baan. De school werd niet meer 
bezocht en overdag kroop je van 
tijd tot tijd maar weer je bed in 
om aan de extreme kou in de 
winter te ontsnappen. De Haag-
se humor was desondanks ook 
nu nog alom aanwezig, maar 
dan wel in een uiterst cynische 
vorm. Het verhaal gaat dat in die 
koude hongerwinter een oud 
dametje bij het passeren van 
een rij mensen bij een winkel 
aan een ras-Hagenaar vroeg: 
“Wat ken je hier krège”? Even-
eens in onvervalst plat Haags 
reageerde hij: “De kâhwe koors”. 
Dat kinderen in de oorlog nogal 
naïef op vrij ernstige voorvallen 
konden reageren, vertel ik een 
andere keer.

Karel Koper
k.f.koper@hetnet.nl
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Jeugdherinneringen van een ex-Hagenaar Oorlog
et is zondag 1 januari 1945, Nieuwjaarsdag. Buiten is het erg koud 
en binnen nauwelijks warmer. Zo rond half zes wordt de vrachtwa-
gen met het eten voor de gaarkeuken verwacht en al vanaf vier uur 

kijk ik regelmatig uit het raam van de Escamplaan 43 naar de school schuin 
aan de overkant in de Weesperstraat, waarin de uitgifte van het gaarkeuke-
neten plaatsvindt. Het is altijd weer een gok hoe laat ze komen en zelfs of er 
überhaupt ‘geleverd’ wordt. Om over de kwaliteit nog maar te zwijgen.

H

Escamplaan 65, schoolgebouw openbare kleuterschool, 1946. 
Fotopersbureau den Heuvel, collectie Haags Gemeentearchief
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geland. Met vrij grote regelmaat 
komen die bij ons over en aan 
het geluid kun je dan horen of 
het ‘goed’ gaat. Dit keer duidelijk 
niet, want vanuit mijn positie zie 
ik het kreng als een vurig vlam-
mende bol naar beneden dwar-
relen, recht op onze woning af. 
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moeder en ik voor het raam. Op 
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den. Niemand echter kon op dat 
moment vermoeden wat voor 
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Als een kind ’s middags van 
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“Mamma, wat eten we van-
avond, ik rammel van de 
honger”, dan zal hij zich vast 
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met een lege maag, wetende 
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andering zal komen. Die nooit 
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dikke vijfenveertig jaar na de 
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op de ‘zwarte markt’ ver-
krijgbaar. Als ik het mij goed 
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koop, zodat we de dagen door-
brachten in een onverwarmd 
huis. Als er al iets van voedsel te 
bereiden was, deden we dat op 
een klein kacheltje dat de mayo 
heette. Hij werd op de kachel 
in de huiskamer gezet en met 
stukjes hout gestookt. Het hout 

van de linnenkast in de slaapka-
mer zorgde voor de benodigde 
brandstof. Wat zou volgen? Ik 
weet dat er in sommige huizen 
verschillende kamerdeuren en 
zelfs vloerdelen waren opge-
stookt.

Dit gebrek aan van alles had 
natuurlijk consequenties voor 
het dagelijks leven. Van lieverlee 
werd alles wat minder schoon 
en de verpaupering sloeg toe. 
Vlooien en luizen kregen vrij 
baan. De school werd niet meer 
bezocht en overdag kroop je van 
tijd tot tijd maar weer je bed in 
om aan de extreme kou in de 
winter te ontsnappen. De Haag-
se humor was desondanks ook 
nu nog alom aanwezig, maar 
dan wel in een uiterst cynische 
vorm. Het verhaal gaat dat in die 
koude hongerwinter een oud 
dametje bij het passeren van 
een rij mensen bij een winkel 
aan een ras-Hagenaar vroeg: 
“Wat ken je hier krège”? Even-
eens in onvervalst plat Haags 
reageerde hij: “De kâhwe koors”. 
Dat kinderen in de oorlog nogal 
naïef op vrij ernstige voorvallen 
konden reageren, vertel ik een 
andere keer.

Karel Koper
k.f.koper@hetnet.nl
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Jeugdherinneringen van een ex-Hagenaar Oorlog
et is zondag 1 januari 1945, Nieuwjaarsdag. Buiten is het erg koud 
en binnen nauwelijks warmer. Zo rond half zes wordt de vrachtwa-
gen met het eten voor de gaarkeuken verwacht en al vanaf vier uur 

kijk ik regelmatig uit het raam van de Escamplaan 43 naar de school schuin 
aan de overkant in de Weesperstraat, waarin de uitgifte van het gaarkeuke-
neten plaatsvindt. Het is altijd weer een gok hoe laat ze komen en zelfs of er 
überhaupt ‘geleverd’ wordt. Om over de kwaliteit nog maar te zwijgen.

H

Escamplaan 65, schoolgebouw openbare kleuterschool, 1946. 
Fotopersbureau den Heuvel, collectie Haags Gemeentearchief

De maquette in de Indigostraat
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KRAKALEE
KLEUR

HERSTEL

DOORGEZAKT
OPGEVULD

NIEUW 
SCHUIM

STOELENMATTERIJ 
MEUBELRESTAURATIE 

Biezen - Rieten - Pitriet stoelen
Restauratie kasten, kabinetten

Koffiekring in tafelblad
Lijmen van stoelen, bank of kasten

Ook verwijderen van houtworm

LEERSPECIALIST:
REINIGEN, REPAREREN, KLEUREN 
Gekrakeleerd, vervuild, verschoten door de zon of 

doorgezakt. Reparatie leuning of zitting. 
Wij stofferen of repareren uw lederen meubels weer 

als nieuw. Ook kleuren, reinigen of aanbrengen 
flexibele laklaag mogelijk

Wassenaar 070 - 200 78 89 Den Haag 070 - 200 78 88 Leiden 071 - 204 08 81 
VERTEGENWOORDIGER 

GRATIS OFFERTE OP MAAT
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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 (55) John Vroom (autojournalist)

Rover 3500V8

Leuk detail was, overigens 
wel meer toegepast in die 
tijd, de horizontale stads- en 
knipperlichten die bovenaan 
eindigden in een kunststof punt 
dat aangelicht werd door het 
stadslicht, waardoor je in het 
donker vanachter het stuur 
een prima beeld kreeg waar de 
auto ophield aan de voorkant 
en het eveneens inzicht gaf of 
het stadslicht wel brandde. Slim 
hè? Elegante, vierkante bagage-
klep waarop als extra optie het 
reservewiel gemonteerd kon 
worden voor eigenaren die de 
bagageruimte te klein vonden. 
Velen kozen daar ook voor, 
omdat het heel sportief oogde. 
Over de gehele breedte van de 
auto chique chromen sierlijsten, 
die deze Rover tot een plaatje 

maakte. Het interieur is voor 
mij nog steeds het toppunt 
van Britse chic. Zulke mooie, 
rond gevormde leren stoelen 
met hoofdsteunen voorin en 
dezelfde stoelvorm achterin, 
met daartussen een vetleren 
middenarmsteun. Een vijfde 
passagier was in deze Rover 
niet echt welkom, zo leek het. 
Het dashboard was voor die tijd 
en zelfs nu nog heel bijzonder 
gevormd. Het instrumentenpa-
neel bestond uit een langwer-
pige unit met een lintsnelheids-
meter. Daaronder een dikleren 
stootrand met weer daaronder 
de rij fraai en apart gevormde 
schakelaars. Eveneens een 
apart gevormde radio met 
drukknoppen en die heerlijk 
simpele aan- en uitknop, en die 

