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De drie personeelsleden van de 
laatste tram uit de richting Den 
Haag werden ter hoogte van 
de Voorburgse remise aan de 
Parkweg door de burgemeesters 
van Leidschendam, Voorschoten 
en Voorburg toegesproken en 
ontvingen als dank een kistje 
sigaren. Daarna verdween het 
NZH-Tweelingtramstel A 619/620 
+ B 15 in de remise aan de 
Parkweg en werden de remise-
deuren afgesloten achter het forse 
vervoermiddel met gerieflijke 
zitplaatsen. Voor comfortabel 
openbaar vervoer betekende deze 
omzetting een terugval en gemis 
van deze fraaie Blauwe Trams, 
met immer vriendelijk personeel. 
Bij een eerdere opheffing was op 
de voorkant van de laatste Blauwe 
Tram een bord bevestigd met de 
veelzeggende tekst: “DIE ROT BUS 
WORDT NOOIT ZO KNUS!”

Een paar jaar daarvoor was de 
tramhalte Weverslaan in Voor-
burg al beklad met de noodkreet: 
“HOUWEN DIE BLAUWE”.  Vier 
dagen later, op maandag 13 no-
vember, gingen de remisedeuren 
weer open en vertrokken de Blau-

we Tramstellen successievelijk 
en in vaak nogal merkwaardige 
samenstellingen naar hun laatste 
bestemming Allemansgeest. Daar 
werd het nog aanwezige tram-
materieel bijeen gedreven op het 
terrein tussen Voorschoten en 
Leiden, nabij de Korte Vliet; hier 
vielen de fraaie rijtuigen in slo-
pershanden, die in een tijdsbestek 
van bijna drie maanden er korte 
metten mee zouden maken. De 
trams werden in brand gestoken, 
zodat alleen het metaal overbleef, 
waar het de slopers tenslotte 
om te doen was. Vanuit de wijde 
omtrek werden strooptochten 
door liefhebbers naar deze locatie 
ondernomen om nog wat tramon-
derdelen te bemachtigen. Mede 
dankzij deze reddingsacties kon 
op de plaats des onheils gelukkig 
nog aardig wat erfgoed worden 
veiliggesteld van een roemrijke 
tramgeschiedenis.

De stichting Historisch Genoot-
schap De Blauwe Tram, opgericht 
in 1985, is deze ‘redders’ dan 
ook bijzonder dankbaar, want 
hierdoor kon haar erfgoedcollec-
tie de afgelopen decennia worden 

uitgebreid met een verscheiden-
heid aan voorwerpen. Bovendien 
kon bruikbaar materiaal worden 
ingezet voor tentoonstellingen, 
restauraties van nog bestaande 
NZH-trams en ook voor de nieuwe 
reconstructie van de legendari-
sche Tweelingtram in Haarlem, 
zoals o.a. originele bouwtekenin-
gen uit 1932. Van oud-NZH-per-
soneelsleden uit de regio’s Leiden, 
Haarlem en Amsterdam ontving 
het Genootschap heel wat voor-
werpen, zoals uniformstukken, 
jubileumoorkondes en foto’s. Door 
de jaren heen is er een omvangrijk 
fotoarchief ontstaan, onder an-
dere uit nalatenschappen en van 
diverse bekende ‘hobby’ fotogra-
fen, zoals Luud Albers, Hans van 
Engelen en Dick van den Engh.

De laatste Blauwe Tramsporen, 
die zich nog in het wegdek van de 
Bezuidenhoutseweg in Den Haag 
bevonden, werden 22 jaar na de 

opheffing aan het Genootschap 
overgedragen. De leden zaagden 
een gedeelte van de rails in 150 
stukken en brachten die met  
volgnummer en certificaat van 
echtheid aan de man. Dit ter 
herinnering aan het feit dat 
zestig jaar geleden in 1924 de 
NZH-tramverbinding tussen 
Leiden en Scheveningen tot stand 
kwam. Op initiatief van het 
Genootschap is dertig jaar na de 
opheffing, precies op de plaats 
waar zich in Voorburg destijds  
de tramremise bevond, (het  
huidige Van Wassenaer Hoffman-
plein) een gedenkteken onthuld. 
Een sierbetonnen bovenleiding-
mast, voorzien van plaquette en 
een authentiek stuk tramspoor 
werd aangelegd. Bovendien is  
hier door de gemeente een 
informatiezuil geplaatst, een 
zogenaamd Stadsbaken en op het 
trappenhuis van een naastgelegen 
appartementencomplex is een 

afbeelding van de Blauwe Tram 
op ware grootte te zien. 

Vanaf 1962 verzorgden leden van 
het later opgerichte Genootschap 
tentoonstellingen in musea en  
bibliotheken om zo de geschiede-
nis van dit fraaie en grootste  
trambedrijf van Nederland 
levendig te houden. Zelfs in de 
Jaarbeurs te Utrecht en in het 
Haagse Hotel des Indes wer-
den exposities over de Blauwe 
Tram ingericht. Een deel van de 
museale collectie is momenteel en 
het hele jaar 2022 te zien in het 
Haags Openbaar Vervoer Museum 
(HOVM). Vanaf begin volgend jaar 
wederom ook in het Voorschotens 
Museum in de Voorstraat. 

Voor meer informatie kunt u 
kijken op www.blauwetram.nl

G.J. Groenveld
info@blauwetram.nl
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elijktijdig met de opheffing van de HTM-buiten-
lijn naar Leiden via Wassenaar werd in de loop 
van donderdagavond 9 november 1961 de tram-

exploitatie op de nog enig overgebleven Blauwe Tramlijn 
Leiden-Den Haag v.v. abrupt in Voorburg beëindigd en 
moesten de aanwezige passagiers de laatste Blauwe 
Tram verlaten en overstappen op een gereedstaande 
NZH-bus. Officieel zou deze overgang twee dagen later 
hebben plaatsgevonden, maar de directie van de NZH 
was beducht voor calamiteiten omdat minder prettige 
ervaringen waren opgedaan bij eerdere opheffingen. 
Slechts enkele ingewijden waren van deze historische 
omzetting op de hoogte gebracht en voor velen kwam 
de opheffing dan ook als een volslagen verrassing. 

G
De Blauwe Tram uit beeld verdwenen

Laan van Meerdervoort 258
www.houtwinkelzaag.nl / 070-3452700

" Als het op maat moet zĳn "

- Gespecialiseerd in -
MAATWERK Schuif en Kledingkasten

 070-380 90 94 www.kohler.nl

Voor het huren van:
• Personenbussen
• Personenauto’s
• Bestelauto’s



Adverteren
Wilt u ook adverteren in De Haagse 
Tijden? Vraag naar de mogelijkheden 
bij Daphne Brückel of Jolanda Kraanen 
en bel 070-3607676 of mail naar 
dehaagsetijden@bruckel.nl

Hoofdredacteur
Sanne Groeneboer
redactie@dehaagsetijden.nl

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

Fotografie
De Haagse Tijden heeft de moeite 
genomen om de rechtmatige eigenaar 
van de gepubliceerde foto’s te vinden. 
Als u meent de publicatierechten te 
hebben, kunt u contact opnemen met 
de uitgever.

Vormgeving
Brückel Reclame BV

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

De Haagse Tijden
Laan van Meerdervoort 174 
2517 BH Den Haag
www.facebook.com/dehaagsetijden
www.twitter.com/dehaagsetijden
www.instagram.com/dehaagsetijden

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

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

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

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

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles 
in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie wordt 
verzocht van andere lezers. Schrijf aan redactie@dehaagsetijden.nlOproepjes
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Haags Mopje
Ik zit in tramlijn 6 en sta op voor een oudere, opzichtige blondine en vraag: “Wilt u 
bij het raam zitten?” Zegt ze: “Nee, dank je, ik heb twee weken vakantie.”

Jannie Jongsma

We roepen alle Haagse humoristen op een mop te mailen naar 
redactie@dehaagsvetijden.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.

Allerzielen in Den Haag

Er waait een koele kille wind
door het rustieke Eik en Duinen
Grafstenen die kreunen, lange schaduwen
Herfstbladeren dwarrelen doelloos door de lucht
 
Kaarsen worden voorzichtig aangestoken
Donkere silhouetten trekken voorbij
Vlammen tonen in gedachten jouw gezicht
De tijd heelt helaas niet alle wonden
 
Ik luister naar klassieke muziek
Straks loop ik langs de vloedlijn
Meeuwen krijsen, het havenhoofd roept
Zoutkristallen vallen op mijn droge lip
 
Later op de avond naar café de Zwarte Ruiter
Bestel ook ons favoriete drankje, voor onze tafel
Nog voel ik jouw tranen vallen in mijn hand
Langzaam verdween je in de novembermist
 
Lopend langs het graf van Louis Couperus
Een trotse Hagenees die tegen zijn tranen vecht
Knielend bij jouw grafsteen, een verse rode roos
Haagse rituelen, zo simpel, maar o zo echt 

In tijden van een vreemde pandemie
Monddoekjes in een volle tram negen
Op gepaste afstand een blik van herkenning
Donkere wolken, stilte heerst, er wordt gezwegen
 
Er waait een koele kille wind
door het rustieke Eik en Duinen
Grafstenen die kreunen, lange schaduwen
Herfstbladeren dwarrelen doelloos door de lucht
 
Cor van Welbergen
Cor.Welbergen@minbzk.nl

Rectificatie 
In De Haagse Tijden nr. 21  
(19 oktober) stond per abuis 
een fout op de puzzelpagina. 
In het onderdeel ‘woord-
zoeker’ was wel een nieuwe 
puzzel opgenomen, maar nog 
met de woorden uit de vorige 
krant. Aangezien deze dus niet 
was op te lossen, hebben wij 
de prijs toegekend bij twee 
goede antwoorden, in plaats 
van de gebruikelijke drie.

Op zoek naar Suze
Ik ben op zoek naar een vrien-
din uit mijn jonge jaren. Haar 
naam is Suze Goedhart. Ik 
heb haar ontmoet in 1957 bij 
Vroom in de Fahrenheidstraat, 
waar zij op de eerste etage op 
de speelgoedafdeling werkte. 
Ik herinner mij haar als een 
mooi, sportief en charmant 
meisje dat handbal speelde in 
de toenmalige Houtrusthallen. 
Zij woonde op de Gouveneur-
laan en wij hebben gezamen-
lijk een leuke tijd gehad, door 
bezoeken aan jazzconcerten of 
klassieke muziek. Ik hoop van 
harte iets van haar (of iemand 
die haar kent) te vernemen.
Frans Prins
fransprins35@gmail.com

Uw oproep in 
De Haagse Tijden
Bent u op zoek naar een oude 
schoolvriend of -vriendin? 
Heeft u een bepaalde her-
innering, maar ontbreken 
enkele feiten of namen? Bent 
u nieuwsgierig naar een 
specifieke Haagse locatie of 
gebeurtenis, en zou u hier 
graag een artikel over zien 
verschijnen in onze krant? 

Stuur ons uw vraag of oproep 
per e-mail naar: 
redactie@dehaagsetijden.nl 
en wij plaatsen het graag op 
deze pagina!

Phishing gebeurt via e-mail, WhatsApp en 
sms. Criminelen sturen een e-mail of een 
bericht en doen zich bijvoorbeeld voor 
als uw bank of de overheid. Dit bericht 
is zo goed nagemaakt dat deze lastig van 
het echt zijn te onderscheiden. Door op 
de link in de e-mail te klikken, komt men 
op een website die ook de ‘echte’ web-
site lijkt. Door de gebruikersgegevens 
in te vullen, komen criminelen aan deze 

informatie en kunnen zij met uw per-
soonsgegevens aan de slag. Wilt u weten 
wat u hiertegen kunt doen? Kijk dan snel 
op www.politie.nl/phishing

Voorkom phishing

Meer informatie Kijk op politie.nl/phishing

Klik nooit zomaar op (betaal)links, ook niet als ze  
van bekende personen of bedrijven Iijken te komen. 
Betaal nooit in Bitcoins of andere digitale valuta. 
Deel nooit persoonlijke gegevens zoaIs pincodes, 
uw BSN of een scan van uw legitimatiebewijs.  
Ook niet met bekende personen. 
Zoek via zoekmachines op internet of er meer te  
vinden is over het des betreffende e-mailadres of  
telefoonnummer. 

Bel direct uw bank of desbetreffende instantie en  
doe aangifte of melding bij de politie. 

Waarschuw uw familie, vrienden en kennissen  
over deze oplichtingsvorm.
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Helga Margot Erika 
Ruebsamen
Helga is op 4 september 1934 in 
Batavia, Nederlands-Indië, ge-
boren. Haar vader was daar ver-
tegenwoordiger van medische 
apparatuur. Haar moeder heette 
Hendrika Bernardina Schrader. 
Vlak voor de Tweede Wereldoor-
log verhuisde het gezin naar Den 
Haag, naar de Van Alkemadelaan 
47. Na de oorlog ging Helga 
naar het Maerlant Lyceum en 
na haar eindexamen vertrok ze 
naar Parijs, waar ze balletlessen 
volgde. Na enige tijd kwam ze 
terug naar Nederland en ging als 
verslaggeefster bij Het Vader-
land werken. In 1959 trouwde 
ze met Serein Pfeiffer, een 
begaafde trompettist, die onder 
andere bij de White Elephant 
Serenaders gespeeld heeft. Ze 
gingen in het Mallemolenhofje 
wonen en hier werd hun dochter 
geboren. Dit huwelijk heeft niet 
lang geduurd. Na haar scheiding 
trouwde Helga in 1969 met Kas 
de Graaf. In 1978 ging Helga op 
het adres Alkmaarsestraat 1 op 
Scheveningen wonen. Haar man 
Kas was inmiddels overleden. 
Helga woonde dus op Sche-
veningen, zoals een van haar 
boeken heet. In het verleden 
was het gebruikelijk om voor 
een dorp dat hoger lag dan het 
omliggende land het voorzetsel 
‘op’ te gebruiken en dit gebruik 
is regionaal blijven bestaan. 
Naast het schrijven van verha-
len publiceerde ze columns in 
de Volkskrant en trad ze op in 
diverse televisieprogramma’s. 
Op 8 november 2016 is Helga 
Ruebsamen overleden. 

Kraaien
Hoewel Helga al vanaf haar 
zevende jaar verhalen schreef, 
dacht ze niet aan publiceren. 
Toen ze vijfentwintig jaar was, 
stuurde haar man - zonder dat 
ze dit wist - enkele verhalen van 
haar in voor de Reina Prinsen 
Geerligsprijs. Dit is een prijs 
voor jonge schrijvers en schrijf-
sters tot vijfentwintig jaar. In dat 
jaar, 1959, ontving J. Bernlef de 
prijs en Helga kreeg de aanmoe-
digingsprijs. Toch zou het nog 

vijf jaar duren voordat ze echt 
debuteerde met de verhalenbun-
del De Kameleon. Hierin wordt 
het typisch Haagse milieu van 
oud-Indischgasten uit die tijd 
beschreven. Helga gebruikte 
sowieso in vrijwel al haar werk 
Den Haag als achtergrond. In 
1966 verscheen haar tweede 
boek, De heksenvriend en in 1971 
De ondergang van Makarov. 
Hierna bleef ze wel schrijven, 
maar er werd pas zeventien jaar 
later weer een boek van haar 
uitgegeven: Op Scheveningen. Dit 
boek wordt als volgt omschre-
ven: “Vijf meesterlijke verha-
len over de zelfkant van Den 
Haag, de verlokkingen van een 
Wassenaars bordeel voor een 
keurig meisje en het levensver-
haal van twee oude drankorgels 
in de bekakte wijk Marlot.” In 
1989 en 1992 volgden nog twee 
vergelijkbare bundels met korte 
verhalen, Olijfje en De dansende 
kater. 

Vijf jaar later verscheen de 
roman Het lied en de waarheid. 
Zelf schreef ze over deze roman: 
“Het mocht geen autobiografie 
worden, maar ik vond wel dat ik, 
wat in het verhaal zou gebeuren, 
zelf ervaren moest hebben.” Aan 
dit boek werkte Helga vier jaar. 
Het heeft negentien drukken 
gehaald en is in het Frans, Duits, 
Engels en Spaans vertaald. Ze 
heeft er in 1998 de F. Bordewijk-
prijs voor gekregen. We kun-
nen hier dan ook niet van een 
autobiografie spreken. Laten we 
het een autobiografische roman 
noemen. In een beschouwing 
over dit boek las ik het volgende: 
De herinnering werkt als een 
niet betrouwbare intermediair 
tussen geschiedenis en verhaal 
en dat is juist. Herinneringen 
van lang geleden zijn vaak geba-
seerd op verhalen van anderen 
en oude foto’s en of je hier dan 
ook vanuit kunt gaan is nog 
maar de vraag. Zelf heeft Helga 
hierover geschreven: “Mijn her-
inneringen zijn als kraaien: ze 
strijken neer in zwermen, waar 
en wanneer ze willen. Ze komen 
allemaal tegelijk en maken er 
een bende van, met veel stampij, 

of slechts een doodse stilte.” En 
zo is het maar net.

Overigens moeten we een auteur 
niet beoordelen op het waar-
heidsgehalte van de geschreven 
tekst. Net als in de beeldende 
kunst bestaan er geen gren-
zen voor de kunstenaar. Denk 
maar aan mijn dorpsgenoot 
Boudewijn Büch (1948–2002). 
Hij heeft vrijwel alles dat hij 
over zichzelf geschreven heeft 
verzonnen. Je zou hem dan ook 
een fantast, een charlatan of een 
dwangmatige leugenaar kunnen 
noemen. Daarmee ontken je 
het recht van de kunstenaar 
om zijn fantasie de vrije loop te 
laten. Hij had een rijke fantasie, 
dat wel. De lezer of toehoorder 
moet maar zien wat hij met die 
beweringen doet. Ikzelf heb hier 
meer begrip voor dan voor de 
politiekcorrecte prietpraat die 
de laatste tijd ten gehore wordt 
gebracht. “Mens durf te leven”, 
om met Dirk Witte te spreken.

Zó moet je leven
Dit lied is alweer meer dan 
honderd jaar geleden geschre-
ven, maar het is van alle tijden. 
Je hoort de laatste tijd, en dat 
was voordat het virus ons in de 
greep kreeg ook al het geval, dat 
politici zich zorgen maken om 
van alles en nog wat, dat er meer 
gehandhaafd moet worden en 

dat je vrijwel niets meer kunt 
zeggen, wil je niet voor racist 
uitgemaakt worden. In dit lied 
maakt Dirk Witte duidelijk dat je 
niet te veel naar anderen moet 
luisteren, maar zelf moet bepa-

len wat belangrijk is. Dat deden 
mensen als Helga Ruebsamen en 
Boudewijn Büch ook. 

