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Eerst een sfeerbeeld. Het is in 
de jaren na 1955. In dat jaar ga 
ik naar de 3e klas van de nieuwe 
(openbare) lagere school in de 
Tinaarlostraat. Twee jaar later 
verhuisden de leerlingen van 
deze school naar een nog nieuwer 
gebouw, tussen de ‘oude’ en de 
katholieke school in. Met meester 
Koenders als leraar en hoofd der 
school.

Voor de 650 meter van huis (in 
de Denekampstraat) naar school 
liep ik tussen de Oosterhesse-
lenstraat (nu Fluitenbergstraat) 
en de Wapserveenstraat (nu 
Dalerveenstraat) langs de flat aan 
de Maartensdijklaan, dan door 
de Wapserveenstraat naar de 
Leyweg, en daar oversteken bij de 
verkeersbrigadiertjes. Die briga-
diertjes stonden er met z’n vieren 
om het verkeer tegen te houden. 
Nou ja: verkeer - toen ik daar een 
paar jaar later zelf stond, kwam 
er nog maar af en toe een auto 
langs. (En soms een fietser: m’n 
oma die snoepjes kwam bren-
gen.) Er waren dan ook nog geen 

winkels op de Leyweg. Alleen 
de plaatsen waar die moesten 
komen, waren al uitgegraven.
Aan de zuid-west kant waren ze 
er al voor aan het heien. Op een 
manier die ik daarna nooit meer 
heb gezien: er werd een buis de 
grond in geslagen, daar werd de 
wapening in gedaan, en tijdens 
het storten van het beton in de 
buis werd die buis weer omhoog 
getrokken.

Aan de noordoostkant waren 
ze nog niet zover: tussen de 
Wapserveenstraat en de Oos-
terhesselenstraat lagen in het 
afgegraven stuk vele bergjes van 
aarde: waarschijnlijk stuk voor 
stuk daar neer gekiept door 

vrachtauto’s. Als jongetje vond 
je dat prachtig: je rende kriskras 
van bergje naar bergje. En dat 
deden er meer, want over de 
hoogste bergjes waren al paadjes 
uitgesleten. In de lente plukte je 
er tussendoor ook nog wat pink-
sterbloemen en madeliefjes voor 
je moeder, die daar erg blij mee 
was … zei ze.
Aan de overzijde van de Ooster-
hesselenstraat, waar later V&D 
zou komen, lag een - in mijn ogen 
- hoge berg van oranje steentjes. 
Heerlijk om daar tegenop te 
lopen: na elke stap omhoog ook 
weer een stukje teruggegleden, 
maar het bereiken de bovenkant 
was het summum - waarvan 
weet ik niet meer. Daarna langs 

de in aanbouw zijnde kerk weer 
richting huis, maar niet voordat 
je je schoenen en je kleren had 
ontdaan van oranje stof. En toch 
kon je moeder soms zien waar je 
was geweest …

In een of meer van de genoem-
de jaren liep ik de route terug 
meestal samen met een vriendje: 
die woonde op de Maartensdij-
klaan in een flat op de hoek van 
de Lonnekerstraat. We renden  
dan ook over de aarden bergjes. 
Behalve als zijn grote zus hem 
kwam ophalen van school: dan 
vond hij dat rennen over die 
bergjes veel te kinderachtig. Die 
zus was al wel een stuk ouder: ze 
had al een echt vriendje.

En dan nu m’n probleem(pje). 
Het vriendje met wie ik naar huis 
liep, heette Freddy Tempelman. 
Met Google heb ik diverse keren 
gezocht: naar F. of Fred of Freddy 
of Frederik Tempelman - maar 
niets gevonden. Ook op de weini-
ge klassenfoto’s is geen Freddy te 
herkennen. Met andere oud-klas-
genoten heb ik weinig contact 
gehad, maar als ik hen vroeg naar 
de naam Tempelman dan zei 
hun dat niets. Vreemd: naar mijn 
mening moet hij toch minimaal 
een jaar bij mij in de klas gezeten 
hebben. Of heb ik het me soms 
verbeeld?

Flip van Wensen
f.van.wensen@zonnet.nl

n deze krant 
lees ik vaak 
leuke herin-

neringen aan vroeger. 
Aan het eind van zulke 
herinneringen schrijft 
de auteur weleens: ‘Of 
heb ik het me soms 
verbeeld?’ Dan denk ik 
vaak: zoiets kan je je 
toch niet verbeelden… 
Maar zo’n gedachte 
heb ik nu helaas ook: 
heb ik het me soms 
verbeeld?

Is het vriendje echt?

Prins Hendrikstraat 132 
2518 HX Den Haag

info@johanwassenaar.nl
www.johanwassenaar.nl

JOHAN WASSENAAR
VOETBEDDEN OP MAAT EN SCHOENEN

070 - 363 75 19

Loosduinsekade 175, 
2571 BW 's-Gravenhage 

Tel: 070-3603927
info@vd-vlugt.nl

www.glashandel-vandervlugt.nl
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Kerk in Brandtstraat
De naam van de afgebroken 
kerk in de Brandtstraat is 
H.H.Engelbewaarders, één van 
de laatste kerken van de archi-
tect N. Molenaar, leerling van 
P.J.H. Cuijpers.

De kruiswegstaties in deze kerk 
zijn naar een ontwerp van L. 
Lourijsen in gebakken tegels 
uitgevoerd door de Porceleijne 
Fles in Delft.

In het Tegelmuseum in Otterlo 
dat mijn man en ik eind juli 
bezochten ontdekten we dat de 
eerste statie van deze kruisweg 
“Jezus wordt ter dood veroor-
deeld” hier hangt.

In Het Tegelboek: hoogtepun-
ten uit het Nederlands Tegel-
museum staat een afbeelding 
van dit tegeltableau met meer 
informatie.

Marian Mokveld
marianmokveld@gmail.com

Waterstokerij
Haalde in Zoetermeer het 
krantje De Haagse Tijden en 
heb het met plezier gelezen.
Ik ben Adrie Beekman-Valk 
en ben van 1939. Toen ik het 
stukje over ‘Herinneringen aan 
de waterstokerij’ las, kwam er 
bij mij veel los, ook nog in de 
buurt waar de vorige schrijfster 
over vertelde.

Na de oorlog ging ik naar de 
lagere school (alles moest van 
thuis op de christelijke basis). 
Wij mijn ouders twee zussen 
en een broer woonde in Oude 
Leede, toen het daar te ge-
vaarlijk werd om dar er veel 
Duitsers in die molens zaten, 
werden wij door de gemeente 
daar in een verhuiswagen gezet 
en naar Den Haag gebracht in 
een huis in de Naaldwijkse-

straat. Mijn ouders waren nog 
nooit in Den Haag geweest.

Na de oorlog moest ik naar 
de lagere school, dat werd de 
Weeshuisschool in de Ko-
ningstraat. Daar leerde ik een 
vriendinnetje kennen die met 
haar ouders een waterstokerij 
hadden en was tevens kruide-
nier in de Koninginnestraat. 
Zover ik weet was dat een 
grote grijsachtige ketel. Als 
het deurtje open ging, gooide 
haar vader, de heer Baks, er 
van alles in wat maar branden 
wilde. Mijn moeder heeft nooit 
warm water daar gehaald. Het 
vriendinnetje heette Joke Baks. 
Tot ik zeker 14 jaar was, zijn 
we vriendinnen gebleven. Waar 
ze toen gebleven is? Ik weet het 
niet, maar vond het leuk om dit 
te laten weten.

En o ja, de (voor ons) moderne 
leraar die we vanaf de vierde 
klas kregen, de heer Streeder, 
vond ik terug (drie kinders 
later en in het Bezuidenhout 
waar we toen woonden), toen 
ik daar mijn oudste dochter 
op kwam geven op die school. 
Daar was hij weer, na zoveel 
jaar. Hij was hoofd van die 
lagere school. Het was een heel 
grote verrassing.

Adrie Beekman-Valk
a.beekman-valk@hetnet.nl

Kinderen Reindert Smit
Ik zoek de kinderen van Rein-
dert Smit: geboren in 1904, 
onderwijzer en gehuwd te 
Haarlem in 1930 met Elisabeth 
van der Schans (1896-1947). 
Reindert hertrouwt op 09-
12-1949 te Rotterdam met 
Catharina Engelina Willemina 
Dirksen, geboren in 1901. 
Dochter van Pieter Cornelis 
Dirksen en Henderica den 
Drijver. Het adres van Reindert 

Smit in 1950 was Bergselaan 
te Rotterdam. Verhuist in mei 
1953 naar Groot Hertoginne-
laan. no. 65 te ‘s-Gravenhage.
 
Dik Happé
dikhappee@gmail.com

Bakker Groen
bakte ze bruin
In 2014 heb ik met een gespro-
ken verhaaltje meegedaan aan 
het project Haagse Herinnerin-
gen. Het verhaaltje ging over 
mijn oom Arie. Het ging over 
zijn brood- en banketbakkerij 
aan de Keizerstraat 161 op 
Scheveningen. Vanwege hun 
leuke reacties op mijn ver-
haaltje wil ik graag in contact 
komen met Jolanda Linde-
boom-de Ruiter, Arie Groen en 
Klaas van der Zwan. Arie de 
Ruiter, de vader van Jolanda, 
werkte in de bakkerij van mijn 
oom. Ik herinner me hem als de 
altijd vrolijke bakker die graag 
grapjes maakte. Toen Klaas 
zijn vader, die elektricien was, 
eens een klusje deed bij ons 
thuis in de Wassenaarsestraat, 
leerde Klaas me pijltjes draaien 

van reepjes krantenpapier. We 
schoten die pijltjes met een 
elektriciteitsbuis door het open 
raam van de overburen naar 
binnen, boven de sigarenwinkel 
van An en Jan van Es, op de 
hoek van de Wassenaarsestraat 
en de Zeilstraat. En Arie is de 
oudste kleinzoon van bakker 
Groen, dus mijn achterneef.

Jolanda, Arie en Klaas; ik kijk 
uit naar jullie bericht.

Alie Groen
Wassenaarsestraat 89
2586 AM  Scheveningen
070-3523263

Kerk in Brandtstraat (2)
In De Haagse Tijden van 23 juli 
schrijft de heer Van Krevelen 
over zijn herinneringen aan de 
rooms-katholieke kerk in de 
Brandtstraat, maar weet over 
de kerk niet zoveel te vertellen. 

Ik heb het eens nagezocht en 
heb het volgende gevonden: 
De officiële naam van de kerk 
was H.H. Engelbewaarderskerk. 
Het was een schepping van Nic. 

Molenaar sr. en is gebouwd 
tussen 1913 en 1915. De kerk 
is volgens sommige bronnen 
in 1961 gesloopt. Een andere 
bron noemt 1981. In de kerk 
stond een orgel van B. Pels & 
Zn. dat eveneens is gesloopt. 
Enige onderdelen en pijpwerk 
is gebruikt bij de restauratie en 
uitbreiding van het orgel in de 
rooms-katholieke Theresiakerk 
aan de Apeldoornselaan.

