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Door het Covid-19 virus verliep 
in 2020 Prinsjesdag echter an-
ders dan gebruikelijk. Vanwege 
de onderlinge afstand van 1,5 
meter vond de gezamenlijke 
vergadering van de leden van 
de Eerste en Tweede Kamer 
dat jaar plaats in de Grote Kerk, 
waar ook de Troonrede werd 
uitgesproken. Koning en konin-
gin kwamen daar rechtstreeks 
per auto naar toe, publiek was 
niet welkom. Bewindslieden en 
Kamerleden werden in kleine 
busjes van het Binnenhof 
naar de Grote Kerk gebracht, 
sommigen gingen vanwege het 
uitzonderlijk warme weer daar 

te voet naartoe. Frivole hoedjes 
maakten plaats voor mond-
kapjes. Ook ‘s middags bij het 
aanbieden van de Miljoenen-
nota werden de nodige maat-
regelen in acht genomen. Hoe 
Prinsjesdag 2021 zal verlopen 
is lastig te voorspellen zolang 
het virus nog aanwezig is. 
De komende jaren zullen de 
ceremoniën rond Prinsjesdag 
er sowieso anders uit gaan zien, 
want vanwege een uitgebreide 
renovatie van het Binnenhof 
zal de Ridderzaal jarenlang niet 
toegankelijk zijn. De restauratie 
van de Gouden Koets is inmid-
dels in juni afgerond, de koets is 

voorlopig te bezichtigen in het 
Amsterdams Museum.

Ik denk zelf vaak terug aan de ja-
ren 1984-1990 toen ik Prinsjes-
dag van zeer dichtbij beleefde. Ik 
werkte in die tijd in een zijstraat 
van het Noordeinde, vlak bij 
het werkpaleis van koningin 
Beatrix. In die jaren waren het 
steeds manschappen van de 
luchtmacht die op Prinsjesdag 
voor een erewacht zorgden en 
het orkest van de Koninklijke 
Luchtmacht dat het Wilhelmus 
speelde als koningin Beatrix 
en prins Claus van het Paleis 
Noordeinde vertrokken. De 
Oranjestraat was de plek waar 
rond 11.00 uur de bussen van de 

luchtmacht werden geparkeerd. 
Het duurde altijd even voor alle 
muziekinstrumenten uitgeladen 
waren. De bussen bleven in de 
Oranjestraat, de manschappen 
marcheerden vandaar via de Pa-
leisstraat naar het Paleis om zich 
op te stellen naast de treden van 
het bordes. Op mijn werkplek 
zat ik eerste rang en kon dat 
alles goed volgen en er foto’s van 
maken. 

De route van de Gouden Koets 
wordt de avond tevoren altijd 
al afgezet met dranghekken, 
maar de laatste afsluiting van 
het Noordeinde wordt pas op 
Prinsjesdag om 12.00 uur bij 
het paleishek neergezet. Vanuit 

de Oranjestraat kon ik daar dan 
vrij gemakkelijk nog een mooi 
plekje zoeken. Grappig om te 
zien dat de persfotografen in 
het speciale persvak krukjes en 
trapjes meenemen om de mooi-
ste foto van het gebeuren te 
kunnen maken. In 1986 raakte 
ik in gesprek met de echtgenote 
van de nieuwe Opperstalmees-
ter, die op die bewuste dag voor 
de eerste keer verantwoordelijk 
was voor de goede gang van 
zaken in de stoet. Net als haar 
man zat ze natuurlijk ook in 
spanning of het allemaal goed 
zou verlopen en ze vertelde mij 
daar van alles over. Zo is het elke 
keer weer spannend om met de 
Gouden Koets de draai door het 
hek te maken. Daarmee wordt 
door de koetsiers veel geoefend. 
Ik stond met haar vooraan bij 
dat hek van het Paleisplein en 
wij konden koningin Beatrix 
en prins Claus van heel dichtbij 
zien toen de koets door het hek 
het Noordeinde opdraaide en ze 
net onze kant opkeken. 

In 1990 verhuisde mijn werk-
gever naar de Dr. Kuyperstraat. 
Op mijn nieuwe werkplek zag 
ik nog wel af en toe koetsiers 
vanaf de koninklijke stallen met 
kleinere rijtuigen voorbijrijden 
- met de paarden moet natuur-
lijk regelmatig worden geoe-
fend - maar mijn mooie plekje 
was ik toen kwijt. Ik heb goede 
herinneringen aan mijn baan 
in de Oranjestraat maar het 
gebeuren op Prinsjesdag spant 
daarbij wel de kroon.

B. Spaans-Barkmeijer
bonniespa@telfort.nl

adat Willem-Alexander in 2013 zijn moeder 
had opgevolgd als staatshoofd veranderde 
er weinig in het vertrouwde beeld van 

Prinsjesdag: de rijtoer in de Gouden Koets met veel 
publiek langs de route, het uitspreken van de Troon-
rede in de Ridderzaal en na afloop de ‘balkonscène’ 
bij Paleis Noordeinde. Uiteraard ‘s middags gevolgd 
door de aanbieding van de Miljoenennota door de 
minister van Financiën met het befaamde koffertje. 
Vanwege het restaureren van de Gouden Koets 
moesten Willem-Alexander en Maxima vanaf 2016 
gebruik gaan maken van de Glazen Koets, een koets 
die veel ouder is dan de Gouden Koets en in 1826 
voor Koning Willem I werd vervaardigd.   

N
Een mooi plekje in de Oranjestraat

Koningin Beatrix en Prins Claus op het Binnenhof

Oranjestraat, 1986
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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
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Vaste auteurs
John Vroom
Marcello & Els
Milja de Zwart
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Fotografie
De Haagse Tijden heeft de moeite 
genomen om de rechtmatige eigenaar 
van de gepubliceerde foto’s te vinden. 
Als u meent de publicatierechten te 
hebben, kunt u contact opnemen met 
de uitgever.

Vormgeving
Brückel Reclame BV

Lezersservice
De lezersservice is te bereiken van 
maandag t/m vrijdag van 10 - 12 uur  
op: 070 - 345 76 97

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

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

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

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

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles 
in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie wordt 
verzocht van andere lezers. Schrijf aan redactie@dehaagsetijden.nlOproepjes
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Schilderij
Voor zover ik mij kan herinneren 
hing dit schilderij sinds eind jaren 
vijftig bij mijn ouders (familie Bos)  
in huis. Momenteel heb ik het ik  
mijn bezit. Hij is geschilderd door  
L. Buitendijk, een oude vriend van  
de familie. Mijn vraag is of er nog nabestaanden van L. Buitendijk 
hier in geïnteresseerd zijn, voordat ik hem naar de kringloop breng.
Els van den Biggelaar
e.vanden.biggelaar@skpnet.nl

De eerste schooldag…

Begin jaren zestig aan de Saenredamstraat in Den Haag
Huilend op de eerste schooldag in een grote enge klas

Leren schrijven en rekenen, de eerste schriften in een tas
De School met den Bijbel, kroontjespen, alles nog heerlijk traag

 
Als linkshandige schrijver, vlekkend over het witte papier

Het was des duivels, harde klappen op mijn hand met een liniaal
Helaas, ik voetbalde en dacht ook links, voor hen een vreemde taal

Verhuizen naar de prinses Marijkeschool was de enige manier
 

Opgebloeid en genietend van het bevrijdende 
Montessori onderwijs

De sixties met plots onderwijzers in minirok en heel lang haar
Q65 op de blinde schoolmuur, beschuitbollen en bonkies 

als godenspijs
 

Ronkende Puch’s met een hoog stuur, man op de maan, 
het was waar

Een vergeeld getuigschrift, een verzilverd bestek, 
als tastbaar bewijs

De musical en het schoolkamp In Doorwerth, 
in het laatste schooljaar

Cor van Welbergen
cor.welbergen@minbzk.nl

Dinsdag 7 september 2021

Haags Mopje
Ik zit met een kennis op een terras op het Plein en bestel een 
glas thee, waarop mijn kennis reageert en zegt: “Ik wil ook 
wel een thee, maar wel in een schoon glas”. Komt even later de 
serveerster met 2 thee en vraagt: “Wie van de dames had het 
schone glas?”

Cindy van Zetten 
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.

Laan van Nieuw 
Oosteinde
In aanvulling 
op het artikel 
over de Laan 
van Nieuw 
Oosteinde in 
de krant van 
10 augus-
tus, wil ik het volgende 
vertellen. De Laan van Nieuw 
Oosteinde, met daaraan de 
ridderhofstede De Werve of 
Matenes, heeft vanaf rond de 
vijftiende eeuw namen gehad 
als Werflaen, De Wervelaan dan 
wel Hoflaan. Eind achttiende 
eeuw stond hij bekend als Nieu-
we Laan. In 1658 werd aan de 
schout en ambachtsbewaarders 
van Voorburg octrooi verleend 
om een weg van Voorburg naar 
Den Haag te maken. Het resul-
taat was om tol te mogen hef-
fen; een niet onbelangrijke bron 
van inkomsten. De tol bleef 
bestaan tot 1928. Het Haagse 
gedeelte is in 1894 omgedoopt 
in Laan van Nieuw Oost-Indië, 
terwijl Voorburg de naam als 
Laan van Nieuw Oosteinde vast-
stelde. Mijn bron is De straten 
op de lanen in, geschiedenis en 
verklaring van de straatnamen 
in Voorburg van auteur Bernard 
Dijkman, medewerker oud- 
archief gemeente Voorburg.
Th. Zoet
theo.buurman2@hotmail.com 

In De Haagse Tijden van 
10 augustus schreef R. van 
Rantwijk over de Laan van 
Nieuw Oosteinde in Voorburg. 
Bij het artikel waren twee foto’s 
te zien: de Laan in 1900 en nu. 
De foto hiernaast toont aan dat 
de gevels uit 1900 er nog steeds 
zijn. En hoe de Laan er nu uitziet 
vanaf hetzelfde standpunt als bij 
de prent uit 1900. De foto ‘nu’ 
was van de overkant en vanuit 
de andere richting gezien.
Carel Goseling
carelgoseling@hotmail.com

Nog meer Laan van Nieuw Oosteinde

Bojoura
In de rubriek Haagse Geluiden in 
de krant van 24 augustus stond 
een stukje over Bojoura. Nu was 
ik destijds haar buurjongen en 
kan ik vertellen dat ze niet is 
opgegroeid in de buurt van de 
Thomsonlaan, maar aan de  
Cornelis Houtmanstraat in  
Bezuidenhout.  - Paul de Roo

Reünie scoutinggroep 
St. Brigitta
Oproep aan stafleden die een 
kabouter/gidsen/senioren/
sherpagroep gedraaid hebben 
vanaf het einde van de oorlog 
tot 1980 op de zolder van de 
jongensschool in de Hortensi-
astraat, oftewel ‘De HIT’, ‘Hoog in 
top’. De reünie is op vr. 8 oktober 
2021 van 14.00 uur tot 20.00 uur 
in het clubgebouw van de nog 
steeds bestaande Brigitta groep, 
maar nu als Brigitta Valentijn 
gemengde groep. Als u nog geen 
uitnodiging hebt ontvangen en 

naar de reünie wilt komen, graag 
via het onderstaande mailadres 
dat laten weten.
Ank Schrever
amschrever@hetnet.nl

Reactie Ledig Erf
Iedere week bezoek ik mijn oude 
tante van 101 jaar in huis Land-
scheiding/Den Haag en in de 
voorhal liggen De Haagse Tijden 
op openbaring te wachten. Het 
artikel van Jan Kaffa in de krant 
van 24 augustus over de beruch-
te straat Ledig Erf heb ik met 
aandacht en interesse gelezen. 
De tekst en foto’s roepen een 
aangrijpende tijd op met leven en 
lot van gewone mensen; de wer-
kelijkheid was harder en bonter 
dan wij in onze voorstelling 
ervan kunnen maken. De auteur 
heeft iets van dat bestaan met 
zijn woorden toch nabij gebracht, 
waarvoor mijn compliment!
Jan Hoekstra 
velthoek@yahoo.com
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De rijtoer nadert het Lange 
Voorhout. De trommels zwellen 
aan. Er wordt gezwaaid en luid 
geapplaudisseerd. De gouden 
koets met koningin Juliana en 
prins Bernard wordt gevolgd 
door de drie oudste dochters. 
De prinsessen Beatrix, Irene 
en Margriet zitten in een open 
koets, bespannen met vier paar-
den. Oranjelinten en gejuich vul-
len de lucht. Maar dan gaat het 
mis. Paard Peter, die rechtsach-
ter staat, begint te steigeren. De 
andere paarden pakken de on-
rust op en slaan op hol. De koets 
wordt daardoor onbestuurbaar 
en komt uiteindelijk tegen een 
boom tot stilstand. De prinses-
jes komen met de schrik vrij. 
De paarden lopen geen letsel 
op. De koetsiers verklaren niet 
te weten hoe het ongeluk heeft 
kunnen gebeuren. Paard Peter 
loopt al jaren zonder problemen 
met de stoet mee. Mogelijk is 
de zwarte hengst geschrokken 
van een onverwachtse beweging 
langs de afzetting. Vlak voor het 
gebeuren was een soldaat uit 
het gelid �lauwgevallen. 
Het is niet het eerste ongeval 
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Johannes de Waal, hoefsmid 
op het Slijkeinde. Vaak blijft 
hij wachten totdat de smid de 
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en zo nodig de hoeven heeft 
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niet. Cornelis ziet voor de sme-
derij een paard en wagen staan. 
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paard, een oude knol, schrikt 
ergens van en slaat op hol. Al 
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worden omvergelopen of 
kunnen maar net opzij sprin-
gen. Deftige dames en heren 
raken besmeurd met opspat-
tende modder. Hoeden worden 
platgereden. Handkarren met 
groenten en fruit vallen om en 

peren en appels rollen over 
straat. Tot grote vreugde van 
de arme buurtkinderen die snel 
hun kans grijpen en hun zakken 
vullen. Nabij het Kortenbos 
weet Cornelis de paard en wa-
gen te keren. Maar de oude knol 
vermindert zijn vaart niet. Een 
aantal mannen rennen achter 
Cornelis aan. Er wordt geroe-
pen, gegild maar ook gelachen. 
Voordat Cornelis met zijn paard 
en wagen de Noordwal op zou 
gaan, wordt het paard bij zijn 
teugels gepakt door veldwach-
ter Klaas Jongezoon. Cornelis 
komt met de schrik vrij. Tijdens 
de dollemansrit is er enige 
schade ontstaan. Maar er zijn 
gelukkig geen gewonden geval-
len. Cornelis blijft in dienst bij 
Willem Hofstede, leert de �ijne 
kneepjes van het vak en wordt 
een volleerd koetsier. 

Jan Kaffa
jankaffa@hotmail.com

rinsjesdag 17 september 1963. De keien op het Lange Voorhout zijn 
nog nat van de ochtendnevel als de eerste mensen zich nestelen. 
Onder de statige linden worden klapstoeltjes en tassen met koffi e 

en broodjes neergezet. Dan begint het lange wachten op het hoogtepunt. Het 
passeren van de gouden koets. De weersomstandigheden zijn buitengewoon 
goed. De zon heeft vrij spel, waardoor het kwik al snel de 26 graden aantikt. 
De ijscoman is er buitengewoon content mee. De sfeer is gemoedelijk. 
Muzikanten zetten de toon en er worden vaderlandse liederen gezongen. 
Verkopers van oranjelinten doen goede zaken. Rond 13.00 uur wordt het 
lange wachten beloond. 

P

Publiek langs de route op Prinsjesdag, 19 september 1961. Foto: Eric Koch, col. Haags Gemeentearchief

Voor het ongeval op Prinsjesdag 17 september 1963. Foto: Walter de Maar, col. Haags Gemeentearchief

Het ongeval op Prinsjedag, 1963. Foto: Stokvis, collectie Haags Gemeentearchief Prentbriefkaart Haagse Bos, 1910. Collectie Haags Gemeentearchief

Koetsongevallen op Prinsjesdag

Kom langs of kijk op starstijlmeubelen.nl

Nu van € 1.027,- voor € 770,-
Zolang de voorraad strekt. Gratis bij u thuis geleverd. 

