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Een pand met een heerlijke geur
Z

omaar een
pand. Een
pand met
een verleden.
Mooi van architectuur. En met een
heerlijke walm
omgeven.
Wellicht had je
meer panden met
‘luchten’.
Ik denk aan de pindabranderij uit de
Brandtstraat.
Maar een geur zoals
dit pand?
Nee, dat ben ik never
nooit meer tegengekomen.
Heerlijk, als ik er nog
aan terugdenk.

Hoe ik kom op dit schrijven
van dit artikeltje? Ik las laatst
een artikel over snoep in
de MAX-gids. Daarin stond
welke snoepsoorten er zijn
en waar ze vandaan komen.
Beter gezegd: waar ze worden
geproduceerd. En toen dacht
ik aan dat pand, gesitueerd
aan de Zoutkeetsingel, nabij
de Schapenlaan.
Het is geen doorgaande weg.
Het is meer een straat waar
je de wijk in- of uitrijdt. Maar
áls ik in de buurt was, reed ik
er graag even langs.
Welke snoepsoorten daar
werden geproduceerd, is mij
onbekend. Ook ben ik nooit
in het pand geweest. Was het
maar waar…

WWW.WONINGONTRUIMEN.NL

KEES TALEN
In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken, oude Indonesische schilderijen,
verzamelingen, winkel- en restantpartijen enz.
Bij verhuizing of overlijden wordt de woning veegschoon opgeleverd.

Margaretha van Hennebergweg 63

06-53621962 / 070-3238260

3

197

WWW.KEESTALEN.NL

Heden ten dage is het, volgens
mij, een kantoorpand.

heeft er ooit een zeefdruk van
gemaakt.

Maar zo’n 30 jaar geleden, lag
ik in het ziekenhuis aan de
overkant: het Westeinde. Mijn
gezichtsblik was direct op dát
mooie pand. Ik vermaande
mijzelf, als ik weer kon lopen,
dat pand nu eens op de foto
te nemen. En geen lakse houding aan te nemen van: dat
komt nog wel eens een keer…

Aan Frans en zijn overleden
broer Jan heb ik goede herinneringen. Ik denk daarbij
onder andere aan het boekje:
Morgen gratis koffie… Maar
da’s een ander verhaal.

Bijgaand twee afbeeldingen.
Eén zelf gemaakt. En één gekocht van Frans de Leef. Frans

Aad van Krevelen
ajlvankrevelen@hetnet.nl

Want zo is er in de afgelopen
decennia veel gesloopt in
Den Haag, waarvan ik graag
nog een foto van had willen
maken.

Een pand. Zomaar eentje met
een geschiedenis. Het pand is
er nog.
De productie van snoep is
er niet meer. Maar als u zich
afvraagt: of ik nog snoep?
Jazeker! En waarom? ’t Is
gewoon lekkâh.

Zorgeloos
samen
zijn.

Uw uitvaart goed geregeld met CUVO. www.cuvo.nl – 070 346 95 71 – info@cuvo.nl
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Oproepjes

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

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.nl

Bakkerij Weimarstraat

Sint Barbarabus
Naar aanleiding van de oproep in De Haagse Tijden van dinsdag 17
september 2019: mijn grootvader werd in februari 1944, tijdens de
Duitse bezetting, op Sint Barbara begraven. Hij heeft de bevrijding
van ons land helaas dus niet meer mogen meemaken. Het kerkhof
lag in die tijd ver buiten de bebouwde kom. Het openbaar vervoer
ging er, ook in de jaren na de bevrijding, niet heen. Omdat toen ook
maar heel weinig mensen over een auto konden beschikken, was het
kerkhof dus niet gemakkelijk bereikbaar. Een uitzondering vormde
Allerzielen. Op die dag reed de HTM een speciale autobusdienst
tussen het Hollands Spoor station en de begraafplaats. Mijn moeder
maakte daar samen met mij gebruik van. In het boekje Autobussen
van de Haagse tram trof ik op pagina 17 een beschrijving aan van
deze autobusdienst, met daarbij een foto. Een scan van deze pagina
voeg ik hierbij.
De titel boven het artikel van mevrouw Bomers in De Haagse Tijden,
‘Onder de grond is iedereen gelijk’, kan ik niet beamen. Zelfs onder
de grond is niet iedereen gelijk. Alleen (betrekkelijk) welgestelden
hebben de keuze hun stoffelijk overschot te laten begraven in een
grafkelder; wie dat niet bekostigen kunnen, belanden rechtstreeks
in de grond.
Henk Kuilder
hjgkuilder@ziggo.nl

De artikelen over de Weimarstraat hebben mij
erg geïnteresseerd omdat wij, mijn man en ik,
een bakkerij hadden op de hoek van de Weimarstraat en de Conradkade Den Haag.
Wij hebben in die tijd (van 1959 tot 1979)
nogal veel medewerkers gehad, waaraan ik nog
met genoegen aan terug denk. Wat zou het leuk
zijn om deze medewerkers weer eens te ontmoeten en te horen hoe het met ze is na zoveel
jaren. Ik kan nog veel namen herinneren zoals:
Anja Moonen, Annie v.d. Berg, Loes Giezeman,
Els Toet, Tineke Gijzemijter, Tonny Beckers, Trudie v.d. Meer, Mirjam Grimbergen, Corrie Hoogweg,
René Smit, Annemieke v.d. Wiel, Fien de Vetten, enz. Als ik met voldoende ex-medewerkers contact
kan krijgen, ben ik van plan om een reünie te organiseren. Dus hierbij een oproep om te reageren
via e-mail of brief.
Mary de Groot-van Ulden
Hoge Morsweg 82a
2332 HM Leiden
marydries@versatel.nl

Fotoboek
Onderstaande foto’s staan in een fotoboek dat behoort aan de
nazaten van Gre Boot, de vrouw links op de foto. Mevrouw Boot
woonde in de jaren ‘50 naast ons in de Tasmanstraat. Wij hebben
twee volle fotoalbums met daarin foto’s van de hele familie. Helaas
kunnen wij deze boeken niet teruggeven omdat we niet weten
waar ze wonen, ik neem aan ergens in Den Haag of omstreken. Nu
hoop ik via uw blad te kunnen achterhalen waar een lid van de
familie woont zodat ze hun eigendom terug kunnen krijgen.
Margreet Kuijper
margreetkuijper@planet.nl

Peemanhuisje

Limonadefabriek Wilson

Kennelijk is er aardig wat losgemaakt met de artikelen over het
Peemanhuisje aan de Buurtweg in Wassenaar. Zelf ben ik er vroeger
vaak langsgefietst als ik naar familie in Wassenaar ging. Bij een modelbouwzaak in Apeldoorn vond ik nog een exemplaar, ditmaal in
schaal 1 op 87, de producent heet Tillymodels. Ik vind het jammer
dat een bekende (en de nog enige overgebleven) modelspoorwinkel
in het Haagse deze niet heeft, maar misschien zijn deze daar wel te
bestellen. Het is een bouwdoosje uit kunsthars, dat de eigenaar zelf
dient bij te werken en schilderen. Waarschijnlijk zullen
er nu meer van deze huisjes
in de regio komen dan er
vroeger waren.

Heeft de Rotterdamse bokser en
veelvoudig Nederlands kampioen
Luc van Dam omstreeks 1949 als
vertegenwoordiger bij de Haagse
Limonadefabriek Wilson gewerkt?
Wie kan mij iets meer hierover
vertellen?
Ton Kuster
tonkuster@hotmail.com

Bernt Paul Wentink
bpw@hetnet.nl

Onafhankelijk en betrokken

De Haagse Tijden is een ideële non-commerciële krant, zonder enige binding met de overheid of een organisatie. Alle kosten worden gedekt door de verkoop van advertenties. De lezers
en schrijvers die artikelen en foto’s aanleveren zijn onbezoldigd. De ingezonden artikelen kunnen ook gebruikt worden op de website en sociale media die aan De Haagse Tijden ter
beschikking staan. Hergebruik van de artikelen en foto’s is aan de uitgever. 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. Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten minste 64.000 exemplaren gratis te krijgen, op
circa 360 distributiepunten in de regio Den Haag. Zo’n 10.000 mensen lezen de krant online. Voor 75 euro per jaargang kunt u de krant thuis ontvangen per post in Nederland en in het
buitenland 95 euro. Het voordeligste is het om de krant gratis als PDF te downloaden via de website: www.dehaagsetijden.nl.

Hoofdredacteur
Ivar Lingen
redactie@dehaagsetijden.nl
Postadres
Postbus 26046
2502 GA Den Haag

Vaste auteurs
Hans Roodenburg
John Vroom

www.dehaagsetijden.nl

Uitgever
Constant Martini
uitgever@dehaagsetijden.nl

Administratie
Jan Vos jr.
administratie@dehaagsetijden.nl

Helpdesk
Vragen of klachten over
De Haagse Tijden?
Bel naar 070-2210584.
Op werkdagen van 9.00 tot
17.00 uur.

Advertentieverkoop
Daphne Brückel en
Jolanda Kraanen
Brückel Reclame BV
Telefoon: 070-360 76 76
dehaagsetijden@bruckel.nl

Vormgeving
Ron Baas e.a.
Reclamestudio Baasimmedia
www.baasimmedia.nl
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Radio Tonka: 25 jaar Broedplaats in de ether
O
p 6 november is het precies 100 jaar geleden dat Hanso Idzerda zijn eerste radio-uitzending verzorgde vanuit de Beukstraat in
Den Haag. Daarmee begon de geschiedenis van de
Nederlandse radio, sterker nog, met zijn uitzending
verzorgde Idzerda de eerste radio-omroepuitzending ter wereld. Maar in Den Haag is nog veel meer
radiogeschiedenis geschreven. Wat te denken van
zeezender Radio Veronica die vanuit de haven van
Scheveningen werd bevoorraad en de vele radiopiraten die vanaf de jaren ’70 in de stad te horen waren?
De hoogtepunten van de Haagse radiogeschiedenis
zijn te zien in een expositie over 100 jaar Haagse
radio die tot 15 november te zien is in het Atrium van
het Haagse stadhuis.
Een bijzondere eend in de
Haagse radiobijt is Radio Tonka.
Dit radiostation is 25 jaar
geleden opgericht, maar nog
springlevend. Het alternatieve
station richt zich op de undergroundscene van Den Haag.
Iedere nacht wordt vier uur lang
ongewone radio gemaakt op Den
Haag FM, de lokale omroep van
Den Haag. Zonder format, maar
met passie en creativiteit, wordt
vrije radio in de ware zin des
woords gemaakt. Van freejazz tot
altcountry, soundscapes, snoeiharde anarcho-punk, illegale
concerten, sonologie, dichters,
jamsessies, modern klassiek,
alles wat niet tot de mainstream
behoort is welkom op de zender.

Voor het ontstaan van Radio
Tonka moeten we terug naar
1993. Het nieuwe stadhuis aan
het Spui is in aanbouw, plannen
voor de tramtunnel worden
gelanceerd, en de stad wordt
opgeschoond ten behoeve van
een nieuwe neoliberale orde.
De plannen zijn een bedreiging
voor de bloeiende tegencultuur

die in de jaren ’80 in leegstaande
panden is ontstaan, zoals het
Brullend Breekijzer, de Blauwe
Aanslag, TZT, de Illusie en Iets
Vrijers. Wekelijks worden hier
allerhande sociale en culturele
activiteiten georganiseerd die
duizenden jongeren trekken.
Communicatie, promotie en
propaganda gebeurt via flyers,
posters en krantjes. Amsterdam
kent al veel langer radiopiraten
die vanuit de kraakbeweging
opereren zoals Radio de Vrije
Keyser, Radio 100 en Radio
Patapoe. Nijmegen heeft Radio
Rataplan. Eind 1993 ontstaat
ook binnen de kraakscene
van Den Haag het idee om een
radiozender op te gaan zetten.
De omstandigheden zijn ideaal.
Piratenzenders worden gedoogd,
omdat de lokale omroep in
commerciële handen is gevallen
en geen plek meer heeft voor
alternatieve geluiden uit de stad.
In de Haagse ether zijn dan ook
iedere avond piratenzenders
te horen die vooral de nieuwe
muziek ten gehore brengen die
op dat moment genegeerd wordt
door de Hilversumse zenders:
House.

Kraakpiraat 1994-2004

Op 5 juni 1994 is Radio Tonka
vanuit een kraakpand in de
Elandstraat voor het eerst in de
ether te horen. De naam Tonka
verwijst naar de Amerikaanse
speelgoedfabrikant, die robuuste

vrachtauto’s en bouwvoertuigen produceerde, waarvan
de kwaliteit als “ijzersterk en
onverwoestbaar” werd gepromoot. Met een benefietfestival
in kraakdisco “Iets Vrijers” aan
het Spui werd Radio Tonka op 18
juni 1994 gepresenteerd aan de
achterban met een talkshow, een
expo en veel bands. Iedereen trad
belangeloos op en de opbrengst
gaf Tonka ook financieel een
flinke boost. Door het succes
werd al snel besloten om vaker
uit te zenden. De zendlocaties
wisselden veelvuldig, omdat deze
vaak maar tijdelijk beschikbaar
waren. Na de Elandstraat volgden locaties als de leegstaande
bibliotheek in de Vondelstraat,
gebouw Voortvaren aan het Hoge
Zand, kraakcafe het Brullend
Breekijzer en de Blauwe Aanslag.

Repressie
tegen piraten

In 2003 besluit de regering om
vrije frequenties op de FM-band
te verkopen aan commerciële
partijen en wordt met keiharde repressie opgetreden tegen
de radiopiraten. In rap tempo
verdwijnen in Den Haag de
piraten uit de lucht. Alleen Radio
X-clusief van Harry Mulder en
Radio Tonka blijven in de lucht.
Maar ook in andere steden
krijgen de vrije radio’s het zwaar.
Op het platteland, waar duizenden piraten actief zijn, wordt
eveneens hard opgetreden. Op
24 mei 2003 organiseren boze
radiopiraten een demonstratie
in Den Haag. Met bussen uit het
hele land komen ze naar het Malieveld. Gevolg is dat de Tweede
Kamer met een motie besluit
om piratenzenders een plek
te geven op de FM-band. Maar

minister Laurens Jan Brinkhorst
van Economische Zaken was
niet enthousiast en liet de zaak
versloffen.

Radio Tonka heeft jarenlang
uitgezonden vanuit de Blauwe
Aanslag. Uiteindelijk werd het
gebouw op 3 oktober 2003
door een enorme politiemacht
ontruimd. Op het dak waren
twee enorme speakers geplaatst
waaruit Radio Tonka te horen
was met een live verslag van de
ontruiming. Het publiek op straat
dat op het spektakel was afgekomen kon meegenieten. Tonka viel
stil toen Eneco op bevel van de
gemeente de stroom afsloot.

Een nieuw onderkomen vond
men in kraakpand De Illusie in
de Casuariestraat. Maar op 17
mei 2004 viel het Agentschap
Telecom met een groep politiemensen het pand binnen. DJ Mozzarella stond nietsvermoedend
plaatjes te draaien en moest
mee naar het politiebureau. De
zender en alle studio-apparatuur
werd in beslag genomen. Met
een boete van 1.100 euro mocht
DJ Mozzarella naar huis. Het was
gelijk het einde van Radio Tonka
als etherpiraat. Een herstart met
als risico om direct weer uit de
lucht te worden gehaald en nog
hogere boetes te krijgen zag men
niet zitten.

ting die de nieuwe opzet moest
gaan vormgeven. En zo kreeg Radio Tonka vanaf 3 oktober 2005
zendtijd op Den Haag FM.