Cees Henk Brussee
hendrik.brussee@gmail.com

Wie zoekt wie?
Op 7 augustus 2019 was er op 
NPO 2 het programma ‘In de 
beste families’ met daarin Anja 
Delwel die op zoek is naar haar 
biologische vader Jan, die ooit 
in Den Haag woonde. Er moet 
iemand in Den Haag zijn die 
weet wie deze Jan is of was, 
maar ik weet niet hoe die te 
bereiken. Zie: wiezoektwie.nl/
wie-kent-de-half-tsjechische-
jan-uit-den-haag/

Cees Geuze
redactie@wiezoektwie.nl

Dinsdag 20 augustus 2019

Catalogus Kontakt
Hierbij foto’s van een catalogus van Kontakt. 
Wie weet vindt iemand dit leuk om te hebben.

Cornel
cornela@gmail.com
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Koningin Wilhelmina - 
Kort en bontig
Aan buitenlandse bezoekers 
moet ik altijd uitleggen dat het 
beeld van Wilhelmina haar 
weergeeft zoals ze er uit zag aan 
het einde van de Tweede We-
reldoorlog. Een bejaarde dame 
die een meer brede dan lange 
indruk maakt. Ook dankzij haar 
ruime bontjas. Het is dan ook 
goed om je te realiseren dat het 
beeld onderdeel uitmaakt van 
het Wilhelmina Monument. Met 
op de muur tegenover het beeld 
de tekst: ‘1880-1962 Wilhelmina. 
Achter haar stem uit balling-
schap stond een gestalte als deze 
1940-1946’.

De slanke jaren
Koningin Wilhelmina was in haar 
jonge jaren aanzienlijk slanker. 
Op foto’s uit haar jeugd zien we 
een frêle meisje. Ze werd konin-
gin op haar 10e, toen haar vader, 
Koning Willem III, overleed. 
Uiteraard was ze toen nog te jong 
om echt koningin te zijn en haar 
moeder, Koningin Emma, werd 
regentes. Nadat ze 18 jaar was 
geworden, werd ze ingehuldigd 

als koningin. Bij die gelegenheid 
droeg ze een prachtig jurk van 
het modehuis Nicaud & Cie., 
Parijs met een strakke taille van 
61 cm. Uiteraard droeg ze, geheel 
naar de mode van die tijd, een 
korset dat ongetwijfeld strak 
aangetrokken was. Maar toch, 
in een hedendaagse maattabel 
staan bij een taille-omvang 61-63 
cm de maten XXS – 32!

Chocolade
Haar biograaf, Cees Fasseur, 

vertelt ons dat Koningin Wilhel-
mina in de periode na de Eerste 
Wereldoorlog steeds meer moei-
te kreeg om haar slanke gestalte 
te bewaren. Ze was een enorme 
liefhebber van chocolade. En ze 
kon de verleiding van de heer-
lijke gebakjes van Maison Krul 
niet weerstaan. Deze beroemde 
Haagse patissier was gevestigd 
op Noordeinde 44-46, dus op 
een steenworp afstand van Paleis 
Noordeinde, waar Wilhelmina ’s 
winters resideerde.  
Haar liefde voor zoetigheid lever-
de haar ook de nodige proble-
men met haar gebit op. Met als 
gevolg veel kiespijn en bezoeken 
aan de tandarts.
Op de foto’s van haar huwelijk 

met Prins Hendrik in 1901 zien 
we dezelfde wespentaille als bij 
haar inhuldiging. 25 Jaar later, bij 
het zilveren huwelijksjubileum 

in 1923, is duidelijk een andere 
tijd aangebroken. Al heeft dat 

natuurlijk ook te maken 
met de mode: de jurken 
waren veel wijder en het 
overmatig strakke korset 
had (gelukkig) afgedaan. 

Kouvatten en
besmetten
Je ziet Koningin Wilhelmina 
op veel foto’s dik aange-

kleed, al dan niet met een bontjas 
of stola. Zoals Fasseur zegt: die 
kleding had een dynastieke 
noodzaak. De zware last van 
het voorbestaan van het Huis 
van Oranje-Nassau heeft heel 
lang op alleen de schouders van 
Wilhelmina gerust. Haar moeder, 
Koningin Emma, was doodsbe-
nauwd dat haar kind ziek zou 
worden. In een tijd dat antibio-
tica nog niet bestonden, was een 
longontsteking meestal dodelijk. 
Aan die ziekte overleed ook de 

halfbroer van Wilhelmina, kroon-
prins Willem, op slechts 38-jarige 
leeftijd. De angst voor kouvatten 
en besmetting is Wilhelmina dus 
al jong ingepeperd. 
Dit zijn interessante zaken om 
je te bedenken als je bij het 
karakteristieke beeld van onze 
oorlogskoningin staat. Tegenover 
Paleis Noordeinde, waar ze op 31 
augustus 1880 is geboren. 

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

ijdens mijn stadswandelingen door Den 
Haag kom ik natuurlijk vaak langs het stand-
beeld van Koningin Wilhelmina tegenover 

Paleis Noordeinde. Doe ik dat met een Nederlands 
gezelschap, is er gelijk een blik van herkenning: 
‘Ja, dit is Koningin Wilhelmina zoals we haar kennen.’
Buitenlanders kijken me verbaasd aan: ‘Is dit een 
koningin?’ Blijkbaar heeft het beeld voor buitenstaan-
ders geen koninklijke uitstraling.

Het silhouet van Koningin Wilhelmina
T

Koningin Wilhelmina. Foto: Jacqueline Alders

Maison Krul-winkel (circa 1910).
Foto: Haags Gemeentearchief

Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik 
zilveren huwelijksfeest 1826. Foto: 

Haags Gemeentearchief

Wilhelmina Inhuldigingsjapon. Foto: Paleis Het Loo,
bruikleen Koninklijke Verzamelingen, Den Haag

Huwelijk Wilhelmina en Hendrik 
(1901). Foto: Haags Gemeentearchief

Koningin Wilhelmina Monument. Foto: Jacqueline Alders
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oplevering

Binnen 7
dagen leeg

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

Mirella Peter Marcel 

Samen aan alles gedacht!
• Opbaren thuis of in een

uitvaartcentrum naar keuze

• Vooraf vastleggen van 
uitvaartwensen

• Uw uitvaartverzorger in regio 
Haaglanden

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg
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opzadelen met hoge uitvaartkosten. Begrĳpelĳk, 
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Bezoek gratis en vrĳblĳvend ons spreekuur:
Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur op de
Roggeveenstraat 141, hoek Prins Hendrikstraat.
Kĳk voor andere spreekuren op www.cuvo.nl.
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Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur op de
Roggeveenstraat 141, hoek Prins Hendrikstraat.
Kĳk voor andere spreekuren op www.cuvo.nl.

Word lid van De Volharding en neem deel aan het Depositofonds! 
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Een team van 
prothesespecialisten

Behandeling 
aan huis

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Nieuw!!

John, Martijn en Jasper Jellema

Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl

 Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag

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

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!

• 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 

zorgverzerkeraar

De ziekte van Parkinson 
is nóg ongeneeslijk. 
Steun daarom weten-
schappelijk onderzoek.

www.parkinsonfonds.nl

 
 

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

   
  

 
 

   

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 Bus excursievakanties Bus excursievakanties   

  

Instap: Den Haag Instap: Den Haag --  Rotterdam Rotterdam --  UtrechtUtrecht  

5 dg. Kerstbusreis Valkenburg5 dg. Kerstbusreis Valkenburg  
All Inclusive Hotel Op de Boud ***All Inclusive Hotel Op de Boud ***  

2323--27 dec. voor slechts 27 dec. voor slechts € 445,€ 445,--  p.p.p.p.  

 

All Inclusive Hotels All Inclusive Hotels   

  

  

Deze busreizen zijn inclusief:Deze busreizen zijn inclusief:  
���� Reis per luxe touringcarReis per luxe touringcar  
���� Mooie excursies met entreegeldenMooie excursies met entreegelden  
������ Volpension met ‘s avonds drankjesVolpension met ‘s avonds drankjes   

  All Inclusive Wunderland Kalkar ***All Inclusive Wunderland Kalkar ***  
Kalkar / Niederrhein / DuitslandKalkar / Niederrhein / Duitsland  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 279,€ 279,--  p.p.p.p.   

+ 

Nieuw 

  

€ 100,-  Korting 

  
  

€

7 dg. Rijn7 dg. Rijn––  en Moezelcruise en Moezelcruise   
met luxe cruiseschip Dutch Melody ****met luxe cruiseschip Dutch Melody ****  

van 9 t/m 15 okt. 2019van 9 t/m 15 okt. 2019  
Profiteer van € 100,Profiteer van € 100,--  p.p. Kortingp.p. Korting  

van € 898,van € 898,--  nu al vanafnu al vanaf  € 798,€ 798,--  p.p.p.p.  
  

  Deze luxe cruise is o.a. inclusief:Deze luxe cruise is o.a. inclusief:  
���� Busreis naar Keulen / Düsseldorf v.v. Busreis naar Keulen / Düsseldorf v.v.   
���� Mooie vaarprogrammaMooie vaarprogramma  
������ Volpension met veel extra’s Volpension met veel extra’s    

 RiviercruisesRiviercruises  

  

All Inclusive Hotel ‘t Holt ***All Inclusive Hotel ‘t Holt ***  
Diepenheim / TwenteDiepenheim / Twente  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 259,€ 259,--  p.p.p.p.   

All Inclusive Hotel Maasduinen ***All Inclusive Hotel Maasduinen ***  
Velden / LimburgVelden / Limburg  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 269,€ 269,--  p.p.p.p.   

Nieuw 
Nieuw 

  All Inclusive Hotel Brauer ***All Inclusive Hotel Brauer ***  
TreisTreis--karden / Moezel / Duitslandkarden / Moezel / Duitsland  
5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 263,€ 263,--  p.p.p.p.   

AllAll  InclusiveInclusive  Landhotel Eifelblick ***Landhotel Eifelblick ***  
Stadtkyll / Vulkaaneifel / DuitslandStadtkyll / Vulkaaneifel / Duitsland  
5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 259€ 259--  p.p.p.p.   

65   Korting 

  All Inclusive De Bonte Wever ****All Inclusive De Bonte Wever ****  
Assen / Drenthe Assen / Drenthe   

4 dg. All Inclusive va.4 dg. All Inclusive va.  € 229,€ 229,--  p.p.p.p.   

Autovakanties  Autovakanties    

 Vele gastvrije All InclusiveVele gastvrije All Inclusive  
  

hotels in Nederland & Duitslandhotels in Nederland & Duitsland 

5 dg. Rijs / Gaasterland / Friesland5 dg. Rijs / Gaasterland / Friesland  
All Inclusive Hotel Gaasterland ***All Inclusive Hotel Gaasterland ***  

2323--27 sept. voor slechts  27 sept. voor slechts  € 389,€ 389,--  p.p.p.p.  

1

Ron Baas - Baasimmedia

Van: De Haagse Tijden [dehaagsetijden@bruckel.nl]
Verzonden: woensdag 3 juli 2019 14:01
Aan: Ron Baas - Baasimmedia
Onderwerp: advertentie JJ van Vliet

Hoi Ron, 
 
Deze advertentie wordt geplaatst in week 28, 30, 32 en 34 2019.  
 
