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Jacob Cats en Constantijn Huygens

D

e bekendste Haagse schrijvers uit de
gouden eeuw, Jacob Cats (1577-1666)
en Constantijn Huyghens (1596-1687),
kennen wij Hagenezen en Hagenaars zoniet
beroepshalve dan toch wel middels de straatnamen, de standbeelden en de monumentale
graven als ook de Huygensprijs waarmee zij
met Den Haag bleven verbonden.
Zoals de Engelsen in de 18e eeuw
hun spreekwoordlijke Dr. Johnson kenden (‘dr. Johnson said’),
zo hadden wij al een eeuw eerder
onze Jacob ‘Vader’ Cats. Met diens
wijsheden, zowel in spreuken
als in puntdichten, werden onze
voorouders eeuwenlang dagelijks
om de oren gemept. ‘Al is de leugen nog zo snel...’ en ‘Als de wijn
gaet in de man...’ Wie van onze
jongeren kan deze halfcitaten nog
blindelings aanvullen? Naast de
Bijbel putten met name de dames
van die tijd uit Cats’ ‘bestseller’
het Houwelick (1625) diens morele levenslessen (‘uw eer is al
uw goed ...uw beste schat’). Maar
toch vooral dankzij het landgoed
Sorghvliet, dat Cats in het Haagse
duingebied liet aanleggen, met

Portret van Constantijn Huygens
(circa 1830). Prent: vervaardiger
onbekend, collectie Haags Gemeentearchief

JOHAN WASSENAAR

Zorgvliet, voorgevel van het Catshuis (circa 1950). Foto: Goekoop jr, Adriaan (vervaardiger), collectie Haags Gemeentearchief

Portret Jacob Cats (circa 1862). Prent:
Kaiser, J.W. Sr. (vervaardiger), Erven,
J.J. Thijl (uitgever), collectie Haags
Gemeentearchief

als woonstee het thans presidentiële Catshuis, zijn wij ‘Vadertje’
Cats nog niet helemaal vergeten.
Hoe beroemd hij ooit was? Zelfs
bij onze ‘buren’ van het Brussel
in de 19e eeuw was hij niet alleen
bekender dan Vondel, maar werd
er als dichter ook hoger gewaardeerd. Waarschijnlijk viel Vondel
niet alleen qua thematiek, maar
ook als woordkunstenaar de
Vlaamse Belgen wat al te zwaar
op de maag.
Cats’ veelzijdige stads- en tijdgenoot Constantijn Huygens, door
sommigen zelfs getypeerd als
‘homo universalis’, verheerlijkte
‘zijn’ Den Haag in lofliederen, met
titels als Voorhout en De Nieuwe
Zee-Straet van ’s Gravenhage

VOETBEDDEN OP MAAT EN SCHOENEN

Prins Hendrikstraat 132
2518 HX Den Haag

info@johanwassenaar.nl
www.johanwassenaar.nl

070 - 363 75 19

op Scheveningen. Een van zijn
vele sonnetten, opgedragen aan
Sterre, zijn jong overleden echtgenote, is door de eeuwen heen
een blijvertje gebleken, met als
slotregels: ‘k Verlang in ’t eeuwig
licht te zamen te zien zweven /
mijn heil, mijn lief, mijn lijf, mijn
god, mijn Ster en mij. Maar herinneren wij hem vooral ook niet
door het Voorburgse Hofwijck
dat Huygens daar liet bouwen als
‘een huysken van vertreck’, een
toevluchtsoord uit het drukke
Haagse hofleven waarin hij prins
Frederik Hendrik als secretaris
diende: ‘Ick bann de heelen Haegh met all sijn achter-klapp.’
Hofwyck: Huygens bezong in dit,
zijn langste Nederlandstalige
gedicht, Huys, Boom, Beesten
waarin hij als protestant terloops
ook de vrijheidsstrijd, ‘Van Thiende- penningh-dwangh’, met Spanje memoreert. Ook componeerde
hij hier muziek bij psalmen en
met name Franse en Italiaanse
teksten. Op zijn 82e schreef hij
tenslotte, in het Neolatijn, een

Uw huis verkopen?
Röttgering Makelaars, dat klinkt goed!

070 - 324 55 66 ◆ www.rottgering.nl

laatste omvangrijk poëem, zijnde
zijn eigen biografie.
Van Jacob Cats, die wordt herdacht in de (Haagse) Nieuwe
Kerk, bezocht ik onlangs zijn
geboorteplaats in Zeeland, in het
aardige havenplaatsje Brouwershaven. Met een fors bronzen
standbeeld wordt hij aldaar
op een plek aan de haven voor
altijd in ere gehouden. Huygens
herdenken wij met een bronzen
buste aan de Scheveningseweg.
In de Grote Kerk van Den Haag
deelt hij het graf met zijn zoon
Christiaan, de wereldvermaarde
wetenschapper. De vraag is hoe

actueel beide schrijvers momenteel nog zijn. Welnu, in vereniging
de Haagse Kunstkring wijdde
men wat jaren geleden onder de
titel ‘Een hartstochtelijk verlangen’ een muzikale avond aan
Constantijn Huygens. EMI bracht
hem vorige eeuw op de plaat,
onder de titel Pathodia Sacra et
Profana, als liedercomponist voor
het voetlicht. Hoe het Cats recentelijk verging, is mij niet bekend.
Misschien is er een lezer die daar
meer van weet.
Theo van der Wacht
twacht@casema.nl

Voorburg, Westeinde, buitenplaats Hofwijck van Constantijn Huijgens, gelegen aan
de Vliet (circa 1925). Foto: vervaardiger onbekend, collectie Haags Gemeentearchief

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 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

Moppen
Hoort u nog wel eens een mop?
Nou, ik niet. Ik ben opgegroeid
met een vader die een meester
was in het tappen van moppen
op gezellige momenten rond het
borreluur. Ik ken ze nog allemaal
en als ik ze zo nu en dan vertel,
heb ik weer de lachers op mijn
hand en zelf lach ik er nog het
meest om. Destijds was moppen tappen heel normaal en ik
herinner mij nog Max Tailleur
die er beroemd mee werd en
Harry Touw met Moppen aan de
Bar. Het programma Moppentoppers en de Moppentrommel
en later dat programma met dat
konijn geassisteerd dat barmeisje Bef. Ron Brandsteder die in
zijn ochtendprogramma altijd
de kapper liet inbellen voor de
Mop van de Dag. Waar zijn de
moppen gebleven? Veel moppen
uit die tijd kunnen niet meer
omdat ze verouderd zijn zoals
die man die een fietsenstalling
binnenloopt en vraagt aan de
beheerder: ‘Mag ik even bellen?’
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Colonie Pelzenkamp
Waarop die beheerder zegt:
‘Ga je gang, er staan er genoeg.’
Snapt de jeugd niet meer want
tegenwoordig heeft iedereen een
mobieltje. Maar dan die man die
op het raam tikt bij zo’n dame
op de Wallen en vraagt: ‘Wat
kost dat nou?’ Waarop die dame
antwoordt: ‘100 euro.’ En hij
reageert: ‘Dat is niet duur voor
dubbel glas.’ Geestig, toch? Té
gek eigenlijk dat deze vorm van
humor verdwenen is, zonder dat
we het gemerkt hebben. Ik ben
van mening dat de ouderwetse
Haagse mop weer terug moet
komen en ik roep alle Haagse humoristen op een mop te mailen
naar redactie@dehaagsetijden.
nl, zodat er tweewekelijks een
geplaatst kan worden onder de
rubriek ‘Haags Mopje’ en we er
met z’n allen weer even ouderwets hartelijk om kunnen lachen.
Mooie herinneringen toch?
John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

Reünie
Op 21 november gaan we eerst onze oude school bezoeken in de Van
Nijenrodestraat, Benoordenhout. In de ochtend worden we ontvangen door mrs. Wilson, hoofd van de internationale school. Daarna
een gezamenlijke lunch in restaurant de Hogenhouck, waarbij en
waarna we herinneringen kunnen ophalen. De oud-leerlingen die
we gevonden hebben, 24 in totaal, kunnen niet allemaal komen.
Sommigen willen geen contact of hebben niets met het verleden.
Weer anderen wonen in het buitenland of hebben gezondheidsproblemen. Uiteindelijk, zullen we met 12 à 16 oud-klasgenoten samen
komen.
Pauline van den Berg-van Bemmel
berg_p69@hotmail.com

De foto is genomen in Pelzenkamp in Ede 1949. De kinderen
werden gestuurd door de gemeente
onder de noemer van de Haagse
Bleekneusjes. Ik was benieuwd of
er nog mensen zijn die deze tijd
zich kunnen herinneren. Deze foto
betekent veel voor mij, omdat het
een heel moeilijke tijd was voor mij.
Dit kwam doordat ik niemand uit de
groep kinderen kende. Ik hoop dat u
zo spoedig mogelijk van u te horen.
Lieneke van der Heijde-van Delft
heijdelft@kpnmail.nl

Lieve Rachel-columns, gebundeld in
gelijknamig boek
Als een échte Zwarte Piet. Prachtig pikzwart
geschminkt, met een pruik van zwart kroeshaar, goudkleurige oorringen en knalrood
gestifte lippen. Zo zag journalist Leo van
der Velde er eind jaren zeventig uit, schreef
hij vorig jaar in AD Haagsche Courant in
zijn wekelijkse brief aan kleindochter
Rachel (7). ‘En zo zou ik me vandaag de
dag weer uitdossen. Als échte piet, waar lichtbruine, zwarte,
witte en - voor mijn part - pimpelpaarse kinderen dol op
zijn’, herhaalt hij in de column die nu, met nog niet eerder
gepubliceerde verhalen en foto’s, door uitgeverij VIperson
is gebundeld in het boek ‘Lieve Rachel’. In zijn vaste rubriek
die, behalve in de krant, online door heel Nederland worden
gelezen, komt een wereld tot leven die de meesten van ons
niet meer kennen. De naoorlogse jaren, waarin bijna iedereen
alleen nog een radio heeft en pas later de eerste zwart-wit
televisie-uitzendingen van start gaan. Die goeie ouwe tijd
daarna waarin de jeugd nog op dansles ging en scholieren
naar bioscoop Cineac, om te spijbelen. Zijn ooms roken naar
aftershave als Old Spice en Tabac. De brand bij het Gebouw
voor Kunsten en Wetenschappen, Senfs legendarische
Vlooienmarkt in de Houtrusthallen, de Pasar Malam daar en
optredens van de Rolling Stones in Den Haag komen in de nog
steeds wekelijks veel geprezen columns voorbij. Hij neemt in
ieder verhaal zijn kleindochter letterlijk en figuurlijk bij de
hand om weemoedig te vertellen over vroeger maar lacht ook
om haar spontane belevenissen op school en in het zwembad.
Kortom, een heerlijk boek waarin opa’s en oma’s, maar ook
moeders en vaders zich zullen herkennen. Eerder schreef
Van der Velde onder meer paperbacks als Fuiven & Kuiven,
Happen & Stappen, Ballen & Kwallen, Hoeren & Snoeren en
Feesten & Beesten. Het boek Lieve Rachel wordt vrijdag 15
november gepresenteerd bij Paagman aan de Frederik Hendriklaan en zijn kleindochter krijgt het eerste exemplaar.
Prijs € 21,95, 228 pagina’s, ISBN 9789082495133.
Te koop bij de boekhandel en bij bol.com.