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

an Greshoff, een criticus die er vaak geen doekjes om wond, schreef in 
de jaren zestig het volgende: “Zij treedt voor den dag met werk, zo per-
soonlijk, zo pertinent geschreven, zo ánders wat thema en uitwerking 

betreft, dat het ons moeilijk valt te geloven aan het debuut van een nog jeugdige 
schrijver.” Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en ik ben op zoek gegaan naar die 
schrijver of liever gezegd, schrijfster. Ook nu nog worden vrouwelijke auteurs 
naar mijn mening ten onrechte met het woord schrijver aangeduid. 

J

Helga Ruebsamen rond 1995. Foto door Chris van Houts

Schrijven is een moeizaam handwerk

Tot slot enkele zinnen uit dit lied:
De mensen – ze schrijven je leefregels voor
Ze geven je raad en ze roepen in koor: Zó moet je leven!
Het leven is heerlijk, het leven is mooi
Maar – vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi!
Mens, durf te leven!
Je kop in de hoogte, je neus in de wind
En lap aan je laars hoe een ander dat vindt!
Wat je zoekt kan geen ander je geven!
Mens, durf te leven!
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Van 1945 tot ongeveer 1964 
heb ik in de Van der Woert-
straat gewoond. In september 
1945 kwamen we terug in 
het Benoordenhout vanuit 
Oegstgeest, waar we vanaf 
najaar 1943 geëvacueerd 
waren geweest. De komende 
jaren zouden we in de Van der 
Woertstraat, zijstraat van de 
Waalsdorperweg, een heer-
lijke kindertijd hebben. We 
leefden op straat, ’s zomers 
tot half negen, wanneer onze 
ouders het tijd vonden om 
naar bed te gaan. We speelden 
er putje-hockey, voetbalden  
en cricketen naar hartenlust, 
totdat we oud genoeg waren 
om lid te kunnen worden van 
een sportclub, waarvan er vele 
in de buurt gevestigd waren. 
Om aangenomen te worden 
moest je toen minstens tien 
jaar zijn, want mini’s waren er 
nog niet. 

We speelden verstoppertje, 
‘blikkietrap’, we tolden en 
knikkerden, tekenden hinkel-
banen op de stoep en hielden 
levensgevaarlijke fietswed-
strijden door de belendende 
straten. Het kon allemaal, want 
er was nog weinig autoverkeer 
en er stonden nog vrijwel geen 
auto’s geparkeerd. De eigenaar 
van die grote Ford was soms 
wel zo vriendelijk om hem een 
eindje verder te parkeren als 
hij toevallig zijn slee juist voor 
de lantaarnpaal had gepar-
keerd die wij als doel hadden 
uitgekozen. We bouwden 
bootjes van een oude klomp of 
volgens een eigen ontwerp en 
lieten die zeilen in het slootje 
tussen de Ruychroklaan en de 
Ridderlaan. ‘De berm’ noem-
den we dat slootje. 

We speelden in de ruïnes van 
de villa’s aan de Van Voor-
schotenlaan die in de oorlog 
getroffen waren door een in de 
oudejaarsnacht van 1944 uit 
zijn koers geraakte en ont-
plofte V2. Er waren gelukkig 

geen slachtoffers want de hele 
buurt was geëvacueerd. Ook 
bouwden we ‘zeepkisten’ en 
reden ermee de paden van het 
Hubertuspark af, totdat een 
van mijn vriendjes het pri-
mitieve stuur verloor en met 
zijn kop in het prikkeldraad 
belandde… 

We tennisten op de tennisbaan 
van Bronovo met tennisballen 
die we vonden in de bosjes 
rond de WW-tennisbanen aan 
de Van Hogenhoucklaan. En 
natuurlijk was er ook bij ons, 
net als in andere buurten van 
de stad, het jaarlijkse feest… 
Met de jongens van de Van 
der Aastraat vochten we om 
kerstbomen en op Oudejaars-
avond verbrandden wij onze 
buit, of wat ervan over was, 
op het kruispunt van de Van 

der Woertstraat en de Van 
Diepenburchstraat. De politie 
of de brandweer waren in geen 
velden of wegen te bekennen; 
waarschijnlijk was het veel 
te druk in de stad. Tja, die 
politie... Sommigen van ons zijn 
wel eens meegenomen naar het 
politiebureau van de wijk in de 
Mildestraat. Het ging erom dat 
er gevist was in de tankgracht 
bij de hockeyvelden. Niemand 
heeft mij ooit uit kunnen 
leggen waarom je daarvoor een 

vergunning moest hebben; vis 
zat er nauwelijks en wat er zat 
was oneetbaar want het water 
was van zeer slechte kwaliteit. 
Onze vaders moesten ons dan 
soms komen ophalen - wat 
mijn vader overigens vertikt 
heeft omdat hij terecht meende 
dat deze vorm van vrijheidsbe-
roving ongepast was voor zo’n 
klein vergrijp. Hij maakte dat 
in beleefde doch krachtige taal 
duidelijk aan de wachtcom-
mandant.

Ook de duinen hadden een gro-
te aantrekkingskracht op ons en 
speciaal de Waalsdorpervlakte 
die nog een kale duinvallei was 
waar je prachtig vliegers en 
zelfgebouwde zweefvliegtuigen 

kon oplaten. Wanneer er bra-
men waren, kwamen we naar 
huis met potten vol, waarvan 
onze moeders jam maakten. 
Talloze hutten bouwden we in 
de duinen, waar we de verhalen 
naspeelden uit de boeken die 
we in de leesbibliotheek von-
den... spannend was dat!

Er is natuurlijk veel meer te 
vertellen over die heerlijke tijd, 
toen bijna niemand nog tv had, 
om van computers en internet 
maar te zwijgen. Dus waren de 
straat en de natuur onze speel-
plekken. Is het nu beter? U mag 
het zeggen.

Dick Moor
dickmoor1@gmail.com

De ‘berm’ is niet veranderd sinds mijn jeugd. Foto: Harry van Reeken, collectie Haags Gemeentearchief

Straatspelletjes zoals hinkelen

Bokkiespringen De van der Woertstraat in 1935, zonder auto’s, zoals het direct na de oorlog was.  
Foto: Gompers, collectie Haags Gemeentearchief

Huidige Van der Woertstraat gezien van de Waalsdorperweg. Foto: Harry van Reeken, coll. HGA

Een heerlijke jeugd in het Benoordenhout
ls het al zo was dat de bewoners van 
het Benoordenhout voetballen op straat 
niet op prijs stelden en daarvoor wel 

eens de politie belden, dan hebben mijn vriend-
jes en ik zich daar nooit veel van aangetrokken. 
Natuurlijk, je moest oppassen als je bal in een 
tuintje verdween en de ijlings door de bewoner 
gewaarschuwde ‘bink’ (ons woord voor agent) er 
vandoor ging met je bal onder de snelbinders van 
zijn zwarte dienstfiets. Zie hem maar eens terug 
te krijgen!

A

“De duinen hadden een grote 
aantrekkingskracht op ons en  
speciaal de Waalsdorpervlakte”
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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)

Crossover stapt wel héél
gemakkelijk in en uit

Maak een proefrit:
070 - 329 70 51

Showroom & verkoop:
Zichtenburglaan 76-82

45
KM

Crossover stapt wel héél
gemakkelijk in en uit

www.autohoutwijk.nl

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

 
 BBTTRR  RREEIIZZEENN  

www.BTRreizen.nl 
      055 - 5059500   

  AAuuttoovvaakkaannttiieess  AAllll  IInncclluussiivvee   

      005555  --  55005599550000    ··    WWWWWW..BBTTRRRREEIIZZEENN..NNLL   
    de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland  
 

 

 

All Inclusive Hotel Op de Boud / Valkenburg 
 

 5 dagen Zuid-Limburg va. € 246,- p.p. 

 

All Inclusive Hotel De Bonte Wever / Assen 
 

5 dagen Drenthe va. € 289,- p.p. 
 

All Inclusive Hotel De Korenbeurs / Made 
 

 5 dagen Brabant va. € 312,- p.p. 
 

All Inclusive Hotel Brauer / Treis-karden 
 

5 dagen Moezel / Duitsland va. € 233,- p.p. 
 

All Inclusive Hotel Am Park / Stadtkyll 
 

5 dagen Duitse Vulkaaneifel va. € 210,- p.p. 
 

All Inclusive Hotel Jägerhof / Badessen 
 

5 dagen Duitse Teutoburgerwald va. € 259,- p.p. 
 

   en nog veel meer gastvrij All Inclusive hotels op  

 
 

Hotel Bitburg / Duitse Süd Eifel van 22 t/m 27 dec. 
met excursies naar Luxemburg, Trier en de Moezel 
6 dagen All Inclusive voor slechts € 489,- p.p. 

verzorgde Kerst- en Oud & Nieuwjaar vakanties  

 

Kerst autovakantie in Valkenburg 

 

5 dagen Hotel Op de Boud € 335,- p.p. 
 

Kerst autovakantie in het Brabantseland 
 

5 dagen Best Western Hotel Asten € 285,- p.p. 
 

Kerst autovakantie in de Duitse Eifel 
 
 

6 of 7 dagen All Inclusive Hotel Am Park € 299,- p.p. 
 

Oud & Nieuw autoreis Wunderland Kalkar 
 
 

3 of 4 dagen All Inclusive Wunderland va. € 269,- p.p. 
 

BTR Reizen heeft nog veel meer sfeervolle en goed  
 

KKeerrsstt––  eenn  NNiieeuuwwjjaaaarrvvaakkaannttiieess  

|
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Van 1945 tot ongeveer 1964 
heb ik in de Van der Woert-
straat gewoond. In september 
1945 kwamen we terug in 
het Benoordenhout vanuit 
Oegstgeest, waar we vanaf 
najaar 1943 geëvacueerd 
waren geweest. De komende 
jaren zouden we in de Van der 
Woertstraat, zijstraat van de 
Waalsdorperweg, een heer-
lijke kindertijd hebben. We 
leefden op straat, ’s zomers 
tot half negen, wanneer onze 
ouders het tijd vonden om 
naar bed te gaan. We speelden 
er putje-hockey, voetbalden  
en cricketen naar hartenlust, 
totdat we oud genoeg waren 
om lid te kunnen worden van 
een sportclub, waarvan er vele 
in de buurt gevestigd waren. 
Om aangenomen te worden 
moest je toen minstens tien 
jaar zijn, want mini’s waren er 
nog niet. 

We speelden verstoppertje, 
‘blikkietrap’, we tolden en 
knikkerden, tekenden hinkel-
banen op de stoep en hielden 
levensgevaarlijke fietswed-
strijden door de belendende 
straten. Het kon allemaal, want 
er was nog weinig autoverkeer 
en er stonden nog vrijwel geen 
auto’s geparkeerd. De eigenaar 
van die grote Ford was soms 
wel zo vriendelijk om hem een 
eindje verder te parkeren als 
hij toevallig zijn slee juist voor 
de lantaarnpaal had gepar-
keerd die wij als doel hadden 
uitgekozen. We bouwden 
bootjes van een oude klomp of 
volgens een eigen ontwerp en 
lieten die zeilen in het slootje 
tussen de Ruychroklaan en de 
Ridderlaan. ‘De berm’ noem-
den we dat slootje. 

We speelden in de ruïnes van 
de villa’s aan de Van Voor-
schotenlaan die in de oorlog 
getroffen waren door een in de 
oudejaarsnacht van 1944 uit 
zijn koers geraakte en ont-
plofte V2. Er waren gelukkig 

geen slachtoffers want de hele 
buurt was geëvacueerd. Ook 
bouwden we ‘zeepkisten’ en 
reden ermee de paden van het 
Hubertuspark af, totdat een 
van mijn vriendjes het pri-
mitieve stuur verloor en met 
zijn kop in het prikkeldraad 
belandde… 

We tennisten op de tennisbaan 
van Bronovo met tennisballen 
die we vonden in de bosjes 
rond de WW-tennisbanen aan 
de Van Hogenhoucklaan. En 
natuurlijk was er ook bij ons, 
net als in andere buurten van 
de stad, het jaarlijkse feest… 
Met de jongens van de Van 
der Aastraat vochten we om 
kerstbomen en op Oudejaars-
avond verbrandden wij onze 
buit, of wat ervan over was, 
op het kruispunt van de Van 

der Woertstraat en de Van 
Diepenburchstraat. De politie 
of de brandweer waren in geen 
velden of wegen te bekennen; 
waarschijnlijk was het veel 
te druk in de stad. Tja, die 
politie... Sommigen van ons zijn 
wel eens meegenomen naar het 
politiebureau van de wijk in de 
Mildestraat. Het ging erom dat 
er gevist was in de tankgracht 
bij de hockeyvelden. Niemand 
heeft mij ooit uit kunnen 
leggen waarom je daarvoor een 

vergunning moest hebben; vis 
zat er nauwelijks en wat er zat 
was oneetbaar want het water 
was van zeer slechte kwaliteit. 
Onze vaders moesten ons dan 
soms komen ophalen - wat 
mijn vader overigens vertikt 
heeft omdat hij terecht meende 
dat deze vorm van vrijheidsbe-
roving ongepast was voor zo’n 
klein vergrijp. Hij maakte dat 
in beleefde doch krachtige taal 
duidelijk aan de wachtcom-
mandant.

Ook de duinen hadden een gro-
te aantrekkingskracht op ons en 
speciaal de Waalsdorpervlakte 
die nog een kale duinvallei was 
waar je prachtig vliegers en 
zelfgebouwde zweefvliegtuigen 

kon oplaten. Wanneer er bra-
men waren, kwamen we naar 
huis met potten vol, waarvan 
onze moeders jam maakten. 
Talloze hutten bouwden we in 
de duinen, waar we de verhalen 
naspeelden uit de boeken die 
we in de leesbibliotheek von-
den... spannend was dat!

Er is natuurlijk veel meer te 
vertellen over die heerlijke tijd, 
toen bijna niemand nog tv had, 
om van computers en internet 
maar te zwijgen. Dus waren de 
straat en de natuur onze speel-
plekken. Is het nu beter? U mag 
het zeggen.

Dick Moor
dickmoor1@gmail.com

De ‘berm’ is niet veranderd sinds mijn jeugd. Foto: Harry van Reeken, collectie Haags Gemeentearchief

Straatspelletjes zoals hinkelen

Bokkiespringen De van der Woertstraat in 1935, zonder auto’s, zoals het direct na de oorlog was.  
Foto: Gompers, collectie Haags Gemeentearchief

Huidige Van der Woertstraat gezien van de Waalsdorperweg. Foto: Harry van Reeken, coll. HGA

Een heerlijke jeugd in het Benoordenhout
ls het al zo was dat de bewoners van 
het Benoordenhout voetballen op straat 
niet op prijs stelden en daarvoor wel 

eens de politie belden, dan hebben mijn vriend-
jes en ik zich daar nooit veel van aangetrokken. 
Natuurlijk, je moest oppassen als je bal in een 
tuintje verdween en de ijlings door de bewoner 
gewaarschuwde ‘bink’ (ons woord voor agent) er 
vandoor ging met je bal onder de snelbinders van 
zijn zwarte dienstfiets. Zie hem maar eens terug 
te krijgen!

A

“De duinen hadden een grote 
aantrekkingskracht op ons en  
speciaal de Waalsdorpervlakte”
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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
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Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag

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

 
 BBTTRR  RREEIIZZEENN  

www.BTRreizen.nl 
      055 - 5059500   

  AAuuttoovvaakkaannttiieess  AAllll  IInncclluussiivvee   

      005555  --  55005599550000    ··    WWWWWW..BBTTRRRREEIIZZEENN..NNLL   
    de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland  
 

 

 

All Inclusive Hotel Op de Boud / Valkenburg 
 

 5 dagen Zuid-Limburg va. € 246,- p.p. 

 

All Inclusive Hotel De Bonte Wever / Assen 
 

5 dagen Drenthe va. € 289,- p.p. 
 

All Inclusive Hotel De Korenbeurs / Made 
 

 5 dagen Brabant va. € 312,- p.p. 
 

All Inclusive Hotel Brauer / Treis-karden 
 

5 dagen Moezel / Duitsland va. € 233,- p.p. 
 

All Inclusive Hotel Am Park / Stadtkyll 
 

5 dagen Duitse Vulkaaneifel va. € 210,- p.p. 
 

All Inclusive Hotel Jägerhof / Badessen 
 

5 dagen Duitse Teutoburgerwald va. € 259,- p.p. 
 

   en nog veel meer gastvrij All Inclusive hotels op  

 
 

Hotel Bitburg / Duitse Süd Eifel van 22 t/m 27 dec. 
met excursies naar Luxemburg, Trier en de Moezel 
6 dagen All Inclusive voor slechts € 489,- p.p. 

verzorgde Kerst- en Oud & Nieuwjaar vakanties  

 

Kerst autovakantie in Valkenburg 

 

5 dagen Hotel Op de Boud € 335,- p.p. 
 

Kerst autovakantie in het Brabantseland 
 

5 dagen Best Western Hotel Asten € 285,- p.p. 
 

Kerst autovakantie in de Duitse Eifel 
 
 

6 of 7 dagen All Inclusive Hotel Am Park € 299,- p.p. 
 

Oud & Nieuw autoreis Wunderland Kalkar 
 
 

3 of 4 dagen All Inclusive Wunderland va. € 269,- p.p. 
 

BTR Reizen heeft nog veel meer sfeervolle en goed  
 

KKeerrsstt––  eenn  NNiieeuuwwjjaaaarrvvaakkaannttiieess  

|
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Het voormalige 
havenkantoor aan de 
Bierkade is weer in gebruik 
genomen als havenkantoor 
voor De Ooievaart. Met het 
kantoor als thuisbasis, laten 
ze je graag de mooie stad 
vanaf het water zien.

PETER DUIVESTEIJN
DE OOIEVAART 
BIERKADE 18

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

‘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.

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

VERTO BOUCLÉ
400 breed • 5 kleuren • jute rug
Winkelprijs € 69,90 € 36,90

SISAL-LOOK BOUCLÉ
Diverse soorten
Winkelprijs € 89,90  € 59,90

VELOURS TAPIJT
400 breed • 8 kleuren • superzacht
Winkelprijs € 149,-

Nu bij ons, incl. gelegd:

Nu bij ons:

Nu vanaf, incl. gelegd:

Incl. gelegd

  € 99,
AXMINSTER TAPIJT
Bloemtapijten • 400 breed
Diverse kleuren  € 149,
BERBER
400 breed • 6 kleuren• 100% scheerwol
Winkelprijs € 199,90 € 129,

BOUCLÉ TAPIJT
400 breed • 7 kleuren
Winkelprijs € 69,- € 49,90

KAMERBREED VINYL
400 breed • 3 mm dik
Winkelprijs € 79,- € 49,90

KA-ME-TA TAPIJT

AMSTERDAMSE VEERKADE 51 - DEN HAAG - 070-346 70 44
(ca. 25 m. van het Spui, 900 m2 showroom). Openingstijden: ma-vrij: 10.00 - 18.00 uur, za: 10.00 - 17.00 uur

Dit is slechts een greep uit onze collectie

  

 

FRISÉ TAPIJT
400 breed • 5 kleuren • jute rug
Winkelprijs € 99,90

 € 69,90

VINYL alle soorten
Keuken, gang, woonkamer en slaapkamer

Vanaf:  € 39,9090
    € 19,

  

Let op! Kamerbreed prijs!