 
 

 

Met vriendelijke groeten, 
Jolanda Kraanen - Tibboel 
 
------------------------- 
Brückel Reclame BV 
Fullservice mediabureau 
Advertentie acquisitie voor De Haagse Tijden 
 
 
Laan van Meerdervoort 174 
2517 BH Den Haag 
tel: +31 70 360 76 76 
 
www.bruckel.nl 
Facebook • Twitter • Linkedin 
----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

 

T. 070 399 42 41 
W. utsvandergeest.nl 

n Verhuisdirigente
n Handyman
n Inboedelopslag
n Woningstoffering

Speciale service voor senioren

n Zorgverhuizingen
n Particuliere verhuizingen
n Kunst- en antiekservice
n In- en uitpakservice
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John Vroom (autojournalist)

Dinsdag 20 augustus 2019

Perikelen rond koffietent

De inhoud wil ik de lezers van De 
Haagse Tijden niet onthouden. 
De ‘kiosk’, zoals Koen het noemt, 
werd op 30 november 2018 
verplaatst vanwege een wegre-
constructie.

Na de verplaating zou groot 
onderhoud plaatsvinden. De ver-
plaatsing werd ook aangegrepen 
om de exploitatiemogelijkheden 
van het koffiehuisje te vergroten.

Het koffiehuisje heeft volgens 
Koen ‘een belangrijke cultuur-
historische en maatschappelijke 
waarde’. Hij noemt het belangrijk 
die te behouden. De burgerva-
der wijst erop dat een goede 
exploitatie garant staat voor een 
duurzame instandhouding ‘maar 
de laatste jaren was het koffie-
huisje niet meer in gebruik’.

De burgemeester memoreert een 
besluit van zijn gemeenteraad op 
grond waarvan het koffiehuisje 
in de eerste helft van 2019 ge-
reed zou zijn voor exploitatie. ‘De 
werkzaamheden om het koffie-
huisje op te knappen en gereed 
te maken voor exploitatie laten 
echter langer op zich wachten 
dan gepland’.

Zo blijkt dat de afgegeven omge-
vingsvergunning niet toereikend 
is voor de benodigde werkzaam-

heden. Binnenin zijn na het weg-
halen van ‘hedendaagse materi-
alen’ die door diverse uitbaters 
werden aangebracht, schades 
naar voren gekomen. Schades die 
omvangrijker waren dan waarop 
was gerekend.

‘Herstel van de huidige toestand 
van het koffiehuisje vraagt 
om een restauratieve aanpak’, 
verklaart Koen. Dat vereist een 
nieuwe omgevingsvergunning 
en een restauratieplan. Dat plan 
moet geaccordeerd worden door 
de Rijksdienst voor cultureel 
erfgoed. Dit najaar zal gestart 
worden met het maken van dit 
plan.

Nu het koffiehuisje er zo bijstaat, 
is er ook niet meer voldoende 
geld beschikbaar voor het op-
knappen ervan. Hoeveel er exact 
nodig is moet het restauratieplan 
duidelijk maken. Daarna moet de 
gemeente Wassenaar naar geld 
gaan zoeken.

Er zal in elk geval een subsi-
dieaanvraag bij de provincie 

Zuid-Holland worden gedaan. 
Beslissingen daarover vallen pas 
in de eerste helft van 2020. Door 
de ‘tegenvallende bouwkundige 
staat’ moet niet alleen bekeken 

worden wat er moet worden ge-
daan aan het koffiehuisje, maar 
komt ook de toekomst ervan 
opnieuw in beeld. Nu wordt eerst 
het casco zodanig in orde ge-
maakt dat zulks past bij de status 
van rijksmonument.

Om verdere achteruitgang van 

het koffiehuisje te voorkomen 
zijn er bouwhekken rondom 
neergezet. Dat moet vandalisme 
tegengaan. In de winter wordt 
het koffiehuisje ingepakt om het 
af te schermen tegen weersin-
vloeden.

Koen stelt dat er alternatieven 
voor het koffiehuisje worden 
onderzocht. Achter de schermen 
vonden al gesprekken plaats met 
een Wassenaarse ondernemer 
(Luciano) die er een ijsuitgifte-
punt van wilde maken. Of dat nog 
doorgaat, laat de burgemeester 
open. Wel zegt hij dat verkoop 
van het koffiehuisje ‘een reële 
optie’ is. Nader bericht volgt in 
december.

Carel Goseling
(carelgoseling@hotmail.com)

I n De Haagse Tijden van 23 juli stond een verhaal van Fred Verdelman 
over de koffietent aan de Buurtweg in Wassenaar. Fred veronderstel-
de dat het gebouw een nieuwe bestemming zou krijgen. Toevallig 

stuitte ik op een brief van de Wassenaarse burgemeester J. Koen van 16 juli 
aan zijn gemeenteraad met als onderwerp ‘Stand van zaken ontwikkelingen 
koffiehuisje, Buurtweg 116’.

Koffiehuis zijkant

Borreltijd
Mijmeringen

Op dit moment kan het niet op 
met al die ovensnacks, legio 
kaassoorten, salades op toastjes, 
heerlijke worstsoorten, rijen vol 
soorten chips en aanverwante 
vettigheidsproducten. Té lekker, 
maar geen wonder dat veel 
Nederlanders er bijlopen als 
Billy Turf - als u begrijpt wat ik 
bedoel. Dat hele snackfenomeen 
bestond zo’n zestig jaar geleden 

ook helemaal niet. Als er al een 
borreltje werd geschonken, dan 
kwamen we niet verder dan een 
handje al dan niet gezouten pin-
da’s of in ham gerolde asperges, 
een blokje kaas met een stukje 
augurk of een zilveruitje en uit 
een zakje kwamen Smith-chips 
of Nibbits en in de kroeg een 
bitterbal, een hardgekookt ei 
of een plak ossenworst. Later 

kwamen thuis de toastjes met sa-
lades, de kaaskoekjes van bakker 
Engelhart uit de Theresiastraat. 
Helemaal hip werd het met de 
dipsausen van Calvé. Een zakje 
poeder dat je moest vermengen 
met mayo en dan je chips er in 
dippen. Zó lekker, maar ook zó 
ongezond. Ik praat nu over de 
jaren zeventig. In de jaren tachtig 
kwamen de toastjes met Franse 

kaas en Paturain op en de vele 
worstsoorten deden hun intrede 
- en niet te vergeten de borrelno-
tjes van Duyvis, ‘voor als er een 
fuif is’, als u de reclame zich nog 
herinnert met Gerard Cox. En dat 
was toen nog maar alleen bij de 
borrel, maar zo langzamerhand 
groeide snacken uit tot meerdere 
momenten van de dag. Als ik zo 
zie wat jongeren bij onze vrien-
den van Albert Heijn of Jumbo 
zo tijdens lunchtijd aanschaffen, 
zoals frikadelbroodjes, crois-
sants, zakken chips met ook nog 
wat suikerzoete energydrinks, 

verbaast het mij niet dat het 
obesitas-probleem steeds groter 
wordt zo langzamerhand. Neemt 
niet weg dat borreltijd nog 
steeds een gezellig moment is 
en moet kunnen met een lekkere 
bitterbal, ossenworst, Franse 
kaas en een toastje gerookte 
zalm of paling bij de gezellige 
pianoklanken van Tonny Eijk of 
Russ Conway. Tja, een kwestie 
van lekker onderuit genieten. 
Mooie herinneringen, toch?

John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

Borreltijd vind ik altijd een gezellig moment, zeker in het weekend. Een biertje, een wijntje, 
gezellig muziekje en natuurlijk wat te snacken. Terwijl ik afgelopen weekend mij bij onze vrien-
den van Albert Heijn afvroeg wat zal ik halen voor bij de borrel, realiseerde ik mij hoe tijden 
toch veranderd zijn wat dat betreft in al die jaren. 

Koffiehuis zijkant

De wegwerken waardoor koffiehuis 
weg moest

Karakteristieke ‘torentje’ op koffiehuis

Houtrot ook al aan de buitenkant

Achterzijde koffiehuis Het karakteristiek bord tegenover het 
koffiehuis
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THUISZORGWINKEL

BEL 070 - 221 0580
         Voor vragen, advies en bestellingen 

NOG GEEN LID?  Word dan snel gratis lid van De Volharding en De Hofpas en spaar voor extra korting. Bij elke aankoop bij De Volharding spaart 
u 15% aan kortingspunten van het aankoopbedrag. Deze punten kunt u direct bij een volgende aankoop inwisselen voor korting. Met uw 
lidmaatschap van de Volharding wordt u automatisch ook lid van De Hofpas. Uw opgespaarde punten kunt u derhalve ook inwisselen voor 
kortingen of speciale acties bij alle ondernemingen die aangesloten zijn bij het Hofpas spaarsysteem.  Voor een volledig overzicht van alle 
aangesloten bedrijven zie www.dehofpas.nl. Op bovenstaande producten ontvangt u direct 15% actiekorting in plaats van spaarpunten.  

Uw bestelling wordt Gratis thuis geleverd bij een bestelbedrag boven €75,-. Verzendkosten bij bestelbedrag onder €75,- bedragen €6,95.
Wilt u langskomen in onze winkel om een artikel te bekijken of kopen? Belt u dan tevoren even of het artikel voorradig is, zodat u niet voor niets komt.

PLAYMARKET WE GO TROLLEY

Lichtgewicht en zeer handzame trolley met 
4 stabiele zwenkwielen. Zeer wendbaar en 
bovendien eenvoudig inklapbaar. Deze trolley 
duwt u voor u uit en u hoeft niet te bukken bij het 
laden of uitladen van de trolley. U zult versteld 
staan van het comfort en gebruikersgemak. 
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren. 

Met de 
Volharding pas

 € 135,-
Normale prijs € 159,-

Met de 
Volharding pas

 € 190,-
Normale prijs € 229,-

Met de 
Volharding pas

 € 46,70
Normale prijs € 54,95

Met de 
Volharding pas

 € 89,20
Normale prijs € 104,95

Met de 
Volharding pas

 € 84,95
Normale prijs € 99,95

Met de 
Volharding pas

 € 84,95
Normale prijs € 99,95

Met de 
Volharding pas

 € 114,70
Normale prijs € 134,95

Met de 
Volharding pas

 € 101,95
Normale prijs € 119,95

Met de 
Volharding pas

 € 89,20
Normale prijs € 104,95

SECC DELUXE TROLLEY XL

Deluxe trolley met extra ruime, regenbestendige 
tas met inhoud van 70 liter en een apart zeer 
ruim koelvak. De inklapbare trolley heeft tevens 
een rem en soepele zwenkwielen. Verstelbaar, 
stevig handvat voor extra veel steun tijdens het 
lopen. 

Tas in korenblauw, grijs of zwart. 

SCALA LINI TROLLEY 

Lichtgewicht boodschappentrolley met handige 
en stevige tas.  Zeer wendbaar en met inklapbaar 
frame, hierdoor makkelijk mee te nemen. De tas 
heeft een zijvak en apart binnenvak. In rood of 
donkerblauw met witte streep. 

SCALA TRAPLOPER KIRA

Handige trolley met speciaal 3-wiel systeem om 
soepel over trappen of stoepranden te komen. 

Stevig aluminium frame met inklapbare 
trekbeugel. Zeer goed wendbaar en kleine 
draaicirkel.

Afneembare tas met koelvak 
en apart voorvak. In lichtgrijs, 
rood, donkerblauw of antraciet. 

SCALA TRAPLOPER LILO 

Opklapbaar frame van stevig aluminium met 
speciale traploper wielen, waarmee u eenvoudig 
de trolley een trap mee op kunt nemen.