Houdt u van zingen?
Hebt u in het verleden in een
koor gezongen of wilt u uw huidige koor combineren met een
“overdag” koor? Bent u 60 jaar
of ouder? Zoekt u een uitdagende en gezellige activiteit voor
overdag?
Het Haags Vrouwenkoor is altijd op zoek naar nieuwe leden.
Ons koor bestaat uit gemotiveerde vrouwen die van klassieke muziek houden en vaak al
koorervaring hebben, vrouwen
die genieten van muziek maken
in koorverband.
De repetities vinden plaats in
de Ev. Lutherse Kerk, Lutherse
Burgwal 7, Den Haag, goed
te bereiken met Openbaar
Vervoer. Op donderdagochtend
van 10 tot 12 repeteren wij,
dit is inclusief een koffiepauze.
Wij geven 6 concerten per jaar,
hoofdzakelijk in verpleeg/verzorgingshuizen.
Ons koor staat onder leiding
van Mariona Vilalta en wordt
tijdens de repetities en concerten begeleid door pianist
Daniel Leiro Castro.
Voor informatie kunt u bellen
naar:
Riet van der Graaf,
tel. 070-3470525
En naar Emmy Boland,
tel. 070-3453587

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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Haagse scholieren 50 jaar geleden ook al in actie
T

egenwoordig komen er regelmatig scholieren in actie. Op vrijdag 27 september 2019 liepen zelfs 35.000 stakende scholieren mee met een klimaatmars
door Den Haag. Zij maken zich druk om hun toekomst. Dat scholieren voor
hun belangen opkomen, is geen nieuw verschijnsel. Vijftig jaar geleden, in 1970, bestond hier ter stede al een scholierenorganisatie met de naam Haags Onderwijs Front.
Luid toeterend reed een wit
DAF’je de Haagse Zuidlarenstraat
in. Het autootje stopte voor
het schoolplein van het Stevin
Lyceum. Nog steeds toeterend.
Het was 1966, midden op de dag
en een paar honderd leerlingen
verdrongen zich al snel voor de
ramen van de klaslokalen aan
de straatkant. Zij zagen vier
ex-leerlingen uit het DAF’je stappen en een spandoek ontrollen:
‘NAGELSMIT GO HOME’.

Drs. J. Nagelsmit was de toenmalige rector van het Lyceum.
Een strenge en autoritaire man.
De actie kwam niet helemaal onverwacht en kon zeker rekenen
op héél veel instemming van de
leerlingen. Weliswaar mochten
meisjes sinds enkele jaren ook
een broek aan naar school in
plaats van een rok en waren spijkerbroeken niet langer verboden,
maar erg veel hadden scholieren
niet te vertellen. Een kritisch
stukje voor de schoolkrant werd
zonder meer geweigerd en
jongens met lang haar werden
door de heer Nagelsmit persoonlijk uit de les en naar de kapper

van het HOF de Haagse Sociale
Academie (HSA) aan de Saf�ierhorst 105. De harde kern bestond uit Barbara Schuddeboom,
Ben Spaans en Rob Lubbersen.
Barbara was ook actief in Dolle
Mina. Alle drie waren lid van de
Socialistische Jeugd (SJ). Een
leegstaand lokaal in Clubhuis
Schildershage aan de Stortenbekerstraat 10 werd het
hoofdkwartier. In een pam�let
dat duizendvoudig op scholen
Pedagogische Academie (PABO)
bezet nadat 15 scholieren van
school waren verwijderd. De
actievoerende leerlingen kwam
in actie onder het motto ‘GEEN
BEZETTING – MAAR BEVRIJDING!’
De ontruiming door de politie
van de academie in Beverwijk
leidde tot solidariteitsacties alom
in den lande. Vanuit Den Haag
stuurde een groep die zich ‘DEMOKRATISERING HBO’ noemde
op 15 januari 1970 een verontwaardigde verklaring de wereld
in: “Wederom is gebleken dat de
autoriteiten al hun fysieke macht

Gemeenteraadszaal Javastraat 26. Foto Dienst Stadsontwikkeling.

gestuurd. Echt waar! Zelf meegemaakt! In de loop van de zestiger
en zeventiger jaren werden dit
soort dingen steeds minder
geaccepteerd. Jongeren kwamen
in verzet tegen de autoriteiten
en eisten meer vrijheden. Met
op de achtergrond Bob Dylan, de
Beatles, de Rolling Stones en op
het Stevin Lyceum de huisband
The Golden Earrings, zoals ze
toen nog heetten!

Democratisering

Niet alleen in Den Haag gistte het
onder jongeren in het onderwijs.
In 1969 werd in Beverwijk de

gebruiken om het proses van demokratrisering tegen te houden,
toch zijn wij u zeer erkentelijk
voor dit ontaktiese optreden
omdat u hiermee nogmaals een
extra stoot heeft gegeven aan
akties voor werkelijke demokratisering die nu op andere onderwijsinstellingen ontketend zullen
worden. Nogmaals bedankt,
kusjes.” En inderdaad, er kwam
een vervolg. Niet veel later werd
het Haags Onderwijs Front (HOF)
opgericht.

Haags Onderwijs Front

Aanvankelijk was de uitvalsbasis

Activist Rob Lubbersen 1969. Sinterklaasactie in de raadzaal aan de Javastraat.
Foto Haagsche Courant.

Veel aandacht werd besteed aan
het Haagse onderwijsbeleid. Op

HSA Saffierhorst 105. Foto Haags Gemeentearchief.

werd verspreid, werd beschreven wat het HOF wilde. Dat was:
het organiseren van het verzet
van scholieren tegen autoritaire
verhoudingen, prestatiedwang
en concurrentie, selectie van de
elite, invloed van het bedrijfsleven en onrecht in de rest van
de wereld, van Vietnam tot Zuid
Afrika. Er werden velerlei acties
gevoerd met lessen, discussies
en rollenspelen op scholen voor
voortgezet onderwijs. Maar ook
werd een Shell-benzinestation
‘omsingeld’ vanwege de Shellsteun aan de Apartheid. Fel
werd geprotesteerd bij de HSA
toen deze voor de huur van een
ruimte voor een vergadering
van Dolle Mina 25 gulden dorst
te vragen: “Ondanks de pretensie van maatschappijkritiek als
wenselijk voor de opleiding en
dus voor het akademie-instituut bestaat er angst voor een
imago dat daaraan beantwoordt.
Hieruit volgt dat de AKADEMIE
EEN RADERTJE IN DE GOED
GEOLIEDE MACHINE VAN HET
NEO-KAPITALISME WAS EN IS
GEBLEVEN.”

Newtonstraat. Arbeiderswijk! Foto
Dienst Stadsontwikkeling.

een gemeentelijke nota werd
gereageerd met een tegennota.
Die tegennota werd met een
spraakmakende actie gelanceerd. Op een vergadering van
de Haagse gemeenteraad, toen
nog aan de Javastraat 26, eind
november 1970 verscheen Ben
Spaans… als Sinterklaas! Onder
zijn tabberd hield hij een �linke
stapel pam�letten verborgen die,
eenmaal op de publieke tribune,
door hem en medestanders de
raadzaal werden ingeslingerd. De
politie greep snel in. Sint en helpers werden rap de raadzaal uitgewerkt. De volgende dag stond
er een aardig stukje met foto in
de Haagsche Courant en daarmee
was een belangrijk doel bereikt:
meer aandacht voor democratie
in het onderwijs en voor meer
zeggenschap van scholieren.

Brede beweging

De zestiger en zeventiger jaren
lieten een brede beweging
onder jongeren zien. Allerhande
alternatievelingen klopten op de
deuren van de macht. Van Provo
tot Kabouter en Oranje Vrijstaat.
In Den Haag had het HOF behalve
met Dolle Mina contacten met
de SJ, vooral met Wim Schul,
die later beroemd werd wegens
zijn opsluiting in Nieuwersluis:
“SCHUL EN DONA VRIJ!” Ook
waren er contacten met Theo
van de Waard van de Katholieke
Werkende Jongeren (KWJ) die

in die periode het ‘Katholieke’
vervingen door ‘Kritiese’. Via
Wim Schul was er eveneens een
band met de Bond Voor Dienstplichtigen (BVD), een socialistische soldatenorganisatie. En er
werd samengewerkt met Kritiese
Leraren, waar de geschiedenisleraar van de Louis Hage Mavo aan
de Amerongenstraat, Roel Wuite,
een bekende �iguur was. Landelijk had het HOF intensief contact
met het Landelijk Onderwijs
Front (LOF), in het bijzonder met
de latere documentairemaakster
Irene van Ditshuyzen.