Mooie klassieke tv commode Bergamo 
Nu in de aanbieding

met 25% korting

S I N C E 1 9 8 5 ®

A R T F A C T O R Y

ROCK GALLERY
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PORTRET
ILLUSTRATIE

ROCK ART
TEKENLES

www.marcellos.nl
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VERHUIZENEN ONTRUIMEN
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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

De stilste brommobiel
E-Aixam

Maak een proefrit:
070 - 329 70 51

Showroom & verkoop:
Zichtenburglaan 76-82

45
KM

www.autohoutwijk.nl

100% elektrisch

 
 BBTTRR  RREEIIZZEENN  www.BTRreizen.nl 

      055 - 5059500   

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

 

 

BTR Reizen heeft nog veel meer Autovakanties met leuke arrangementen 
en All Inclusive Hotels op de mooiste plekjes in Nederland & Duitsland 

 

 

zzoonnddaagg  2266  sseepptteemmbbeerr  ggeezzeelllliiggee  ddaagg  uuiitt  mmeett  uuww  kkrraanntt  
BBrruunncchhccrruuiissee  vvaann  SScchhoooonnhhoovveenn  --  RRootttteerrddaamm  

Op zondag 26 september 2021 organiseert BTR Reizen een gezellige dag uit. 
Per luxe touringcar wordt opgehaald en reist u naar Schoonhoven. Hier scheept 
u in op het gezellige partyschip MS Jacqueline voor een brunchcruise naar 
Rotterdam. Na deze cruise wordt u weer teruggebracht naar uw instapplaats.                                      

Prijs is slechts € 55,00 per persoon 
Inclusief: 

 Reis per luxe touringcar 
 Prachtige vaarroute met MS Jacqueline 
 Koffie of thee met gebak 
 Heerlijke brunch aan boord 

Exclusief: 
 Reserveringskosten € 7,50 per boeking 
 Overige verteringen aan boord 

AAllll  IInncclluussiivvee  HHootteellss    
AAuuttoovvaakkaannttiieess      

AAuuttoovvaakkaannttiieess      
aarrrraannggeemmeenntteenn  

All Inclusive Hotel Op de Boud ***  
 

 5 dagen Valkenburg / Zuid-Limburg va.€ 246,- p.p. 
All Inclusive Hotel Oranjeoord *** 
 

 5 dagen Hoog Soeren / Veluwe va.€ 274,- p.p. 
All Inclusive Hotel Gaasterland ***  
 

 5 dagen Rijs / Friesland va.€ 246,- p.p. 
All Inclusive Hotel Brauer *** 
 

 5 dagen Treis-karden / Moezel va.€ 233,- p.p. 
All Inclusive Hotel Am Wall ***  
 

 5 dagen Soest / Sauerland va.€ 269,- p.p. 
All Inclusive Hotel Der Jägerhof *** 
 

 5 dagen Badessen / Teutoburgerwald va. € 259,- p.p. 

Ontdek de Veluwe  
 Hotel Villa Vennendaal in Nunspeet 
 

 3, 4 en 5 dagen op de Veluwe va.€ 159,- p.p. 
Fietsen en wandelen in Brabant 
 Best Western Hotel Nobis Asten 
 

 3 dagen in Brabant va. € 99,- p.p. 
Culinair hoogstandjes 
 Boetiek Hotel Plein Vijf in Deurne 
 

 3 dagen het gastvrije Brabant va.€ 136,- p.p. 
Fietsen van hotel naar hotel in Brabant 
 van Asten naar Deurne en Helmond 
 

 8 dagen het mooie Brabant va. € 469,- p.p.   
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Van Parijs naar Scheveningen 
Zaterdagavond 9 juni 1896, even 
voor acht uur, verzamelt een aan
tal notabelen zich in de theater
zaal van het Kurhaus. Onder 
het gezelschap bevindt zich een 
kamerheer van de koningin, een 
officier van justitie, een wethou
der, de politiecommissaris en de 
kunstschilder Mesdag. Dit selecte 
gezelschap is uitgenodigd door de 
directie van de Maatschappij Zee
bad Scheveningen om als eerste in 
Nederland kennis te maken met 
de ‘cinematograaf’: de uitvinding 
van de gebroeders Lumière, waar
mee bewegingen kunnen worden 
vastgelegd en op een scherm 
worden weergegeven. 

Op 28 december 1895 vertonen 
zij in Parijs voor enkele nieuws
gierigen het eerste filmprogram
ma in de geschiedenis van de 
mensheid. Het zijn filmpjes over 
onder andere de aankomst van 
een trein op een station, een 
fabriek die uitgaat en een tuinman 
die wordt besproeid. Het Parijse 
publiek is laaiend enthousiast en 
iedereen wil het wonder van de 
levende beelden zien. Na Parijs 
verrijzen bioscopen in Londen, 
Berlijn en Brussel. Dan wordt in 
Scheveningen, nog geen half jaar 
na de Parijse première, het eerste 
theater in Nederland geopend, 
waar dagelijks filmvoorstellingen 
worden gegeven. 

Een wetenschappelijke  
vertoning 
De directie van de Maatschappij 
Zeebad Scheveningen heeft een 
overeenkomst afgesloten met de 

Lumières om gedurende het bad
seizoen hun films in Scheveningen 
te vertonen. Het programma 
bestaat uit twaalf korte films van 
ongeveer één minuut, dezelfde 
films die een half jaar eerder te 
Parijs in première gingen. Midden 
in de theaterzaal is een scherm 
van ongeveer een vierkante meter 
opgesteld. Daar achter staat de 
door de gebroeders Lumière 
uitgevonden cinematograaf, een 
toestel waarmee zowel films 
kunnen worden opgenomen, 
maar ook worden geprojecteerd. 
Voor de projectie wordt gebruik
gemaakt van elektrisch licht. De 
stroom daarvoor wordt geleverd 
door accu’s van de HTM. 

Wanneer de zaal in het duister is 
gehuld, verschijnt op het scherm 
een tuinman die bloemen in 
een tuin besproeit en door een 
kwajongensstreek zelf besproeid 
wordt. Daarna volgen nog elf 
‘toneeltjes’. Vooral het toneeltje 
van een ouderpaar dat met een 
kindje aan tafel zit en een maaltijd 
nuttigt wordt enthousiast ontvan
gen. Want dit alledaags gebeuren 
wordt tot in de kleinste details 
natuurgetrouw weergegeven. Het 
premièrepubliek is opgetogen 
over deze wetenschappelijke ver
toning vol kunstgenot. Blijkbaar 
beschouwen de bezoekers de film
voorstelling als een wetenschap
pelijk experiment op fotografisch 
gebied, om zo hun aanwezigheid 
te kunnen rechtvaardigen. Negen 
dagen na deze filmvoorstelling 
in Scheveningen wordt de eerste 
bioscoop van New York geopend.
 
De gedenksteen
De theaterzaal functioneert alleen 
tijdens het badseizoen 1896 als 
bioscoop. Op 30 september wordt 
de laatste voorstelling gegeven; 
inmiddels is het programma 
vernieuwd, geeft een explicateur 
uitleg bij de filmbeelden en is 
de toegangsprijs gehalveerd 
tot een kwartje. Toch besluit de 
directie van Maatschappij Zeebad 

Scheveningen het contract met 
de Lumières niet te verlengen, 
waarschijnlijk omdat er te weinig 
publiek komt. Publiek dat weinig 
zin heeft om in een muffe, duistere 
zaal te zitten terwijl buiten de zon 
schijnt. Maar ook omdat de beeld
kwaliteit achteruitgaat. Tijdens de 
projectie geschiedde het film
transport met kleine ronddraai

ende haakjes. Daardoor ontstaan 
langzamerhand scheurtjes in de 
dunne celluloidstrook, met als 
gevolg een schokkerig beeld. Ook 
moet de film daardoor versneld 
worden afgedraaid om acceptabel 
bewegend beeld te krijgen. Maar 
deze versnelling vermindert het 
kijkgenot. 

In de jaren na 1896 zal men in 
Nederland filmvoorstellingen 
vooral kunnen zien in kermisten
ten. En zo kan het gebeuren dat 
deze gedenkwaardige 9 juni 1896 
in de vergetelheid raakt. Totdat 
men halverwege de jaren vijftig 
aan de hand van krantenknipsels, 
programma’s en onderzoek in het 
Haags Gemeentearchief ontdekt 
dat in het Kurhaus vanaf die 
datum filmvoorstellingen werden 
vertoond. Om dit feit te herdenken 
besluit de Nederlandse Bioscoop
bond op 9 juni 1956, dus precies 
zestig jaar later, een gedenksteen 

:te plaatsen in de gevel van het 
Kurhaus. Dit gebeurt met enig 
feestelijk vertoon en bijbehorende 
toespraken, waarin wordt bena
drukt dat de eerste filmvoorstel
lingen in een artistieke omgeving 
plaatsvonden en niet zoals vaak 
wordt gedacht als goedkoop 
volksvermaak in een kermistent. 
Hoogtepunt van deze herdenking 
is een herhaling van het filmpro
gramma uit 1896. Zo laat een 
bescheiden gevelsteen in de muur 
van het Kurhaus sinds 1956 de 
bezoekers van het terras weten 

dat “In dit gebouw werd op 9 juni 
1896 het eerste bioscooptheater 
in ons land (Cinématographe 
Lumière) geopend”.

De eerste bioscoop?
Na de onthulling ontstond enig ru
moer. Klopte het dat in Schevenin
gen de eerste bioscoop stond, zij 
het voor enkele maanden? Want 
in maart 1896 vertoonden de 
gebroeders Lumière films in een 
leegstaand winkelpand in de Am
sterdamse Kalverstraat. Het zijn 
dezelfde films die enkele maanden 
later in het Kurhaus in ‘première’ 
gaan. En in de Parkschouwburg te 
Arnhem zijn in mei 1896 filmbeel
den te zien van worstelaars, een 
boksende kangoeroe en Italiaanse 
en Russische dansen. Deze wor
den geprojecteerd volgens een in 
Duitsland ontwikkeld systeem.

Een andere vraag is: wat is een 
bioscoop? In de beginjaren van 

de film vinden vertoningen plaats 
in lege winkelpanden, kermis
tenten en afgehuurde zaaltjes. 
Na 1900 ontstaan de bioscopen 
zoals we die nu nog kennen. Een 
vast gebouw met een speciaal 
daarvoor ingerichte filmzaal waar 
regelmatig voorstellingen worden 
gegeven, meestal volgens een 
vooraf bekend gemaakt program
ma. De reden van de Nederlandse 
Bioscoopbond om de theaterzaal 
van het Kurhaus te promoveren 
tot bioscoop is niet meer te achter
halen. Natuurlijk was er destijds 
weinig of geen onderzoek gedaan 
naar de oorsprong van de Neder
landse bioscoop, zodat niemand 
de nauwkeurige feiten meer wist. 
Maar voor de Bioscoopbond was 
het ook een ergernis dat men de 
film als een ‘kermiskind’ zag. Nu 
had de bond aangetoond dat de 
eerste films in een chique omge
ving zijn geïntroduceerd en niet 
op de kermis!

Hoe dan ook is het zeker dat in 
het Kurhaus de eerste geregelde 
bioscoopvoorstellingen in Neder
land werden gegeven. Dus in juni 
2021 konden we herdenken dat 
125 jaar geleden in Scheveningen 
het bioscoopbedrijf zijn intrede 
heeft gedaan.

Verantwoording 
Evenals de archiefonderzoekers 
uit de jaren vijftig moest ik mij 
behelpen met krantenknipsels en 
boeken over de Nederlandse film
geschiedenis. Archiefonderzoek 
was door coronamaatregelen niet 
mogelijk. De Lumière films die ooit 
in Scheveningen zijn vertoond, zijn 
tegenwoordig (in HD kwaliteit en 
getransformeerd naar kleur) te 
zien op YouTube. 

Kees de Raadt
raadtvanleeuwen@ziggo.nl

olgens een bescheiden gedenksteentje 
in het Kurhaus is hier op 9 juni 1896 het 
eerste bioscooptheater van Nederland 

geopend. Het was in juni van dit jaar dus precies 
125 jaar geleden dat deze gedenkwaardige ge-
beurtenis plaatsvond. Reden genoeg om uit te 
zoeken wat er op die datum gebeurde en of deze 
bewering klopt.

V

Interieur van de theaterzaal van het Kurhaus, omstreeks 1895 (het latere Palais de Danse). Foto: collectie Haags Gemeentearchief

“Het premièrepubliek is opgetogen over deze 
wetenschappelijke vertoning vol kunstgenot”

De eerste bioscoop in Nederland 



Bij het vijvertje had de Haag-
se bevolking zich al in groten 
getale verzameld en was het 
een drukte van belang. Snel 
ontdeden mijn broertjes, zusje, 
neefjes en nichtjes zich van 
hun kleding en doken joelend 
de vijver in. Mijn moeder 
spreidde de oude deken over 
het gras en gaf mij als oudste 
dochter de taak de kleding met 
daaronder ter verkoeling de 
flessen water en pakken brood 
bij elkaar te leggen zodat er 
niets kwijtraakte. In badpak, 

naast mijn moeder gezeten 
op het dekentje, keek ik dan 
griezelend toe hoe de jongere 
kinderen zich vermaakten in 
het water, dat vol zat met wa-
tervlooien. Als ze even later het 
water uitstapten, zag je dat hun 
benen helemaal zwart waren 
van de blubber. Nee, schoon 
werd je niet echt van dat water. 
Mij niet gezien in die smerige 
vijver, dacht ik dan. 

Maar op een dag brandde de 
zon zo aan de hemel dat ik be-
sloot net als al de anderen ver-
koeling te zoeken in de vijver, 
waarvan ik door de donkere 
kleur van het water de bodem 
niet eens zag en m’n voeten tot 
aan m’n enkels wegzakten in de 
blubber. Lopend door het water 

kreeg ik met moeite mijn voe-
ten uit de modder getrokken, 
zo vast waren ze gezogen. De 
griezels liepen langs mijn rug. 
Toen ik me voorzichtig in het 
water liet zakken, dat slechts 
vijftig centimeter hoog was, 
en op mijn hurken ter verkoe-
ling mijn armen natmaakte, 
schreeuwde mijn broertje 
Tonnie enthousiast met zijn 
kop vol blubber: “Kom je ook 
zwemmen, Wil?” Zwemmen? 
Met mijn watervrees en zonder 
diploma was ik al een held 
dat ik hier op mijn hurken zat, 
dacht ik. “Ik lig hier alleen maar 
omdat ik het warm heb”, riep 
ik terug, al spartelend in de 
blubber. Maar hij hoorde het al 
niet meer. Joelend van plezier 
was hij weer verdwenen. 

Eenmaal weer aan de kant 
keek ik naar mijn voeten en 
vroeg me af hoe ik die weer 
schoon kreeg. Zittend aan de 
rand van de vijver poedelde ik 
met mijn benen in het water 
en constateerde dat het ergste 
vuil verdwenen was. Verkoeld, 
gezeten op het dekentje waar 
ik mijn natte, blubberige bad-
pak liet drogen, deelde mijn 
moeder even later het brood 
met suiker aan ons uit en goot 
de inhoud van een lauwe fles 
water in een oud kopje zonder 
oor. Smullend, gezellig bij 
elkaar, genoten we van zon, 
water en vakantie, tot het 
weer tijd was om huiswaarts 
te keren.

Zo volgden voor ons nog vele 
zonnige dagen met vermaak 
rond en in een vlooienvijvertje, 
waarvan je vandaag de dag zou 
denken dat iedereen wel ziek 
zou worden. Maar in een tijd 
dat we slechts één keer in de 
week in de teil gingen, onze 
handen na het spelen of wc-be-
zoek nooit wasten, waren we 
kennelijk immuun voor allerlei 
virussen, bacteriën en allergie-
en. Nu zijn de mensen te schoon 
en kunnen niet meer tegen 
aanvallen van allerlei virussen 
bacteriën. De tijden zijn veran-
derd, maar ook ten goede?