Waterafstotende tas met apart binnenvakje en 
parapluvak aan buitenzijde. Tas in rood of zwart. 

ALUSTAR TEKIN TROLLEY

Lichtgewicht trolley van slechts 2,5 kg met 
afneembare tas.  Inklapbaar frame, eenvoudig 
mee te nemen.

Regenbestendige tas met apart vak aan de 
voorzijde en parapluvak aan de zijkant. Tas in 
lichtgrijs of zwart.

ROYAL KIRA TROLLEY  

Sterke en stabiele trolley met inklapbaar frame en 
bagageplateau. Eenvoudig afneembare tas met 
ruime inhoud en apart koelvak.   

Geschikt om aan een winkelwagentje te hangen. 
Tas in rood, donkerblauw, lichtgrijs en antraciet. 

ROYAL PEPE TROLLEY 

Sterke en stabiele trolley met inklapbaar frame 
en bagageplateau. Afneembare tas van stevig, 
regenbestendig materiaal met apart binnenvakje. 

Voorzien van speciaal haakje om aan 
winkelwagen te koppelen. Tas in Turquoise, lila, 
rood, donkerblauw, antraciet en zilvergrijs. 

UNUS FUN LILY TROLLEY   

Moderne, lichtgewicht trolley van slechts 2,5 kg, 
handvat in 3 richtingen te verstellen. zodat u de 
trolley aan uw linker- of rechterzijde mee kunt 
trekken. 

Het frame is inklapbaar en daardoor makkelijk 
mee te nemen. Afneembare tas met inhoud van 
41 liter, apart koelvak en voorvak 

Normale prijs € 159,-

Volharding pas

 € 46,
Normale prijs € 54,95

Volharding pas

 € 84,
Normale prijs € 99,95

voorzijde en parapluvak aan de zijkant. Tas in 
lichtgrijs of zwart.

NOG GEEN LID?  Word dan snel gratis lid van De Volharding en De Hofpas

Volharding pas

 € 101,
Normale prijs € 119,95

rood, donkerblauw, antraciet en zilvergrijs. 

NOG GEEN LID?  Word dan snel gratis lid van NOG GEEN LID?  Word dan snel gratis lid van De Volharding

41 liter, apart koelvak en voorvak 

HANDIGE ZOMERSE BOODSCHAPPENTROLLEYS

Volharding pas

 € 190,
Normale prijs € 229,-

Dinsdag 20 augustus 2019
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Haagse Tijden interessant kunnen zijn – tentoonstellingen,
lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail naar
dehaagsetijden@bruckel.nl Of bel met Daphne of Jolanda op telefoonnr.: 070-360 76 76

    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 pa-
pier? U bent niet de enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, 
papiergeld, ansichtkaarten 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, IJsselstein, 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 
sieraden. Dat oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat 
waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waar-
de? 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 vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met 
betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944. 

Geniet van fi lms in Voorburg en Rijswijk

In een nieuwe samenwerking presenteren de Bibliotheek aan de Vliet en Theater Ludens in 
Voorburg hun �ilmprogramma voor de periode september – december.
In het Filmhuis Rijswijk (in de bibliotheek aan het Generaal Eisenhowerplein 101) is er iedere 
dinsdagmiddag weer een �ilm te zien. En ook op de laatste zaterdagmiddag van de maand. 
Theater Ludens (Burg. Feithplein 95) heeft de komende maanden zes �ilms op het programma 
staan. Deze �ilms zijn altijd op een donderdagmiddag of –avond.

Afwisselend
Het �ilmprogramma is afwisselend: spanning, romantiek, humor en u gaat ook �ilms zien die 
uitnodigen tot napraten. Het aanbod is boeiend, verrassend en actueel. Theater Ludens heeft 
ook twee klassiekers geprogrammeerd: ‘Midnight in Paris’ (2011) en ‘Fanfare’ (1958).

Lezingen bij de �ilm
Iedere laatste zaterdag van de maand organiseert het Filmhuis Rijswijk samen met de Film-
krant.Live een lunchlezing en �ilmvoorstelling. Terwijl u geniet van uw lunch, luistert u naar 
een boeiende lezing over de �ilm van die dag.
Kunsthistorica Anne Marie Boorsma houdt in Theater Ludens een inleiding bij ’Midnight in 
Paris’ en ‘Werk ohne Autor’.

Overzicht
Het complete �ilmoverzicht staat in een boekje dat u kunt a�halen in de bibliotheek en bij 
Theater Ludens. U kunt ook kijken op www.bibliotheekaandevliet.nl/�ilms. 
Enkele �ilmtitels die we al graag met u delen:
‘The wife’ | 19 september in Theater Ludens | 28 september in Filmhuis Rijswijk
‘Green book’ | 1 oktober in Filmhuis Rijswijk | 31 oktober in Theater Ludens
‘A star is born’ | 26 oktober in Filmhuis Rijswijk
‘Girl’ | 5 november in Filmhuis Rijswijk
‘The favourite’ | 19 december in Theater Ludens | 21 december in Filmhuis Rijswijk

Kaartje kopen
Uw toegangskaartjes voor het Filmhuis Rijswijk koopt u via www.bibliotheekaandevliet.nl/
�ilms of aan de balie in de bibliotheek. Voor de �ilms in Theater Ludens kunt u terecht op 
www.theaterludens.nl of aan de kassa van het theater.

Speelgoed- en kinderboekenmarkt op De Nijkamphoeve 

Welk kind heeft geen speelgoed en boeken waarop het is uitgekeken? Welk kind wil 
niet graag speelgoed of leuke boeken hebben? Op BuurtBoerderij De Nijkamphoe-
ve - op de grens van Escamp en Loosduinen - kunnen koopjesjagende kids en slim 
onderhandelende jeugd op zondag 25 augustus hun hart ophalen. Als onderdeel van 
de Haagse VakantiePasactiviteiten is er dan namelijk van 13.00 tot 16.00 uur een 
kleedjesmarkt waar speelgoed en boeken kunnen worden gekocht. Zo’n 15 kinderen 
in de basischoolleeftijd bieden hun waren aan. Een mooie kans voor leeftijdgenoten 
die op zoek zijn naar speelgoed en boeken. Zondag 25 augustus, 13.00-16.00 uur, 
BuurtBoerderij De Nijkamphoeve, Escamplaan 1750, 2547 HG in Den Haag.

De stilste brommobiel
E-Aixam

Maak een proefrit:
070 - 329 70 51

Showroom & verkoop:
Zichtenburglaan 76-82

45
KM

De stilste brommobiel

www.autohoutwijk.nl

Cognitieve Fitness, nieuw in Den Haag!
Inspanning, uitdaging en ontspanning!

Wandelen in de natuur.
Gerichte cognitieve opdrachten, dus focussen!

Oefeningen voor kracht, 
coördinatie en snelheid.

Ademhalingsoefeningen en mindfulness.

Buiten: Vrijdag 13.30 uur bij 
PLUK, Loosduinse Hoofdstraat 1184A

Binnen: Donderdag 9.30 uur bij 
St. Amadeus, Traviatastraat 25

Informatie en aanmelding: 
Els Stam, 06-41359364, mail@elsstam.nl

www.cognitieffitindenatuur.nl, 
www.cognitieffitachterdeduinen.nl

Bruisende 
zomerconcerten 
in de luwte van 
de Nutstuin.
Het is een van de grootste verborgen 
schatten van Den Haag: de Nutstuin. 
Tussen de bijen kasten en een vijver vol lelies 
speelt het New European Ensemble op 
zaterdag 31 augustus (vanaf 15.30 uur) en 
op zaterdag 14 september (tijdens Open 
Monumentendag) gloedvolle en gratis 
toegankelijke tuinconcerten. “Uitmuntende 
uitvoeringen”, jubelde de Volkskrantover de 
professionele musici die uitblinken in alle 
genres en stijlen – van klassiek en modern 
tot kersverse composities van eigen hand.

Het Nutshuis 
Riviervismarkt 5 

2513 AM Den Haag 
www.nutshuis.nl

Al 25 jaar betrouwbare kwaliteit! 

Laan van Meerdervoort 336A 
2563 BA  DEN HAAG 

0703460667

Kroon- en brugwerk 

Implantaatwerk 

Gebitsprotheses 

Reparatieservice 

dentalform.nl
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Het zijn werken van onder 
andere Jozef Israëls, Anton 
Mauve en de gebroeders Maris. 
Kunstenaars die behoorden tot 
de Haagse School. Nieuw was 
hun streven naar een realistische 
weergave, zonder een te dik op-
gelegde symboliek. Daarbij werd 
de penseelstreek steeds losser 
en werd hun zilvergrijs steeds 
kleuriger. De Haagse School werd 
er wereldberoemd mee en hun 
schilderijen werden voor forse 
bedragen aangekocht door mu-
sea en particulieren. Kunstenaars 
als Vincent van Gogh, Piet Mon-
driaan en Jan Toorop hadden een 
mateloze bewondering voor deze 
vernieuwers van de kunst en in 
hun jonge jaren lieten ze zich dan 
ook inspireren door hen.
De bloeitijd van de Haagse School 
was van 1870 tot 1900. De naam 
werd voor het eerst gebruikt in 
het jaar 1875 in een enthousi-
ast artikel in “De Banier” door 
kunstcriticus Jacob van Santen 
Kolff. De meeste vertegenwoordi-
gers van deze kunstenaarsgroep 
hadden de Haagse academie 
doorlopen, of waren naar Den 
Haag toegetrokken vanwege het 
gunstige kunstklimaat en de aan-
trekkingskracht van zee, vissers-
leven en polders. Een theoretisch 
manifest was er niet. De inspi-
ratie werd doorgegeven in een 
levende wisselwerking tussen de 
kunstenaars die regelmatig bij-
eenkwamen in Pulchri Studio, de 
kunstenaarssociëteit opgericht in 
1847. In Pulchri werd gezamen-
lijk getekend naar levend model 
en er werden tentoonstellingen 
en kunstbeschouwingen georga-

niseerd. Beroemd waren ook de 
Pulchri-feesten met vaak prach-
tige tableaux vivants. Het huidige 
pand aan het Lange Voorhout nr. 
15 werd in gebruik genomen in 
1901, aangekocht door Hendrik 
Willem Mesdag. Daarvoor huisde 
de sociëteit aan de Prinsengracht 
57 en in het Hofje van Nieuw-
koop.
In de beginjaren schilderden de 
Haagse Scholers nog veelal in de 
stijl van de Romantiek, zoals ze 
dat geleerd hadden op de acade-
mie. Dat betekende doorgaans 
sprookjesachtige ruïnes geschil-
derd in onzichtbare penseel-
streken. Het werd een trend om 
na hun academietijd naar het 
zuiden te trekken, naar Brussel 
of Antwerpen, om zich verder 
te bekwamen in het schilders-
vak. Daar kwamen de schilders 
in contact met de kunst van de 
School van Barbizon, van groot 
belang voor hun ontwikkeling. 
Deze eerste kunstenaarskolonie 
lag aan de rand van het bos van 
Fontainebleau, even ten zuiden 
van Parijs. Kunstenaars als Jean-
François Millet en Charles-Fran-
çois Daubigny, trokken de vrije 
natuur in met verf en schilders-
ezel. Dit was mogelijk gewor-
den door de uitvinding van de 
kant-en-klare verf in een tube. De 
Barbizoners schilderden realis-
tische landschappen bevolkt met 
ploegende of zaaiende boeren. 
Het was midden 19de eeuw een 
nieuw verschijnsel om het dage-
lijks leven, gewone mensen, tot 
kunst te verheffen. Voordien was 
het de gewoonte om mythologi-
sche of Bijbelse taferelen, of de 

heldendaden van hooggeplaatste 
personen te schilderen. De eerste 
kunstenaarskolonie in Nederland 
bevond zich overigens in Oos-
terbeek, ook wel het Hollandse 
Barbizon genaamd. Al vanaf de 
jaren veertig van de 19de eeuw 
vertoefden hier kunstenaars 
als Roelofs, Bilders en Gabriël. 
Haagse Scholer en bankierszoon 
Mesdag (van het beroemde Pano-
rama) en Haagse kunsthandela-
ren kochten veel werken van de 

Barbizon-kunstenaars. Zo kwam 
het werk waardoor de Haagse 
School- kunstenaars zich lieten 
inspireren nog dichterbij. Mes-
dag was sowieso een belangrijke 
organisator en promotor van de 
Haagse School-kunst. Hij kon 
prachtige brieven in het Engels 
en Frans schrijven en zo zorgde 
hij voor de juiste internationale 
contacten met kunsthandela-
ren en mecenassen. De Haagse 
School werd immens populair. 