De Moker

Het was Irene van Ditshuyzen
die de harde kern van het HOF
wegvoerde van het onderwijs,
richting wijkwerk. Irene raakte
in Amsterdam betrokken bij een
actiegroep in de Dapperbuurt,
de Sterke Arm. Arbeidersbuurten werden gezien als betere
rekruteringsplaatsen voor ‘de
rode revolutie’ dan scholen
en academies. Enkele in Den
Haag woonachtige en in Leiden
studerende lieden hadden daar
wel oren naar. Onder hen o.a. de
boekhandelaar Ruurd Ruward en
de latere publicist Richard Kleinegris. Zo werd uit het HOF en
uit de Leidse Rode Paraplu in de
Haagse Newtonbuurt uiteindelijk
actiegroep De Moker gevormd,
die nog jaren van zich zou laten
horen. Maar dat is weer een
ander verhaal.
Rob Lubbersen
roblubbersen@ziggo.nl

Stevin Lyceum. Zuidlarenstraat 57.
Foto Dienst Stadsontwikkeling.
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Behandeling
aan huis

Nieuw!!

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

BTR REIZEN
NIEUW

rting
20% Ko

• 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

Bos Optiek is een écht familiebedrijf
en bestaat al meer dan 90 jaar. De
filosofie is in al deze jaren onveranderd gebleven: persoonlijke aandacht
en service staan voorop.
Alle populaire brillenmerken zijn bij Bos
Optiek vertegenwoordigd. Het aanbod is
breed, met zowel bekende modemerken
en de zogenaamde insidersmerken.
Bos Optiek is als contactlens specialist
in staat om u optimaal te begeleiden bij

Thomsonlaan 40
2565 LB Den Haag
070 3450665
info@bosoptiek.nl
www.bosoptiek.nl

6%
In de winkel krijg je 6% van
het aankoopbedrag in spaarpunten

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

Kerst of Oud & Nieuw Wunderland

Kerstmarkten Valkenburg

3 dagen All Inclusive slechts € 239,239,- p.p.

3 dagen All Inclusive slechts € 127,127,- p.p.

Kerst autoreis Bonte Wever / Assen
4 dagen All Inclusive slechts € 369,369,- p.p.

Kerst autoreis Asten / Brabant

5 dagen Nobis Hotel slechts € 285,285,- p.p.

en nog veel meer sfeervolle
s– Kerst & Nieuwjaars reizen
Najaars–
voor alle vakanties zie:

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

"Wij zijn er voor u."

Mirella

Peter

Mieke van Bergenhenegouwen, Sjalestia van
Aggelen en Tanja Schouten, u graag bij een
persoonlijk afscheid van uw dierbare. Bel ons op:
070 325 7955.
Overlijden melden? Bel 0800 8192. Dat kan 24
uur per dag, ook als u niet of elders verzekerd
Uitvaartverzorgers Yarden Den Haag e.o.

bent. Kijk voor meer informatie op yarden.nl.

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.

�� �es�� ��

Dag en nacht bereikbaar

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

Ieder mens verdient een mooi afscheid. Daarom

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 070 - 306 16 96

070 345 48 10

Profiteer van de speciale Kerst Korting

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.

Bos Optiek

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

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

in Appelscha bij het Drentse en Friese Wold

ondersteunen en inspireren wij, Sytze Geursen,

John, Martijn en Jasper Jellema

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

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

de keuze van de ideale lens.

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

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

 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

Marcel

Kamperfoeliestraat 2a
2563 KJ Den Haag
yarden.nl
T 070 325 7955
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Word lid van De Volharding en neem deel aan het Depositofonds!
www.devolharding.nl/depositofonds 16-05-19
Word lid van De Volharding en neem deel aan het Depositofonds!
Bel 070 221 05 80 of ga naar www.devolharding.nl/depositofonds
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Mijn schooltuintje
I

n 1920 is de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie opgericht. Deze bond
was en is bedoeld om jongeren tussen de 11 en 25 jaar dichter bij de natuur te
brengen. En dan letterlijk tot 25 jaar. Hierna kun je geen lid meer zijn. Eén van de
oprichters was een broer van mijn vader, de bioloog Dr. Molle Eisma. Mensen als Midas
Dekkers, Nico Tinbergen en Jan Wolkers zijn hier lid van geweest. In een beschrijving
van de beginjaren kwam ik ook de naam Jan Nijkamp tegen en ik moest meteen aan mijn
schooltuintje denken.
Op 17 september 1905 is Jan
Anton Nijkamp in Loosduinen
geboren. Hij was de vierde in
een gezin van 6 kinderen. Zijn
vader was daar hoofd van een
school. Na de lagere school,
hij heeft op de Ds. W.E. den
Hertogschool gezeten, ging hij
naar de HBS in de Populierstraat. Vervolgens ging hij naar
de Rijksuniversiteit in Leiden
en hier behaalde hij de MO akte
K4, waardoor hij bevoegd was
om les te geven in de dier- en
plantkunde. In die tijd woonde
hij samen met zijn ouders op
het adres Ligusterstraat 1. Na
enkele jaren als wetenschapper
gewerkt te hebben, waarbij hij
zich bezighield met onderzoek
naar de bestrijding van malaria,
werd hij leraar in het middelbaar onderwijs en vervolgens

directeur van de kweekschool in
Den Helder. Hij was inmiddels
in 1931 getrouwd met een overbuurmeisje, Adriana de Jeeger
en ze zouden vier kinderen krijgen: Els, Marijke, Erica en Jan.
Van 1948 tot 1970 was hij
directeur van de Gemeentelijke
School- en Kindertuinen in onze
stad. Onder zijn leiding werd
er baanbrekend werk verricht
op het gebied van de natuuren milieueducatie. De Haagse
manier van het inrichten van
schooltuinen en het geven van
lessen vond op veel plaatsen in
ons land navolging. Het stichten
van kinderboerderijen en het
aanleggen van natuurpaden in

Meyendel hebben we ook aan
hem te danken.

Hij gaf, samen met zijn vrouw,
dertig jaar lang, een blad voor
het onderwijs uit: De Natuur van
de Maand. Hij miste het directe
contact met de leerlingen wel en
mede hierom heeft hij enige tijd
les gegeven op het avondlyceum
Noctua. Ook was hij onder meer
voorzitter van het Instituut voor
Natuurbeschermingseducatie en
daarnaast schreef hij boeken en
artikelen in Het Vaderland.
In 1976 verscheen zijn boek:
Natuurlijk Den Haag. Een
wandeling door het Haagse
Groen. Ondanks de intensieve
bebouwing bevindt er zich
nog steeds prachtige natuur in
Den Haag, zo maakt hij hierin
duidelijk. Een aantal
van zijn artikelen uit
Het Vaderland zijn
in 1976 uitgegeven
onder de titel: Ik
zie, ik zie wat jij
ook kunt zien. De
tekeningen die er in
staan, zijn gemaakt
door zijn vrouw en
zijn dochter Erica.
Hij woonde in die
tijd op het adres
Meer en Boslaan
114. Op 12 november 1982 is
Jan Nijkamp overleden.
De Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging
waarvan hij voorzitter geweest
is, kent nog steeds de Jan
Nijkamp-prijs, een aanmoedigingsprijs voor jonge onderzoekers. Bovendien bevindt zich op
de Escamplaan een naar hem
genoemde hoeve, De Nijkamphoeve. In 1961 werd hij ridder
in de Orde van Oranje Nassau
en in 1972 werd dit veranderd
in of�icier in de Orde van Oranje
Nassau.

Eén van zijn dochters omschrijft
hem als een bevlogen man, met

een grote liefde voor de veldbiologie. Iemand die dit vervolgens
ook op zijn leerlingen kon
overbrengen.

Gemeentelijke Schoolen Kindertuinen

Paadjes aanstampen zodat er
een afscheiding ontstond met
de andere tuintjes, sterrenkerszaadjes zo in de grond stoppen
dat de eerste letter van je voornaam zichtbaar zou gaan worden, je afval bij de buurman of
buurvrouw onder de bladeren
van de rabarberplant harken
maar vooral hopen dat je door
de loting kwam. Velen van u
zullen dit zonder meer herkennen. Er werd inderdaad geloot,
maar er werd wel voor gezorgd
dat kinderen van ouders die
het niet zo breed hadden een
tuintje kregen. Een welkome
aanvulling voor de warme
maaltijd. Mijn tuintje lag vlak na
de Tweede Wereldoorlog in het
derde schooltuincomplex bij de
Adelheidstraat.

In 1913 ontstond er in Den Haag
een door de gemeente gesteund
initiatief om ontspoorde kinderen in een kinderwerktuin
te laten tuinieren om ze op die
manier weer op het rechte pad
te krijgen. Enkele jaren later
kwam de eerste schooltuin van
en in de grond. Een leerkracht
van de school in de De Vliegerstraat, E.J. Herweijer stuurde in
1918 een brief naar de gemeente waarin hij voorstelde op een
braakliggend terrein ergens in
Den Haag een kindertuin te beginnen. Niet zozeer om groenten
te gaan kweken maar om de
kinderen uit volksbuurten na
schooltijd meer beweging en
frisse lucht te gunnen. Hij sprak
dan ook van een lichamelijke en
geestelijke groei. Dat de ideeën
van de bekende schoolmeester Jan Ligthart hierbij een rol
gespeeld hebben, staat voor mij
vast. Kennelijk vond de gemeente dit een goed idee, want een

stuk zandgrond
bij de Lijsterbesstraat
werd hiervoor
beschikbaar
gesteld.