andere voor het zoeken van 
de zenders die eigenlijk alleen 
maar op Radio 2 van de BBC 
hoort te staan om in de juiste 
sfeer te blijven. De 3500V8 was 
standaard met een prachtig 
hout-metalen sportstuur gele-
verd en een toerenteller. Ik her-
inner mij nog goed de eveneens 
apart en bijna design gevormde 
hendels onder het stuur voor 
de richtingaanwijzers en de 
claxon. De stoelen zagen er niet 
alleen mooi uit, maar zaten ook 
uiterst comfortabel. Ik zat als 

een vorst en snoof met genoe-
gen die speciale lucht van leer, 
hout en Castrol olie. Ik herinner 
mij weer dat mijn tante, die zo’n 
donkerblauwe Rover 3500V8 
bezat, tijdens een jeugdvakantie 
in Engeland aan mij vroeg of ik 
zin had om na een familiebe-
zoek terug te rijden naar het 
huis in Harrow. Ik had net mijn 
rijbewijs, had nog nooit links 
gereden met het stuur aan de 
rechterkant en evenmin in een 
automaat. Natuurlijk zei ik ‘ja’, 
maar ik was toch wel blij toen 

ik ‘m na een uur genieten heel 
op het tuinpad parkeerde. Nog 
steeds is het een imposante 
auto en als je hem startte kwam 
die fenomenale V8 motor tot 
leven met een donkerbruine 
grom. De vering was plezierig 
stug, maar toch comfortabel. 
Wat is het toch eeuwig zonde 
dat de echte Britse auto-indus-
trie ter ziele is. Gelukkig heb ik 
de herinneringen nog.

John Vroom
johnvroom@planet.nl

en van de mooiste klassiekers uit mijn 
jeugdjaren is toch wel de Rover 3500V8. Dit 
model werd in 1963 geïntroduceerd op de 

London Motor Show. Een sensatie, want Rover had 
toch altijd wat klassieke modellen. De carrosserie 
was uiterst modern en de techniek was nog niet eer-
der in een ander Rover-model gebruikt. Lage, scherp 
vloeiende lijnen, eindigend in puntige lampen aan de 
voor- en achterkant. Een fraaie smalle voorkant met 
veel chroom, dubbele koplampen en een sierlijke 
grille met het gracieuze Rover-logo in het midden. 

Dinsdag 27 juli 2021

Dat is nu wat ze 
in België noemen 
‘Open Deur Dagen’, 
terwijl Mieke luistert 
naar de Belgische 
Songfestivalinzending 
van destijds, 
Goeiemorgen Morgen, 
van Hugo en Nicole.

E
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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 Gezellig programma met Patrick van Houten. 

12.00 uur   Muijs in de Middag Lunchprogramma met Bas Muijs.

14.00 uur   Muziek aan Zee Marjolein Visser draait heerlijke muziek.

16.00 uur    West komt Thuis We nemen de dag met je door (tot 19.00 
uur, daarna non-stop muziek).

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 de actualiteit met je door.

14.00 uur   Willem op Zaterdag Programma met veel lol en muziek, ge-
presenteerd door Willem van Zuilen (tot 18.00 uur, dan 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 (herhaling om 18.00 uur)
Pieter Kuipers draait muziek op verzoek.

10.00 uur   UIT! 

12.00 uur   Vroeger werd Later (tot 14.00 uur, daarna non-stop muziek).
Ron Davids haalt met luisteraars herinneringen op. 

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

ma: Alles op 1 A4, over snelweg A4 en de mensen er omheen.

di: Johan gaat Nat Over de rol van water in onze provincie.

wo: Eruit op de Buis  Met op 14/7 Prinsenhof Delft en op 21/7 een 
rondleiding door het Atlantikwall museum. 

do:  Bij ons in Scheveningen Op 29/7 struinen we voor het laatst door 
Scheveningen. Daarna zie je elke donderdag de serie Tramsporen over 
de Haagse Tram. Presentatie: Fred Zuiderwijk. 

vr:    Hart voor Muziek Zing mee met Hollandse hits

17.30 uur   TV West Nieuws             

17.45 uur   Weer met Huub  Weerbericht van Huub Mizee.

TV West zaterdag
07.30 uur   TV West Weekoverzicht

17.00 uur   Westdoc Op 31/7 zie je de documentaire Kust over het 
Haagse strand. Op 7/8 zie je Vaart over het leven van schippers, gepre-
senteerd door Elles de Bruin, afwisselend uitgezonden met Haagse Iconen 
met Sjaak Bral, omdat Sjaak deze maand zijn 25-jarig jubileum viert. 

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

17.00 uur  Westdoc Muziek Met op 1/8 George Baker
in Concert en op 8/8 de concertregistratie van het 
jubileumconcert van Golden Earring Five Zero. 

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

Deze week bij

westwest

Sjaak Bral viert deze maand dat hij 25 jaar   
  in het vak zit! 
    
    Luister zaterdag naar Broodje Bral en kijk  
       7 augustus naar de aflevering van Haagse 
       Iconen waarin Fred Zuiderwijk Sjaak 
          meeneemt naar plekken die belangrijk 
           voor hem zijn.

Elkaar verstaan
Als we elkaar kunnen verstaan, kunnen 
we elkaar begrijpen en hebben we min-
der conflicten. Met die gedachte ontwierp 
L.L. Zamenhof rond 1880 een nieuwe, 
eenvoudige taal. Zamenhof is geboren in 
Białystok, een plaats in het noordoosten 
van Polen. In zijn tijd woonden daar 
Polen, Russen, Joden en Duitsers. Die 
spraken elk een eigen taal, wat vaak tot 
onenigheid en zelfs tot straatgevechten 
leidde. Al heel jong dacht Zamenhof na 
over een oplossing voor dit probleem. Hij 
bedacht dat er naast die verschillende 
talen nog een gemeenschappelijke taal 
zou moeten zijn die alle mensen zouden 
kunnen spreken. Overigens was Zamen-
hof geen taalkundige. Hij studeerde medi-
cijnen en specialiseerde zich tot oogarts. 

Iemand die hoopt
De taal kreeg de naam ‘Esperanto’, wat 
betekent ‘Hij die hoopt’. Met zestien 
eenvoudige basisregels is het mogelijk 
om de taal snel te leren en met anderen 
te communiceren. Bij het leren van een 
taal gaat vaak de meeste tijd zitten in 
de uitzonderingen. Wie heeft niet zitten 
zweten op de Franse onregelmatige 
werkwoorden? Esperanto heeft juist een 
grammatica en opbouw van woorden 
met een grote regelmaat en logica. Zoals 
de naam al weergeeft: Esperanto is meer 
dan alleen een taal. Wat de sprekers met 

elkaar verbindt, is het ideaal elkaar beter 
te begrijpen om zo de wereld beter te 
maken. 