Nu vanaf, incl. gelegd: 200 br. 400 br.

Nu vanaf, incl. gelegd:

Nu bij ons, incl. gelegd:

SISAL-TAPIJT
100% • 400 breed • diverse kleuren
Winkelprijs € 135,-
Nu vanaf:

Nu bij ons, incl. gelegd:

Nu bij ons, incl. gelegd:

 

TRAPPEN BEKLEDEN
Specialist in traplopers
Incl. tapijt

 € 299,Nu vanaf:

BINNEN 1 WEEK stofferen mogelijk 
ALLES ONDER VOLLEDIGE GARANTIE 

400 rollen tapijt, 200 rollen vinyl 
uit voorraad leverbaar

GRATIS PARKEREN!

KIJK EN VERGELIJK EERST ELDERS
Maak het uzelf en ons niet moeilijker dan het is 
en neem eventueel uw plattegrond met kamer, 

gang en keukenmaten mee!€ 99,90

Leverancier van alle merken • Specialist Projectstoffering & Kunstgras • www.kameta.nl 

00

00

00 00

Bij aankomst Bierstraat 12 Den Haag belt u
070-3467044 en reserveren wij uw parkeerplek 

EXCLUSIEF BIJ KA-ME-TA TAPIJT!
Dierenprint tapijt en kleden

op maat gemaakt, tevens voor de TRAP

Panter • Zebra • Slang • Tijger • Krokodil
Te zien in onze showroom, kamerbreed!

 Dinsdag 2 november 2021   
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De gezapige ambtenarenstad Den 
Haag werd in de vroege jaren zestig
opgeschrikt door zo’n dertig nozem- 
groepen of jeugdbendes. Naast het 
explosieve muzikale talent wat de 
Hofstad voortbracht, was het de 
enige stad in Nederland waar dit 
fenomeen zich massaal voordeed. 
In Amsterdam had je de Pleiners en 
de Dijkers, maar daar bleef het dan 
ook bij. De bendes waren onder-
verdeeld in Bullen en Kikkers. De 
jongelui vochten echte veldslagen 
uit, voorzien van veel wapentuig. 
Verhalen en anekdotes zijn er vol-
op, en ik zal er hier twee uitlichten 
zonder namen te noemen. 

Als je begin jaren zestig van de 
vorige eeuw aan het eind van de 
De Savornin Lohmanlaan door de 
duinen over de bult naar het strand 
loopt, vind je zowel links als rechts 
enkele Kikker groepen. Rechts 
zitten, naast de toen aanwezige 
politiepost, de jongens en meisjes 
van de grootste Kikkergroep, De 
Wildhoef. Zij worden beschermd 
door ‘Ome Sjaak’, de aldaar aanwe-
zige agent. Hij heeft een zwak voor 
de Wildhoevers en waarschuwt ze 
altijd als er vijandige groepen aan-
komen. Links van de afgang zitten 
de Kikker groepen, de Clochards 
en Les Modernes. Niet eens erg ver 
van de Wildhoef plek vandaan zit 
op hetzelfde strand de Bullengroep 
de Plu, de grootste vijand van 
de Kikkers en met name van De 
Wildhoef. 

Op een zonnige zaterdagmiddag 
worden enkele Plu’ers van het 
strand weggestuurd door De Wild-
hoef, omdat zij zich op ‘verboden 
grond’ bevinden. Ze vertrekken en 
doen hun beklag bij het Plu-hoof-
kwartier in de Bosjes van Poot. 
Een echt grote bende rukt daarop 
uit om de eer te redden en de ver-
velende scholieren eens een les te 
lezen. Ze zijn zwaarbewapend, met 
onder meer een koevoet en stukken 
betonijzer. Omdat het niet erg ver 
is, gaan ze te voet door de duinen. 
Bij het naderen van de Wildhoef 
plek zien zij slecht een klein 
groepje jongens en meisjes, die 
angstig de duinen in vluchten. “Dit 

is een makkie”, denkt de Plu en de 
groep gaat er achteraan. Maar dan 
schiet Ome Sjaak te hulp; hij heeft 
de Wildhoevers al lang gewaar-
schuwd en voor de Plu het weet, 
komt een enorme groep Kikkers, 
voorzien van veel wapentuig, uit de 
duinen gestormd en wordt de Plu 
aangevallen. Na wat kleine knok-
partijen wordt besloten tot een 
tweegevecht, maar dat loopt fout 
en een massale vechtpartij breekt 
uit, waarbij de Plu een gevoelig pak 
slaag moet incasseren. Ze vluchten 
zelfs de zee in en durven daar niet 
meer uit te komen. Enkele Kikker 
meisjes krijgen medelijden en 
vinden het welletjes. Ze springen 
ertussen en zorgen dat de gevech-
ten ophouden en dat de Plu weer 
huiswaarts kan. 

Deze gebeurtenis vraagt natuurlijk 
om wraak en niet lang daarna wor-
den alle bevriende Bullen bendes 
opgetrommeld; honderden jon-
geren vervolgen hun weg richting 
het Wildhoefstrand. De Wildhoef 
is echter wederom ingelicht door 
Ome Sjaak en hebben zich samen 
met andere Kikker groepen bij de 
opgang van de duinen verschanst. 
Per toeval liggen hier enkele rollen 
prikkeldraad die ze gebruiken om 
de hele breedte van het duinpad af 
te sluiten. De Bullen weten dit niet 
en denderen als één grote massa 
het duinpad af. Gelukkig voor hen - 
prikkeldraad is immers geen pretje 
om in terecht te komen - rijden er 
op datzelfde moment Willys jeeps 
met meerdere agenten erin, met 
bullenpezen in de hand, het duin-

pad af. In de jaren zestig is er een 
redelijk respect voor de politie, dus 
zowel de Bullen als de Kikkers gaan 
er gauw vandoor. 

Was de politie ook ingeseind door 
Ome Sjaak? Zelf heeft hij het altijd 
ontkend, maar er leidt twijfel over. 
Diezelfde middag besluit de Plu het 
opnieuw te proberen, en dit keer 
gaat de groep op de brommer via 
de Bosjes van Pex richting het Wild-
hoef-hoofdkwartier bij het toenma-
lig restaurant De Wildhoef. Maar, 
helaas voor de Plu, ze worden weer 
verwacht. De Wildhoef en andere 
Kikkergroepen hebben valstrikken 
uitgezet. Bewapend met stoelpoten, 
stoeptegels en ander wapentuig 
zitten ze in de struiken en bosjes 
verscholen. Stokken worden tussen 
de spaken gestoken en de Bullen 
worden van hun brommers gesla-
gen. Wederom loopt het op niets uit 
en de Plu besluit het voor die dag 
voor gezien te houden. Ze moeten 
toegeven dat die onschuldig ogende 
scholieren van weleer geduchte 
tegenstanders zijn geworden.   

In juni 1965 brengen de Haagse 
Kikkers een bezoek aan Rotter-
dam. Daar is ook een Kikkergroep 
opgericht door een naar Rotterdam 
verhuisde Haagse Kikker. De Rot-
terdamse Kikkers verzamelen zich 
op de beurstrappen. Met tientallen 
dubbel bezette Puchs wordt vanuit 
Den Haag (over de autobaan) naar 
Rotterdam gereden en het Beurs-
plein met een bezoek vereerd. Daar 
wordt overeengekomen dat de Rot-
terdamse tak bij grote acties op hun 

Haagse vrienden kunnen rekenen. 
De onervaren Rotterdamse politie 
laat niet lang op zich wachten, maar 
in tegenstelling tot hun Haagse 
collega’s hebben ze dit nog nooit 
meegemaakt. De ervaren Haagse 
Kikkers dagen de agenten op hun 
puchs uit en na wat plaagstootjes 
gaan ze ongeschonden en voltallig 
weer naar het Haagje.  

Ten slotte nog een omschrijving 
van deze Haagse jeugdbendes. 
De Bullen (zowel mannen als 
vrouwen) zijn eind jaren vijftig al in 
het stadsbeeld aanwezig. Ze zijn te 
herkennen aan hun leren (bomber)
jacks, spijkerbroek met smalle 
pijpen, puntschoenen/-laarsjes, 
smalle veter stropdasjes en een 
vetkuif, jurken met petticoats, 
schoenen met naaldhakken en 
zogenoemde suikerspin haren. 
Ze rijden op Puchs, met halfhoge 
sturen, vaak brede koplamp en een 
buddy seat, en/ of zogenoemde 
buikschuivers (zoals de Batavus, 
Royal Nord, Alpino, Zundapp en 
Kreidler/Florett). Tot aan de vroege 

jaren zestig vechten Bullengroepen 
alleen tegen elkaar. Met de opkomst 
van de Kikkers krijgen ze er zoge-
zegd knokobjecten bij.

De Kikkers (m/v) zijn hoofdzakelijk 
onschuldig ogende middelbare 
scholieren van het gymnasium, 
hbs, mms of mulo, uit de vaak 
wat betere milieus of wijken van 
Den Haag. Met de komst van The 
Beatles en de Stones laten ze hun 
haar groeien en kammen het naar 
voren. Ze gaan gekleed in spij-
kerbroeken met wijd uitlopende 
pijpen, groene Amerikaanse leger 
parka’s, zwarte PTT-jasjes of capes 
en suède, halfhoge schoenen van 
het merk Clarks. Veelal geldt dat 
voor zowel de jongens als meiden. 
Meiden dragen ook wel mini-rokjes 
en hebben vaak lang haar. Eigen-
lijk willen de Kikkers alleen maar 
spijbelen op hun eigen stuk strand, 
een beetje muziek maken, en wat 
vrijen met elkaar. Maar door de 
Bullen gedwongen ontwikkelen zij 
zich tot harde vechters en geduch-
te tegenstanders. Ze rijden op de 
Haagse Puchs, helemaal zwart, 
met hoog stuur, kleine tank, kleine 
koplamp, en een rekje achterop 
voor de dames.

Er zijn nog vele verhalen te vertel-
len over deze beruchte tijd; ik heb 
er zelfs een boek over geschreven: 
Haagse Jeugdbendes De Kikkers en 
De Plu & De Vrede van Den Haag. 
Deze is overigens niet meer te 
koop, maar is nu een collectors 
item. 

Robert Mindé 
romin@ziggo.nl

p 12 april 1997 vond in de voormalige Houtrust Rotonde de grote ver-
zoening plaats tussen de Kikkers en de Plu, de twee grootste Haagse 
jeugdbendes uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Ruim vijfhonderd 

gegoede vijftigers gaven acte de présence. Het was een van de punten uit ‘De 
Vrede van Den Haag’ van 5 juni 1996. Deze vrede werd na ruim dertig jaar als-
nog gesloten tussen de aartsvijanden van weleer John van Prehn, namens de 
Plu, en ondergetekende, namens de gezamenlijke Kikker groepen. Muziek werd 
verzorgd door The Crazy Rockers voor de Plu en The Scarlets voor de Kikkers. 
Deze Vrede kwam zelfs voor in de Grote Geschiedenis Quiz op tv. 

O

De Plu op kikkerjacht in Rotterdam

Feestje van de Wildhoefkikkers

Haagse jeugdbendes
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Het voormalige 
havenkantoor aan de 
Bierkade is weer in gebruik 
genomen als havenkantoor 
voor De Ooievaart. Met het 
kantoor als thuisbasis, laten 
ze je graag de mooie stad 
vanaf het water zien.

PETER DUIVESTEIJN
DE OOIEVAART 
BIERKADE 18

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

‘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.

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

VERTO BOUCLÉ
400 breed • 5 kleuren • jute rug
Winkelprijs € 69,90 € 36,90

SISAL-LOOK BOUCLÉ
Diverse soorten
Winkelprijs € 89,90  € 59,90

VELOURS TAPIJT
400 breed • 8 kleuren • superzacht
Winkelprijs € 149,-

Nu bij ons, incl. gelegd:

Nu bij ons:

Nu vanaf, incl. gelegd:

Incl. gelegd

  € 99,
AXMINSTER TAPIJT
Bloemtapijten • 400 breed
Diverse kleuren  € 149,
BERBER
400 breed • 6 kleuren• 100% scheerwol
Winkelprijs € 199,90 € 129,

BOUCLÉ TAPIJT
400 breed • 7 kleuren
Winkelprijs € 69,- € 49,90

KAMERBREED VINYL
400 breed • 3 mm dik
Winkelprijs € 79,- € 49,90

KA-ME-TA TAPIJT

AMSTERDAMSE VEERKADE 51 - DEN HAAG - 070-346 70 44
(ca. 25 m. van het Spui, 900 m2 showroom). Openingstijden: ma-vrij: 10.00 - 18.00 uur, za: 10.00 - 17.00 uur

Dit is slechts een greep uit onze collectie

  

 

FRISÉ TAPIJT
400 breed • 5 kleuren • jute rug
Winkelprijs € 99,90

 € 69,90

VINYL alle soorten
Keuken, gang, woonkamer en slaapkamer

Vanaf:  € 39,9090
    € 19,

  

Let op! Kamerbreed prijs!

Nu vanaf, incl. gelegd: 200 br. 400 br.

Nu vanaf, incl. gelegd:

Nu bij ons, incl. gelegd:

SISAL-TAPIJT
100% • 400 breed • diverse kleuren
Winkelprijs € 135,-
Nu vanaf:

Nu bij ons, incl. gelegd:

Nu bij ons, incl. gelegd:

 

TRAPPEN BEKLEDEN
Specialist in traplopers
Incl. tapijt

 € 299,Nu vanaf:

BINNEN 1 WEEK stofferen mogelijk 
ALLES ONDER VOLLEDIGE GARANTIE 

400 rollen tapijt, 200 rollen vinyl 
uit voorraad leverbaar

GRATIS PARKEREN!

KIJK EN VERGELIJK EERST ELDERS
Maak het uzelf en ons niet moeilijker dan het is 
en neem eventueel uw plattegrond met kamer, 

gang en keukenmaten mee!€ 99,90

Leverancier van alle merken • Specialist Projectstoffering & Kunstgras • www.kameta.nl 

00

00

00 00

Bij aankomst Bierstraat 12 Den Haag belt u
070-3467044 en reserveren wij uw parkeerplek 

EXCLUSIEF BIJ KA-ME-TA TAPIJT!
Dierenprint tapijt en kleden

op maat gemaakt, tevens voor de TRAP

Panter • Zebra • Slang • Tijger • Krokodil
Te zien in onze showroom, kamerbreed!

 Dinsdag 2 november 2021   
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Op weg naar Frankrijk verbleven mijn 
man en ik begin juni 2007 een dag of vijf 
op camping Simmerschmelz in Luxem-
burg. Deze camping bevindt zich net over 
de grens van België naar Luxemburg, 
dicht bij Arlon. Wij vonden een plekje 
voor onze caravan - een Chateau LaCar 
- op een ruim grasveld waar het redelijk 
druk was. Na een paar dagen vond er op 
zaterdag een grote uittocht plaats; som-
mige kampeerders vertrokken met hun 
caravan richting het zuiden, voor anderen 
zat de vakantie er al op, zij gingen weer 
naar huis. Aan het eind van die ochtend 
stonden wij midden op een leeg veld. 
Een paar uur later veranderde dat plots. 
Zo rond 16.00 uur kwam er een sportief 
autootje ons veld oprijden. Zoals ik al 
aangaf heb ik geen verstand van auto’s en 
herkende dus noch het fabrieksmerk noch 
het model; voor mij was het slechts een 
leuke, oude auto. Snel daarna kwam er 
nog zo’n zelfde auto bij. Heel apart, dacht 

ik nog, maar binnen korte tijd stonden we 
met onze caravan compleet ingebouwd 
tussen zeker wel dertig vrijwel identieke 
sportwagens. Het bleek om een clubweek-
end te gaan van eigenaars van Triumph 
Spitfires, die zich die zaterdag verzamel-
den bij ons op de camping in Luxemburg. 
Later zagen wij dat de organisatie een 
welkomstbord bij de ingang van de cam-
ping had geplaatst.

Zo’n sportmodel heeft uiteraard maar 
weinig bagageruimte. Sommige auto’s 
waren daarom voorzien van een kleine 
imperiaal op de achterklep voor een spe-
ciaal model koffer. Iedereen had toch nog 
een plekje in de auto gevonden voor het 
meenemen van een kleine tent. Naast ons 
had een gezellige Brabander zich geïnstal-
leerd met een kratje bier. Hij nodigde ons 
uit om wat te komen drinken en al gauw 
zaten we gezellig te kletsen. Allereerst 
vertelde hij ons natuurlijk van alles over 

de Spitfire en de club van liefhebbers. De 
dag ervoor hadden wij bij de receptie een 
aankondiging gelezen voor een barbecue 
op die bewuste zaterdagavond; camping-
gasten konden zich daarvoor inschrijven 
en dat vonden wij wel een goed idee. 
Rond etenstijd werd ons duidelijk dat de 
barbecue vanwege de Spitfire-reünie was 
gepland, maar ook de andere camping-
gasten waren van harte welkom. Opval-
lend was dat wij zo snel binnen die groep 
werden opgenomen! Iemand had een 
accordeon meegenomen en er werd volop 
gezongen. Hoogtepunt was het clublied 
dat uitbundig ten gehore werd gebracht. 
Wij kregen een kopietje met de tekst en 
konden vrolijk meezingen. 

De volgende ochtend brak iedereen al 
bijtijds op; de clubleden hadden die zon-
dag namelijk nog een mooie gezamenlijke 
tocht door de Ardennen voor de boeg 
alvorens weer naar Nederland terug te 

keren. Voor de meesten wachtte waar-
schijnlijk de nieuwe werkweek alweer, 
wij hadden nog enkele weken vakantie in 
Frankrijk in het vooruitzicht. Tot slot de 
tekst van het clublied, waarbij u zelf een 
melodie mag verzinnen: 

Spitlied
Ik ben zo blij met mijn Spit.
Als ik in mijn autootje zit,
dan voel ik mij, bedenk ik met een zucht,
vrij als een vogel in de lucht.
Ik ben zo blij met mijn Spit,
zing ik bij iedere rit.
In weer en wind, het klinkt een beetje maf,
dan gaat het dak er af.
Ik ben zo blij met mijn Spit, 
dat is de allernieuwste hit. 
Het rijden in mijn Spit doet me goed.
Einde van dit lied, ‘weest gegroet’.