Willy Hendriks van der Salm
hendrikswilly18@gmail.com
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Het Vlooienvijvertje
ijdens lange, warme, zomerse vakantiedagen liepen we in de jaren vijftig 
en zestig vaak met de hele familie naar het Zuiderpark om daar verkoe-
ling te zoeken bij de vijver, in de volksmond ook wel het vlooienvijvertje 

genoemd. Bij de ingang van het park waar de twee grote naakte beelden stonden, 
grapte mijn moeder dan tegen ons: “Kijk, dat zijn papa en mama.” Mijn jongere 
broertjes keken meewarig omhoog en ik gaf geen sjoege, ik vond het maar raar, die 
naakte beelden zomaar op straat. Ik had meer aandacht voor de ijskar van Jamin 
die altijd zijn vaste stekkie had.

T

De vlooienvijver

De Zuiderparkingang met de beelden

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

www.dejongintra.nl/busreizen

Gewoon perfect geregeld
De mooiste busreizen

vanaf p.p.

€ 559www.dejongintra.nl/efwen068-daagse busreis
Historisch Wenen

vanaf p.p.

€ 469www.dejongintra.nl/ebclx016-daagse busreis
Groothertogdom Luxemburg

vanaf p.p.

€ 499www.dejongintra.nl/ebsdk016-daagse busreis
All Inclusive in de Eifel

vanaf p.p.

€ 66910-daagse busreis
Drielandenreis, Nauders

www.dejongintra.nl/ebnau02

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

vanaf p.p.

€ 389www.dejongintra.nl/ebend066-daagse busreis
Zwarte Woud en de Elzas

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Rolf, Linda, Paul en Michelle van DELA

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. 
Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie 
naar dela.nl/denhaag of bel 070 217 09 10
voor een persoonlijk gesprek.

Dinsdag 7 september 2021
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Legkaarten
Legpuzzels zijn rond 1720 
bedacht om makkelijker en 
leuker aardrijkskunde te leren. 
Een landkaart werd op dun hout 
geplakt en langs de grenzen 
uitgezaagd. Dat was alleen weg
gelegd voor heel rijke mensen. 
Dus dat soort puzzels moeten er 
in Den Haag zijn geweest, maar 
daar heb ik nog geen bewijs 
van. Rond 1800 begon men ook 
gravures te verzagen, maar de 
oude naam legkaart is zeker in 
Den Haag lang blijven bestaan. 
Al kregen de puzzels ook wel de 
naam legplaat. De naam ‘puzzel’ 
ontstond in de jaren dertig, maar 
omdat er nogal wat soorten 
puzzels bestaan, noemen we ze 
nu liever legpuzzels.

Puzzelrage
Toen rond 1910 triplex be
schikbaar kwam, werd het 
mogelijk veel grotere puzzels te 
zagen en ze ook ‘moeilijker’ te 
maken door ‘gemeen’ te zagen 
met ‘kantstukjes’ midden in 
de puzzel, een onregelmatige 
buitenomtrek, of stukjes als 
silhouet uitgezaagd. Er waren 
zelfs ‘onmaakbare’ puzzels van 
zwartgeverfd triplex als silhouet. 
Die eerste puzzelrage kwam uit 
Amerika en heeft in de sociëtei

ten rond 1912 de kaartspellen 
tijdelijk verdreven. Er werden 
met puzzels wedstrijden ge
speeld; wie het snelste een puz
zel af had kon zichzelf winnaar 
noemen. De eerste puzzels kwa
men toen uit Amerika (Parker), 
Engeland (Perry) en Duitsland 
(Zeitvertreib), maar werden al 
snel ook in Nederland gemaakt. 
Puzzels waren toen duur, ze 
werden stukje voor stukje met 
een figuurzaag gezaagd. Triplex 
en kleurendrukwerk waren ook 
prijzig. Logisch dat er ook uit
leen van legpuzzels kwam. Vaak 
door vrijgezelle dames, zoals 
van ‘Arbeid Adelt’.

Puzzelcentrales
Het meest bekend werden de Da
mes Blaauw, met hun Haagsche 
Puzzle Centrale, Piet Heinstraat 
130 (vanaf de jaren dertig). Zij 
zaagden de puzzels zelf en we 
weten er veel van, omdat er een 
artikel over verscheen in de 
ANWB Kampioen. Ze waren zeer 
geliefd om de leuke en moeilijke 
manier waarop ze hun puzzels 
zaagden. Van alle anderen weten 
we eigenlijk bijna niets:
1.  Kantoorboekhandel P.J. van 

Leeuwen & Zn, Koningsplein 5, 
verkocht niet alleen puzzels, 
maar verhuurde ze ook. 

2.  H.D.A. Götz, Buitenrustplein 4, 
Voorburg, dreef een puzzelcen
trale met gekochte puzzels.

3.  De Haagse Legpuzzel Kring, 
was van Louis Blom, Dierense
laan 165. Hij was in de crisis
tijd ontslagen en haalde uit leg
puzzelverhuur wat inkomen. 
Maar hij was op den duur meer 
tijd kwijt met het bijmaken van 
missende stukjes, dan met het 
zagen van nieuwe puzzels. Dus 
ging hij zijn puzzels verkopen 
onder de merknaam Milo.

4.  Puzzel o theek in wijkcentrum 
De Regenvalk, Regentesse
kwartier.

5.  Puzzelcentrale De Henneberg, 
p.a. Mw W.C. v. Elsacker v.d. 
Poel, de Brink 532.

6.  C. LulofsVan Eijkelenburg, 
richtte in 1968 de Eerste Haag
se Puzzle Centrale (sic) op in 
de Pretoriastraat 126. 

7.  Legkaarten Centrale BEST, 
Leidscheweg 85c, Voorschoten

Er moeten er veel meer zijn ge
weest en daar zou ik graag meer 
over te weten komen.

Tweede puzzelrage
In de crisistijd kwamen er 
kleine, kartonnen reclamepuz
zeltjes. Stansen van karton was 
technisch veel beter mogelijk 
geworden en daarmee ook 
legpuzzels tot wel vierhonderd 
stukjes. Uit Amerika waaide in 
1932 een nieuwe rage over. Daar 
waren puzzels zo populair dat er 
series kwamen met wekelijks een 
nieuwe puzzel: Weekend Puzzles. 
Toen die rage door wettelijke 
beperkingen in Amerika stopte, 
kwamen grote restpartijen in 
Den Haag terecht en die deden 
het hier zo goed, dat J.H. Bekkers, 
Roggeveenstraat 5454a, vanaf 
1932 de serie voortzette. Op de 
doosjes kom ik echter ook Van 
der Parrastraat 24 of 28 tegen, en 

’Formely Published en Exported 
by M.G.F Bekkers’. Erg leuke puz
zels, maar hoe ze uitgegeven zijn, 
door wie en waar geproduceerd, 
is voor mij nog een groot raadsel. 

Grote series kartonnen 
puzzels
Jacques Raëskin, accountant bij 
een ministerie, richt eind 1931 
de Nederlandse Legkaarten 
Centrale op aan de Van Mont
foortlaan 8. Hij leent puzzels 
uit en verkoopt ze. Later woont 
hij op de Waalsdorperweg 
en in 1937 aan de Weissen
bruchstraat 263. Vanaf 1934 
heeft hij een werkplaats aan de 
Binnensingel 87 (later Uilebo
men 87). Daar worden zeer veel 
puzzels gemaakt. Eerst series 
onder de naam NeLeCa, maar al 
voor de oorlog onder de naam 
Perfect. Ze worden tot in de zes
tiger jaren door V&D verkocht. 
Tekenaar Jacob Jansma maakte 
een beroemde afbeelding van 
de voedseldropping boven Den 
Haag. Er zijn ook vele recla
mepuzzels door dit bedrijf 
gemaakt. Door de vorm van 
stukjes stansen en het dikke 
witte karton zijn deze puzzels 
gemakkelijk te herkennen. Er 
moeten vast nog mensen leven 
die wat over dit bedrijf kunnen 
vertellen.

Foute uitgever?
Het uitgeversbedrijf N.V. Staco 
van Jacobus Hendrik Schoon
derbeek (18941945) zat in 
1940 aan de Anemoonstraat 
131, maar vanwege de aanleg 
van de tankgracht in Scheve
ningen, vanaf 1942 op de Prins 
Hendrikstraat 2. Vóór 1940 was 
hij betrokken bij “niet al te nette 
zaken, een beruchte figuur en 
medeplichtige bij machinaties”, 
wat staat in De Schans, een on

dergronds blad in 1942. Er moet 
in 193536 een juridisch proces 
zijn geweest. Na zijn overlij
den in februari 1945 gaan zijn 
opvolgers door onder U.S.N. Uit
geverij Schoonderbeek Neder
land. Naast spellen en puzzels 
gaven ze ook kantoormateriaal 
uit, papierwaren, speelartikelen 
en sportartikelen. Bekend zijn 
hun puzzels van de koninklijke 
stamboom, die ze (wonderlijk 
genoeg) in de oorlogswinter 
nog mochten uitgeven met een 
Knummer. Het faillissement is 
op 16 december 1948.

Uitgevers, geen producenten
Van veel puzzels weten we niet 
waar de afbeelding gedrukt 
werd, waar ze gestanst wer
den en wie de dozen maakten. 
Alleen de uitgevers zijn bekend 
en hun archieven meestal 
opgeruimd. Ik zoek dus ook 
nog informatie over: De Selecta 
puzzels van J. Philip Kruseman, 
Thomsonlaan 5759, handge
zaagd. Volgens zeggen door één 
persoon, meestal van overtol
lige kalenderplaten. Uitgeverij 
Kompas van de drukkerij, J. 
Smulders & Co, Laan van Meer
dervoort 440, met vanaf 1932 
talloze kartonnen puzzels: aard
rijkskundige, geschiedenis, 
aquarel (Kees Meijs), myste
rie en Omnium Junior Puzzels. 
Voorhoeve, Dunne Bierkade (ca 
193555), met vanaf de jaren 
dertig veel Bijbelse puzzels. 
GeDeHa, series houten puzzels.

Ik ben erg benieuwd of lezers 
mij verder kunnen helpen met 
mijn zoektocht. Wie weet volgt 
er dan nog een artikel van mijn 
hand in de krant!

Geert Bekkering
g.h.bekkering@home.nl

Den Haag  
Puzzelhoofdstad 

r wordt niet alleen gepuzzeld met politie-
ke partijen om tot een regering te komen. 
Hagenaars leggen al heel lang graag een 

legpuzzel. Zo ook ikzelf. Mijn grote collectie oude 
legpuzzels heb ik vooral om de geschiedenis ervan 
uit te zoeken. In dit artikel licht ik graag een tipje van 
de sluier van wat ik al heb ontdekt. Aangezien er nog 
veel meer te leren valt, met name over de Haagse 
puzzels, kijk ik uit naar reacties van lezers die mij 
kunnen verblijden met aanvullende informatie. 

Voedseldropping 29 april 1945, door tekenaar Jacon Jansma

1544-1944. Puzzel van de koninklijke stamboom, uitgegeven tijdens de oorlogswinter
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De populaire Zondagochtendconcerten werden 
sinds 3 oktober 1984 georganiseerd in de Grote 
Zaal van de Doelen te Rotterdam. Al ruim 35 jaar. 
Unieke concerten met een warme sfeer, die door 
de hoge kwaliteit en lage toegangsprijs veel bezoe-
kers de kans geven te genieten van mooie muziek. 
De organisatie vindt het belangrijk de prijs (€ 
14,50 per concert) zo laag mogelijk te houden, 
zodat de concerten ook voor mensen met een iets 
minder grote portemonnee toegankelijk zijn. 

Ook op het sociale vlak zijn deze 
Zondagochtendconcerten waardevol. Zo 
komen bijvoorbeeld alleenstaande mensen 
met een gerust hart in grote getalen naar deze 
laagdrempelige concerten. Samen meezingen of 
luisteren naar prachtige muziek verbindt. Tevens 
vinden oudere bezoekers het erg prettig dat de 
concerten in de ochtend plaatsvinden en men dus 
niet in het donker over straat hoeft. Bezoekers 
waarderen de wat meer ‘ouderwetse’ manier van 
kaarten bestellen; kaarten komen nog gewoon 
per post in de brievenbus. Geen e-mails, geen 
e-tickets, gewoon met de kaartjes in de hand naar 
het theater. Komt men er op internet niet uit met 
het bestellen van kaartjes – dit kan via 
www.zondagochtendconcerten.nl – dan kan 
men ook telefonisch bestellen. Geen ingewikkelde 
keuzemenu’s aan de telefoon waarin men kan 
verdwalen, of lange wachttijden, maar een 
‘echt’ persoon aan de telefoon die de bestelling 
aanneemt en desgewenst meer informatie geeft. 

Artiesten
De Zondagochtendconcerten zijn na al die jaren 
een waar fenomeen. Men komt uit het hele land 
naar deze ochtenden. Het publiek bestaat voor 
een groot deel uit 45-plussers, maar op bepaalde 
concerten (bijvoorbeeld Trijntje Oosterhuis, Her-
man van Veen of een gospelochtend met Franklin 
Brown) komen ook jongere mensen af. Zo zorgt 
de verscheidenheid aan optredende artiesten 
voor een steeds wisselende samenstelling van 
het publiek in de zaal.  De programmering van 
de concerten is zo divers mogelijk, zodat er voor 
elk wat wils is. Klassieke pianoconcerten, big 
band muziek, meezingconcerten. Vele artiesten 
zijn in de afgelopen ruim 35 jaar meerdere keren 
op verzoek van het publiek teruggekeerd om een 
Zondagochtendconcert te verzorgen. 

De organisatie vraagt de bezoekers regelmatig 
naar hun favorieten en wensen. Zo was bijvoor-
beeld een concert van Herman van Veen al heel 
lang een grote wens van zowel de organisatie 
van de concerten, als van het publiek. Door 
zijn drukke agenda en vele optredens in het 
buitenland was dit lang niet gelukt. Tóch lukte 
het op een gegeven moment om Herman een 
Zondagochtend concert te kunnen laten verzor-
gen. Herman was daar zelf ook blij mee want 
zo keerde hij eindelijk weer eens terug naar de 
Doelen, waar hij zulke fijne herinneringen heeft. 
“Ik had nog haar, toen ik daar voor het eerst 
speelde!” zo zei hij. 

De concerten zijn door de jaren heen ook een 
fantastisch platform gebleken voor toen nog on-
bekende artiesten die in combinatie met beken-
de professionals voor een groot publiek konden 
optreden. Onder andere André Rieu en Jan Vayne 
stonden al in deze Zondagochtendconcerten, nog 
voordat zij landelijke bekendheid hadden.
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Vanaf dit najaar in het World Forum Theater te Den Haag:
Zondagochtendconcerten

p zondagochtend genieten van een mooi en gezellig concert met prach-
tige muziek is een fijne manier om uw weekend mooier te maken. En na 
deze beperkende en uitdagende coronatijd hebben we allemaal wel wat 

meer behoefte aan fijne en gezellige uitjes. Gelukkig kunnen deze Zondagochtend-
concerten weer plaatsvinden en… ze komen naar Den Haag!
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World Forum Theater 
Den Haag
En nu dan eindelijk… Zondagochtendconcerten in Den Haag! 
Het World Forum Theater wilde graag deze bijzondere concerten 
huisvesten en gezien de hoeveelheid aan positieve reacties van 
inwoners uit Den Haag en verre omstreken gaan deze concerten 
in Den Haag minstens zo bijzonder en gezellig worden als in de 
Doelen! 

Op het programma voor de komende maanden in Den Haag:

Zondag 26 september 2021: Wiener Tradition
Zondag 3 oktober 2021:  Petra Berger
 ode aan Barbra Streisand
Zondag 16 januari 2022:  Meezingconcert de Wannebiezz
Zondag 13 maart 2022:  Een Koffer Vol Liedjes
 Tony Neef, Maaike Widdershoven 
 en Ruud Bos
Zondag 27 maart 2022:  Een Spaanse Zondagochtend 
 groot orkest en William Janz

Kaartjes kosten € 14,50 per stuk. 

De concerten zijn van 11.00 tot 12.15 uur zonder pauze. 
Vrij zitten.

Meer informatie over deze concerten kunt u vinden op 
www.zondagochtendconcerten.nl

Kaartjes en meer informatie zijn ook telefonisch 
te verkrijgen via 010 4225244.