Voor een schilderij werden 
bedragen neergeteld waarvoor 
je een aardig huis kon kopen. 
Vooral Amerikanen waren gek op 
de oer-Hollandse vergezichten 
met molens, koeien in spiegelen-
de waterplassen, Scheveningse 
nettenboetsters, schelpenvissers 
en ezeltjes op het strand. Natuur-
lijk ook omdat de werken deden 
denken aan de roemruchte Hol-
landse 17de eeuwse landschap-
pen en genretaferelen. En eerlijk 

ie kent ze niet: de sfeervolle schilderijen 
met Scheveningse bomschuiten, brei-
ende vissersmeisjes op een duintop, 

of koeien in de polder? En dat alles tegen de 
achtergrond van zilvergrijze luchten en zeeën en 
woeste wolkenpartijen? 

De roem van de Haagse School
W

Gezicht op de Trekvliet bij Den Haag (Jan Hendrik Weissenbruch).

Kudde schapen met herder in de sneeuw (Anton Mauve). De regenboog (Willem Roelofs).
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is eerlijk, vies van commercie 
waren ze over het algemeen niet. 
Vooral Jozef Israëls was favo-
riet. Hij werd dan ook de 19de 
eeuwse Rembrandt genoemd. 
Anton Mauve was ook geweldig 
succesvol, met zijn eindeloze 
hoeveelheid schaapskuddes in 
de heide, in de sneeuw of bij een 
kabbelend riviertje, overigens 
veelal geschilderd in kunste-
naarsdorp Laren. Jozef Israëls 
had het dorpje ontdekt en Jan 

Hamdorff, eigenaar van Hotel 
Hamdorff aan de Brink in Laren, 
regelde modellen, organiseerde 
tentoonstellingen en vertroetelde 
rijke kunstminnende toeristen. 
De Amerikanen William en Anna 
Singer bijvoorbeeld, die een aan-
tal jaren in Laren vertoefden en 
er hun villa “De wilde zwanen” 
lieten bouwen, nu onderdeel van 
het Singermuseum.  Zij waren 
naar het in Amerika beroemde 
“land van Mauve” verhuisd, 

zoals de omgeving van Laren 
werd genoemd, om de heide-
landschappen, de schapen, 
de pittoreske krotjes en arme 
boeren met eigen ogen te kunnen 
aanschouwen. 
Na 1918 was het gedaan met de 
populariteit van de meesters van 
het zilvergrijze licht. Abstractie, 
surrealisme, expressionisme en 
conceptuele kunst namen het 
over en de Haagse School werd 
gezien als ouderwets en oubol-
lig. Rond 1975 kwam er een 

herwaardering. Een flinke impuls 
kwam in 1983, toen John Sillevis 
een tentoonstelling organiseerde 
in het Haags Gemeentemuseum, 
die ook naar Frankrijk en En-
geland reisde. Ook nu is er een 
tentoonstelling in het Gemeen-
temuseum met als titel: ‘Frisse 
wind, een zomerse kijk op de 
Haagse School’. Nog tot en met 29 
september 2019. 

Anne Marie Boorsma
www.annemarieboorsma.nl

Kunsthistorica Anne Marie Boor-
sma organiseert vanaf september 
2019 cursussen over Haagse kunst 
vanaf 1800.

De roem van de Haagse School

Gezicht op de Trekvliet bij Den Haag (Jan Hendrik Weissenbruch).

Kalveren aan een poel (Willem Maris).

De regenboog (Willem Roelofs). De bomschuit (Jacob Maris).

Meisje in duinen (Jozef Israëls).
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DE VOLHARDING 
LEDEN 

HELPEN LEDEN De Blijmakers van De Volharding helpen leden die wij Ontmoeters noemen, voor 
een praatje, boodschapje, bezoek aan de huisarts samen wandelen of noem maar 
op. Maar zeker ook om de eenzaamheid van mensen te doorbreken, staan onze 
leden voor u klaar.

Als waardering geven wij onze Blijmakers een vergoeding van 4,50 euro per uur 
tot een maximum van 141,67 euro netto per maand. Per jaar mag u een bedrag 
ontvangen van maximum 1700,04 euro, vrij van álle belastingen. Zelfs als u 
bijstand heeft mag u dit bedrag volledig houden ZONDER gekort te worden.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Anouk Talhout op 070-221 05 82 
Email: anouk@devolharding.nl.

Door de toenemende vraag naar hulp 
van Ontmoeters die aandacht en hulp zoeken, kunnen wij 

Blijmakers plaatsen in ons gezellige vrijwilligers team

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR  |  www.devolharding.nl

In deze rol zorg je er samen met de collega’s voor dat het gebouw er goed en verzorgd uitziet. 
Je voert zelf kleine reparaties uit, helpt bij het openen en sluiten van het gebouw, verzorgt de 
catering van de vergaderingen die worden gehouden en zorgt ervoor dat alles ook weer netjes 
wordt opgeruimd. Daarnaast ben je beschikbaar voor allerlei voorkomende hand- en 
spandiensten en eventueel kun je ingezet worden voor receptiewerkzaamheden aan de 
centrale balie. 

Wij bieden je een leuke werkomgeving, fijne collega’s en een passende vrijwilligersvergoeding.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan telefonisch contact op met Greet Naber (070-445 22 22) of 
per e-mail via info@rubenshoek.nl

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN? 
Stichting Gezondheidscentrum De Rubenshoek 

is dringend op zoek naar een vrijwilliger die een aantal uur per week beschikbaar is als

ASSISTENT BEHEERDER (m/v)
(Minimaal 8 uur per week)

Deze unieke training, waarbij fitness oefeningen 
worden gecombineerd met elementen, die de 
hersenen bewust activeren, wordt gegeven door 
Jantje Weyer en Els Stam. 
Er zijn drie belangrijke elementen:
Inspanning: Conditie- en krachtoefeningen m.b.v. 
fitness elastieken.
Uitdaging: Oefeningen voor geheugen en concen-
tratie, logica en ruimtelijk inzicht, coördinatie en 
reactievermogen (ABC fitness, jongleren, figuren 
leggen, onthouden van woorden etc.)
Ontspanning: Bewuste ontspanning met adem-
halingstechniek en mindfulness.
Deze oefeningen zijn effectief voor ouderen, 
mensen met cognitieve problemen en natuurlijk 
iedereen, die zijn hersenen gezond wil houden.
Buitentraining: Elke vrijdag om 13.30 uur vanaf 
PLUK, Loosduinse Hoofdstraat 1184A.
Proefles is gratis. 
www.cognitieffitindenatuur.nl
Binnentraining: Vanaf donderdag 5 september 

9.30 uur bij Stichting 
Amadeus, 
Traviatastraat 25. 
Proefles €5, - 
www.cognitieffitach-
terdeduinen.nl

Nordic Walking 
achter de duinen Introductielessen:
Zondag 8 september om 11.30 uur op Kijkduin.
Maandag 9 september om 11.30 uur in het Haagse 
Bos.
Woensdag 11 september om 13.00 uur in Sche-
veningen.
Vrijdag 13 september om 15.30 uur in Ocken-
burgh.
Informatie en aanmelding: 
Els Stam, 06-41359364, mail @elsstam.nl, 
www.nordicwalkingachterdeduinen.nl
Op alle trainingen geven wij 50% korting met 
Ooievaarspas.

Cognitieve Fitness, nieuw in Den Haag!
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&
Rechten
     Plichten

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw 
vragen worden anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven. U 
kunt uw kwesties sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl of naar Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.
Graag met vermelding van rubriek  ‘Rechten en Plichten’.

Financiële zaken

Dochter neemt deels
bankrekening over
Mijn echtgenote en ik hebben bij de 
bank een en/of rekening. Wij willen 
onze dochter machtigen om voor 
ons diverse bankzaken te regelen. 
Daartoe zullen wij uiteraard naar 
de bank toe moeten gaan om een en 
ander te bespreken. Is een dergelijke 
machtiging bij de bank hetzelfde 
als een notariële volmacht?  Wat is 
een eventueel verschil? Ook in onze 
levenstestamenten hebben wij onze 
dochter aangewezen om onder meer 
in financiële zaken beslissingen te 
nemen.

Lijkt ons dat u dat goed geregeld 
hebt. Vrijwel de meeste banken 
bieden een en/of rekening voor 
partners maar vaak ook voor eigen 
kinderen. Bij een en-en rekening 
(komt nauwelijks meer voor) is 
handtekening van beide rekening-
houders nodig.  De rekeninghou-
ders zijn bij een en/of rekening 
wel hoofdelijk aansprakelijk voor 
eventuele schulden. Ook zitten er 
wél erfrechtkwesties aan. Bij een 

en/of rekening kan de (langstleven-
de) rekeninghouder over het tegoed 
beschikken om de begrafeniskosten 
of crematiekosten te betalen.
Vroeger waren we nogal kien op 
dergelijke constructies. Vooral als er 
meerdere kinderen in het spel zijn 
die elkaar niet zo vertrouwen. 

U legt ook nog de mogelijkheden 
voor aan de bank, zo begrijpen we.  
Misschien komt de bank wel op de 
proppen om een machtiging aan uw 
dochter te geven want dan kan u zelf 
beter in de gaten houden of en wan-
neer er geld van de rekening wordt 
gehaald. Met een notariële volmacht 
regelt u voor een ander notarisza-
ken, zoals de verkoop van een huis 
en een levenstestament.

Familierecht

Trouwpartner zit in
schuldsanering
Mijn vriendin zit in de schuldsane-
ring. Ik wil graag met haar trou-
wen. Draai ik dan ook op voor haar 
schulden?

Als u met iemand trouwt zonder 

huwelijkse voorwaarden dan komt 
u ieder met uw vermogens en 
schulden in een gemeenschappelijke 
boedel. Dus als uw vriendin nog 
schulden heeft, dan wordt u daar-
voor medeverantwoordelijk. Dat is 
te voorkomen door bij een notaris 
huwelijkse voorwaarden op te laten 
maken waarbij beiden vastleggen 
wie voor wat verantwoordelijk is en 
wat er buiten de gemeenschappelij-
ke huwelijksboedel wordt gelaten.