Bonnie Spaans-Barkmeijer
bonniespa@telfort.nl

Ik ben zo dol op mijn spit 
oewel dit niet specifiek een Haags verhaal is, sluit het wel 
mooi aan op de nostalgische artikelen van John Vroom 
over oude automerken. Ik heb daar maar heel weinig ver-

stand van en het gaat dus ook niet over technische bijzonderheden; 
ik zal John Vroom niet voor de voeten lopen. Het betreft een vakan-
tie van jaren geleden, waarbij de hoofdrol van het verhaal is wegge-
legd voor een sportief autootje van jaren her, wellicht doet John nog 
wat inspiratie op (zie de Vroem, Vroom rubriek hiernaast waarbij dit 
keer de Triumph Spitfire Mk II in de spotlight staat).

H
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Op weg naar Frankrijk verbleven mijn 
man en ik begin juni 2007 een dag of vijf 
op camping Simmerschmelz in Luxem-
burg. Deze camping bevindt zich net over 
de grens van België naar Luxemburg, 
dicht bij Arlon. Wij vonden een plekje 
voor onze caravan - een Chateau LaCar 
- op een ruim grasveld waar het redelijk 
druk was. Na een paar dagen vond er op 
zaterdag een grote uittocht plaats; som-
mige kampeerders vertrokken met hun 
caravan richting het zuiden, voor anderen 
zat de vakantie er al op, zij gingen weer 
naar huis. Aan het eind van die ochtend 
stonden wij midden op een leeg veld. 
Een paar uur later veranderde dat plots. 
Zo rond 16.00 uur kwam er een sportief 
autootje ons veld oprijden. Zoals ik al 
aangaf heb ik geen verstand van auto’s en 
herkende dus noch het fabrieksmerk noch 
het model; voor mij was het slechts een 
leuke, oude auto. Snel daarna kwam er 
nog zo’n zelfde auto bij. Heel apart, dacht 

ik nog, maar binnen korte tijd stonden we 
met onze caravan compleet ingebouwd 
tussen zeker wel dertig vrijwel identieke 
sportwagens. Het bleek om een clubweek-
end te gaan van eigenaars van Triumph 
Spitfires, die zich die zaterdag verzamel-
den bij ons op de camping in Luxemburg. 
Later zagen wij dat de organisatie een 
welkomstbord bij de ingang van de cam-
ping had geplaatst.

Zo’n sportmodel heeft uiteraard maar 
weinig bagageruimte. Sommige auto’s 
waren daarom voorzien van een kleine 
imperiaal op de achterklep voor een spe-
ciaal model koffer. Iedereen had toch nog 
een plekje in de auto gevonden voor het 
meenemen van een kleine tent. Naast ons 
had een gezellige Brabander zich geïnstal-
leerd met een kratje bier. Hij nodigde ons 
uit om wat te komen drinken en al gauw 
zaten we gezellig te kletsen. Allereerst 
vertelde hij ons natuurlijk van alles over 

de Spitfire en de club van liefhebbers. De 
dag ervoor hadden wij bij de receptie een 
aankondiging gelezen voor een barbecue 
op die bewuste zaterdagavond; camping-
gasten konden zich daarvoor inschrijven 
en dat vonden wij wel een goed idee. 
Rond etenstijd werd ons duidelijk dat de 
barbecue vanwege de Spitfire-reünie was 
gepland, maar ook de andere camping-
gasten waren van harte welkom. Opval-
lend was dat wij zo snel binnen die groep 
werden opgenomen! Iemand had een 
accordeon meegenomen en er werd volop 
gezongen. Hoogtepunt was het clublied 
dat uitbundig ten gehore werd gebracht. 
Wij kregen een kopietje met de tekst en 
konden vrolijk meezingen. 

De volgende ochtend brak iedereen al 
bijtijds op; de clubleden hadden die zon-
dag namelijk nog een mooie gezamenlijke 
tocht door de Ardennen voor de boeg 
alvorens weer naar Nederland terug te 

keren. Voor de meesten wachtte waar-
schijnlijk de nieuwe werkweek alweer, 
wij hadden nog enkele weken vakantie in 
Frankrijk in het vooruitzicht. Tot slot de 
tekst van het clublied, waarbij u zelf een 
melodie mag verzinnen: 

Spitlied
Ik ben zo blij met mijn Spit.
Als ik in mijn autootje zit,
dan voel ik mij, bedenk ik met een zucht,
vrij als een vogel in de lucht.
Ik ben zo blij met mijn Spit,
zing ik bij iedere rit.
In weer en wind, het klinkt een beetje maf,
dan gaat het dak er af.
Ik ben zo blij met mijn Spit, 
dat is de allernieuwste hit. 
Het rijden in mijn Spit doet me goed.
Einde van dit lied, ‘weest gegroet’.

Bonnie Spaans-Barkmeijer
bonniespa@telfort.nl

Ik ben zo dol op mijn spit 
oewel dit niet specifiek een Haags verhaal is, sluit het wel 
mooi aan op de nostalgische artikelen van John Vroom 
over oude automerken. Ik heb daar maar heel weinig ver-

stand van en het gaat dus ook niet over technische bijzonderheden; 
ik zal John Vroom niet voor de voeten lopen. Het betreft een vakan-
tie van jaren geleden, waarbij de hoofdrol van het verhaal is wegge-
legd voor een sportief autootje van jaren her, wellicht doet John nog 
wat inspiratie op (zie de Vroem, Vroom rubriek hiernaast waarbij dit 
keer de Triumph Spitfire Mk II in de spotlight staat).

H
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 (62) John Vroom (autojournalist)

Lange motorkap die naar 
voren openklapte, zodat alle 
motoronderdelen makkelijk 
bereikbaar waren. Je kon 
zowat tussen de voorwielen 
staan. Fraai detail aan beide 
kanten was overigens ook de 
chromen hendel waarmee je 
de motorkap moest ontgren-
delen. Onder de motorkap lag 
de 4-cilinder benzinemotor 
met 1147 cc en 67 pk die een 
topsnelheid beloofde van 154 
kilometer. Hij woog slechts 700 
kilo. In 1966 stond deze Spit-
fire in de prijslijst voor 8.700 
gulden. En over de voorwielen 
gesproken, die hadden een 
ongelooflijk korte draaicirkel,  

zodat je in menige straat in 
één keer kon keren. Uniek, op 
de Londense taxi na. Mooi plat 
achterkantje. Je moest wat 
acrobatisch zijn om in te stap-
pen, maar als je eenmaal zat, 
of liever gezegd lag, dan stond 
loodrecht voor je het typische 
Herald stuur. Niets sportiefs 
aan, maar wel apart vormge-
geven, speciaal aan het eind 
van de spaken. Daarachter het 
logisch vormgegeven dash-
board waaraan niets gewij-
zigd hoefde te worden als het 
stuur naar links omgebouwd 
moest worden. Mooie Smiths 
klokken met snelheidsmeter 
en toerenteller, en twee kleine 

voor de benzinevoorraad en 
de temperatuur van de motor, 
plus vijf trekknoppen en tui-
melschakelaars en natuurlijk 
het contactslot. Dat was het. Zo 
heerlijk eenvoudig. Achter het 
stuur het hendel voor de rich-
tingaanwijzers en rechts voor 
de standen van de verlichting. 
En op de middentunnel het 
korte, schuin het interieur 
instekende schakelpookje. 
Boven op het dashboard een 
superklein asbakje, waarbij er 
waarschijnlijk meer as naast 
ging dan erin. Lekkere kuip-
stoeltjes die alleen naar voren 

en naar achteren schoven en 
prachtig afgewerkt waren met 
witte ‘piping’. Zoals gezegd 
vergde het instappen toch 
wel wat lenigheid en zeker 
ook het uitstappen, zo laag bij 
de grond, maar dat terzijde, 
want dat was waarschijnlijk 
een kwestie van leeftijd. Wat 
mij altijd bij zal blijven was 
het geluid van die knik bij het 
openen van de portieren, wat 
ook bij de Herald en de Vitesse 
het geval was. Als je eenmaal 
zat, dan was dat een mooie 
combi van stuur, stoel en 
versnellingspook. Maar rijden 

deed de Spitfire voortreffe-
lijk. Lekker doortrekken in de 
korte versnellingen, wind door 
de haren, want toen hadden 
we nog niet van die verwijf-
de windvangrekjes zoals nu. 
Heerlijk! Later heeft de Spifire 
nog wat facelifts meegemaakt 
met ook wat zwaardere mo-
toren en lichtmetalen velgen, 
maar de oer-Spitfire blijft voor 
mij toch het mooist. Dit vind ik 
grappig genoeg nog steeds de 
échte sportwagens.

John Vroom
johnvroom@planet.nl 

et leuke van de jaren zestig was dat auto-
fabrikanten leuke en vooral betaalbare 
modellen bedachten voor het grote publiek. 

De Triumph Spitfire is daar een mooi voorbeeld van. 
Nu oogt hij wat Madurodam-achtig, maar destijds 
was het een echt Britse, populaire liefhebbersauto. 
Net als de Herald, ontworpen door de Italiaanse 
designer Michelotti, en dat hielp enorm als het om 
‘mooi’ moest gaan. 

Dinsdag 2 november 2021

Alfa Romeo Alfetta
Is dit dan geen mooi 
romantisch plaatje? 
Doet mij denken aan het 
plaatje Cuando calienta 
el sol, wat min of meer 
betekent ‘wanneer de 
zon opwarmt’. Deze 
Spaanse hit werd ook in 
het Engels uitgebracht 
met als titel Love me with 
all of your heart en werd 
onder andere gezongen 
door Connie Francis en 
Engelbert Humperdinck. 
Mooi hè?

H

Triumph  
Spitfire Mk II
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weersvoorspelling, want de 
vooruitzichten van het KNMI 
vonden de ijsmeesters niet altijd 
even betrouwbaar. Een collega 
had een eigen weerstation op 
het balkon en daardoor be-
schikten de ijsmeesters van De 
Uithof over meer betrouwbare 
voorspellingen ten behoeve van 
de instelling van de ijsmachines. 
Toch ging het al een jaar na de 

officiële opening een keer 
gierend fout. Door 

een bouw-
fout 

in de fundering van de baan (“de 
stempels onder de monolietpla-
ten waren niet verwijderd”, legt 
Ton uit) werd alles ingedrukt. 
“Het schaatsijs werd door de 
stempels omhoog gedrukt, 
waardoor alle leidingen over 
driehonderd meter omhoogkwa-
men en stuk gedrukt werden 
tegen het beton”, verklaart hij. 
Een extra complicatie, want De 
Uithof had toch al meteen te 
maken met een omvangrijk fi-
nancieel tekort, omdat de bouw-
kosten nogal tegen bleken te 
vallen.  Wie alles wil weten over 

de grote problemen in de 
geschiedenis van 

De Uithof, 

raad ik aan het boek van Den-
nis Mulkens te lezen dat deze 
journalist schreef bij het 25-jarig 
bestaan in 1998. Dit boek geeft 
een compleet overzicht van de 
voorgeschiedenis, bestuurlijke 
complicaties, financiële proble-
men en sportieve ontwikkelin-
gen op en rond De Uithof. 
Burema vertelt dat de tech-
nische problemen nog eens 
terugkeerden. “Door de lek-
kage, die ontstond vanwege het 
opdrukken van de baan, werden 
wederom alle toe- en afvoerlei-
dingen kapotgetrokken. We heb-
ben toen alles moeten isoleren. 
Overigens is bij de Jaap Eden-
baan in Amsterdam dezelfde 
fout gemaakt, ook daar moes-
ten alle leidingen vervangen 

worden”, vertelt Ton Burema. De 
Uithof werd overigens nooit de 
topschaatsbaan die de initiatief-
nemers voor ogen hadden. 
Het sportieve hoogtepunt was 
het EK Allround in 1983, waar 
Hilbert van der Duim en Yep 
Kramer excelleerden. En juist 
dat toernooi werd gehinderd 
door de weersomstandigheden; 
er was te veel sneeuwval en de 
baan was toen nog niet over-
kapt. Het weer was dusdanig 
slecht dat er steeds opnieuw ge-
dweild had moeten worden. De 
ijsmeesters besloten om alleen 
te schaven en niet te dweilen, 
omdat het kampioenschap dan 
qua tijd te veel zou uitlopen. Op 
1 april 1973 werd nog geëxperi-
menteerd met ijsspeedway. Dit 

was overigens geen succes: de 
baan raakte zwaar beschadigd 
en al bij de training op zaterdag 
raakte een Zweedse deelnemer 
gewond door de spikes van een 
ander. 

De Uithof werd vooral de recre-
atiebaan bij uitstek. Het con-
cept werd vollediger nadat aan 
het complex ook een skipiste 
was toegevoegd. Dat De Uithof 
(inclusief de binnenbaan voor 
de ijshockeyers) nooit de locatie 
voor absolute topsport werd, 
heeft alles te maken met de ont-
wikkeling waarbij ten behoeve 
van de schaatstopsport gekozen 
werd voor de binnenbanen zoals 
Thialf in Heerenveen.

Ton Burema heeft, ondanks die 
tegenvallers in de beginfase, 
een mooie tijd als ijsmeester 
achter de rug. “Mensen als Bart 
Veldkamp trainden maar wat 
graag hier op De Uithof”, zegt hij 
vol trots. “Het gewest Zuid-Hol-
land van de Schaatsbond is niet 
voor niets het grootste gewest 
geworden.” 

Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl

Op het moment dat pa Burema 
ging solliciteren bij het gemeen-
telijk Haags gasbedrijf, lag hij 
met zijn schip in Duinkerken 
(Frankrijk) en moest met het 
openbaar vervoer van Oostende 
naar Antwerpen om daar op 
de trein naar Den Haag (op het 
Hollands Spoor) te stappen en 
daarna het ‘kippenbruggetje’ 
naast het station over te steken, 
richting het gasbedrijf. Ma 
Burema was bezorgd dat hij te 
laat zou komen en besloot ook 
naar Den Haag te gaan. “Als hij 
er niet is, voer ik het gesprek 
wel”, zei ze. Want ze had er alles 
voor over om haar man aan wal 
te krijgen. Ze ontmoetten elkaar 
- op tijd - onder het viaduct. Ton 
ging naar de MULO. Eigenlijk 
wilde hij de vaart op, net als zijn 
vader. Dit heeft hij echter maar 
één jaar gedaan als lichtmatroos, 
onder meer op de Thalassa. 
Terug aan wal besloot hij naar 

de Luchtnijverheidsschool in 
Duindorp (Zeezwaluwhof) te 
gaan. Later verhuisde deze op-
leiding onder de naam Anthony 
Fokkerschool naar de Binck-
horst. “Helaas was deze oplei-
ding op dat moment voor mij te 
hoog gegrepen en heb ik ervoor 
gekozen in militaire dienst te 
gaan voor het volgen van een 
vliegeropleiding. Van de 34 gese-
lecteerden bleven er twee over, 
een daarvan was ik”, zegt de 
bevlogen verteller met trots. De 
opleiding tot vlieger vond plaats 
in Gilze Rijen, waar Ton in een 
S11 vloog en een Harverd, beide 
propellervliegtuigen. Ton moest 
echter voortijdig afhaken van de 
opleiding. 

Hij ging weer varen en naar de 
Scheveningse avondschool voor 
het behalen van het machinis-
tendiploma. Zijn praktijkerva-
ring als tweede machinist deed 

hij op aan boord van Linde-
singel, een coaster van rederij 
Invotra. Hij monsterde in 1969 
weer af in Dordrecht, waarna hij 
in dienst trad bij Du Pont de Ne-
mours. Daar werd onder meer 
het koelmiddel Freon-11/12 
geproduceerd. Hij werkte er 1,5 
jaar in ploegendienst, wat hem 
niet echt beviel want inmiddels 
getrouwd en met kleine kinde-
ren thuis, bleek het uitermate 
lastig om overdag te slapen na 
een nachtdienst. Hij verhuisde 
nog eens, ditmaal naar Honse-
lersdijk, waar hij Chef Werk-
plaats werd bij de firma Comtu. 
“En toen zag ik bij AVRO’s 
Sportpanorama een documen-
taire van Koen Verhoeff over de 
plannen voor De Uithof. Ik kan 
mij nog goed herinneren hoe 
Verhoeff met veel enthousiasme 
de maquette van de ijsbaan liet 
zien. Ik zag het meteen helemaal 
zitten; er zouden ijsmeesters 
nodig zijn en ik had toch al enige 
ervaring met ijsinstallaties op 
koelschepen waar ik mee geva-
ren had.” Vervolgens verscheen 
er een personeelsadvertentie in 
De Posthoorn. Tons zwager liep 
eens langs het terrein van De 
Uithof in aanbouw en had al zes 
caterpillars met compressoren 
zien staan; de machinekamer 
om het ijs te kunnen maken 
was dus eigenlijk al gereed. Ton 
Burema werd aangenomen in 
de functie van baanmeester, 
wat eigenlijk alles inhield dat te 
maken had met het maken en 
in standhouden van ijs en het 
onderhoud van de apparatuur. 
Uiteindelijk waren er zes man 
nodig: drie ijsmeesters en drie 
baanmeesters (de baanmeester 
was eigenlijk de tweede man). 
Het duo ijsmeester/baanmees-
ter was verantwoordelijk voor 
de techniek, de temperatuur van 
het ijs, het onderhoud van de 
ijsmachines en het herstel van 
het ijsoppervlak. 

Als Ton probeert uit te leggen 
wat er allemaal bij komt kijken 
om het ijs in goede conditie te 

houden, gaat bij mij al snel ‘het 
licht uit’; het wordt erg tech-
nisch. “Kijk, de betonnen vloer 
die er ligt, maak je in feite koud 
door koude ammoniak door 
de leidingen te laten stromen. 
Waarbij we gebruikmaakten van 
het zogenoemde tegenstroom-
principe om een wasbordeffect 

op het ijs te voorkomen. We 
hadden regelaars om zowel op 
het rechte eind als in de bochten 
van de ijsbaan ervoor te zorgen 
dat de hele baan voldoende 
ammoniak kreeg via de toevoer-
leidingen.” Naast de technische 
zorg ontwikkelde Ton Burema 
ook kennis op het terrein van 
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oen ik voor het eerst over Ton Burema hoorde dacht ik dat ik een 
Haagse Fries zou ontmoeten, maar ik bleek niet echt goed te hebben 
geluisterd. Ton Burema is namelijk wel geboren in Harlingen, maar 

heeft hier slechts de eerste twee maanden van zijn leven gewoond. Omdat 
Burema senior bij de mobilisatie noodgedwongen moest stoppen met varen, 
moest ma terug naar Appingedam, waar Ton tot zijn tiende jaar woonde. Dat 
Ton Burema 33 jaar lang als ijsmeester op De Uithof werkte, is bepalend ge-
weest voor zijn leven. Als Groninger is hij dus Hagenaar geworden en nog 
steeds woonachtig op de Lozerlaan, met uitzicht op zijn voormalige werkplek.