Petra Streisand

Ruud Bos, Maaike Widdershoven en Tony Neef

“Iedereen knapt immers op 
van af en toe ontspannen 
genieten van een 
prachtig concert”

Dinsdag 7 september 2021

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 (58) John Vroom (autojournalist)

Terug naar de Austin. Een 
vlot vierdeursmodel met een 
ruimtelijk interieur en daar-
mee bedoel ik ‘een beetje kaal’, 
want alles was ondergeschikt 
gemaakt aan opbergruimte. 
Het dashboard was een smalle 
rand metaal met voor je een 
smalle snelheidsmeter met 
drie tuimelschakelaars, het 
contactslot, een trekknop van 
de choke, een drukknop voor 
de ruitensproeiers en vier 
controle lampjes met in het mid-
den ruimte voor een optionele 
radio met Midden en Lange 
Golf en daarnaast alleen maar 

metaal. Daaronder over de hele 
breedte een royale aflegplank, 
waar links en rechts ruimte was 
voor kleine kleinigheden. En 
daaronder de schuifjes voor de 
kachel en links van de bestuur-
der een zwart rond bakje in 
een zwart houdertje, dat moest 
dienen als asbak. Lekker handig 
daar beneden. Het stuur had 
de typische MINI stand en was 
wat schuin naar het midden 
geplaatst, zodat je er wat scheef 
voor zat. De plaatsing van het 
stuur was ook wat hoog en plat. 
Kon nooit echt lekker gestuurd 
hebben naar mijn idee. Het con-

tactsleuteltje was er één uit de 
Union-serie, een wat trapezium-
vormig exemplaar, die ik nog in 
mijn collectie heb met als code 
FS954. Het aardige was dat er 
om de sleutel een lapje leer was 
bevestigd waar je de sleutel in 
kon draaien, zodat de sleutel-
baard geen slijtage aan je jas- of 
broekzak kon veroorzaken. En 
ja, het lapje leer was hetzelfde 
als de binnenbekleding van de 
auto. Leuk hè? In de portieren 
had je grote opbergvakken voor 
van alles en nog wat. Natuur-
lijk waren de voorportieren 
voorzien van de bekende tocht-

raampjes, de ideale binnen-
komer van het inbrekersgilde. 
De stoelen waren in die tijd 
flink in lengte verstelbaar. De 
bagageruimte was mooi plat 
en vierkant, maar je moest wel 
uitkijken dat je ruimte overliet 
voor de inscharnierende meta-
len beugels, anders werd bij het 
sluiten de bagage beschadigd. 
Handig was de toen gebruike-
lijke hoedenplank tussen het 
achterraam en de leuning van 
de achterbank. Nou ja, handig? 
Alles wat je daarop legde, zeilde 
tijdens het rijden regel matig 
van links naar rechts. De 

benzinedop was overigens niet 
met een sleutel afsluitbaar. Dat 
kon in die tijd nog. Rijden deed 
de 1100 Glider heel plezierig. 
Uitstekende wegligging, straffe 
maar toch comfortabele vering 
en het mooie vond ik altijd de 
diepbruine uitlaatbrom. Voor 
de rest was hij typisch Engels 
afgewerkt en dat betekende in 
die tijd dat er nog wel eens iets 
van af viel, zoals een raamlijst 
of zo. Desondanks een heel fijne 
Britse auto!

John Vroom
johnvroom@planet.nl

a de introductie van de MINI had BMC 
(The British Motor Company) de smaak 
te pakken van dit soort auto’s met veel 

ruimte, motor dwars geplaatst, wielen op de 
uiterste hoeken en Hydrolastic vloeistofvering, 
en dus introduceerden zij de Austin 1100 Gli-
der. En niet alleen deze, maar met dit model als 
basis introduceerden zij gelijksoortige onder 
hun andere merken, zoals de Morris 1100, Wol-
seley 1100, Riley Kestrel, MG 1100, en de Van-
den Plas 1100, met her en der een stukje eigen 
merkidentiteit. Maar zoals gezegd, de basis was 
hetzelfde. Slim hè? 

Dinsdag 7 september 2021

Bij het zien van 
dit plaatje heb ik 
ernstig de indruk dat 
Sophia, leunend op 
de achterkant van de 
blauwe Lancia Stratos 
HF, denkt: ‘Kiss me honey 
honey kiss me, Thrill me 
honey honey thrill me’, de 
hit van Shirley Bassey uit 
1958. Tja, om te zoenen 
toch?

N

Austin 
1100 Glider



De populaire Zondagochtendconcerten werden 
sinds 3 oktober 1984 georganiseerd in de Grote 
Zaal van de Doelen te Rotterdam. Al ruim 35 jaar. 
Unieke concerten met een warme sfeer, die door 
de hoge kwaliteit en lage toegangsprijs veel bezoe-
kers de kans geven te genieten van mooie muziek. 
De organisatie vindt het belangrijk de prijs (€ 
14,50 per concert) zo laag mogelijk te houden, 
zodat de concerten ook voor mensen met een iets 
minder grote portemonnee toegankelijk zijn. 

Ook op het sociale vlak zijn deze 
Zondagochtendconcerten waardevol. Zo 
komen bijvoorbeeld alleenstaande mensen 
met een gerust hart in grote getalen naar deze 
laagdrempelige concerten. Samen meezingen of 
luisteren naar prachtige muziek verbindt. Tevens 
vinden oudere bezoekers het erg prettig dat de 
concerten in de ochtend plaatsvinden en men dus 
niet in het donker over straat hoeft. Bezoekers 
waarderen de wat meer ‘ouderwetse’ manier van 
kaarten bestellen; kaarten komen nog gewoon 
per post in de brievenbus. Geen e-mails, geen 
e-tickets, gewoon met de kaartjes in de hand naar 
het theater. Komt men er op internet niet uit met 
het bestellen van kaartjes – dit kan via 
www.zondagochtendconcerten.nl – dan kan 
men ook telefonisch bestellen. Geen ingewikkelde 
keuzemenu’s aan de telefoon waarin men kan 
verdwalen, of lange wachttijden, maar een 
‘echt’ persoon aan de telefoon die de bestelling 
aanneemt en desgewenst meer informatie geeft. 

Artiesten
De Zondagochtendconcerten zijn na al die jaren 
een waar fenomeen. Men komt uit het hele land 
naar deze ochtenden. Het publiek bestaat voor 
een groot deel uit 45-plussers, maar op bepaalde 
concerten (bijvoorbeeld Trijntje Oosterhuis, Her-
man van Veen of een gospelochtend met Franklin 
Brown) komen ook jongere mensen af. Zo zorgt 
de verscheidenheid aan optredende artiesten 
voor een steeds wisselende samenstelling van 
het publiek in de zaal.  De programmering van 
de concerten is zo divers mogelijk, zodat er voor 
elk wat wils is. Klassieke pianoconcerten, big 
band muziek, meezingconcerten. Vele artiesten 
zijn in de afgelopen ruim 35 jaar meerdere keren 
op verzoek van het publiek teruggekeerd om een 
Zondagochtendconcert te verzorgen. 

De organisatie vraagt de bezoekers regelmatig 
naar hun favorieten en wensen. Zo was bijvoor-
beeld een concert van Herman van Veen al heel 
lang een grote wens van zowel de organisatie 
van de concerten, als van het publiek. Door 
zijn drukke agenda en vele optredens in het 
buitenland was dit lang niet gelukt. Tóch lukte 
het op een gegeven moment om Herman een 
Zondagochtend concert te kunnen laten verzor-
gen. Herman was daar zelf ook blij mee want 
zo keerde hij eindelijk weer eens terug naar de 
Doelen, waar hij zulke fijne herinneringen heeft. 
“Ik had nog haar, toen ik daar voor het eerst 
speelde!” zo zei hij. 

De concerten zijn door de jaren heen ook een 
fantastisch platform gebleken voor toen nog on-
bekende artiesten die in combinatie met beken-
de professionals voor een groot publiek konden 
optreden. Onder andere André Rieu en Jan Vayne 
stonden al in deze Zondagochtendconcerten, nog 
voordat zij landelijke bekendheid hadden.
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World Forum Theater 
Den Haag
En nu dan eindelijk… Zondagochtendconcerten in Den Haag! 
Het World Forum Theater wilde graag deze bijzondere concerten 
huisvesten en gezien de hoeveelheid aan positieve reacties van 
inwoners uit Den Haag en verre omstreken gaan deze concerten 
in Den Haag minstens zo bijzonder en gezellig worden als in de 
Doelen! 

Op het programma voor de komende maanden in Den Haag:

Zondag 26 september 2021: Wiener Tradition
Zondag 3 oktober 2021:  Petra Berger
 ode aan Barbra Streisand
Zondag 16 januari 2022:  Meezingconcert de Wannebiezz
Zondag 13 maart 2022:  Een Koffer Vol Liedjes
 Tony Neef, Maaike Widdershoven 
 en Ruud Bos
Zondag 27 maart 2022:  Een Spaanse Zondagochtend 
 groot orkest en William Janz

Kaartjes kosten € 14,50 per stuk. 

De concerten zijn van 11.00 tot 12.15 uur zonder pauze. 
Vrij zitten.

Meer informatie over deze concerten kunt u vinden op 
www.zondagochtendconcerten.nl

Kaartjes en meer informatie zijn ook telefonisch 
te verkrijgen via 010 4225244.

Petra Streisand

Ruud Bos, Maaike Widdershoven en Tony Neef

“Iedereen knapt immers op 
van af en toe ontspannen 
genieten van een 
prachtig concert”

Dinsdag 7 september 2021

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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want alles was ondergeschikt 
gemaakt aan opbergruimte. 
Het dashboard was een smalle 
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smalle snelheidsmeter met 
drie tuimelschakelaars, het 
contactslot, een trekknop van 
de choke, een drukknop voor 
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den ruimte voor een optionele 
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breedte een royale aflegplank, 
waar links en rechts ruimte was 
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geplaatst, zodat je er wat scheef 
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stuur was ook wat hoog en plat. 
Kon nooit echt lekker gestuurd 
hebben naar mijn idee. Het con-

tactsleuteltje was er één uit de 
Union-serie, een wat trapezium-
vormig exemplaar, die ik nog in 
mijn collectie heb met als code 
FS954. Het aardige was dat er 
om de sleutel een lapje leer was 
bevestigd waar je de sleutel in 
kon draaien, zodat de sleutel-
baard geen slijtage aan je jas- of 
broekzak kon veroorzaken. En 
ja, het lapje leer was hetzelfde 
als de binnenbekleding van de 
auto. Leuk hè? In de portieren 
had je grote opbergvakken voor 
van alles en nog wat. Natuur-
lijk waren de voorportieren 
voorzien van de bekende tocht-

raampjes, de ideale binnen-
komer van het inbrekersgilde. 
De stoelen waren in die tijd 
flink in lengte verstelbaar. De 
bagageruimte was mooi plat 
en vierkant, maar je moest wel 
uitkijken dat je ruimte overliet 
voor de inscharnierende meta-
len beugels, anders werd bij het 
sluiten de bagage beschadigd. 
Handig was de toen gebruike-
lijke hoedenplank tussen het 
achterraam en de leuning van 
de achterbank. Nou ja, handig? 
Alles wat je daarop legde, zeilde 
tijdens het rijden regel matig 
van links naar rechts. De 

benzinedop was overigens niet 
met een sleutel afsluitbaar. Dat 
kon in die tijd nog. Rijden deed 
de 1100 Glider heel plezierig. 
Uitstekende wegligging, straffe 
maar toch comfortabele vering 
en het mooie vond ik altijd de 
diepbruine uitlaatbrom. Voor 
de rest was hij typisch Engels 
afgewerkt en dat betekende in 
die tijd dat er nog wel eens iets 
van af viel, zoals een raamlijst 
of zo. Desondanks een heel fijne 
Britse auto!

John Vroom
johnvroom@planet.nl

a de introductie van de MINI had BMC 
(The British Motor Company) de smaak 
te pakken van dit soort auto’s met veel 

ruimte, motor dwars geplaatst, wielen op de 
uiterste hoeken en Hydrolastic vloeistofvering, 
en dus introduceerden zij de Austin 1100 Gli-
der. En niet alleen deze, maar met dit model als 
basis introduceerden zij gelijksoortige onder 
hun andere merken, zoals de Morris 1100, Wol-
seley 1100, Riley Kestrel, MG 1100, en de Van-
den Plas 1100, met her en der een stukje eigen 
merkidentiteit. Maar zoals gezegd, de basis was 
hetzelfde. Slim hè? 
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vele specialisten en fysiothera-
peuten, maar zonder resultaat. 
Zijn comeback was niet be-
moedigend. “Ik ben nu overal 
geweest”, liet hij weten. “Alleen 
nog niet bij gebedsgenezer Jo-
han Maasbach. Maar daar zie ik 
geen heil in. Ik ben niet gelovig 
en dan redt die Maasbach het 
ook niet.” Zijn laatste optreden 
was tijdens FC Den Haag-AZ  
(2-1) op 12 december 1976.

Afgekeurd
FC Den Haag wilde hem na af-
keuring een ton meegeven, maar 
Thie meende recht te hebben 
op drie ton. Hierdoor ontstond 
een conflict. In oktober 1978 
kreeg hij drie ton uitgekeerd 
van verzekeringsmaatschappij 
Lloyds. Afscheid van FC Den 
Haag nam Thie op 27 juli 1977. 
Met zoon Steve - uit zijn eerste 
huwelijk met Ada - aan de hand 
wandelde hij langs de tribunes 
in het Zuiderpark. Hij ging de 
keepers trainen en scouten voor 
FC Den Haag. 

Gelukkig in Gambia
Van 1978 tot 1996 was Ton 
Thie werkzaam in het Goudse 

Zwembad De Tobbe. Hij had 
daar het beheer over de horeca. 
Hier ontmoette hij waterpolo-
speelster Sonja Rook. Toen de 
zaken in 1996 slechter gingen, 
zette Ton een punt achter zijn 
horeca-werkzaamheden en 
ging hij met Sonja op vakantie 
naar Gambia in West-Afrika. 
Gambia trok het paar zo aan 
dat ze er bleven wonen. In 
het warme klimaat had Thie 
minder last van fysieke on-
gemakken. Nederland hoefde 
voor hem niet meer: “Om luxe 
gaf ik nooit. Ik heb niets met 
auto’s. Ik loop altijd in korte 
broek en op slippers. Eten? Zelf 
groente verbouwen en een visje 
vangen.” 

De Thie’s rolden vanzelf de 
ontwikkelingshulp in. Neder-
landers begonnen geld te geven 
waarmee kinderen geholpen 
konden worden. Het gaf het 
paar veel voldoening. Aan bal-
len was daar een groot gebrek. 
De oud-keeper zorgde ervoor 
dat de KNVB tien Nike-ballen 
schonk. Met Nederlands spon-
sorgeld liet Ton twee diepe wa-
terputten aanleggen. Toen die 

klaar waren, liep het dorp uit, 
vol dankbaarheid. Oud-team-
genoot René Pas zocht hem op 
in 2010. Pas, die tegenwoordig 
deel uitmaakt van de ledenraad 
van ADO Den Haag, vertelde: 
“Vroeger was Ton bij ADO al 
een Einzelgänger en dat bleef 
hij. In zijn huis slechts één foto 
die herinnerde aan de roem-
ruchte voetbaltijd. Dankzij hem 
heb ik daar een heel leuke tijd 
gehad. Zo zie je dat het ADO-
gevoel iets magisch is, iets dat 
nooit verdwijnt. Na 2010 had 
ik echter geen contact meer 
met hem.” Pas meldt dit in zijn 
en Theo van der Burchs boek 
Zwikken met Happel. 

Goede maatjes met  
Rob Eijsackers
ADO-supporter Rob Eijsackers 
is een keer of twintig met zijn 
vrouw naar Gambia geweest. 
“Ik merkte dat Ton het in Afrika 
bijzonder goed naar zijn zin 
had”, aldus Eijsackers. “Wan-
neer het paar in Nederland was, 
dan logeerden ze vaak bij ons 
in Leiderdorp. Erg leuk. Ook in 
Gambia hadden we veel contact. 
Twee jaar geleden zag ik Ton 

en Sonja voor het laatst. Ton 
en ik praatten nog enthousiast 
over voetbal want die sport liet 
hem niet los. Korte tijd later zijn 
ze definitief teruggegaan naar 
Nederland omdat Ton aan een 
ernstige ziekte leed en in Neder-
land behandeld wilde worden.” 

