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Deze citaten zijn afkomstig van 
Bobby Kroon en betreffen zijn 
vader, de Haagse wielrenner 
Edward (Eddy) Kroon, die in 
2012 overleed, na een leven dat 
aanvankelijk gekenmerkt werd 
door sportieve successen. Later 
kwam hij helaas, net als ande-
re wielrenners uit die tijd, in 
aanraking met doping, met alle 
gevolgen van dien. 

Een zeer getalenteerd wiel-
renner, die het leven niet altijd 
even serieus nam en over zeer 
veel humor beschikte, dat was 
Edward Kroon, die in 1965 
als amateurstayer op slechts 
19-jarige leeftijd Nationaal kam-
pioen achter de grote motoren 
werd. Hij had het talent niet van 
een vreemde; zijn vader, Bob 

Kroon, won met Speedway (een 
Europese variant van dirttrack) 
onder andere op de beroemde 
Speedwaybaan in Rijswijk, en 
wegraces op een op een 125 cc 
MV Augusta vele wedstrijden.

Edward Kroon was een bekend 
en geliefd gezicht in de Haagse 
wielerwereld, niet in de laat-
ste plaats om zijn charmante 
en charismatische karakter. 
Helaas had hij ook een andere 
kant. Zo had hij moeite om in 
financieel opzicht zijn beloftes 
na te komen: hij leende nogal 
eens geld of voldeed rekeningen 
niet. Zo zond hij eens doodleuk 
een deurwaarder weg met de 
opmerking, dat hij helaas deze 
maand niet ingeloot was. Er zal 
geen deurwaarder over in de 
lach geschoten zijn, maar geestig 
was het wel.

Ruim een jaar fietste Edward 
met Joop van Rossem (die van 
de op Italiaanse leest geschoei-
de fietsen) in het team met de 
naam: ‘Esmi Rolschaatsen 7Up’. 
Hierin reden onder meer Piet 
Korteweg, Peter Gudde, Frits 
Hoogerheide en Bob Kroonen. 
Joop van Rossem weet zich 
Edward Kroon nog goed te 
herinneren: “Hij had souplesse, 
kon goed draaien – zoals wij dat 

noemden – en heel belangrijk: 
hij had koersinzicht. Kortom, 
hij kon gewoon goed fietsen.” 
Verder weet van Rossem te ver-
tellen dat Eddy ook een fietsen-
winkel in Den Haag heeft gehad 
(Marktweg richting Hoefkade, 
hoek Kaapseplein). “Daarna 
ben ik hem uit het oog verloren, 
maar weet wel dat hij een heel 
goede mecanicien werd; tech-
nisch was hij erg goed. Dit staat 
los van de misstappen in zijn 
onrustige leven daarna, want 
hij was vooral een goed en zeer 
talentvol wielrenner.”

Bobby heeft Edward als kleine 
jongen nog wel als wielrenner 
meegemaakt, maar de herinne-
ringen aan het latere leven van 
zijn vader overheersen. Een le-
ven, dat niet in alle opzichten als 
een volledig succes mag worden 
gekwalificeerd. Drugsgebruik, 
losjes met geld omgaan, veel 
vrouwen en vreemdgaan. Het 
waren de factoren, die verder 
sportief maar vooral maatschap-
pelijk succes in de weg stonden. 
Toch was hij een ‘gevreesd’ 
tegenstander in de amateur 
wielersport. Een renner van 
formaat, met veel talent. Geen 
potentiële profrenner, maar een 
ronde winnaar en een meester 
achter de grote motoren. 

Én een meester als ‘ordonnans’. 
Ik maakte hem mee toen ik 
van 1964-1968 als sergeant 
verantwoordelijk was voor de 
ordonnansdienst in het verbin-
dingscentrum van de Landmacht 
in de bunker van Seyss Inquart, 
in Clingendael. Daar leerde ik 
hem kennen als een bereidwil-
lig persoon en vooral als een 
vrolijke Frans. Zo kwam hij op 
een dag lachend terug van een 
rit in den Haag en vertelde hij 
dat hij helaas met zijn Matchless 
in een bruidstoet was geknald. 
De schade viel gelukkig mee 
en het verhaal ging vele jaren, 
ook in familiekring, nog rond. 
Zelfs zijn oud-militaire collega’s 
citeren het incident desgevraagd 
meteen. 

Wielrennen stond centraal in 
het leven van Edward, eerst en 

vooral het wielrennen zelf, maar 
wegens zijn technische capaci-
teiten kon hij ook aan de slag als 
mecanicien bij diverse prof-
teams. Onder meer samen met 
Ruud Bakker, de grote soigneur 
van de Raleighploeg, die zijn 
boezemvriend werd en ook bij 
zijn afscheid was. Eddy overleed 
in 2012 op 66-jarige leeftijd. 
Bobby Kroon hield een pakkende 
toespraak op de begrafenis en 
plaatste een clownsneus op de 
kist van zijn vader.

Hoewel de verhalen over Ed-
ward Kroon erg uiteenlopen, is 
er een ding waar zowel vrienden 
als familie het over eens zijn: 
Je kon verschrikkelijk met hem 
lachen.

Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl

Edward Kroon wordt in 1965 kampioen 
amateur stayer

Bemoedigende woorden, vlak voor de start van een wielerronde

ij was in alles goed. Als hij geld had, gedroeg hij zich als een mil-
jonair.” “Als een klant in zijn fietswinkel in Bussum binnenkwam en 
om een fietsbel vroeg, ging die klant naar buiten met een nieuwe 

racefiets.” “Mijn vader was ook een clown, want in welke kroeg je ook kwam, 
hij had altijd het hoogste woord en altijd de lachers op zijn hand. En niet te 
vergeten: altijd de mooiste vrouw uit de kroeg naast zich.” 

H

De getalenteerde Haagse 
wielrenner Edward Kroon 
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rechtvaardige handel 
voor iedereen
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Adverteren
Wilt u ook adverteren in De Haagse 
Tijden? Vraag naar de mogelijkheden 
bij Daphne Brückel of Jolanda Kraanen 
en bel 070-3607676 of mail naar 
dehaagsetijden@bruckel.nl

Hoofdredacteur
Sara van Kuilenburg
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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Heeft u herinneringen 
aan kasteel De Binck-
horst?
Heeft u herinneringen aan kas-
teel De Binckhorst, het ‘vergeten 
kasteel’ van Den Haag? Heeft 
u er misschien ooit gewoond, 
gewerkt, er in het kindertehuis 
verbleven of er anderszins herin-
neringen aan? Dan kom ik graag 
met u in contact! Momenteel 
schrijf ik een boek over heden en 
verleden van De Binckhorst, de 
naamgever van het gelijknamige 
industrieterrein, dat bijna acht 
eeuwen heeft standgehouden. 
Naast het historische, verzamel 
ik daar graag ook orale geschie-
denis voor. Misschien ook uw 
verhaal? Ik hoor het graag! 
U kunt mailen naar Miep Smit-
sloo, miepsmitsloo@planet.nl of 
bellen naar 06 53428888.

De Hekkensluiters

Naar aanleiding van mijn boek 
Ik nummer 23, kreeg ik veel 
vragen over hoe het was om de 
jongste van zo’n groot gezin te 
zijn. Dat maakte me nieuwsgie-
rig naar de verhalen van andere 
jongsten van grote gezinnen. 
Dankzij de hulp van de redactie 
van De Haagse Tijden hebben 
verschillende mensen zich 
opgegeven om te worden geïn-
terviewd. Deze interviews zijn 
nu gebundeld in de bloemlezing 
De Hekkensluiters. Voor meer 
informatie kunt u mij mailen.
Marianne van Betten
mariannevanbetten@ziggo.nl

Dinsdag 9 maart 2021

Haags Mopje
Man komt elke dag een café binnen aan de Lange Poten met 
een bos radijs aan zijn oor. Komt vandaag binnen met een bos 
peen aan zijn oor. Toch nieuwsgierig geworden over dit gedrag 
vraag ik: “Waarom heb je een bos peen aan je oor?” Waarop ik 
als antwoord kreeg: “Ze hadden vandaag geen radijs.”

Els de Boer

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

Misschien leuk voor de huidige 
bewoners van de Lisztstraat. M’n 
ouders verhuisden op 1 juli 1969 
naar een nieuwe flat nr. 344, in 
de Lisztstraat. Zie de foto voor 
het uitzicht vanaf het balkon 
aan de straatzijde. Nu al lange 

tijd geheel vol gebouwd (Nieuw 
Waldeck). Dit is wat je ziet als je 
vanaf de RK kerk de Lisztstraat in 
rijdt, de eerste flat aan de linker 
kant, achter het medisch centrum 
(voorheen AMRO bank).
Arend Vreugdenhil
arendenwil@gmail.com

Gezocht: 
Leerlingen van de Corne-
lis Planting Dalton Mulo’ 
In De Haagse Tijden stond op 
9 februari een stuk over de 
‘Cornelis Planting Dalton Mulo’. 
De laatste regel verwijst naar de 
namen van de A-leerlingen uit de 
jaren 1959-1964. Een groot aan-
tal is gelukkig al gevonden. Maar 
we zouden graag ook de overige 
leerlingen nog eens terugzien. 
Hieronder de namenlijst van 
de personen die nog ontbreken 
(dames staan vermeld onder hun 
meisjesnaam): Jan Alleman (1A), 
Loek v.d. Arend (3A), Jan Bijlsma 
(17A), Jan Bovenlander (11A), 
Ernst Breedveld (13A), Sandra 
von Franquemont (23A), Greetje 
van Gelderen (24A), Ankie Ges-
kus (25A), Tom Gosselaar (26A), 
Thea Grootveld (28A), Loes Hee-
ren (32A), Anton Hexspoor (1A),  
Edith Hoogstra (35A), Karin Hue-
ting (28A), Jan Jense (38A), Betty 
de Jong (39A), Ed Loof (47A), 
Karenze Meelis (16A), Elly de 
Munnik (52A), Elly Oosterveen 
(55A), René Pietersen (69A), 
Marleen Prost (58A), Roline Radi-
us (59A), Loek van Riet (63A), 
José Rovers (61A), Bob Sikkema 
(63A), Cora Smelt (64), Roelie 
Tamerus (67A), Ineke Topman 
(68A), Jan Uiterwijk (71A), Gert 
Vernooijs (73A), Mieke Visscher 

(75A), Sylvia Vliet Vlieland (76A), 
Wim Wasmus (80A), Ina Zegers 
(85A), Toby Boshoff (?), Diny de 
Graaf (80A), Frans Hoogervorst 
(?),  Gaby van Lingen (83A), Hans 
Roerade (74A), Niels Schuilenga 
(21A), Dio v.d. Tuyn (24A).

Dus, gewaardeerde lezer(s), bent 
u of kent u een of meerdere na-
men op de lijst,  neem dan graag 
zo spoedig mogelijk contact met 
mij op.
Rob Mindé (50A)
romin@ziggo.nl

Een echte Apol?
Met belangstelling het artikel 
van Carl Doeke Eisma over Louis 
Apol gelezen in de Haagse Tijden 
van 23 februari j.l. Dit bracht 
mij een anekdote in herinnering 
uit de jaren vijftig van de vorige 
eeuw. Wij woonden destijds op 
de Allard Piersonlaan en mijn 
Oma woonde, zoals dat destijds 
gebruikelijk was, bij ons in. In de 
achterkamer, waar haar domein 
was, stond naast haar bed een 
ouderwetse po, voor als de nood 
‘s nachts te hoog was voor Oma. 

Onder die po lag een houten 
paneeltje met daarop een winter 

tafereeltje met schaatsende 
mensen bij een molen.  Toen wij 
op een avond een artikel in de 
krant over de beroemde schilder 
Apol lazen, die bekend stond om 
zijn winterlandschappen, ging 
bij ons een belletje rinkelen. We 
hadden onder het schilderijtje 
de naam Apol wel eens gelezen 
maar die naam zei ons toen 
niets. Ik naar Oma met het kran-
tenartikel en Oma sprak, nuchter 
als zei altijd was: “Nou jongen, 
dat is mooi. Kijk maar of je het 
kan verkopen.” De volgende dag 
gingen mijn broer en ik met het 
paneeltje, netjes ingepakt, naar 
een Antiquair in de Schoolstraat. 