De Harvard waar Ton Burema les in had

Ton Burema op de voorste Zamboni, collega Paul Groeneveld erachterSchaatsbaan De Uithof in 1973. Foto Stokvis, collectie Haags Gemeentearchief

Perspectieffoto Loosduinen, overzicht van de Uithof vanaf de Lozerlaan, 1976. Foto collectie Haags Gemeentearchief

De Uithof vanaf het balkon aan de Lozerlaan

T
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Ton Burema: van leerling-vlieger tot ijsmeester op de Uithof
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weersvoorspelling, want de 
vooruitzichten van het KNMI 
vonden de ijsmeesters niet altijd 
even betrouwbaar. Een collega 
had een eigen weerstation op 
het balkon en daardoor be-
schikten de ijsmeesters van De 
Uithof over meer betrouwbare 
voorspellingen ten behoeve van 
de instelling van de ijsmachines. 
Toch ging het al een jaar na de 

officiële opening een keer 
gierend fout. Door 

een bouw-
fout 

in de fundering van de baan (“de 
stempels onder de monolietpla-
ten waren niet verwijderd”, legt 
Ton uit) werd alles ingedrukt. 
“Het schaatsijs werd door de 
stempels omhoog gedrukt, 
waardoor alle leidingen over 
driehonderd meter omhoogkwa-
men en stuk gedrukt werden 
tegen het beton”, verklaart hij. 
Een extra complicatie, want De 
Uithof had toch al meteen te 
maken met een omvangrijk fi-
nancieel tekort, omdat de bouw-
kosten nogal tegen bleken te 
vallen.  Wie alles wil weten over 

de grote problemen in de 
geschiedenis van 

De Uithof, 

raad ik aan het boek van Den-
nis Mulkens te lezen dat deze 
journalist schreef bij het 25-jarig 
bestaan in 1998. Dit boek geeft 
een compleet overzicht van de 
voorgeschiedenis, bestuurlijke 
complicaties, financiële proble-
men en sportieve ontwikkelin-
gen op en rond De Uithof. 
Burema vertelt dat de tech-
nische problemen nog eens 
terugkeerden. “Door de lek-
kage, die ontstond vanwege het 
opdrukken van de baan, werden 
wederom alle toe- en afvoerlei-
dingen kapotgetrokken. We heb-
ben toen alles moeten isoleren. 
Overigens is bij de Jaap Eden-
baan in Amsterdam dezelfde 
fout gemaakt, ook daar moes-
ten alle leidingen vervangen 

worden”, vertelt Ton Burema. De 
Uithof werd overigens nooit de 
topschaatsbaan die de initiatief-
nemers voor ogen hadden. 
Het sportieve hoogtepunt was 
het EK Allround in 1983, waar 
Hilbert van der Duim en Yep 
Kramer excelleerden. En juist 
dat toernooi werd gehinderd 
door de weersomstandigheden; 
er was te veel sneeuwval en de 
baan was toen nog niet over-
kapt. Het weer was dusdanig 
slecht dat er steeds opnieuw ge-
dweild had moeten worden. De 
ijsmeesters besloten om alleen 
te schaven en niet te dweilen, 
omdat het kampioenschap dan 
qua tijd te veel zou uitlopen. Op 
1 april 1973 werd nog geëxperi-
menteerd met ijsspeedway. Dit 

was overigens geen succes: de 
baan raakte zwaar beschadigd 
en al bij de training op zaterdag 
raakte een Zweedse deelnemer 
gewond door de spikes van een 
ander. 

De Uithof werd vooral de recre-
atiebaan bij uitstek. Het con-
cept werd vollediger nadat aan 
het complex ook een skipiste 
was toegevoegd. Dat De Uithof 
(inclusief de binnenbaan voor 
de ijshockeyers) nooit de locatie 
voor absolute topsport werd, 
heeft alles te maken met de ont-
wikkeling waarbij ten behoeve 
van de schaatstopsport gekozen 
werd voor de binnenbanen zoals 
Thialf in Heerenveen.

Ton Burema heeft, ondanks die 
tegenvallers in de beginfase, 
een mooie tijd als ijsmeester 
achter de rug. “Mensen als Bart 
Veldkamp trainden maar wat 
graag hier op De Uithof”, zegt hij 
vol trots. “Het gewest Zuid-Hol-
land van de Schaatsbond is niet 
voor niets het grootste gewest 
geworden.” 

Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl

Op het moment dat pa Burema 
ging solliciteren bij het gemeen-
telijk Haags gasbedrijf, lag hij 
met zijn schip in Duinkerken 
(Frankrijk) en moest met het 
openbaar vervoer van Oostende 
naar Antwerpen om daar op 
de trein naar Den Haag (op het 
Hollands Spoor) te stappen en 
daarna het ‘kippenbruggetje’ 
naast het station over te steken, 
richting het gasbedrijf. Ma 
Burema was bezorgd dat hij te 
laat zou komen en besloot ook 
naar Den Haag te gaan. “Als hij 
er niet is, voer ik het gesprek 
wel”, zei ze. Want ze had er alles 
voor over om haar man aan wal 
te krijgen. Ze ontmoetten elkaar 
- op tijd - onder het viaduct. Ton 
ging naar de MULO. Eigenlijk 
wilde hij de vaart op, net als zijn 
vader. Dit heeft hij echter maar 
één jaar gedaan als lichtmatroos, 
onder meer op de Thalassa. 
Terug aan wal besloot hij naar 

de Luchtnijverheidsschool in 
Duindorp (Zeezwaluwhof) te 
gaan. Later verhuisde deze op-
leiding onder de naam Anthony 
Fokkerschool naar de Binck-
horst. “Helaas was deze oplei-
ding op dat moment voor mij te 
hoog gegrepen en heb ik ervoor 
gekozen in militaire dienst te 
gaan voor het volgen van een 
vliegeropleiding. Van de 34 gese-
lecteerden bleven er twee over, 
een daarvan was ik”, zegt de 
bevlogen verteller met trots. De 
opleiding tot vlieger vond plaats 
in Gilze Rijen, waar Ton in een 
S11 vloog en een Harverd, beide 
propellervliegtuigen. Ton moest 
echter voortijdig afhaken van de 
opleiding. 

Hij ging weer varen en naar de 
Scheveningse avondschool voor 
het behalen van het machinis-
tendiploma. Zijn praktijkerva-
ring als tweede machinist deed 

hij op aan boord van Linde-
singel, een coaster van rederij 
Invotra. Hij monsterde in 1969 
weer af in Dordrecht, waarna hij 
in dienst trad bij Du Pont de Ne-
mours. Daar werd onder meer 
het koelmiddel Freon-11/12 
geproduceerd. Hij werkte er 1,5 
jaar in ploegendienst, wat hem 
niet echt beviel want inmiddels 
getrouwd en met kleine kinde-
ren thuis, bleek het uitermate 
lastig om overdag te slapen na 
een nachtdienst. Hij verhuisde 
nog eens, ditmaal naar Honse-
lersdijk, waar hij Chef Werk-
plaats werd bij de firma Comtu. 
“En toen zag ik bij AVRO’s 
Sportpanorama een documen-
taire van Koen Verhoeff over de 
plannen voor De Uithof. Ik kan 
mij nog goed herinneren hoe 
Verhoeff met veel enthousiasme 
de maquette van de ijsbaan liet 
zien. Ik zag het meteen helemaal 
zitten; er zouden ijsmeesters 
nodig zijn en ik had toch al enige 
ervaring met ijsinstallaties op 
koelschepen waar ik mee geva-
ren had.” Vervolgens verscheen 
er een personeelsadvertentie in 
De Posthoorn. Tons zwager liep 
eens langs het terrein van De 
Uithof in aanbouw en had al zes 
caterpillars met compressoren 
zien staan; de machinekamer 
om het ijs te kunnen maken 
was dus eigenlijk al gereed. Ton 
Burema werd aangenomen in 
de functie van baanmeester, 
wat eigenlijk alles inhield dat te 
maken had met het maken en 
in standhouden van ijs en het 
onderhoud van de apparatuur. 
Uiteindelijk waren er zes man 
nodig: drie ijsmeesters en drie 
baanmeesters (de baanmeester 
was eigenlijk de tweede man). 
Het duo ijsmeester/baanmees-
ter was verantwoordelijk voor 
de techniek, de temperatuur van 
het ijs, het onderhoud van de 
ijsmachines en het herstel van 
het ijsoppervlak. 

Als Ton probeert uit te leggen 
wat er allemaal bij komt kijken 
om het ijs in goede conditie te 

houden, gaat bij mij al snel ‘het 
licht uit’; het wordt erg tech-
nisch. “Kijk, de betonnen vloer 
die er ligt, maak je in feite koud 
door koude ammoniak door 
de leidingen te laten stromen. 
Waarbij we gebruikmaakten van 
het zogenoemde tegenstroom-
principe om een wasbordeffect 

op het ijs te voorkomen. We 
hadden regelaars om zowel op 
het rechte eind als in de bochten 
van de ijsbaan ervoor te zorgen 
dat de hele baan voldoende 
ammoniak kreeg via de toevoer-
leidingen.” Naast de technische 
zorg ontwikkelde Ton Burema 
ook kennis op het terrein van 

Dinsdag 2 november 2021

oen ik voor het eerst over Ton Burema hoorde dacht ik dat ik een 
Haagse Fries zou ontmoeten, maar ik bleek niet echt goed te hebben 
geluisterd. Ton Burema is namelijk wel geboren in Harlingen, maar 

heeft hier slechts de eerste twee maanden van zijn leven gewoond. Omdat 
Burema senior bij de mobilisatie noodgedwongen moest stoppen met varen, 
moest ma terug naar Appingedam, waar Ton tot zijn tiende jaar woonde. Dat 
Ton Burema 33 jaar lang als ijsmeester op De Uithof werkte, is bepalend ge-
weest voor zijn leven. Als Groninger is hij dus Hagenaar geworden en nog 
steeds woonachtig op de Lozerlaan, met uitzicht op zijn voormalige werkplek.

De Harvard waar Ton Burema les in had

Ton Burema op de voorste Zamboni, collega Paul Groeneveld erachterSchaatsbaan De Uithof in 1973. Foto Stokvis, collectie Haags Gemeentearchief

Perspectieffoto Loosduinen, overzicht van de Uithof vanaf de Lozerlaan, 1976. Foto collectie Haags Gemeentearchief

De Uithof vanaf het balkon aan de Lozerlaan

T
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Ton Burema: van leerling-vlieger tot ijsmeester op de Uithof
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RECENT VERKOCHT IN DEN HAAG

Bilderdijkstraat 16, Den Haag T: 070 - 763 04 08
E: sales@trechousing.nl  W: www.trechousing.nl

€565.000,- K.K. €379.000,- K.K. €350.000,- K.K.

€900.000,- K.K. €449.000,- K.K. €1.090.000,- K.K.

€550.000,- K.K. €369.500,- K.K. €1.295.000,- K.K.

Elandstraat 1C Hooftskade 41 Oranjelaan 30

Laan van Meerdervoort 642 Prinsegracht 45 Hanso Idzerdapad 25

Elandstraat 64 Bonistraat 15 Celebesstraat 86
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OOK UW HUIS VERKOPEN?
BEL ONS NU!

NU MET GRATIS
STYLING ADVIES!

The Real Estate Company wordt graag uw verkoopmakelaar. 
Uw huis verkopen? The Real Estate Company helpt u graag. 
Bij verkoop zijn wij bij uitstek de beste partner. The Real Estate 
Company weet proactief de beste partijen bij elkaar te brengen. 
Wij bemiddelen uiterst secuur en met zorg voor het gewenste 
resultaat. Dit doen wij op de persoonlijke manier waar wij bekend 
om staan. We leren u kennen en gaan in deze spannende tijd
naast u staan, zodat het verkopen van uw huis een soepel traject is.         

Aanzienlijk hogere verkoopprijs

Een vlotte en succesvolle verkoop

Onweerstaanbare woonpresentatie

Ervaren en professioneel

Deskundig advies
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Ingrediënten 
• 1 onrijpe mango
• 1 onrijpe papaya
• 1 winterpeen
• 2 eetlepels verse koriander
• 2 eetlepels verse munt
• 1 eetlepel sesamzaadjes wit en/of zwart
• 1 eetlepel gefrituurde uitjes (supermarkt)
• 1 eetlepel (zoute) pinda’s
• 2 limoenen
• 2 rode pepers
•	 1	grote	teen	knoflook
• 1 eetlepel kristalsuiker
• ½ eetlepel vissaus
• 1,5 dl zonnebloemolie
• 1 theelepel zout

Ik ben er nog niet ín geweest, dat 
zal vast gaan gebeuren, maar het 
gaat me nu om de plek die er is 
ontstaan. Ik ben benieuwd. Maar 
voordat ik op inspectie ga, laat ik 
mijn gedachten teruggaan in de 
tijd. Eerst naar de jaren dat ik op 
het stadhuis werkte en uitkeek 
op het Spuiplein. Het stadhuis 
staat hoog aangeschreven bij de 
mensen die er werken. Maar het 
Spuiplein vonden de meesten 
een mislukking.
De enigen die er gretig gebruik van 
maakten waren skaters. En in de 
zomer, als de fontein werkte en er 
op willekeurige momenten straal-
tjes water omhoog spoten, kleine 
kinderen. Voor het overige wilde 
het plein alleen tot leven komen 
als het was verbouwd tot ijsbaan 
of skihelling. Dat er ook fans waren 
van het Spuiplein, bleek eigenlijk 
pas toen het plan rees om er het 
‘Spuiforum’ op te zetten, waarna 

Den Haag een ‘cultureel hart’ rijker 
zou zijn. Ik heb nog een stapel 
bierviltjes die hiervan getuigen.

Op een na gevaarlijkste plein
Behalve de wind waren de Belgi-
sche natuurstenen tegels een groot 
euvel van het Spuiplein. Die maak-
ten het tot de nummer 2 van de 
gevaarlijke pleinen in Nederland 
(het Rotterdamse Schouwburg-
plein staat op 1, dat is deels bedekt 
met een rooster dat werkt als een 
fritessnijder als je er met je neus 
op valt). Ik kan erover meepraten, 
want	ik	ben	zelf	een	keer	met	fiets	
en al keihard onderuitgegaan op 
het Spuiplein, toen het na een re-
genbui spekglad was geworden.
Hoe het er nog langer geleden 
uitzag aan het Spui, kan ik me 
niet meer herinneren. Ik weet wel 
dat de sfeer er niet prettig was. 
Als tiener woonde ik in Zoeter-
meer en ging ik in Den Haag naar 

school. Ik voelde me altijd heel 
unheimisch als ik ’s avonds van 
het centrum naar station Staats-
spoor moest lopen, door de Grote 
Marktstraat met al zijn verkeer en 
door de Muzenstraat, die zijn naam 
allesbehalve eer aan deed - het 
was er ronduit griezelig. De man 
achter het stadhuis aan het Spui, 
Adri Duivesteijn, schrijft in zijn 
boek Bouwen in een slangenkuil 
in ieder geval dat “de chaos in het 
Spuikwartier al decennialang voor 
iedere Hagenaar een kwelling was”.

Tegenvaller
Intussen is het tijd om de sfeer 
te gaan proeven op het Spui-
plein. Maar daar wacht me een 
tegenvaller. Van de bedrieglijk 
echte artist impressions die je op 
internet tegenkomt, is nog niets 
terechtgekomen. Geen bomen-
perken, geen grote vijver met 
daarin fonteinen, geen zitjes.

De Belgische hardstenen tegels 
liggen tot vreugde van de skaters 
nog voor het stadhuis, maar voor 
Amare zijn ze vervangen door 
betonklinkers waarvan er der-
tien in een dozijn gaan. Een over-
maatse bloembak moet de boel 
wat opvrolijken. De deuren van 
Amare zijn aan deze zijde dicht, 
binnen wordt nog volop gewerkt. 
Ervoor ligt een bouwplaats, 
met bouwhekken, bouwketen, 
bestelbussen en een hoogwerker. 
Duidelijk, het is nog niet af.

Weer thuis speur ik op internet 
naar plannen en stuit ik op een 
‘voorontwerp Spuiplein’. Het 
college van burgemeester en 
wethouders heeft daar op 12 ok-
tober zijn zegen aan gegeven: na 
aanpassing akkoord, staat er. Dat 
zal wel slaan op de vele spelfou-
ten in het verder gelikte boekje.

Af in 2023
Ik lees dat er mangaan gebak-
ken klinkers komen, grotere 
vlakken gravel, een twintigtal 
monumentale bomen en een 
kunstwerk. Dat het goed zou 
zijn om niet alleen het plein 
voor Amare te op de schop te 
nemen, maar ook de trappen bij 
hotel Mercure (het idee is die 
met gras te bekleden), de ruim-
te voor Theater aan het Spui en 
het gebied voor het stadhuis, de 
bibliotheek en Hulshoff mee te 
pakken.

En dat het werk in de zomer van 
volgend jaar begint en tot begin 
2023 zal duren. Ik moet dus 
nog even geduld oefenen. Maar 
dan hebben we ook wat! Want 
het raadsvoorstel belooft ‘een 
betoverende avondbeleving op 
rustige én drukke avonden’.

‘Betoverende avondbeleving’
aan het Spui
Een nieuwe metamorfose heeft zich in het centrum van Den Haag voltrokken. 
Ik doel op de verbouw aan het Spui, waar Amare is verrezen op de plek waar 
tot 2015 de Dr. Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater stonden, de onder-
komens van het Residentie Orkest en het Nederlands Dans Theater.

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

Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Café Banka. Een echt café!
maar dan wel met eten van restaurantkwaliteit!

Thaise Mangosalade van Café Banka
In de vorige aflevering vertelden we hoe lekker we hadden gegeten in Café Banka, een café met 
eten van ‘restaurantkwaliteit’. In deze aflevering geven we jullie een recept van de chef van Banka. 
Thaise mangosalade; “een van onze toppers” zoals ze zelf zeggen...

Benodigdheden
• Mandoline of rasp
• Vijzel
• Koksmes en snijplank
• Kom om in te mengen

Bereiding
De winterpeen, mango en papaya schillen 
en vervolgens raspen zodat je mooie  
julienne gesneden stukjes krijgt. Zorg dat 
er van deze drie ingrediënten ongeveer 
evenveel is.
•  Koriander en munt grof snijden en mixen 

met de pinda’s en uitjes.
•  Voor de dressing gebruik je de vijzel. 

Snijd de pepers (met of zonder zaad) en 
de	knoflook	fijn.	Vijzel	ze	fijn	totdat	je	een	
papje krijgt. Voeg het sap van limoenen,  

de suiker en het zout toe en tot slot de 
zonnebloemolie. Dan heel goed mixen.