Willem Drees
Iemand die helemaal achter het ideaal 
van Esperanto stond, was Willem Drees, 
gemeenteraadslid en wethouder in Den 
Haag en later minister en minister-pre-
sident van Nederland. Hij volgde in 1933 
een cursus bij András Cseh. Drees was 
enthousiast over wat hij noemde “de ge-
niaal gevonden eenvoudige opbouw” van 
de taal. Hij kon al snel teksten lezen, maar 
door gebrek aan tijd is hij niet verder 
gekomen. Maar waar mogelijk heeft hij 
zich als pleitbezorger voor de taal en de 
beweging ingezet. Bijvoorbeeld door de 
openingsrede voor Esperanto congressen 
te houden. 

Esperanto nu
De Universele Esperanto Vereniging heeft 
leden in 120 landen, dus als je Esperanto 
leert, kun je op veel plaatsen met mensen 
in contact komen. In de huidige digi-
tale wereld is het nog makkelijker om 
Esperanto te leren. Bijvoorbeeld door het 
bekende Duo Lingo te gebruiken. In Den 
Haag vind je in de Riouwstraat het Inter-
nationaal Esperanto Instituut dat zijn 
locatie heeft genoemd naar de hierboven 
vermeldde András Cseh. Dit instituut 
geeft cursussen, maakt cursusmateriaal 
en beheert een bibliotheek. Een Esperan-
to vereniging hoort helemaal thuis in 
onze stad van Vrede en Recht!

Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl

k zing met mijn koor regelmatig in diverse Haagse 
zorgcentra. Zo zongen we een keer in ‘Het Zamen’. 
Toen ik ging kijken hoe ik daar moest komen, begreep 

ik ook de vreemde spelling van de naam van dit huis. Het 
adres is namelijk ‘Esperantostraat’ en die straat komt uit op de 
‘Zamenhofstraat’. 

I
Esperanto in Den Haag

Zamenhofstraat Den Haag

Drees congresbundel Esperanto Den Haag

Esperantostraat Den Haag

Esperanto instituut Den Haag

Drees monument Den Haag
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Carillonconcert in de Nutstuin

Op drie vrijdagmiddagen in de zomer 
geven gerenommeerde beiaardiers 
carillonconcerten vanuit de toren van 
de Haagse Grote Kerk. De concerten 
zijn prima te beluisteren in de Nuts-
tuin (ingang Jan Hendrikstraat). Het 
stadsrumoer valt volledig weg, er 
worden programma’s verstrekt en 
er is gelegenheid om te zitten en een 

drankje te drinken. Het laatste concert vindt plaats op vrijdag 30 juli. Gijsbert Kok 
(stadsbeiaardier van Den Haag en Scheveningen) bespeelt het carillon van de Grote 
Kerk met werken van o.a. Bach, Handel, Piazzolla en luchtige liedjes. De concerten 
zijn gratis te beluisteren in de Nutstuin. Consumpties zijn verkrijgbaar in Juni (voor 
eigen rekening). Vanaf een half uur voor aanvang van elk concert is er een introduc-
tie en worden er programma’s verstrekt. 

Wanneer & waar: vr 30 juli, 15.00u, Nutstuin
Meer info via www.stichtingcarillondenhaag.nl

Het Groene Podium – muzikale voorstelling 

Een muzikale voorstelling 
rond het recent verschenen 
boek. Gerard Alderliefste 
begeleidde Shaffy tijdens de 
onverwachte en door weini-
gen voor mogelijk gehouden 
toegift van diens carrière. 
De revival van het lied Laat 
me - Vivre, door Shaffy en 
Alderliefste opnieuw op-
genomen in 2005, leidde 
tot een reeks optredens door heel Nederland. Gerard beschrijft de avonturen die zij 
onderweg beleefden en daarmee het ontstaan van een bijzondere vriendschap. In het 
boek Mijn Avonturen met Ramses Shaffy lezen we als het ware mee in het dagboek van 
Gerard, uitgewerkt ter gelegenheid van Shaffy’s tiende sterfdag op 1 december 2019. 
Ondersteund door geprojecteerde foto’s en video’s vertelt Gerard over zijn avonturen 
met Ramses. Hij maakt natuurlijk ook muziek. Er is (samen-) zang, begeleid op piano 
en/of gitaar en er is (indien mogelijk) rode wijn en kroepoek, waar Ramses zo gek op 
was.

Wanneer & waar: za 31 juli, 21.00u, Huygens’ Hofwijck, Voorburg
Meer info via www.hofwijck.nl

Borealis – Fotomuseum

Het belang van de bossen op onze  
planeet was nooit eerder zo duidelijk als 
nu. Het zijn de bomen die de enorme  
uitstoot van CO2 uit onze atmosfeer fil-
teren en daarmee een belangrijke bijdra-
ge leveren in de strijd tegen de klimaat-
verandering. Fotograaf Jeroen Toirkens 
(1971) en journalist en televisiemaker 
Jelle Brandt Corstius (1978) hebben 
voor hun project Borealis de afgelopen 

vier jaar de bossen van de zogenaamde boreale zone bezocht, op zoek naar de verhalen 
van deze bossen en de mensen die ze bewonen. Nu de effecten van klimaatverandering 
steeds duidelijker te zien en te voelen zijn, is het 
belangrijk deze verhalen te vertellen. De beelden 
van Toirkens getuigen van de eeuwenoude mythi-
sche aantrekkingskracht van de bossen, maar 
tonen ook de manieren waarop de bewoners van 
de boreale zone hun leefgebied behandelen en 
beschermen. In de grote tentoonstelling Borealis 
– Life in the Woods komen alle acht hoofdstuk-
ken van het project aan bod; van houthakkers 
in Noorwegen, wetenschappelijk onderzoek in 
Japan en nieuwe aanplant in Schotland tot en met 
het persoonlijke sluitstuk van Toirkens en Brandt 
Corstius in Alaska.

Meer info via www.fotomuseumdenhaag.nl

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.

Delft Chamber Music Festival

Het Delft Chamber Music 
Festival gaat deze zomer 
door met als thema ‘Bra-
ve new world’. Artistiek 
leider en violiste Liza 
Ferschtman stelt voor 
het laatst het programma 
samen: zij programmeert 
het eerste deel van dit 
internationale kamer-
muziekfestival in Delft. 
Pianiste Nino Gvetadze 

neemt het stokje als artistiek leider over en programmeert het tweede deel van de 
komende editie. Ondanks de aanwezigheid van COVID-19 gaat het festival ervan uit dat 
er eind juli gedurende tien dagen weer muziek kan klinken in Delft. Er wordt uiteraard 
rekening gehouden met diverse maatregelen zoals het verplicht anderhalve meter af-
stand houden, het luchten van de concertzaal tussen de concerten door, het aanbieden 
van desinfecteringsmiddelen. Tevens zullen enkele grote publiekstrekkers zoals het 
Marktconcert en de Stoelendansconcerten in Midden-Delfland niet plaatsvinden. On-
der het motto ‘Brave new world’ werken vertrekkend artistiek leider Liza Ferschtman 
én aantredend artistiek leider Nino Gvetadze samen aan een uitgebreid programma 
van 38 concerten. Deze duren een uur en worden deels herhaald vanwege de beperkte 
zaalcapaciteit. Diverse concerten worden online en via Radio 4 aangeboden.