De winkelbel ging en er kwam 
een oude dame naar voren, die 
wel wat van mijn Oma weg had. 
Wij vertelden ons verhaal en 
toonden het schilderijtje vol 
trots. De dame keek er na en 
zei alleen: “Naar Apol” en toen 
zagen wij dat er inderdaad een 
letter ‘n’ voor de naam stond. Te-
rug gekomen vertelden we ons 
verhaal aan Oma en die zei: “Nou 
leg het dan maar weer onder de 
pot.” Een illusie armer maar een 
verhaal rijker. Nooit gedacht dat  
het, zo’n 70 jaar later,  nog eens 
in de krant zou komen te staan.
Karel Boom
kenaboom@casema.nl
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een oude dame naar voren, die 
wel wat van mijn Oma weg had. 
Wij vertelden ons verhaal en 
toonden het schilderijtje vol 
trots. De dame keek er na en 
zei alleen: “Naar Apol” en toen 
zagen wij dat er inderdaad een 
letter ‘n’ voor de naam stond. Te-
rug gekomen vertelden we ons 
verhaal aan Oma en die zei: “Nou 
leg het dan maar weer onder de 
pot.” Een illusie armer maar een 
verhaal rijker. Nooit gedacht dat  
het, zo’n 70 jaar later,  nog eens 
in de krant zou komen te staan.
Karel Boom
kenaboom@casema.nl
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Als Wereldwinkeliers volgen 
we een training bij actiege-
meenschap Sjaloom te Odijk, de 
bedenkers van de Wereldwinkel. 
Daar ontmoeten we onder an-
deren Piet Reckman, een van de 
schrijvers van de brochure: Riet, 
het verhaal van de suiker. In feite 
is de verkoop van rietsuiker een 
actiemiddel dat aangeeft tot wel-
ke ingrijpende misstanden het 
kolonialisme heeft geleid. En dat 
benadeling van mensen (en de 
natuur) in veel landen nog steeds 
op grote schaal plaatsvindt. 

Het wereldwinkel-idee spreekt 
aan, binnen korte tijd kent de 
Haagse winkel wel zeventig vrij-
willige verkopers. Overal in den 
lande verschijnen de wereld-
winkels (‘Derde’ wordt al gauw 
weggelaten). In het Transvaal-
kwartier in de Paardenbergs-
traat wordt een tijdelijke depen-
dance geopend, later vervangen 

door een verkooppunt in de kel-
der van het Paard van Troje, aan 
de Prinsegracht. Op een gegeven 
moment verkopen we rietsuiker 
die we zelf verpakken. Uit grote 
zakken hevelen we de suiker 
over naar zakken van 1 kilo. 
Muizen weten helaas spoedig de 
grote zakken te vinden. Naast 
rietsuiker verkopen we Fair 
Trade-chocola, koffie, kunstnij-
verheid, brochures en boeken.

In verband met de oorlog in 
Vietnam schrijft de Wereldwin-

kel een brief aan Max van der 
Stoel, minister van Buitenlandse 
Zaken. De Nederlandse regering 
moet meer afstand nemen van 
de Amerikaanse politiek, vinden 
we. Een antwoord verwach-
ten we eigenlijk niet, want op 
brieven die we naar buitenland-
se regeringen schrijven volgt 
ook maar zelden een reactie. 

Tot onze verbazing ontvangen 
we niet alleen een schriftelijk 
antwoord, het is nog uitgebreid 
ook! Tijdens een verkoopmid-
dag komt een geëmotioneerde 
Amerikaanse jongeman de 
wereldwinkel binnen. Hij vertelt 
de dood van verschillende 
Vietnamezen op zijn geweten te 
hebben en daarom een deser-
teur te zijn. Bang dat de politie 
hem komt halen, rent hij bij elke 
onverwachte beweging van mij 
of een mede-winkelier naar de 
deur. Ik herinner me niet dat 
we hem hebben kunnen helpen. 
Een landelijke actie waarbij 
de wereldwinkel betrokken is, 
richt zich tegen de import van 
koffie uit Angola. Dat land is dan 
nog een kolonie van Portugal. 
Werkers op koffieplantages in 
Angola worden wreed onder-
drukt. Er volgt een affiche met 
de tekst: ‘Koffie van Nederland, 
bloed van Angola’. 

De Wereldwinkel ontwikkelt 
zich allengs tot een soort uit-
zendbureau voor activisten. De 
ontwikkelingen in Chili onder 
leiding van Allende volgen we 
intensief. De militaire staats-
greep van september 1973 
schokt ons en we vragen ons 
af of zoiets ook in ons land zou 
kunnen gebeuren. We onder-
steunen Chileense politieke 
vluchtelingen. De Wereldwinkel 
verneemt dat ex-premier De 
Jong bereid is om een ‘wereld-
marktdag’ te openen (november 
1974). Het aanbod om daarbij 
aanwezig te zijn, slaan we af; 
De Jong beschouwen we als 
vertegenwoordiger van de 
machten die wij juist bekriti-
seren. Hij heeft bijvoorbeeld in 
het voorjaar van 1974 het plan 
gehad om de Chileense junta 
bezoeken. 

Portugezen in Nederland – 
sommigen deserteurs – willen, 
naast de bevrijdingsstrijd in 
de Portugese koloniën, ook in 

Nederland een front tegen de 
Portugese dictatuur vormen. 
Ze krijgen hulp van de Wereld-
winkel. Ik ontmoet een ‘keurige’ 
Nederlandse studente die – nog 
steeds geschokt – vertelt dat 
zij, samen met enkele me-
de-studenten, aan een tafel in 
de kantine van een Portugese 
universiteit zat; op een gegeven 
moment kwam een man naar 
hun groepje toe en schoot par-
does een van hen dood. De man 
was hoogstwaarschijnlijk een 
lid van de gevreesde geheime 
politie (PIDE) en de doodge-
schoten student een criticus van 
dictator Caetano. Enige tijd na 
de Anjerrevolutie in 1974 gaat 
een groepje Wereldwinkeliers 
naar Portugal. Het blijkt dat de 
Portugese politieke vrienden 
minder geweldloos zijn dan ze 
hadden voorgespiegeld. Op de 
zolder van een van hun huizen 
treft men wapens aan. Het 
groepje keert ontgoocheld naar 
Nederland terug. 

Ter gelegenheid van 25 jaar 
NAVO geeft de Wereldwinkel, in 
samenwerking met de landelijke 
PSP, een sluitzegel uit, ‘1939-
1974 NAVO’ genaamd, met het 
onderschrift: ‘Samen met het 
fascisme tegen het bolsjewisme’. 
Ontworpen door Jaap Vegter. 

Ook al heeft de PPR afstand 
genomen van de zegel, op een 
PPR-congres in 1975, koopt Ka-
merlid Bas de Gaaij Fortman wel 
een velletje van mij. Een groepje 
van de winkel steunt Russische 
dissidenten, vooral met het 
schrijven van brieven aan de 
machthebbers in het Kremlin. 
Dit lokt intern discussie uit, niet 
iedereen staat achter deze acties 
tegen de Sovjet-regering.

Veel omzet boekt de winkel 
met een tijdelijke stand in het 
Institute of Social Studies, aan 
het Noordeinde. Ook in de 
anti-apartheidsbeweging zijn 
wereldwinkeliers actief. Op 
bijeenkomsten blijken er opeens 
‘toevallig’ ook pro-apartheid 
pamfletten te zijn. Het komt uit: 
een zogenaamde activist blijkt tot 
het pro-apartheid kamp te horen. 

Nog steeds bestaat de Wereld-
winkel en staat rechtvaardige 
wereldhandel hoog in het 
vaandel. Op de website is te 
lezen: “Eerlijke handel staat 
voor een gelijkwaardige manier 
van handelen. Gebaseerd op 
dialoog, transparantie en res-
pect. De Wereldwinkel geeft de 
koffieboeren, houtsnijders en 
keramisten een stem. Met het 
inkomen dat zij verdienen door 
de verkoop van hun produc-
ten, kunnen zij een beter leven 
opbouwen. Een leven zonder 
armoede en met voldoende 
kansen op ontwikkeling(…).” 

Koert Vrijhof
koertvrijhof@hotmail.com

n het kader van de Vredesweek van september 1971 staan er kramen 
met voorlichtingsmateriaal op het Binnenhof, waaronder een stand van 
de Derde Wereldwinkel. Het idee van een winkel die arme landen onder-

steunt, spreekt me aan. Ik ga langs het pand van de Wereldwinkel aan de Eland-
straat en algauw besluit ik op mijn vrije zaterdag mee te doen met de verkoop van 
rietsuiker en andere waren. 

I

De Wereldwinkel, 
rechtvaardige handel  
voor iedereen

Kraam van de Wereldwinkel, in het winkelcentrum Leidsenhage, 2000. Foto: coll. Haags Gemeentearchief

Wereldwinkel aan de Elandstraat 192, 1981. Foto: R. Scheers, collectie Haags Gemeentearchief

Anti-NAVO zegel

Piet Reckman, 1977. Foto: Wikimedia

De 10 principes van Fair Trade
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Volledig verzorgd!
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dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96

Behandeling aan huis 

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

Een team van prothesespecialisten 

www.novodent.nl

 

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

Enrico, Martijn, Jasper 
en John Jellema

Tel: 070-3555790
info@novodent.nl

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag

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

Ervaring met werkzaamheden in 
het sociaal domein? Dan bent u 
diegene die we zoeken!
Door de steeds groeiende vraag naar hulp zoeken wij 
vrijwilligers met ervaring voor enkele uren per week die
ons gezellige team komen ondersteunen. 

• Schuldhulpverleners
• Maatschappelijk werkers
• Juridisch geschoolde mensen

Mensen die ervaring hebben opgedaan bijvoorbeeld binnen de 
sociale dienst van een van de gemeentes of maatschappelijke 
organisaties kunnen zeer nuttig werk verrichten binnen onze 
stichting. Hulp geven aan mensen die dit nodig hebben in een 
steeds complexer wordende samenleving is het doel wat wij 
nastreven. Hiervoor hebben wij gekwalifi ceerde mensen nodig.
U gaat in samenwerking met onze geschoolde schuldhulpverleners 
van het Sociaal-Ombudsteam cliënten begeleiden en het traject 
volgen wat noodzakelijk is voor een correcte afhandeling van 
schuldbegeleiding.

Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met 
Raymond Talhout, manager Sociaal-en Ombudsteam, 
T. 070-221 05 82, Email: r.talhout@devolharding.nl 

Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat 
Roggeveenstraat 116 – 2518 TT Den Haag – T.070-221 05 82

Email: steunentoeverlaat@devolharding.nl – www.devolharding.nl

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

Napraten, troosten en ontmoeten
in een gastvrije omgeving

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

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

wij af op uw behoeften.

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

kan op dezelfde locatie.

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

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

www.crematoriumhaagseduinen.nl
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Vanaf 1985 bestond ook in Den 
Haag de mogelijkheid om als 
school een oorlogsmonument 
te adopteren. Het was dan de 
bedoeling dat de leerlingen van 
de groepen 7 en 8 het betref-
fende monument indien nodig 
schoonmaakten. Het spreekt 
vanzelf dat er met die leerlingen 
eerst aandacht besteed werd 
aan de vragen waarom is het 
monument op die plek geplaatst 
en wat valt er over te vertellen? 
De leerlingen van de Buiten-
school kregen het oorlogsmo-
nument toegewezen dat aan de 
muur van de gevangenis op de 
hoek van de Van Alkemadelaan 
en de Stevinstraat hangt. Dit 
monument is op 16 september 
1950 door koningin Juliana ont-
huld. Tot 2009 waren de cellen 
van wat men het Oranje Hotel 
is gaan noemen nog in gebruik. 
Het gaat hier om de plaats waar 
vele verzetsstrijders tijdens de 
oorlog en mensen die met de 
Duitsers samengewerkt hadden 
na de oorlog gevangen gezeten 
hebben. Na een grondige res-
tauratie werd dit Herinnerings-
centrum in 2019 door koning 

Willem – Alexander geopend. 
Dit Nationaal Monument 
Oranjehotel is op gezette tijden 
opengesteld voor bezoekers. 
Het eerder genoemde oorlogs-
monument is ontworpen door 
de architect Dirk Roosenburg en 
uitgevoerd door Albert Termote. 
De tekst ‘Zij waren eensgezind’ 
is bedacht door de architect en 
kunstschilder Henri Pieck. Henri 
was de tweelingbroer van de be-
kende illustrator Anton Pieck en 
hij heeft hier tijdens de Tweede 
Wereldoorlog zelf gevangen 
gezeten. Het benodigde geld 
om dit oorlogsmonument te 
verwezenlijken is door oud-ge-
vangenen bijeengebracht.  