De omschakeling van piraat naar
legaal radiostation verliep soepel. De programmamakers hielden de vrijheid om uit te zenden
wat ze wilden. De studio bleef tot
2010 in de Illusie. Daarna werd
een nieuwe plek gevonden in
Villa Grijpsheert, een gekraakte
villa in de wijk Zorgvliet. En dat
is de plek waar Radio Tonka
nog steeds gevestigd is. Dit jaar
bestaat Radio Tonka een kwart
eeuw en dat werd uitbundig
gevierd door negen dagen live
radio te maken vanuit The Grey
Space in the Middle aan de Paviljoensgracht. Maar ondanks dit
jubileum zijn er opnieuw grote
zorgen. De Stadsomroep Den
Haag wil het contract met Radio
Tonka per 1 januari a.s. beëindigen. Het laatste woord is hier nog
niet over gezegd.

Tonka wordt legaal
(2005-heden)

Ondertussen stevende Stadsradio, de lokale omroep, af op
een faillissement. Er kwam een
doorstart met een nieuwe, meer
publieke opzet. Radio Tonka was
geïnteresseerd en meldde zich bij
Stadsomroep Den Haag, de stich-

Radio Tonka is iedere nacht van
23 tot 3 uur te horen op 92.0 FM.
Peter Bos
Programmamaker
Radio Tonka
(1994-2014)
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Behandeling
aan huis
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Nieuw!!

BTR REIZEN

Pasta Menu
Speciaal
Op zondag en maandag:

NIEUW

rting
20% Ko

Kerstmarkten Valkenburg

Kerstcruise over de romantische Rijn

Bruschetta
Vitello Tonnato

All Inclusive Kerst autovakantie

Kerstcruise over majestueuze Donau

Kerst autovakantie Brabant

All Inclusief Kerst en / of Oud & Nieuw

gegrilde groenten

Olijfolie, knoflook, Spaanse peper en
cherrytomaten
of

Spaghetti bolognese

Laan van Meerdervoort 214
2517 BK Den Haag
Tel. 070 - 3925585

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag
(Hoek Laan van Meerdervoort recht tegenover
halte tram 3 en 12).

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 070 - 306 16 96
�� �es�� ��

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

EN
EN ONTR
UIMEN
S��i�����
���
Ne���l�n�

www.seniorenhulp.com

Samen aan alles gedacht!
• Opbaren thuis of in een
uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van
uitvaartwensen
• Uw uitvaartverzorger in regio
Haaglanden

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

Mirella

Peter

Carola

MS Oscar Wilde *****
7 dagen 21 - 27 dec. va. € 898,
898,-- p.p.

MS Amadeus Queen *****
8 dagen 21 - 28 dec. va. € 1.098,
1.098,-- p.p.
Wunderland Kalkar *** / Kalkar
3 dagen al vanaf € 239,
239,-- p.p.

BTR Reizen heeft nog veel meer sfeervolle en goed
verzorgde kerstreizen naar oa. bekende kerstmarkten

All Inclusive Hotels Autovakanties
Nieuw

All Inclusive Hotel Maasduinen ***

Spaarpartner
bij Hofpas

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

Dag en nacht bereikbaar

Nobis Hotel **** / Asten
5 dagen 23 - 27 dec. va. € 285,
285,-- p.p.

Biolognese rundvlees met kaas en
tomaten

John, Martijn en Jasper Jellema

070 345 48 10

De Bonte Wever **** / Assen
4 dagen 24 - 27 dec. va. € 369,
369,-- p.p.

Spaghetti aglio e olio

Limoncello

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Profiteer van de speciale Kerst Korting

Hotel op de Boud *** / Valkenburg
3 dagen in dec. va. € 127,
127,-- p.p.

Verdure

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

in Appelscha bij het Drentse en Friese Wold

Boek snel, profiteer van de Kerst Korting en geniet van de feestdagen

dun gesneden carpaccio van kalfsvlees
met tonijn mayonaise saus
of

• 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

Kerst en / of Oud & Nieuw in Hotel Appelscha ***

4 dagen Kerst 24 - 27 dec. van € 265,
265,-- voor € 210,
210,-- p.p.
9 dagen Kerst & Nieuw 24 dec - 1 jan. van € 675,
675,-- voor € 540,
540,-- p.p.
3 dagen Oud & Nieuw 30 dec. - 1 jan. van € 195,
195,-- voor € 155,
155,-- p.p.

€ 13,75

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

 055 - 5059500

Kerst– en Nieuwjaarreizen

Een team van
prothesespecialisten

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!

www.BTRreizen.nl

Velden / Limburg
196,- p.p.
4 dg. All Inclusive va. € 196,-

All Inclusive Hotel Oranjeoord***
Hoog Soeren / Veluwe
264,- p.p.
5 dg. All Inclusive va. € 264,-

rting
65 + Ko
All Inclusive Wunderland Kalkar ***
Kalkar / Niederrhein / Duitsland
279,- p.p.
5 dg. All Inclusive va. € 279,-

All Inclusive Hotel Brauer ***

TreisTreis-karden / Moezel / Duitsland
239,- p.p.
5 dg. All Inclusive va. € 239,-

BTR Reizen biedt u nog veel meer gastvrije All Inclusive Hotels
autovakanties op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland

voor alle
vakanties zie

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

NEEM DEEL AAN
HET DEPOSITOFONDS
NEEM
DEEL
AAN
VAN DE
VOLHARDING
HET DEPOSITOFONDS
Veel
mensen
willen
hun nabestaanden niet
VAN
DE
VOLHARDING
opzadelen met hoge uitvaartkosten. Begrĳpelĳk,

een gemiddelde uitvaart kost al snel meer dan
Veel
mensen
willen aan
hunhet
nabestaanden
nietvan
€ 5.000.
Deelname
Depositofonds
opzadelen
metbiedt
hogehiervoor
uitvaartkosten.
Begrĳpelĳk,
De Volharding
een passende
een
gemiddelde
uitvaart
kost al snel meer dan
oplossing
met veel
zekerheid.
€ 5.000. Deelname aan het Depositofonds van
De U
Volharding
een passende
ontvangt biedt
€ 250,-hiervoor
uitvaartkorting
bĳ een
oplossing
veel zekerheid.
uitvaartmet
verzorgd
door CUVO uitvaartzorg.
Jaarlĳks ontvangt u rente.
ontvangt
€ 250,uitvaartkorting
een
kunt flexibel
bĳstorten.
VeelUmensen
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door
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over
uitvaarten?
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al snel meer dan
Deelname
isbiedt
kosteloos.
Bezoek
gratis
en
vrĳblĳvend
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spreekuur:
De
Volharding
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passende
€ 5.000. Deelname aan het Depositofonds van
Elke
dinsdag
10.30
- 12.30
uurpassende
op de
oplossing
metvan
veel
zekerheid.
De
Volharding
biedt
hiervoor
een
Vragen
over uitvaarten?
Roggeveenstraat
141,
hoek
Prins
Hendrikstraat.
oplossing met veel zekerheid.
Bezoek
gratis
en
vrĳblĳvend
ons
spreekuur:
KĳkUvoor
andere
spreekuren
op www.cuvo.nl.
ontvangt
€ 250,uitvaartkorting
bĳ een
Elkeuitvaart
dinsdag
van 10.30
- 12.30
uur
op de
verzorgd
door
CUVO
uitvaartzorg.
U ontvangt € 250,- uitvaartkorting
bĳ een
Roggeveenstraat
141,uhoek
Jaarlĳks ontvangt
rente.Prins Hendrikstraat.
uitvaart
verzorgd
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Herinneringen aan een Haagse orkestleider
A
micaal, zo herinnert contrabassist Guus Molier (98) uit Den Haag
zich de legendarische orkestleider Piet Engels (1919-2007) met
wie hij tussen 1950 en 1965 in bigband The Mohicans speelde.
Jarenlang vernam het echtpaar Molier niets over deze bij de oudere generatie befaamde Haagse musicus totdat echtgenote Truus de naam van Engels
tegenkwam in de agenda van de Haagse concertserie Blazen aan het Spui.
Op initiatief van de Wateringse trombonist Pieter Zuurmond organiseert deze
concertreeks namelijk een eerbetoon aan Engels en zijn muziek.

Piet Engels werd in 1919 in
Den Haag geboren. Hij begon
zijn muzikale loopbaan op
10-jarige leeftijd bij het Juliana
muziekkorps, waar hij althoorn
en bugel speelde. Al gauw
ruilde hij dit laatste instrument
om voor zijn grote liefde; de
trompet. Door zelfstudie, zowel
theoretisch als instrumentaal,
ontwikkelde hij zich tot een veel
gevraagd trompettist in dansorkesten en big bands. Vanaf 1946
werkte hij bij de orkesten van
Circus Strassburger, Joop Amman en Johnny Groen, waarmee
hij ook diverse buitenlandse
tournees maakte. In de oorlogsjaren studeerde hij trompet bij
docent de Beer en theorie aan
het Haags Conservatorium. Hij
richtte zijn eigen combo op,
de ‘Ragtimers’, waarvoor hij
toen ook al de arrangementen maakte. In 1950 werd hij
orkestleider van de ‘Mohicans’,
dat in 1965 verder ging onder
de naam Shell Dansorkest, als
onderdeel van de ‘Koninklijke
Haagse Shell Harmonie’ waarvan
hij de arrangeur was. Dit orkest
trad tot in de jaren negentig op
tijdens b.v. personeelsavonden
van Shell in Den Haag. Zijn naam
is tegenwoordig vooral nog
bekend als uitstekend arrangeur,
van bigband muziek en voor
harmonieorkest.
Guus Molier, twee jaar jonger
dan Piet Engels, zag vanachter
zijn contrabas hoe de jonge
Haagse trompettist Piet Engels

november te horen zal zijn.

zich ontwikkelde als bandleider
en arrangeur. Hij weet nog goed
hoe de zieke bandleider Tinus
Bont hem in 1948 verzocht een
opvolger te vinden voor het
combo The Mohicans dat in
1946 was gevormd. Dat werd uiteraard Engels, die ook nog vaak
als trompettist mee zou spelen.
Molier was als ‘administrateur’
lange tijd verantwoordelijk voor
het �inanciële reilen en zeilen
van het orkest.

In de opwindende jaren na de
oorlog deden bigbands goede
zaken en reisden van feest naar
feest. Hoogtepunten voor The
Mohicans waren een derde
plek tijdens een jazzconcours
in het Kurhaus in 1946, een
radio-opname voor de VARA
een jaar later. Den Haag was
een broedplaats voor jazztalent,
in de lijst van muzikanten die
meespeelden bij The Mohicans
komen we namen en foto’s tegen
van grootheden zoals Rob Pronk
en de broers Jerry en Ack van
Rooijen. Engels en zijn Mohicans
hadden een volle agenda met

optredens in het hele land. Het
orkest was vaste gast tijdens
bijvoorbeeld het Bredase
carnaval waar dan afwisselend
dansmuziek van The Mohicans
en ‘hoempapa-muziek’ van de
plaatselijke carnavalskapel
klonk. Ook Defensie was in de
naoorlogse jaren een belangrijke
klant.
Nuchter constateert Molier dat
het met de komst van The Beatles allemaal snel afgelopen was
met de bigbandmuziek in de stijl
van Glenn Miller en Count Basie.
Midden jaren zestig waren er
zo weinig optredens voor The
Mohicans dat bandleider Engels
de bandleden vroeg om als Shell
Dans Orkest deel uit te gaan
maken van de Shell Harmonie,
maar niet iedereen zag zichzelf
op straat marcheren.

Op jazzgebied hield het voor
Piet Engels hiermee niet op.
Zijn liefde voor bigbandmuziek
werd verder aangewakkerd toen
hij de muziek van Stan Kenton
via platen leerde kennen. Zijn
arrangementen van deze muziek
vormden begin jaren zeventig de
basis voor de transformatie van
fanfare St. Jacob uit Moerwijk tot
de nog altijd populaire Residence Bigband die ook op 10

Naast deze orkesten leidde
Engels dus ook het Shell Dansorkest. Ook daar hele generaties muzikanten die met hem
opgroeiden, niet alleen amateurmusici zoals initiatiefnemer Pieter Zuurmond maar ook latere
professionals zoals componist/
trombonist/dirigent Johan de
Meij: “In de 70’er en 80’er jaren
heb ik heel veel met de muziek
van Piet Engels te maken gehad.
Bij de Amsterdamse Politiekapel
(waar ik euphonium speelde)
speelden we al zijn arrangementen, die één voor één voortreffelijk klonken. Ik herinner me
Slaughter on 10th Avenue, Burt
Bacharach Selection, Warsaw
Concerto en Dragnet. Alle

partijen en scores waren in zijn
keurig handschrift en er zaten
nooit fouten in. Hij verstond de
kunst om het orkest optimaal
te laten klinken door altijd de
juiste toonsoorten te kiezen die
het lekkerst klonken, in de juiste
registers te blijven en niet teveel
te verdubbelen. Ik heb ook
diverse malen onder zijn leiding
meegespeeld op trombone en
bastrombone met de Shell Big
Band (Shell Dansorkest red.).
Dat was altijd een feest, Piet in
een smetteloze witte smoking
ervoor met een zwart strikje

Datum: zondag 10 november
Tijd: 15.00 uur – 17.30 uur
Locatie: Theater De Nieuwe Regentes,
Weimarstraat 63, 2562 GR Den Haag
Tickets: € 15

was een uitstekende bandleader.
Met zijn karakteristieke dikke
brilmontuur leek hij wel een
beetje op Onassis! Een aimabele
man, die zeker in de beginjaren
van mijn carrière een voorbeeld
is geweest.’’

Piet Engels Centennial
Op zondag 10 november organiseert Blazen aan het Spui een
eerbetoon aan de dit jaar honderd geleden geboren musicus
onder de naam Piet Engels Centennial. Eregasten zijn uiteraard
oude bekenden en familieleden
van Piet Engels en we hopen
veel mensen te ontmoeten die
ook mooie herinneringen hebben aan deze bijzondere man.

Initiatiefnemer Pieter Zuurmond
beheert het muziekarchief van
Piet Engels en stelde in overleg met vier bigbands uit Den
Haag en omgeving en overzicht
samen van arrangementen van
de maestro. Stan Kenton klinkt
in de versie van Piet Engels uitgevoerd door de Residence Bigband o.l.v. Wouter Klück. Let’s
Swing o.l.v. Matthijs Valkenwoud, The Swinging Oldtimers
en Sax & Rhythm o.l.v. Marjan
van Delft zorgen voor swingende
vertolkingen van uiteenlopende
klassiekers uit de tijd van het
ballroom dansen.
Het concert wordt gepresenteerd door Patrice Postuma en
er zijn vele vocale solisten te
beluisteren.
Twan Dubbers
pietengelscentennial@gmail.com

Kaartverkoop : www.denieuweregentes.nl en aan de kassa
Telefoon: 070-2119988
Openingstijden kassa
Woensdag 09:00 - 11:00
Vrijdag 09:00 - 11:00

Foto’s: Het orkest onder leiding van Piet Engels. De contrabas wordt gespeeld door Guus Molier.
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Bel en bestel

070-2210580

WWW.COMFORTLAND.NL

UW ADRES VOOR ZORGHULPMIDDELEN

COMFORTABELE DOUCHESTOEL

Relaxt zitten tijdens het douchen met deze
douchestoel voorzien van comfortabele
rugsteun en armleuningen.
Hoogwaardig frame
met in hoogte
verstelbare poten.