Pensioenopbouw van
overleden ex-partner
Mijn ex-echtgenote is overleden en zij 
laat niemand achter. Bij een scheep-
vaartmaatschappij had zij een goed 
pensioen opgebouwd. Maak ik kans 
op haar pensioenrechten?

U had alleen recht kunnen hebben 
op een nabestaandenpensioen van 
uw overleden ex-partner als u des-
tijds in de echtscheidingsconvenant 
pensioenverdeling (‘verevening’) 
was overeengekomen. 

Rendement op vermogen
in verzorgingshuis
Hoeveel geld mag je bezitten bij opna-

me in het verzorgingstehuis?

De eigen bijdrage (van de AWBZ) 
bij opname in een verzorgingshuis 
is grotendeels afhankelijk van uw 
maandelijkse inkomsten. Er wordt 
dus niet aan uw vermogen gekomen. 
Het (fictieve) jaarlijkse rendement 
op uw vermogen speelt nog wel een 
rol als u meer aan spaargeld e.d. 
heeft dan het heffingsvrij vermogen 
(30.360 euro per persoon in 2019).
Want dat fictieve rendement telt nog 
wel deels mee voor het zogenoemde 
verzamelinkomen (boxen 1, 2 en 3) 
bij de inkomstenbelasting. Het ver-
zamelinkomen per jaar is bepalend 
voor uw bijdrage.

Erf- en schenkingsrecht

Kastje van vader bij
overleden stiefmoeder
Toen ik twaalf jaar oud was is mijn 
moeder overleden. Mijn eigen vader 
is hertrouwd en alweer jaren geleden 
overleden. Alles is toen naar mijn 
stiefmoeder gegaan, met wie ik geen 
beste relatie heb. Toch kom ik nog wel 
eens bij haar. Een keer zag ik daar 
een antiek mahoniehouten kastje 

staan dat ik herkende uit mijn jeugd 
bij mijn ouders. Ze zegde eerst toe dat 
ik dat later kon krijgen. Toen ik erop 
terugkwam zei zij mij simpel dat dit 
niet doorging. Dat zou betekenen dat 
dit erfstuk van mij en mijn broer in 
de anonimiteit zal verdwijnen. Dat 
emotioneert mij behoorlijk. Is daar 
nog iets aan te doen?

Als u ‘spullen’ van uw overleden 
vader alsnog opeist heeft hij in een 
codicil moeten laten vastleggen dat 
dit u toekomt. Hij is daarvoor al vele 
jaren terug overleden en kennelijk is 
destijds alles overgedragen aan uw 
stiefmoeder.

Bij overlijden van uw vader had 
u nog spullen kunnen opeisen en 
op dat moment regelingen met uw 
stiefmoeder moeten treffen. Als zij 
nu niet meer wil meewerken, dan 
kunt u daar weinig tegen doen. 
Dure juridische procedures hebben 
weinig zin. Misschien gaat zij alsnog 
overstag als u aan haar uw emoties 
uitlegt. Anders zit er niets anders op 
dat te wachten tot haar dood. Dan 
komt de verdeling van haar spullen 
aan de orde.

Onze huurder ‘t Hof van Eten 
was meteen verliefd op dit 
pand. Een lief geel geveltje, 
een smal stoepje en een 
groene voordeur. George 
hoopt hier nog vele jaren met 
plezier te mogen werken. 

GEORGE WALTA
‘T HOF VAN ETEN
OUDE MOLSTRAAT 30D

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

Boekwinkel Haagse Tijden wil aan de lezers van onder andere De Oud-Hagenaar de mogelijkheid geven om boeken te kopen 
die over Den Haag gaan. Het gaat om zowel historische als eigentijdse verhalen. Uitgeverijen en schrijvers kunnen gebruik 
maken van deze digitale boekwinkel. 

Tijden
BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

De Hondenkop: Een roman met 
twee gezichten
Cornelis M. Netten
Een ongewenst kind van 
een prostituee, opgevoed 
door een dubieuze 
peetmoeder, wordt in 
een vijandige omgeving 
geen prettig mens. De 
vlucht naar een Fries 
dorp verandert zijn leven 
in positieve zin. Toch 
wordt hij achterhaald 
door zijn verleden. Laat 
u zich door de afloop 
van dit fictieve verhaal 

€ 14,50

Op deze plek te staan, een rond-
gang door Den Haag in gedichten
Gerrit Vennema
30 gedichten die, samen met 
de foto’s van Elvin Hage, lezen 
als een ontdekkingstocht 
langs Haagse locaties. Met 
veel verwijzingen naar de ge-
schiedenis van de hofstad. 
Den Haag wordt belicht 
als stad aan zee, stad van 
paleizen, van vrede en recht 
en museumstad. 
Een boekje voor wande-
laars en mijmeraars.

€ 12,50

Boeken zijn eenvoudig te bestellen: www.denieuwehaagsche.nl
Ook verkrijgbaar in de boekhandel

10 jaar De Oud-Hagenaar  
Verhalen van de stad gebundeld
ISBN: 978-94-6010-087-1
NUR: 693; regionale stadsgeschiedenis
Redactie: Ivar Lingen
Aantal pagina’s: 112
Uitvoering: hardcover, met illustraties
Winkelprijs: € 23,50 
Taal: Nederlands

‘Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar’, schreef Louis Couperus. Maar wat is het 
Haagse gevoel? Hagenaars en Hagenezen vinden het doorgaans lastig om dit gevoel te 
beschrijven. We identifi ceren ons met personen en we adoreren – of verafschuwen – 
bouwwerken. Maar het Haagse gevoel is niet in een paar woorden te vatten. 

De Oud-Hagenaar, dé gratis krant voor de Haagse 50-plusser, heeft de afgelopen tien 
jaar getracht dat gevoel te vertolken. Met verhalen van schrijvers over uiteenlopende 
Haagse onderwerpen: van de Tour de Archipel tot de architect van Scheveningen en de 
Schilderswijk, van de geelgroene trams van de HTM tot uitgaan in Den Haag in de 
jaren zestig, zeventig en tachtig. Beschreven vanuit historisch perspectief of vanuit de 
herinnering. Dit boek is een selectie van verhalen die in de afgelopen tien jaar zijn 
gepubliceerd in De Oud-Hagenaar. 

Architect Louis de Wolf 1871-1923
Bureau voor Architectonische en 
Decoratieve Kunst
ISBN: 978-94-6010-084-0 
Auteur: Peter van Dam
Uitvoering: 168 pagina’s hardcover met 
illustraties
Winkelprijs: € 29,95

Architect Louis De Wolf was een talentvol architect die het Haagse stadsbeeld 
verrijkte met een aantal opvallende gebouwen; met name winkels, woonhuizen en 
scholen. Een heel bekend voorbeeld  van zijn werk is de Salon de Rafraichissements 
in 1903 gebouwd aan Noordeinde 42-44. Met zijn originele interpretatie van de 
(Wiener) Sezessionstil is hij een echte Haagse bouwmeester.

Oorlog in de lucht – Den Haag 1940-1945
Bescherming, oorlog en wederopbouw
ISBN: 978-94-6010-086-4
NUR: 693; regionale stadsgeschiedenis
Auteur: Henk Ambachtsheer en Corien Glaudemans
Aantal pagina’s: 284
Uitvoering: hardcover, met illustraties
Winkelprijs: € 29,95 
Taal: Nederlands

Door de luchtoorlog boven de stad vielen vele doden op Haags grondgebied.
De luchtaanvallen, beschietingen, bombardementen, neerstortende vliegtuigen en 
V2-raketten hebben enorme schade in Den Haag aangericht en groot menselijk leed 
veroorzaakt.

Al in de jaren dertig van de vorige eeuw nam de gemeente Den Haag voorbereidende 
maatregelen ter bescherming van de inwoners. Met de oorlogsdreiging aan de lands-
grenzen werden ook veel Haagse burgers actief in de Luchtbeschermingsdienst of in 
de Haagse afdeling van de Vereeniging voor Luchtbescherming.

Op 10 mei 1940 vielen Duitse troepen Nederland binnen en begon de luchtoorlog 
boven Den Haag. De Haagse bevolking kreeg niet alleen te maken met Duitse 
bombardementen, maar ook met die van geallieerde zijde. Mislukte lanceringen van 
V2-raketten en de aanvallen van geallieerde vliegtuigen op V2-locaties zorgden voor 
de verwoesting van delen van de stad.

Met de wederopbouw van Den Haag eindigt het boek.

Deze rijk geïllustreerde publicatie is van de gemeente Den Haag, afdeling 
Monumentenzorg en Welstand, uitgegeven door De Nieuwe Haagsche. 
VOM-reeks 2019, nummer 1

9 789460 100864

ISBN 978-94-6010-086-4

Den Haag heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar geleden. Het oorlogsgeweld heeft duizenden slachtoffers 
geëist, de Joodse gemeenschap werd gedecimeerd en vele inwoners doorstonden de Honger winter niet. Ook door 
de luchtoorlog boven de stad vielen vele doden op Haags grondgebied. De lucht aanvallen, beschietingen, bombar-
dementen, neerstortende vliegtuigen en V2-raketten hebben enorme schade in de stad aangericht en groot menselijk 
leed veroorzaakt.

Al in de jaren dertig van de vorige eeuw nam de gemeente Den Haag voorbereidende maatregelen ter bescherming 
van de inwoners. Met de oorlogsdreiging aan de landsgrenzen werden ook veel Haagse burgers actief in de Lucht-
beschermingsdienst of in de Haagse afdeling van de Vereeniging voor Lucht bescherming.

Op 10 mei 1940 vielen Duitse troepen Nederland binnen en begon de luchtoorlog boven Den Haag. De Haagse 
bevolking kreeg niet alleen te maken met Duitse bombardementen, maar ook met die van geallieerde zijde. 
Hoewel de bombardementen gedurende de gehele oorlog plaatsvonden, raakte de stad vooral vanaf september 1944 
door luchtaanvallen zwaar gehavend. In die maand begon een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de oorlog. 
Toen startten de Duitsers vanaf grondgebied in de Haagse regio met de lancering van V2-raketten gericht op 
Londen. Mislukte lanceringen en de aanvallen van geallieerde vliegtuigen op V2-locaties zorgden voor de 
verwoesting van delen van de stad. 

Met de wederopbouw van Den Haag eindigt het boek. 

Oorlog in de lucht – Den Haag 1940-1945. Bescherming, oorlog en wederopbouw is geschreven door  
Henk Ambachtsheer, hoofd Monumentenzorg en Welstand, en Corien Glaudemans, wetenschappelijk medewerker 
van het Haags Gemeentearchief. 

Dit is een publicatie van de gemeente Den Haag, afdeling Monumentenzorg en Welstand, uitgegeven door 
De Nieuwe Haagsche. VOM-reeks 2019, nummer 1
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Den Haag 1940-1945
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10 jaar De Oud-Hagenaar
Verhalen van de stad gebundeld

‘Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar’, schreef Louis Couperus. Maar wat is het 
Haagse gevoel? Hagenaars en Hagenezen vinden het doorgaans lastig om dit 
gevoel te beschrijven. We identificeren ons met personen en we adoreren –  
of verafschuwen – bouwwerken. Maar het Haagse gevoel is niet in een paar 
woorden te vatten.