Albertus Polydorus Termote 
Albert is op 30 maart 1887 in 
West-Vlaanderen in het plaatsje 
Lichtervelde geboren. Zijn vader 
was schrijnwerker en zijn moe-
der was herbergierster. Albert 
leerde de houtsnijkunst van zijn 
vader. Na enkele jaren verhuisde 
het gezin naar Gent en Albert 
volgde van 1904 tot 1906 de 
lessen aan het Hoger Instituut 
voor Architectuur en Sierkunst 
in Gent om vervolgens van 1907 
tot 1914 de avondopleiding aan 
de Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten in diezelfde 
stad te volgen. Aan het eind 
van deze opleiding werd hem 
de gouden medaille uitgereikt. 
Tijdens het begin van de Eerste 
Wereldoorlog vluchtte Albert 
naar Engeland en een jaar later 
besloot hij om naar ons land uit 
te wijken. Tot 1918 studeerde 
hij vervolgens aan de Rijksaca-
demie in Amsterdam. Omdat hij 
zich in Volendam thuis voelde, 
ging hij hier in een pension wo-
nen. Door het maken van houten 
beeldjes en karakterportretten 
kon hij in zijn onderhoud voor-
zien. In 1919 trouwde hij met de 
kunstenares Lucie Léonard. Ook 
zij was tijdens de Eerste Wereld-
oorlog België ontvlucht. In 1922 
besloten ze op aanraden van 
de kunstschilder Jan Bakker, 
die in Voorburg woonde, naar 
Voorburg te verhuizen. Ze gin-
gen in een bovenwoning op de 
Koningin Wilhelminalaan wo-
nen. In datzelfde jaar werd hun 
zoon Robert Egmond geboren 
en twee jaar later hun dochter 
Anna Maria. In 1932 kreeg hij 
het Nederlands staatsburger-
schap. In een artikel uit 1946 
las ik dat de schrijver ervan bij 
Albert op bezoek geweest is. Hij 
schrijft onder meer: “Langs de 
Vliet die van Delft naar Leiden 
loopt liggen enkele resten van 
glorieuze buitengoederen. Ver-
derop weerspiegelt in het water 
een statig heerenhuis waartegen 
aan de Leidschendamsche kant 
de verlaten witte theekoepel 

met klassiek vijfzuilig front aan-
leunt, ernaast het ‘atelier’ van 
Albert Termote de beeldhouwer. 
Een schamel loodsje, dicht bij 
het water waarop voortdurend 
beweging is van groenteschui-
ten en van ranke roeibootjes 
met aan de wegkant dichtge-
kalkte ruiten en uit het dak een 
scheefgezakte schoorsteenpijp. 
In de groote schuur van den 
Voorburgschen wagenmaker 
helpen zijn leerlingen met 
het bouwen van contramal-
len reikend tot in de nok der 
werkplaats. Dat werd natuurlijk 
niet vertoond in ’t kotje bui-
ten aan de Vliet.” Later had hij 
een veel grotere werkplaats 
aan het Zwarte Pad en voor de 
allergrootste beelden kon hij 
terecht bij de lijnwerkplaats 
van de Nederlandse Spoorwe-
gen in Leidschendam. In 1951 
werd hem de Jacob Marisprijs 
toegekend. Hij heeft les gegeven 
aan de Koninklijke Academie 
voor Beeldende Kunsten in Den 
Haag. Inmiddels woonde hij op 
het adres Noordenburglaan 44. 
Tot zijn 85ste bleef hij door-
werken dat wil zeggen dat hij 
toen met het zware beeldhouw-
werk stopte. Wel maakt hij nog 
kleine plastieken in een atelier 
aan huis. Op 13 april 1978 is 
hij overleden. Hij was uiterst 
bescheiden waar het zijn werk 
betrof. Tijdens een tentoonstel-
ling van zijn werk in Museum 
Swaensteyn zei hij hierover: “Ik 
kan haast niet geloven, dat dit 
allemaal mijn werk is, maar aan 
de andere kant, weet ik nog pre-

cies waar, wanneer en waarom 
ik de dingen maakte.” 

Een greep uit zijn werk
Hij heeft zelf over zijn werk 
gezegd: “Kunst dat is 99% 
transpiratie en 1% inspiratie, 
maar die 1% moet het doen.” 
Laat ik me beperken tot enkele 
kunstwerken die in Den Haag en 
Voorburg gerealiseerd zijn. Het 
ruiterstandbeeld Corbulo dat in 
1962 in Voorburg geplaatst is. De 
Kruiswegstaties die vanaf 1952 in 
de Lourdeskapel in Scheveningen 
te bewonderen zijn. Eén van de 
beelden die voor het gebouw van 
de Hoge Raad staan, Cornelis van 
Bijnkershoek (1938). De stenen 
Fantasiedieren op de Vaillant-
laanbrug (1939). Ook maakte hij 
(gipsen) portretten, onder andere 
van burgemeester Mr. S.J.B. de 
Monchy (1949) en George 
Maduro (1952). De ornamenten 
op de stenen bank in het Juliana 
en Bernhardpark in Voorburg 
(1937) en de plaquette bij het 
voormalige gemeentehuis in 
Voorburg (1947). Daarnaast heeft 
hij penningen ontworpen onder 
andere van Dr. W. Drees (1951).

Zijn werk valt onder meer te 
zien in het museum Beelden aan 
Zee, het Gemeentemuseum van 
Den Haag – sinds kort spreekt 
men van het Kunstmuseum, 
maar dat doe ik nog even niet – 
en het museum Swaensteyn in 
Voorburg. 

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Dinsdag 9 maart 2021

Albert Termote,  
bescheiden beeldhouwer 
van grootse werken

n het boek De Eerste Nederlandse Buitenschool, school achter de dui-
nen staat op bladzijde 128 de zin: ‘Het verzetsmonument bij de gevan-
genis werd in 1986 door onze school geadopteerd en dat beschouw-

den we als een grote eer.’ Dit vraagt om enige uitleg.

I

Het ruiterstandbeeld van Corbulo, in 1962 geplaatst.

‘Zij waren eensgezind 1940-45’, herdenkingsmonument Oranjehotel. Foto: Wikimedia

Een foto van Albert uit 1957
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Zo kan in een aantal stem-
bureaus ook op maandag 15 
en dinsdag 16 maart worden 
gestemd, zijn drie in plaats van 
twee machtigingen mogelijk 
en kunnen 70-plussers hun 
stem per post uitbrengen. Extra 
voordeel voor die laatste groep: 

rustig de tijd hebben voor het 
invullen van het ditmaal wel 
heel uitgebreide stembiljet met 
een record aantal deelnemende 
partijen (37).

Toen ik nog op de lagere school 
zat kreeg ik voor het eerst te 

maken met de verkiezingen, zij 
het indirect. Ik speelde buiten 
met mijn vriendinnetjes en 
mijn ouders gingen even samen 
weg. We gaan stemmen, we zijn 
zo weer terug, zeiden ze. De 
gymzaal van mijn school was 
een stemlocatie, ik had daardoor 

een extra ochtend vrij. (In Ne-
derland zijn verkiezingen altijd 
op woensdag). Toen begreep ik 
ook waarom er op veel ramen 
posters hingen met bijvoorbeeld 
KVP, ARP, VVD of PvdA erop. Nu 
zie je vrijwel alleen aanplakbil-
jetten op de door de gemeente 

speciaal daarvoor geplaatste 
borden.

Het algemeen kiesrecht werd 
in ons land in 1919 ingevoerd. 
Voor mannen was dat al vanaf 
1917 het geval maar pas vanaf 
1919 ook voor vrouwen. Je 
moest toen wel 25 jaar of ouder 
zijn. In de loop der jaren is die 
leeftijd steeds verder omlaag ge-
gaan. In 1946 werd het 23 jaar, 
in 1963 21 jaar en vanaf 1972 
18 jaar, zoals nu nog steeds het 
geval is. Tot 1970 gold er een 
opkomstplicht.

Ik herinner me dat ik als Haags 
ingezetene op mijn 21e verjaar-
dag een brief van de gemeente 
ontving waarin ik door de 
burgemeester gefeliciteerd werd 
met het feit dat ik meerderjarig 
was geworden (toen dus met 
21 jaar) en tevens stem-
gerechtigd. In welk 
jaar ik voor het eerst 
zelf mijn stem ging 
uitbrengen weet ik 
niet meer, dat was 
natuurlijk afhankelijk 
van het tijdstip waarop de 

eerste verkiezingen ná mijn 21 
verjaardag plaatsvonden.

Allebei onze kleinzonen mogen 
dit jaar voor het eerst gaan 
stemmen, ze worden alle twee 
in maart 18 jaar. Eén kleinzoon 
is precies op de verkiezingsdag 
jarig en behoort dus tot de 
jongste kiezers in Nederland. 
De andere kleinzoon is een paar 
dagen ouder dan zijn neef, hij 
is op 14 maart geboren. Beiden 
worden dan dus ook meerder-
jarig. Een leuk verjaardagsfeest 
zit er in deze Corona-tijd voor 
hen helaas niet in, maar ze 
kunnen wel voor het eerst hun 
stem laten horen. Een bijzonder 
moment!

Bonnie Spaans-Barkmeijer
bonniespa@telfort.nl

ver de verkiezingen voor de Tweede Kamer 
op 17 maart is de afgelopen weken nogal 
wat te doen geweest. Vanwege het risico op 

extra besmettingen door het Covid-19 virus was dat 
ditmaal niet alleen op politiek gebied, maar ook ten 
aanzien van eventueel uitstel van de verkiezingen. 
Om de risico’s toch zo klein mogelijk te houden, zijn 
er extra voorzorgmaatregelen genomen.

O
Tweede Kamerverkiezingen in Corona-tijd

Stemmen in 2021
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Restaurant Baardman
Restaurant Baardman vind je in de Theresiastraat

Golden Earringstraat... 
Dat de Theresiastraat direct te maken heeft met ‘onze straat’, de Koningin Emmakade, is echt helemaal nieuw voor ons. 
De winkelstraat is vernoemd naar koningin-regentes Emma Wilhelmina Theresia van Waldeck-Pyrmont (1858-1934). 
Theresia was haar derde naam. Eén van de zijstraten - de Emmastraat - is naar haar andere naam vernoemd. Maar dus 
ook aan de andere kant van het centrum is zij vereerd met maar liefst twee straatnamen. Een paar van die namen zouden 
we dus makkelijk kunnen vervangen door bijvoorbeeld de Golden Earringstraat of de Shocking Bluelaan...

Supersnelle e-bike
Een jaar geleden opende eigenaar Bart 
(zie tekening) net voor de lockdown en net 
binnen de grenzen (twee dagen) voor de 
NOW-regeling zijn restaurant Baardman. Een 
geluk bij een ongeluk is het dat hij door de 
NOW - net op het nippertje dus - zijn mede-
werkers in dienst kon houden. Het zal je maar 
overkomen dat je een nieuwe zaak opent en 
na een paar weken al moet sluiten. Het begon 
allemaal heel hoopvol. Het Bezuidenhout kon 
best een restaurant in dit segment gebruiken 
en het zat dan ook meteen, vanaf de eerste 
avond, vol. En met alle kantoren in de buurt 
was ook de lunch succesvol. Maar het werd 
dus bezorgen en take-away. Zo staat er op de 
website: ‘Elke week een wisselend 3 gangen 
menu voor 25 euro! Bestellen kan tot in de 

avond zelf en we bezorgen natuurlijk ook op 
onze supersnelle e-bike!’

We zoeken het op
Wij besluiten om af te halen en verschillen-
de gerechten uit te proberen. We beginnen 
met een salade van rammenas, radicchio en 
appel. Rammenas? We moesten het even 
opzoeken, maar het heet ook wel rettich, 
een oud gewas dat al 4000 jaar geleden 
werd gekweekt. Een lekker frisse salade 
en een mooie tegenhanger voor het andere 
voorgerechtje van zeebrasem, olijf, basilicum 
en cherrytomaatjes. Een goed begin! De 
hoofdgerechten zijn prima warm gebleven 
en smaken ook nog eens uitstekend. We 
combineerden een pasta met o.a. bloemkool, 
pijnboompitjes en mozzarella met de super-

lekkere en perfect gegaarde kalfswang met 
aardappels en selderijpuree. Een pionono 
toe. Pionono? We zoeken het alweer even op. 
Het is een met zoet of hartig gevulde cakerol. 
Uit Zuid Amerika zegt de ene site maar uit 
Spanje kan volgens een andere site ook. Erg 
lekker in ieder geval, net als de gecarameli-
zeerde pistache brownie trouwens.