Wanneer & waar: t/m zo 1 aug, Delft centrum
Meer info via www.delftmusicfestival.nl

Team NL Olympic Festival

Tokio komt naar Den 
Haag! De Olympische 
Spelen toch van heel 
dichtbij meemaken? 
Zelf lekker sporten, live 
beelden bekijken; het 
kan op het Sportstrand 
van Den Haag. Tot en 
met 8 augustus 2021 
is hét sportstrand van 
Den Haag omgetoverd 
tot een prachtig festival 
dat de olympische sferen van Tokio naar Nederland brengt. Overdag kun je zelf 
sporten beoefenen onder begeleiding van meer dan vijftig verschillende sportbon-
den. Daarnaast kun je live de Olympische Spelen volgen op grote tv-schermen en 
TeamNL aanmoedigen, inclusief voor- en nabeschouwingen, entertainment en de 
aanwezigheid van ex-topsporters en olympiërs. Ons eigen Holland Heineken House 
op Scheveningen. Tot slot zijn er de huldigingen van de sporters en zal heel Den 
Haag sport ademen met sportactiveiten in de hele in de stad.

Wanneer & waar: t/m zo 8 aug, Scheveningen bad
Meer info via www.teamnl.org/festival

Dinsdag 27 juli 2021

In deze agenda vindt u tal van interessante activiteiten, zoals tentoonstellingen, lezingen, cursussen, muziek, 
theater, excursies en nog veel meer. Zowel buiten als online is er van alles te beleven in Den Haag en omgeving.  

Organiseert u een leuke activiteit waar onze lezers blij van worden? Mail uw activiteiten of tips naar info@dehaagsetijden.nl of bel: 070 - 360 76 76

Eropuit!Eropuit!
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West. Daarnaast houden we je natuurlijk altijd op de hoogte van al het nieuws.
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met Tjeerd Spoor en Jorinda Teeuwen.
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presenteerd door Willem van Zuilen (tot 18.00 uur, dan 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 (herhaling om 18.00 uur)
Pieter Kuipers draait muziek op verzoek.

10.00 uur   UIT! 

12.00 uur   Vroeger werd Later (tot 14.00 uur, daarna non-stop muziek).
Ron Davids haalt met luisteraars herinneringen op. 

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

ma: Alles op 1 A4, over snelweg A4 en de mensen er omheen.

di: Johan gaat Nat Over de rol van water in onze provincie.

wo: Eruit op de Buis  Met op 14/7 Prinsenhof Delft en op 21/7 een 
rondleiding door het Atlantikwall museum. 

do:  Bij ons in Scheveningen Op 29/7 struinen we voor het laatst door 
Scheveningen. Daarna zie je elke donderdag de serie Tramsporen over 
de Haagse Tram. Presentatie: Fred Zuiderwijk. 

vr:    Hart voor Muziek Zing mee met Hollandse hits

17.30 uur   TV West Nieuws             

17.45 uur   Weer met Huub  Weerbericht van Huub Mizee.

TV West zaterdag
07.30 uur   TV West Weekoverzicht

17.00 uur   Westdoc Op 31/7 zie je de documentaire Kust over het 
Haagse strand. Op 7/8 zie je Vaart over het leven van schippers, gepre-
senteerd door Elles de Bruin, afwisselend uitgezonden met Haagse Iconen 
met Sjaak Bral, omdat Sjaak deze maand zijn 25-jarig jubileum viert. 

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

17.00 uur  Westdoc Muziek Met op 1/8 George Baker
in Concert en op 8/8 de concertregistratie van het 
jubileumconcert van Golden Earring Five Zero. 

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

Deze week bij

westwest

Sjaak Bral viert deze maand dat hij 25 jaar   
  in het vak zit! 
    
    Luister zaterdag naar Broodje Bral en kijk  
       7 augustus naar de aflevering van Haagse 
       Iconen waarin Fred Zuiderwijk Sjaak 
          meeneemt naar plekken die belangrijk 
           voor hem zijn.

Elkaar verstaan
Als we elkaar kunnen verstaan, kunnen 
we elkaar begrijpen en hebben we min-
der conflicten. Met die gedachte ontwierp 
L.L. Zamenhof rond 1880 een nieuwe, 
eenvoudige taal. Zamenhof is geboren in 
Białystok, een plaats in het noordoosten 
van Polen. In zijn tijd woonden daar 
Polen, Russen, Joden en Duitsers. Die 
spraken elk een eigen taal, wat vaak tot 
onenigheid en zelfs tot straatgevechten 
leidde. Al heel jong dacht Zamenhof na 
over een oplossing voor dit probleem. Hij 
bedacht dat er naast die verschillende 
talen nog een gemeenschappelijke taal 
zou moeten zijn die alle mensen zouden 
kunnen spreken. Overigens was Zamen-
hof geen taalkundige. Hij studeerde medi-
cijnen en specialiseerde zich tot oogarts. 

Iemand die hoopt
De taal kreeg de naam ‘Esperanto’, wat 
betekent ‘Hij die hoopt’. Met zestien 
eenvoudige basisregels is het mogelijk 
om de taal snel te leren en met anderen 
te communiceren. Bij het leren van een 
taal gaat vaak de meeste tijd zitten in 
de uitzonderingen. Wie heeft niet zitten 
zweten op de Franse onregelmatige 
werkwoorden? Esperanto heeft juist een 
grammatica en opbouw van woorden 
met een grote regelmaat en logica. Zoals 
de naam al weergeeft: Esperanto is meer 
dan alleen een taal. Wat de sprekers met 

elkaar verbindt, is het ideaal elkaar beter 
te begrijpen om zo de wereld beter te 
maken. 

Willem Drees
Iemand die helemaal achter het ideaal 
van Esperanto stond, was Willem Drees, 
gemeenteraadslid en wethouder in Den 
Haag en later minister en minister-pre-
sident van Nederland. Hij volgde in 1933 
een cursus bij András Cseh. Drees was 
enthousiast over wat hij noemde “de ge-
niaal gevonden eenvoudige opbouw” van 
de taal. Hij kon al snel teksten lezen, maar 
door gebrek aan tijd is hij niet verder 
gekomen. Maar waar mogelijk heeft hij 
zich als pleitbezorger voor de taal en de 
beweging ingezet. Bijvoorbeeld door de 
openingsrede voor Esperanto congressen 
te houden. 

Esperanto nu
De Universele Esperanto Vereniging heeft 
leden in 120 landen, dus als je Esperanto 
leert, kun je op veel plaatsen met mensen 
in contact komen. In de huidige digi-
tale wereld is het nog makkelijker om 
Esperanto te leren. Bijvoorbeeld door het 
bekende Duo Lingo te gebruiken. In Den 
Haag vind je in de Riouwstraat het Inter-
nationaal Esperanto Instituut dat zijn 
locatie heeft genoemd naar de hierboven 
vermeldde András Cseh. Dit instituut 
geeft cursussen, maakt cursusmateriaal 
en beheert een bibliotheek. Een Esperan-
to vereniging hoort helemaal thuis in 
onze stad van Vrede en Recht!

Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl

k zing met mijn koor regelmatig in diverse Haagse 
zorgcentra. Zo zongen we een keer in ‘Het Zamen’. 
Toen ik ging kijken hoe ik daar moest komen, begreep 

ik ook de vreemde spelling van de naam van dit huis. Het 
adres is namelijk ‘Esperantostraat’ en die straat komt uit op de 
‘Zamenhofstraat’. 

I
Esperanto in Den Haag

Zamenhofstraat Den Haag

Drees congresbundel Esperanto Den Haag

Esperantostraat Den Haag

Esperanto instituut Den Haag

Drees monument Den Haag
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Carillonconcert in de Nutstuin

Op drie vrijdagmiddagen in de zomer 
geven gerenommeerde beiaardiers 
carillonconcerten vanuit de toren van 
de Haagse Grote Kerk. De concerten 
zijn prima te beluisteren in de Nuts-
tuin (ingang Jan Hendrikstraat). Het 
stadsrumoer valt volledig weg, er 
worden programma’s verstrekt en 
er is gelegenheid om te zitten en een 

drankje te drinken. Het laatste concert vindt plaats op vrijdag 30 juli. Gijsbert Kok 
(stadsbeiaardier van Den Haag en Scheveningen) bespeelt het carillon van de Grote 
Kerk met werken van o.a. Bach, Handel, Piazzolla en luchtige liedjes. De concerten 
zijn gratis te beluisteren in de Nutstuin. Consumpties zijn verkrijgbaar in Juni (voor 
eigen rekening). Vanaf een half uur voor aanvang van elk concert is er een introduc-
tie en worden er programma’s verstrekt. 

Wanneer & waar: vr 30 juli, 15.00u, Nutstuin
Meer info via www.stichtingcarillondenhaag.nl

Het Groene Podium – muzikale voorstelling 

Een muzikale voorstelling 
rond het recent verschenen 
boek. Gerard Alderliefste 
begeleidde Shaffy tijdens de 
onverwachte en door weini-
gen voor mogelijk gehouden 
toegift van diens carrière. 
De revival van het lied Laat 
me - Vivre, door Shaffy en 
Alderliefste opnieuw op-
genomen in 2005, leidde 
tot een reeks optredens door heel Nederland. Gerard beschrijft de avonturen die zij 
onderweg beleefden en daarmee het ontstaan van een bijzondere vriendschap. In het 
boek Mijn Avonturen met Ramses Shaffy lezen we als het ware mee in het dagboek van 
Gerard, uitgewerkt ter gelegenheid van Shaffy’s tiende sterfdag op 1 december 2019. 
Ondersteund door geprojecteerde foto’s en video’s vertelt Gerard over zijn avonturen 
met Ramses. Hij maakt natuurlijk ook muziek. Er is (samen-) zang, begeleid op piano 
en/of gitaar en er is (indien mogelijk) rode wijn en kroepoek, waar Ramses zo gek op 
was.

Wanneer & waar: za 31 juli, 21.00u, Huygens’ Hofwijck, Voorburg
Meer info via www.hofwijck.nl

Borealis – Fotomuseum

Het belang van de bossen op onze  
planeet was nooit eerder zo duidelijk als 
nu. Het zijn de bomen die de enorme  
uitstoot van CO2 uit onze atmosfeer fil-
teren en daarmee een belangrijke bijdra-
ge leveren in de strijd tegen de klimaat-
verandering. Fotograaf Jeroen Toirkens 
(1971) en journalist en televisiemaker 
Jelle Brandt Corstius (1978) hebben 
voor hun project Borealis de afgelopen 

vier jaar de bossen van de zogenaamde boreale zone bezocht, op zoek naar de verhalen 
van deze bossen en de mensen die ze bewonen. Nu de effecten van klimaatverandering 
steeds duidelijker te zien en te voelen zijn, is het 
belangrijk deze verhalen te vertellen. De beelden 
van Toirkens getuigen van de eeuwenoude mythi-
sche aantrekkingskracht van de bossen, maar 
tonen ook de manieren waarop de bewoners van 
de boreale zone hun leefgebied behandelen en 
beschermen. In de grote tentoonstelling Borealis 
– Life in the Woods komen alle acht hoofdstuk-
ken van het project aan bod; van houthakkers 
in Noorwegen, wetenschappelijk onderzoek in 
Japan en nieuwe aanplant in Schotland tot en met 
het persoonlijke sluitstuk van Toirkens en Brandt 
Corstius in Alaska.

Meer info via www.fotomuseumdenhaag.nl

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.

Delft Chamber Music Festival

Het Delft Chamber Music 
Festival gaat deze zomer 
door met als thema ‘Bra-
ve new world’. Artistiek 
leider en violiste Liza 
Ferschtman stelt voor 
het laatst het programma 
samen: zij programmeert 
het eerste deel van dit 
internationale kamer-
muziekfestival in Delft. 
Pianiste Nino Gvetadze 

neemt het stokje als artistiek leider over en programmeert het tweede deel van de 
komende editie. Ondanks de aanwezigheid van COVID-19 gaat het festival ervan uit dat 
er eind juli gedurende tien dagen weer muziek kan klinken in Delft. Er wordt uiteraard 
rekening gehouden met diverse maatregelen zoals het verplicht anderhalve meter af-
stand houden, het luchten van de concertzaal tussen de concerten door, het aanbieden 
van desinfecteringsmiddelen. Tevens zullen enkele grote publiekstrekkers zoals het 
Marktconcert en de Stoelendansconcerten in Midden-Delfland niet plaatsvinden. On-
der het motto ‘Brave new world’ werken vertrekkend artistiek leider Liza Ferschtman 
én aantredend artistiek leider Nino Gvetadze samen aan een uitgebreid programma 
van 38 concerten. Deze duren een uur en worden deels herhaald vanwege de beperkte 
zaalcapaciteit. Diverse concerten worden online en via Radio 4 aangeboden.

Wanneer & waar: t/m zo 1 aug, Delft centrum
Meer info via www.delftmusicfestival.nl

Team NL Olympic Festival

Tokio komt naar Den 
Haag! De Olympische 
Spelen toch van heel 
dichtbij meemaken? 
Zelf lekker sporten, live 
beelden bekijken; het 
kan op het Sportstrand 
van Den Haag. Tot en 
met 8 augustus 2021 
is hét sportstrand van 
Den Haag omgetoverd 
tot een prachtig festival 
dat de olympische sferen van Tokio naar Nederland brengt. Overdag kun je zelf 
sporten beoefenen onder begeleiding van meer dan vijftig verschillende sportbon-
den. Daarnaast kun je live de Olympische Spelen volgen op grote tv-schermen en 
TeamNL aanmoedigen, inclusief voor- en nabeschouwingen, entertainment en de 
aanwezigheid van ex-topsporters en olympiërs. Ons eigen Holland Heineken House 
op Scheveningen. Tot slot zijn er de huldigingen van de sporters en zal heel Den 
Haag sport ademen met sportactiveiten in de hele in de stad.