•  Doe de geraspte winterpeen, mango en 
papaya met de sesamzaadjes in een kom 
en meng goed door elkaar. Maak aan met 
de dressing, die je naar smaak toevoegt.

•  Doe wat salade in een diep bord en 
garneer met de koriander, munt, pinda’s 
en uitjes.

Dat de mango en papaya onrijp moeten 
zijn is belangrijk en lastig. Ik kon ze niet zo 
één, twee, drie vinden. Voor papaya moest 
ik lang zoeken, uiteindelijk vonden we er 
één bij de ‘juwelier’ (de groenteboer bij 
ons in de buurt). Doe je best en probeer dit 
recept, want het is ontzettend lekker! Eet 
smakelijk.

Café Banka
Bankastraat 91, Den Haag, 070 3504534
www.cafebanka.nl
Open: woensdag t/m zondag 09.00 - 00.00
Ontbijt vanaf € 3,00
Lunch vanaf € 11,50
Hoofd vanaf € 17,00
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Catharina de Chasseur wordt 
rond 1490 geboren in de 
stad Orléans, Frankrijk. Haar 
ouders hebben midden in het 
drukke centrum een goedlopend 
pension waar veel passanten, 
ook uit Holland, een tijdelijk 
onderkomen vinden. Rond 1513 
stapt de zesentwintigjarige 
Haagse rechtenstudent Gerrit 
van Assendelft, telg van een 
rijke, machtige en adellijke fami-
lie de herberg binnen voor een 
maaltijd en een kamer. Tijdens 
zijn verblijf valt zijn oog op de 
beeldschone Catharina. Een blik 
die met goedkeuring begroet 
wordt. Al snel weet de jonge 
edelman de herbergiersdochter 
te verleiden tot een heimelijk 
romantisch avontuur. Dat gaat 
enige tijd goed, totdat haar 
vader het tweetal samen in bed 
aantreft. Tot grote ontzetting 
van de ouders blijkt Catharina 
zwanger te zijn. Om de aangetas-
te familie-eer te redden wordt 
Gerrit in 1514 gewezen op zijn 
plichten en gedwongen met haar 
te trouwen. In hetzelfde jaar 
wordt, na een moeizame beval-
ling, Nicolaas geboren. 

Kort daarna keert Gerrit terug 
naar Den Haag, waar hij zijn 
intrek neemt in zijn voorouder-
lijk huis. Al snel volgen moeder 
en kind. Maar ondertussen 
hebben roddel en achterklap 
zich meester gemaakt van de 
situatie. Catharina wordt bij 
aankomst uiterst kil ontvangen. 
Het huwelijk wordt niet geac-
cepteerd door de deftige familie 
van Assendelft. Gerrit weigert, 
mogelijk onder druk, met zijn 
wettige echtgenote samen te 
zijn. Ze slapen apart en zien 
elkaar zelden. Toch volgt pas in 
1532 een officiële scheiding van 
tafel en bed. 

Catharina krijgt een toelage 
van zeshonderd gulden per jaar 
toegewezen en een woonhuis 
op de hoek van het Voorhout en 
de Nieuwstraat. De financiële 
tegemoetkoming blijkt al snel 
niet genoeg te zijn om haar luxe 
levenswijze te bekostigen. Ca-
tharina is dan ook voortdurend 
op zoek naar nieuwe geldbron-

nen. Haar raadgever en geeste-
lijke steun en toeverlaat op dat 
moment is de Franse kapelaan 
Mathurin. Een man die Catha-
rina blindelings vertrouwt maar 
minder vroom is dan zijn functie 
doet voorkomen. Samen met zijn 
bediendes maakt de kapelaan 
valse munten. Een misdaad waar 
de zwaarste straf op staat. Maar 
door haar overvloedige manier 
van leven raakt Catharina echter 
zo in financiële problemen dat 
ze zich al snel laat overtuigen 
door de kapelaan om haar wo-
ning beschikbaar te stellen voor 
zijn lucratieve handeltje. In de 
jaren die volgen worden op de 

hoek Voorhout en Nieuwstraat 
valse munten geslagen en door 
geldhandelaren in Haarlem en 
Delft in omloop gebracht. Dat 
gaat lange tijd goed. Maar Catha-
rina’s verkwistende, extravagan-
te leven begint op een gegeven 
moment op te vallen en kwaad 
bloed te zetten. De schout en zijn 
dienaren beginnen Catharina, de 

kapelaan en hun metgezellen in 
het vizier te krijgen. Na negen 
jaar wordt de valsmunterij 
ontdekt. 

Catharina, de kapelaan en de 
geldhandelaren worden gearres-
teerd en naar de Gevangenpoort 
gebracht, waar ze afwachtend op 
hun ondervraging en berechting 
gevangen worden gehouden 
in het gajool; een kille donkere 
stinkende cel, waar meerdere 
verdachten opgesloten zitten. 
Na een maand gevangenschap 
wordt Catharina veroordeeld tot 
de brandstapel. Maar omdat ze 
de gewezen vrouw is van Gerrit 
van Assendelft, op dat moment 
President van het Hof van Hol-
land, besluit de toenmalige Re-
gentes der Nederlanden, Maria 
van Hongarije, haar een speciale 
gratie te schenken door de straf 
om te zetten in verstikking 
door water. Een minder gruwe-
lijke maar nog altijd een niet te 
benijden dood. In de nacht van 
11 op 12 april 1541 legt de beul 
Catharina op de pijnbank waar 
ze vervolgens door een trechter 
net zolang water krijgt toege-

diend totdat ze stikt. Kapelaan 
Mathurin wordt op de binnen-
plaats van de Gevangenpoort 
onthoofd. De geldhandelaren 
krijgen hetzelfde lot toebedeeld 
op het Groene Zoodje, kruising 
Lange Vijverberg en Plaats. 

Na het vertrek van de Engelse 
ambassade in 1984 komt het 
Spaanse Hof in handen van het 
Veilinghuis. Geïnspireerd door 
de gebeurtenissen laat eigenaar 
de heer Glerum een medium ko-
men. Die komt tot de conclusie 
dat Catharina inderdaad bestaat 
en op zoek is naar haar zoon 
Nicolaas die na haar overlijden 
door vader Gerrit van Assendelft 
gedwongen wordt het geestelijk 
ambt te bekleden. In 1570 over-
lijdt hij in de stad Burtscheid 
nabij Aken, Duitsland. In 2018 
is het Spaanse Hof gerenoveerd 
en gerestaureerd. Het pand 
doet tegenwoordig dienst als 
trouw- en evenementenlocatie. 
En Catharina? Die houdt zich tot 
dusver opvallend rustig. 

Jan Kaffa
jankaffa@hotmail.com

Johanna’s dienstbode Grietje 
wordt midden in de nacht wak-
ker als haar dekens door iets 
of iemand van het bed worden 
getrokken. Tot haar grote schrik 
ziet ze aan het voeteneinde een 
donkere schim staan. Als Grietje 
met trillende handen een kande-
laar aansteekt, is de spookachtige 

gedaante verdwenen. De deur 
blijkt echter open te staan en in 
de verte klinkt het ruisen van een 
japon. Alsof iemand haastig pro-
beert weg te komen. In eerste in-
stantie wordt er weinig aandacht 
geschonken aan het gebeuren. 
Maar als een tweede dienstbode 
en later ook Johanna te maken 

krijgen met onverklaarbare ver-
schijningen en geluiden, begint 
men te beseffen dat het spookt in 
het Huis van Assendelft. 

In de jaren die volgen zijn diverse 
bewoners, werknemers en gasten 
getuigen geweest van een geest-
verschijning die ronddoolt op 

nummer 12 aan het Westeinde. 
Ook als het vijftiende-eeuwse 
huis in 1753 wordt afgebroken 
en op de oude gewelven het 
huidige Spaanse Hof wordt ge-
bouwd blijft het spoken. Het huis 
fungeert tot 1861 als Spaanse 
ambassade. Daarna neemt de 
Engelse diplomatieke dienst zijn 
intrek. Tot 1984 resideren er 
vierentwintig Engelse ambas-
sadeurs in het pand. Onafhan-
kelijk van elkaar maakt een 
aantal van hen melding van 
onverklaarbare verschijnselen. 
In 1908 ziet de dochter van de 
toenmalige ambassadeur een 
vrouwelijke gedaante met een 
deken omgeslagen. Diplomaat Sir 
Odo Russel klaagt in 1930 over 
een poltergeist die deuren opent, 
dingen laat rondvliegen en water 
door het plafond laat komen. Zijn 
zoontje David ziet met regelmaat
een vreemde schim in zijn 
speelkamer. Als echtgenote Lady 
Russel op een avond een diner 
geeft, komt er een grote hoeveel-
heid water op de plek van de 
gastvrouw terecht. Als de tafel 
wordt verschoven, zijn tiental-
len mensen er getuigen van dat 

er geen enkel spoor van water-
schade is. In 1960 ziet de zoon 
van ambassadeur Sir Paul Mason 
een vrouw in een katoenen jurk. 
Ook wordt er melding gemaakt 
van onverklaarbare voetstappen 
en bewegende deurklinken. In 
1966 beschrijft ambassadeur 
Peter Garran een voorval van 
onverklaarbare rook en een vaas 
die zonder aanleiding uit elkaar 
barst. Een priester probeert na 
het voorval tevergeefs de geest te 
verdrijven. 

Het is eeuwenlang een raadsel 
wie of wat de ingezetenen van 
nummer 12 zoveel angst inboe-
zemt. Vermoedens wijzen allerlei 
richtingen op. Maar pas in 1967 
komt het verlossende antwoord. 
Als ambassadeur Garran ter 
gelegenheid van Queens Birthday 
een feest organiseert, wordt door 
een aantal genodigden kort-
durend een zwevende dame in 
historische kledij waargenomen. 
Als de ambassadeur vervolgens 
tekeningen laat zien van vrouwen 
die in het pand hebben gewoond, 
valt er een naam: Catharina de 
Chasseur.

Dinsdag 2 november 2021

et Westeinde. Vele eeuwen een belangrijke in- en uitvalsweg van 
en naar het centrum van Den Haag. Op nummer 12 bevindt zich het 
Spaanse Hof; in de achttiende eeuw ontstaan op de fundamenten van 

het in 1469 gebouwde Huis van Assendelft. Een bescheiden stadspaleis waar 
diverse hoogwaardigheidsbekleders, waaronder raadpensionaris Johan de 
Witt, hebben gewoond. Het is zijn zuster Johanna die in 1653 als eerste mel-
ding maakt van spookachtige taferelen in het huis. 

“Na een maand gevangenschap wordt 
Catharina veroordeeld tot de brandstapel. ”

Westeinde nrs 10-12, gezien naar de Jan Hendrikstraat, 1979. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Westeinde 12-14 toegang tot de residentie van de Britse Ambassadeur en Theresiakerk, 1974. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Interieur van de Britse Ambassade aan 
Westeinde nr. 12, 1946. Foto: collectie 
Haags Gemeentearchief

Westeinde met Spaanse Hof en Teresiakerk, 1980. Foto vanaf de Haagse Toren genomen 
door John Lamet, collectie Haags Gemeenterarchief

Buitenhof, de Gevangenpoort, gezien naar de Plaats. Prentbriefkaart uit 1910, collectie Haags Gemeentearchief

Een voorbeeld van de executiemethode waarmee Catharine le Chausseur ter dood werd gebracht. Bron: Wikimedia Commons
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Catharina de Chasseur wordt 
rond 1490 geboren in de 
stad Orléans, Frankrijk. Haar 
ouders hebben midden in het 
drukke centrum een goedlopend 
pension waar veel passanten, 
ook uit Holland, een tijdelijk 
onderkomen vinden. Rond 1513 
stapt de zesentwintigjarige 
Haagse rechtenstudent Gerrit 
van Assendelft, telg van een 
rijke, machtige en adellijke fami-
lie de herberg binnen voor een 
maaltijd en een kamer. Tijdens 
zijn verblijf valt zijn oog op de 
beeldschone Catharina. Een blik 
die met goedkeuring begroet 
wordt. Al snel weet de jonge 
edelman de herbergiersdochter 
te verleiden tot een heimelijk 
romantisch avontuur. Dat gaat 
enige tijd goed, totdat haar 
vader het tweetal samen in bed 
aantreft. Tot grote ontzetting 
van de ouders blijkt Catharina 
zwanger te zijn. Om de aangetas-
te familie-eer te redden wordt 
Gerrit in 1514 gewezen op zijn 
plichten en gedwongen met haar 
te trouwen. In hetzelfde jaar 
wordt, na een moeizame beval-
ling, Nicolaas geboren. 

Kort daarna keert Gerrit terug 
naar Den Haag, waar hij zijn 
intrek neemt in zijn voorouder-
lijk huis. Al snel volgen moeder 
en kind. Maar ondertussen 
hebben roddel en achterklap 
zich meester gemaakt van de 
situatie. Catharina wordt bij 
aankomst uiterst kil ontvangen. 
Het huwelijk wordt niet geac-
cepteerd door de deftige familie 
van Assendelft. Gerrit weigert, 
mogelijk onder druk, met zijn 
wettige echtgenote samen te 
zijn. Ze slapen apart en zien 
elkaar zelden. Toch volgt pas in 
1532 een officiële scheiding van 
tafel en bed. 

Catharina krijgt een toelage 
van zeshonderd gulden per jaar 
toegewezen en een woonhuis 
op de hoek van het Voorhout en 
de Nieuwstraat. De financiële 
tegemoetkoming blijkt al snel 
niet genoeg te zijn om haar luxe 
levenswijze te bekostigen. Ca-
tharina is dan ook voortdurend 
op zoek naar nieuwe geldbron-

nen. Haar raadgever en geeste-
lijke steun en toeverlaat op dat 
moment is de Franse kapelaan 
Mathurin. Een man die Catha-
rina blindelings vertrouwt maar 
minder vroom is dan zijn functie 
doet voorkomen. Samen met zijn 
bediendes maakt de kapelaan 
valse munten. Een misdaad waar 
de zwaarste straf op staat. Maar 
door haar overvloedige manier 
van leven raakt Catharina echter 
zo in financiële problemen dat 
ze zich al snel laat overtuigen 
door de kapelaan om haar wo-
ning beschikbaar te stellen voor 
zijn lucratieve handeltje. In de 
jaren die volgen worden op de 

hoek Voorhout en Nieuwstraat 
valse munten geslagen en door 
geldhandelaren in Haarlem en 
Delft in omloop gebracht. Dat 
gaat lange tijd goed. Maar Catha-
rina’s verkwistende, extravagan-
te leven begint op een gegeven 
moment op te vallen en kwaad 
bloed te zetten. De schout en zijn 
dienaren beginnen Catharina, de 

kapelaan en hun metgezellen in 
het vizier te krijgen. Na negen 
jaar wordt de valsmunterij 
ontdekt. 

Catharina, de kapelaan en de 
geldhandelaren worden gearres-
teerd en naar de Gevangenpoort 
gebracht, waar ze afwachtend op 
hun ondervraging en berechting 
gevangen worden gehouden 
in het gajool; een kille donkere 
stinkende cel, waar meerdere 
verdachten opgesloten zitten. 
Na een maand gevangenschap 
wordt Catharina veroordeeld tot 
de brandstapel. Maar omdat ze 
de gewezen vrouw is van Gerrit 
van Assendelft, op dat moment 
President van het Hof van Hol-
land, besluit de toenmalige Re-
gentes der Nederlanden, Maria 
van Hongarije, haar een speciale 
gratie te schenken door de straf 
om te zetten in verstikking 
door water. Een minder gruwe-
lijke maar nog altijd een niet te 
benijden dood. In de nacht van 
11 op 12 april 1541 legt de beul 
Catharina op de pijnbank waar 
ze vervolgens door een trechter 
net zolang water krijgt toege-

diend totdat ze stikt. Kapelaan 
Mathurin wordt op de binnen-
plaats van de Gevangenpoort 
onthoofd. De geldhandelaren 
krijgen hetzelfde lot toebedeeld 
op het Groene Zoodje, kruising 
Lange Vijverberg en Plaats. 

Na het vertrek van de Engelse 
ambassade in 1984 komt het 
Spaanse Hof in handen van het 
Veilinghuis. Geïnspireerd door 
de gebeurtenissen laat eigenaar 
de heer Glerum een medium ko-
men. Die komt tot de conclusie 
dat Catharina inderdaad bestaat 
en op zoek is naar haar zoon 
Nicolaas die na haar overlijden 
door vader Gerrit van Assendelft 
gedwongen wordt het geestelijk 
ambt te bekleden. In 1570 over-
lijdt hij in de stad Burtscheid 
nabij Aken, Duitsland. In 2018 
is het Spaanse Hof gerenoveerd 
en gerestaureerd. Het pand 
doet tegenwoordig dienst als 
trouw- en evenementenlocatie. 
En Catharina? Die houdt zich tot 
dusver opvallend rustig. 

Jan Kaffa
jankaffa@hotmail.com

Johanna’s dienstbode Grietje 
wordt midden in de nacht wak-
ker als haar dekens door iets 
of iemand van het bed worden 
getrokken. Tot haar grote schrik 
ziet ze aan het voeteneinde een 
donkere schim staan. Als Grietje 
met trillende handen een kande-
laar aansteekt, is de spookachtige 

gedaante verdwenen. De deur 
blijkt echter open te staan en in 
de verte klinkt het ruisen van een 
japon. Alsof iemand haastig pro-
beert weg te komen. In eerste in-
stantie wordt er weinig aandacht 
geschonken aan het gebeuren. 
Maar als een tweede dienstbode 
en later ook Johanna te maken 

krijgen met onverklaarbare ver-
schijningen en geluiden, begint 
men te beseffen dat het spookt in 
het Huis van Assendelft. 

In de jaren die volgen zijn diverse 
bewoners, werknemers en gasten 
getuigen geweest van een geest-
verschijning die ronddoolt op 

nummer 12 aan het Westeinde. 
Ook als het vijftiende-eeuwse 
huis in 1753 wordt afgebroken 
en op de oude gewelven het 
huidige Spaanse Hof wordt ge-
bouwd blijft het spoken. Het huis 
fungeert tot 1861 als Spaanse 
ambassade. Daarna neemt de 
Engelse diplomatieke dienst zijn 
intrek. Tot 1984 resideren er 
vierentwintig Engelse ambas-
sadeurs in het pand. Onafhan-
kelijk van elkaar maakt een 
aantal van hen melding van 
onverklaarbare verschijnselen. 
In 1908 ziet de dochter van de 
toenmalige ambassadeur een 
vrouwelijke gedaante met een 
deken omgeslagen. Diplomaat Sir 
Odo Russel klaagt in 1930 over 
een poltergeist die deuren opent, 
dingen laat rondvliegen en water 
door het plafond laat komen. Zijn 
zoontje David ziet met regelmaat
een vreemde schim in zijn 
speelkamer. Als echtgenote Lady 
Russel op een avond een diner 
geeft, komt er een grote hoeveel-
heid water op de plek van de 
gastvrouw terecht. Als de tafel 
wordt verschoven, zijn tiental-
len mensen er getuigen van dat 

er geen enkel spoor van water-
schade is. In 1960 ziet de zoon 
van ambassadeur Sir Paul Mason 
een vrouw in een katoenen jurk. 
Ook wordt er melding gemaakt 
van onverklaarbare voetstappen 
en bewegende deurklinken. In 
1966 beschrijft ambassadeur 
Peter Garran een voorval van 
onverklaarbare rook en een vaas 
die zonder aanleiding uit elkaar 
barst. Een priester probeert na 
het voorval tevergeefs de geest te 
verdrijven. 