Deze proef was dermate geslaagd, dat de gemeente op 1
januari 1919 de organisatie zelf
overnam en de heer Herweijer
werd tot directeur van de Gemeentelijke School- en Kindertuinen benoemd. Vanaf 1920
werd gebruikgemaakt van een
terrein bij de Mient en enige tijd
later kwam een tweede terrein
bij de Herman Costerstraat te
liggen.
In 1929 waren er al 7 schooltuincomplexen in onze stad. In
de loop der jaren was er enkele
malen sprake van een bloeiperiode gevolgd door een terugloop
van de belangstelling voor de
schooltuintjes. De crisisjaren
en de Tweede Wereldoorlog
speelden hier onder andere een
rol bij. Vanaf de jaren ’60 ging
de educatie een belangrijke rol
spelen. In de maand december
van het jaar 1984 was er sprake
van een samenvoeging met de
Dienst der Gemeenteplantsoenen en vanaf dat moment sprak
men van de Dienst Groenvoorzieningen en Milieueducatie.
Op dit moment zijn er nog 18
schooltuincomplexen in onze
stad te vinden al is het wel zo
dat zowel de organisatie ervan
als de mogelijkheden die hier
geboden worden veel uitgebreider zijn dan in de tijd dat
ik met verwondering keek naar
al die plantjes die uit de aarde
tevoorschijn kwamen. Dr. Jac. P.
Thijsse zei het al: “Wie niet met
de natuur kan meeleven, leidt
een gekortwiekt bestaan.”
In Het Vaderland van 30 augustus 1928 trof ik een artikel aan
onder de titel: Onze School- en
Kindertuinen. Den Haag voor-

aan. Tot slot van deze bijdrage
wil ik hier het een en ander uit
overnemen.

“Het aanschouwelijke onderwijs
in plantkunde in de vrije natuur,
op de groeiplaats der gewassen
zelve, heeft zeer veel voordeelen
boven dat in een schoollokaal
en daarnaast is het verzorgen
van een eigen tuintje uit algemeen opvoedkundig oogpunt
van moeilijk te overschatten
beteekenis. Dit blijkt o.a. uit het
gedrag der kinderen. Streng
optreden is niet noodig, het
orde houden gaat als vanzelf
en jongens zoowel als meisjes
leeren elkanders eigendom
respecteeren. Het geld voor
deze instelling is dan ook in
dubbel opzicht goed besteed.
In de gebouwtjes zijn aquaria
en terraria ondergebracht. Aan
de Mient is een begin gemaakt
met een afdeeling pluimvee,
zodat de kinderen leeren goed
voor dieren te zijn. Er wordt
hier aanschouwingsonderwijs
van de beste soort gegeven. Den
Haag staat met zijn school- en
kindertuinen vooraan. Over een
half jaar kan dezen sympathieke
Gemeentelijke Dienst op zijn
eerste decennium terugzien.”
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
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Bel en bestel

070-2210580

WWW.COMFORTLAND.NL
COMFORTABEL OP PAD MET DEZE MODERNE
LICHTGEWICHT ROLLATOR

SERVER LICHTGEWICHT ROLLATOR

De stijlvolle Server Comfort
rollator biedt veel loopcomfort
dankzij de ultra softbanden
en is zeer goed wendbaar. De
Server rollator is bovendien
eenvoudig in/uit te klappen en
blijft goed gesloten door het
vergrendelingssysteem. De
ergonomische handgrepen
zijn eenvoudig in hoogte
te verstellen. Zo kunt u de
rollator optimaal afstemmen
op uw lichaamslengte voor
een optimale loophouding.

- Stijlvolle en comfortabele
lichtgewicht rollator
- Ontworpen volgens de
laatste trends in maar liefst
10 modieuze kleuren.
- Met een gewicht van ca.
6,5 kg een van de lichtste rollators
- Uniek oersterk frame
met goede stabiliteit
voor extra veiligheid,
goed wendbaar
met kleine draaicirkel

De Athlon rollator is gemaakt van
Carbon Fiber en daarom uiterst
licht. Met een eigen gewicht van
slechts 5,2 kg één van de lichtste
rollators op de markt. Bij het
ontwerp van de Athlon rollator is
rekening gehouden met design
en gebruikersgemak. Vervaardigd
van Carbon Fiber en de overige
onderdelen van hard kunststof.
Maximaal gebruikersgewicht is
150 kg. Maak kennis met deze
superlichte en onverwoestbare
carbon ﬁber rollator. Optioneel met
ultra softbanden voor extra comfort
tijdens het lopen.

NU

€ 279,-

De Athlon rollator is eenvoudig in
te klappen en blijft gesloten door
het vergrendelingssysteem. Zo
maakt u de Athlon compact en
handzaam om mee te nemen.
Verkrijgbaar in de kleuren zwart,
antraciet, wit en rood (zwart en
rood in diverse zithoogtes). U kunt
de rollator naar wens uitbreiden
met diverse accessoires zoals
een ruggordel, boodschappennet,
opberg-/reistas, dienblad, bel en
comfortabel zitkussen.

ATHLON CARBON ULTRALICHTGEWICHT ROLLATOR
- Ultra lichtgewicht rollator
slechts 5.2 kg, gemaakt
van Carbon Fiber en
daarmee een van de
lichtste rollators
op de markt
- Stijlvol en uniek frame voor
extra veiligheid en comfort
- Zeer licht wendbaar met
kleine draaicirkel

€ 479,

NU

-

- Leverbaar in rood, zwart,
antraciet en wit

ANDERSEN BOODSCHAPPENTROLLEY
ALUSTAR HAVA

ELEKTRISCHE
VOETENWARMER

Lichtgewicht AluStar trolleyframe, gecombineerd met de
boodschappentas Hava in
donkerblauw of zilvergrijs.

Koude voeten zijn vanaf nu
verleden tijd dankzij de FWS
voetenverwarmer. Deze elektrische
voetenzak verwarmt uw voeten snel
op en houdt ze op temperatuur. De
zak is ruim en geschikt voor een
schoenmaat van maximaal 46.
Keuze uit 3 temperatuurstanden.
De voetenverwarmer is beveiligd
tegen oververhitting en schakelt
uit voorzorg automatisch uit na
90 minuten. Afneembare hoes en
wasbaar in de wasmachine.

De AluStar trolley heeft sterke
wielen en een in hoogte
verstelbare trekbeugel. Zo
kunt u de trolley aanpassen
aan uw lengte. Het frame is
voorzien van spatborden en
is eenvoudig inklapbaar zodat
u het goed kunt wegzetten of
meenemen in de auto.
Draagkracht van de trolley is
40 kg. De tas heeft een apart
binnenvakje en parapluvak.

NU

€ 94,

95

Deze rollator wordt standaard
geleverd met een bagagetas
en stokhouder. Verkrijgbaar in
diverse zithoogtes en in maar
liefst 10 prachtige kleuren (zwart,
antraciet, champagne, ijsblauw,
olijfgroen, bruin, wijnrood, wit,
blauw en turquoise). U kunt de
rollator naar wens uitbreiden met
diverse handige accessoires
zoals een ruggordel, opberg-/
reistas, dienblad en comfortabel
zitkussen. Vraag bij bestelling
naar de mogelijkheden.

NU

€ 36,95

TOILETVERHOGER
MET ARMSTEUNEN
Verhoger met opklapbare armleuningen, geschikt voor alle gangbare toiletpotten. Stevig vast te
zetten, waardoor u veilig gebruik
kunt maken van de armleuningen
en maximale ondersteuning. Eenvoudig in hoogte verstelbaar: 8
cm, 12 cm of 16 cm. Voorzien van
toiletbril en deksel. Gemakkelijke
en snelle installatie. Belastbaar tot
120 kg.

NU

€ 89,95

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.
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Vier verschillende asbakjes met een internationale herinnering

I

n de tijd van grootschalige emigratie – we spreken over de jaren vijftig - heeft het toenmalige verhuisbedrijf J.P van der Geest en Zonen
(opgericht in 1926 en thans UTS Van de Geest
geheten) in de honderd verpakkingen voor verhuizingen
overzee verzorgd.
Emigranten vertrokken in die tijd
naar verschillende werelddelen.
De laadkisten voor het verzenden
van de inboedel werden door Van
der Geest in eigen beheer vervaardigd. In die tijd was er van
kant en klare zeecontainers nog
geen sprake, dus ging het fabriceren van de laadkisten gepaard
met veel zaag- en timmerwerk en
zonder elektrisch gereedschap.
De te verschepen inboedel werd
bij de klant thuis opgehaald
en aan de Nunspeetlaan in het
pand van Van der Geest ingepakt, dit onder toezicht van een

douaneambtenaar. Wat niemand
vooraf kon weten is dat tijdens
het verpakken van het glas- en
aardewerk - als verrassing en als
dierbaar aandenken aan Nederland - een Delftsblauw asbakje
met de naam van het verhuisbedrijf erop werd mee verpakt.

Na het uitpakken van de inboedel
in de nieuwe woonomgeving
werd regelmatig een dankbetuiging van de klant ontvangen, die
betrekking had op de deskundige
afwikkeling van het geheel. Ook
het mee verpakte asbakje kwam
dan aan de orde. Vond men een

mooi aandenken in relatie met
het verzorgen van het verpakken
en verhuizen van de inboedel.
Begin van dit jaar kwam er een
oude klant in beeld die zijn

inboedel weer terug naar Nederland liet sturen, met als verzendadres: ‘UTS Van der Geest in
Rijswijk’.
En wat schetst de verbazing?

Mortelmans Drukkerij en Cartonnagefabriek B.V.
Vorige maand heb ik op politiebureau De Heemstraat in Den Haag aan teamchef René Ravesteijn een ingelijste foto van Mortelmans Drukkerij en Cartonnagefabriek uit omstreeks 1900, waar nu een modern politiebureau verrezen
is, overhandigd. Het oude politiebureau stond in dezelfde wijk op de hoek Van
der Vennestraat en de Van Miereveltstraat met brandweergarage.
Dit bijzondere gebouw is gelukkig bewaard gebleven. In 1960
werden door de directie van
Mortelmans plannen gemaakt
om elders uit te gaan breiden en
dit werd uiteindelijk de Plaspoelpolder aan de Volmerlaan in Rijs-

wijk (ZH). Daar heeft Mortelmans
tot midden 1985 gezeten, waarna
op 22 en 23 augustus 1985 een
hoogst interessante executoriale
veiling van kantoor-en werkplaatsinventaris in Amicitia in
Den Haag plaatsvond.