Overleden op  
25 februari 2021
Vrienden, kennissen en zelfs 
familieleden moesten in de krant 
lezen dat Thie was overleden. 
“We hadden Ton de laatste eer 
willen bewijzen maar kregen die 
gelegenheid niet”, aldus René 
Pas. “Bij diverse oud-spelers 
van ADO heb ik aan het graf 
gesproken. Bij Ton had ik dat 

ook willen doen.” Rob Eijsackers 
vindt het eveneens moeilijk dat 
het op deze manier is gegaan. “Er 
was best wat mogelijk geweest, 
bijvoorbeeld condoleren en het 
aanbieden van bloemen. Ton 
heeft me eens verteld dat hij 
zijn as wilde laten uitstrooien 
in Gambia. De vraag is of dit is 
gebeurd. Waar is hij begraven of 
gecremeerd? We weten het niet.” 
Sonja Rook werd om een uitleg 
gevraagd, maar zij reageerde 
niet. Bij ADO blijft ‘no-nonsense’ 
keeper Ton Thie een legende. Ui-
terst betrouwbaar, zonder glitter 
en glamour.

Ton van Wieringen
tonvanwieringen@ziggo.nl

Happel en Mansveld
In 1964 kocht het Haagse ADO 
Ton Thie voor honderd duizend 
gulden nadat hij was gescout 
door de beroemde trainer Ernst 
Happel. Thie bleef ADO, dat 
fuseerde met het Scheveningse 
Holland Sport en FC Den Haag 
werd, tot 1977 trouw. Na een 
korte concurrentiestrijd met 
Martin van Vianen werd en 
bleef Ton de vaste keeper. In 
totaal speelde hij ongeveer vijf-
honderd wedstrijden voor de 
Haagse club. Aad Mans veld, 
Theo van der Burch, Lex 
Schoenmaker, Dick Advocaat, 
Joop Korevaar, Rene Pas en 
Martin Jol waren enkele van 
zijn medespelers. In 1965, 1966 
en 1970 werd een derde plaats 
behaald in de Eredivisie. Twee 
keer ging de KNVB-beker naar 
het Zuiderpark. Over vriend 
Mansveld zei Ton Thie: ”Aad 
was impulsief en ik rustig. 
Haagse Bluf was van toepassing 
op hem. Wij vulden elkaar uit-
stekend aan en vonden elkaar 
blindelings.  Noem het een 
soort huwelijk, alleen ’s nachts 
zagen we elkaar niet.”

Een doelman 
met kwaliteit
De boomlange keeper (1.91 m, 
84 kg, schoenmaat 44½) kon in 
de dagbladen rekenen op veel 
bijval: “Sierlijk, zeer geconcen-
treerd, een echte Haagse held 
op het veld, iconisch, katach-

tige reflexen.” In 2005 bij het 
honderdjarig bestaan van ADO 
werd Thie door de club uitge-
roepen tot beste doelman ooit. 
In Nederland destijds het best 
te vergelijken met PSV-goalie 
Jan van Beveren, voor wie Ton 
veel waardering had. Met Pie-
ters, Graafland, Van Leeuwen, 
Doesburg, Van Beveren en Thie 
beschikte Nederland over veel 
goede keepers. Mede daardoor 
haalde Ton nooit het Neder-
lands Elftal. Dat zat hem dwars, 
want hij had het bijzonder graag 
gewild. “Al was het maar één 
keer”, liet hij regelmatig weten. 
Thie was full-prof, maar deed 
er vaak wat naast. Hij studeerde 
voor opticien en drogist. Ook 
haalde hij in voetbaltijd zijn 
middenstandsdiploma en het 
trainersdiploma. Zijn hobby’s 
waren jagen, vissen en cricket.

De goal van Cruijff
Regelmatig verschijnt een fraai 
filmfragment van 1972 op tv 
waar Thie niet graag aan werd 
herinnerd. De Haagse fans trou-
wens ook niet. Cruijff scoort met 
een krulbal als hij eigenlijk zijn 
kous wil vastmaken, lintje in de 
hand. De actie waarmee Thie het 
onheil probeert te voorkomen, is 
even mooi als de goal zelf.

Clubtrouw en 
aanbiedingen
Dertien jaar (van 1964 tot 
1977) verdedigde Ton Thie het 
doel van de Haagse club in het 
Zuiderpark.  In 1968 liet hij 
zich op de transferlijst zetten. 
FC Twente had belangstelling. 
De overgang ging echter niet 
door. “Clubs hebben weinig 
voor een keeper over”, liet Ton 
in de kranten weten. “Ik had 
middenvoor moeten worden.” 
Begin mei 1971, na zeven 
Haagse jaren, wilde hij opnieuw 
weg. “Ik ben hier uitgekeken”, 
zei Ton, “Ik ben een deel van 
het meubilair. Volgend seizoen 
hoop ik ergens anders te spe-
len, desnoods in het buiten-
land.” Eind mei tekenden Aad 
Mansveld en hij een verbeterd 
contract voor vijf jaar bij fusie-
club FC Den Haag. Manager Ed-

die Hartman was over de brug 
gekomen. In april 1974 toonde 
het Belgische Beerschot echter 
interesse en in juni 1974 sprak 
Ajax-manager Hans Kraay sr. 
met Thie. Omdat FC Den Haag 
acht ton vroeg voor de sluitpost, 
ging ook deze transfer niet door. 
In 1974 ontving Ton de Eddie 
Pieters Graafland Trofee voor 
uitblinkende keepers. Cruijffs 

schoonvader Cor Coster meldde 
dat er aanbiedingen voor Thie 
waren uit Frankrijk en Spanje. 
Tot een overeenkomst kwam het 
(weer) niet.

De bougie en 
einde carrière 
Aan humor geen gebrek. Toen 
Ton een bougie hard tegen zijn 
hoofd kreeg van achter het doel, 

keerde hij zich om en vroeg de 
tribune: “Komt er nog een auto 
achteraan?” Thie was weinig 
geblesseerd maar in 1976 was 
het wel echt raak. Een ernstige 
liesblessure maakte spelen 
onmogelijk. “Ik had meer rust 
moeten nemen”, zei hij. “Op mijn 
vijftiende was ik al leerling-
prof dus ik stond al zestien jaar 
tussen de palen.” Ton bezocht 

Dinsdag 7 september 2021

e in februari van dit jaar overleden Ton Thie groeide op in Gouda en 
meldde zich op vijfjarige leeftijd bij Olympia. Op zestienjarige leeftijd 
verhuisde Thie naar Excelsior in Rotterdam. Daar kwam hij in contact 

met trainer Bob Janse die hem meenam naar het Schiedamse Hermes DVS.  

“Om luxe gaf ik nooit. Ik heb niets 
met auto’s. Ik loop altijd in korte 
broek en op slippers”

Martin van Vianen met Ton Thie Ton Thie tegen Feijenoord

Ton Thie

Jan van Beveren en Ton Thie

Ton Thie op latere leeftijd

Aad Mansveld, Ton Thie en Simon van Vliet
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vele specialisten en fysiothera-
peuten, maar zonder resultaat. 
Zijn comeback was niet be-
moedigend. “Ik ben nu overal 
geweest”, liet hij weten. “Alleen 
nog niet bij gebedsgenezer Jo-
han Maasbach. Maar daar zie ik 
geen heil in. Ik ben niet gelovig 
en dan redt die Maasbach het 
ook niet.” Zijn laatste optreden 
was tijdens FC Den Haag-AZ  
(2-1) op 12 december 1976.

Afgekeurd
FC Den Haag wilde hem na af-
keuring een ton meegeven, maar 
Thie meende recht te hebben 
op drie ton. Hierdoor ontstond 
een conflict. In oktober 1978 
kreeg hij drie ton uitgekeerd 
van verzekeringsmaatschappij 
Lloyds. Afscheid van FC Den 
Haag nam Thie op 27 juli 1977. 
Met zoon Steve - uit zijn eerste 
huwelijk met Ada - aan de hand 
wandelde hij langs de tribunes 
in het Zuiderpark. Hij ging de 
keepers trainen en scouten voor 
FC Den Haag. 

Gelukkig in Gambia
Van 1978 tot 1996 was Ton 
Thie werkzaam in het Goudse 

Zwembad De Tobbe. Hij had 
daar het beheer over de horeca. 
Hier ontmoette hij waterpolo-
speelster Sonja Rook. Toen de 
zaken in 1996 slechter gingen, 
zette Ton een punt achter zijn 
horeca-werkzaamheden en 
ging hij met Sonja op vakantie 
naar Gambia in West-Afrika. 
Gambia trok het paar zo aan 
dat ze er bleven wonen. In 
het warme klimaat had Thie 
minder last van fysieke on-
gemakken. Nederland hoefde 
voor hem niet meer: “Om luxe 
gaf ik nooit. Ik heb niets met 
auto’s. Ik loop altijd in korte 
broek en op slippers. Eten? Zelf 
groente verbouwen en een visje 
vangen.” 

De Thie’s rolden vanzelf de 
ontwikkelingshulp in. Neder-
landers begonnen geld te geven 
waarmee kinderen geholpen 
konden worden. Het gaf het 
paar veel voldoening. Aan bal-
len was daar een groot gebrek. 
De oud-keeper zorgde ervoor 
dat de KNVB tien Nike-ballen 
schonk. Met Nederlands spon-
sorgeld liet Ton twee diepe wa-
terputten aanleggen. Toen die 

klaar waren, liep het dorp uit, 
vol dankbaarheid. Oud-team-
genoot René Pas zocht hem op 
in 2010. Pas, die tegenwoordig 
deel uitmaakt van de ledenraad 
van ADO Den Haag, vertelde: 
“Vroeger was Ton bij ADO al 
een Einzelgänger en dat bleef 
hij. In zijn huis slechts één foto 
die herinnerde aan de roem-
ruchte voetbaltijd. Dankzij hem 
heb ik daar een heel leuke tijd 
gehad. Zo zie je dat het ADO-
gevoel iets magisch is, iets dat 
nooit verdwijnt. Na 2010 had 
ik echter geen contact meer 
met hem.” Pas meldt dit in zijn 
en Theo van der Burchs boek 
Zwikken met Happel. 

Goede maatjes met  
Rob Eijsackers
ADO-supporter Rob Eijsackers 
is een keer of twintig met zijn 
vrouw naar Gambia geweest. 
“Ik merkte dat Ton het in Afrika 
bijzonder goed naar zijn zin 
had”, aldus Eijsackers. “Wan-
neer het paar in Nederland was, 
dan logeerden ze vaak bij ons 
in Leiderdorp. Erg leuk. Ook in 
Gambia hadden we veel contact. 
Twee jaar geleden zag ik Ton 

en Sonja voor het laatst. Ton 
en ik praatten nog enthousiast 
over voetbal want die sport liet 
hem niet los. Korte tijd later zijn 
ze definitief teruggegaan naar 
Nederland omdat Ton aan een 
ernstige ziekte leed en in Neder-
land behandeld wilde worden.” 

Overleden op  
25 februari 2021
Vrienden, kennissen en zelfs 
familieleden moesten in de krant 
lezen dat Thie was overleden. 
“We hadden Ton de laatste eer 
willen bewijzen maar kregen die 
gelegenheid niet”, aldus René 
Pas. “Bij diverse oud-spelers 
van ADO heb ik aan het graf 
gesproken. Bij Ton had ik dat 

ook willen doen.” Rob Eijsackers 
vindt het eveneens moeilijk dat 
het op deze manier is gegaan. “Er 
was best wat mogelijk geweest, 
bijvoorbeeld condoleren en het 
aanbieden van bloemen. Ton 
heeft me eens verteld dat hij 
zijn as wilde laten uitstrooien 
in Gambia. De vraag is of dit is 
gebeurd. Waar is hij begraven of 
gecremeerd? We weten het niet.” 
Sonja Rook werd om een uitleg 
gevraagd, maar zij reageerde 
niet. Bij ADO blijft ‘no-nonsense’ 
keeper Ton Thie een legende. Ui-
terst betrouwbaar, zonder glitter 
en glamour.

Ton van Wieringen
tonvanwieringen@ziggo.nl

Happel en Mansveld
In 1964 kocht het Haagse ADO 
Ton Thie voor honderd duizend 
gulden nadat hij was gescout 
door de beroemde trainer Ernst 
Happel. Thie bleef ADO, dat 
fuseerde met het Scheveningse 
Holland Sport en FC Den Haag 
werd, tot 1977 trouw. Na een 
korte concurrentiestrijd met 
Martin van Vianen werd en 
bleef Ton de vaste keeper. In 
totaal speelde hij ongeveer vijf-
honderd wedstrijden voor de 
Haagse club. Aad Mans veld, 
Theo van der Burch, Lex 
Schoenmaker, Dick Advocaat, 
Joop Korevaar, Rene Pas en 
Martin Jol waren enkele van 
zijn medespelers. In 1965, 1966 
en 1970 werd een derde plaats 
behaald in de Eredivisie. Twee 
keer ging de KNVB-beker naar 
het Zuiderpark. Over vriend 
Mansveld zei Ton Thie: ”Aad 
was impulsief en ik rustig. 
Haagse Bluf was van toepassing 
op hem. Wij vulden elkaar uit-
stekend aan en vonden elkaar 
blindelings.  Noem het een 
soort huwelijk, alleen ’s nachts 
zagen we elkaar niet.”

Een doelman 
met kwaliteit
De boomlange keeper (1.91 m, 
84 kg, schoenmaat 44½) kon in 
de dagbladen rekenen op veel 
bijval: “Sierlijk, zeer geconcen-
treerd, een echte Haagse held 
op het veld, iconisch, katach-

tige reflexen.” In 2005 bij het 
honderdjarig bestaan van ADO 
werd Thie door de club uitge-
roepen tot beste doelman ooit. 
In Nederland destijds het best 
te vergelijken met PSV-goalie 
Jan van Beveren, voor wie Ton 
veel waardering had. Met Pie-
ters, Graafland, Van Leeuwen, 
Doesburg, Van Beveren en Thie 
beschikte Nederland over veel 
goede keepers. Mede daardoor 
haalde Ton nooit het Neder-
lands Elftal. Dat zat hem dwars, 
want hij had het bijzonder graag 
gewild. “Al was het maar één 
keer”, liet hij regelmatig weten. 
Thie was full-prof, maar deed 
er vaak wat naast. Hij studeerde 
voor opticien en drogist. Ook 
haalde hij in voetbaltijd zijn 
middenstandsdiploma en het 
trainersdiploma. Zijn hobby’s 
waren jagen, vissen en cricket.
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Tot een overeenkomst kwam het 
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Toen ik op 6 januari 1940 in Den 
Haag werd geboren, verkeerde 
ons gezin nog in een ‘redelijke’ 
situatie. De avond ervoor was de 
verjaardag van mijn vader uitge-
breid met de familie gevierd. De 
familie kon op een glas limonade 
een leuk feestje bouwen. Bij het 
spelletje We gaan naar Zand-
voort, waar mijn moeder op de 
rug van de voortkruipende ‘ezel’ 
(Ome Aad) zat, brak haar vrucht-
water. Die nacht ben ik om circa 
3.00 uur geboren. Enkele maan-
den na mijn geboorte brak de 
oorlog uit. Wij woonden in het 

midden van de 3e Obrechtstraat; 
huizen van rond 1890, een nette 
burgerlijke buurt. Ik heb van die 
beginperiode nauwelijks enig 
besef gehad. Wel heb ik altijd 
een gevoel gehad van liefde en 
zorg van mijn ouders en broers 
en zussen. Op 5 januari 1944, 
de 42e verjaardag van mijn 
vader, hebben we het laatste 
zakje bruine bonen opgegeten. 
Daarna waren we aangewezen 
op de gaarkeuken. Mijn oudste 
broer moest onderduiken en de 
overige kinderen waren over 
het land verspreid en logeerden 

voor enkele maanden bij boeren 
in Friesland, Noord-Holland en 
Reeuwijk.