Baardman?
Wij vragen ons af of Baardman misschien de 
achternaam is van eigenaar Bart. Bart Baard-
man, het zou zo maar kunnen toch? Maar 
nee hoor, Bart is een echte vogelaar en het 
Baardmannetje (Panarus Biarmicus) is een 
zangvogeltje waarvan het mannetje opvallen-
de baardstrepen heeft. Fijn om te weten dat 
ze bij Baardman alles zelf maken, ecologisch 

en verantwoord koken en dat de verpakkin-
gen van het take-away menu vrijwel volledig 
recyclebaar zijn! 

Op een rijtje
Restaurant Baardman
Theresiastraat 18a, Den Haag
info@restaurantbaardman.nl
06 - 5475 4904
Elke donderdag, vrijdag en zaterdag;
Afhaal- en/of bezorgmenu 3 gangen - € 25

Ondanks een beperkt repertoire 
en hun beperkte speelcapaciteit, 
was de band een begrip in Den 
Haag. Ze speelden een mengeling 
van rock/beat/blues en herrie. 
Eigenlijk speelden ze slechts twee 
nummers: Mistic Eyes en Gloria 
van de Ierse band Them. 

Bij hun (meestal korte) op-
tredens speelden zich Pretty 
Things-achtige taferelen af. Op  
4 december 1965 zouden zij, 
onder leiding van het zelf be-
noemde ‘fenomeen’ Adje Lager-
waard, spelen in hun thuisbasis, 
het voormalige Verenigingsge-
bouw De Drie Stoepen, aan de 
Prinsegracht. De hel brak uit: 
zanger Johnny Bakker gooide 
onverstaanbare kreten de zaal 
in, Hans van Oosterhout reed 

op een driewielertje over het 
podium heen en weer, Henk 
Jantze sprong een meter in de 
lucht, belandde op zijn knieën 
en speelde in gebedshouding 
verder. Overigens voerde Hans 
ook vaak een striptease uit op 
het podium, waarbij hij AL zijn 
kleren de zaal in smeet, waarna 
meisjes flauw vielen en er 
vechtpartijen uitbraken om de 
kledingstukken te bemachtigen. 
Een andere hobby van Hans was 
stagediven, waarbij hij door het 
bezwete publiek werd opge-
vangen, maar dit terzijde. Na 
het eerste nummer, of wat daar 
voor door moest gaan, begon 
Hans met zijn gitaar de speaker-
boxen en het drumstel van Beer 
te bewerken en na drie minuten 
was verder spelen onmogelijk. 

De adrenaline gierde door het 
publiek en de zaal moest er aan 
geloven; totale anarchie brak 
uit. Het was bijna een kopie van 
het Stones-optreden van 8 au-
gustus 1964, in het Kurhaus. De 
boel werd kort en klein geslagen 
en zelfs de stuclaag kwam van 
het plafond. 

Maar door dit optreden en de 
berichten hierover in de pers 
bereikte de status van de band 
en Adje Lagerwaard, ongekende 
hoogten. De krant het Vader-
land had het over ‘onsmakelijke 
taferelen waartegen opgetreden 
moest worden’ en het Vrije 
Volk vond dat ‘de hel op aarde 
was neergedaald’. De Haag-
sche Courant had er geen goed 
woord voor over. Alleen in het 
blad Hitweek stonden lovende 
kritieken. In de nacht voor de 
verloving van prinses Beatrix 
en Claus, bracht de band de 
nacht door op het gebouw van 
de Tweede Kamer om het paar 
een aubade te brengen. Helaas 
kreeg de politie hier lucht van 
en werden ze verwijderd.

Op een paar demo’s na is er 
geen plaatopname geweest. 
Johnny Bakker had het langste 
haar van Nederland, langer dan 
dat van Amsterdammer Wally 
Tax. Hij noemde zichzelf de eer-
ste beatnik van Den Haag. Een 

gevleugelde kreet in Den Haag 
was: “The Kick is er voor de 
idioten.”De naam van de Rotter-
damse band The Kik is afgeleid 

van de Haagse Kick. Na het 
kortstondige bestaan van The 
Kick ging Klaasje v.d. Wal naar 
o.a. The Davies, Shocking Blue 
en Antilope. Beer Klaasse werd 
drummer bij Groep 1850, Q 
‘65, Kjoe en Finch. Henk Jantze 
begon als ‘Downy Boy Jason’ sa-
men met ‘Sleepy’ Johnny Bakker 
het bluesduo The Subterrane-
ans. Zij hebben een lp gemaakt. 
De band is in zijn originele be-
zetting bijeengekomen tijdens 
de Haagse Beatnach, op 13 juni 
1980. Onder invloed van alcohol 
wilde de inmiddels vijftig kilo 
zwaardere Hans wederom gaan 
stagediven. Hij nam een aanloop 
voor zijn sprong vanaf het 
metershoge podium, maar het 
publiek uit 1965 was ook wat 
ouder geworden, week uiteen 
en Hans kwam op de snoeiharde 
vloer terecht, waarbij hij een 
been op diverse plekken brak. 
Ook over de andere bandleden 
valt (nog) veel te vertellen, 
wellicht een andere keer.

Rob Mindé
romin@ziggo.nl

Haagse Geluiden gaat over Haagse muziek, dansgelegenheden, 
muziekwinkels en platenzaken in de jaren ‘50, ‘60 en ‘70.

The Kick was een beroemde/beruchte Haagse 
band, in de periode 1965-1966, die bestond uit: 
Klaasje v.d. Wal (bas), ‘mooie’ Felix Bastiaansen 
(gitaar), Beer Klaasse (drum), Hans van Oosterhout 
(zang/gitaar), Henk Jantze (gitaar) en Johnny Bak-
ker (zang/mondharmonica). 

The kick
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Luchtfoto Zuiderpark en omgeving met de sportvelden rondom het voetbalstadion van FC Den Haag, 1988. Foto Delta-Phot, collectie Haags Gemeentearchief

a het bereiken van de halve finale zijn de 
vrouwen van ADO Den Haag dit seizoen 
nog één zege verwijderd van een vierde 

finale om de KNVB-beker. De laatste keer dat 
de mannen de eindstrijd bereikten, was 
34 jaar geleden. Net teruggekeerd in 
de Eredivisie deed FC Den Haag in 
het wonderlijke seizoen 1986-1987 de 
reputatie van cupfighter weer eer aan.

N
Voetbalwonderjaren van FC Den Haag: de bekerfinale die niemand wilde

Nauwelijks bekomen van de euforie 
van het zonder één nederlaag 
behaalde kampioenschap van de 
Eerste Divisie, zorgt de start in 
de Eredivisie in augustus 1986 
ervoor dat de Haagse supporters 
met de snelheid van een neerstor-
tende ruimtecapsule weer op aarde 
belanden. De midweekse openings-
wedstrijd in het Zuiderpark tegen 
Go Ahead Eagles is direct goed voor 
een lullige nederlaag. Vier dagen 
later incasseren wij in de thuiswed-
strijd tegen Fortuna Sittard een nog 
grotere opdoffer (0-4). Ondanks 
het aantrekken van een Engelse 
Europa Cup-winnaar (Tony Morley), 
een Rotterdamse spelmaker (Cor 
Lems) en een Haagse bikkelaar 
met vermeend adellijk bloed (Ron 
de Vos van Steenwijk) lijkt onze ge-
liefde FC – nu  onder leiding van het 
trainersduo Pim van de Meent en 
Leo Steegman – zich op te moeten 
maken voor een seizoen vol kom-
mer en kwel, zeker met een bezoek 
aan het Ajax van Johan Cruijff op het 
programma.

Het wonder van Amsterdam
Dat de Amsterdammers het bezoek 
van de Haagse promovendus vol 
ver trouwen tegemoet zien, is geen 
wonder. De eerste en enige com-
petitiezege in het profvoetbal van 
de Hofstedelingen in de hoofdstad, 
dateert van het seizoen 1961-1962. 
Alleen is het misschien een tikje 
overdreven van onze Amsterdamse 

sportvrien-
den om de 
wedstrijd in 
het Olympisch 
Stadion aan te 
kondigen met de 
slogan: ‘Den Haag moet 
maar denken: deelnemen 
is belangrijker dan winnen’. 

In de schaars bevolkte betonnen bak 
van het Olympisch Stadion toont de 
FC zich vanaf de aftrap allesbehalve 
onder de indruk. Linksback Pablo 
Plak laat zich door het risico van 
bal verlies tegen Oranje-rechtsbuiten 
John van ‘t Schip echt niet weerhou-
den om er een schaar uit te gooien. 
Met een duikkopbal uit een voorzet 
van Morley opent Alfons Groenendijk 
de score. Alleen een reeks reddin-
gen van Stanley Menzo voorkomt 
een grotere Haagse voorsprong. Een 
door Morley benutte strafschop en 
een kopstoot van Heini Otto uit een 
hoekschop van Morley, zijn na de 
pauze onhoudbaar. Twee treffers 
van Marco van Basten vormen voor 
de hoofdstedelingen niet meer dan 
een doekje voor het bloeden. Om 
bloedvergieten door de Ajax-aanhang 
te voorkomen, voelen sommige 
Haagse fans zich gedwongen om 
de Engelse mijl van het stadion 
naar station Amsterdam-Zuid in 
wereldre cord tijd af te leggen. De zit-
tenblijvers vieren met hun Haagse 
helden een overwinning om nooit 
meer te vergeten.

Klein wonder
In het promotieseizoen 1985-1986 
had RBC in Roosendaal voor een 
klein mirakel gezorgd door FC Den 
Haag, in de halve finale van het 
bekertoernooi, als eerste en enige te 
bedwingen (2-1). In de eerste ronde 

wil Cambuur die stunt graag herha-
len. Aanvoerder Martin Jol en zijn 
mannen zijn in Leeuwarden echter 
meerdere maatjes te groot. Karel 
Bouwens en de naar het middenveld 
doorgeschoven back Edwin Purvis 
zorgen binnen dertien minuten 
voor een comfortabele voorsprong. 
De traditionele tegentreffer op slag 
van rust, beantwoordt de FC na 
de thee met een klassiek Engelse 
goal: een volley van Morley na een 
door Remco Boere met het hoofd 
teruggelegde voorzet van Groenen-
dijk. Na nog een trio voltreffers van 
Bouwens, topscorer Boere en Jol, 
kunnen wij weer opgetogen terug-
rijden over de Afsluitdijk.

De tweede bekerronde biedt de 
mogelijkheid van een late revanche 
op de nederlaag die ADO in 1964 
leed bij het toen nog in de Eredivisie 
uitkomende Sportclub Enschede. In 
het ouderwets sfeerloze Diekman 
Stadion vrezen we even voor een 
sensatie als de amateurhoofdklas-

ser doelman René Stam in de zesde 
minuut uit een strafschop klopt. In 
het laatste kwartier voor de pauze 
zetten Purvis, Boere, Groenendijk 
en Jol dat overtuigend recht. Na rust 
scoren Boere en Purvis nog eens. 
Na een vloeiende combinatie tussen 
Heini Otto en Groenendijk voltooit 
Purvis juichend zijn hat-trick en een 
Haagse zevenklapper. Bij de loting 
zorgt bondscoach Rinus Michels 
voor vuurwerk door Feyenoord en 
FC Den Haag aan elkaar te koppelen.     