Het is eeuwenlang een raadsel 
wie of wat de ingezetenen van 
nummer 12 zoveel angst inboe-
zemt. Vermoedens wijzen allerlei 
richtingen op. Maar pas in 1967 
komt het verlossende antwoord. 
Als ambassadeur Garran ter 
gelegenheid van Queens Birthday 
een feest organiseert, wordt door 
een aantal genodigden kort-
durend een zwevende dame in 
historische kledij waargenomen. 
Als de ambassadeur vervolgens 
tekeningen laat zien van vrouwen 
die in het pand hebben gewoond, 
valt er een naam: Catharina de 
Chasseur.
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Spaanse Hof; in de achttiende eeuw ontstaan op de fundamenten van 

het in 1469 gebouwde Huis van Assendelft. Een bescheiden stadspaleis waar 
diverse hoogwaardigheidsbekleders, waaronder raadpensionaris Johan de 
Witt, hebben gewoond. Het is zijn zuster Johanna die in 1653 als eerste mel-
ding maakt van spookachtige taferelen in het huis. 

“Na een maand gevangenschap wordt 
Catharina veroordeeld tot de brandstapel. ”

Westeinde nrs 10-12, gezien naar de Jan Hendrikstraat, 1979. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Westeinde 12-14 toegang tot de residentie van de Britse Ambassadeur en Theresiakerk, 1974. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Interieur van de Britse Ambassade aan 
Westeinde nr. 12, 1946. Foto: collectie 
Haags Gemeentearchief

Westeinde met Spaanse Hof en Teresiakerk, 1980. Foto vanaf de Haagse Toren genomen 
door John Lamet, collectie Haags Gemeenterarchief

Buitenhof, de Gevangenpoort, gezien naar de Plaats. Prentbriefkaart uit 1910, collectie Haags Gemeentearchief

Een voorbeeld van de executiemethode waarmee Catharine le Chausseur ter dood werd gebracht. Bron: Wikimedia Commons
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Alle programma’s op TV West worden herhaald. Kijk voor alle 
uitzendtijden op Omroepwest.nl of in de gratis Omroep West app.

Deze week bij

westwest
De komende weken 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 Melle Tuik neemt de dag met je door en 
draait heerlijke muziek. (tot 19.00 uur, daarna non-stop muziek).

89.3 Radio West 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 topamateur voetbalwedstrijden 
die in Zuid-Holland worden gespeeld. (tot 18.00 uur, dan non-stop muziek).

89.3 Radio West 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 Kui-
pers 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 haalt met luis-
teraars herinneringen op, inclusief bijpassende muziek. 

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

ma: Boeren tussen Steden, op 1/11 de laatste afl evering van deze serie 
over boerenfamilies die vlakbij de stad hun bedrijf runnen. Vanaf 8/11 de serie 
Goed Geld over het 200-jarig bestaan van de Nutsspaarbank en Fonds 1818. 

di: Team West opsporingsprogramma met Kirsten van Dissel. 

wo: Eruit op de Buis  Met op 3/11 een rondleiding door het Haags His-
torisch Museum en op 10/11 door de Oude en Nieuwe Kerk in Delft. 

do: Peenbuikers Een driedelige serie waarin Fred Zuiderwijk door het 
Haagse Stadsdeel Loosduinen trekt.  

vr:    25 jaar TV West TV West bestaat op 2 november 25 jaar en dat vieren 
we! In deze serie kijken we met makers, presentatoren en gasten terug 
op de hoogtepunten van 25 jaar TV West.

17.30 uur   TV West Nieuws             

17.45 uur   Weer Het weerbericht met Huub Mizee en Laura van der Blij. 

TV West zaterdag
07.30 uur   TV West Weekoverzicht

17.00 uur   Westdoc Met op 6/11 de documentaire Hijltje, over een pleeg-
moeder van vele kinderen in de Krimpenerwaard. Op 13/11 de fi lm Moeder 
aan de Lijn over drie dochters die mantelzorger zijn van hun moeder.

TV West 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. 
          Presentatie: Herman Nanninga.  

Luistertip: Van 6 tot en met 12 
november staat Radio West helemaal 
in het teken van de jaren ‘60. We 
draaien alleen maar muziek uit die 
tijd en halen herinneringen op.  
Omroepwest.nl/sweetsixties

Bestellen via internet of telefonisch:

www.zondagochtendconcerten.nl  -  010 4225244  

€ 14,50

WORLD FORUM THEATER DEN HAAG Aanvang 11.00 uur 

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)

In de Houtrusthal spelen KVS/Maritiem 
(de hoogste spelende Haagse ploeg) en 
Refleks tegen elkaar. In de Sportcampus 
treffen Die Haghe en DES (Delft) elkaar, 
op dezelfde locatie nemen HKV/Ons 
Eibernest en Achilles het tegen elkaar 
op, terwijl in de sporthal Zuidhaghe 
ALO en VEO (voorburg) elkaars “nieren 
proeven”. Het algehele programma is 
te vinden op de website van de Haagse 
Korfbal Dagen:  
www.haagsekorfbaldagen.nl

Sinds een paar jaar is het begrip “top-
wedstrijden” qua korfbal in Den Haag 
en omstreken een gedevalueerd begrip, 
want na de vele successen op echt 
topniveau in het verleden van HKV/
Ons Eibernest, Die Haghe, KVS en Pams 
(na de fusie met VES een nieuwe fusie 
met Dubbel Zes en nu Dunas genoemd), 
zijn de korfbaltopclubs behoorlijk 
teruggezakt. KVS speelt op het hoogste 
niveau, de overgangsklasse, maar dat 
is wel twee niveau’s van de Korfbal 
TopLeaugue verwijderd. Er is dus nog 
veel te doen voor de diverse clubs om 
het verloren gegane terrein terug te 
winnen. Hoe? Overleggen over samen-
werken, verandering van locatie in som-
mige gevallen, fusering wellicht, hoewel 
de verenigingen daar niet om staan te 
springen. Behoud van de eigen identi-
teit is veelal een belangrijke drijfveer 
om dat nu juist niet te willen. 

Niettemin probeert de Stichting Haagse 
Korfbal Dagen met dit jaarlijkse toer-
nooi een nieuwe impuls te geven aan 
het Haagse imago. Al voor het begin van 

de zaalcompetitie gaven een aantal coa-
ches van Haagse korfbalclubs hun ver-
wachtingen. Zoals Tim Abbenhuis van 
Die Haghe: “We hebben een jonge ploeg 
en zullen te maken krijgen met ploe-
gen die fysiek sterker zijn. Dat worden 
moeilijke potjes. Die Haghe heeft een 
hoop talent, dus wij hopen bovenin mee 
te kunnen draaien. Zowel op het veld 
als in de zaal. In de zaal treft Die Haghe 
onder andere ALO, Refleks en Achilles”. 
Die Haghe  was voor het laatst finalist 
in 2014 en won toen van Koog Zaandijk, 
dat toen als gastploeg optrad.

Andre Kuipers van KVS ziet ook kansen: 
“De vooruitzichten zijn gunstig, maar 
ik ben  nog niet helemaal tevreden. Om 
er bij de spelers een ander ‘spelletje’ in 
te krijgen heb je 1 of 2 jaar nodig. Waar 
ik me nu op focus is het beter worden 
en het allround worden met elkaar. 
Daarnaast wil ik het spel verrassender 
maken, daar hebben wij namelijk de 
mensen voor”. KVS komt zowel in de 
zaal als op het veld uit in de overgangs-
klasse en won in 2009(!) voor het laatst 
dit toernooi.

35e editie van Haagse 
Korfbaldagen op 
11 november van start

et een aantal topwedstrijden gaat op donderdag 11 no-
vember de 35e editie van de Haagse Korfbal Dagen van 
start. De 35e editie was eigenlijk bestemd voor het jaar 

2020, maar dat ging dus door Corona niet door. Net zoals de hele 
korfbalcompetitie langdurig stil lag. 

M
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De eeuwige echtgenoot

Een kersverse toneelbewerking van 
de hand van Manon Barthels. Twee 
weken schrijven, drie weken repeteren 
en dan het theater in. Dat kan alleen in 
Branoul. Met een schrijfster die onder 
druk weet te presteren en die als 
regisseur kan lezen en schrijven met 
Sijtze van der Meer en Bob Schwarze. 
De eeuwige echtgenoot is een roman 
van Fjodor Dostojevski uit 1870 over 
een weduwnaar die de minnaar van 
zijn overleden vrouw gaat opzoeken. Twee mannen: de minnaar Veltsjaninov, en de 
eeuwige echtgenoot Troesotsky, die voorbestemd lijkt om elke keer weer bedrogen te 
worden. Een tragikomische dans van twee personages met ijzersterke dialogen.

Wanneer & waar: woe 3 t/m zo 14 nov, Theater Branoul, Maliestraat 12
Meer info via www.branoul.nl

Musica’s Najaarsconcert 2021

De leden van het Haags symfonieorkest Musica genieten ervan om na de covid-19 
onderbreking weer samen te spelen. Het resultaat hiervan brengen zij graag aan u 
ten gehore tijdens dit najaarsconcert! Musica opent het concert met de Ouverture van 
Bruckner, het tweede werk van zijn hand. 

Hierin zijn Bruckners stijlkenmerken, waaronder het gebruik van orkestrale akkoor-
den, goed te beluisteren. Vervolgens soleert de zeer getalenteerde Tosca Opdam in het 
vioolconcert van Mendelssohn. Dit bekende en majestueuze vioolconcert is een van 
de belangrijkste werken dat niet kan ontbreken in het vioolrepertoire. Tosca Opdam 
maakte haar solodebuut al op de zeer jonge leeftijd van elf jaar. Ze heeft haar viool-
studie in Nederland als ook in New York gevolgd en won het prestigieuze Oscar Back 
vioolconcours in 2011. Ze treedt wereldwijd op als kamermusicus en solist. Na de 
pauze speelt Musica Symfonie nr. 9 van Schubert, ook wel bekend als ‘Der Grosse’. Dit 
schitterende, majestueuze werk is de laatste symfonie gecomponeerd door Schubert.

Wanneer & waar: vr 12 nov, Koningkerk Bruijnings Ingenhoeslaan 4 te Voorburg &  
zo 14 nov, Bergkerk, Daal en Bergselaan 50a te Den Haag

Feest der herkenning

Het typisch Haagse woonhotel Résidence 
Château Bleu, dat verscholen ligt in het Haagse 
Bos, pal naast het Koninklijk Paleis Huis Ten 
Bosch, viert zijn vijftigjarig bestaan met de 
tentoonstelling Feest der herkenning: een 
hedendaags Den Haag, verbeeld in schilderijen 
en sculpturen. Op uitnodiging hebben zes 
kunstschilders schilderijen gemaakt van de 
résidence en haar naaste omgeving, waaron-
der de landgoederen Marlot, Reigersbergen en 
Clingendael. Verder krijgt de bezoeker beelden te zien van de bekende Haagse beeld-
houwer Loek Bos. Dit zijn voorontwerpen voor zijn grote beelden in Den Haag, zoals 
de Indische tantes aan de Frederik Hendriklaan. Medailleur John Sillevis, voormalig 
hoofdconservator van het Kunstmuseum Den Haag, toont zijn portretpenningen van 
bekende Hagenaars, zoals Constantijn Huygens en Louis Couperus. Hoewel de stijlen 
en technieken van de verschillende kunstenaars zeer uiteenlopen, gaat het steeds om 
herkenbare plaatsen en personen. Alles wat altijd zo bekend en gewoon was, krijgt 
opeens meer kleur en allure. De bezoeker krijgt als het ware een spiegel voorgehou-
den, waarin hij zijn eigen vertrouwde omgeving op een verrassende en feestelijke 
manier herkent.

Wanneer & waar: vanaf za 6 nov, Résidence Château Bleu, Leidsestraatweg 16
Meer info via www.chateaubleu.nl

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

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

Natuurlijk Delflang gaat weer wilgen knotten

Het knotseizoen gaat weer 
starten. Help mee de wilgen te 
knotten, oftewel het groene fit-
nessen. Natuurlijk Delfland zorgt 
voor gereedschap, koffie, thee en 
koeken. Het is raadzaam stevige 
schoenen en nauwsluitende kle-
ding te dragen. Bij regen gaan de 
activiteiten niet door. Belangstel-
lenden die graag hun handen uit 
de mouwen steken zijn van harte 
welkom! Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging 
waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbe-
scherming via excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuur-
beheer. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor 
mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van 
de natuur bij ons in de buurt.

Wanneer & waar: za 6 nov, Westland, Delft en Rijswijk
Meer info via www.delfland.knnv.nl of mail naar natuurlijkdelfland@knnv.nl

Huis De Quack 

Verbouwen en uitbouwen is van 
alle tijden. Dit geldt zéker voor 
Huis De Quack. Jan de Quack, ar-
chitect en ‘sierkunstenaar’ kocht 
het chique ‘rijtjeshuis’ uit 1879 
in de Haagse Zeeheldenbuurt in 
1902 en verbouwde het ingrij-
pend. Hiervoor vond De Quack 
praktische en geniale oplossingen 
waarmee hij eigentijdse, begin 
twintigste-eeuwse, trends en 
ideeën van de rijkere midden-
klasse over wonen en afwerking 
kon verwezenlijken. Hij com-
bineerde daarbij verschillende 
architectonische stijlen wat het 
huis nog meer bijzonder maakt. 
Zowel van binnen als buiten. 
Vereniging Hendrick de Keyser 
behoudt al meer dan 100 jaar de 
mooiste huizen van Nederland. 
In de komende jaren gaan 35 
bijzondere huizen open: Museumhuizen waarin je een beeld krijgt van hoe er van 1550 
tot nu geleefd wordt in Nederland. Naast verhalen over de architectuur, de geschiede-
nis en de bewoners, beleef je het huis vooral zelf. In de Museumhuizen geen gefluister 
of afzetkoordjes. Ga zitten op de stoelen, kijk in de kast of bak koekjes in de keuken...

Meer info via www.museumhuizen.nl

Dinsdag 2 november 2021

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

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

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

Deze week bij

westwest
De komende weken 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 Melle Tuik neemt de dag met je door en 
draait heerlijke muziek. (tot 19.00 uur, daarna non-stop muziek).

89.3 Radio West 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 topamateur voetbalwedstrijden 
die in Zuid-Holland worden gespeeld. (tot 18.00 uur, dan non-stop muziek).

89.3 Radio West 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 Kui-
pers 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 haalt met luis-
teraars herinneringen op, inclusief bijpassende muziek. 

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

ma: Boeren tussen Steden, op 1/11 de laatste afl evering van deze serie 
over boerenfamilies die vlakbij de stad hun bedrijf runnen. Vanaf 8/11 de serie 
Goed Geld over het 200-jarig bestaan van de Nutsspaarbank en Fonds 1818. 

di: Team West opsporingsprogramma met Kirsten van Dissel. 

wo: Eruit op de Buis  Met op 3/11 een rondleiding door het Haags His-
torisch Museum en op 10/11 door de Oude en Nieuwe Kerk in Delft. 

do: Peenbuikers Een driedelige serie waarin Fred Zuiderwijk door het 
Haagse Stadsdeel Loosduinen trekt.  

vr:    25 jaar TV West TV West bestaat op 2 november 25 jaar en dat vieren 
we! In deze serie kijken we met makers, presentatoren en gasten terug 
op de hoogtepunten van 25 jaar TV West.

17.30 uur   TV West Nieuws             

17.45 uur   Weer Het weerbericht met Huub Mizee en Laura van der Blij. 

TV West zaterdag
07.30 uur   TV West Weekoverzicht

17.00 uur   Westdoc Met op 6/11 de documentaire Hijltje, over een pleeg-
moeder van vele kinderen in de Krimpenerwaard. Op 13/11 de fi lm Moeder 
aan de Lijn over drie dochters die mantelzorger zijn van hun moeder.

TV West 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. 
          Presentatie: Herman Nanninga.  

Luistertip: Van 6 tot en met 12 
november staat Radio West helemaal 
in het teken van de jaren ‘60. We 
draaien alleen maar muziek uit die 
tijd en halen herinneringen op.  
Omroepwest.nl/sweetsixties

Bestellen via internet of telefonisch:

www.zondagochtendconcerten.nl  -  010 4225244  

€ 14,50

WORLD FORUM THEATER DEN HAAG Aanvang 11.00 uur 

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)

In de Houtrusthal spelen KVS/Maritiem 
(de hoogste spelende Haagse ploeg) en 
Refleks tegen elkaar. In de Sportcampus 
treffen Die Haghe en DES (Delft) elkaar, 
op dezelfde locatie nemen HKV/Ons 
Eibernest en Achilles het tegen elkaar 
op, terwijl in de sporthal Zuidhaghe 
ALO en VEO (voorburg) elkaars “nieren 
proeven”. Het algehele programma is 
te vinden op de website van de Haagse 
Korfbal Dagen:  
www.haagsekorfbaldagen.nl

Sinds een paar jaar is het begrip “top-
wedstrijden” qua korfbal in Den Haag 
en omstreken een gedevalueerd begrip, 
want na de vele successen op echt 
topniveau in het verleden van HKV/
Ons Eibernest, Die Haghe, KVS en Pams 
(na de fusie met VES een nieuwe fusie 
met Dubbel Zes en nu Dunas genoemd), 
zijn de korfbaltopclubs behoorlijk 
teruggezakt. KVS speelt op het hoogste 
niveau, de overgangsklasse, maar dat 
is wel twee niveau’s van de Korfbal 
TopLeaugue verwijderd. Er is dus nog 
veel te doen voor de diverse clubs om 
het verloren gegane terrein terug te 
winnen. Hoe? Overleggen over samen-
werken, verandering van locatie in som-
mige gevallen, fusering wellicht, hoewel 
de verenigingen daar niet om staan te 
springen. Behoud van de eigen identi-
teit is veelal een belangrijke drijfveer 
om dat nu juist niet te willen. 