€ 119,95

ELECTRONISCHE
PILLENDOOS ACP-80

Vergeet nooit meer uw medicijnen dankzij
deze pillendoos met alarmfunctie. Met 5 aparte
vakjes met eigen alarmtijd. Tevens voorzien
van hartslagmeter.

€ 27,

95

SATURATIEMETER

BOODSCHAPPENTROLLEY
KORB XL
MET RIETEN MAND

Nauwkeurig en betrouwbaar snel
zelf thuis uw hartslag meten en
het zuurstofgehalte in uw bloed.
Alarmfunctie bij te hoge of te lage
hartslag en te laag zuurstofgehalte.
Meting binnen enkele seconden.
Duidelijk display.

€ 42,95

Deze rieten
boodschappentrolley
heeft een prachtige
vintage uitstraling.
Voorzien van stevig
frame met twee
wielen en een extra
steun zodat de trolley
goed blijft staan als
u hem even los laat.
De ruime mand heeft
een extra grote inhoud
van 50 liter en weegt
slechts 4,2 kg
inclusief mand.

€ 145,

00

BRIEVENBUS POSTVANGER

OORTHERMOMETER INFRAROOD

Nooit meer bukken om uw post op te rapen
met deze postvanger.
De postvanger schuift
uit en vangt meteen
uw post op. Dient ook
als tochtstrip.

Supersnelle meting binnen
1 seconde. Geheugen voor
12 metingen. Keuze uit twee
varianten: oorthermometer met
wegwerphoesjes (40 hoesjes
inbegrepen) of eenvoudig te
reinigen oorthermometer zonder
wegwerphoesjes.

€ 33,

DAGLICHTLAMP LT470

95

€ 34,

95

ANALOGE WEEGSCHAAL

Altijd last van een winterdip? De Daglichtlamp LT 470 gaat de
zogenaamde ‘winterdip’ tegen met energieleverend licht voor
een betere energiebalans.Deze Medisana Daglichtlamp helpt
om een grotere hoeveelheid daglicht op te kunnen nemen.
Eenvoudige bediening en met uitklapbare standaard.
Bijzonder stil en zuinig in gebruik.

€ 79,

90

Weegschaal in
retrolook. Met rubberen
anti-slip stavlak.
Geen
batterijen benodigd.

€ 44,

Verzendkosten bedragen €6,95 per bestelling (bij bestellingen boven € 75,- is de verzending gratis).
Wilt u langskomen in onze winkel aan de Roggeveenstraat 116 in Den Haag? Belt u dan van te voren even of het artikel voorradig is.

95
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Mijn belevenissen in het Dierentuingebouw
H
et is al weer een jaar geleden dat in deze krant
een verhaal verscheen van Onno Kruller over
zijn belevenissen in de concertzaal van het
toenmalige Dierentuingebouw. Ik heb ook de nodige
herinneringen aan deze indrukwekkende zaal en laat
mijn belevenissen hier graag de revue passeren.

In 1956-1957 zat ik op gymnastiekvereniging WIK (Willen Is
Kunnen). Dinsdagmiddag om
17.30 uur was de gymles in de
gymnastiekzaal van een school
in de Van Ostadestraat vlak bij
de Vaillantlaan. Hoofdgymleraar
was de heer Wim Bot die ook
gymles gaf op mijn lagere school
en mulo, de Prof. Gunningschool
op de Prinsegracht. Daar maakte
ik deze strenge maar toch ook
wel sympathieke sportman
eveneens mee. Hoogtepunt van
de gymlessen was de jaarlijkse
uitvoering in de grote zaal van de
Dierentuin.
Op mijn eerste uitvoering moesten wij iets doen met onze steps
(zie foto). Na afloop was er nog
een gezellig samenzijn. Ik herinner mij dat de heer Bot even bij
ons aan tafel kwam zitten. Mijn
opa gaf hem gelijk een kroket die
hij snel verorberde.
Nog een leuk weetje: drummer
Cesar Zuiderwijk van de Golden
Earring heeft ook op WIK gezeten. Niet omdat hij aan de ringen
wilde hangen, maar vanwege de
drumband van de vereniging.

Optreden René and his
Alligators
In 1963 was ik er samen met
vriend Bob Peters bij een optreden van de rockband René and
his Alligators. Bob had gitaarles
van René gehad en wilde hem
ook wel eens bezig zien. Het

voorprogramma werd weggejoeld en René en zijn mannen
werden met gejuich ontvangen.
Daarna gingen wij uit ons dak
tijdens het optreden.

Bal dansschool
Bronmeijer

In het seizoen 1963-1964 zat ik
op dansschool Bronmeijer aan de
Lange Poten. Zaterdagavond van
17.30 uur tot 19.00 uur de les
voor de beginners en op zondagmiddag vanaf 14.30 uur vrijdansen. De beginnerscursus werd in
februari 1964 afgesloten met een
bal in de Dierentuin.
Tijdens het bal werd er een
officiële danswedstrijd gehouden
onder begeleiding van een goed
dansorkest. Tussendoor mochten
de leerlingen op de dansvloer
en danste ik daar voor de laatste
maal met mijn vaste danspartner van de les, Janny Hoekstra
uit de Multatulistraat. Zij ging
niet verder naar de cursus voor
gevorderden (ik hoop niet dat
dat aan mij lag).

Eindexamen HBS

In 1964-1965 zat ik in de vijfde
klas van de HBS. Ik had het
diploma middelbare handelsdagschool (op de Waldeck Pyrmontkade hoek Elandstraat) gehaald
en kon op dezelfde school met
dezelfde leraren een poging
wagen het staatsexamen HBS (A)
te bereiken.
In mei 1965 was het zover en

zat ik samen met klasgenoot
en vriend Paul Durville en vele
andere examenkandidaten aan
het schriftelijk examen in de
grote zaal. Ik voelde mij er goed
bij, mede dank zij de vertrouwde
locatie. In juli toen nog het mondeling examen in een schoolgebouw in de Nassau Bredastraat
en hoera: geslaagd!

Nieuwjaarsbijeenkomst
ABP
Na mijn schooltijd kwam ik bij de
Pensioenraad terecht. Daar werden de ambtenarenpensioenen
berekend. Toen ik uit militaire
dienst kwam in 1967 heette de

Pensioenraad inmiddels het
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Op 2 januari 1968 werd
in de grote zaal de nieuwjaarsbijeenkomst van directie en
personeel gehouden. Dat was de
laatste keer dat ik daar was.

Afbraak ten behoeve
van de bouw van het
Provinciehuis

In 1968 werd het Dierentuingebouw afgebroken ten behoeve
van de bouw van het nieuwe
Provinciehuis Zuid-Holland en
het gebouw van Rijswaterstaat.
Bouwdeel A van het Provinciehuis kwam evenwijdig aan de

Koningskade en bouwdeel B aan
de Zuid-Hollandlaan, evenals het
latere bouwdeel C.

Toch kwam ik nog een keer terug
op het vroegere terrein van de
Dierentuin: van 1975 tot medio
1978 werkte ik bij Kabinet
Commissaris der Koningin
Zuid-Holland in bouwdeel B van
het Provinciehuis (met uitzicht
op het Malieveld).
Tot zover mijn herinneringen aan
de Haagse Dierentuin.
Ed Vernooij
ed-vernooij@hotmail.com

Stikstof 50 jaar geleden
Van 1969 tot 1971 speelde cabaret SALVO in Theater in de Steeg
en af en toe in Diligentia het
programma: Avondkleding niet
gewenst. De thema’s zijn nog niet
allemaal verouderd. Ook toen een
4-partijen kabinet (Piet de Jong).
Op de foto: Inge Tielman en Hans
Stouten protesteren tegen het
stikstof-beleid (geen beleid?).
Foto’s van Paul Kentie.
Hans Schouten
hhstouten@gmail.com
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DÉ LEUKSTE SPAARPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.
HEB JIJ DE HOFPAS AL? NEEM ’M GRATIS MEE!
W W W.DEHOFPAS.NL

SPAAR VOOR KORTINGEN
EN STEUN DE LOKALE
ONDERNEMERS!
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.
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.
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.

10 LEUKE HERFSTTIPS MET DE HOFPAS

De bladeren verkleuren en vallen van de bomen, de dagen worden korter en het kwik daalt. Tijd voor herfstuitjes,
ontspanning, goede voeding en een knus huis. Met deze tips beleef je het ultieme herfstgevoel.

Buitengoed
Dorrepaal

Lunchroom
op de Hoek

Piet Heinstraat 86A,
Den Haag

Westvlietweg 115,
Leidschendam

Vlierboomstraat 521,
Den Haag

Het aanbod op het gebied van
groente en fruit is heel divers en
bijzonder. Je kunt het zo gek niet
bedenken of je kunt het bij Rutten
krijgen. Ook voor paddenstoelen
ben je hier aan het juiste adres, met
maar liefst 15 verschillende soorten
in het assortiment!

Een veelzijdig buitengoed (gelegen
aan de Vliet tussen Voorburg en
Rijswijk) met een sfeervolle villa,
een uitgestrekt wandelterrein, een
tuinwinkel en een kwekerij. Samen
met familie en/of vrienden geniet je
bij Buitengoed Dorrepaal van een
lekker dagje uit.

Hofpasvoordeel:
6% van het
aankoopbedrag in spaarpunten.

Hofpasvoordeel:
10% korting
op alle planten.

Bellefleur
Voorburg

Little Green Shop
(By Bar & Zo)

Loolaan 80,
Voorburg

Prins Hendrikstraat 103,
Den Haag

Ga voor een warme chocomelk met
slagroom of thee in de smaak winterrust (groene munt en echte Salie)
en bouw een heerlijke tosti, met
keuze uit 5 soorten kaas, 4 soorten
vlees en vele extra’s. De lunchroom
en het terras zijn tevens kind- en
rolstoelvriendelijk.

Met een groots herfstboeket in huis
creëer je een opbeurend gevoel in
deze grauwe dagen. Ook leuk om
als cadeau te geven! Bellefleur is
een ervaren bloemist, waar kwaliteit en service hoog in het vaandel
staan. Je kan hier ook terecht voor
andere bloemstukken.

De naam Little Green Shop (voorheen Bar & Zo) vertelt precies wat
zij zijn: een kleine ‘groene’ winkel
waar al de producten duurzaam,
lokaal en natuurlijk zijn. Verdwaal in
een wereld vol planten, authentiek
vintage interieur en handgemaakte
producten.

Hofpasvoordeel:
10% van het
aankoopbedrag in spaarpunten.

Hofpasvoordeel:
6% van het
aankoopbedrag in spaarpunten.

Hofpasvoordeel:
10% van het
aankoopbedrag in spaarpunten.

De Uithof

Cityspa Savarin

Brasserie Ock

Botanische Tuin

Joe’s Shop

Jaap Edenweg 10,
Den Haag

Laan van Hoornwijck 29,
Rijswijk

Monsterseweg 4,
Den Haag

Poortlandplein 6,
Delft

Theresiastraat 236,
Den Haag

De herfst is net pas begonnen, maar
inmiddels is winterseizoen al geopend in de Uithof. Hier ben je aan
het juiste adres voor sneeuw- en ijs
plezier! Daarnaast vind je hier tal
van andere activiteiten, zoals lasergamen en karten. Het kan tijdelijk
allemaal met extra Hofpaskorting.

Zorg voor een moment van ontspanning en verwen jezelf met een dagje
wellness. Cityspa Savarin beschikt
over een zwembad met whirlpool,
Finse sauna’s, infrarood warmtecabines, een Turks stoombad en een
hot-tub. Daarnaast kan je diverse
behandelingen boeken.

Brasserie OCK ligt midden in het
groen in Landgoed Ockenburgh, is
gehuisvest in een glazen kas (Kasserie) en is ruim opgezet en licht.
De Brasserie is zeer kindvriendelijk
en grenst aan een groene zit- en
speelweide en een bloemen- en
moestuin.

De Botanische Tuin van de TU Delft
is een publieksgerichte tuin én een
onderzoekstuin (ongeveer 2,5 ha
groot). Voor bezoekers, van buurtbewoner tot toerist, is de Tuin een
gastvrije en leerzame oase van rust
in de drukke stad. Leuk voor jong
en oud!

Dé groenteboer van het Bezuidenhout. Inmiddels is het assortiment
flink uitgebreid met andere producten. Denk aan ambachtelijk vlees
van de keurslager, zelfgemaakte
maaltijden (variërend van soepen tot
stamppotten en pasta’s), gezonde
superfoods en noten.

Hofpasvoordeel:
20-25% korting (online only)
Koop je voucher op dehofpas.nl

Hofpasvoordeel:
25% van het aankoopbedrag in
spaarpunten.

Hofpasvoordeel:
5% korting op de rekening.
Maximaal 2 personen per pas.

Hofpasvoordeel:
50% korting op de reguliere
entreeprijzen.

Hofpasvoordeel:
4% van het
aankoopbedrag in spaarpunten.

De Hofpas is een initiatief van De Volharding en Florence.

Rutten Le Spécialiste
du Frais
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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 papier? 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 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 vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.

Deel 2 van de Haagse Korfbalhistorie verschijnt binnenkort
In november 2018 kwam het eerste deel van de “Haagse Korfbal Historie” uit, een project van de Nederlandse Sportboeken Club onder redactie van Ton van Rijswijk, Rob Blokpoel en Chris Willemsen.
Inmiddels gaat deel 2 het licht zien en de samenstellers zijn alweer bezig met deel 3. Zoveel is er te schrijven over de Haagse historie van deze Nederlandse sport, nog steeds de enige gemengde teamsport ter
wereld. De lancering van deel 2 vindt plaats donderdag 31 oktober om 17.30 in de Sportcampus in het
Zuiderpark (Drooglever Fortuynweg) aan het begin van de Haagse Korfbal Dagen, de jaarlijkse opening van
het korfbalzaalseizoen. Aansluitend kan een tentoonstelling worden bezocht, waar heel veel materiaal uit
de 100-jarige Haagse korfbalgeschiedenis beschikbaar is.

Rock History Tour

Beleef de jaren zestig en zeventig met de Rock History Tour tijdens deze
unieke rijdende Haagse rock ‘n roll show. Je rijdt met een luxe touringcar
langs hoogtepunten uit popmuziek. Aan boord worden live de hits van toen
gespeeld door Haagse topmuzikanten. De reisleiders vertellen uit ervaring
en zijn altijd bekende Hagenezen, zoals Peter de Ronde de eerste gitarist van
de Golden Earrings of onze nachtburgemeester Rene Bom. U zit natuurlijk
niet de hele tijd in bus, we bezoeken onderweg enkele bijzondere plekken
uit de Haagse popgeschiedenis. Het programma duurt ruim 3,5 uur met een
ontvangst met koffie en thee, een drankje onderweg en een borrel na afloop.

De Rock History Tour rijdt weer op zaterdag 2 november.
Vertrek sharp om 13.30 vanaf Marcello’s Art Factory aan de Koningin Emmakade. Tickets € 50,- maar met
je Ooievaarspas slechts € 20,Meer info op rockhistorytour.nl

Opening tentoonstelling 100 jaar radio
Graag nodig ik u uit voor de feestelijke opening van
de tentoonstelling ter gelegenheid van de viering
van 100 jaar radio ‘Idzerda & daarna, een Haags verhaal’ op maandag 4 november om 17.30 uur.
Met de tentoonstelling wordt
stilgestaan bij het feit dat het
op 6 november precies honderd
jaar geleden is dat de eerste
radio-uitzending van Nederland in 1919 werd uitgezonden
door ingenieur Hanso Idzerda.
Het programma ‘Radio Soirée
Musicale’ kwam die avond vanuit
het woonhuis annex studio van
de radio- en omroeppionier aan
de Beukstraat 8-10 in Den Haag.
De historische avond gaat de
boeken in als ‘de geboorte van de
radio-omroep’ en Hanso Idzerda
daarmee als de grondlegger van
het Nederlands omroepbestel.