Van de 4e Obrechtstraat werd 
door het Duitse leger een groot 
deel afgebroken. Ik schat dat 
er nadien nog aan weerszijden 
twaalf huizen stonden. Ook de 
Rooms Katholieke kerk van de 
HH. Martelaren van Gorkum 
moest eraan geloven en werd 
opgeblazen in maart 1943. Re-
den was de aanleg van de zoge-
noemde ‘tankgracht’ of ‘tankval’ 
als onderdeel van de Atlantik-
wall. Op de foto kunt u nog zien 
hoe deze aangelegd werd. Direct 
na de oorlog zat ik in de Prins 
Hendrikstraat bij de zusters op 
de kleuterschool. Ik had het daar 
niet zo naar mijn zin en een tante 
stelde voor om mij naar een 
Montessorischool te brengen in 
de Van den Eyndestraat in het 
Statenkwartier. Daar kreeg ik het 
onder leiding van juffrouw Mul-

ler en juffrouw Lohman geweldig 
naar mijn zin. Ik ken nog steeds 
liedjes uit die tijd. 

Op dezelfde school zat in klas 
vijf een meisje dat bij mij in de 
straat woonde en onder haar 
begeleiding werd ik naar school 
gebracht. Iedere dag moesten 
we de tankgracht oversteken. 
Dat was geen probleem. De geal-
lieerden hadden in de Valerius-
straat met zand een overgang 
gemaakt en de tankgracht – nu 
het Stadhoudersplantsoen - 
plaatselijk gedempt. Als jongetje 
mocht ik graag overal tegenaan 
schoppen en de verleiding om 
steentjes in het water te schop-
pen was ter plekke ruimschoots 
aanwezig. Dat deed ik ook een 
keer toen we huiswaarts keer-
den van school. Het was heel 
verrassend dat mijn schoen - de 

kwaliteit was al niet al te best - 
met de beoogde steen meevloog 
het water in; in het diepe water 
was de schoen onvindbaar. 
Thuisgekomen kreeg ik natuur-
lijk vreselijk op mijn donder. Een 
kennis heeft met een dreg nog 
geprobeerd - helaas zonder suc-
ces - de schoen boven water te 
krijgen. Die avond kreeg ik geen 
eten en werd meteen naar bed 
gestuurd. Om nieuwe schoenen 
te krijgen moest de schoenen-
bon van mijn moeders bonkaart 
eraan geloven. Het geld voor 
nieuwe schoenen deed mijn 
ouders juist in die tijd veel pijn. 
Na al die jaren denk ik nog vaak 
terug aan die heerlijke tijd op 
de kleuterschool aan de Van den 
Eyndestraat.

Ed Abbing
enfma40@gmail.com

Oversteek van de tankgracht
et was een moeilijke tijd in Den Haag in 1931. Mijn vader - voormalig 
chef over een religieuze kunstwerkplaats van dertig mensen - was werk-
loos geworden in de crisis van 1931, met een achterstallig loon van drie 

maanden. Hij had van alles geprobeerd om de kost te verdienen; hij weigerde 
principieel om te stempelen en is uiteindelijk verzekeringsagent (=bode) bij de 
Oude Haagsche van 1836 geworden.
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Tankval Laan van Nieuw Oost-Indië

Bij de Zusters op de kleuterschool
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In een echte stad betekent groei: 
de hoogte in. Maar een minia-
tuurstad kan alleen in de breedte 
groeien. Uitbreiding van Maduro-
dam gaat dan ook ten koste van 
0,6 hectare van de aangrenzende 
Scheveningse Bosjes. En daartegen 
verzetten de Bomenstichting en 
omwonenden zich. Intussen ligt 
de kwestie bij de Raad van State, 
die op 1 september een tussenuit-
spraak heeft gedaan.
Je leest het goed, tussenuitspraak. 
Dat betekent dat het laatste woord 
over de uitbreidingsplannen nog 
moet worden gesproken. De Raad 
van State heeft de bal teruggelegd 
bij de Haagse gemeenteraad. Want 
in het bestemmingsplan dat de 
gemeenteraad op 18 juli 2019 
goedkeurde en dat Madurodam 

de gelegenheid biedt om uit te 
breiden zit een ‘gebrek’ dat binnen 
twintig weken hersteld moet 
worden. Even rekenen: dat is vóór 
19 januari 2022. Of het herstel-
plan afdoende is, beoordeelt de 
Raad van State vervolgens in zijn 
einduitspraak.

Parkeren op piekdagen
De kwestie draait om de vraag of 
er op piekdagen, die Madurodam 
na de uitbreiding weer hoopt te 
beleven, voldoende parkeerruimte 
is voor bezoekers. De verwach-
ting van omwonenden is dat hun 
buurten, stoepen en hoeken op die 
dagen zullen uitpuilen van blik. En 
dat is het enige bezwaar tegen de 
uitbreiding dat de Raad van State 
terecht vindt. Dat komt doordat er 

nu geen maximum is gesteld aan 
het aantal bezoekers. Evenmin is 
de beschikbaarheid van voldoende 
parkeergelegenheid een harde 
voorwaarde. Op zich vind ik dit 
alles al interessant, ik heb niet de 
indruk dat het vaak voorkomt dat 
de gemeenteraad een tik op de 
vingers krijgt van de Raad van Sta-
te en een soort herkansing krijgt. 
Ik zie ook niet direct voor me hoe 
de gemeenteraad eendrachtig aan 
de slag gaat om dit herstelplan te 
maken. Zou de raad dat karwei bij 
een commissie leggen? En zou de 
uitkomst dan onbetwist blijven? 
Wellicht gaan we dat de komende 
weken nog horen, de eerstvol-
gende raadsvergadering is op 16 
september.

Internationaal Park
Maar via Madurodam gingen mijn 
gedachten terug naar het najaar 

van 2015, toen het college van B 
en W met het plan kwam om een 
Internationaal Park te vormen, qua 
omvang te vergelijken met Hyde 
Park in Londen. In het ‘ambitiedo-
cument’ stond dat de Scheveningse 
Bosjes, de Waterpartij en het 
Westbroekpark zouden worden 
verbonden tot één park. Ook de 
uitbreiding van Madurodam stond 
erin, als ‘kans’ om de aansluiting 
tussen park en attractie ‘sterk te 
verbeteren’. Uiteindelijk, in 2030, 
zou er een ‘intiem en ontspannen’ 
Internationaal Park zijn, dat zowel 
‘rust’ als ‘reuring’ zou ademen en 
‘natuur en mensen in beweging’ 
zou brengen.

‘Locals als decor  
voor expats’
Inderdaad kwamen de mensen 
meteen in beweging. Op internet is 
nog terug te vinden wat de meeste 
Hagenaars ervan dachten: een on-
zalig plan. Een van hen bracht het 
aardig onder woorden: ‘de locals 
worden een decor voor de expats 
c.q. de internationale organisaties’. 
Op de inloopavond die de gemeen-
te op 1 december organiseerde, 
was het verzet al bijna tastbaar. 

Misschien kwam dat ook doordat 
de hondeneigenaren niet geraad-
pleegd waren, terwijl die graag 
naar de Scheveningse Bosjes gaan 
omdat hun dieren er het hele jaar 
los mogen lopen. In ieder geval 
trokken er zes weken later 1500 
Hagenaars in demonstratieve op-
tocht door de Scheveningse Bosjes 
en waren er 6000 handtekeningen 
verzameld tegen de vorming van 
het Internationaal Park. Toen het 
plan in de inspraak ging, oogstte 
het 3000 bezwaren. Weer een 
jaar later trok het college van B 
en W het plan wegens gebrek aan 
draagvlak in.

Nu rest dan alleen nog het uitbrei-
dingsplan van Madurodam. Dat wil 
er overdekte paviljoens gaan bou-
wen waarin bezoekers van alles 
kunnen gaan beleven – iets waar 
ze in alle enquêtes om vragen. En 
dat gaat door, want de Raad van 
State verwierp alle andere bezwa-
ren, of die nu over geluidsoverlast, 
aantasting van het groen of de 
compensatie daarvan gingen. Maar 
intussen ben ik wel heel benieuwd 
hoe de gemeenteraad het parkeer-
probleem gaat tackelen…

Een miniatuurstad 
die wil groeien
Het heeft iets geks: Madurodam wil uitbreiden. Een 
miniatuurstadje dat wil groeien, dat klinkt als een 
contradictio in terminis. Toch is dat precies wat 
Madurodam al sinds een jaar of tien wil. En waar-
over ook sindsdien wordt gesteggeld.

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

Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Restaurant Mr. Smith

Ingrediënten 
voor 4 personen
- 1 preitje
- 250 gr aardappel (geschild)
- 30 gr boter
- 4 eetlepels grove mosterd (of meer)
- 1 blokje groentenbouillon
- 100 ml koksroom
- 1 liter water

BEREIDING
Hak de prei in ringetjes. Snijd de aardappels  
in stukken van 3 cm. Verhit de boter in een 
(soep)pan. Voeg de aardappel en prei toe 
en roerbak een paar minuutjes. Roer de 
mosterd erdoor en voeg dan het water toe 
en breng aan de kook. Laat het bouillon-
blokje in de soep oplossen en kook alles 15 
minuutjes.

Pureer als de aardappels gaar zijn alles fijn 
met een staafmixer. Giet de room erbij en 
roer nogmaals goed door. Proef of de soep 
goed op smaak is en er misschien nog een 
snufje peper, zout of een beetje mosterd 
mist. Garneer de soep met een klein 
scheutje room en wat groene ringetjes prei. 
Eet smakelijk!

Mr. Smith
Anna Paulownaplein 9
Den Haag
070 360 7777
info@mistersmith.nl

Doordeweekse dagen       12.00 - 24.00
In het weekend       12.00 - 24.00

Lunch vanaf  € 9,00
Diner salade vanaf  € 13,50
Diner soep vanaf   € 8,50
Diner voor vanaf   € 12,50
Diner hoofd vanaf   € 18,50
Diner dessert vanaf   € 4,50
Drankjes                  normaal

MOSTERDSOEP naar een recept van Mr. Smith
Twee weken terug zijn we gaan lunchen bij Mr. Smith, een sfeervol klein restaurant aan het Anna 
Paulownaplein. Op de website legt eigenaar Casper Smits het concept uit; het moet ‘gewoon’ lekker 
en makkelijk zijn in een verzorgd interieur met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Dat kan je van 
dit recept wel zeggen, gewoon lekker makkelijk. En heb je de vorige recensie gelezen? Weet je dan 
inmiddels wat dat mysterieuze getal 420 betekent?
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erna begonnen we alweer met 
instuderen van het volgende to-
neelstuk. In het begin ageerde 
ik hier nog tegen tijdens 
vergaderingen, je was immers 
toch een half jaar bezig met het 
instuderen van de lappen tekst 
en het repeteren van het stuk. 
Bovendien vond ik dat je na 
verloop van tijd groeide in een 
rol en er steeds beter in werd. 
Helaas was het bestuur onver-
biddelijk; het ging meer om het 
repeteren dan het optreden en 
het bleef dus bij één of twee 
voorstellingen. Het feit dat ik 
mij elke zomervakantie twee 
weken met mijn script terug-
trok in ons vakantieverblijf, 
met twee jonge dochters om 
mij heen die mij niet mochten 
storen, zorgde ervoor dat ik na 
een paar jaar besloot de pijp 
aan Maarten te geven. 

Mijn tweede toneelstuk was 
Liefde half om half van Alan 
Aykbourn. Een zeer ingewik-
keld stuk omdat zich op het 
toneel twee huiskamers tegelijk 
bevinden, waar drie echtparen 
onafhankelijk van elkaar om en 
om acteren. Dat vergt een enor-

me discipline van de spelers 
en maakt het stuk ook tot een 
uitdaging. Ik had dit toneelstuk 
op tv gezien met onder andere 
Ko van Dijk, Jeroen Krabbé en 
Pleunie Touw in de hoofdrollen, 
en ik verheugde mij er erg op. 
Op 23 november 1985 speelden 
we het stuk in het Congresge-
bouw met een fraai opgebouwd 
decor van Caminada, met twee 
totaal verschillende woonka-
merinrichtingen. Voor dit stuk 
wist ik ruim zeventig kaarten te 
verkopen!

Hoewel ik hier de rol van mijn 
leven meende te acteren, in de 
rol van Bob Phillips, ging het 
even mis in een scène die ik 
in pyjama diende te spelen. Ik 
was hiertoe voorzien van een 
ouderwetse streepjespyjama 
waarvan de broek een paar ma-
ten te groot was. Tijdens mijn 
spel zakte de broek ineens af! 
Binnen enkele seconden had ik 
de broek weer opgehesen, maar 
toch werd deze gebeurtenis in 
de recensie van Rob van der 
Mijl betiteld als onderbroeken-
lol. Gelukkig was John Niemans 
een stuk milder en roemde mij 

om het natuurlijke spel.  
Smaken verschillen!

In januari 1986 maakte ik ken-
nis met Alfred van den Heuvel 
die het stuk Drie mannen had 
geschreven en ons persoonlijk 
zou regisseren. Later werd 
Alfred bekend door zijn rol 
in Purper en maakte zichzelf 
onsterfelijk in de komische tv-
serie Kinderen geen bezwaar.

Natuurlijk gebeurde er van 
alles tijdens de voorstellingen. 
Ik noemde al het incident met 
mijn pyjamabroek, maar dat 
stelde nog niets eens zoveel 
voor. Ik herinner me nog een 
toneelstuk waar op een gege-
ven moment de voordeurbel 
klonk en de tekst van mijn 
mannelijke collega - laten we 
hem even Jan noemen - was: 
“Hé, er wordt gebeld! Wie kan 
dat nou zijn op dit tijdstip?” (of 
woorden van die strekking). 
Jan had echter een black out en 
was zijn tekst kwijt. Uit de cou-
lissen kwam tweemaal de fluis-
terstem van Mia: “Hé, er wordt 
gebeld! Wie kan dat nou zijn op 
dit tijdstip?” Jan kon het niet 

goed verstaan en liep richting 
de souffleuse, die voor de derde 
maal, nu iets harder, fluisterde: 
“Hé, er wordt gebeld! Wie kan 
dat nou zijn op dit tijdstip?” 
Helaas, Jan hoorde het in zijn 
zenuwen wéér niet, waarna 
de volledige eerste twee rijen 
van het publiek riepen: “Hé, er 
wordt gebeld! Wie kan dat nou 
zijn op dit tijdstip?” 

Ook herinner ik me nog een 
stuk waarbij mijn mannelijke 
tegenspeler, die de rol van een 
kleine kruimeldief of wetsover-
treder speelde, zijn dag niet 
had en steeds uit zijn rol viel, 
verkeerde teksten sprak of vol-
ledig stilviel. Zo liep hij naar de 
voordeur als de telefoon ging 
en koos op het toneel steevast 
de verkeerde stoel uit. Op een 
gegeven moment was er een 
inval van de politie en verborg 
Jan zich in een kast. De binnen-
gedrongen politie vroeg mij of 
ik wist waar Jan zich bevond, 
waarna het volledige publiek 
scandeerde: “Hij zit in de kast!” 
Hilarische momenten, waar ik 
van genoot.

Het laatste stuk waarin ik mee-
speelde was het jubileumstuk 
van 25 jaar Visie, waarbij was 
gekozen voor Trekvogels, een 
blijspel in zeven taferelen, ge-
schreven door Peter Yeldham, 
waarbij twee vrouwen (Carla 
Kruger en de onnavolgbaar 
goed spelende Ingrid Leurs 
(mijn favoriete tegenspeel-
ster in de meeste stukken) als 
oplichters in New York aan de 

kost komen. Als mijn karak-
ter Charlie dan op het toneel 
verschijnt gebeurt er van alles! 
Aan het stuk deden ook een 
aantal oud-spelers mee. Hierna 
viel het doek definitief voor mij 
viel en ik ging me weer hele-
maal aan de muziek wijden.  
Het was in ieder geval een 
leuke, leerzame tijd!

Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl

In februari 1985 werd ik door 
een vriendin, Frida Radema-
ker, geïntroduceerd bij Visie, 
die driftig op zoek was naar 
herenleden. Het was in die tijd 
geen probleem aan actrices 
te komen maar de mannen 
waren dun gezaaid. Zo dun dat 
soms mannelijke rollen door 
het bestuur werden omgezet 
naar vrouwelijke rollen wegens 
gebrek aan heren. Mijn komst 
werd daarom direct toege-
juicht, hoewel ik geen enkele 
ervaring als toneelspeler had. 
Als gitarist van diverse bandjes 
zoals Tarkus, waar ik al eerder 
over schreef in deze krant, was 
het podium mij echter niet 
vreemd. 