Heel jammer dat zowel in het gemeentelijk archief van Den Haag
als Rijswijk van dit bedrijf niets
meer terug te vinden is. Mijn
vader heeft destijds bij dit bedrijf
gewerkt en kreeg bij zijn veertig
jarig jubileum nog een oorkonde
uitgereikt.
Op bijgaande twee foto’s, gemaakt door een van de collega’s
van bureau De Heemstraat,
vindt o.m. de overhandiging
van de foto aan teamchef René
Ravesteijn plaats, die het op zijn
beurt in zijn kantoorkamer een
plaats zal geven. Tevens een
kopie van de originele foto van
Mortelmans.
Jan van Es
jc-vanes@ziggo.nl

Het indertijd door Van der Geest
ingepakte asbakje werd door de
klant enthousiast op tafel gezet…
Egbert van der Geest
zafira@kabelfoon.net
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Betrouwbare specialist in

CV-installaties
Sanitair
Badkamers

Uitnodiging
Voor senioren en jong volwassenen

Keukens
Daklekkage
Dak- en zinkwerk
Isolatie
Riolering
Elektra

Wanneer:

Donderdag 28 november

Tijd:

Inloop vanaf 10.00 uur
Programma van 10.30 tot 16.00 uur

Waar:

Ontmoetingscentrum Rondo
Marterrade 10
2544 JM Den Haag

LTOTAAWING
U
VERBO ERS IET
LOODGAAMHEDEN
Z
K
WER
IR
SANITA

Totale verbouwing

Loodgieters

GENERATIES VERBINDEN, HOE DAN?
Bijeenkomst met boeiende sprekers, verdiepende
onderlinge gesprekken, lekkere lunch, interessante film,
en verbinding tussen ouderen en jongeren!
Komt u ook? Doet u ook mee?

Loden leidingen?
Laat ze vervangen!

Ventilatie
Airconditioning
Duurzame energie
Warmtepomp
Tuin beregening

Woont u in een huis dat voor 1960 is gebouwd?
De kans is groot dat u nog loden waterleidingen heeft. Loden
leidingen geven looddeeltjes af en komen in uw drinkwater
terecht. Te veel lood is schadelijk voor uw gezondheid.
De Gezondheidsraad adviseert dan ook om de resterende
loden leidingen in oude huizen te vervangen.

BEL VOOR ADVIES
(090
0900
0) 0105

NGEN
STORI LPEN
O
VERH

N
BINNEUR
U
24

Zinkwerf 45 • 2544 EC • Den Haag • info@hennink.info

WWW.HENNINK.INFO

Aanmelden:
Telefonisch: 070 - 200 20 66
Mail:
info@seniorencollectiefhaaglanden.nl
Inlichtingen: www.seniorencollectiefhaaglanden.nl
Bereikbaar met openbaar vervoer:
Randstad rail nr 4 halte de Rade
Bus 21 en 25 halte Hertenrade
Deelname is gratis

Het Senioren Collectief Haaglanden wil
bijdragen aan begrip en verbinding tussen
jongeren en ouderen.
“Hoe hou je je staande in onze snel veranderende
samenleving?”
”Vroeger was alles anders, maar ook beter?”

WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM
IN RESIDENCE HAGANUM
Residence Haganum biedt u een (tijdelijk) thuis met hoogwaardige zorg.
Wilt u meer weten over ons, of over onze service, dan staan wij u graag
persoonlijk te woord.
www.residencehaganum.nl | +31(0)70 - 31 849 00 | Tasmanstraat 188-1, Den Haag

“De grijze golf, een zegen of een nachtmerrie
voor jongeren?”
“Ouderen waren ooit jong, jongeren waren niet
eerder oud Wat hebben we elkaar te bieden?”
De bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader
van de Monitor Seniorvriendelijk Den Haag
www.seniorvriendelijkdenhaag.com

“Wonen op Residence Haganum met alle zorg die u nodig heeft”
Residence Haganum is onderdeel van Valuas Zorggroep

Dinsdag 12 november 2019
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Haagse Tijden interessant kunnen zijn – tentoonstellingen,
lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail naar
dehaagsetijden@bruckel.nl Of bel met Daphne of Jolanda op telefoonnr.: 070-360 76 76

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de
munten van pa eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor
het oud 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.

Dinsdagavond tekenles van Marcello
Een mix van modeltekenen, stilleven tekenen en tekentechniek

Marcello weet wat tekenen is! Hij vindt tekenles naar model of stilleven de uitgelezen manier om goed te
leren tekenen. Maar techniek is ook belangrijk. Hoe gebruik je de diverse tekenmaterialen zoals (kleur)
potlood, houtskool, krijt of pen. Kreukels en plooien, glimmende voorwerpen, arceren, lijnvoering en vooral
ook hoe maak je nu een tekening helemaal af vindt Marcello belangrijk.

Woensdagmiddag les voor kinderen van Marcello

Schilderen en Tekenen voor Kinderen
In dertig serieuze lessen van maximaal 1,5 uur (15.30 – 17.00) neemt Marcello de kinderen mee op een
creatief avontuur. Alleen voor gemotiveerde en getalenteerde leerlingen. Leeftijd van 11 t/m 16 jaar. Prijzen
inclusief drankje, snackje en éénvoudige studiematerialen.
LET OP; Met je Ooievaarspas zijn de lessen gratis als dit de eerste culturele- of sportactiviteit is (1 juli t/m
1 juli). Als het je tweede activiteit is dan is de korting € 165,00 en betaal nog € 230,00 (1 januari t/m 31
december)

Zaterdag 23 november

Kerstmis in roerige tijden

Cappella Gabrieli zingt Tallis’ Missa Puer natus est nobis en Distlers Die
Weihnachtsgeschichte. Oud-Katholieke kerk, Juffrouw Idastraat 7 Den Haag,
20.15 uur. Kaarten via www.cappellagabrieli.nl of info@cappellagabrieli.nl.

Woensdagavond les van Els

Schilderles van Els

Els weet veel van kleur! Kleuren mengen en gebruiken staan centraal tijdens
de schilderlessen. Er wordt geschilderd naar stilleven, foto’s en/of projecties. Acrylverf en papier zijn bij de prijs inbegrepen. Voor olieverf, paletten
en schildersdoeken moet je zelf zorgen. In elke serie van 11 schilderlessen
wordt geprobeerd één of meerdere complete schilderijen te maken.

GENERATIES VERBINDEN, HOE DAN

Donderdag 28 november 10:00-16:00 uur
In het kader van Seniorvriendelijk Den Haag organiseert het Senioren Collectief Haaglanden een bijeenkomst bestemd voor senioren en jongvolwassenen met sprekers, verdiepende onderlinge gesprekken, een lekkere lunch en een interessante film.
Het Senioren Collectief Haaglanden wil met deze bijeenkomst bijdragen aan begrip en verbinding
tussen jongeren en ouderen.
De onderwerpen waarover we samen van gedachten kunnen wisselen zijn o.m. “Hoe houden senioren
zich staande in onze snel veranderende samenleving?
“Er wordt veel gesproken over een grijze golf, is dat een zegen voor ouderen en een probleem voor
jongeren”.
“Ouderen waren ooit jong, jongeren waren niet eerder oud, wat hebben ze elkaar te bieden?”
De dagbijeenkomst wordt gehouden in het ontmoetingscentrum Marterrade 10. Bereikbaar met
Openbaar Vervoer RR 4 halte de Rade en de bussen 21 en bus 25 halte Hertenrade
Deelname is gratis
Aanmelden: telefonisch 070-200 2066 of per mail: info@seniorencollectiefhaaglanden.nl

PATHÉ OPERA
Turandot
Manon
Madama Butterfly
Akhnaten
Wozzeck
Porgy and Bess
Agrippina
Der Fliegende Holländer
Tosca
WWW.PATHE.NL/OPERA
Maria Stuarda

DanceAble

#3

Dansen zonder beperking
Met DanceAble wil Holland Dance Festival inclusiedans in
Nederland stevig op de kaart zetten, drempels verlagen en
vooroordelen weg nemen. Met een voorstelling inclusief
wereldpremières, een internationaal symposium en een danslab brengt Holland Dance Festival de kracht van inclusiedans
overtuigend voor het voetlicht.

29 - 30 november 2019, Den Haag

holland-dance.com

PATHÉ BALLET
Raymonda
Le Corsaire
The Nutcracker
Giselle
Swan Lake
Romeo and Juliet
Jewels

WWW.PATHE.NL/BALLET

SEIZOEN
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Het Meisje in uw testament

Geeft u om het Mauritshuis en
denkt u weleens na over een
schenking of nalatenschap?
Gratis brochure aanvragen:
Catharina Duschka staat u graag te woord.
070-302 3445 | c.duschka@mauritshuis.nl
www.mauritshuis.nl/schenken

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Bodega de Posthoorn.
De Haagsche eet- & drinkegelegenheid.
Dutch and indonesian food and drinks.

Trouwdag en verjaardag...
Op maandagavond 4 november - het is zowel onze trouwdag (27 jaar) als de verjaardag van onze hond Pablo
(10 jaar) - gaan we dineren bij Bodega De Posthoorn, de oudste bodega van Den Haag.
De oorspronkelijke Posthoorn
stond aan het Smidswater, waar
nu de voormalige Amerikaanse
ambassade staat. De bodega
werd op 3 maart 1945 verwoest.
Op 4 september 1945 betrok
de bodega een pand aan het
Lange Voorhout ooit gebouwd
als koetshuis. In 1971 verkocht
Jan Knijnenburg het cafe aan de
familie Meeuwisse. Tussen 1950
en 1962 was naast de bodega
Galerie De Posthoorn gevestigd,
de tentoonstellingsruimte van de
Posthoorngroep.

Indonesian?