Zendschip Veronica vastgelopen op strand bij Kijkduin

Behalve veel historische
foto’s, affiches en filmbeelden is op de tentoonstelling
‘Idzerda & daarna, een Haags
verhaal’ ook een collectie van
oude radiotoestellen te bekijken. De tentoonstelling is van
maandag 4 tot en met vrijdag 15
november te zien in het Atrium
van het stadhuis in Den Haag aan
het Spui 70.
Van maandag 18 tot en met
vrijdag 29 november is de
expositie nog te bezoeken bij
Beeld en Geluid Den Haag aan de
Zeestraat 82.
Ik zie u graag op 4 november!

Idzerda aan het werk

Robert van Asten
Wethouder Media

Haagse familie schaart zich rond de radio. Foto Simon E Smit
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GROTE CLUBACTIE 2019 BIJ DE VOLHARDING

GROTE CLUBACTIE 2019
Op zaterdag 14 september 2019 startte de landelijke Grote Clubactie. Wij gaan ons sterk maken

42

50

minimaal 5000 euro binnen te halen voor compleet keukengerei voor ons Menuutje Blijmaker.

,-

500

Door verdere uitbreiding van Menuutje Blijmaker willen wij 1000 mensen per jaar samenbrengen
en een gezond en betaalbaar driegangenmenu serveren.
Nu bezoeken 500 mensen de gezellige etentjes. Alles gemaakt door onze vrijwillige koks!

Koop loten en steun ons Menuutje Blijmaker!

U ontvangt direct de hoogste
contantprijs voor sieraden,
heel of kapot, munten, goudbaren,
tandengoud, zilver, guldens,
rijksdaalders, bestek, broodmanden,
diamant, briljant en horloges:
Cartier, Rolex, Breiling, Omega enz.

Losse loten

Loten kunt u kopen voor 3 euro. Dat kan contant of via eenmalige machtiging. U kunt ook direct
online een lot bestellen om menuutje Blijmaker te steunen.
Zie de link. https://toolbox.clubactie.nl/actie/StichtingDeVolharding

Superlot

Er zijn ook superloten te koop voor 150 euro, met 50 losse loten die aan relaties of personeel
gegeven kunnen worden. Ideaal voor bedrijven of voor familie en vrienden.
Maar uiteraard ook voor particulieren.
Voor bedrijven die een

SUPERLOT kopen hebben wij een aantal mooie tegenprestaties;

GRATIS advertentie op de website van De Volharding.
GRATIS eenmalige vermelding van uw sponsoring in onze maandelijkse nieuwsbrief naar enkele
duizenden leden van de Volharding.
GRATIS waardebon voor 2 personen voor Menuutje Blijmaker en voorafgaand
GRATIS professionele wijnproeverij.
Wilt u een

Superlot? Neem contact met ons op.

Bel ons (070) 221 05 82 of mail steunentoeverlaat@devolharding.nl
Of via de link online https://toolbox.clubactie.nl/actie/StichtingDeVolharding

DE VOLHARDING SAMEN VOOR ELKAAR
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Mandarin Palace

Op een herfstige maandagavond gaan we naar Mandarin Palace, het Aziatische restaurant van Jason Yip,
zijn vrouw May Lye en hun dochter Angel. Het is een ruim opgezette sfeervolle zaak. Donkere keurig ingedekte houten tafels met mooie rood gebloemde stoelen en een enorm Chinees olieverf schilderij maken direct duidelijk dat het een modern en eigentijds restaurant is. In dit nummer krijgt u een recept van datzelfde
restaurant voorgeschoteld! Eet smakelijk!

TAUSI KAI ( kipfilet met
zwarte bonen saus )
4 personen

300 gr. Kip�ilet
1 Rode paprika
1 Groene paprika
3 Kno�lookteentjes (gesnipperd)
½ Verse wok peper (in �ijne ringen gesneden)
1 st. Bleekselderij
½ Ui (gesnipperd)
2 el. Geweekte zwarte bonen
0,25 l zonnebloemolie (om de kip
te blancheren)
1 Lente ui (om te garneren)
1 tl. Zetmeel
0.5 kippenbouillonblokje
Scheutje Sesamolie
Scheutje Rijstwijn

Bereiding

1. Snij de kip�ilet in blokjes, circa
3-4 cm.

Rechten
&Plichten
Erf- en schenkingsrecht

Tweekeer gehuwd, zoon
uit eerste huwelijk
Ik ben voor de tweede keer getrouwd
met een vrouw zonder kinderen, maar
wél 10 jaar jonger. De kans is dus groot
dat ze mij overleefd. Uit mijn eerste huwelijk heb ik een zoon. Hij is inmiddels
43 jaar.
Kan ik ons huis wat vrij is van schuld
alvast op zijn naam zetten? Mocht ik
eerder overlijden dan mijn vrouw en
later mijn vrouw pas, dan is mijn zoon
vanaf dat moment de baas van het huis
en de inboedel. Kan dit juridisch?
U moet een paar dingen in de gaten
houden. U bent voor de tweede keer
getrouwd. We nemen aan in gemeenschap van goederen. Dus uw tweede
vrouw heeft er ook wat over te zeggen.
Als u en uw vrouw een schenking
doen (voor het huis) dan betalen u en
uw vrouw samen erg veel belasting.
Minimaal 10 procent tot slechts
124.727 euro (in 2019). Wij weten
niet hoeveel uw huis nu waard is (volgens de WOZ begin dit jaar want daar
kijkt de fiscus naar), maar waarschijnlijk is dat meer.

2. Plaats de wok op de pit met
circa 0,25 liter zonnebloemolie en
zet de vuur op de hoogste stand.
Zodra de olie goed heet is, zet de
vuur vervolgens iets lager en doe
de gesneden kip�ilet in de olie.
Haal vervolgens de kip�ilet kort
door de hete olie (ofwel blancheren) totdat de buitenkant van de
kipblokjes wit gekleurd is. Schep
de kip�ilet vervolgens in een zeef
en laat deze uitlekken.
LET OP : Tijdens de blancheersessie is de kip nog NIET gaar. Het is
de bedoeling om de kip een mooi
glansje te geven voordat we deze
gaar wokken met de ingrediënten.
3. Giet de overbleven zonnebloemolie uit de wok in een kom
en plaatst deze opzij. Gebruik
vervolgens dezelfde wok, zonder
te wassen, om het gerecht verder

kippenbouillon in de wok gooien
met een scheutje water. Laat de
mengsel vervolgens 1 minuutje al
roerend inkoken. Daarna kun je 1
etl. zetmeel toevoegen en roeren
tot dat de vocht dik wordt.
6. Tenslotte is het belangrijk om
het gerecht af te blussen met een
scheutje rijstwijn en een scheutje
sesam voor de extra aroma in dit
gerecht!

Op een rijtje
te wokken. Doe dan een eetlepel
zonnebloemolie van de kom in de
wok.
4. Zorgt ervoor dat de wok goed
heet is en doe vervolgens de
gesnipperde uien, kno�look en
geweekte zwarte bonen erin.

Laat deze fruiten en gooi dan de
kip�ilet samen met de gesneden
groenten erbij. Wok de ingredienten tot dat deze goed gemengd
zijn.

Mandarin Palace
Nicolaistraat 35, Den Haag
070 360 6616
Dinsdag gesloten

5. Nadat de ingrediënten goed
gemengd zijn kun je de halve blok

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’.

U kunt per jaar belastingvrij schenken
aan een eigen kind. Die schenking is
tot 5427 euro in 2019 belastingvrij.
U en uw vrouw kunnen ook de hypotheek van uw eigen zoon verlagen met
ongeveer ruim 100.000 euro.
Als u gehuwd bent, dan beschikt de
langstlevende sowieso over het vermogen van de huwelijkspartner. Tenzij
dit in bepaalde notarisaktes (zoals
een testament) van een van de twee
huwelijkspartners is vastgelegd.
Het lijkt ons wél verstandig om een
testament te laten maken door een
notaris. Misschien ook wel door uw
tweede vrouw. Hoeft niet per se maar
het geeft enige zekerheid naar de
toekomst als u en uw vrouw komen te
overlijden.
U zult in veel gevallen dezelfde
mededelingen krijgen van een notaris
die overigens voor u en uw vrouw
meer dan 1000 euro kost voor twee
testamenten. Dat hangt van de inhoud
af. We hebben al eerder aangegeven
in deze rubriek wat de goedkoopste
notaris is in uw regio.
Het is dus niet zo gemakkelijk om uw
huis juridisch over te dragen aan uw
eigen zoon. Of hij koopt het huis al van
u maar dan heeft u een vermogen in

beter je spaargeld aanhouden want
daarover moet je direct kunnen beschikken voor bijzondere uitgaven.
Maar wees altijd voorzichtig bij beleggen! Onder de vermogensbeheerders
zitten trouwens enorme verschillen.
Sommigen van de velen zijn zelfs
crimineel.
Samenlevingskwesties

box 3 van ons belastingstelsel. Dat zal
toch ook niet de bedoeling zijn? Misschien weet een notaris de oplossing
voor jaarlijkse schenkingen op papier.
Daartoe moet u zich wenden als u uw
erfrecht waterdicht wil hebben. Een
notaris heeft u toch nodig.
Financiële zaken

Beleggen in Bitcoins
is niet zo verstandig
Ik wil in Bitcoins investeren omdat
banken bijna negatieve rente geven. Is
dat verstandig?
We laten dat vaak aan de criminele
wereld over! Het is natuurlijk soms
raadzaam om in niet gangbare munten
te investeren. Maar laat dat aan
professionele en vooral betrouwbare

beleggers over.
Er zijn overigens genoeg obligaties
waar méér rendement is op te halen
dan u bij de banken krijgt. Het houdt
dus in dat je méér risico loopt en het
tijdstip waarop u ze aanschaft is erg
belangrijk.
De keuze laten we aan u over of u
moet met een vermogensbeheerder in
zee gaan. Die kan u misschien helpen
voor een laag percentage aan provisie.
Voor particulieren is ongeveer 1
procent gebruikelijk, hangt af van het
totaal vermogen dat onder het (gedegen) beheer komt.
We houden altijd aan dat je hooguit
een derde van je vermogen boven
de 10.000 euro in obligaties steekt,
hooguit een derde in aandelen en de
rest bij banken. Onder de 10.000 euro
heeft het geen zin want dan kun je

Trouwpartner zit in
schuldsanering
Mijn vriendin zit in de schuldsanering.
Ik wil graag met haar trouwen. 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 daarvoor 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 gemeenschappelijke huwelijksboedel wordt
gelaten.
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Crazy Rockers spelen al 60 jaar: de
H

et is niet zomaar een gezegde, dat toevallig op tafel komt in het gesprek met
Woody Brunings, één van de leden van
de Crazy Rockers, die dit jaar 60 jaar bestaan. Ze
bestaan zelfs langer en zijn gemiddeld ouder dan
de Rolling Stones. Ik schreef er eerder over, zowel
over de Tielman Brothers als over de Crazy Rockers, maar omdat de Crazy Rockers in 2019 precies
60 jaar muziekhistorie vieren, is er alle aanleiding
voor een nieuw gesprek met Woody in zijn woonplaats Sneek.
En het wordt een bijzonder
gesprek daar aan het water, naast
zijn zeilboot. Bijzonder, omdat
het niet alleen de historie van
deze bijzondere groep gaat, maar
het vooral gaat over de vraag
hoe het in vredesnaam mogelijk
is, dat een paar mensen met
zulke verschillende culturele
achtergronden elkaar steeds
weer vinden (soms in een andere
of nieuwe samenstelling als er
bandleden wegvallen) in het zoeken naar een gemeenschappelijk
doel: het bewaren van de erfenis
van de Indorock!
Tijdens het gesprek met Woody
vraag ik me wel af: is dit nou
een gesprek over het langdurig
voortbestaan van een bijzondere
rockcultuur of gaat het over

(filosofische) levenslessen, die
je opdoet uit samenwerkingsprojecten. Muziekprojecten door
jongens met totaal verschillende
culturele achtergronden, die
door hun gedrevenheid steeds
weer bij elkaar komen, elkaar
stimuleren om vooral hun eigen
muziekstijl in allerlei vormen in
stand te houden. Je zou het “integratie avant la lettre” kunnen
noemen.

Ik maakte als 16-jarige in 1960
voor het eerst met de Crazy Rockers kennis. Met mijn toenmalige
vriendin van 14, waar ik uiteindelijk 51 jaar mee getrouwd zou
zijn totdat ze in 2015 onverwacht
overleed. Ik zag ze in La Gaîte
aan de Grote Markt: jongens in
prachtige witte pakken, die een

Concert in 1959

geweldige show gaven op het
hele kleine toneel van het café,
dat nu de Zwarte Ruiter heet en
waar de Crazy Rockers in hun
huidige samenstelling het 60-jarig jubileum vierden. En nu zit ik
hier met mijn tweede vrouw aan
het water bij Woody Brunings.
Zij speelden rockmuziek uit
die tijd, dus veel werk van Bill
Hayley onder meer. Indorock
werd het later (na 1981 door
verzamelaars) genoemd, omdat
de meeste bandleden Indo’s of
Indische jongens waren.

Woody Brunings in Sneek

Woody vertrok als 15-jarige
uit Suriname (om in Nederland te gaan studeren, speelde
Zuid-Amerikaanse muziek en
ontmoette Sidney Rampersad.
Na de middelbare school begon
hij aan de vervolgopleiding aan
de zeevaartschool in de Zwaard-

straat en de charismatische
Sidney zat op de ambachtsschool
in de Zwaardstraat. Sidney vond
de muziek die Woody speelde
maar niks. “De muziek die jij
maakt is meer voor ouwe lullen.
Je moet rock & roll spelen, daar
kun je rijk van worden”, was zijn
credo. Woody was overdonderd
en haalde Eddy Chatelin over
om mee te doen. “Hoe wij elkaar
hebben ontmoet, weten we nog
steeds niet”, voegt hij hieraan
toe. “De eerste optredens vonden
plaats in La Gaîté voor 15 gulden.
We begonnen met Henny Asman,
Piet Sonneveld. Eddy, Sidney en
ik. Na La Gaîté verhuisden we
naar L’étoile. Daar kwam Sidney
met Harry Berg aan lopen. Harry
en Sidney kenden elkaar van
Broodje van Dootje geloof ik.
Zonder verder overleg ontstond
daar de basis van de Crazy Roc-

kers, dat was in 1959.