Wanneer & waar: t/m zo 8 aug, Scheveningen bad
Meer info via www.teamnl.org/festival

Dinsdag 27 juli 2021

In deze agenda vindt u tal van interessante activiteiten, zoals tentoonstellingen, lezingen, cursussen, muziek, 
theater, excursies en nog veel meer. Zowel buiten als online is er van alles te beleven in Den Haag en omgeving.  

Organiseert u een leuke activiteit waar onze lezers blij van worden? Mail uw activiteiten of tips naar info@dehaagsetijden.nl of bel: 070 - 360 76 76

Eropuit!Eropuit!
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RUUD VAN DER GEEST SCHOEN- & SLEUTELSERVICE
Al sinds 1976 de reparateur voor al  uw schoenen, tassen en lederwaren. 
Grote sortering voetbedden en onderhoudsartikelen.

Ook voor  uw
orthopedische 
aanpassingen aan 
confectieschoenen

We hebben een aantal salontafels Astoria in de opruiming
Bijvoorbeeld 130x70 cm 

Van € 1015,-Van € 1015,-  voorvoor  € 598,-€ 598,-
Tevens leverbaar in 100x100 cm 

en hoektafels van 60x60 cm

Kijk op www.starstijlmeubelen.nl voor informatie en prijzen.Kijk op www.starstijlmeubelen.nl voor informatie en prijzen.

Nederland wint op de spelen zes 
gouden medailles, waaronder 
een plak voor de legendarische 
bokser Bep van Klaveren. Johnny 
Weissmuller, die later beroemd 
zou worden als actieheld in een 
aantal Tarzan-films, wint voor de 
Verenigde Staten twee gouden 
medailles bij het zwemmen. In 
Den Haag maakt ADO zich als on-
opvallende eersteklasser gereed 
voor het nieuwe voetbalseizoen. 
Jazz, blues en ragtime zijn popu-
laire muziekstijlen in de roerige 
jaren twintig. In de bioscoop 
draait de stille film The Circus, 
met komiek Charlie Chaplin. Het 
leven speelt zich voor een groot 

deel op straat af. Kooplieden 
verkopen hun handelswaar op 
de Grote Markt-Prinsegracht. 
Handkarren, paarden en wagens, 
bakfietsen en automobielen 
zorgen voor oorverdovende 
bedrijvigheid. Kinderen spelen 
met hoepels, tollen, knikkers en 
trappen een balletje. 
Op deze zaterdag komen in 
café-restaurant Emma, gelegen 
aan het Haagse Regentesseplein, 
een aantal Rijksambtenaren, 
mannen met bolhoed en net pak, 
bijeen. In de bovenzaal wordt 
een vergadering gehouden met 
als doel de oprichting van een 
sportvereniging. Na jaren van 

stukgelopen pogingen, conflicten 
en teleurstellingen wijzen de 
neuzen van de Rijksambtenaren 
nu vrijwel allemaal dezelfde kant 
op. De laatste plooien worden 
onder het genot van een goede 
borrel en sigaar weggestreken. 
De geboorte van de Rijksambte-
naren Sportvereniging (R.A.S.) 
is een feit. Die avond worden 
36 mensen lid van de nieuwe 
vereniging en schrijven twintig 
donateurs zich in. De contributie 
voor spelende leden wordt vast-
gesteld op vijftig cent per maand. 
De Rijksambtenaren besluiten 
toe te treden tot de zaterdagmid-
dag-competitie van de Haagse 
Voetbalbond. Als clubkleuren 
worden geel en zwart gekozen 
met op het logo de trotse Haagse 
ooievaar, staand op een bal als 
stralend middelpunt. In Kijkduin, 
bij het eindpunt van buslijn M, 
wordt een voetbalveld gehuurd. 
Op 6 oktober 1928 speelt R.A.S. 
zijn eerste wedstrijd. In de strijd 
om de Zilveren Ooievaar wordt 
met 6-5 van KLM verloren. In de 
jaren die volgen worden succes-
sen afgewisseld met teleurstel-
lingen. Maar het is deze voetbal-

vereniging, inmiddels bekend 
als Hvv RAS en voetballend op 
het Sportpark aan de Albardas-
traat, waar Den Haag bekendste 
voetballer van dit moment zijn 
voetbalcarrière begint. 

Tim Krul wordt geboren in 
Den Haag op 3 april 1988 en 
is hooguit zes jaar oud als hij 
zijn eerste stappen zet bij RAS. 
Al snel wordt opgemerkt dat 
de jonge doelverdediger zeer 
talentvol is. Als achtjarige maakt 
hij de overstap naar ADO Den 
Haag. Daar ontwikkelt Tim zich 
verder als een betrouwbare 
sluitpost die door zijn positieve 
optreden op het EK voor onder 
de zeventien jaar in de belang-
stelling komt te staan van een 
aantal buitenlandse clubs. Op 
zijn zeventiende wordt Tim ge-
contracteerd bij de Engelse club 
Newcastle United waar hij twaalf 
jaar onder de lat zou staan. Na 
een aantal omzwervingen maakt 
Tim in 2018 de overstap naar 
zijn huidige club Norwich City, 
waarmee hij afgelopen seizoen 
kampioen werd van de Football 
League Championship. Ook in 
het Nederlands Elftal is Tim Krul 
een betrouwbare sluitpost. Op 4 
juni 2011 maakt de toen 23-ja-
rige doelverdediger zijn debuut 
in het Nederlands Elftal. De oud-
RAS speler maakt zich op 5 juli 
2014 onsterfelijk tijdens het WK 

in Brazilië. In de kwartfinale Ne-
derland Costa Rica wordt Tim in 
de laatste minuut van de tweede 
verlenging in het veld gebracht. 
Een geniale en nooit vertoonde 
zet van bondscoach Louis van 
Gaal. In de daaropvolgende pe-
naltyreeks stopt onze trots twee 
penalty’s waardoor Oranje zich 
plaatst voor de halve finale. Een 
Haagse legende is geboren. 

Ondanks zijn succes is Tim nooit 
vergeten waar hij zijn eerste 
voetbalstappen heeft gezet. Dat 
blijkt uit een bijzonder geschenk 
van Tim aan Hvv RAS. Zijn 
gesigneerde keepersshirt met 
een persoonlijke tekst erop: “Bij 
deze mooie club is het allemaal 
begonnen”. 

Jan Kaffa
jankaffa@hotmail.com

e reizen terug naar 28 juli 1928. Een fris windje speelt met de zon op 
deze onbewolkte zaterdag. Nederland telt ruim zeven miljoen inwoners 
waarvan er ongeveer vierhonderdduizend in onze mooie stad achter 

de duinen wonen. Op deze bijzondere dag opent prins Hendrik, echtgenoot van 
koningin Wilhelmina, in Amsterdam de Olympische Spelen. Voor het eerst en 
het laatst wordt het vierjaarlijks sportevenement in ons land gehouden. 

W
Hvv RAS, 93 jaar oud

RAS 2021

Tim Krul als jonge doelverdediger bij Hvv 
RAS. Foto: RAS

Tim Krul tijdens een training in 2015. 
Foto: Kathi Rudminat, Wikimedia

Café Emma op het Regentesseplein, 1912. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Aankondiging van de Olympische Spelen in Amsterdam, 1928. Bron: Stadsarchief Amsterdam.