Winterwonderland
Voorzitter Dé Stoop verrast ons met 
een wintersurprise. In een oefen-
wedstrijdje in en tegen Voorburg 
maakt het vroegere wonderkind 
Tscheu-la Ling – in 1975 voor 
348.000 zilverlingen verhuisd naar 
Ajax – zijn rentree. Twee weken 
later kan hij als rechtsbuiten in De 
Kuip aan de bak tegen zijn laatste 
club Feyenoord. Een voor elke meter 
gras strijdende FC geeft 120 minu-
ten lang alles om de kwartfinale 

van het bekertoernooi te bereiken. 
Van een rake dreun van Ron de 
Roode uit een vrije trap, weet de 
aartsrivaal uit Rotterdam zich nog 
te herstellen. In het stadion waar hij 
viereneenhalf jaar eerder het win-
nende doelpunt van Aston Villa in 
de Europa Cup-finale tegen Bayern 
München voorbereidde, valt Morley 
in de verlenging in voor de moege-
streden Ling. Vijf minuten voor het 
einde splijt hij de Rotterdamse ver-
dediging met een through-pass en 
zet De Roode alleen voor doelman 
Joop Hiele. De blonde Leidenaar 
brengt het meegereisde Haagse legi-
oen met een droge uithaal in extase: 
1-2. Een late intimidatiepoging van 
een Feyenoorder beantwoordt De 
Vos van Steenwijk pardoes met een 
uppercut.

In de kwartfinale tegen Excelsior 
geniet FC Den Haag eindelijk weer 
eens het thuisvoordeel, al moeten de 
staanplaatsen op de Noord-tribune 
na supportersrellen in de thuis-
wedstrijd tegen Ajax leeg blijven. 
Boere viert in het Zuiderpark zijn 
rentree. Dat betaalt zich binnen tien 
minuten uit, als hij toeslaat uit een 
door Bouwens doorgekopte corner. 
Otto en nog eens Boere zorgen voor 
een voorsprong van 3-1 bij rust. In 
de tweede helft zien we die geen 
moment meer in gevaar komen en 
plaatst de FC zich wederom bij de 
laatste vier in de bekerstrijd. De 
loting leidt tot de halve finales Ajax-
FC Groningen en FC Den Bosch-FC 
Den Haag.

Wonder boven wonder
Nog niet verlost van degradatie-

zorgen toont FC Den Haag zich 
op een dinsdagmiddag op bezoek 
bij zoete lieve Gerritje de Haagse 
bekerreputatie waardig. In de eerste 
helft wordt de tegenstander vooral 
gefrustreerd. Kort na rust slaat De 
Roode wederom toe, uit een vrije 
trap op aangeven van Lems. Met 
nog twee treffers maakt Morley de 
tegenstander af en weigert in de 
slotfase een applauswissel. Voor de 
radio schreeuwen wij later Ajax in 
een replay tegen FC Groningen naar 
de winst, want een finale tegen de 
winnaar van de Europa Cup voor 
Bekerwinnaars is direct goed voor 
Europees voetbal.

Het uitkomen van de droom van 
een eindstrijd Ajax-FC Den Haag 
blijkt alleen een nachtmerrie voor 
menig burgemeester. Plotseling 
durft geen enkele stad het meer aan 
de bekerfinale binnen de poorten te 
halen. Uiteindelijk werpt de stad van 
Vrede en Recht zich op als redder in 
de nood en voorkomt daarmee dat 
loting een winnaar van de KNVB-
beker moet aanwijzen.

Dromen zijn bedrog
Een om veiligheidsredenen zeer 
beperkt aantal supporters uit Den 
Haag en Amsterdam (6.111 om pre-
cies te zijn) en de kijkers van een 
live-uitzending op televisie, zien 
een memorabel voetbalgevecht. 
Zeker het eerste half uur toont Aax 
zich superieur en stuurt het Haagse 
team van het kastje naar de muur. 
Eén treffer (van John Bosman) 
is een zeer bescheiden uitdruk-
king van het krachtsverschil. Dan 
begint de ploeg van Van de Meent 
en Steegman terug te knokken. 
Kort voor rust vormt een fraaie 
gelijkmaker de beloning. Boere 
kopt knap raak uit een voorzet van 
Morley. Halverwege de tweede helft 
brengt de Engelsman zijn ploeg aan 
de leiding op aangeven van Marco 
van Alphen. Een sensatie hangt 
in de lucht, zeker als Lems alleen 
op Menzo kan af gaan. De Amster-
damse goalie weet een voortij-
dige beslissing net te voorkomen. 
Daarna sleept Bosman in de slotfase 
nog een verlenging uit het vuur. 
Uiteindelijk leggen de vermoeide 
Haagse helden daarin het hoofd in 
de schoot. Met twee treffers voltrekt 
Marco van Basten het vonnis. Wat 
FC Den Haag rest. is de troostprijs 
van het Europa Cup II-toernooi en 
een verdiende ereronde voor het 
dankbare publiek.

Roeland Gelink 
roeland.gelink@gmail.comFC Den Bosch, Marco van Alphen zet voor en Tony Morley stelt de finaleplaats van FC Den Haag zeker. Foto: Jonne Gaemers

Luchtfoto Zuiderpark en omgeving met de sportvelden rondom het voetbalstadion van FC Den Haag, 1988. Foto: Delta-Phot, collectie Haags Gemeentearchief

Finale, Remco Boere viert zijn gelijkmaker in de finale tegen Ajax voor een bomvolle Zuid-tribune.  
Foto’s: Jonne Gaemers
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Luchtfoto Zuiderpark en omgeving met de sportvelden rondom het voetbalstadion van FC Den Haag, 1988. Foto Delta-Phot, collectie Haags Gemeentearchief
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N
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sportvrien-
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de score. Alleen een reeks reddin-
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wil Cambuur die stunt graag herha-
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In die tijd woonde ik nog in 
Den Haag en werkte bij de 
gemeente Delft. Het gemeente-
personeel werd gemobiliseerd 
om als teller te worden inge-
zet. Het toenmalig hoofd van 
de afdeling Bevolking, de heer 
van Beekum, was de plaatselijk 

leider van de volkstelling. Op 
een avond werden wij allemaal 
geïnstrueerd hoe op te treden 
als teller. 

Wij kregen een zwarte koffer 
met daarin een soort pons-
kaarten die ingevuld moesten 
worden door het volk. Ieder 
kreeg een wijk toebedeeld 
om daar op donderdag 25 en 
vrijdag 26 februari de kaarten 
te bezorgen. Op maandag 1 en 
dinsdag 2 maart zouden deze 
weer worden opgehaald. En zo 
ging ik die eerste dag met mijn 
koffer en naam- en adreslijst 
op pad. Mijn wijk was een 
aantal straten rondom de 
Voorhofdreef, in Delft. Op het 
eerste adres liep het gesmeerd. 
Gelukkig  geen tegenwerking, 
want die was wel aangekon-
digd en verwacht. In die tijd 
was er in Delft een nog niet 

opgeloste moord gepleegd, 
dus waren veel mensen wat 
achterdochtig. Een dame vroeg 
mij of ik haar kwam vermoor-
den. Ik antwoordde maar: 
“Eerst uw kaarten invullen, 
daarna zal ik zien wat ik voor u 
kan doen”. 

En zo sjouwde ik en vele an-
dere collega’s met mij door de 
straten van Delft en kwam ik in 
vele huizen. Ondanks dat in die 
tijd de meeste vrouwen nog 
thuis waren, moest ik ‘s avonds 
weer terug naar Delft om 
diegenen te bezoeken die over-
dag afwezig waren geweest. 
Daarna was het weekend om 
bij te komen en de eigen, van 
een Haagse teller ontvangen, 
kaarten in te vullen. 

Op maandag en dinsdag ging 
ik weer langs bij mijn adres-

sen om de ingevulde kaarten 
op te halen. Een enkeling had 
bij het afgeven van de kaarten 
gemopperd dat het maar onzin 
was en zou de kaarten niet in-
vullen. Bij het ophalen werden 
excuses aangeboden voor het 
gedrag van de vorige keer en 
kreeg ik de ingevulde kaarten 
netjes overhandigd. 

Wat er met de gegevens is 
gedaan weet ik niet meer maar 
het CBS zal er blij mee zijn 
geweest. Wat ik wel weet is dat 
het een leuke ervaring was om 
bij de vriendelijke Delftenaren 

op bezoek te komen en daar 
plezierig te worden ontvangen. 
Veel tijd voor een gesprek was 
er helaas niet. De zwarte koffer 
heeft nog jaren dienst gedaan 
als autogereedschapstas. 
De verdere tastbare herin-
neringen die ik nu nog van 
de volkstelling heb zijn een 
uitnodiging voor de instructie-
avond, een set met kaarten en 
uitleg, evenals een overschrij-
vingskaart betreffende het 
honorarium van 140 gulden.

Ed Vernooij
ed-vernooij@hotmail.com

et is alweer vijftig jaar geleden dat eind februari, begin maart in 
Nederland een volkstelling werd gehouden. Dat zou nu hoogstwaar-
schijnlijk ondenkbaar zijn; ik hoor bepaalde politieke partijen en een 

deel van de advocatuur al huilen.

H

Set kaarten voor de volkstelling

Uitleg volkstelling

De volkstelling in 1971
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Wat er met de gegevens is 
gedaan weet ik niet meer maar 
het CBS zal er blij mee zijn 
geweest. Wat ik wel weet is dat 
het een leuke ervaring was om 
bij de vriendelijke Delftenaren 

op bezoek te komen en daar 
plezierig te worden ontvangen. 
Veel tijd voor een gesprek was 
er helaas niet. De zwarte koffer 
heeft nog jaren dienst gedaan 
als autogereedschapstas. 
De verdere tastbare herin-
neringen die ik nu nog van 
de volkstelling heb zijn een 
uitnodiging voor de instructie-
avond, een set met kaarten en 
uitleg, evenals een overschrij-
vingskaart betreffende het 
honorarium van 140 gulden.

Ed Vernooij
ed-vernooij@hotmail.com

et is alweer vijftig jaar geleden dat eind februari, begin maart in 
Nederland een volkstelling werd gehouden. Dat zou nu hoogstwaar-
schijnlijk ondenkbaar zijn; ik hoor bepaalde politieke partijen en een 

deel van de advocatuur al huilen.

H

Set kaarten voor de volkstelling

Uitleg volkstelling

De volkstelling in 1971
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Deze stadsrijschool is de oudste 
burgermanege van Nederland 

en met de koninklijke status een 
echte parel in Den Haag. 

JOOP BÖNNEN
‘S-GRAVENHAAGSCHE

STADSRIJSCHOOL 
KAZERNESTRAAT 50

Bouw mee 
aan Haags karakter!

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

Dinsdag 9 maart 2021

In elke editie van De Haagse Tijden stapt 
autojournalist John Vroom weer even in een 
auto die vroeger door Den Haag reed.
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In de jaren ’60 
waren vrouwen 
en auto’s nog  
onlosmakelijk 
met elkaar 
verbonden in 
promotie- en 
reclame-uitingen 
en geven nu een 
nostalgische blik 
op het tijdsbeeld 
van toen. 

Beauties of the Sixties (45) John Vroom (autojournalist)

Renault 
Dauphine 

In de jaren zestig, eigenlijk al 
vanaf de introductie in 1957, 
was de Renault Dauphine een 
veel gezien model op de Neder-
landse wegen. Na een aantal 
kleine facelifts was er begin 
jaren zeventig de Renault Dau-
phine Gordini. Wat model be-
treft was er in al die jaren niets 
wezenlijk veranderd. Karakte-
ristiek model met veel ronde 
vormen. Beetje bol gevormde 
neus. Geen grille – want de mo-
tor zat achterin – maar wel een 
apart gevormde mooi chromen 
bumper over de kentekenplaat 
heen. Op zich logisch, want 
achter de kentekenplaat zat 
een soort van lade waarin het 
reservewiel was opgeborgen. 
Slim hè? De zijkant kende 

ook wat ronde vormen met 
vier relatief kleine portieren. 
Natuurlijk met tochtraampjes 
voor en schuifraampjes achter. 
Traditionele trekhendeltjes als 
portieropeners. De achterkant 
was ook redelijk bol gevormd, 
met op de klep ventilatierib-
bels. Een soort van grille met 
daaronder de motor met, let op, 
38 pk die deze Dauphine van 0 
tot 100 spurtte in 27 seconden. 
De topsnelheid was 126 kilo-
meter volgens de folder. Over 
het interieur schrijft Renault in 
haar folder: “In het model 1967 
presenteert Renault 4 nieuwe, 
heerlijk comfortabele stoelen, 
overtrokken met rijk nylon jer-
sey of verfijnd kunstleder.” Nou, 
dat viel wel een beetje tegen: 

korte zittinkjes en rugleunin-
gen die weinig steun boden, 
maar er wel fraai en strak 
uitzagen. Het zwarte stuur heb 
ik altijd erg mooi gevonden. 
Zwart, met links en rechts  
– waar je gebruikelijk je handen 
plaatst – een gedeelte met rib-
belrandjes, afgezet met zowel 
boven als onder een chroom-
randje. Datzelfde ribbeltje 
kwam ook terug in het rondje 
in het midden van het stuur. 
Lastig uit te leggen, maar heel 
mooi. Links onder het stuur, de 
zeer herkenbare hendel voor 

de verlichting en de claxon en 
rechts onder het stuur, de altijd 
wat Frans-gammel-aanvoe-
lende hendel voor de richting-
aanwijzers. Het dashboard 
zag er netjes gevormd uit en 
was met mat zwart afgewerkt. 
Weinig knoppen. Duidelijke 
vierkante snelheidsmeter, met 
daarin ook de benzinemeter. 
In het midden een Gordini 
sierplaatje met daarboven een 
ielig asbakje. Rechts onder het 
stuur het contactslot met de 
zeer herkenbare en voor die 
tijd grote Neiman-sleutel met 

een dubbele baard, waarmee 
ook de sloten van de portieren 
en de achterklep ontgrendeld 
konden worden. Recht pookje 
dat rechtreeks uit de bodem 
kwam als versnellingshendel. 
Want ja er was geen midden-
tunnel gezien het voordeel van 
de achterwielaandrijving en de 
motor achterin. De uitlaat gaf 
het zeer herkenbare Dauphine 
motorgeluid. Leuke, elegante, 
typisch Franse gezinsauto.