De tekst op de gevel valt op; De
Haagsche eet- & drinkegelegenheid. Dutch and indonesian food
and drinks. We vragen eigenaar
Michael Meeuwisse waarom naast
Nederlands ook Indonesisch. Hij
antwoord met de wedervraag
hoe je dan de Haagse keuken het
best zou omschrijven... Michael
is naast eigenaar ook che�kok en
leerde de Indonesische keuken,

Rechten
&Plichten
Sociale voorzieningen

Invloed vermogen op
zorg- en huurtoeslag
We zijn gehuwd, jonger dan 60 jaar en
ons inkomen is dusdanig laag dat we
huursubsidie én zorgtoeslag krijgen.
Aan spaargeld bezitten we ongeveer
3000 euro. Binnenkort komt daar
een kleine erfenis van ongeveer 5000
euro bij. Heeft dat gevolgen voor onze
toeslagen?
Nee, u hoeft zich weinig zorgen te maken. Voor huurtoeslag en zorgtoeslag
geldt uw beider (verzamel)inkomen
per jaar en dat blijft – zo nemen we
aan – vrijwel hetzelfde. Aan vermogen
(spaargeld, erfenissen, beleggingen,
enz.) mogen gehuwde mensen jonger
dan 65 jaar samen bij toeslagen niet
meer hebben dan 60.720 (in 2019).
Volgens uw opgave komt u daar bij
lange na niet aan! Bij uw aangifte over
2019 komen automatisch vragen aan
de orde over uw vermogen in dat jaar.

zoals het hoort, van zijn oma. Als
je met Michael praat straalt het
plezier in horeca van hem af! Hij
heeft echt lol in zijn werk, is trots
op dit familiebedrijf en de ziel van
de zaak.

Van ouds her kunstenaarscafé
Dat het café al jaren wordt
bezocht door kunstenaars wisten
wij natuurlijk als geen ander.
Maar ook als je hier voor het eerst
komt is dat direct duidelijk. In
de entree foto’s van Ko van Dijk,
Gerriet Komrij en JJ Voskuil. In
het restaurant zijn alle muren
volledig bedekt met Haagse kunst
van o.a. Ruud Becker, Richard van
de Spek, schilderijen van Miles
Davis en natuurlijk het schilderij

van Hens de Jong dat er al een
eeuwigheid hangt met bekende
kunstenaars als Ab van Overdam,
Peter Stokhuis, Karel Delfos en
Dickie Stapel.

Een Bart Chabot toe!

De bewust beperkte kaart (omdat
ze vers hoog in het vaandel
hebben) is een mix van Indonesische en Hollandse gerechten
in zowel grote als kleine porties.

Heb je aanraders vragen we aan
Michael. Hij legt uit over de kaart
en de grote en kleine porties. Wij
zijn er snel uit en we delen de
huisgemaakte mini croquetjes
van Hollandse garnalen. Op het
bord vier groot uitgevallen bitterballen met in het midden koude
gegrilde aubergine, paprika, wortel, courgette en rucola. Marcello
zegt hmmm en Els zegt super!
Voor het hoofdgerecht delen we
een grote gado gado en een grote
sateh. We krijgen een �ikse en
malse kipsateh, bruinige witte
rijst (lekker), emping, atjar, half
eitje met seroendeng, gado gado
met tahoe, tempeh en boontjes
en een lekkere pindasaus. Wat op
valt is het apart vormgegeven bestek. We zijn ruim 20 jaar geleden
door Bart Chabot geïnterviewd
in de Posthoorn en moeten dus
wel afsluiten met het Bart Chabot
toetje; warm appelgebak met
vanille ijs, verse slagroom en
kof�ielikeur. De kof�ielikeur wordt
er aan tafel - net als in de �ifties -

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’.

Beroep op bijstand
als man overlijdt
Ik ben 50 jaar en mijn man van 52
jaar is terminaal. Als hij overlijdt,
heb ik geen recht op de algemene
nabestaandenwet. Ik ben bang dat ik
dan een beroep moet gaan doen op een
bijstandsuitkering. Wat mag ik van ons
spaargeld houden?
Als u een uitkering van de Sociale
Dienst in uw gemeente moet aanvragen, dan speelt bij de toekenning
daarvan uw vermogen (spaargeld e.d.)
een rol. Van uw totale vermogen op
dat moment wordt ‘slechts’ € 6120
(in 2019) voor een alleenstaande
vrijgelaten. Met een eigen huis heeft u
recht op bijstand als u voldoet aan de
algemene voorwaarden voor bijstand.
Daarnaast gelden aanvullende voorwaarden. Waar u nog meer aan moet
voldoen hangt af van de overwaarde
van uw eigen huis. Of die hoger of
lager is dan € 51.600 (in 2019).
Wat een treurige situatie allemaal voor
u. Ga ook nog goed na of uw man in
het verleden bedrijfspensioenen heeft
opgebouwd. Dan heeft u waarschijnlijk

nog recht op een nabestaandenpensioen uit die regelingen!
Financiële kwesties

Lastenvrije flat aan
dochter geven
Onze enige dochter woont in een flat
die lastenvrij ons eigendom is. Welke
huur moeten we haar minimaal in rekening brengen of zijn er fiscaal gezien
aantrekkelijker oplossingen?
U kunt uw dochter aan u een huur
laten betalen. Maar fiscaal nog beter is
die haar (en eventueel haar partner)
een hypotheek te schenken als zij nog
niet 40 jaar is. Dat kan in 2019 tot
maximaal €102.010.
Deze huurinkomsten worden niet belast voor de inkomstenbelasting in box
1. Het is wel zo dat de waarde (WOZ)
van deze woning (als belegging) telt
in box 3 van uw belastingaangifte
hetgeen betekent dat u boven de
vrijstellingsgrens belasting over dit
vermogen betaalt.
Wilt u quitte spelen dan is dat ook de
minimale huur die u uw dochter in

rekening kan brengen.
Er zitten hieraan echter vele haken
en ogen. Als u het precies wil weten
dan verwijzen wij u naar de Belasting
Telefoon op 0800 – 0543 (gratis). U
kunt bellen van maandag tot en met
donderdag van 8.00 tot 20.00 uur. En
op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
Overigens bij verkoop aan haar zijn er
ook nog ‘kosten koper’ (overdrachtsbelasting, notarisaktes, enz.).

Renteschommeling bij
uitkering lijfrente
Mijn lijfrentekapitaal komt binnenkort
als aanvulling op mijn pensioen ter
beschikking. Ik ben verplicht om het
kapitaal aan te wenden voor een periodieke (in mijn geval een maandelijkse)
uitkering. Hoe kan ik bepalen dat ik de
meest gunstige rente krijg?
U kunt meerdere offertes aanvragen. Want u bent in ieder geval niet
gebonden aan de verzekeraar waar u
indertijd uw lijfrente hebt afgesloten.
Handig is om vergelijkingssites op
internet te raadplegen.
Bent u niet op internet thuis, dan

zachtjes over heen gegoten. Voor
we voldaan richting tram 16 gaan
�luistert Michael ons nog even in
dat er zondagmiddag 1 december
de presentatie is van de dichtbundel ‘Liefs uit Den Haag’...

Bodega De Posthoorn
Lange Voorhout 39a
Reserveren 070 3604906
Vooraf 4,75 - 9,95
Hoofd 10,20 - 22,95
Dessert 3,75 - 9,95
Wijn glas vanaf 4,45 �les v.a. 22,20
LET OP Vanaf 21:00 biedt De
Posthoorn u de bitterballen aan.
Bij aankoop van twee drankjes,
één portie bitterballen gratis!

adviseren we u een onafhankelijke
verzekeringsadviseur in te schakelen.
Daaraan zijn kosten verbonden. Daarbij moet u bedenken dat de actuele
rentestand, die bijna dagelijks kan
veranderen, bepalend is voor de uitkering die gepensioneerden soms heel
lang ontvangen. Daarom is het zaak
om tussen het kiezen en afsluiten van
de lijfrentebetaling goed te checken
wie de gunstigste rente biedt. Dat kan
forse bedragen schelen!
Erf- en schenkingsrecht

Van tante minimale
erfenis gekregen
Ik krijg binnenkort een erfenis van een
tante. Het gaat slechts om 1050 euro
na aftrek van de notariskosten. Moet ik
dit minimale bedrag aan de Belastingdienst opgeven?
U krijgt vanzelf in uw belastingaangifte over 2019 (waarschijnlijk vanaf
januari 2020) een opgave over uw
vermogen (spaargeld, enz.) in box 3.
Als u onder de vrijstellingen blijft, is er
niks aan de hand.
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Circus op het Malieveld
T

oen ik 6 jaar (1938) was vertelde de juffrouw van de eerste klas een verhaal over
een circus. Van af dat moment was ik ’n
groot liefhebber van het circus.
Bij het Nederlandse circus Giezen
zag ik de eerste circusvoorstelling
van mijn leven. Een geweldige
belevenis voor een jongen van
12 jaar.
In 1944 stoten de geallieerden
door naar de as van Italië. Die
avond reed een karretje de piste
in en zakte prompt in elkaar. De
clown riep: “Hij is door zijn as
gezakt!” In de nacht omsingelde
de bezetter het circus en arresteerde de directie en de clown.
Was dit het einde van dit mooie
paardencircus? Is er een lezer die
dit weet?

Kort na het einde van de oorlog
begon het circus Strassburger
aan een rondreis door Nederland,
toen nog alleen met paarden.
In Den Haag gaf het circus zijn
voorstelling op het Hobbemaplein. Het Malieveld was nog
niet beschikbaar. Het publiek was
oorlogsmoe en stroomde toe:
middag- en avondvoorstellingen
waren uitverkocht. De circussen
beleefden in Europa een periode
van grote bloei.
Zodra een circus op het Malieveld
aankwam, was ik aldaar om met
bewondering te kijken naar de
strakke organisatie, de opstelling van de circuswagens met het
materiaal, de woonwagens voor
de artiesten, schoolwagen voor
de circuskinderen, de directie-

wagen, de kantoorwagen en een
prachtige keukenwagen - waar
de maaltijden voor de circusbemanning werden klaargemaakt.
De tenten waren voor de dieren,
die weldra van het Staatsspoor
werden begeleid naar hun gereedstaande verblijven. Paarden,
olifanten en tijgers.