Ik ging dus met Frida mee naar 
de repetitieruimte, die zich be-
vond in het FHAT-gebouw aan 
het Zieken 115. Later zouden 
we verhuizen naar het speciaal 
voor toneelclubs gebouwde 
theater de Poort aan de Pa-
viljoensgracht. Hier maakte 
ik kennis met de aimabele en 
zeer bevlogen voorzitter Wim 
Leurs, oprichter van de club. 
Verder zaten in het bestuur 
penningmeesteresse Hilda van 
Nieuwenhuizen, secretaresse 
Irene Leurs (dochter van) en de 
commissarissen Armand van 
Harrewijn en Piet Janssen. 

Visie bleek een serieuze vere-
niging. Voorzitter Wim Leurs 

regisseerde de meeste stukken 
en liet zich af en toe vervan-
gen door een gastregisseur als 
Ben van Hest of Alfred van den 
Heuvel. Het vervaardigen van 
de decors, grime- en kapwerk 
en de kostuums werd in eigen 
beheer verzorgd. Naast de 
spelers zorgden Aukje Leurs 
(vrouw van Wim) en Mia van 
Harrewijn (vrouw van Armand) 
voor het grimeren. Armand was 
inspiciënt en zorgde ervoor 
dat alles op het podium op de 
juiste plaats stond, en op het 
juiste moment de deurbel dan 

wel telefoon klonk. Mia was 
tevens souffleuse en zorgde 
ervoor dat via een kelderluik 
of gordijn, de wat minder tekst 
vaste speler zijn juiste tekst 
kreeg toegefluisterd. Ik vertel 
daar straks nog een anekdote 
over, maar dan heeft u vast een 
beeld. Ook waren we dankbaar 
voor sponsor woninginrichting 
Caminada van de Rijswijkse-
weg 51 die ons voorzag van de 
benodigde meubels en verlich-
tingsartikelen.

Na een kort onderhoud werd 
ik toegelaten tot de vereni-
ging en na betaling van mijn 
contributie kreeg ik meteen 
een hoofdrol aangeboden in 

het blijspel Waar een wil is, is 
een omweg, een bewerking van 
het blijspel Kom, doe eens wat 
van Neil Simon. Omdat er drie 
heren meespelen in het stuk 
en Visie beschikte over twee 
herenspelers, ondergetekende 
en postbode Piet Janssen, werd 
van een andere club Marcel 
Bes ingehuurd. De repetities 
begonnen en op 27 april 1985 
vond de voorstelling plaats 
in het Nederlands congres-
gebouw. Nu hoeven Youp, 
Guido, Jochem en Bert 
niet zelf te leuren met 
toegangskaarten, wij 
moesten dat wel van de 
familie Leurs (vandaar 
de naam vermoedelijk) 
want je wilde de zaal toch 
afgeladen hebben.  

Het lukte mij om voor mijn 
eerste optreden vijftig kaarten 
te verkopen, tot volle tevreden-
heid van het bestuur.

De voorstelling werd een groot 
succes en ik sloeg mij er goed 
doorheen zonder ook maar één 
keer mijn tekst te vergeten. 

Hier was ik zelf nog het meest 
verbaasd over. Wat na een 
voorstelling in een dergelijke 
zaal gebruikelijk en bijzonder 
spannend was, was de daarop-
volgende recensie in de Haagse 
Courant en het Binnenhof. 
De recensenten Len van der 
Maaten (HC) en John Niemans 
waren niet misselijk in hun be-
woordingen en beoordeelden 
de spelers niet als amateur 

maar als professional. Extra 
trots was je dan ook als 

je een goede recensie 
kreeg. 

Na het Congresge-
bouw speelden we elk 
stuk nog eenmaal in 
een bejaardenhuis of 

wijkcentrum en de week 

Dinsdag 7 september 2021

n de jaren 
tachtig waren 
er vele ama-

teur toneelverenigingen 
actief in Den Haag. 
Denk aan Visie, Video, 
de Hofspelers, Voca-
baal, St. Jan Baptist, 
Mimicri, Facet, Odia en 
St. Bonifatius. Omdat 
ik begin jaren tachtig 
een aantal jaren deel 
uitmaakte van de cast 
van Visie - een vereni-
ging die dit jaar zestig 
jaar geleden, op 30 mei 
1961 werd opgericht - 
leek het mij leuk eens 
een artikel te schrijven 
over mijn belevenissen 
in die jaren.

“Ik was voorzien van een ouderwetse 
streepjespyjama waarvan de broek 
een paar maten te groot was”

Opbouw eigen decor met meubels van CaminadaOntwerp decor ‘Liefde half om half ’

De voltallige vereniging Visie in het jubileumjaar 1986

Scène uit ‘Liefde half om half ’ met Ruurd en Irene

Uw auteur met regisseur Alfred v.d. Heuvel

Recensie trekvogels Haagsche courant

I

Dinsdag 7 september 2021

Amateurtoneelvereniging Visie

Voor het schrijven van dit artikel heb ik getracht te achterhalen 
of de vereniging nog bestaat. Er is een inschrijving bij de KvK 
uit 1980 maar dat bijbehorende telefoonnummer wordt nooit 
opgenomen en op internet zijn geen activiteiten te vinden. Een 
aantal oud-leden heb ik via Facebook geprobeerd te benaderen 
maar daar krijg ik ook geen antwoord op. Ik weet dus niet of de 

club nog bestaat, maar denk het eigenlijk niet.
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erna begonnen we alweer met 
instuderen van het volgende to-
neelstuk. In het begin ageerde 
ik hier nog tegen tijdens 
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me discipline van de spelers 
en maakt het stuk ook tot een 
uitdaging. Ik had dit toneelstuk 
op tv gezien met onder andere 
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lol. Gelukkig was John Niemans 
een stuk milder en roemde mij 

om het natuurlijke spel.  
Smaken verschillen!
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mannelijke collega - laten we 
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goed verstaan en liep richting 
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Het laatste stuk waarin ik mee-
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van 25 jaar Visie, waarbij was 
gekozen voor Trekvogels, een 
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waarbij twee vrouwen (Carla 
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ster in de meeste stukken) als 
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kost komen. Als mijn karak-
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Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl
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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
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    Zuid-Holland Sport Met alle voetbalwedstrijden in de  
        Tweede en Derde Divisie die in Zuid-Holland worden ge-
         speeld. Presentatie: Herman Nanninga en Menno Tamming
        (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    UIT!

10.00 uur    Muziek van alle Tijden (herhaling om 

17.00 uur) Pieter Kuipers draait muziek op verzoek. 

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

14.00 uur    Vroeger werd Later (tot 17.00 uur).
Ron Davids (foto) haalt met luisteraars herinneringen 
op en draait muziek die daarbij past 

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

ma: Boeren tussen Steden, serie over boerenfamilies die vlakbij de stad 
hun bedrijf runnen in de gemeente Leidschendam-Voorburg. 

di: Team West opsporingsprogramma met Kirsten van Dissel (vanaf 24/8)

wo: Eruit op de Buis  Deze maand in het teken van de opening van het 
culturele seizoen. Met op 8/9 een rondleiding door Theaterbakkerheij in 
Gouda en op 15/9 Korzo theater in Den Haag. 

do: 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 Het weerbericht met Laura van der Blij.

TV West zaterdag
07.30 uur   TV West Weekoverzicht

17.00 uur   Westdoc Met op 11/9 de documentaire Vechtlust over de 
revalidatiestrijd van Gouwenaar Mike Lingen die bij de wereldtop hoor-
de in de vechtsport jiu-jitsu en in 2017 een ernstig auto-ongeluk kreeg. 
Op 18/9 de documentaire Stilte in de Nacht over Joyce de Ruiter die al 
20 jaar weet dat zij op een dag zowel doof als blind zal worden: zij heeft 
het Syndroom van Usher. 

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

20.00 uur TV West Sport Elke zondag, direct na Studio Sport: alle 
samenvattingen van het regionale topamateurvoetbal in
TV West Sport.

(herhaling om 

Pieter Kuipers draait muziek op verzoek. 

Zoektochten naar uit het oog verloren bekenden, 

(tot 17.00 uur).
 haalt met luisteraars herinneringen 

BTR Reizen, al jaren bekend bij vele lezers 
van deze krant, heeft op zondag 26 sep-
tember een mooie Brunchcruise met het 
sfeervolle partyschip de Jacqueline georga-
niseerd. 

’s Morgens wordt u rond 09.30 uur opge-
haald vanuit uw opstapplaats in Den Haag. 
Hierna reist u per luxe touringcar naar 
Schoonhoven, waar u inscheept op het ge-
zellige Partyschip MS Jacqueline. De kapitein 
heet u allen van harte welkom, waarna de 
trossen los gaan voor een mooie vaarroute 
over de drukbevaren rivieren de Lek en de 
Nieuw Maas naar Rotterdam. Aan boord 
kunt u ’s morgens genieten van een heerlijke 
kop koffie of thee met gebak en begin van 
de middag van een heerlijke brunch. Tijdens 
deze cruise kunt u aan boord in een gezellige 
sfeer genieten van een heerlijke verzorging 
en van de langzaam voorbij trekkende land-
schappen. De eventuele overige drankjes 
en versnaperingen aan boor zijn voor uw 
eigen rekening. Eind van de middag, rond 

vier uur, komen we aan in Rotterdam. Na de 
ontscheping wordt iedereen weer keurig per 
luxe touringcar teruggebracht naar de op-
stapplaatsen in Den Haag. De prijs voor deze 
brunchcruise is slechts € 55,- per persoon.

Bij de prijs inbegrepen:
• Reis per luxe touringcar
•  Prachtige vaarroute over de Lek en  

 de Nieuwe Maas het MS Jacqueline
• Koffie of thee met gebak
•  Heerlijke brunchcruise
Niet bij de prijs inbegrepen:
• Reserveringskosten € 7,50 per boeking
•   Overige versnaperingen aan boord
Instapplaats:
•  Den Haag, Prinsessegracht tussen  

Herengracht en Korte Voorhout

ondag 26 september 2021; een gezellige dag uit met uw 
krant. Brunchcruise van Rotterdam over de Lek en Nieuwe 
Maas naar Rotterdam.

Z
Partyschip MS Jacqueline

U kunt deze Brunchcruise dagtocht 
telefonisch reserveren bij BTR Reizen 
055-5059500. Na reservering krijgt u 
een bevestiging van deze dagtocht.

Dinsdag 7 september 2021



pagina 16 De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

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
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    Zuid-Holland Sport Met alle voetbalwedstrijden in de  
        Tweede en Derde Divisie die in Zuid-Holland worden ge-
         speeld. Presentatie: Herman Nanninga en Menno Tamming
        (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    UIT!

10.00 uur    Muziek van alle Tijden (herhaling om 

17.00 uur) Pieter Kuipers draait muziek op verzoek. 

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

14.00 uur    Vroeger werd Later (tot 17.00 uur).
Ron Davids (foto) haalt met luisteraars herinneringen 
op en draait muziek die daarbij past 

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

ma: Boeren tussen Steden, serie over boerenfamilies die vlakbij de stad 
hun bedrijf runnen in de gemeente Leidschendam-Voorburg. 

di: Team West opsporingsprogramma met Kirsten van Dissel (vanaf 24/8)

wo: Eruit op de Buis  Deze maand in het teken van de opening van het 
culturele seizoen. Met op 8/9 een rondleiding door Theaterbakkerheij in 
Gouda en op 15/9 Korzo theater in Den Haag. 

do: 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 Het weerbericht met Laura van der Blij.

TV West zaterdag
07.30 uur   TV West Weekoverzicht

17.00 uur   Westdoc Met op 11/9 de documentaire Vechtlust over de 
revalidatiestrijd van Gouwenaar Mike Lingen die bij de wereldtop hoor-
de in de vechtsport jiu-jitsu en in 2017 een ernstig auto-ongeluk kreeg. 
Op 18/9 de documentaire Stilte in de Nacht over Joyce de Ruiter die al 
20 jaar weet dat zij op een dag zowel doof als blind zal worden: zij heeft 
het Syndroom van Usher. 

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

20.00 uur TV West Sport Elke zondag, direct na Studio Sport: alle 
samenvattingen van het regionale topamateurvoetbal in
TV West Sport.

(herhaling om 

Pieter Kuipers draait muziek op verzoek. 

Zoektochten naar uit het oog verloren bekenden, 

(tot 17.00 uur).
 haalt met luisteraars herinneringen 

BTR Reizen, al jaren bekend bij vele lezers 
van deze krant, heeft op zondag 26 sep-
tember een mooie Brunchcruise met het 
sfeervolle partyschip de Jacqueline georga-
niseerd. 

’s Morgens wordt u rond 09.30 uur opge-
haald vanuit uw opstapplaats in Den Haag. 
Hierna reist u per luxe touringcar naar 
Schoonhoven, waar u inscheept op het ge-
zellige Partyschip MS Jacqueline. De kapitein 
heet u allen van harte welkom, waarna de 
trossen los gaan voor een mooie vaarroute 
over de drukbevaren rivieren de Lek en de 
Nieuw Maas naar Rotterdam. Aan boord 
kunt u ’s morgens genieten van een heerlijke 
kop koffie of thee met gebak en begin van 
de middag van een heerlijke brunch. Tijdens 
deze cruise kunt u aan boord in een gezellige 
sfeer genieten van een heerlijke verzorging 
en van de langzaam voorbij trekkende land-
schappen. De eventuele overige drankjes 
en versnaperingen aan boor zijn voor uw 
eigen rekening. Eind van de middag, rond 

vier uur, komen we aan in Rotterdam. Na de 
ontscheping wordt iedereen weer keurig per 
luxe touringcar teruggebracht naar de op-
stapplaatsen in Den Haag. De prijs voor deze 
brunchcruise is slechts € 55,- per persoon.
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• Reis per luxe touringcar
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 de Nieuwe Maas het MS Jacqueline
• Koffie of thee met gebak
•  Heerlijke brunchcruise
Niet bij de prijs inbegrepen:
• Reserveringskosten € 7,50 per boeking
•   Overige versnaperingen aan boord
Instapplaats:
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Herengracht en Korte Voorhout

ondag 26 september 2021; een gezellige dag uit met uw 
krant. Brunchcruise van Rotterdam over de Lek en Nieuwe 
Maas naar Rotterdam.

Z
Partyschip MS Jacqueline

U kunt deze Brunchcruise dagtocht 
telefonisch reserveren bij BTR Reizen 
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Prinsjesfestival 

Net als vorig jaar gaat het Prinsjes
festival wél gewoon door. Op zater dag 
18 september is er de hele middag 
gezelligheid langs de Hofvijver en 
openen veel partners hun deuren. 
Langs de Hofvijver word je verrast 
met een hoedenshow langs en op het water, er is van alles te zien, te kopen en te doen op 
de PrinsjesMarkt en DJ Elin Valery zorgt voor zomerse muziek. 
De hele dag kun je exclusieve, gratis rondleidingen krijgen bij 
Raad voor de Rechtspraak, Huis van Europa en Hoge Raad.

Wil je meer van de stad zien en weten; meld je gratis aan 
voor verschillende stadswandelingen!

Wanneer & waar: di 14 t/m di 21 sept, Den Haag
Meer info via www.prinsjesfestival.nl

Kunstroute in het Statenkwartier 

Een heerlijke wandel- of fietsroute in het prachtige 
Statenkwartier, waarbij u door de kunstenaars van uw 
keuze ‘coronaproof’ ontvangen zult worden. U herkent 
de huizen aan het KSbord naast de voordeur. Op onze 
website kunt u de verschillende kunstvormen alvast 
voorproeven. Daar vindt u ook de link naar een ieders 
persoonlijke website. Voor de zevende keer wordt 
deze succesvolle kunstroute georganiseerd. Net als de 
voorgaande keren willen de deelnemende kunstenaars 
de bezoekers graag inspireren met hun werk. Uiter
aard bestaat ook de mogelijkheid een kunstwerk aan te 
schaffen. Laat u verrassen door oud en nieuw werk van 

schilders, tekenaars, fotografen, beeldhouwers, sieradenmakers en keramisten. 
De kunstenaars in het Statenkwartier kijken uit naar uw komst.