John Vroom
johnvroom@planet.nl

ecentelijk reed ik ter hoogte van de Java-
brug en zag daar aan de Wassenaarseweg 
een witte Renault Dauphine staan. Tegelij-

kertijd moest ik denken aan Sandra, die daar in de 
buurt woonde en waarmee ik regelmatig danste bij 
Dansschool Van de Meulen. Later is zij getrouwd 
met Henk van Beek, een schoolmakker van mij op 
de Economische School, maar dat terzijde.

Dinsdag 9 maart 2021

Kent u het nummer Blue 
on blue nog, van Bobby 
Vinton uit 1963? Denk 
dat dit de inspiratie is 
geweest voor Trudy in 
haar blauwe jurk met 
blauwe pumps, bij haar 
blauwe Ford Taunus met 
blauw stuur en dashboard 
en voor de finishing touch, 
een blauwe zonwerende 
strook op de voorruit.

R
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De komende periode zie en hoor je onderstaande programma’s bij Omroep 
West. Daarnaast houden we je natuurlijk altijd op de hoogte van al het nieuws.

89.3 Radio West maandag t/m vrijdag 

06.00 uur   West Wordt Wakker Nieuws uit de regio en van daarbuiten, met 
Tjeerd Spoor en Jorinda Teeuwen (foto).

10.00 uur   Aan de Bak Gezellige muziek, spelletjes en een bak koffi e met 
Patrick van Houten. 

  12.00 uur   Muijs in de Middag Lunchprogramma met  
  sport-, media- en cultuurnieuws, met Bas Muijs.
                 14.00 uur   Muziek aan Zee
             Marjolein Visser draait heerlijke muziek.
                      16.00 uur  West komt Thuis Justin Verkijk 
             neemt de dag met je door.
           19.00 uur Avondklokradio Zo lang  
            de avondklok van kracht is: een
            avond met veel muziek en gezel- 
            ligheid (tot 23.00 uur).

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

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

14.00 uur   Radio West Sport (tot 18.00 uur, dan non-stop muziek). 
Gevarieerd programma met onder meer sport. 

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

09.00 uur   Muziek van alle Tijden (herhaling om 18.00 uur)
Pieter Kuipers draait muziek op verzoek.

10.00 uur   UIT! 

12.00 uur   Adres Onbekend (tot 14.00 uur, daarna non-stop muziek).
Zoektochten naar uit het oog verloren bekenden, met Ron Kas.

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

ma: Water in Zicht Over watergebieden in Zuid-Holland.

di:  Team West Opsporingsprogramma.

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

wo: Eruit op de Buis Met op 10/3 een rondleiding door het Kunstmuseum  
       en op 17/3 door het Museon, beiden in Den Haag.

do: Zuid West, thuis best Fred Zuiderwijk struint door Den Haag Zuid-west.  

vr:    Hart voor Muziek Zing mee met Hollandse hits.

17.30 uur   TV West Nieuws             

17.45 uur   Weer met Huub  Weerbericht van Huub Mizee.

TV West zaterdag
07.30 uur   TV West Weekoverzicht

17.00 uur  Westdoc: met op 13/3 Rijnland Route over dit enorme 
infrastructurele project in de regio Holland Rijnland en op Op 20/3 de 
documentaire Hotel Belvédère over de geschiedenis van dit hotel in 
Schoonhoven. 

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

10.00 uur  Westdoc Muziek Met op 14/3 Over Grenzen-40 jaar Nits, 
over de band The Nits en op 21/3 George Baker in het Kurhaus, een
registratie van het concert dat hij eind 2019 gaf om zijn 50-jarige jubileum 
te vieren. Met gastoptredens van bekende artiesten. 

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

Deze week bij

westwest
Stadhuizen van Den Haag

ezoekers van buiten Den Haag zeggen vaak smalend:  
‘Jullie wonen in een dorp’. Maar voor een dorp hebben 
we wel een aantal bijzondere stadhuizen. 

Oude Stadhuis
Aan de Groenmarkt staat het gebouw dat 
we vaak het ‘Oude Stadhuis’ noemen. Maar 
als je goed kijkt, zie je dat het uit twee 
delen bestaat. Het oudste deel is uit 1565 
en is gebouwd in de zogeheten renaissan-
cestijl: rozerode baksteen en bewerkte 
trapgevels. Langs het Kerkplein ligt de 
uitbreiding die ruim 100 jaar later is ge-
bouwd. Inmiddels was de bouwstijl barok. 

Loop er eens langs en kijk omhoog naar de 
Haagse ooievaar met twee dames aan zijn 
zijde. Zij zijn de symbolen van Voorzichtig-
heid en Gerechtigheid. 

Wat is tijdelijk
Aan het eind van de negentiende eeuw 
was het Stadhuis aan de Groenmarkt veel 
te klein geworden. Den Haag had inmid-
dels 180.000 inwoners en meer dan 2000 
ambtenaren. De gemeenteraad verplaatste 
zijn vergaderingen van de Groenmarkt 
naar een ‘tijdelijke’ raadszaal aan de Ja-
vastraat. Daar zou men blijven vergaderen 
tot 1972, toen de nieuwe raadszaal aan 
de Groenmarkt kwam. Deze aanbouw is 
alweer verdwenen, hij stond op de plaats 
waar nu de Snoeptrommel staat. 

Monchyplein

De Gemeenteraad discussieerde lang over 
de juiste plek voor een nieuw stadhuis: aan 
het Spui of aan de rand van de Archipel-
buurt. Uiteindelijk kwam pas in 1953 het 
nieuwe stadhuis op het Alexanderveld, het 

voormalige exercitieterrein van de Alexan-
derkazerne. Met als nieuwe straatnaam het 
Burgemeester Monchyplein. Dit stadhuis 
is in 1996 afgebroken en op die plek staan 
nu appartementencomplexen rond een 
prachtige vijver. Wandel daar eens langs 
en bewonder de delen van het afgebroken 
stadhuis die bewaard zijn gebleven.

IJspaleis
Uiteindelijk is het Haagse stadhuis toch aan 
het Spui gekomen. Ook daar ging het nodi-
ge gedoe aan vooraf. Oorspronkelijk was 
het plan om het stadhuis aan het Monchy-
plein uit te breiden, daar was het ontwerp 
ook klaar voor. Een van de toenmalige wet-
houders stelde voor om een volledig nieuw 
stadhuis in de binnenstad te bouwen en te 
combineren met een nieuwe bibliotheek. 
Een prijsvraag onder architecten leverde 
meerdere ontwerpen op. De inwoners van 
Den Haag konden in het Gemeentemuseum 
de maquettes bekijken en hun voorkeur 
uitspreken. Ik herinner me dat ik koos voor 
het ontwerp van Rem Koolhaas. Echter, het 
Gemeentebestuur koos voor het ontwerp 
van de Amerikaanse architect Richard 
Meier. Bij hem kun je gebouwen bestellen 
in alle kleuren, zolang het maar wit is. En al 
gauw gaven de Hagenaars het gebouw zijn 
passende bijnaam: ‘ons eigen IJspaleis’.

Zilveren Jubileum

Op 8 september 2020 is het precies 25 
jaar geleden dat koningin Beatrix het 
stadhuis aan het Spui officieel opende. Dit 
zilveren jubileum is aanleiding voor de 
tentoonstelling ‘Stadhuizen van Den Haag 
– 25 jaar stadhuis aan het Spui’, georgani-
seerd door Monumentenzorg Den Haag, in 
samenwerking met het Haags Gemeente-
archief. Deze tentoonstelling kun je online 
bekijken (zie pagina 13).

Jacqueline Alders 
Stadswandelingen en Fietstours in Den Haag 
www.ikgidsudoordenhaag.nl
info@jacquelinealders.nl

B

De twee delen van het ‘Oude Stadhuis’ aan het Kerkplein 
en de Groenmarkt, 1984. Foto Stokvis, collectie Haags 
Gemeentearchief

Mooi detail van het Oude Stadhuis, Groenmarkt

Nog een bijzonder element van het afgebroken stadhuis, 
aan het Monchyplein

Op het Monchyplein zijn nog enkele stukken van het 
afgebroken stadhuis te bewonderen.

Dinsdag 9 maart 2021
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te klein geworden. Den Haag had inmid-
dels 180.000 inwoners en meer dan 2000 
ambtenaren. De gemeenteraad verplaatste 
zijn vergaderingen van de Groenmarkt 
naar een ‘tijdelijke’ raadszaal aan de Ja-
vastraat. Daar zou men blijven vergaderen 
tot 1972, toen de nieuwe raadszaal aan 
de Groenmarkt kwam. Deze aanbouw is 
alweer verdwenen, hij stond op de plaats 
waar nu de Snoeptrommel staat. 

Monchyplein

De Gemeenteraad discussieerde lang over 
de juiste plek voor een nieuw stadhuis: aan 
het Spui of aan de rand van de Archipel-
buurt. Uiteindelijk kwam pas in 1953 het 
nieuwe stadhuis op het Alexanderveld, het 

voormalige exercitieterrein van de Alexan-
derkazerne. Met als nieuwe straatnaam het 
Burgemeester Monchyplein. Dit stadhuis 
is in 1996 afgebroken en op die plek staan 
nu appartementencomplexen rond een 
prachtige vijver. Wandel daar eens langs 
en bewonder de delen van het afgebroken 
stadhuis die bewaard zijn gebleven.

IJspaleis
Uiteindelijk is het Haagse stadhuis toch aan 
het Spui gekomen. Ook daar ging het nodi-
ge gedoe aan vooraf. Oorspronkelijk was 
het plan om het stadhuis aan het Monchy-
plein uit te breiden, daar was het ontwerp 
ook klaar voor. Een van de toenmalige wet-
houders stelde voor om een volledig nieuw 
stadhuis in de binnenstad te bouwen en te 
combineren met een nieuwe bibliotheek. 
Een prijsvraag onder architecten leverde 
meerdere ontwerpen op. De inwoners van 
Den Haag konden in het Gemeentemuseum 
de maquettes bekijken en hun voorkeur 
uitspreken. Ik herinner me dat ik koos voor 
het ontwerp van Rem Koolhaas. Echter, het 
Gemeentebestuur koos voor het ontwerp 
van de Amerikaanse architect Richard 
Meier. Bij hem kun je gebouwen bestellen 
in alle kleuren, zolang het maar wit is. En al 
gauw gaven de Hagenaars het gebouw zijn 
passende bijnaam: ‘ons eigen IJspaleis’.

Zilveren Jubileum

Op 8 september 2020 is het precies 25 
jaar geleden dat koningin Beatrix het 
stadhuis aan het Spui officieel opende. Dit 
zilveren jubileum is aanleiding voor de 
tentoonstelling ‘Stadhuizen van Den Haag 
– 25 jaar stadhuis aan het Spui’, georgani-
seerd door Monumentenzorg Den Haag, in 
samenwerking met het Haags Gemeente-
archief. Deze tentoonstelling kun je online 
bekijken (zie pagina 13).