Heerlijk om in de grote circustent, met soms 6.000 zitplaatsen,
de oefeningen van de dieren en
de artiesten te bekijken en foto’s
te maken.

Aankomst van de circustreinen
was meestal omstreeks 4.00 uur
en vaak was dezelfde avond de
eerste voorstelling om 20.00 uur.
De grote circussen bleven 7 tot 10
dagen. Na afloop van de laatste
voorstelling begon om 23.00 uur
het afbouwen, om de volgende
dag het circus weer elders op te
zetten.

In de jaren ‘50 waren Strassburger, Mikkinie en Sarrasani
regelmatig op het Malieveld te
zien. Strasburger was bovendien
in augustus in het circustheater te
Scheveningen.
Karel Strassburger leidde zijn
circus perfect. Helaas sloeg in
1953 het noodlot toe: tijdens de
ontscheping van het circus in
Stockholm stief Karel plotseling.
Hoewel zijn dochters dapper

het circus leidden, was het
succes verleden tijd. Dat kwam
ook doordat het circus in het
algemeen minder in trek was.
Televisie en andere vormen van
amusement kregen de voorkeur. In 1964 kwam het einde

van circus Strassburger. Andere
circussen op het Malieveld, zoals
Mikkenie in de jaren ’60, heeft
slechts enkele jaren bestaan.
De inkomsten waren niet meer
voldoende om de steeds grotere
lasten te dragen.

Boltini is een apart verhaal: de
directeur had een perfect gevoel
voor publiciteit en was een goede
zakenman, maar ook moest het
circus financieel ondersteund
worden uit andere activiteiten,
zoals de handel in automobielen.
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Uiteindelijk zou circus Boltini
niet meer spelen op het Malieveld.

In 1966 verscheen het Duitse
circus Heras op het Malieveld.
Het was groots opgezet met drie
pistes. Ik was geen liefhebber
van drie in plaats van één piste,
want je kan je aandacht moeilijk
verdelen. Ook voor de artiesten is
het niet prettig werken. Heras is
niet meer teruggekomen in Den
Haag.
In de zeventiger jaren kwamen
drie Duitse circussen, naar het

Malieveld: Sarrasani, Altorf en
Krone. Mijn vader vertelde mij
dat de komst van Sarrasani in de
dertiger jaren een sensatie was.
Het was destijds het grootste
circus dat Nederland bezocht.
In de jaren zeventig was Sarrasani niet meer zo groots en
uitgebreid, maar toch een geliefd
circus. Prachtige programma’s
in een echte ouderwetse circussfeer. Helaas, ook Sarrasani heeft
als reizend circus zijn bestaan
beëindigd.
In 1971 zagen wij de tenten van
Altohff op het Malieveld verrij-

zen. Ook met een goed programma en een uitstekende organisatie. Het is mij niet bekend of dit
circus nog bestaat.

Overweldigend vond ik het circus
Krone dat in 1985 in Den Haag
was. Voor mij was het het beste
circus dat ik heb mogen beleven.

Bij een tweede bezoek in de
jaren negentig trof het circus een
grote tegenslag. Het land werd
getroffen door een lange hittegolf
en het bezoek aan het circus
was minimaal. Ik was er met
slechts tientallen toeschouwers,

terwijl ik de kosten per dag tussen de 40.000 en 50.000 gulden
taxeerde.
Met een groot verlies keerde
Krone terug naar Duitsland. Het
bestaat gelukkig nog steeds, maar
ik geloof niet dat het circus en
andere grote circussen ooit nog
naar Nederland komen.
Naast de extreme staangelden
en vermakelijksbelasting mogen
er nu ook geen (van oorsprong)
wilde dieren meer optreden. De
doodsklap voor de circussen. Er
is een grote dierenliefde in het
circus, zoals bijvoorbeeld bij het

Zwitserse circus Knie waar ik
voor de laatste keer met kinderen
en kleinkinderen een voorstelling
bijwoonde op de Maliebaan. Paardendressuur door de gebroeders
Knie. Een geweldig nummer met
tien tijgers, olifanten en vele andere dieren. Volgens mij bestaat
dit prachtige circus nog.
Dit zijn mijn herinneringen. Heeft
u als lezer nog aanvullingen? Laat
het mij weten.
Clement Henze
circu2@hetnet.nl
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Voor vragen, advies en bestellingen

BEL 070 - 221 0580

THUISZORGWINKEL

SINT CADEAU IDEEËN
KAARTENHOUDER WAAIER
Met deze kaartenhouders houdt u de speelkaarten
goed overzichtelijk in een waaiervormige stand in
uw hand. Geschikt voor standaard en oversized
formaat kaarten. Kan worden vastgehouden of
neergezet. Per set van 2 kaartenhouders.

SPEELKAARTEN
GROOT FORMAAT

RIETEN TROLLEY

Deze extra grote speelkaarten zijn makkelijk te
lezen en vast te houden. Bijzonder geschikt voor
mensen met een geringer grijpvermogen en
visueel gehandicapten. Kaartgrootte: 15 x 10 cm.

Met de
Volharding pas

€ 15,

25

95
Normale prijs € 17,

Met de
Volharding pas

€ 12,70

95
Normale prijs € 14,

MOBIELE TELEFOON
FYSIC F20
met SOS-knop, WhatsApp en Facebook
De Fysic F20 is een nieuwe mobiele klaptelefoon.
Hij is geschikt voor iedereen die behoefte
heeft aan een eenvoudig en handzaam toestel
dat is voorzien van de belangrijkste moderne
functionaliteiten.
Het eenvoudige menu heeft een touchscreen
met grote iconen en tekst en de grote toetsen
maken de mobiele telefoon extra prettig in
gebruik. Standaard geïnstalleerd met WhatsApp
en Facebook, zodat u snel en makkelijk in contact
blijft met uw familie en vrienden. Tevens met SOSnoodknop met nauwkeurige locatiebepaling via
GPS, waarmee in geval van nood eenvoudig en
snel hulp wordt ingeschakeld. De vele handige
functies en extra’s, zoals een camera aan vooren achterzijde, maken dit een ideaal toestel.

Met de
Volharding pas

€ 115,

-

,Normale prijs € 139

PILLENDOOS MET ALARM

De kleine variant heeft een mand met 30 liter
inhoud, de grote variant een inhoud van 50 liter.
Naar keuze ook mogelijk met binnenvoering
(tegen toeslag).
(groot) Met de
Volharding pas

€ 131,75

,Normale prijs € 155
(klein) Met de
Volharding pas

Nooit meer uw medicatie vergeten want de
electronische pillendoos ACP-80 waarschuwt u
als het tijd is voor uw medicatie. Voorzien van vijf
compartimenten waarin u uw medicijnen verdeelt
op volgorde van inname, elke met een eigen
alarmtijd. Keuze uit geluidsalarm of trilalarm.

Met de
Volharding pas

€25,45

95
Normale prijs € 29,

BLOEDDRUKMETER
COMFORT FORM

Deze rieten boodschappentrolleys hebben een
prachtige vintage uitstraling. Verkrijgbaar in
klein of groot formaat met stevige wielen en een
houten trekbeugel.

GEZIE
N
OP TV

Geschikt voor 2 gebruikers – met voorgevormd
manchet
Met deze klinisch gevalideerde bovenarm
bloeddrukmeter van Visomat neemt u zeer
nauwkeurig uw bloeddruk op. Deze slimme
bloeddrukmeter meet ook uw hartslag en de
elasticiteit van uw bloedvaten, en geeft bovendien
onregelmatigheden aan en gemiddelde waarden.
Geheugen voor maximaal 120 metingen van
twee gebruikers. Voorgevormd manchet en
hiermee makkelijk omleggen met één hand.
Met de
Volharding pas

€ 67,

95

95
Normale prijs € 79,

€ 114,75

.Normale prijs € 135

SPREKENDE WEKKER / KLOK
Nederlandssprekend klokje met zéér duidelijke
spraak. De gesproken tijdsweergave is instelbaar:
automatisch op elk heel uur óf alleen na het
indrukken van de rode knop. Ook als wekker te
gebruiken.Eenvoudig in te stellen met behulp van
gesproken instellingen.
de
Met
Volharding pas

€ 27,15

95
Normale prijs € 31,

DIENBLAD VOOR EENHANDIG
GEBRUIK
Dienblad met opklapbare beugel dat u handig
met één hand kunt vasthouden. Gemaakt van wit
kunststof. Maximale belasting 4 kg.
Afmeting 52 x 43 cm.
Met de
Volharding pas

€ 29,70

95
Normale prijs € 34,

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.
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Een pionier: Hanso Idzerda
D
Dit verhaal gaat niet over mijzelf, maar
over een vroegere bewoner van de Bomenbuurt. Het is een ingenieur uit Friesland die in de jaren twintig en dertig van
de vorige eeuw op een bijzondere manier in deze
wijk actief is geweest. Zijn naam: Hanso Henricus Schotanus à Steringa Idzerda, vaak verkort
tot Idzerda of Ids, geboren op 26 september 1885.
Zijn vader was arts in Weidum, maar de zoon koos
voor een studie elektrotechniek in Bingen (Dld).
Hij kwam naar Den Haag en
ondernemend als hij was, begon
hij hier een handel in apparaten.
Dat werd later een fabriekje in
radio-onderdelen, door hem
genoemd: De Nederlandsche
Radio-Industrie gevestigd in de
Beukstraat 8-12 op de begane
grond.