Niettemin probeert de Stichting Haagse 
Korfbal Dagen met dit jaarlijkse toer-
nooi een nieuwe impuls te geven aan 
het Haagse imago. Al voor het begin van 

de zaalcompetitie gaven een aantal coa-
ches van Haagse korfbalclubs hun ver-
wachtingen. Zoals Tim Abbenhuis van 
Die Haghe: “We hebben een jonge ploeg 
en zullen te maken krijgen met ploe-
gen die fysiek sterker zijn. Dat worden 
moeilijke potjes. Die Haghe heeft een 
hoop talent, dus wij hopen bovenin mee 
te kunnen draaien. Zowel op het veld 
als in de zaal. In de zaal treft Die Haghe 
onder andere ALO, Refleks en Achilles”. 
Die Haghe  was voor het laatst finalist 
in 2014 en won toen van Koog Zaandijk, 
dat toen als gastploeg optrad.

Andre Kuipers van KVS ziet ook kansen: 
“De vooruitzichten zijn gunstig, maar 
ik ben  nog niet helemaal tevreden. Om 
er bij de spelers een ander ‘spelletje’ in 
te krijgen heb je 1 of 2 jaar nodig. Waar 
ik me nu op focus is het beter worden 
en het allround worden met elkaar. 
Daarnaast wil ik het spel verrassender 
maken, daar hebben wij namelijk de 
mensen voor”. KVS komt zowel in de 
zaal als op het veld uit in de overgangs-
klasse en won in 2009(!) voor het laatst 
dit toernooi.

35e editie van Haagse 
Korfbaldagen op 
11 november van start

et een aantal topwedstrijden gaat op donderdag 11 no-
vember de 35e editie van de Haagse Korfbal Dagen van 
start. De 35e editie was eigenlijk bestemd voor het jaar 

2020, maar dat ging dus door Corona niet door. Net zoals de hele 
korfbalcompetitie langdurig stil lag. 

M
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De eeuwige echtgenoot

Een kersverse toneelbewerking van 
de hand van Manon Barthels. Twee 
weken schrijven, drie weken repeteren 
en dan het theater in. Dat kan alleen in 
Branoul. Met een schrijfster die onder 
druk weet te presteren en die als 
regisseur kan lezen en schrijven met 
Sijtze van der Meer en Bob Schwarze. 
De eeuwige echtgenoot is een roman 
van Fjodor Dostojevski uit 1870 over 
een weduwnaar die de minnaar van 
zijn overleden vrouw gaat opzoeken. Twee mannen: de minnaar Veltsjaninov, en de 
eeuwige echtgenoot Troesotsky, die voorbestemd lijkt om elke keer weer bedrogen te 
worden. Een tragikomische dans van twee personages met ijzersterke dialogen.

Wanneer & waar: woe 3 t/m zo 14 nov, Theater Branoul, Maliestraat 12
Meer info via www.branoul.nl

Musica’s Najaarsconcert 2021

De leden van het Haags symfonieorkest Musica genieten ervan om na de covid-19 
onderbreking weer samen te spelen. Het resultaat hiervan brengen zij graag aan u 
ten gehore tijdens dit najaarsconcert! Musica opent het concert met de Ouverture van 
Bruckner, het tweede werk van zijn hand. 

Hierin zijn Bruckners stijlkenmerken, waaronder het gebruik van orkestrale akkoor-
den, goed te beluisteren. Vervolgens soleert de zeer getalenteerde Tosca Opdam in het 
vioolconcert van Mendelssohn. Dit bekende en majestueuze vioolconcert is een van 
de belangrijkste werken dat niet kan ontbreken in het vioolrepertoire. Tosca Opdam 
maakte haar solodebuut al op de zeer jonge leeftijd van elf jaar. Ze heeft haar viool-
studie in Nederland als ook in New York gevolgd en won het prestigieuze Oscar Back 
vioolconcours in 2011. Ze treedt wereldwijd op als kamermusicus en solist. Na de 
pauze speelt Musica Symfonie nr. 9 van Schubert, ook wel bekend als ‘Der Grosse’. Dit 
schitterende, majestueuze werk is de laatste symfonie gecomponeerd door Schubert.

Wanneer & waar: vr 12 nov, Koningkerk Bruijnings Ingenhoeslaan 4 te Voorburg &  
zo 14 nov, Bergkerk, Daal en Bergselaan 50a te Den Haag

Feest der herkenning

Het typisch Haagse woonhotel Résidence 
Château Bleu, dat verscholen ligt in het Haagse 
Bos, pal naast het Koninklijk Paleis Huis Ten 
Bosch, viert zijn vijftigjarig bestaan met de 
tentoonstelling Feest der herkenning: een 
hedendaags Den Haag, verbeeld in schilderijen 
en sculpturen. Op uitnodiging hebben zes 
kunstschilders schilderijen gemaakt van de 
résidence en haar naaste omgeving, waaron-
der de landgoederen Marlot, Reigersbergen en 
Clingendael. Verder krijgt de bezoeker beelden te zien van de bekende Haagse beeld-
houwer Loek Bos. Dit zijn voorontwerpen voor zijn grote beelden in Den Haag, zoals 
de Indische tantes aan de Frederik Hendriklaan. Medailleur John Sillevis, voormalig 
hoofdconservator van het Kunstmuseum Den Haag, toont zijn portretpenningen van 
bekende Hagenaars, zoals Constantijn Huygens en Louis Couperus. Hoewel de stijlen 
en technieken van de verschillende kunstenaars zeer uiteenlopen, gaat het steeds om 
herkenbare plaatsen en personen. Alles wat altijd zo bekend en gewoon was, krijgt 
opeens meer kleur en allure. De bezoeker krijgt als het ware een spiegel voorgehou-
den, waarin hij zijn eigen vertrouwde omgeving op een verrassende en feestelijke 
manier herkent.

Wanneer & waar: vanaf za 6 nov, Résidence Château Bleu, Leidsestraatweg 16
Meer info via www.chateaubleu.nl

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

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

Natuurlijk Delflang gaat weer wilgen knotten

Het knotseizoen gaat weer 
starten. Help mee de wilgen te 
knotten, oftewel het groene fit-
nessen. Natuurlijk Delfland zorgt 
voor gereedschap, koffie, thee en 
koeken. Het is raadzaam stevige 
schoenen en nauwsluitende kle-
ding te dragen. Bij regen gaan de 
activiteiten niet door. Belangstel-
lenden die graag hun handen uit 
de mouwen steken zijn van harte 
welkom! Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging 
waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbe-
scherming via excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuur-
beheer. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor 
mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van 
de natuur bij ons in de buurt.

Wanneer & waar: za 6 nov, Westland, Delft en Rijswijk
Meer info via www.delfland.knnv.nl of mail naar natuurlijkdelfland@knnv.nl

Huis De Quack 

Verbouwen en uitbouwen is van 
alle tijden. Dit geldt zéker voor 
Huis De Quack. Jan de Quack, ar-
chitect en ‘sierkunstenaar’ kocht 
het chique ‘rijtjeshuis’ uit 1879 
in de Haagse Zeeheldenbuurt in 
1902 en verbouwde het ingrij-
pend. Hiervoor vond De Quack 
praktische en geniale oplossingen 
waarmee hij eigentijdse, begin 
twintigste-eeuwse, trends en 
ideeën van de rijkere midden-
klasse over wonen en afwerking 
kon verwezenlijken. Hij com-
bineerde daarbij verschillende 
architectonische stijlen wat het 
huis nog meer bijzonder maakt. 
Zowel van binnen als buiten. 
Vereniging Hendrick de Keyser 
behoudt al meer dan 100 jaar de 
mooiste huizen van Nederland. 
In de komende jaren gaan 35 
bijzondere huizen open: Museumhuizen waarin je een beeld krijgt van hoe er van 1550 
tot nu geleefd wordt in Nederland. Naast verhalen over de architectuur, de geschiede-
nis en de bewoners, beleef je het huis vooral zelf. In de Museumhuizen geen gefluister 
of afzetkoordjes. Ga zitten op de stoelen, kijk in de kast of bak koekjes in de keuken...

Meer info via www.museumhuizen.nl

Dinsdag 2 november 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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DE VOLHARDING
SAMEN VOOR ELKAAR

Word lid van De Volharding en 
neem deel aan het Depositofonds! 
Bel 070 221 05 80 of ga naar 
www.devolharding.nl/depositofonds

U realiseert zich wellicht niet dat een uitvaart voor uw kinderen en nabestaanden 
een grote last kunnen betekenen. Een doorsnee fatsoenlijke begrafenis of 
crematie kost algauw € 7.000,- Een uitvaartverzekering brengt veel 
administratieve kosten met zich mee en is daarom al niet altijd passend.

HET DEPOSITOFONDS VAN DE CUVO EN DE VOLHARDING
KENNEN DIE KOSTEN NIET
Het depositofonds is namelijk geen verzekering. Het heeft het karakter van een 
spaarfonds voor een speciaal doel namelijk uw uitvaart. De coöperatie bestaat al 
sinds 1935 en kent op dit ogenblik 26.000 leden. Van deze 26.000 hebben 6.900 
een rekening bij ons Depositofonds. Jaarlijks wordt er rente bijgeschreven. Voor 
2021 verwachten we een uitbetaling te doen van 1,5% op het ingelegde bedrag.

WĲ VRAGEN U EN ONZE LEDEN OM DEEL TE NEMEN 
De voordelen zijn duidelijk. U ontvangt een aanvangsbedrag van € 250,- direct 
rentegevend. U bespaart vervelende kosten bij uw nabestaanden. Maakt u 
gebruik van het crematorium De Haagse Duinen dan krijgt iedereen een eerste 
koffie of een frisje van ons tijdens de afscheidsreceptie.

U kunt ook uw familie en kennissen lid maken van ons dan hebben die direct alle 
voordelen maar voor u is er één extra. Wij storten dan € 10,- per nieuw lid, bij op 
uw deposito. Geef hun naam en adres door. Nadat zij het bevestigen ontvangt u 
de welkomspremie.

DOOD GAAN WE ALLEMAAL

Kom langs of kijk op starstijlmeubelen.nl

Nu van € 1.295,- voor € 972,00,-
Nog maar een paar op voorraad.

Klassieke comfortabele fauteuil 
‘Chipre’ in mooie ‘Fiesole’ bloemstof

Afmeting van 73 x 66 x 98 cm. (bxdxh). De zithoogte is 48 cm.
Nu snel leverbaar met 25% korting. 

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

Dé slager op het Hobbemaplein! 
Neem contact op met de heer Hoornweg van Slagerij Meurs. 
Bel 06-302 975 39 of stuur een e-mail: fac.meurs@gmail.com.

SLAGERIJ PERSONEEL GEZOCHT

Ook zoeken 
wij een 

slager op 
oproepbasis

De exacte locatie weet ik niet 
meer, aangezien ik al decennia 
buiten het Haagse woon. Maar 
ik meen dat dit zwembadje deel 
uitmaakte van een school of 
andere instelling. Wat ik me er 
nog wel van herinner is dat het 
bassin nergens echt diep was 
en het water heerlijk warm. 
Aan ons kleintjes werd uitge-
legd dat het water zo warm was 
omdat het ook een therapeu-
tisch doel diende. Helaas wist 
ik toen nog niet wat het begrip 
‘therapeutisch’ inhield. Hoe dan 
ook, de watertemperatuur was 
een weldaad. Zeker in verge-
lijking met de kilte van het 
openluchtbad in het Zuider-
park, waar ik vlakbij woonde en 
waarin mijn vriendjes en ik tot 
dan geregeld rond spetterden 
in het pierenbad.  

In het warme mini-zwembad 
aan de Escamplaan kregen 
we les van een zekere meneer 
Ungerman of Ungerer, een erg 
aardige en geduldige Indische 
leraar. Hij bereidde ons voor 

op het A- en daarna op het 
B-diploma. Toen alle leerlingen 
van mijn klasje aardig konden 
drijven, werden we dan ook al 
snel ‘gepromoveerd’ naar het 
veel grotere Regentessebad. Dit 
was, in vergelijk met het kleine 
Escampbad, in mijn beleving 
een echt chloorpaleis: groot, 
hol en galmend. Het water was 
een stuk kouder én het was 
diep. Doodeng dus, die eerste 
keer dat je erin moest springen. 
De term ‘meteen in het diepe’ 
werd hier wel erg letterlijk 
genomen. Gelukkig werkte deze 
directe aanpak wat mij betreft 
goed en wendde het ‘bodem-
loze idee’ al snel. Vanzelfspre-
kend geschiedde enkele weken 
later ook het afzwemmen in  
dit grote Regentessebad;  
het instructiebadje aan de 
Escamplaan was daar immers 
veel te klein voor. 

Lang verhaal kort: het A-
diploma haalde iedereen van 
mijn groepje met gemak. Niet 
heel lang daarna mochten 

we dan ook op voor het B. 
Voor mij was dat echter best 
tricky aangezien het voor het 
B verplichte rugzwemmen mij 
toen bijzonder slecht afging. In 
het kleine en ondiepe bad van 
de Escamplaan kon ik dat nog 
enigszins camoufleren (soms 
een voetje op de bodem), maar 
bij het afzwemmen in het diepe 
Regentessebad viel ik genade-
loos door de mand. Tijdens die 
vermaledijde rugslag zakte ik 
namelijk steeds dieper weg, 
wat mij (te) veel kracht kostte. 
Totaal uitgeput zocht ik met lin-
kerarm dan ook eventjes steun 
aan de kant, en dát op ongeveer 
vijf meter (!) voor het eindpunt. 
Een in het wit geklede, streng 
ogende examinator kwam 
aanhollen en hees mij met 
een ruk – bungelend aan het 
armpje waarmee ik steun had 
gezocht – abrupt uit het bad en 
zette me druipend en klapper-
tandend op de tegelvloer van 
het joelende Regentessebad. Ik 
was gezakt, als enige van mijn 
klasje. Niet leuk – een under-

statement van jewelste – voor 
een joch van elf, vooral niet als 
iedereen om je heen dolblij is 
tijdens de diploma-uitreiking, 
en ook nog eens met al die 
enthousiaste ouders en begelei-
ders eromheen. Zwaar balend 
van dit alles, mokte ik niet 
verder te willen met zwemles. 
En zo geschiedde. 

Anno nu zou dit kleine drama 
natuurlijk nooit meer getole-
reerd worden, alleen al uit teer-
hartige overwegingen jegens de 
kwetsbare kinderziel. Boven-
dien hanteert men nu een veel 
betere voorselectie en bestaat 
er zoiets als ‘proefzwemmen’, 
weet ik van mijn eigen (klein)
kinderen. Maar toen, zo rond 

1960, waren de maatstaven een 
tikkie anders: je moest maar 
met tegenslag leren omgaan, 
daarom was zakken een reële 
optie. Hoe ik als enig geflopte 
zwemleerling van mijn groep 
er destijds mee omging weet ik 
niet meer, wel ben ik er zeker 
van dat ik aan deze afgang geen 
trauma overhield. Sterker nog: 
ik vind zwemmen, pakweg 
zestig jaar na dit voorval in het 
Regentessebad, nog steeds erg 
fijn. Mijn rugslag is echter nog 
altijd belabberd, maar nu haalt 
niemand mij er om die reden 
voor uit het water. Zeker niet 
bungelend aan één armpje.

Ruud Nagel
ruudnagel@hetnet.nl

Dinsdag 2 november 2021

en jaar of elf zal ik zijn geweest toen ik samen met mijn broer op zwemles 
mocht. Of moést, dat weet ik niet meer. Die lessen vonden destijds plaats 
in een klein zwembad aan de Escamplaan. 

E
Gezakt bij afzwemmen in de jaren zestig

Het openluchtbad in het Zuiderpark, 1965. Foto: Stokvis, collectie Haags Gemeentearchief
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WWW.HAAGS.NL

EN BESTEL!

VERZAMELBOX 

ZES STRIPBOEKEN IN EENMALIGE 
HARDCOVER UITVOERING, 
GENUMMERDE OPLAGE!
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A F S F E E R A F N A F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U kunt de oplossing tot  
11 november 2021 mailen naar 
puzzel@dehaagsetijden.nl. 
 
Oplossingen vorige editie:
Sudoku: 2
Kruiswoordpuzzel: Woonkamer

Puzzel & Win! 
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SUDOKU1

KRUISWOORDPUZZEL3

ZWEEDSE PUZZEL
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Verticaal: 
1 waterkering 
2 oosterlengte 
3 kraag 
4 wees gegroet 
5 buiten dienst 
6 vlijt 
8 viespeuk 
9 paars 
11 eikenschors 
13 sine dubio 
14 lokspijs 

16 deel v.e. trap 
18 inham 
20 grafvaas 
22 Europeaan 
23 pl. in Duitsland 
26 pl. in Japan 
28 Local Area Network 
30 Japans parelduikster 
34 riv. in Frankrijk 
35 ik; 36 echo 
37 skihelling 

38 pl. in Frankrijk 
39 heilige stier 
42 deel v.e. boom 
44 opperwezen 
45 vreemde munt 
47 rondhout 
49 maal 
51 sluis 
52 toiletgerei 
54 rijksuniversiteit 
56 Romanum Imperium

Horizontaal:  
1 parvenu 
4 klooster 
7 vreemde munt 
9 politieke partij 
10 uedele 
12 samensmelting 
14	 assistent-econoom	(afk.)	
15 voorschrift; 17 kunsttaal 
18 drinkgelegenheid 
19 kromming 
21 brievensnoer 
24 jaartelling  
25	 één	en	ander	(afk.)		
27 geul 
29 geologisch tijdvak 
31 sine anno; 32 familielid 
33	 stekken;	37	deel	v.e.	fiets	 
40 Turks bevelhebber 
41 hoofddeksel 
42 voederbak 
43 deel v.d. keel 
45 kookgerei; 46 papegaai 
48 kledingstuk 
50 eerstkomende 
51 lang en smal
53 lidwoord 
54 computergeheugen 
55 plaaggeest 
57 muziekwerk; 58 insect.
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Wij feliciteren de winnaar van de vorige editie met een 
mooie prijs, aangeboden door de Fifties Store.  
De Crosley Cruiser II gaat naar:
Paul de Vries te ZoetermeerWINNAAR

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

Win dit Sports Baseball Houten Wandecor
Dit fraaie decoratie borden heeft een doorsnede van 38 cm, t.w.v. € 37,95
 
Verkrijgbaar bij de Fifties Store www.fiftiesstore.nl 
Namenstraat 73 - 2587 VX Den Haag - 070 3585810

Dinsdag 2 november 2021
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AD PATRES, afscheidsaula en rouwcentrum kunnen de start zijn van een 
volledig verzorgde uitvaart, zowel begrafenissen als crematies.

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

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

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

Napraten, troosten en ontmoeten
in een gastvrije omgeving

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

Een grote ruimte met uitgebreide mogelijkheden voor een afscheids-
receptie luxe, uitgebreid of to the point. Voor de kleinere crematies is 

er ook De Prelude afscheidssalon.

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

kan op dezelfde locatie.

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

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

www.crematoriumhaagseduinen.nl