Wanneer & waar: za 18 & zo 19 sept, 12.00 – 17.00u, Statenkwartier
Meer info via www.kunstenaarsinhetstatenkwartier.nl 

Zondagochtendconcerten in het World Forum Theater Den Haag

Vanaf dit najaar zullen de bekende Zondagochtendconcer
ten – die al ruim 35 jaar in de Doelen te Rotterdam hebben 
plaatsgevonden – ook in Den Haag georganiseerd worden! 

Op het programma de komende maanden in het World 
Forum Theater te Den Haag op de zondagochtenden:

Zo 26 sept 2021:  Wiener Tradition
Zo 3 okt 2021: Petra Berger
 ode aan Barbra Streisand
Zo 16 jan 2022: Meezingconcert 
 de Wannebiezz
Zo 13 maart 2022: Een Koffer Vol Liedjes    
 met Tony Neef, Ruud Bos en
 Maaike Widdershoven
Zo 27 maart 2022: Een Spaanse Zondagochtend met groot orkest en William Janz

Kaartjes kosten € 14,50 per stuk. De concerten zijn van 11.00 tot 12.15 uur zonder 
pauze. Vrij zitten. Meer informatie en kaartjes kunt u vinden op www.zondagochtend-
concerten.nl of via 010 4225244.

Festival Classique presenteert Sound Bites

Op donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 september 
presenteert Festival Classique in Fokker Terminal Den 
Haag Sound Bites, een veelzijdig programma van hoge 
kwaliteit. Net zoals het avontuurlijke Festival Classique 
zoekt Sound Bites de grenzen op van klassieke muziek en 
gaat soms nét nog wat verder. Met verrassende combi
naties van gevestigde namen en aanstormend toptalent, nieuwe interpretaties van 
bekende werken en bijzondere koppelingen met kunstvormen als dans en film.

Wanneer & waar: do 9, vr 10 & za 11 sept, Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249
Meer info via www.festivalclassique.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: 0306063944 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: 0306063944.

The Father

De film The Father is een fascinerend portret van een man die zijn grip op de realiteit 
aan het verliezen is. De briljante vertolking van Anthony Hopkins (The Silence of the 
Lambs, The Two Popes) laat je geen moment los. Olivia Colman (The Crown, The Favou-
rite) als zijn dochter Anne, maakt zowel haar onmacht als haar liefde tastbaar. Anne 
zoekt opnieuw een verzorgster voor haar dementerende vader Anthony, die steeds 
weer alle hulp afwijst. Ze wil zeker zijn dat er goed voor hem gezorgd wordt wan
neer zij er niet is. Voor Anthony is niet meer duidelijk wat echt is en wat zich in zijn 
hoofd afspeelt. We beleven het verhaal door zijn ogen en voelen zijn verwarring. Zijn 
vertrouwde omgeving blijkt niet meer zo vertrouwd. Zijn verbluffende acteerprestatie 
leverde Hopkins zijn tweede Oscar voor Beste Acteur op. Florian Zeller won de Oscar 
voor Beste Bewerkte Scenario. Hij verfilmde zelf zijn 
gelauwerde toneelstuk dat, onder andere, op het West 
End en Broadway te zien was.

Wanneer & waar: di 7 t/m woe 15 sept, Theater Dakota, 
Zuidlarenstraat 57
Meer info via www.theaterdakota.nl

Open Monumentendag

Open Monumentendag zal dit jaar in een hybride vorm plaats vinden. Een aantal van 
de monumenten/panden zullen fysiek opengaan en een grote deel via digitale 360◦ 
foto’s (net als vorig jaar). Naar aanleiding van de boekuitgave van Botine Koopmans 
Een lust voor het oog zal de nadruk liggen op de kerken van Den Haag. Op 11 en 12 
september kunt u vanaf 10:00 uur een groot aantal monumenten in Den Haag digi
taal bekijken en een aantal geselecteerde panden fysiek bezoeken. Op de website van 
Open Monumentendag vindt u een overzicht van alle monumenten die meedoen. Alle 
monumenten zijn gratis te bezoeken. Voor extra 
activiteiten als rondleidingen, workshops of 
lezingen kan wel een bijdrage gevraagd worden. 
Sommige monumenten werken met tijdsloten 
om drukte en wachtrijen te voorkomen. 

Meer info via www.openmonumentendag.nl

Zonnekijkdag Sterrenwacht Rijswijk

Op zondag 12 september organiseert Stichting Sterrenwacht Rijswijk ter gelegenheid 
van het Strandwalfestival een zonnekijkdag voor alle leeftijden. Op het dak van de 
sterrenwacht staan dan diverse instrumenten opgesteld om de dichtstbijzijnde ster, 
onze eigen zon, waar te nemen. Via diverse technieken is 
het waarnemen van de zon mogelijk. Zo beschikken wij over 
speciale zonnefilters en een protuberansenkijker om het 
zonoppervlak en de zon atmosfeer waar te nemen. Een be
zoek aan de sterrenwacht is alleen mogelijk na aanmelding 
via het reserveringssysteem. Dit is te vinden op de website 
onder agenda. 

Wanneer & waar: zo 12 sept, Stichting Sterrenwacht, 
Petronella Voûtestraat 389-A, Rijswijk
Meer info via www.sterrenwachtrijswijk.nl

Dinsdag 7 september 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
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Mijn ouders en ikzelf (na mei 
1944) woonden recht tegen-
over de kerk, in de Kempstraat 
155. Op zondagochtend en 
ook ‘s middags tegen vijf uur 
galmde het klokkengelui onze 
voorkamers binnen. Vanuit 
de voorkamer zagen we de 
kerkgangers komen en gaan. 
Het gebouw bood plaats aan 
1780 gelovigen. De drie in- en 
uitgangen - één in de Schalk-

burgerstraat, één in de Kem-
pstraat en één op de hoek van 
beide straten - waren royaal, 
zodat iedereen gemakkelijk de 
kerk kon betreden en verlaten. 
Verder bevonden zich hier 
ook de trappenhuizen naar de 
drie galerijen. De banken in de 
kerken waren als in blokken of 
wijken verdeeld, met achterin 
de koninklijke loge en tegen de 
achterkant de preekstoel. Er 
werd zeker gebruikgemaakt 
van de koninklijke loge, getuige 
onder andere de aanwezigheid 
van de koninklijke familie in 
de kerkdienst op 12 juni 1927. 
Tijdens deze kerkdienst legde 
prinses Juliana openbare belij-
denis af van haar geloof. 

Zelf ben ik in 1944 in de Julia-
nakerk gedoopt. Het was oorlog 
en mijn vader zat ondergedo-
ken bij familie en vrienden in 
het Westland. Toch nam hij 
het risico om op de fiets naar 
de Kempstraat te komen om 

mijn doop bij te wonen. Na de 
oorlog werd mijn vader lid van 
het college van eredienst. Dat 
waren de heren (toen nog) die 
zondags collecteerden. Een ie-
der had zijn eigen blok/ wijk in 
de kerk of op de galerij. Ik was 
toen nog jong en mocht niet 
mee naar de kerk. Maar toen ik 
wat ouder was, mocht ik na de 
dienst mee naar de overkant. 
Bij de ingang in de Schalburger-
straat was nog een andere deur 
en die gaf toegang tot onder 
andere de consistorie kamer 
en de telkamer. In deze laatste 
kamer werden de collecten 
geteld en dat vond ik reuze in-
teressant. Met een soort schuif 
werd het geld heen en weer 
geschuffeld. De guldens bleven 
bovenop liggen en het andere 
geld verschoof naar lagere de-
len van de schuif. De dubbeltjes 
helemaal onderop. Zo werd het 
geld gesorteerd en vervolgens 
geteld! Hierna werd het geld in 
zakken gedaan en verzegeld. 
Wat er verder met de zakken 
gebeurde weet ik niet, maar 
waarschijnlijk werden ze in de 
kluis gestopt of naar de (spaar)
bank gebracht.

De Kempstraat was overigens 
een gezellige winkelstraat. 
Onder onze woning was de foto-
winkel van Van Gils. Verder op 
de stoep had je een slager en op 
de hoek van de Schalkburger-
straat de ijzerwinkel. Richting 
de Haagse markt en het Hobbe-

maplein waren er nog veel meer 
winkels, zoals een groenteboer, 
bakker, kaaswinkel en ook de 
apotheek. Aan de overkant van 
ons huis op de hoek van de 
Kaapstraat had je een grotere 
zaak, De Zon, waar stoffen en 
gordijnen werden verkocht.

Toen ik een jaar of vijf was 
mocht ik op de voor mijn vader 
vrije zaterdagmiddag met hem 
mee naar de markt. Meestal 
kochten we daar paling en bloe-
men. Ik keek mijn ogen uit bij 
de viskraam, waar de paling bij 
opbod werd verkocht. Nog een 
palinkje erbij en dan weer één 
en dat kostte dan twee gulden, 
en als het de marktkoopman 
nog niet lukte dit te verkopen 
dan ging er nog een paling bij. 
Mijns inziens was dat (toen al) 
Simonis. Ook de bloemen wer-
den vaak bij opbod verkocht, 
zo vanuit de vrachtauto. Met de 
gekochte waar togen we ver-
volgens gezellig terug naar huis 
voor koffie en limonade. Toen 

was geluk nog heel gewoon.
Terug naar de Julianakerk waar 
mijn broer na zijn geboorte in 
1948 ook is gedoopt. In 1951 
zijn we verhuisd naar een 
ander deel van Den Haag. Mijn 
vader had geen vast werk meer 
en kon wat anders gaan doen, 
waarvoor hij wel eerst het Mid-
denstandsdiploma moest halen. 
In de nieuwe woonomgeving 
gingen we daar naar de kerk. 

Mijn vader bleef echter ook het 
collecteren in de Julianakerk 
trouw en één keer in de drie 
weken ging hij terug naar de 
Kempstraat om er in de kerk te 
collecteren. Dit heeft hij vijfen-
twintig jaar lang volgehouden. 
Thans is de Julianakerk een 
gemeentelijk monument en 
wordt gebruikt als multifuncti-
oneel wijk-centrum. Maar voor 
mij blijft het echter ‘De kerk 
van mijn vader’.

Martin Boers
mariskamartin@caiway.nl 
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De Julianakerk in de Kempstraat. Foto: Paul Lunenburg, collectie Haags Gemeentearchief

Interieur van de Julianakerk, 1983. Foto: collectie Haags Gemeenterchief

Mijn vader op zijn bromfiets

1544-1944. Puzzel van de koninklijke stamboom, uitgegeven tijdens de oorlogswinter

|

WORLD FORUM THEATER DEN HAAG Aanvang 11.00 uur 
Zondag 26 september 2021 Wiener Tradition
Zondag 3 oktober 2021 Petra Berger, ode aan Barbra Streisand
Zondag 16 januari 2022 Meezingconcert de Wannebiezz
Zondag 13 maart 2022 Een Koffer Vol Liedjes
 (Tony Neef, Maaike Widdershoven, Ruud Bos) 
Zondag 27 maart 2022 Een Spaanse Zondagochtend met orkest   
 Symphonic Friends en William Janz 
 (de Nederlandse Julio Iglesias)

DE DOELEN ROTTERDAM  Aanvang 11.00 of 19.00 uur 
Zondag 19 december 2021 White Christmas at de Doelen 
 (dit concert wordt om 11.00 uur en 19.00 uur  
 uitgevoerd, let daarop bij bestellen van kaartjes)

Bestellen via internet of telefonisch:

www.zondagochtendconcerten.nl  -  010 4225244  

€ 14,50

De kerk van mijn vader
n de wijk Transvaal in Den Haag is de Julianakerk beeldbepalend. 
Van een afstand gezien heeft de kerk een kathedraalachtige uit-
straling. De kerk is gebouwd in 1925-1926 en naamgever prinses 

Juliana legde destijds de eerste steen. De bouw was een initiatief van de 
toen zeer populaire, hervormde predikant ds. D.A. van den Bosch en de 
kerk is dus van origine een Nederlands Hervormde kerk. Ds. Van den Bosch 
beklom dan ook als eerste de ruime preekstoel voor de plechtige inwijding 
op 8 april 1926. Ook koningin Wilhelmina was hierbij aanwezig.

I
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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  
2 september 2021 mailen naar 
puzzel@dehaagsetijden.nl. 
 
Oplossingen vorige editie:
Sudoku: 4
Kruiswoordpuzzel: Schaapskooi
Woordzoeker: Zwaardwalvis

Puzzel & Win! 
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SUDOKU1

KRUISWOORDPUZZEL3

ZWEEDSE PUZZEL
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Verticaal: 
2 Japans parelduikster  
3 bierglas 
5 warme drank 
6 wier 
7  componist 
10  parvenu 
12  Ned. omroep 
13  kledingstuk 
14  weefsel 
15  takje 
20  Europeaan 

21 wilde haver 
23  cum tempore 
25  Europese Unie 
26  kloosteroverste 
27  vreemde munt 
29  gareel 
30  pl. in Flevoland 
34  tam 
35  proces-verbaal 
36  opbrengst 
37  koningstitel 

38  bergplaats
39  nachtvogel 
42   golfbeweging op een 

tribune 
43  op de wijze van 
45  tijdstip 
46  heilige 
48  op die manier 
49  afsluitmiddel 
52  pl. in Overijssel 
54  afslagplaats bij golf

Horizontaal:  
1 plakband; 4 schrede 
8 mijns inziens 
9 inhoudsmaat 
11 sierplant 
14 anti; 16 chroom 
17 graansoort 
18 numero 
19 populaire groet 
21 mountainbike 
22 elektrocardiogram 
24 één en ander (afk.) 
26 slagader 
28 hazenslaapje 
31 broeder 
32 United Nations 
33 vaart
37 haastig 
40  Algemeen Voortgezet 

Onderwijs 
41 streling; 42 bijt 
44 strik; 47 reeds 
48 rookgerei 
50 Romanum Imperium 
51 mesthoop 
53 pl. in Zwitserland 
55 noordzuid 
56 water in Friesland 
57 verlichting 
58 vetlaag
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5 50 53 36 57 50 22 28 56

Wij feliciteren de winnaars van de vorige editie met een 
mooie prijs, aangeboden door de Fifties Store.  
De geweldige Coca-Cola Fishtail-klok gaat naar:
Jaap Dekker te ZoetermeerWINNAAR

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

Win de CD van The Clarks-medleys t.w.v. € 17,95.
Wie kent ze niet of heeft ze ooit wel eens live gezien?  
Danwel ergens in Den Haag of bij Voetbal Inside? We geven 2 albums weg.

Verkrijgbaar bij de Fifties Store www.fiftiesstore.nl 
Namensestraat 73 - 2587 VX Den Haag - 070 3585810

   SNEEUWBALSTRAAT 138A  •  DEN HAAG  •  070-345 21 37  •  WWW.SNEEUWBAL.NL

■ APK
■ Onderhoud en reparatie 

■ Onderhoud/reparatie airco
■ Schadeherstel 

■ Verkoop van nieuwe 
 en gebruikte auto's

SKODASPECIALIST

Specialist in schilderwerk!
Voor ál uw klussen in en rondom huis en tuin. O.a. Elektra, 

timmerwerk, sanitair en het ophangen van lampen en schilderijen. 

Plan tijdig uw binnenschilderwerk in:  T: 0174-768888
info@deontzorgcentrale.nl  |  www.deontzorgcentrale.nl

Dinsdag 7 september 2021
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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 van € 75,-  
over op NL08 RABO 0129 9222 93 
t.n.v. Brückel Reclame BV

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

Naam ontvanger: ______________________________________________
Straat + huisnr.:  ______________________________________________
Postcode + Woonplaats: ______________________________________________
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Mail alle gegevens naar dehaagsetijden@bruckel.nl of stuur deze bon in een gefrankeerde envelop naar: 
De Haagse Tijden  -  Laan van Meerdervoort 174  -  2517 BH  Den Haag

Deze actie is alleen geldig voor abonnementen afgesloten tot 21 september 2021.

GRATIS concertkaarten

Eenmalige 
muzikale 
aanbieding! 

+

Dinsdag 7 september 2021