“Het was de tijd van het begin
van de gangs. Zat niks crimineel achter, maar ze gedroegen
zich alsof ze de hele wereld aan
konden en Sidney was daar zo’n
beetje de capo di tutti capi. Daar
is onze naam op gebaseerd. Het
was ook de tijd van de opstandigheid, ook in Den Haag begon de
jeugd zich te roeren (de Plu, de
Kikkers), maar we hadden onze
eigen rolmodellen: Kapitein Rob
en Dick Bos, de striphelden. Maar
ook films met Marlon Brando,
Glenn Ford (de film Blackboard
Jungle met de titelsong Rock
around the clock!) en James Dean
inspireerden ons. Zowel in die
film als in de latere film Rock
Around The Clock was het thema
de opstandige jeugd, die ook een
eigen mening had en behoefte
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e oudste rockband van Europa
had om tegen het establishment
aan te schoppen. Dus moesten
we ook vetkuiven, de kraag
omhoog, eigenlijk als symbool
van veranderingen, die we in de
maatschappij nodig vonden”, aldus Woody Brunings, die inmiddels zijn militaire periode (TRIS,
Troepenmacht in Suriname)
achter de rug had, maar speelde
(stiekem) nog muziek tijdens de
dienstplicht. Met One Night with
you hing Woody de bruine Elvis
Presley uit.

900 DM per maand

“Renée Vasselaar, die toen ook
manager van de Tielman Brothers was, zocht contact met ons,
hij zocht een band voor werk in
Duitsland, waar rockmuziek in
opkomst was, vooral bij de daar
gelegerde Engelse en Amerikaanse militairen. Het was in de
post-naziperiode, in Duitsland
zelf viel nog weinig te beleven,
veel lag nog plat in dat land.
Maar er ontwikkelde zich wel
een muziek- en uitgaanscultuur
vooral door de rockmuziek. Ik
werkte na militaire dienst kort
bij de Centrale Directie van de
PTT in de Zeestraat (mijn chef
was Herman Choufour, de latere
voorzitter van ADO), maar had
snel bekeken dat daar mijn toekomst niet zou liggen. Hij praatte
mij weg bij PTT, misschien wilde
hij mij wel kwijt? Nee, we gingen
in een grote Opel Kapitӓn van
een Duitse clubeigenaar Herr
Pelosi naar Hanau in Hessen. We
speelden daar heel veel, vingen
per man 900 DM per maand en
dat was in die tijd hartstikke
veel, zeker in vergelijking met de
270, die ik bij de PTT verdiende.
‘We’, dat waren in die tijd Sidney
Rampersad (overleden), Eddy
Chatelin, Woody Brunings, Pim
Veeren (overleden) en Harry
Berg (gestopt).”

“Jaren achter elkaar hebben
we in Duitsland rondgetrokken, maar we speelden ook in
Zweden. Die periode duurde zo’n
5 jaar. In de jaren daarna speelden we niet continu in dezelfde
samenstelling. Er ontstonden ook
wel eens andere combinaties.
Pim en ik speelden ook wel bij de
Residents. Eddie en Harry waren
ook een deel van the Barons van
Dick Scott. Sidney stapte al vrij
jong over naar het hotelwezen,
trouwde en ontwikkelde in die
wereld een carrière. Maar al die
‘uitstapjes’ verhinderden niet,
dat we regelmatig bij elkaar kwamen met een soort reünie en dan
toch weer samen gingen spelen.
Dat werd later weer intenser, na-

recent optreden Crazy Rockers

dat Leon Donnars (oprichter van
Stichting Indo Rock) een ‘revival
van de Indorock’ organiseerde
in de Haagse Houtrusthallen in
1981.”

“We speelden veel samen, maar
waren ook onderdeel van andere
bandjes. Maar als er weer eens
een reünie was, vaak georganiseerd door Leon Donnars,
repeteerden we even en dan liep
het weer als een trein. Het was
een typisch mechanisme, waar je
heel moeilijk een vinger achter
kunt krijgen. Vergis je niet: we lagen ook wel eens fors met elkaar
in de clinch. Dan gingen we als
het ware rollend over het tapijt
en konden we elkaar wel met de
gitaren om de oren slaan, maar
het kwam altijd wel goed. Vooral
Pim Veeren, de enige echte Hollandse jongen in de band, wist
de gemoederen altijd weer te
sussen. Dankzij zijn aangeboren
diplomatieke vaardigheden. En
dat vind ik nog steeds het mooie:
dat totaal verschillende types
qua karakter en culturele achtergrond toch een enorme klik
hebben en elkaar steeds weer
vinden op basis van samenwerking. Als we na enige tijd weer
naast elkaar staan, ontstaat na
twee maten alweer dat typische
Indorock-gevoel. Dat is niet te
definiëren, maar wel te voelen.
Noem het emotie, intuïtie, spon-

taniteit, wat mij betreft.”

“Er waren natuurlijk ook wisselingen in de samenstelling van
de groep door ziektes, maar ook
met nieuwe mensen erbij (zoals
Chris Latul van Massada) was
er altijd snel die bijzondere klik,
terwijl hij een Molukse achtergrond heeft en andere muzikale
opvattingen. Toen Pim Veeren
stopte, verscheen Jan van Olffen
op het toneel (ex-leerling van mij
aan Friesland College). Jan was
een nogal progressieve jongen,
die later is gaan werken bij Van
den Ende en in de musicalsfeer
zijn toekomst vond. Overigens
kwam ook onze slagwerker Boy
Brostowski (Nederlander met
Poolse roots) van de Buffoons,
die zit al 35 jaar bij ons.” Louis
Drabbe kwam er als bassist/
zanger bij en is al meer dan een
decennium lid van de Rockers.
Chris en Louis spelen al ruim
10 jaar bij de CR en Boy al meer
dan 35 jaar. De volledige 60 jaren
waren Woody Brunings en Eddy
Chatelin onderdeel van de Crazy
Rockers.
En in dit kader onderstreept
Woody een belangrijk aspect van
de bijzondere samenwerking: je
moet oppassen dat je niet blijft
hangen in de schijnwereld die
de muziek uiteindelijk voor veel
musici kan worden. Woody koos

ervoor te gaan wonen in Friesland en ging daar ook studeren:
eerst hbo en werd leraar Duits
en promoveerde later zelfs tot
doctor in de Duitse taal), Pim
Veeren studeerde rechten, Sidney
Rampersad koos net als Harry
Berg voor het hotelwezen. Alleen
Eddy Chatelin koos nooit voor
een maatschappelijke carrière,
maar koos voor een 100 procent
carrière als musicus.
“Petje af daarvoor”, zegt Woody:
“Het blijft essentieel, dat je de
schijnwereld van de muziek
scheidt van de echte wereld. Dat
is ons goed gelukt en misschien
is dat de basis van ons blijvende
succes. Maar je moet ook je
muziek vernieuwen, je kunt niet
blijven hangen in de rockmuziek,
je moet ook iets anders kunnen
en willen brengen en dat doen
we ook. In dat kader moet je ook
onze eenmalige samenwerking
met een deel van de Golden
Earring plaatsen. Dat is heel
inspirerend voor beiden geweest,
zoals ook de theateruitvoering
met Joris Lutz en de piepjonge
supergitarist Mart Hillen dat
waren. Inspirerend voor beide
partijen, het houdt je bij de tijd,
het houdt je jong. Mijn laatste
cd heet niet voor niets Still fresh
and kicking. Na Ballads for a
special person. Want Woody
Brunings (81 jaar) van de Crazy

Rockers maakt tegenwoordig ook
solo-cd’s. Net zoals Eddy Chatelin
een cd maakte met de titel As the
prince speaks. Maar ook Harry
Berg maakte solo-cd’s zoals Don’t
look back met louter instrumentale nummers.

Het geheim van een 60-jarige
samenwerking is dus: jeugdig
blijven denken, risico’s nemen
en nieuwe uitdagingen beetpakken en ook waarmaken. En niet
de realiteit uit het oog verliezen.
Voorkomen dat de glamour niet
je valkuil wordt. Anders wordt
het groepje fans steeds kleiner.
Je moet niet blind zijn voor het
applaus, je kunt keihard terugvallen in de realiteit als diezelfde
handen niet meer voor je klappen. Niet blijven hangen in het
verleden. En open staan voor
elkaar, voor andere opvattingen
en andere culturen. Integratie
avant la lettre dus.
Maar niet onbelangrijk: “Als de
fanatieke verzamelaar Leon
Donnars de door deze band en
de Tielman Brothers hun imitatie
Amerikaanse rock & roll niet van
het label IndoRock had voorzien,
zou vandaag de dag geen mens
meer over ons praten”, aldus
Woody Brunings.
Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl

pagina 14

Dinsdag 1 oktober 2019

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

Voor vragen, advies en bestellingen

BEL 070 - 221 0580

THUISZORGWINKEL
HANDIGE BINNEN ROLLATOR

WARMTEKUSSEN HP605

De Let’s Go Indoor is een lichtgewicht rollator voor gebruik binnenshuis.
Snel en makkelijk manoeuvreerbaar, met kleine draaicirkel.

Even heerlijk opwarmen met het
HP605 Warmtekussen. Voorzien
van 4 temperatuurniveaus en
oververhittingsbeveiliging.
Afneembare overtrek, wasbaar
op 30 graden.
Eenvoudige bediening met
handig LED-display.
Met de
Volharding pas
Automatische uitschakeling
na 90 minuten.
70

Voorzien van afneembaar dienblad en mandje.Deze rollator voor binnen heeft
geen uitstekende delen en kan ook in kleine ruimtes, zoals badkamer of toilet,
worden gebruikt. Het handvat van de duwbeugel is voorzien van een zachte
rubberen bekleding en biedt u hierdoor een goede grip. Ideaal is dat u de
duwbeugel in hoogte kunt verstellen van 79 tot 90 centimeter. Zo kunt u de
rollator dus geheel naar uw eigen lichaamslengte afstellen.

€ 29,

Bovendien is de rollator eenvoudig in te klappen, zodat u de rollator op kunt
bergen. U kunt de rollator inklappen door aan een de clip onder het dienblad
te trekken. De rembeugel is met één hand te bedienen.

95
Normale prijs € 34,

WARMTEDEKEN
SGL4653

Verkrijgbaar in de
beuken-zilver,
walnoot-chroom, zilver
en rood-antraciet.

Comfortabele warmtedeken
met 3 temperatuurniveau’s.
Voorzien van elastische banden
voor bevestiging aan het
matras.
Automatische uitschakeling
na 180 minuten. Wasbaar op
Met de
lharding pas
Vo
30 graden.

Met de
Volharding pas

€ 185,-

€ 33,95

,Normale prijs € 219

95
Normale prijs € 39,

NEPTUNE ROLLATOR
VERGROOTGLAS
MET LED-LAMPJE

INFRAROOD
WARMTELAMP IL-35

Handig pocketmodel. Vergrootglas
met uitklapbaar handvat en helder
LED-lampje.

Diepwerkende infrarood warmtelamp
voor het tegengaan van spierklachten.
Verstelbare lampkop en elektronische
timer met 3 standen. Automatische
uitschakeling tegen oververhitting.

Vergroting 2x, biofocaal
Inclusief batterijen.

Met de
Volharding pas

€ 25,45

95
Normale prijs € 29,

6x.

Veilig in en uit bad stappen met deze brede badplank. Dankzij de stevige
handgreep kunt u extra goed steunen bij het in en uit bad stappen.
Ook geschikt om op te zitten. Verstelbaar van 39 tot 63,5cm over de
breedte van het bad.
• Lichtgewicht design met moderne uitstraling
• Geschikt voor binnen en buiten en eenvoudig in te klappen
• Geleverd met rollatortas en ruggordel

Met de
Volharding pas

€ 55,

20

95
Normale prijs € 64,

Met de
Volharding pas

€ 169, 95

,95
Normale prijs € 199

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.

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden
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Asbakjes door de jaren heen (deel 6)
W
ie had ooit kunnen bedenken, dat asbakjes als ongewenst artikel massaal zouden worden gedumpt!

Immers, tabak is na eeuwen van “heilzaam” (Hippocrates) verworden
tot “levensgevaarlijk”. In de vorige eeuw nog waren pijpenrekjes gewilde cadeautjes met hun teksten als:
’t Is geen man, die niet roken kan of
In vermaak of verdriet … vergeet uw pijpje niet of
Mijn pijpke is mijn beste vriend, die mij ter trouwe altijd dient of
Een tevreden roker is geen onruststoker

Het is nu aannemelijker om bij oude Maastrichtse asbakjes een bordje
te zetten met de spreuk: Sigaren, pijp of sigaret - u eindigt in een ziekenhuisbed.
Welke asbakjes kwamen er na 5
a�leveringen nog tevoorschijn?

Een bakje van de S.C. (Société
Céramique) met het schrijfnamendecor “Bussum”.
Voor de boerenbontlie�hebber!

Een fors reclame-asbakje van
Hero in de kleuren groen, rood
en zwart van P.R. (Petrus Regout), plaats biedend aan 6 rokers
tegelijk.
Een bakje, dat opvalt door z’n
eenvoud van de ontwerper Wim
Visser bij de Sphinx. Een vrijgezellenbakje soms?

Een bakje met het decor “Holland” van de S.C. Het decor Holland telt 4 variaties op het thema:
boer en boerinnetje in Hollandse
klederdracht. Een trekpleistertje
voor de toerist!

Een heel simpel bakje van de S.C.
met de tekst Proost Holland,
versierd met 4 Azen. Vermoedelijk van een restaurant.

Een bakje met een kleurrijke afbeelding van de O.L.V. Basiliek in
Maas tricht, omlijst met ranken.
Wonderlijk is de tekst aan de
onderzijde: “ter
herinnering
aan uw contact
met de Kon.
Sphinx Céramique”. Hoe zat
dat nou?

Twee zwaargewicht asbakken
van de Mosa met in het midden
een brug voor 4 sigaretten.
De linker werd uitgegeven als
reclamestuk voor vloer- en
wandtegels van de Mosa zelf. Het
rechter exemplaar was blanco en
uitgegeven door de PTT zonder
een verdere reclameboodschap.

Een vernuftig bakje van P.R.,
waarin 6 witte asbakjes passen.
Er is veel aandacht aan besteed.
Op elk opstaand gedeelte staan
de contouren van een sphinx
in reliëf! Hoewel het voor de
oppervlakkige kijker meer weg
heeft van een krolse poes… ‘n
Juweeltje!

Tot zover de serie asbakjes. In 6
a�leveringen hebben we er ruim
80 vastgelegd.
Laten we ze zuinig bewaren
en misschien moet aan onze
kleinkinderen nog eens uitgelegd
worden waarvoor ze dienden.
Het was heel leuk om reacties
van lezers te krijgen. Hierbij enkele verrassingen:
Deze ‘asbak’
bleek bij nadere
bestudering… een
inktstel te zijn!

Een andere lezer verzuchtte:
Toen ik nog rookte, vroeg ik in
Duitsland eens om een “Asbach”,
en ik kreeg natuurlijk Asbach Uralt - sterke drank dus. Inmiddels
weet ik dat asbak “Aschenbecher”
is, alleen rook ik nu niet meer.
Een lezer die onbekend wenst te
blijven stuurde een asbakje, gemaakt in Duitsland met onderop
de tekst:
Honestly
stolen from
hotel the
l’Europe
Amsterdam
(eerlijk gejat uit hotel l’Europe in Amsterdam). Welke Hagenees pikt er
nou een Duits asbakje?
Wim en Anke Meershoek
Stadhouderslaan 50
3417 TX Montfoort
0348472857
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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.

BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN
BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

De Hondenkop: Een roman met
twee gezichten
Cornelis M. Netten

Op deze plek te staan, een rondgang door Den
Haag in
gedichten
Gerrit Vennema

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 allereerste Engelse
kookschool voor professionals.