De Oud-Hagenaar, dé gratis krant voor de Haagse 50-plusser, heeft de afgelopen 
tien jaar getracht dat gevoel te vertolken. Met verhalen van schrijvers over 
uiteenlopende Haagse onderwerpen: van de Tour de Archipel tot de architect van 
Scheveningen en de Schilderswijk, van de geelgroene trams van de HTM tot 
uitgaan in Den Haag in de jaren zestig, zeventig en tachtig. Beschreven vanuit 
historisch perspectief of vanuit de herinnering.

De makers van De Oud-Hagenaar zijn in februari 2019 een nieuw initiatief 
gestart: De Haagse Tijden. Met deze nieuwe krant hebben de makers een iets 
gewijzigde formule gevonden die op een zelfde wijze de mogelijkheid geeft aan 
de Hagenaars om hun liefde voor de stad te uiten in mooie verhalen en foto’s.

Dit boek is een selectie van verhalen die in de afgelopen tien jaar zijn  
gepubliceerd in De Oud-Hagenaar. Het is een poging om dichtbij het ultieme 
Haagse gevoel te komen. Het is een document van de stad, voor de stad.

4813658 Omslag Jubileumboek.indd   2-3 26-03-19   09:58
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De kookschool van oom Iwan
Trudy van der Wees
Iwan Kriens (1871-1957) 
groeide op in Den Haag. Na 
enige omzwervingen door 
Europa vestigde hij zich 
rond 1900 als chef-kok in 
Londen, waar hij aan de 
wieg stond van de aller-
eerste Engelse kookschool 
voor professionals. 

 

Martinus Nijhoff n.v. (1853-2002). 
In Martinus Nijhoff n.v. 
(1853-2002). Opkomst, 
bloei en ondergang van een 
boekenimperium vertelt 
oud-medewerker Bob Jong-
schaap nauwgezet, chro-
nologisch en met een rijke 
hoeveelheid beeldmateriaal 
en anekdotes, het verhaal 
van Martinus Nijhoff als 
uitgever, boekhandel en 
legendarisch antiquariaat.
Verkrijgbaar in de 
boekhandel of via www.vantilt.nl
 

€ 19,95 € 29,50
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In elke editie van De Haagse Tijden stapt autojournalist John Vroom 
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

Honda Civic

Honda kwam met twee Ma-
durodam-achtige modellen in 
1966. De N360, een eigenwijs 
hoog doosje en de S800, een 
Coupé-versie daarvan. Dat 
doosje herinner ik mij nog 
goed, want een vriend van mij 
Henri die aan de Roggekamp 
woonde, kocht er zo een in het 
rood, waar we nog mee naar 
België zijn gereden met twee 
vriendinnen om te gaan dansen 
op een zondagmiddag in zo’n 
echt Belgisch danscafé waar 
een soort Eddy Wally optrad. Té 
leuk, maar dat terzijde.

In 1972 werd de nieuwe Honda 
Civic geïntroduceerd.  Een 
serieuze compacte vierzitter 
met een modern uiterlijk met 
een hoog aaibaarheidsgehalte 
die gelijk aansloeg bij jonge ge-
zinnen en met name vrouwen. 

Ik zag het om mij heen gebeu-
ren. Vriend Jaap Graswinckel 
en zijn vrouw Ineke kochten 
een metallic blauwe en vriend 
Peter de Klerk en zijn vrouw 
Maria kochten een, inderdaad 
ook, metallic blauwe en velen 
met hen. Met mijn Italiaanse 
voorkeur voor Alfa Romeo keek 
ik er ook wat meewarig naar, 
maar moest wel erkennen dat 
het wel een hele leuke auto was 
voor een scherpe prijs. Alles 
werkte licht en soepel en het 
was prima voor elkaar, maar 
wel met een Aziatische touch 
vanuit mijn toch wat voorin-
genomen beleving. Hij had een 
dwarsgeplaatste viercilinder 
motor die met 1.2 liter inhoud 
tweemaal zo groot was als zijn 
voorganger. Het unieke in zijn 
klasse was dat hij leverbaar 
was met een automatische 

transmissie, de Hondamatic. 
Het was een eigen constructie 
van Honda, waarbij je eigenlijk 
niet merkte dat de bak schakel-
de. Een groot voordeel was dat 
de Civic een zuinige motor had 
met veel praktische gebruiks-
mogelijkheden. Het model 
oogde vlot en zo reed hij ook, 
zeker in de Hondamatic uitvoe-
ring. De eerste Civics hadden 
nog geen derde deur maar een 
bagageklep. Maar al snel kwam 
de versie met de derde deur 

en werd het een van de eerste 
Hatchback-typen met een prak-
tische neerklapbare achter-
bank. Eigenlijk was het een hele 
volwassen vierzitter. Voor een 
Japanner was de zit prima door 
op zich goede stoelen met een 
wat langere rugleuning en geïn-
tegreerde hoofdsteunen die je 
kon verstellen tot slaapstoelen. 

Het interieur zag er netjes ver-
zorgd uit. Het dashboard was 
van zwarte harde kunststof met 

twee duidelijke klokken voor 
je en alle knoppen zaten op de 
plekken waar je ze ook zou ver-
wachten. Standaard voorzien 
van een sigarettenaansteker en 
een radio, waarvan de antenne 
aan de rechterkant van de auto 
zat. Dit model bracht het echte 
succes van Honda in Nederland, 
zeker ook met de vlotte drie-
deurs Honda Accord. 

John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

aar keken we in Nederland toch wel 
even vreemd van op. De komst van de 
Aziatische automerken. Een van de eer-

ste was de Isuzu Bellel. Veel auto met luxe voor 
een prima prijs van 11.900 gulden, maar ja, wel 
Japans met een Amerikaanse inslag en dus vond 
men dat nog wat vreemd. Maar daarna volgden 
Toyota, Datsun en Honda. Merken waar in die 
beginjaren wat meewarig over gedacht werd, 
maar het zag er niet verkeerd uit en de prijzen 
waren prettig. 

D

Typische Britse onder-
koelde humor, want zo 
boeiend was die Tri-
umph Spitfire motor-
techniek nu ook weer 
niet.

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

Beauties of the Sixties (7) John Vroom (autojournalist)



De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden pagina 14  Dinsdag 20 augustus 2019   

De meest Indische stad ter wereld
TO

In de tijd dat ik op de middelba-
re school zat, begin jaren vijftig 
van de vorige eeuw, zaten er 
relatief veel jongens en meisjes 
op, die in Indië geboren waren. 
De jongens beschouwden we 
soms als concurrenten omdat 
ze onze meisjes inpikten. Wij, 
boerenheikneuters, legden het 
in vele opzichten tegen hen af, 
maar die charmante Indische 
meisjes zagen we daarentegen 
wel zitten, al moest je wel op-
passen dat je het niet met een 
grote broer aan de stok kreeg. 
Ik kwam bij twee Indische 
zusjes thuis, ze woonden, heel 
toepasselijk, op de Laan van 
Nieuw Oost-Indië. Het rook 
daar heerlijk naar Indisch eten. 
Er stond altijd wel een oma 

of een tante in de keuken iets 
lekkers te bereiden. Ik denk dat 
in veel families in ons land men-
sen voorkomen, die of in Indië 
geboren zijn of er gewoond 
hebben. Indo’s of Totoks zoals 
ze ook wel genoemd worden. 
Mocht u precies willen weten 
wat deze twee woorden beteke-
nen, dan moet u dat maar eens 
opzoeken. 

De weduwe van Indië
Deze zin komt uit het lied: Arm 
Den Haag. Het wordt gezongen 
door Wieteke van Dort. De tekst 
is in 1975 geschreven door 
Willem Wilmink en de muziek 
is gecomponeerd door Harry 
Bannink. Is er een verklaring 
voor waarom juist Den Haag 

altijd genoemd wordt in ver-
band met Nederlands Indië? 
Wim Deetman, de toenmalige 
burgemeester van onze stad, 
schrijft hierover in het voor-
noemde boekje: ‘De zomer van 
2005 staat geheel in het teken 
van de relatie tussen Den Haag 
en voormalig Nederlands Indië. 
Vier maanden lang heeft onze 
stad het festival De Indische Zo-
mer in huis. Een festival dat met 
recht in Den Haag zijn thuis-
basis heeft. Juist deze stad was 
door bestuurlijke, zakelijke en 
culturele banden eeuwenlang 
met Nederlands Indië verbon-
den. Maar ook na het uitroepen 
van de Indonesische ona�han-
kelijkheid bleef Den Haag een 
Indische stad. Niet in de laatste 
plaats vanwege vele nieuwe in-
woners uit Nederlands Indië die 
Den Haag als woonplaats kozen. 
De Indische cultuur wordt hier 
levendig gehouden door de 
jaarlijkse Pasar Malam Besar, 
Stichting het Indische Huis en 
tal van Indische verenigingen. 
Maar ook door literatuur en 
beeldende kunst van Indische 
Hagenaars.

Maar laten we vooral het culi-
naire aspect niet vergeten. Den 
Haag kent als geen andere stad 
in Nederland een veelvoud aan 
restaurants en toko’s waar men 
kan genieten van de rijkdom 
van de Indische keuken. En 
wat te denken van de muziek. 
Was het niet Den Haag waar 
eind jaren vijftig de Indopop 
ontstond? Kortom het werd 
tijd voor een festival dat al die 
aspecten van de relatie tussen 
Den Haag en Nederlands Indië 
laat zien.’

Tussen 1860 en 1890 werden 
de huizen in de Archipelbuurt 
gebouwd. De naam van deze 
wijk spreekt voor zich. Hier 
zijn veel mensen die uit Indië 
kwamen, gaan wonen. Som-
mige straatnamen werden 
zelfs aangepast. De Javastraat 
heette tot 1861 de Laan van 

Schuddegeest. Na de Tweede 
Wereldoorlog werden wijken 
als Bouwlust en Morgenstond 
populair. Tussen 1946 en 1964 
kwamen er ruim zestigduizend 
repatrianten naar onze stad en 
ongeveer de helft hiervan bleef 
hier wonen.

Den Haag stond en staat be-
kend om zijn Indische restau-
rants. Als voorbeeld: in 1911 
werd Waarong Djawa geopend, 
in 1922 Tampat Senang en in 
1949 Garoeda. De Indorock 
concentreerde zich inderdaad 
vooral in onze stad en schrij-
vers als Tjalie Robinson, P.A. 
Daum, Rudy Kousbroek en 
Yvonnne Keuls vestigden zich 
in Den Haag, evenals hun voor-
ganger Louis Couperus.

In 1959 werd in de 
Haagse Dierentuin de 
eerste Pasar Malam 
Besar georganiseerd, 
sinds 1988 staat het 
Indisch Monument 
bij de Scheveningse 
Bosjes en sinds juni 
2019 bevindt zich in 
de Sophialaan het 
Museum Sophiahof, 
waar een deel van 
de culturele en 
historische erfenis 
van Nederlands 
Indië een plaatsje 
kreeg. En zo kan ik 
nog wel een tijdje 
doorgaan.