Jacqueline Alders 
Stadswandelingen en Fietstours in Den Haag 
www.ikgidsudoordenhaag.nl
info@jacquelinealders.nl

B

De twee delen van het ‘Oude Stadhuis’ aan het Kerkplein 
en de Groenmarkt, 1984. Foto Stokvis, collectie Haags 
Gemeentearchief

Mooi detail van het Oude Stadhuis, Groenmarkt

Nog een bijzonder element van het afgebroken stadhuis, 
aan het Monchyplein

Op het Monchyplein zijn nog enkele stukken van het 
afgebroken stadhuis te bewonderen.
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Livestream The Doors in Concert – Vrijdag 12 maart om 20.30 uur

Laat u op vrijdag 12 maart verassen door een gratis livestream van The Doors in Con-
cert. Via Vimeo kun je de unieke sfeer van een ‘The Doors concert’ vanuit je huiskamer 
beleven, in professionele en hoge beeldkwaliteit en zonder advertenties. The Doors in 
Concert nemen je mee naar de hoogtijdagen van The Doors, eind jaren ’60, met num-
mers als “Light my Fire”, “Love her Madly”, “L.A. Woman” en “Riders on the Storm”. De 
zanger heeft de looks en stem van Jim Morrison, de toetsenist vertoont verbluffende 
gelijkenis met Ray Manzarek, de gitarist speelt en klinkt als Robby Krieger en de drum-
mer kan John Densmore tot in de finesses benaderen. Authenticiteit is het handels-
merk van deze muzikanten. Er worden uitsluitend originele instrumenten gebruikt om 
de sound van de live- concerten van The Doors te evenaren, zoals de Vox Continental, 
Gibson G-101 en de Gibson SG. Vanzelfsprekend speelt de toetsenist de baspartijen 
met zijn linkerhand op een historisch correcte Fender Rhodes Piano Bass met silver- of 

goldtop, net als Ray Manzarek. Hiernaast ge-
bruikt de band oude Fenderversterkers en ori-
ginele microfoons. ‘Het geluid van The Doors op 
het podium was vaak interessanter en puurder 
dan dat van de studio-uitvoeringen’, aldus de 
tributeband. De bandleden laten zich inspireren 
door de verschillende live-cd’s van de concerten 
Live at the Aquarius Theatre, Live in Pittsburgh, 
Live in New York, Live in Stockholm, Live at the 
Matrix en In Concert.

Meer informatie via cultuurpodiumboerderij.nl

Films
 
Het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) biedt een  
onafhankelijke en inspirerende plek waar publiek en professionals terecht kunnen 
voor een pluriform aanbod documentaires van hoge kwaliteit. Pluriform wat betreft 
vorm en inhoud, maar ook wat betreft (culturele) achtergrond van de maker. 
Op de site idfa.nl bekijkt u gratis een selectie van films die bij IDFA hebben gedraaid. 

How big is the Galaxy?
Het gezin Zharkov, bestaande uit vader, moeder en twee 
zoontjes, behoort tot de Dolganen, een van de laatste 
inheemse volken die een nomadisch bestaan leiden in het 
afgelegen uiterste noorden van Siberië. Voorheen was 
het gebruikelijk dat kinderen naar kostschool gingen, 
waar ze vervreemdden van hun familie en cultuur, maar 
tegenwoordig kunnen gezinnen een door de Russische 
autoriteiten gestuurde leerkracht in huis nemen, zodat de 
kinderen thuis kunnen leren. 

In deze kalm observerende film staan de zevenjarige Zak-
har en zijn oudere broer Prokopy centraal. Zakhar start 
in het eerste leerjaar, onder leiding van de jonge, maar serieuze juf Nelly. Zij vertelt 
over de leider Poetin en het belang van wiskunde, en hij leert klassieke gedichten uit 
zijn hoofd. Zakhar is een nieuwsgierig en slim jongetje. Hij heeft elke dag wel hon-
derd vragen over de wereld en verbaast zich erover dat zijn juf niet alles weet. Dit 
alles gebeurt tegen de achtergrond van de eindeloze, door een laag sneeuw bedekte 
toendra en het dagelijks leven van de Dolganen, met de visvangst en het houden van 
rendieren als belangrijkste middelen van bestaan.

Holland Neutraal , de leger- en vlootfilm
In 1916 kreeg de Haagse bioscoopexploitant Willy Mul-
lens van het Ministerie van Oorlog opdracht om een film 
te maken die moest bewijzen dat de Nederlandse strijd-
krachten paraat waren om de neutraliteit van het land 
te verdedigen. Ook moest de film de waardering van de 
bevolking voor de strijdkrachten bevorderen. Mullens en 
zijn cameralieden brachten op minutieuze wijze de meest 
uiteenlopende activiteiten van leger en vloot in beeld, van 
het afschieten van torpedo’s tot het transport van post-
duiven in schokvrije keurslijfjes op kleine matrasjes. Op 
9 januari 1917 ging de film in Mullens’ eigen Residentie-
Bioscoop in première, in aanwezigheid van de koningin 
en haar gemaal en vele hoogwaardigheidsbekleders. 
De film kreeg hierna een uitgebreid roulement langs 
de Nederlandse bioscopen, met speciale vertoningen 
voor ouden-van-dagen en schoolkinderen. Hoewel de 
ontvangst overwegend positief was, lieten socialisten en 
anti-militaristen ook protesten tegen de film horen.

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.

Fototentoonstelling Stadhuizen van Den Haag

Het Atrium Den Haag is nog steeds tot na-
der order gesloten voor activiteiten, maar 
de expositie over het 25-jarige bestaan 
van het Stadhuis en het Atrium met ver-
halen van Haagse stadhuizen en raadzalen 
door de eeuwen heen is nu online te zien! 
Onderdeel van deze expositie is de online 
documentaire 25 Jaar Stichting Atrium. Op 
8 september 2020 is het precies 25 jaar 
geleden dat koningin Beatrix het stadhuis aan het Spui officieel opende. Dit zilveren 
jubileum is aanleiding voor de tentoonstelling “Stadhuizen van Den Haag – 25 jaar stad-
huis aan het Spui”, georganiseerd door Monumentenzorg Den Haag in samenwerking 
met het Haags Gemeentearchief. Verdeeld over zestien panelen vertelt de tentoonstel-
ling het verhaal van Haagse stadhuizen en raadzalen door de eeuwen heen. 

Meer informatie via denhaag.com/nl/agenda/stadhuizen-van-den-haag

Boeken

De wilde stilte – Raynor Winn
Sinds Raynor en haar man Moth hun huis kwijtraakten en 
alleen met een rugzak en een tentje de bijna duizend kilome-
ter aflegden van het South West Coast Path, en ze maanden 
lang leefden aan de wilde en winderige kustlijn van Engeland, 
voelen de kliffen, de lucht en de rotsachtige bodem aan als 
hun thuis. Moth had een terminale diagnose, maar tegen 
elke medische verwachting in lijkt hij in de natuur te zijn 
opgeleefd. Zo ontdekken Raynor en Moth op de ruige strook 
tussen land en zee dat alles mogelijk is. De terugkeer naar een 
normaal bestaan blijft moeilijk – totdat een ongelooflijk gebaar 
van iemand die hun verhaal heeft gelezen alles anders maakt. 
De kans nieuw leven te blazen in een prachtige, oude boerderij diep in de heuvels van 
Cornwall en het door landbouw verarmde land stukje bij beetje terug te geven aan de 
natuur, wordt hun redding. Het wordt het nieuwe pad dat zij volgen. Het is een even hel-
der als fijnzinnig verhaal over de instinctieve verbinding tussen onze ziel en de natuur, 
en hoe belangrijk die is voor ons allemaal.

Ogenblik & eeuwigheid – Joke J. Hermsen
Waarom hebben we kunst, muziek en literatuur nodig als 
brood? En: hoe verhouden kunstenaars en schrijvers zich tot de 
tijd en de tijdgeest? In Ogenblik & eeuwigheid doet Joke J. Herm-
sen twee dingen tegelijk. Zij maakt de balans op van wat zij in de 
afgelopen twee decennia aan beschouwend werk heeft gepubli-
ceerd en verkent nieuwe onderwerpen in de domeinen waarin 
zij zich bijzonder thuis voelt: die van de kunst, het denken en de 
ervaring van de tijd. Deze bundel bevat naast oud goud uit Stil de 
tijd en Kairos, waaronder stukken over Rothko, Ten Holt, Woolf 
& Proust, Thomas Mann en Vasalis, vele nieuwe essays. Het is 
een vurig pleidooi voor meer tijd en geld voor de kunst. 

Blijf lekker thuisBlijf lekker thuis Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Haagse Tijden interessant kunnen 
zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. Heeft u activiteiten te 
melden? Stuur uw gegevens op via e-mail naar dehaagsetijden@bruckel.nl of bel: 070 - 360 76 76

Nu de lockdown is afgekondigd, kunt u het beste zoveel mogelijk thuisblijven. 
Naast het lezen van een goed boek of bekijken van een inspirerende film, bieden vele organisaties hun (culturele) diensten 

ook online aan. De redactie van De Haagse Tijden deelt enkele tips met u. 
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Kom naar de winkel,
bekijk ons aanbod en laat u adviseren.

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

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

Het Warenhuis voor Thuis

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

Weimarstraat 136  •  2562 HC Den Haag  •  070 360 70 29  •  www.rgshoeservice.nl

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

Ook voor  uw
orthopedische 
aanpassingen aan 
confectieschoenen

Bankstel Locarno verkrijgbaar in 2,5 zits en 3 zits
Model Locarno is leverbaar 

in alle stoffen uit onze ‘stalenkamer’.

U heeft al een Locarno bank 
zoals op deze foto vanaf € 1.895,-

Gratis bij u thuis geleverd. 

Kom langs of kijk op starstijlmeubelen.nl

NU BIJ STAR
STIJLMEUBELEN

VANAF
€ 1.895,- 

Jaren later, na mijn afstuderen 
aan de Landbouw Hogeschool 
in 1966, arriveerde ik op 
woensdag 28 augustus 1968 
op het Station Staatsspoor in 
Den Haag. Mijn eerst woon-
adres in Den Haag was een 
kamer aan de Parallelweg 124 
te Den Haag. Het duurde niet 
lang voordat ik kon beginnen 
met mijn nieuwe baan. Op 
maandag 2 september 1968 
was mijn eerste werkdag bij 
Boekbinderij J. Spiegelenberg 
N.V., Zonweg 47 (Binckhorst).

In eerste instantie was het niet 
mijn bedoeling om hier heel 
lang te blijven. Ik wilde Neder-
land, maar vooral ook de rest 
van West-Europa in al zijn fa-
cetten proberen te ontdekken. 
Daar kwam uiteindelijk niets 

van terecht, aangezien ik bleef 
hangen bij een Nederlandse 
vrouw met lang blond haar en 
mooie blauwe ogen. Ik ging 
in die tijd bijna elke zaterdag-
avond naar verschillende dan-
cings in Scheveningen, zoals 
de Pam-Pam, Tiffany, Paddock, 
Palladium en Copacabana. Op 
een zaterdagavond, in de na-
zomer van 1971 leerde ik een 
meisje kennen in de dancing 
Pam-Pam te Scheveningen. We 
hadden de hele avond samen 
gedanst en vonden elkaar 
direct leuk, het was liefde op 
het eerste gezicht. Zij was toen 
achttien jaar jong en heette 
Ingrid Melinda Bol (1953 – 
2014). Uiteindelijk zijn wij op 
10 september 1975 getrouwd 
in Lavello, Italië.