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

30 gedichten die, samen met
de foto’s van Elvin Hage,
lezen als een ontdekkingstocht langs Haagse locaties.
Met veel verwijzingen naar
de geschiedenis van de hofstad. Den Haag wordt belicht als stad aan zee, stad
van paleizen, van vrede en
recht en museumstad.
Een boekje voor wande-

€ 19,95

€ 14,50

€ 12,50

Martinus Nij(1853-2002).

hoff n.v.

In Martinus Nijhoff n.v.
(1853-2002). Opkomst,
bloei en ondergang van een
boekenimperium vertelt
oud-medewerker Bob Jongschaap nauwgezet, chronologisch 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.

€ 29,50

Uitgeverij De Nieuwe Haagsche
Verhalen over Den Haag

De Marathon was een plek waar de jeugd ‘los’ kon gaan en waar trendsetters in de muziek
een bepalende rol hebben vervuld, die zich ook manifesteerde op radiozenders. Pioniers op
het vlak van DJ-werk hebben hier nieuwe wegen gebaand voor Den Haag, de regio en zelfs
heel Nederland.

Rond het jaar 1900 maakten zowel de Nederlandse letteren als de
stad Den Haag ingrijpende ontwikkelingen door. De romans
werden moderner, experimenteler, en vooral vrijmoediger. Deze
bundel bespreekt romans van bekende Haagse auteurs als Louis
Couperus en Marcellus Emants, maar ook van minder bekende,
indertijd populaire schrijvers als Jeanne Reyneke van Stuwe, Henri
Borel, en Cornélie Noordwal. Alle teksten, waaruit ter illustratie ook
ruimhartig wordt geciteerd, spelen zich af in Den Haag. Ze geven
een fascinerend inkijkje in met name het vaak nogal onstuimige
liefdesleven van de hoofdpersonen, een ‘hartstocht’ die zich in het
gezapige Haagse rond 1900 vaak in het geniep, als het ware ‘achter
de horren’, moest afspelen. En passant komen ook aanverwante
thema’s aan de orde, zoals Haagse straatbeelden, de ‘hartstochtelijke’ liefde voor of juist afkeer van de stad, en het leven van Haagse
mensen uit de ‘hogere’ kringen, uit de Haagse politiek, maar ook
uit de wereld van winkelpersoneel en dienstbodes.
Hartstocht achter de horren nodigt de lezer uit om zich te verplaatsen
in de ‘couleur locale’ van het Haagse realisme van zo’n dikke eeuw
geleden. Het beoogt evenzeer een mogelijk ‘feest der herkenning’
te zijn als een verlokking om nader met deze auteurs en hun werk
kennis te maken — voor Hagenaars en Hagenezen, maar natuurlijk
ook voor leesgrage belangstellenden van elders.

ISBN: 978-94-6010-091-8
Auteurs: Charles Brussee, Marlon van Delden,
Peter de Looff, Theo van Daalhoff
Uitvoering: 128 pagina’s hardcover, met illustraties
Winkelprijs: € 25,00

Wim Tigges, (gast)docent en onderzoeker Moderne Letterkunde in
Leiden, onder meer gespecialiseerd in de esthetiek van de laat19e-eeuwse roman, is geboren, getogen en woonachtig in Den Haag.

ISBN 978-94-6010-088-8

Wim Tigges

Na de verhuizing naar de Wijndaelerweg begin jaren 70, veranderde de Marathon van
beatpodium in een discotheek. De Marathon werd bekend in Nederland en daarbuiten,
in belangrijke mate gevoed door trendsettende DJ’s met hun nieuwste importmuziek en
diverse spraakmakende optredens van artiesten. Ook evenementen zoals de Miss en Mister
Verkiezingen en de Midsummernight Party’s droegen daaraan bij. Vele duizenden bezoekers
kwamen op het spektakel af, menig Haags huwelijk is hier ontstaan.

Van rolschaatsbaan naar discotheek

Van rolschaatsbaan naar discotheek

Dankzij de ondernemende en sportieve familie
Ooms maakten de inwoners van Den Haag vlak na
de oorlog kennis met rolhockey en kon men op de
baan rolschaatsen. Later keek de buurt met argwaan naar jongelui met lange haren, die een
nieuw geluid introduceerden: beatmuziek. Het paviljoen de Marathon bood namelijk een
podium aan deze nieuwe stroming. Zo werd de Marathon de kraamkamer van de Haagse
beat, met bekende en minder bekende bands uit Den Haag en omstreken zoals The Golden
Earring(s), The Q65, Shocking Blue, The Davies, Group1850 en The Tee Set.

De Marathon in Den Haag

De Marathon, van rolschaatsbaan naar discotheek,
dat is Den Haag. Pioniersstad op het gebied van de
popmuziek, die gestalte kreeg op de eerste locatie
van de Marathon: op de rolschaatsbaan die in 1947
ontstond aan de De Savornin Lohmanlaan.

Van Rolschaatsbaan naar discotheek

Hartstocht achter de horren Haagse romans rond 1900

De Marathon in Den Haag
De Marathon in Den Haag

ISBN: 978-94-6010-088-8
Auteur: Wim Tigges
Uitvoering: 168 pagina’s softcover, met illustraties
Winkelprijs: € 16,50

Hartstocht
achter de horren
Haagse romans rond 1900

9 789460 100888

Wim Tigges

04-04-19 10:57

Het boek gaat uitgebreid in op de Haagse romans van ruim een eeuw geleden.
Bekende maar ook minder bekende romanfiguren komen aan bod. Aan de hand van
tekstgedeelten uit deze romans wordt een treffend beeld gegeven van de veranderingen in de Nederlandse letteren. De auteur brengt zo het Haags realisme weer tot
leven. Interessant voor de liefhebber van Nederlandse schrijvers en voor de lezers

Charles Brussee
Marlon van Delden
Peter de Looff
Theo van Daalhoff

9 789460 100918

Haagse romans rond 1900

4815073 Omslag Tigges .indd Alle pagina's

De Marathon werd, was en is een fenomeen.

ISBN 978-94-6010-091-8

Hartstocht achter de horren

met interesse voor de Haagse historie.

ndd 1

19-09-19 11:45

‘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.

beatpodium in een discotheek. Trendsettende DJ’s met hun nieuwste importmuziek en
diverse spraakmakende optredens van artiesten maakten van de Marathon een discotheek van (inter-)nationale allure. Ook evenementen zoals de Miss en Mister Verkiezingen
en de Midsummernight Party’s droegen daaraan bij. Voor vele duizenden Hagenezen is de
Marathon een belangrijk deel van hun jeugd. De Marathon werd, was en is een fenomeen.

Verhalen van de stad gebundeld
ISBN: 978-94-6010-087-1
Redactie: Ivar Lingen
Uitvoering: 112 pagina’s hardcover, met illustraties
Winkelprijs: € 23,50

10 jaar De Oud-Hagenaar
Verhalen van de stad gebundeld

Verhalen van de stad gebundeld

Earring(s), The Q65, Shocking Blue, The Davies, The Tee Set en The Who traden er
onder andere op. Na de verhuizing naar de Wijndaelerweg veranderde de Marathon van

10 jaar De Oud-Hagenaar
10 jaar De Oud-Hagenaar

Na een start als rolschaatsbaan in 1947 bood het oude paviljoen de Marathon aan de
De Savornin Lohmanlaan in de jaren 60 een podium aan de beatmuziek: The Golden

ISBN 978-94-6010-087-1

9 789460 100871

4813658 Omslag Jubileumboek.indd 2-3
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‘Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar’, schreef Louis Couperus. Maar wat is het
Haagse gevoel? 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. Dit boek is een selectie van verhalen die in de
afgelopen tien jaar zijn gepubliceerd in De Oud-Hagenaar.

Haagse Talen
Haagse Talen

Den Haag, multiculturele en meertalige stad bij uitstek, vormt een
uitdaging voor taalkundigen. Maar hoeveel talen er worden gesproken,
is niet bekend. Ingrid Tieken-Boon van Ostade probeert daar achter
te komen door de sprekers op te zoeken en ze te interviewen over
hun moedertaal. Daarbij leert ze niet alleen van alles over de
verschillende talen die ze tegenkomt – van Russisch tot Fins, Biaks
en Fries, met allerlei talen hier tussenin – maar ontdekt ze ook wat
veel van die sprekers bezighoudt, namelijk hoe ze hun taal aan hun
kinderen kunnen doorgeven. Haagse Talen bevat een verzameling
columns over talen en taal die tussen 2016 en 2018 in de weekkrant
Den Haag Centraal zijn verschenen.

(ook in de Engelse versie beschikbaar)

Haagse Talen

9 789460 100895

Auteur: Ingrid Tieken-Boon van Ostade
Uitvoering: 124 pagina’s softcover, met illustraties
Winkelprijs: € 12,95

Ingrid Tieken-Boon van Ostade

ISBN: 978-94-9116-838-3
Auteurs: Gerhard van Roon & Lars Kuipers

Gerhard van Roon
Gerhard van Roon (1970) studeerde Fotografische
Vorm geving aan de Koninklijke Academie voor
Beeldende Kunsten te Den Haag. Na zijn eindexamen
Fotografie in 1994 vestigde hij zich als freelance fotograaf in Den Haag. De afgelopen jaren werd zijn
werk acht maal onderscheiden met prijzen in de
wedstrijd om de beste Nederlandse persfotografie;
de Zilveren Camera. In 2000 was hij in twee categorieën genomineerd voor de PANL Award, een prijs

Op het Zand

van de Photographers Association of the Netherlands.
Een portfolio van zijn werk is te zien op zijn website:
gerhardvanroon.nl.

Lars Kuipers
Lars Kuipers (1966) begon zijn carrière als journalist in
1988 bij de Leeuwarder Courant. Begin 1996 verruilde
hij Leeuwarden voor Den Haag, waar hij als eindredac-

4817060 Omslag Haagse Talen.indd 1-3

Op het Zand

9 789491 168383

teur aan de slag ging voor de landelijke voorlichting van

05-06-19 09:57

door Midden- en Zuid-Amerika, om daarna weer terug
te keren naar Den Haag. Hij werkte daarna vijf jaar als
chef redactie voor de gemeente Den Haag en doceerde
een jaar journa listiek aan de Hogeschool Windesheim
te Zwolle. “Maar verhuizen? Geen denken aan.”
Inmiddels is hij zelfstandig tekstschrijver/adviseur.

Typisch Haags. Iedereen heeft er een beeld bij. Maar wat is er
nu ‘typisch Haags’? Het grappige is dat je het vaak pas weet als je
het ziet. Café de Posthoorn op vrijdagmiddag. Een taxi die komt
voorrijden, een hoogbejaarde mevrouw stapt uit, bestelt een
kop koffie, blijft een half uur in haar eentje zitten en schuifelt
dan weer naar buiten, waar de taxi alweer op haar wacht. Voilà:
typisch Haags.
Wat typisch Haags is, stolt in sociale verbanden: in sociëteiten,
in het verenigingsleven, in de winkels van het Hof kwartier en
het Benoordenhout, en in de levensverhalen van Hagenaars. Een
zekere ingetogenheid hoort erbij, vormelijkheid, voortgekomen
uit de traditie van de stad. En waar is in de 21ste eeuw de spreekwoordelijke houten ham gebleven?
Op het Zand wil een beeld geven van het typisch Haagse van nu.
In impressies met veel foto’s ontstaat een levendig beeld van het
leven ‘op het zand’. Daarmee is het ook een hedendaags historisch document.

Op het Zand

het Openbaar Ministerie. In 2001 reisde hij een jaar

Lars Kuipers en Gerhard van Roon

Ingrid Tieken-Boon van Ostade

ISBN 978-94-6010-089-5

Klassieker van De Nieuwe Haagsche

ISBN: 978-94-6010-089-5

Ingrid Tieken-Boon van Ostade, geboren in Den Haag en sinds een
aantal jaren weer terug in de stad, is hoogleraar sociohistorische
taalkunde van het Engels, en is verbonden aan het Leiden University
Centre for Linguistics.

Op het Zand
Lars Kuipers en Gerhard van Roon

Tekst Lars Kuipers
Fotografie Gerhard van Roon

Stofomslag Op het Zand.indd 1
Naamloos-1 1

deze geactualiseerde herdruk in 2012.

De auteurs zijn dank verschuldigd aan de leden van het comité van aanbeveling:
Lex Burgers van den Bogaert
Anja Overhoff

Copyright © 2009-2012 Stichting Eén en Ander

Hoeveel talen er in Den Haag worden gesproken, is niet bekend. Ingrid Tieken-Boon
van Ostade probeert daar achter te komen door de sprekers op te zoeken en ze te
interviewen over hun moedertaal. Daarbij leert ze niet alleen van alles over de verschillende talen die ze tegenkomt – van Russisch tot Fins, Biaks, Fries en Haags, met
allerlei talen hier tussenin – maar ontdekt ze ook wat veel van die sprekers bezighoudt, namelijk hoe ze hun taal aan hun kinderen kunnen doorgeven.

Uitvoering: 80 pagina’s hardcover linnen, met illustraties
Winkelprijs: € 14,95

De eerste druk van Op het Zand verscheen in 2009,

Helga Ruebsamen

Uitgeverij De Nieuwe Haagsche

02-11-2012 17:50:36
05-11-12 09:59

In woord en prachtige zwart-wit foto’s geeft “Op het Zand” een beeld van de typisch
Haagse zeden, die in de 21ste eeuw in stand worden gehouden door typische
Hagenaars. Klanten die vragen of “de knecht” er ook is -een middenstander die hardnekkig de deugden van de typemachine verdedigt- het zijn zomaar wat impressies
uit “Op het Zand”. Wie binnentreedt in de wereld van de Haagse chic, waant zich niet
zelden terug in de tijd van Louis Couperus. Tegelijk laat “Op het Zand” zien hoe die
Haagse eigenaardigheden slijten of zich plooien naar de 21ste eeuw.

Boeken zijn eenvoudig te bestellen: www.denieuwehaagsche.nl
Ook verkrijgbaar in de boekhandel
Advertentie 240x255 oktober.indd 1

08-10-19 13:09
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Herinneringen aan de Hoefkade
O
ok bij mij maakte het artikel over het sigarenmagazijn Wiek aan de Hoefkade wel
wat los. Ik ben geboren op de Hoefkade
en wel op nr. 546 in het huis van mijn grootouders,
Cor en Mina Elbers, waar ik ook voor een groot
deel ben opgegroeid. Het stukje Hoefkade tussen
de van Bassenstraat en de Koningstraat ligt mij
dan ook na aan het hart. Op de hoek met de Koningstraat zat het Lichtpaleis en op de hoek van
Bassenstraat het café van de fam. Ludwig.
Mijn opa was kolensjouwer en
werkte voor de waterstokerij
en brandstoffenhandel van
Toos v.d. Berg om de hoek,
in de Rijswijksestraat. In zijn
schaarse vrije uurtjes was hij
een fervent duivenmelker en
ik heb vele uurtjes met hem
op de til doorgebracht. Aan de

oma paste er bijna dagelijks op
de kleinsten. Nog steeds ruik
ik de geur van pap en gekookte
melk die er altijd hing. Als ik
me goed herinner hadden ze
2 dochters: Roos en Ria. Later
zijn enkele zonen naar het
seminarie gegaan om voor
priester te studeren.