070 - 2210499
merlijn@inessentieuitvaarten.nl
www.inessentieuitvaarten.nl

24/7
bereikbaar

070 - 2210499
merlijn@inessentieuitvaarten.nl
www.inessentieuitvaarten.nl

Afscheid nemen 
van wie iemand 
in essentie was.

In Essentie uitvaarten helpt je hierbij, 
we lopen samen een stukje op, 

tot zover als nodig is.

Merlijn Berkhout-Schippers
Integer, betrouwbaar, persoonlijk
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zijn eerste wedstrijd. In de strijd 
om de Zilveren Ooievaar wordt 
met 6-5 van KLM verloren. In de 
jaren die volgen worden succes-
sen afgewisseld met teleurstel-
lingen. Maar het is deze voetbal-

vereniging, inmiddels bekend 
als Hvv RAS en voetballend op 
het Sportpark aan de Albardas-
traat, waar Den Haag bekendste 
voetballer van dit moment zijn 
voetbalcarrière begint. 

Tim Krul wordt geboren in 
Den Haag op 3 april 1988 en 
is hooguit zes jaar oud als hij 
zijn eerste stappen zet bij RAS. 
Al snel wordt opgemerkt dat 
de jonge doelverdediger zeer 
talentvol is. Als achtjarige maakt 
hij de overstap naar ADO Den 
Haag. Daar ontwikkelt Tim zich 
verder als een betrouwbare 
sluitpost die door zijn positieve 
optreden op het EK voor onder 
de zeventien jaar in de belang-
stelling komt te staan van een 
aantal buitenlandse clubs. Op 
zijn zeventiende wordt Tim ge-
contracteerd bij de Engelse club 
Newcastle United waar hij twaalf 
jaar onder de lat zou staan. Na 
een aantal omzwervingen maakt 
Tim in 2018 de overstap naar 
zijn huidige club Norwich City, 
waarmee hij afgelopen seizoen 
kampioen werd van de Football 
League Championship. Ook in 
het Nederlands Elftal is Tim Krul 
een betrouwbare sluitpost. Op 4 
juni 2011 maakt de toen 23-ja-
rige doelverdediger zijn debuut 
in het Nederlands Elftal. De oud-
RAS speler maakt zich op 5 juli 
2014 onsterfelijk tijdens het WK 

in Brazilië. In de kwartfinale Ne-
derland Costa Rica wordt Tim in 
de laatste minuut van de tweede 
verlenging in het veld gebracht. 
Een geniale en nooit vertoonde 
zet van bondscoach Louis van 
Gaal. In de daaropvolgende pe-
naltyreeks stopt onze trots twee 
penalty’s waardoor Oranje zich 
plaatst voor de halve finale. Een 
Haagse legende is geboren. 

Ondanks zijn succes is Tim nooit 
vergeten waar hij zijn eerste 
voetbalstappen heeft gezet. Dat 
blijkt uit een bijzonder geschenk 
van Tim aan Hvv RAS. Zijn 
gesigneerde keepersshirt met 
een persoonlijke tekst erop: “Bij 
deze mooie club is het allemaal 
begonnen”. 

Jan Kaffa
jankaffa@hotmail.com

e reizen terug naar 28 juli 1928. Een fris windje speelt met de zon op 
deze onbewolkte zaterdag. Nederland telt ruim zeven miljoen inwoners 
waarvan er ongeveer vierhonderdduizend in onze mooie stad achter 

de duinen wonen. Op deze bijzondere dag opent prins Hendrik, echtgenoot van 
koningin Wilhelmina, in Amsterdam de Olympische Spelen. Voor het eerst en 
het laatst wordt het vierjaarlijks sportevenement in ons land gehouden. 

W
Hvv RAS, 93 jaar oud
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Tim Krul als jonge doelverdediger bij Hvv 
RAS. Foto: RAS

Tim Krul tijdens een training in 2015. 
Foto: Kathi Rudminat, Wikimedia

Café Emma op het Regentesseplein, 1912. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Aankondiging van de Olympische Spelen in Amsterdam, 1928. Bron: Stadsarchief Amsterdam.

070 - 2210499
merlijn@inessentieuitvaarten.nl
www.inessentieuitvaarten.nl

24/7
bereikbaar

070 - 2210499
merlijn@inessentieuitvaarten.nl
www.inessentieuitvaarten.nl

Afscheid nemen 
van wie iemand 
in essentie was.

In Essentie uitvaarten helpt je hierbij, 
we lopen samen een stukje op, 

tot zover als nodig is.

Merlijn Berkhout-Schippers
Integer, betrouwbaar, persoonlijk
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VOOR ADVIES: www.hennink.info | (0900)0105 | Zinkwerf 45 | 2544 EC | Den Haag
(lokaal tarief)

Badkamer aanpassingen
zoals een mooie inloopdouche!
Bent u bang om te vallen in de badkamer?
Hennink denkt met u mee.

Complete verbouwingen • Duurzame oplossingen • Storingsdienst •  Technisch onderhoud • Dakreparaties
Mechanische ventilatie • Badkamer • Sanitair • Keukens • Elektra • CV nieuw / reparatie

instal lat ietechniek b.v.
TOTAALINSTALLATEUR

PERSONEEL

GEZOCHT

A F S F E E R A F N A F

L E T A R D N E K O K L

A B A K K E R T N I E S

A U T K R V N E E V A E

R L I E A O T T E R D G

Z D O L I S N N U L I N

E E N D Z S S K A O E A

N R S R Z D R N E M H G

L B C A A W S E O L K O

Y A H G R A A K V L A K

S A E E J T N A A L W J

T N F R E I E Z N M Z E

In elke editie van De Haagse 
Tijden kunt u verschillende 
puzzels maken.  
 
Mocht u de oplossingen weten 
van de puzzels op deze pagina, 
dan maakt u kans op deze leuke 
prijs van de Fifties Store!  

U kunt de oplossing tot  
5 augustus mailen naar 
puzzel@dehaagsetijden.nl. 
 
Oplossingen vorige editie:
1. Sudoku: 9
2. Zweedse puzzel: Strandtent
3. Kruiswoordpuzzel: Vakantie

Puzzel & Win! 
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SUDOKU1

Wij feliciteren de winnaar van de vorige editie met een 
mooie prijs, aangeboden door de Fifties Store. Het houten 
decoratiebord met de Coca-Cola flessen evolutie gaat naar:
R. van Leeuwen te Den Haag

Let op! U dient de prijs zelf op te halen bij de Fifties Store.

Horizontaal: 1 schroeflijn  6 ontzag  12 voeg  13 levenloos  14 titel  16 watertje  18 Europeaan   
19 onmeetbaar getal  20 been  22 vrouwelijk dier  24 keurig  25 familielid  27 laan  29 grappenmaker  
30 kosten koper  31 water in Utrecht  33 jong dier  35 meervoud  37 wees gegroet  38 dra  39 Chinese 
deegwaar  40 namelijk  41 pl. in Gelderland  42 mak  44 de oudste  45 roem  47 riv. in Frankrijk   
50 noodsein  52 watering  54 op de wijze van  56 gezet  58 trekdier  59 meetkundige term   
61 stuk hout  64 en omstreken  65 uitroep van vreugde  66 overal  68 orkaan  69 sieraad. 