De vraag waarom Den Haag 
de meest Indische stad van 
de wereld genoemd wordt, is 
wat mij betreft inmiddels wel 
beantwoord. Dat de Indische 
cultuur invloed gehad heeft op 
onze eigen cultuur staat vast, 
al is het niet zo eenvoudig om 
aan te geven op welke manier 
en dan heb ik het niet alleen 
over de rijsttafel. Zo zijn er 
leenwoorden in onze taal te 
noemen die oorspronkelijk uit 
het Maleis komen. Woorden 
als: branie, gladjakker, piekeren 
en pienter, maar ja, dat is mijn 
pakkie-an niet.

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

nlangs vond ik op de boekenmarkt op het Lange Voorhout 
een klein, met zorg uitgegeven boekje. Ik heb iets met 
kleine boekjes. Bij grotere en dikkere exemplaren denk ik 

vaak dat minstens de helft van de tekst weggelaten had kunnen 
worden. Omdat ik zelf niet al te dikke boeken schrijf, denk ik dat de 
mededeling: ‘De schrijver vermoordt de lezer in zichzelf’, hiermee 
te maken heeft. Op de voorkant van het boekje staat een Indische 
variant van het wapen van Den Haag, samen met de tekst: ‘Kompas. 
Mijn Indische zomer.’ Het is in 2005 uitgegeven. Hierin staat onder 
meer: ‘De meest Indische stad ter wereld: Den Haag.’ Waarom is dat 
eigenlijk zo?
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RAAD HET WOORD SUDOKU1 2

3KRUISWOORDPUZZEL

Puzzelt u mee?
N CQ O W

KADOBONInwisselbaar bij comfortland.nl

€

Veel puzzelplezier!

Sudoku A                                     Sudoku B                               

TRAPPENSTOFFERING • TRAPPENRENOVATIE • LAMINAAT • PVC • VINYL • TAPIJT • EGALISEREN

HAAGSE VLOERCENTER

WEIMARSTRAAT 212 • 2562 HP DEN HAAG • 070 - 369 56 90

ACTIE 1: PVC CLICK INCL. ONDERVLOER + PLINTEN € 39,95
ACTIE 2: LAMINAAT + ONDERVLOER + PLINTEN € 15,95
ACTIE 3: TAPIJT/VINYL V.A € 9,25 M²

• NIEUWE VLOER NODIG? KEUZE UIT MEER DAN 1000+ KLEUREN
• OUDE VLOER VERWIJDEREN EN AFVOEREN!
• GRATIS BEZORGEN & LEGGEN!

Raad het 
woord, stuur 
uw antwoord 
op naar puz-
zel@dehaagse-
tijden.nl en win! 
In de volgende 
krant leest u de 
juiste oplossing 
en worden de 
prijswinnaars 
bekendgemaakt

U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de twee Sudoku’s. 
De vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daar-
in thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.

Vraag naar de mogelijkheden.
W: www.deontzorgcentrale.nl T: 0174-768888 E: info@deontzorgcentrale.nl

Vraag naar de mogelijkheden.

Voor ál uw klussen in en rondom huis en tuin.
Voor al uw schilderwerk, timmerwerk, elektra, schuttingen plaatsen,

tuinonderhoud, tot het ophangen van lampen en schilderijen.
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Horizontaal
1. lijndiagram (gra�ische weergave); 7. reptiel; 12. Engelse titel; 13. toneelstuk met muziek; 14. Ierse 
vrijheidsbeweging (a�k.); 15. anno mundi (a�k.); 17. in zee uitlopend gebergte; 19. hoofd van een afdeling; 
21. Nederlandse politieke partij; 22. doorgang in een gebergte; 24. dierenverblijf; 27. republiek (a�k.); 28. jeugdig; 30. 
papiergroef; 31. sterk ijzerhoudende grondsoort; 32. Bacardi met Cola; 33. deel van gelaat; 35. onnodige drukte (heisa); 
37. vrouwtjesschaap; 38. bruin vlekje op de huid; 41. huisdier; 42. Griekse godheid; 44. openbaar vervoermiddel; 46. 
morsdoekje; 47. zangvogel; 48. kamerplant; 49. Engelse lengtemaat; 50. pas of schrede; 52. verpakking voor �lessen; 54. 
lastdier; 56. Vlaamse omroep (a�k.); 58. klein roofdiertje; 61. rivier in Utrecht; 62. Spaans riet; 64. voertuig; 65. vrouwelijk 
zoogdier; 67. herkauwer; 68. drinkbeker; 70. huisdier; 72. wiel; 73. plaats in Zeeland; 76. jongensnaam; 77. technische 
dienst (a�k.); 78. cirkelvormig; 79. tegen (in samenstelling); 81. deel van bijbel (a�k.); 82. eerste vrouw; 83. echtgenoot 
van Juan Peron; 84. hoger gelegen bouwland; 86. voornaam burger; 87. hevige orkaan.

Verticaal
1. lolbroek (pias); 2. verbrandingsrest; 3. vuurtje; 4. land in Azië; 5. ontoegee�lijk (dwars); 6. familietwist; 7. gerecht 
met uien en vlees; 8. deel van een zeilschip; 9. grond rond boerderij; 10. kindergroet; 11. plaats in Japan; 16. Chinese 
ex-leider; 18. verwaande houding; 20. raamscherm; 21. droog (van wijn); 23. knevel; 25. locatie (oord); 26. boom-
vrucht; 27. spoorstaaf; 29. deel van een aanrecht; 32. valstrikbom; 34. jongens- of meisjesnaam; 36. hertensoort; 37. 
familielid; 39. katachtig roofdier; 40. meubelstuk; 42. noodsein; 43. naam voor een papegaai; 45. maat voor kolen; 
46. baardje; 51. vertragingstoestel; 53. binnenvaartuig; 54. gezelschapsspel; 55. dienstbode; 56. agrariër; 57. militair 
voertuig; 59. Noorse bosgeest; 60. Italiaans rijstgerecht; 62. groep wolven; 63. nakomeling; 66. kikvorsachtig dier; 
67. deel van gelaat; 69. schrijfgerei; 71. lidwoord; 73. asfalt met een open structuur; 74. nijlreiger; 75. tafelgast; 78. 
raad van arbeid (a�k.); 80. rivier in Oostenrijk; 82. Frans voegwoord; 85. vogel.

In elke editie van De Haagse Tijden kunt u drie verschillende puzzels 
maken. In de eerste puzzel wordt u gevraagd het woord te raden dat is 
uitgebeeld. In de tweede puzzel moet u de sudoku-opgave oplossen. De 
derde puzzel is een kruiswoordpuzzel. Hier volgen de juiste antwoorden 
van de vorige krant. Woordraadsel: toetje. Sudoku: 1-7. Kruiswoordpuz-
zel: valkparkiet.

Onder de inzenders verloten we wederom drie waardebonnen van 15, 
10 en 5 euro, te besteden bij Comfortland. U kunt de juiste oplossingen 
afzonderlijk mailen, maar u mag deze ook bundelen in een enkel bericht. 

U kunt de oplossing mailen 
naar puzzel@dehaagsetijden.nl. 
Dit kan tot uiterlijk vrijdag 30 
augustus.

Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. Miny Brochard te Wijk bij Duurstede
2. Els Bruinen te Kwintsheul
3. J.G.M. Jeremiasse te Rijswijk
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SPAAR VOOR KORTINGEN 
EN STEUN DE LOKALE 
ONDERNEMERS!

WWW.DEHOFPAS.NL
HEB JIJ DE HOFPAS AL? NEEM ’M GRATIS MEE!
DÉ LEUKSTE SPAARPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.

SPAAR EN BETAAL, LIEVER LOKAAL!
Nog geen pas? Haal hem op bij een van de aangesloten spaarwinkels of download de app. Geen internet? Vraag de pas dan aan via 070 221 05 81

DÉ LEUKSTE SPAARPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.DÉ LEUKSTE SPAARPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.

Spaar punten bij diverse ondernemers in jouw buurt. 
Gespaarde punten kun je een volgende keer inwisselen 
voor korting of je spaart nog even door voor gratis 
producten, diensten, uitjes, attracties, wellness, een 
diner, cultuur of evenementen.

Elke Hofpaspunt is een eurocent waard en het aantal punten dat je 
spaart is een percentage van je aankoopbedrag. Ongemerkt spaar je 
zo een leuk bedrag bij elkaar!

De Hofpas heeft voordelen voor iedereen! Je bent voordeliger uit 
en ontdekt verborgen pareltjes in jouw stad. Door vaker bij lokale 
ondernemers te winkelen houden we samen de buurten levendig.

UITGELICHTE SPAARPARTNERS
In de Haagse Tijden zullen we je continu op de hoogte houden van de nieuwste partners. 
Kijk voor het volledige overzicht op www.dehofpas.nl

Sabsy Cake Dreams staat garant voor heerlijke zoetighe-
den. In het centrum van Den Haag kan je hier terecht voor 
taarten, gebak, broodjes, (Haagse) koffi e, thee, chocola en 
veel meer. 

Spaarpercentage: 10%

Sabsy Cake Dreams
Boekhorststraat 43 - Den Haag

Tijdens deze rondvaarten manoeuvreert de schipper je vak-
kundig door de prachtige grachten van Den Haag, terwijl 
de gids geheimen onthult en je alle bezienswaardigheden 
toont.

Spaarpercentage: 8%

Ooievaart
Bierkade 18B - Den Haag

Bij Zier Running vind je alles op het gebied van hardlopen. 
Naast een divers assortiment kleding en schoenen, kan 
je hier ook terecht voor een uitgebreide voet- en loop-
analyse.

Spaarpercentage: 6%

Zier Running
Laan van Meerdervoort 632 – Den Haag

Een bijzondere boon verdient het om puur te worden 
gedronken. Hier vind je uitsluitend single fi nca coffee; 
karakteristieke, zuivere koffi e van één topplantage, met 
hart voor de wereld.

Spaarpercentage: 1%

Medellin Secret
Fahrenheitstraat 446 - Den Haag

Traditioneel Indiase gerechten met een uniek Aziatisch 
tintje. De chef, die meerdere culinaire prijzen heeft 
gewonnen, maakt deze gerechten met een ongekende 
passie. 

Spaarpercentage: 10%

Indian Curry House 
Thomsonlaan 69 – Den Haag

Dit restaurant heeft al jarenlang de naam opgebouwd 
als  gastronomisch hoogtepunt. Hier kan je rekenen 
op verrassende creaties uit de Franse keuken met 
internationale invloeden.

Spaarpercentage: 15%

Restaurant Savarin
Laan van Hoornwijck 29 - Rijswijk
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Duurzame verf is nog vaak lastig te bestellen. Ecocoatings 
brengt hier met een breed assortiment verandering in. Hier 
vind je “groene” verf in alle kleuren.

Spaarpercentage: 10%

Ecocoatings
Mercuriusweg 98 – Den Haag

Leren schilderen? Victor Hoefnagels begeleidt je op het 
pad van de schilderkunst. Schilderen met acrylverf is zijn 
specialiteit. De eerstvolgende workshops zijn in september.

Spaarpercentage: 6%

Galerie Pied-à-Terre 
Prins Hendrikstraat 162 – Den Haag

Hier worden de broden gebakken met biologische 
grondstoffen, op een wijze die nog meer smaak en karakter 
toevoegt. Ook het banket is van voortreffelijke kwaliteit.

Spaarpercentage: 7%

Lekker Brood
Herengracht 16 – Den Haag
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