Duiventil Opa & Chris

overkant tegenover ons zat de
duivenwinkel van Freek. Waar
mijn opa vaak te vinden was
en waar hij de duiven doorverkocht die hij gevangen had, van
de opbrengst weer voer kocht.
“Elbers, ik mot me duive terug”,
zeiden boze collega-melkers
aan de deur. “Die ken je ophalen
bij Freek.”
Naast ons, op nr. 548/550,
woonde het kinderrijke gezin
met 12 (!) kinderen van de fam.
Van Dijk, die er tevens een zuivelwinkel runde en waarin ook
de kinderen meewerkten. Mijn

Aan de andere kant, op nr.
544 zat in mijn peutertijd een
sigarenzaak, waarvan je de tabaksgeur in de voorkamer van
mijn opa en oma erboven, kon
opsnuiven. Ergens in de 60ger
jaren werd dat parfumeriezaak
“Iris” en konden we weer hele
andere geuren opsnuiven. En
nog weer later ergens begin
70ger jaren werd dat Chinees
a�haalrestaurant “Sai Fong”
hetgeen weer geheel andere
geur-sensaties teweegbracht.
In die tijd had ik op zolder bij
mijn grootouders een donkere

Uitzicht op ziekenhuis Zuidwal vanaf duiventil opa

Cafe Ludwig hoek v. Bassenstraat

Hoefkade 546

kamer, waar ik o.a. de foto’s
die u hier ziet ontwikkelde. Ik
was toen veel op pad om foto’s
te maken van het verval en de
sloop van de Schilderswijk. Dat
was ook de periode waarin in
het voormalige pand van Jamin
op nr. 542 de B.O.S. (Bewoners
Organisatie Schilderswijk)
gevestigd was, mede opgericht
door Adri Duivesteijn, de voormalige wethouder stadsvernieuwing en later senator in de
Eerste Kamer namens de Partij
van de Arbeid.
Intussen was ik samen met

Rechts v.Bassenstr. 14

kwitantie v. Bassenstraat

mijn echtgenote, om de hoek in
de van Bassenstraat op nr. 14
gaan wonen. Een tweekamer
benedenwoning met vochtige
uitbouw en eigenlijk al rijp voor
de sloop. Het pand was in bezit
van de heer Dommerholt, een
huisjesmelker die elke week
de huur van 15 gulden kwam
ophalen en die (ook al!) een
sigarenzaak runde en de Frederikstraat. Er werd wat afgepaft
in die tijd.

Zo zou ik nog wel even verder
kunnen gaan, in geuren en kleuren. Maar uiteindelijk zijn we

verhuisd naar de wijk Rustenburg Oostbroek dicht bij het
Zuiderpark, waar ik mijn studie
heb afgerond, we twee kinderen hebben grootgebracht, en
uiteindelijk voor de klas heb
gestaan op twee van de grootste kakscholen (ik noem geen
namen) van Den Haag. Thans
wonen we tot grote tevredenheid in het rustige Rijswijk en
kijken als pensionado’s met
veel genoegen terug op onze
tijd in de Schilderswijk.
Chris Dulfer
dul�leur@ziggo.nl

Gevel Freeks’ duivenhandel. Overkant Jamin.
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woensdag 6 november: Idzerda Day, 100 jaar Radio

Kom langs in het Kurhaus
Op 6 november is het exact
100 jaar geleden dat Hanso
Idzerda de allereerste radiouitzending ter wereld maakte,
vanuit zijn huis in de Beukstraat
in Den Haag. Radio West viert
dat van 2 t/m 8 november met
de themaweek ‘100 jaar Radio’.
Op woensdag 6 november – dé
dag- pakken we uit met een
grote uitzending LIVE vanuit
het Kurhaus in Scheveningen.
Samen met Den Haag FM, de Vereniging van Radio Zend
Amateurs en de Gemeente Den Haag wordt een prachtig evenement neergezet. Je kunt genieten van oude radiotoestellen en
studio’s, maar ga ook zelf aan de slag met diverse workshops
zoals ‘Maak je eigen Jingle’ of weerbericht met Huub Mizee.
Natuurlijk lopen je favoriete presentatoren rond waarmee je op
de foto kan én je kunt genieten van optredens van onder meer
Ed Struijlaart, George Baker,
OG3NE, April Darby, Carolina
Dijkhuizen, The Motions, Ben
Cramer, de Bill Baker’s Big
Band, René van Kooten & TessaSunniva van Tol (op dit moment
samen te zien in de musical
Anastasia). Kom je ook langs?
We zenden uit van 9.00-19.00
uur. Maar het evenement is van
10.00-21.00 uur. De toegang is
gratis.
The Motions
Natuurlijk is alles live te volgen
op 89.3 Radio West en Den Haag FM (92.0 FM). De uitzending
zal ook in beeld te volgen zijn via een online stream op de website en in de app van Omroep West.

Zoekt Johan jou?
Heb je geen zin in de naderende
feestdagen, omdat je mensen
om je heen mist? Of ken je
mensen die zich té vaak alleen
voelen? Laat dat dan weten aan
Johan Overdevest van Omroep
West. Wie weet kan hij rond de
feestdagen voor een lichtpuntje
zorgen.
Afgelopen jaren liet Johan in
zijn televisieprogramma ‘Ik
denk aan jou’ al met succes
zien dat een klein gebaar veel kan betekenen voor iemand die
het gevoel heeft er helemaal alleen voor te staan.
Kan Johan voor jou een beetje gezelligheid brengen in deze
donkere dagen of wil je tegen iemand anders zeggen
“Ik denk aan jou”? Stuur dan een mailtje naarJohan
via het mailadres ikdenkaanjou@omroepwest.nl.

Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl of
download de gratis Omroep West app.
Via omroepwest.nl/nieuwsbrief kun je je ook
inschrijven voor de dagelijkse nieuwsbrief of
de maandelijkse programma-nieuwsbrief die
leest als een gids.

        
      


  

   

  


Sinds 1935

Respectvolle en
betaalbare begrafenissen
www.cuvo.nl

070 - 346 95 71

Wilt u een
familiebericht
plaatsen?
Neem contact op met uw
uitvaartverzorger of met
ons: Daphne Brückel of
Jolanda Kraanen
tel. 070-3607676.

NEEM
MEE!

VOLG ONS
OOK OP
FACEBOOK

help ons redden

DE HAAGSE KRANT VAN ALLE TIJDEN

Brand Assets

sMs dIer nAAr 4333
(€3 per bericht )

Facebook Brand Guidelines

Reactions
Reactions are an extension of the Like
Button to give people more ways to share
their reaction to a post in a quick and easy
way. The collection of Reactions includes
Like, Love, Haha, Wow, Sad and Angry.

Like

Love

Haha

Wow

To ensure accurate and consistent use,
never alter, rotate, embellish or attempt to
recreate the Reactions. Never alter the
proportions and shape of the Reactions
(and surrounding UI) for any reason.
Reactions are not emojis or individual
icons, and they cannot be used in this way.
It’s important to show Reactions in the
way they are intended to be used on
Facebook—as a quick and easy way to
express how you feel.
Video or Facebook Live Broadcast

����
Using Reactions

Sad

Angry
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Leeuwin als huisdier
in Scheveningen
Annelies Vorst schreef dinsdag 6 augustus 2019 in De Haagse Tijden over haar mogelijke jeugdervaring rond 1960 met een tijger bij
het toenmalige hotel-restaurant Splendid op de hoek de Harstenhoekweg en de Badhuisweg, tegenover het Kurhaus te Scheveningen. Welnu, haar verhaal klopt, op enkele details na.

Als vrijwilliger het verschil maken
bij Slachtofferhulp Nederland
Steeds meer mensen in Nederland kiezen voor vrijwilligerswerk
naast hun baan, studie of na pensionering. Wist je dat je ook als
vrijwilliger voor Slachtofferhulp Nederland aan de slag kunt?
Vrijwilliger Walter Weynschenk uit Den Haag is zo iemand die
zich na zijn pensioen met hart en ziel inzet om slachtoffers te
ondersteunen.
“Na 44 jaar politiewerk zocht ik een nieuwe
invulling voor mijn tijd, want ik wilde niet
ineens niks meer gaan doen. Bij de politie
had ik al kennis gemaakt met Slachtofferhulp Nederland en zag ik hoeveel invloed
de organisatie heeft op de levens van
mensen. Ik wilde na mijn pensionering echt
iets betekenisvols doen en ben vrijwilliger
geworden bij Slachtofferhulp Nederland”,
aldus Weynschenk.
Slachtoffers verder helpen
“Mijn werkzaamheden zijn heel divers en
dat maakt vrijwilliger zijn zo interessant. Ik
voer regelmatig gesprekken met slachtoffers om hen een luisterend oor te bieden.
Dit doe ik op een van onze locaties en geef
ze advies over hoe ze kunnen omgaan met
de gevolgen van wat hen is overkomen. Na

Die tijger was een heuse leeuwin, al zo
groot als een gemiddelde bouvier. Het
voormalige, helaas al zo’n kleine veertig
jaar gesloopte Chinees-Indische restaurant/hotel Splendid had een basement
met aangrenzend een tuin met rondom
een betonnen muren en daarop een hek
van anderhalve meter boven straatniveau,
waarbinnen de leeuw meest buiten verbleef. Waar Annelies het heeft over 1960,
moet 1966-1967 zijn geweest.
De toenmalige eigenaar van het gebouw

een misdrijf, (verkeers)ongeval, calamiteit
of ramp spelen allerlei emoties en krijgen
slachtoffers en nabestaanden te maken
met verschillende instanties. Samen met
het team help ik slachtoffers om hun leven
weer op te pakken”, aldus Weynschenk.

Wordt ook vrijwilliger!
Wil je ook vrijwilliger worden bij dé slachtofferhulporganisatie van Nederland? We
hebben je hulp hard nodig! Het maakt niet
uit of je nog student bent, parttime werkt
of gepensioneerd bent. Als vrijwilliger bij
Slachtofferhulp Nederland ben je er voor
slachtoffers die vandaag verder willen.
Meer weten? Ga nu naar onze website en
meld je aan: https://www.slachtofferhulp.
nl/vrijwilligerswerk/

1966 leeuw Elsa en Menno

en bedrijf, Egbert Bruins, hield er eerst
een luipaard op na, die zich, vrij rondlopend, gelukkig (sorry) in het trappenhuis dood sprong. Met de leeuw was de
veiligheid meer onder controle. Ik weet
dat, omdat ik bijna mijn hele jeugd aan
de Harstenhoekweg woonde en midden
zeventiger jaren, in de weekenden en
vakanties, bij Splendid werkte.
Alleen de kok en ik konden bij het edele
dier, zij was aan ons gewend en wij wisten
hoe we haar speelse bijtgrage tanden van
ons af moesten houden. Ik nam haar wel
eens mee naar huis, waar bijgesloten foto
van getuigt. Bruins vond het ook prima
als we gewoon met haar op de boulevard
gingen wandelen, al kreeg hij dan steeds
een boete van 50 gulden.
Ondeugend schoten de kok of ik met
mijn luchtbuks wel eens een duif van
een antenne, om haar toch nog iets aan
te verscheuren rauw beest te voeren.
Dit bleek uit een voorziene geest, want
toen Elsa, circa een jaar oud, niet meer
veilig te handhaven was, ging ze naar
Dierenpark Wassenaar, waar zij helaas
een paar maanden later overleed aan een
voedselvergiftiging, omdat ze het daar wel
permanent aangeboden rauwe voedsel
onvoldoende was gewend.
Verder alleen al maar mooie herinneringen aan Elsa, waar ik later mijn bouvier
naar heb vernoemd.
Menno Smitsloo
mennosmitsloo@gmail.com

Langer thuis wonen met Stichting Eykenburg
U wilt zo lang mogelijk thuis blijven wonen, dat snappen wij. Stichting Eykenburg biedt haar
cliënten een breed scala een zorg- en ondersteuning aan huis, waardoor thuis blijven wonen
op een verantwoorde en veilige manier gerealiseerd kan worden.
Thuiszorg
Binnen de thuiszorg van Stichting Eykenburg werken diverse
teams die u op geheel eigen
wijze kunnen ondersteunen in de
thuissituatie.
Wij stemmen onze zorg- of
ondersteuning af op uw (zorg)
vraag:

- Persoonsalarmering: veilig
thuis wonen met een organisatie achter de hand.
- Haags Ontmoeten: wilt u

nieuwe mensen ontmoeten of
gezellig een kopje kof�ie komen drinken? U bent van harte
welkom!
- Huishoudelijke verzorging: de
medewerkers Hulp in de Huishouding staan voor u klaar om
ondersteuning te bieden bij het
huishouden.
- Begeleiding Thuis: de Begeleiders Thuis kunnen u ondersteunen bij het inplannen van
activiteiten, het opbouwen en
onderhouden van een sociaal
netwerk, het regelen van uw

�inanciën of u bijstaan bij het
accepteren en omgaan met
een lichamelijke- of psychische
aandoening.
- Casemanagers Dementie:
bieden begeleiding wanneer
het vermoeden bestaat van dementie of wanneer de diagnose
al gesteld is.
- Wijkzorg en –verpleging: de
wijkzorg medewerkers bieden
u ondersteuning bij de dagelijkse verzorging. De zorg die
u ontvangt wordt samen met u
besproken.

Contact
Wilt u meer weten over wat wij
voor u kunnen betekenen? Dan
staan wij u graag te woord. U
kunt ons bereiken via 070 – 750
70 00 of info@eykenburg.nl.

Meer informatie over de thuiszorg
vindt u op www.eykenburg.nl.
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Respectvolle
begrafenissen en crematies
Respectvol
De coöperatie CUVO/De Volharding
is het betrouwbare uitvaart icoon in
Den Haag. De CUVO is het hoogst
gewaardeerde uitvaartbedrijf in Den
Haag. De dienstverlening wordt
door de nabestaanden met 9 van de
10 beschikbare sterren gehonoreerd.

Een overledene in zijn waarde
laten en op een gepaste wijze
met familie en vrienden afscheid
nemen. Met meer dan 80 jaar
ervaring weten wij hoe dat moet.

Betaalbaar
De CUVO streeft naar een geheel
op wensen van de nabestaanden
passende crematie of begrafenis.
De achterblijvenden bepalen wat er
gewenst wordt en hoeveel dat kost.

Dat gebeurt transparant en eigen
tijds. Het streven is om goede
service tegen betaalbare prijzen
voor ieder huishouden te bieden.

CUVO
Service

Sanitair
Service

Verwarming
Sanitair

Woning
aanpassing
Verwarming

Verbouwing
Woning
aanpassing

Verbouwing
Dak

Dak

De CUVO is geen winstbeogende
onderneming, er zijn geen particuliere

eigenaren, of kleine ondernemers
betrokken bij de Coöperatie.

www.cuvo.nl

070 - 346 95 71

GEZOCHT BIJ DE VOLHARDING

VRIJWILLIGE CHAUFFEURS
VOOR PERSONENVERVOER

ZUIVERZIJDE DASSEN
POLYESTER DASSEN
STRIKKEN
BRETELS
ZIE ONZE WEBWINKEL WWW.BEAUTIE.NL

De Volharding heeft een vervoersproject waarvoor wij
vrijwillige chauﬀeurs hebben voor Den Haag en Rijswijk.
Speciﬁek voor Florence Mariahoeve zoeken wij chauﬀeurs.

Ieder uur
krijgen
11 mensen
trombose

45
KM

De stilste brommobiel
E-Aixam

Jij gaat mensen vervoeren naar de
dagbesteding met een busje voor
acht personen. Je moet wel rijbewijs B
hebben. Ervaring is een pré maar niet
noodzakelijk. Als waardering geven wij
onze vrijwilligers een vergoeding voor
hun werkzaamheden. Belasting vrij..!

Informatie om chauﬀeur te worden?