Intussen ging ik in die jaren 
twee avonden per week naar 
de avondschool, gelegen aan 
de Capadosestraat 9-11, om de 
Nederlandse taal in woord en  
geschrift te leren. De avondop-
leiding werd volledig gefinan-
cierd door het Arbeidsbureau. 
Ik haalde bij het eindexamen 
een gemiddeld cijfer van 
negen. Daarna met de hulp 
van een ambtenaar van het 
Arbeidsbureau aan de Troel-
strakade, trad ik in januari 
1973 in dienst bij het Ministe-
rie van Landbouw en Visserij, 

directie Bedrijfsstructurele 
Aangelegenheden (BSA). Ik 
was in Italië afgestudeerd aan 
de Landbouwhogeschool en 
had mijn Italiaanse diploma 
met titel, maar wat het in 
Nederland waard was, wist 
ik eigenlijk niet. Ik heb toen 
aan de directie Landbouw-
onderwijs van het Ministerie 
gevraagd of ze dat wilden uit-
zoeken. Na een tijdje ontving 
ik toen een door de minister 
ondertekende verklaring 
dat mijn Italiaanse opleiding 
gelijkwaardig was aan die van 
de Nederlandse Landbouw-
hogeschool en daarom was ik 
ook gerechtigd de ingenieurs 
titel voor mijn naam te zetten. 
Mijn collega’s waren uiteraard 
wel even verbaasd en zelfs een 
beetje jaloers. Gelukkig was 

mijn vriendin, Ingrid Mel-
inda Bol – we waren nog niet 
getrouwd – al een jaar eerder, 
in 1972, in dienst getreden bij 
het ministerie van Landbouw 
en Visserij, afdeling Post en 
Archiefzaken. Zij is dan ook 
een grote steun voor me ge-
weest in mijn beginjaar bij het 
Ministerie. 

In die jaren, zoals toen gewoon 
was in Nederland, ging ik elke 
zaterdagochtend met een tas 
met schoon ondergoed en kle-
ding naar het badhuis, gelegen 
aan de Paets van Troostwijk-
straat 87, voor een wekelijkse 
douche of bad. Voor mij was dit 
echt een openbaring. Zover ik 
weet, bestonden in Italië toen 
nog geen openbare douche- en 
badgelegenheden, wel open-

bare toiletten. Een tweede ver-
assing was het feit dat ik bij het 
Station Hollands Spoor voor 
ongeveer een kwartje eten 
uit de muur kon halen, zoals 
een bamibal, nasibal, loempia, 
kroket etc. Toch was het niet 
hetzelfde als thuis in Italië, 
gewend als ik was aan de lek-
kere gerechten die mijn lieve 
moeder altijd klaarmaakte, 
dacht ik weleens: was ik maar 
bij moeder thuis gebleven. 
Tenslotte herinner ik me nog 
heel goed het touwtje uit de 
brievenbus en de melkboer die 
langskwam en voor je huisdeur 
flessen melk neerzette met 
wisselgeld. Ondenkbaar in het 
Italië van toen en nu. Hoe dan 
ook, ik heb in Nederland een 
gezin gesticht en ben inmiddels 
trotse opa van vier kleinkinde-
ren. Ook heb ik een geweldige 
carrière achter de rug bij ach-
tereenvolgens: het Ministerie 
van Landbouw en Visserij, Ge-
meente Den Haag en Gemeente 
Gouda. Anno 2021 woon ik nog 
steeds hier en voel ik me een 
echte Hagenees/Hagenaar die 
met plezier woont in de mooie 
stad achter de duinen. 

Hoe raar kan het leven van een 
mens lopen? Gods wegen zijn 
ondoorgrondelijk.

Donato Valente 

p 1 oktober 1952 ging ik naar de eerste klas van de lagere school, in 
Italië. Na de verwoesting van de Tweede Wereldoorlog, Europa lag toen 
nog in puin, kwam in die jaren het Amerikaanse Marshallplan voor West 

Europa volop aan de gang. Ik kan me nog goed herinneren dat we regelmatig 
voedselpakketten kregen. Daar zat van alles en nog wat in, maar in ieder geval 
altijd een pak poedermelk; Italië was toen nog geen zuivelland. In die tijd kregen 
alle kinderen  poedermelk drinken op de lagere school en ondanks dat ik het 
niet lekker vond, moest ik het toch opdrinken van de juf. Vraag me niet hoe ik dat 
voor elkaar kreeg. Ik weet nog dat de juf ons vertelde dat de poedermelk uit Hol-
land kwam; een land ver van Italië met veel koeien en veel melk. Ik kon toen nog 
niet alles bevatten, maar later begreep ik precies wat ze bedoelde. 

O
Mijmeringen van een Haagse immigrant

“Bij het Station Hollands Spoor kon je voor 
ongeveer een kwartje eten uit de muur halen.”

Donato vijf jaar, naast zijn oudere broer 
Mauro, 1952

Ingrid Melinda Bol en Donato Valente trouwen op 10 september 1975 in Lavello, Italië
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ik eigenlijk niet. Ik heb toen 
aan de directie Landbouw-
onderwijs van het Ministerie 
gevraagd of ze dat wilden uit-
zoeken. Na een tijdje ontving 
ik toen een door de minister 
ondertekende verklaring 
dat mijn Italiaanse opleiding 
gelijkwaardig was aan die van 
de Nederlandse Landbouw-
hogeschool en daarom was ik 
ook gerechtigd de ingenieurs 
titel voor mijn naam te zetten. 
Mijn collega’s waren uiteraard 
wel even verbaasd en zelfs een 
beetje jaloers. Gelukkig was 

mijn vriendin, Ingrid Mel-
inda Bol – we waren nog niet 
getrouwd – al een jaar eerder, 
in 1972, in dienst getreden bij 
het ministerie van Landbouw 
en Visserij, afdeling Post en 
Archiefzaken. Zij is dan ook 
een grote steun voor me ge-
weest in mijn beginjaar bij het 
Ministerie. 

In die jaren, zoals toen gewoon 
was in Nederland, ging ik elke 
zaterdagochtend met een tas 
met schoon ondergoed en kle-
ding naar het badhuis, gelegen 
aan de Paets van Troostwijk-
straat 87, voor een wekelijkse 
douche of bad. Voor mij was dit 
echt een openbaring. Zover ik 
weet, bestonden in Italië toen 
nog geen openbare douche- en 
badgelegenheden, wel open-

bare toiletten. Een tweede ver-
assing was het feit dat ik bij het 
Station Hollands Spoor voor 
ongeveer een kwartje eten 
uit de muur kon halen, zoals 
een bamibal, nasibal, loempia, 
kroket etc. Toch was het niet 
hetzelfde als thuis in Italië, 
gewend als ik was aan de lek-
kere gerechten die mijn lieve 
moeder altijd klaarmaakte, 
dacht ik weleens: was ik maar 
bij moeder thuis gebleven. 
Tenslotte herinner ik me nog 
heel goed het touwtje uit de 
brievenbus en de melkboer die 
langskwam en voor je huisdeur 
flessen melk neerzette met 
wisselgeld. Ondenkbaar in het 
Italië van toen en nu. Hoe dan 
ook, ik heb in Nederland een 
gezin gesticht en ben inmiddels 
trotse opa van vier kleinkinde-
ren. Ook heb ik een geweldige 
carrière achter de rug bij ach-
tereenvolgens: het Ministerie 
van Landbouw en Visserij, Ge-
meente Den Haag en Gemeente 
Gouda. Anno 2021 woon ik nog 
steeds hier en voel ik me een 
echte Hagenees/Hagenaar die 
met plezier woont in de mooie 
stad achter de duinen. 

Hoe raar kan het leven van een 
mens lopen? Gods wegen zijn 
ondoorgrondelijk.

Donato Valente 

p 1 oktober 1952 ging ik naar de eerste klas van de lagere school, in 
Italië. Na de verwoesting van de Tweede Wereldoorlog, Europa lag toen 
nog in puin, kwam in die jaren het Amerikaanse Marshallplan voor West 

Europa volop aan de gang. Ik kan me nog goed herinneren dat we regelmatig 
voedselpakketten kregen. Daar zat van alles en nog wat in, maar in ieder geval 
altijd een pak poedermelk; Italië was toen nog geen zuivelland. In die tijd kregen 
alle kinderen  poedermelk drinken op de lagere school en ondanks dat ik het 
niet lekker vond, moest ik het toch opdrinken van de juf. Vraag me niet hoe ik dat 
voor elkaar kreeg. Ik weet nog dat de juf ons vertelde dat de poedermelk uit Hol-
land kwam; een land ver van Italië met veel koeien en veel melk. Ik kon toen nog 
niet alles bevatten, maar later begreep ik precies wat ze bedoelde. 

O
Mijmeringen van een Haagse immigrant

“Bij het Station Hollands Spoor kon je voor 
ongeveer een kwartje eten uit de muur halen.”

Donato vijf jaar, naast zijn oudere broer 
Mauro, 1952

Ingrid Melinda Bol en Donato Valente trouwen op 10 september 1975 in Lavello, Italië
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Badkamer aanpassingen
zoals een mooie inloopdouche!
Bent u bang om te vallen in de badkamer?
Hennink denkt met u mee.Complete verbouwingen • Duurzame oplossingen • Storingsdienst •  Technisch onderhoud • Dakreparaties

Mechanische ventilatie • Badkamer • Sanitair • Keukens • Elektra • CV nieuw / reparatie

OOK

VERDUURZAMING

WONINGEN

ADVIES &

WARMTEPOMP

Let op:   Eerdere prijswinnaars kunnen hun cadeaubon van
Comfortland nog inleveren t/m 12 maart 2021.

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 
18 maart 2021 mailen naar 
puzzel@dehaagsetijden.nl. 

Oplossingen vorige editie:
Sudoku: 2
Zweedse puzzel: winterpret
Kruiswoordpuzzel: schaatser

Wij feliciteren de winnaar van de vorige editie met 
de mooie prijs, aangeboden door de Fifties Store. 
De platenspeler Crosley Cruiser 2 gaat naar: 
Nannie van Berkel te Zoetermeer

Puzzel & Win! 
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SUDOKU1

Het is klein, en het is mooi en je herinnert je deze 
waarschijnlijk nog in de slaapkamer van je zus of aan het 
bureau van je moeder. 
Deze originele bureautelefoon werd opnieuw ontworpen 
met deze slimme nieuwe look, Lovely & Pink, t.w.v. € 79,00.

. 

Horizontaal: 1 raad; 6 grondsoort; 11 onder andere; 12 slim; 13 kelner; 14 oosterlengte; 
16 riv. in Italië; 18 grote bijl; 20 amendement; 22 parasiet; 23 rechthoekig; 25 losgerafelde 
draad; 26 een zekere; 27 sportterm; 28 domoor; 30 Europeaan; 31 knuppel; 33 enig; 35 en 
dergelijke; 36 muziekschij�je; 38 pl. in Zeeland; 41 bel; 45 pl. in Gelderland; 47 vrouwelijk 
dier; 48 kuil; 49 ratelpopulier; 51 soldatenvoedsel; 53 deel v.h. hoofd; 55 �ijn weefsel; 
56 strijdperk; 58 zangstem; 59 vervoermiddel; 60 Chinese munt; 61 bakplaats; 63 loopvogel; 
65 en andere; 66 werk; 67 schootcomputer.

Verticaal: 1 strelen; 2 smet; 3 Europeaan; 4 water in Friesland; 5 Europese taal; 6 pl. in 
Rusland; 7 getijde; 8 vertrager; 9 spelonk; 10 riv. in Frankrijk; 11 viseter; 15 jaargetijde; 
17 watertje; 19 vogel; 21 vertaler; 23 armoedige woning; 24 vreemde munt; 27 cowboyfeest  
29 familielid; 32 ontkenning; 34 pl. in Gelderland; 37 Russisch gebergte; 38 durende 
vijandschap; 39 paard; 40 door water omgeven land; 41 strijkmes; 42 sporttrofee; 43 pret; 
44 zangspel; 46 verschoppeling; 50 vaartuig; 52 parvenu; 54 reeds; 55 gezicht; 57 wees 
gegroet; 59 grap; 62 vogelproduct; 64 familielid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59

60 61 62 63 64 65

66 67

KRUISWOORDPUZZEL2

5 16 34 59 17 33 52

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

Aangenaam
Abdis
Aegir
Badman
Bezem
Biefstukzwam
Datum

Diner
Existentieel
Gamma
Haaks
Kerst
Leiden
Lelie

Lunchroom
Medeleerling
Navenant
Nopjes
Nylon
Oedeem
Rembours

Somber
Valeriaan
Verval
Viltje
Zaden
Zakken

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

WOORDZOEKER3

Verkrijgbaar bij de 
Fifties Store 

Namenstraat 73
587 VX Den Haag

070 3585810
www.�iftiesstore.nl

WINNAAR

 Dinsdag 9 maart 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 
2582 BP 's-Gravenhage 

info@adpatres.nl
070 355 64 27

Dinsdag 9 maart 2021