Verticaal: 1 bagger  2 voorzetsel  3 vlug  4 mestvocht  5 gravin van Holland  7 pl. in Gelderland   
8 gebakje  9 nachthemd  10 en dergelijke  11 schenkmond  15 vleesgerecht  17 zangnoot   
18 aanwijzend vnw.  19 toestemming  21 tegenover  23 lekkernij  24 achter  26 pers. vnw.   
27 nauwelijks  28 selecte groep  29 namiddag  30 vaas  32 ratelpopulier  34 Turks bevelhebber   
36 op grote afstand  41 water in Friesland  43 motorschip  46 zangnoot  48 deel v.e. schoen   
49 drinkbakje  51 of dergelijke  52 aansteekkoord  53 heldere ster  55 treuzel  57 fris   
59 vrouwelijk dier  60 plechtige gelofte  62 bloeiwijze  63 boogbal  65 lage rivierstand  67 familielid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

KRUISWOORDPUZZEL2

4 37 47 13 20 60 102 24

S G P E F A Z R O B O T
E S N L C T W E V E N S
V T A I H T A T I S P V
I R S C L E B T N A I E
D E O L V N B E N S A D
E T N P E T E K I N D E
N A N K J K R E U P E L
T N E I T A P A M U E R
L W T E C M G R A P P A
D I E H L E T E G R E V
Z W T A E G A T N O M A
Z E N D S T A T I O N K

attent
eenling
etter
evident
flard
gemak
grappa

kreupel
montage
opjagen
petekind
reumapatient
robot
sneek

sonnet
spankracht
terts
tocht
vedel
vergetelheid
visie

vloed
weken
weven
zendstation
zwabber
zweet

S G P E F A Z R O B O T
E S N L C T W E V E N S
V T A I H T A T I S P V
I R S C L E B T N A I E
D E O L V N B E N S A D
E T N P E T E K I N D E
N A N K J K R E U P E L
T N E I T A P A M U E R
L W T E C M G R A P P A
D I E H L E T E G R E V
Z W T A E G A T N O M A
Z E N D S T A T I O N K

WOORDZOEKER3

WINNAAR

Win nu het boek Den Haag Bevalt! Daarin vertellen prominente Nederlanders 
over de onlosmakelijke band die zij met hun geboortestad hebben. Het zijn 
bijzondere verhalen die voor elke Hagenaar een feest van de herkenning zijn.  
Er worden 2 boeken weggegeven t.w.v. € 22,50.
Verkrijgbaar bij de Fifties Store www.fiftiesstore.nl 
Namensestraat 73 - 2587 VX Den Haag - 070 3585810

2 6 4
2 3 1 7

6
8 2

4 5 9 7
1 5 4

3
6 7 1 5
7 2 4

5 6 1
6 2
3

9 7 3
8 2

4 7 8
1 2 5

6 8 4
4 9 6 1
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JA, ik neem een abonnement 
of geef er een cadeau. U ontvangt dan 
iedere 14 dagen de krant in de 
brievenbus.
Ik maak het bedrag over op 
NL08 RABO 0129 9222 93 
t.n.v. Brückel Reclame BV

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

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

❏  Hal�aarabonnement Nederland € 40,00 
❏ Jaarabonnement Nederland € 75,00       
❏ Jaarabonnement buitenland € 95,00
Deze actie is alleen geldig voor abonnementen afgesloten tot 10 augustus 2021.
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‘Onder het genot van een lekker Haags bakkie...’
Nu tijdelijk een heerlijk cadeau bij 
een abonnement op De Haagse Tijden!

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

Cadeautip voor (oud)Hagenaars

De Haagse krant van alle tijden 

De val
Talentvolle Rinus was net negen-

tien jaar toen hij deelnam aan de 

tandemsprint op de wielerbaan 

van Rome. Met Mees Gerritsen 

ging hij de strijd aan met de tan-

dems van andere landen. Dat ging 

het duo goed af want ze bereikten 

eremetaal. Maar toen ging het fout. 

Tijdens de tweede heat smakte het 

duo hard tegen de houten baan en 

brak Paul zijn linker sleutelbeen 

op drie plaatsen. Amsterdammer 

Gerritsen kwam eraf met een dij-

beenwond. Dagblad De Waarheid 

‘Stuurman Gerritsen waagde te 

stuur kwijt. Hij had er beter aan 

brons tegen de Sovjet-Unie te 

Italianen was geen eer te beha-

len.” Rinus Paul is het hiermee 

van de baan. Ze sneden ons de pas 

af. Foto’s bewijzen dat. Dus einde 

verhaal. Geen medaille. Het zit me 

nog steeds dwars.” 

Vier jaar later kreeg Rinus Paul de 
-

van Tokio, maar hij gaf er de voor-

gekregen”, aldus de bewoner van 
-

antwoordelijk voor mijn gezin en 

wilde niet zo lang van huis.” Rinus 

had een snelle sprint, maar was 

ook allrounder. Hij stond bekend 

om zijn ‘tweede adem’ en om zijn 

imposante turbodijen. In de jaren 

zestig was Den Haag wielerstad, 

met jaarlijks vele wedstrijden in 

bijna alle stadswijken. Het bekend-

was de Ronde van Capitol op en 

nabij de Loosduinseweg. Den Haag 

herbergde toen goede renners, 

Mik Snijder, Arie den Hartog en 

-

meededen, kreeg dus de ereplaat-

Wielerbaan Duinhorst

Tussen Den Haag en Wassenaar, 

op de 445 meter lange geasfal-

teerde wielerpiste, leerde Paul 
-

velodrooms. Met Gerard Koel 

greep Rinus de nationale titel 

koppelkoers en ook behaalde hij 

ook tweemaal op het onderdeel 

sprint. Zijn veelzijdigheid toonde 

stayeren en behaalde brons 

Prof van 1964 tot 1970

formeerden kleine profploegen 

die Rinus op de loonlijst hadden. 

Het was geen vetpot, hoewel hij 

ploegen als Caballero, Willem 

kwam er niet. De beste uitslagen 

-

terug naar de amateurs bij de 

‘horlogeploeg’ van Delbana. Hij 

De grootste successen

-

reeds veel indruk. De Ronde van 

-

renbaan van Nootdorp met winst 

in de Ronde van het Zuiderpark 

-

-

was hij de beste in de Ronde van 

vierde rit van Olympia’s Ronde 

km een tweede plaats op.

Ton van Wieringen

tonvanwieringen@ziggo.nl
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ud-wielrenner Rinus Paul uit Den Haag 

reed naar vele overwinningen op weg en 

baan; was twee keer Nederlands Kam-

pioen op de baan, koerste als beroepsrenner en 

deed mee aan de Olympische Spelen van 1960 in 

Rome. Die deelname liep helaas uit op een teleur-

stelling.

O

De Olympische Spelen van 1960 

altijd in herinnering

De zeefdrukken 

van François 

Palm

Haagse deelnemers 

aan de Olympische 

Spelen

Moorse paleizen 

in Den Haag
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2571 BW 's-Gravenhage 

Tel: 070-3603927

info@vd-vlugt.nl

www.glashandel-vandervlugt.nl

Hvv RAS, 

93 jaar oud
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