100% elektrisch

Maak een proefrit:

070 - 329 70 51
Showroom & verkoop:
Zichtenburglaan 76-82

www.autohoutwijk.nl

Bel vrijblijvend tijdens kantooruren
070- 221 05 82 - Jan de Bruijn M. 06-278 76 400
Email: jan@devolharding.nl
DE VOLHARDING SAMEN VOOR ELKAAR
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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.

Austin Healey 3000 Mk III
G
rappig: in
voorbije
jaren maakten automerken
wagens die zij mooi
vonden en werden
niet geremd door
windtunneluitkomsten, benzineverbruik
of een noodzakelijk
familiegezicht. Auto’s
leken dan ook niet
op elkaar en waren
vaak karaktervolle
resultaten vanaf een
eigenzinnige tekentafel. In dat opzicht
is de autowereld toch
wel flink veranderd,
want het lijkt nu wel
eenheidsworst.

Neem nu de Austin Healey
3000 Mk III. Ergens in de jaren
‘50 is er iemand geweest die
met een blank vel papier achter
de tekentafel is gaan zitten en
deze karaktervolle 2+2 sportwagen heeft getekend. Gewoon
omdat hij dat mooi vond, in
opdracht van Dan Healey, die
zo slim was om voor dit model
Austin-onderdelen te gebruiken, zoals de motor uit het
model Westminster en showde
deze auto op de London Motor
Show. De toenmalige directeur
van BMC, met Austin als één
van de merken, vond dit zo’n
mooi model dat er een samenwerking ontstond. De Austin
Healey was geboren en werd
een verkoopsucces. En nog

steeds kennen wij hem als een
op niets gelijkende Britse icoon
die nog nooit van een windtunnel gehoord heeft.
In Den Haag heb ik hem nooit
in de showroom zien staan,
maar wel bij Garage Poot aan
de Lammenschansweg in
Leiden. En ik heb er zelfs in gezeten. Voor mij ligt de folder die
ik toen heb meegenomen, ergens begin jaren ‘60. Een auto
die in 1963 16.700,- gulden
kostte en waarvoor je nu zo’n
50.000 euro moet neertellen. Ik
denk dat elke 50-plusser er dit
iconische model wel kent: lange
neus, imponerend front, mooie
glooiende aflopende zijlijn en
een korte kont en natuurlijk
prachtige chromen spaakwie-

len. Een crime natuurlijk om
die schoon te houden.
En dan dat interieur. Een
genot om naar te kijken. Twee
kuipstoeltjes voorin, waarvan
je alleen de rugleuning naar
voren kon klappen om achterin
plaats te kunnen nemen op
twee kuipvormige zitjes. Nou
ja, ‘zitjes’… Ruimte voor twee
peuters, maar ja, dat hadden
ze zelf ook wel in de gaten,
want het rugkussen van deze
zitplaatsen was zodanig scharnierend opgehangen dat je hem
neerklapte en zo extra bagageruimte werd verkregen. Het
dashboard, voorzien van mooi
wannotenhout, was zodanig
slim ontworpen dat het linker
en het rechtergedeelte naast

het middenconsole eenvoudig
verwisselbaar waren voor
uitvoeringen met het stuur
links of rechts. Het stuur was
driespakig en stond loodrecht
voor de bestuurder die sowieso
al weinig ruimte had tussen
rugleuning en stuur.
De kap was met twee haken
makkelijk te ontgrendelen en
vouwde je eenvoudig naar achteren en met een aparte hoes
mooi weg te werken. Onder
de motorkap een potente 6
cilinder met 2912 cc en 150 pk
die een topsnelheid van 200
kilometer mogelijk maakte.
Rijden met de Austin Healey
was echt hard werken. Geen
stuurbekrachtiging, geen
rembekrachtiging, zwaar te

Beauties of the Sixties (12)
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.

Mooi, hè? Die Lancia
Flavia 2000 Coupé
en Nina!

bedienen pedalen, kortom: echt
autorijden dus. Tegenwoordig
zijn we gewend dat er van alles
standaard op zit, maar toen
was er nog een optielijst voor
een verstelbare stuurkolom, sigarenaansteker, buitenspiegel,
mistlamp, kachel en ontmister, afsluitbare benzinedop,
overdrive, bagagerek, radio,
spaakwielen en bekleding van
echt leer tegen bijbetaling. Wat
een beauty!
John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

John Vroom (autojournalist)
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Thorbecke wil het

E

en paar keer per week kruis ik de Haagse Thorbeckelaan. Een mooie
laan die de grens vormt van mijn Vruchtenbuurt. Sinds ik de prachtige biografie ‘Thorbecke wil het’ heb gelezen, weet ik meer over de
man achter deze laan.
Johan Rudolph Thorbecke is in
1798 in Zwolle geboren. In het
gezin waarin hij opgroeide was
niet veel geld en alleen dankzij
de ondersteuning van verdere
familie kon hij studeren. Dat
deed hij in Amsterdam, Leiden
en Duitsland. Zijn vorming was
heel breed: Griekse en Latijnse
literatuur en oudheidkunde,
Nederlandse letterkunde,
�iloso�ie, economie, rechten,
geschiedenis en ook natuur- en
wiskunde.
Zijn vader was zelf bepaald niet
succesvol, maar stimuleerde
(of liever dwong) zijn zoon om
wel carrière te maken. Nu was
de jonge Thorbecke ook erg
slim en hardwerkend, maar zijn
vader maakte hem in brieven
duidelijk dat goed nooit goed
genoeg was.
Al jong bleek dat hij met zijn
grote intellect en brede en
diepe kennis weinig geduld had
met mensen die hem niet direct
gelijk gaven. Hij deed ook niet
veel moeite om mensen te overtuigen. Hij had gewoon gelijk,
want hij had meer gestudeerd
dan wie dan ook en wist alles
beter. Deze houding leverde
hem in zijn wetenschappelijke
en politieke loopbaan de nodige
problemen op. Alleen zorgde
deze karaktertrek er wel voor
dat hij niet inzag dat hij überhaupt een probleem had.
Professor Thorbecke
Toen hij 27 was, werd Thorbecke benoemd tot hoogleraar
in Gent. Dat was in 1825, in
de tijd dat het wat nu België
is ook onderdeel was van het

Thorbecke-Solger, Adelheid - Tekening uit het privé-archief van W.
Thorbecke.

Familiegraf van Thorbecke op de Algemene Begraafplaats

Javastraat 1 - hier stond het woonhuis van Thorbecke

Johan Rudolf Thorbecke (17961872). Minister van Staat en minister
van binnenlandse zaken, Johan
Heinrich Neuman, 1852 Coll Rijksmuseum

Koninkrijk der Nederlanden.
Zoals gebruikelijk in die tijd gaf
hij zijn colleges in het Latijn. In
1830 brak de Belgische opstand
uit en moest Thorbecke uit Gent
wegvluchten. Hij en zijn andere
Nederlandse collega’s uit Gent
werden door Koning Willem I
‘overgeplaatst’ naar de universiteit van Leiden.

Oranje verjaagd uit België, 1830,
anoniem, 1830 - 1831 coll Rijksmuseum

In Leiden werden zijn colleges
al gauw populair. Hij vond dat
studenten vooral zelf moesten
leren nadenken, zoeken en
interpreteren. Hij gaf interactieve colleges, wat bijzonder
was in een tijd waarin veel
hoogleraren niet meer deden
dan dicteren. Tegelijk waren
studenten ook enigszins bang
van hem, omdat hij de lat erg
hoog legde.

Liefde
Het grootste deel van zijn tijd
bracht Thorbecke door in zijn
studeerkamer of in de collegezaal. In de 19e eeuw waren dat
geen plekken waar een jonge
professor vrouwen tegen kon
komen. In 1834 bezocht hij het
gezin van de weduwe van een
oude vriend en sprak zijn liefde
uit voor de 17-jarige dochter
Adelheid, 19 jaar jonger dan

hijzelf. Twee jaar later trouwden zij. Adelheid zou altijd de
liefde van zijn leven blijven, zijn
‘Madonnaatje’ zoals hij haar in
brieven aansprak. Toen hij voor
zijn werk steeds vaker in Den
Haag moest zijn, ging hij met
zijn gezin wonen op Javastraat
1.

Heulstraat - Hoek Kneuterdijk Plaquette Grondwet 1848

Grondwet
Thorbecke gaf in Leiden onder
andere college over de Grondwet en schreef twee publicaties
over dit onderwerp. Vanaf
1840 begon zijn ontwikkeling
richting de politiek als lid van
de Tweede Kamer en Lid van de
Gemeenteraad van Leiden.
Hij was voorzitter van de
Grondwetscommissie die in
1848 een nieuwe grondwet
moest ontwerpen. In dat jaar
heerste in Europa veel opstandigheid en Koning Willem
II wilde met een modernere
grondwet onrust in Nederland

Willem III (1817-90), koning der
Nederlanden, Nicolaas Pieneman,
1856 - coll Rijksmuseum

voorkomen. De koning moest
daarmee wel toestaan dat
hij zelf geen macht meer zou
hebben.

Minister
Thorbecke zou in totaal drie
keer minister van Binnenlandse
Zaken worden. In de 19e eeuw
was die baan veel uitgebreider
dan nu. Zo was Thorbecke verantwoordelijk voor de nieuwe
Gemeentewet, maar ook voor
de aanleg van kanalen en voor
de invoering van de Hogere
Burgerschool, de HBS. Of�icieel
bestond de functie van minister-president in zijn tijd nog
niet, de leden van het kabinet
waren afwisselend voorzitter. Maar in de praktijk was
Thorbecke met zijn dominante
persoonlijkheid en gigantische
dossierkennis de leider van de
kabinetten waar hij inzat. Dit
betekende wel dat hij de nodige
aanvaringen had met Koning
Willem III. Die was het namelijk
niet eens met de beperking van
de macht van de koning die
het gevolg was van de nieuwe
grondwet. En Willem III was
ook nog eens een driftige man,
die zich regelmatig niet kon
beheersen.
Torentje
Al in de 19e eeuw waren er
plannen voor een standbeeld
van Thorbecke in Den Haag.
Echter, Koning Willem III wou
niets weten van een eerbetoon
aan zijn grote tegenstrever en

dus kwam het standbeeld er
niet. Inmiddels eren we Thorbecke met een monument op
het Lange Voorhout. Zijn blik is
gericht op het Torentje, waar hij
zijn werkkamer had.

Thorbecke Monument Lange Voorhout - foto Piet Vernimmen

In de 19e eeuw was het Torentje de werkkamer van de
secretaris-generaal (SG) van het
ministerie van Binnenlandse
Zaken. Toen Thorbecke minister
werd, vond hij de ruimte zeer
geschikt als werkkamer voor
hemzelf. Toen een ambtenaar
hem erop wees dat de SG niet
blij zou zijn als hij een andere
werkkamer moest zoeken,
negeerde Thorbecke dat
argument volledig. Een van de
vele voorbeelden die duidelijk
maken waarom auteur Remieg
Aerts zijn biogra�ie de titel
‘Thorbecke wil het’ (Uitgeverij
Bert Bakker, mei 2018) heeft
genoemd.
Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl
Stadswandelingen en
Fietstours in Den Haag

Torentje - foto Barry d’Arnaud
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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: Woordraadsel: gezichtsverlies. Sudoku: 4-2.
Kruiswoordpuzzel: oeverzwaluw.
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.

Raad het
woord, stuur
uw antwoord
op naar puzzel@dehaagsetijden.nl en win!
In de volgende
krant leest u de
juiste oplossing
en worden de
prijswinnaars
bekendgemaakt
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Verticaal 33
34
35
36
37
1.38Amerikaanse
boer;
2.
kosten
koper
(a�k.);
3.
gat
in
het
ijs;
4.
hoofd
van
een
moskee;
39
40
41
42
5. geluid bij onweer; 6. plaats in Friesland; 7. vrouwtjespaard; 8. zandheuvel aan zee; 9.
45
bewegingsorgaan van44een vis; 10. oosterlengte
(a�k.); 11. deel van46servies; 16. Raad voor
Economische
Aangelegenheden
(a�k.);
18.
opstootje;
20. jongensnaam; 21. metalen 49
staa�je;
47
48
23. van grote lengte; 25. hetzelfde (Lat.); 26. delfstof; 27. jong mens; 29. openbare informa50
52
tiebron via de televisie;
32.51pasgeborene; 34. hoofddeksel; 36. naderend
onheil53(tragiek);
37.54naaldboom;5539. boven op het gewone (toeslag);
40. heildronk;
42. rivier
in Frankrijk; 43.
56
57
58
59
muze van het minnedicht;
45.
vochtig;
46.
koeienmaag;
51.
onderricht;
53.
wereldtaal;
54.
61
62
63
64
hoofdstad van Noord-Ierland; 55. boomvrucht; 56. mevrouw (a�k.); 57. honingdrank; 59.
65 (signaal);
66
67 62. slagwapen; 63. plaats
68 in België;
6966. olie (Engels);
70
teken
60. zilverwit metaal;
67.
uit72aller naam (a�k.); 69. tijdperk;
71.
zeepwater;
73.
Japanse
vechtsport;
74.
deel
van
�iets;
73
74
75
76
75. voedingsmiddel bereid uit het merg van palmsoorten; 78. jong dier; 80. jongensnaam;
78
79
80
82.77benevole lector (a�k.);
85. titel (a�k.).

87

63

J

Horizontaal
1. korte hevige windvlaag; 7. voetballer in de spits; 12. toiletartikel; 13. dun
opgerold wafeltje; 14. nachtroofvogel; 15. nummer (a�k.); 17. boterton; 19. zuiver;
21. rivier in Italië; 22. gevangen verblijf; 24. zich concentreren op zijn innerlijk; 27. horizon; 28.
gevoel van diepe a�keer; 30. energiezuinig lampje; 31. smalle ondiepte in zee; 32. blauwachtig wit metaal; 33. namaak (bedrog); 35. interest; 37. mager (iel); 38. meetstok (liniaal); 41.
sporenplant; 42. plaats in Zuid-Holland; 44. Engelse universiteitsstad; 46. inwendig orgaan; 47.
Nederlandse soapserie (a�k.); 48. zomerkoninkje; 49. plaats in Noord-Holland; 50. plaats in Gelderland;
52. optisch
hulpmiddel;
54. feestelijk
diner; 56.
1
2
3
4
5
6 masker; 58.
7 uitvinder van
8 de gloeilamp;
9
10
61. plaats in Noord-Brabant;
62.
zitplaats
(troon);
64.
Engels
telwoord;
65.
boomscheut
(twijg);
12
13
14
67. uitkeringsinstantie (a�k.); 68. rivier in Engeland; 70. bestanddeel van bier; 72. in goede
15
16
17
18
19
20 (scheik. a�k.); 78.
conditie;
73. evenementencomplex
in Utrecht; 76. gevangenis; 77. aluminium
maangodin;
79.
af
te
wassen
eetgerei;
81.
onmeetbaar
getal;
82.
verfrissing;
83. deel van een 27
22
23
24
25
26
bokspartij; 84. scheepstouw; 86. heilig boek der joden; 87. verzegelde rem in treinen.
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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 daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.
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Veel puzzelplezier!

Sudoku A
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SUDOKU
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3

Inwisselbaar bij

Winnaars
1. Petra van Heesewijck te Den Haag
2. Irene Frits te Zoetermeer
3. Jan Jochems te Den Haag
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U kunt de oplossing mailen naar
puzzel@dehaagsetijden.nl uiterlijk vrijdag 8 november.
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Puzzelt u mee?

RAAD HET WOORD
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