Op de Jaarbeurs in 1917 had hij
de vertegenwoordiger van Philips al overtuigd van de capaciteiten van zijn zelfgebouwde zender
en Philips nam toen de fabricage
van de door hem ontworpen
radiolamp op zich. Bij die zender
ging het over de transmissie van
muziek en het gesproken woord,
want met het draadloos overbrengen van Morseseinen was
men al bekend.
Trouwens, de tijd was er rijp
voor, want vooral in Amerika,
maar ook in de landen om ons
heen, was men daar al enige tijd
mee aan het experimenteren.
Toch was hij het die als eerste
hier via de ether muziek en
spraak wist over te brengen. Hij
deed dit ook om zo zijn radio-onderdelen aan de man te brengen;
hij maakte er reclame voor.

Hij kondigde zijn eerste uitzending, op 6 november 1919, aan in
de Nieuwe Rotterdamse Courant:
een ‘Soirée Musicale’. De leden

van het kamerorkestje, dat hiertoe gevormd was, wisten toen
niet dat het om een echte uitzending ging. De grote huiskamer
op de eerste verdieping diende
als studio, compleet met ‘n
rood lichtje: ‘Brandt ’t licht… de
koppen dicht’ en een reuzegrote
hoorn om het geluid naar de
microfoon te leiden. Op het dak
stond een hoge antenne. Naam
van de zender: PCGG.

Een foto van zo’n radio-uitzending. De pianist is mijn vader.

kring werd uitgebreid, er werd
op vaste tijden uitgezonden met
een van tevoren aangekondigd
en gepubliceerd programma en
met vergunning. Idzerda zelf
bekleedde alle functies: producer,
omroeper, technicus en programmamaker. Hij maakte ook
reportages en hoorspelen.
Men was laaiend enthousiast,
ook in Engeland. De Daily Mail,
die in eigen land aanvankelijk
weinig respons kreeg op plannen voor uitzendingen, begon
Idzerda te steunen met geld en
medewerkers. Beroemd zijn de
Kurhausconcerten die te beluisteren waren in de pubs en op de
pleinen in Londen.

Het toeval wil dat mijn vader, de
pianist en organist J.C. Berkhout,
dit muziekgroepje had samengesteld: een cellist, violist, fluitist
en ook een zangeres. Mijn broer
Dick is naar de jonggestorven
violist D.A. Voorhuizen vernoemd. Deze laatste was ook de
componist van de ‘Radiomarsch’
een openingstune als opvolger
van het ‘Turf in je Ransel’ en het
muziekje uit de speeldoos bij de
uitzendingen van het eerste uur.
De medewerking van de musici
was belangeloos; ze werden zoal
beloond met een bakje kersen
en een sigaartje. Mijn moeder
beluisterde zo’n optreden bij
mensen op de Valkenboskade,
die al een ontvanger hadden.

Helaas, dit bracht ook hoge
kosten met zich mee; denken
we aan het onderhoud van de
antennes, de kabels naar de
toren van de Rademakerfabriek
en de toren van de Westduinkerk
en naar het Kurhaus. Ondanks

Dankzij de uitstekende apparatuur werden de uitzendingen
een succes. De ontvangst was
goed, zelfs tot in Engeland. De

steun van Idzerda’s familie en
van de luisteraars, ‘Toont Uw
goeden wil, anders wordt de
aether stil’, ging zijn bedrijf in
1924 failliet. Philips ging liever
in zee met de beheerders van de
Nederlandsche Seintoestellenfabriek in Hilversum, die gebruik
konden maken van twee krachtige zenders in Huizen. Zo werd
Hilversum de bakermat van ons
huidige omroepbestel.

Omdat zijn zendtijden beperkt
werden, liet Idzerda in 1935 zijn
apparaten veilen en schonk hij
de rest in 1940 aan het Postmuseum. Van een oom erfde hij
vier pensions, waarvan hij er
een runde aan de Van Stolkweg.
Hij moest er Duitse officieren
huisvesten. Nu woonde hij in het
z.g. Sperrgebiet.

Toen in 1944 een V2, daar vlakbij
afgeschoten, terugviel, werd zijn
nieuwsgierigheid op technisch

gebied hem fataal. Hij wilde het
projectiel zien. Na een eerste
sommering terug te gaan, ging hij
toch weer naar de plek en werd
door de Duitsers doodgeschoten.
In 1946 werd zijn lichaam bij
toeval ontdekt door een groepje
Scheveningers die het gebied afstruinden op zoek naar bruikbare spullen. Een van hen herkende
de dasspeld met het uiltje met de
glazen blauwe oogjes. Het was
zijn vroegere buurman uit de
Beukstraat!
Idzerda werd eerst begraven op
het kerkhof voor verzetsmensen in Wassenaar. Maar omdat
hij toch niet echt tot die groep
behoord had, is hij later herbegraven op Nieuw Eik en Duinen
aan de Kamperfoeliestraat. Op
het pand in de Beukstraat is een
plaquette geplaatst.
W.S.S. Huisman-Berkhout
berhuis@casema.nl

Speciale service voor senioren

Caressa Dierenziekenhuis Den Haag
n
n
n
n

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

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

n
n
n
n

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

T. 070 399 42 41
W. utsvandergeest.nl

Wĳ zĳn verhuisd naar de
“Thorbeckelaan 358”

Verh
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Heel graag tot ziens!
Tel: 070-325 59 07
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‘Ik woon aan het einde van de w
D

it verhaal gaat over de bewoners van de Nieuwe Veenmolen, ook wel
Boschmolen genoemd, aan de IJsclubweg in Den Haag. Opgetekend
uit de mond van Nel van Kleef die zelf op 5 mei 1942 als ‘molenbewoonster’ werd geboren.
Nel was het eerste kind van Jan
en Mien Wortel. Mien op haart
beurt was het eerste kind van
Willem Akkerman en Theodora
Hillenaar. Willem was de molenaar van de Nieuwe Veenmolen,
een bouwwerk uit 1654. Hij was
aangesteld door het Polderbestuur Del�land. De molen zelf
diende puur voor het pompen
van water uit de omliggende
polders.

Willem was een zeer bekende
�iguur in het Bezuidenhoutkwartier, waar de molen in ligt. Zestig
jaar lang bekommerde hij zich

om de molen. Behalve Mien had
het echtpaar Akkerman, beiden
a�komstig uit Stompwijk, nog
twee kinderen: Koos en Ben.

Mien bleef na haar huwelijk met
Jan in de molen wonen. Het gezin
kreeg de beschikking over een
heel klein bovenkamertje. Ook
Nel’s jongere broer Wim groeide
op in de molen.

“Mijn moeder was een vrolijke
vrouw die �luitend door het leven
ging. Ze was een geziene persoon
in de buurt. Ze heette daar ‘Mien
van de molen’. Mijn vader Jan was

Nel bij vader op de arm 1943

hulpmolenaar op de Laakmolen”,
vertelt Nel.

“In de winter was het heel koud
in de molen. De ramen sloten niet
goed . Als er hete aardappels op
tafel stonden zag je de stoom er
zo van af waaien. In de woonkamer waren twee bedsteeën: één
voor opa en oma en de tweede
voor de aardappelen. De bedstee
was gevuld met stro. Wellicht
heeft dat de kromming in opa’s
rug veroorzaakt.”
Het was oorlog, en dat was ook
op de molen te merken. “Bij de
molen zaten ook Duitse militairen. Die bleven soms slapen in
de schuur. Op een ochtend werd
mijn moeder door een Duitser
wakker gemaakt. Ze moest een
koe gaan melken want de heren
hadden dorst. Bij het afgeven van
de kan melk deed een Duitser
de deur op slot. Hij had kennelijk ‘wilde plannen’. Een andere
Duitse soldaat weerhield hem
daarvan. ‘Laat haar gaan. Wij
hebben ook vrouwen en kinderen thuis’, zei hij.”
In de hongerwinter van 19441945 verzorgde de molenbewoners voor dertien mensen
per dag eten. “Wij kenden geen
honger, er was voedsel genoeg
door het vee dat we hadden (zes
koeien), de fruitbomen en de
moestuin. Op een dag kwam er
een veertiende persoon – een
man – die mee wilde eten. Mijn
moeder verwees hem echter

Nel met haar broertje in 1943. Op de achtergrond: de Carel Reinierszkade

naar de volgende dag. Die nacht
overleed hij. Mijn moeder heeft
nog jarenlang geworsteld met die
‘last’.”
Maar er waren ook positievere
ervaringen met de Duitse bezetter. “Mijn broer Wim kreeg op
een dag difterie. De Duitsers
hadden de doorstroming van het
Schenkwater geblokkeerd zodat
het stil stond en er zich bacteriën
in ontwikkelden. De Schenk was
een open riool. De wc van de
molen bestond uit een houten
kist met deksel. Als je dan na je
behoefte te hebben gedaan plons
hoorde sprong je er als kind snel

af, zodat je je hoop weg kon zien
drijven voordat je je billen met
krantenpapier afveegde.”

“De huisarts vond de difterie
van Wim niet erg genoeg om te
komen ondanks het feit dat Wim
het erg benauwd had en in zijn
bed lag te rollen en te draaien.
Uiteindelijk hebben mijn ouders
de zieke Wim ’s avonds in een
kruiwagen gelegd om vanaf de
molen richting te Laan van Nieuw
Oost-Indië te lopen, knijpkat in
de hand.”
“Na korte tijd kwam er een auto
aanrijden. Het bleek een Duitse
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Respectvolle en
betaalbare begrafenissen
www.cuvo.nl

070 - 346 95 71
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e wereld’
mijn vader uitrookte. Uiteindelijk
woonde mijn moeder hier nog
54 jaar.”

“Oom Koos woonde op de ijsbaan
die in de weilanden lag. In de
scheermesjesfabriek Indiana
(zomer 1961 afgebrand). Later
zijn ze verhuisd naar een oude
treinwagon die aan de Schenkkade stond. Een weg naar hun
woning was er niet. Koos was gek
van paarden. Hij was de laatste
die met paard en wagen voor
Van Gend en Loos door Den Haag
reed. Uiteindelijk kwam hij bij de
Koninklijke Stallen in dienst voor
de verzorging van de paarden.”

De molen in 1959

legerwagen. De vrouwelijke
bestuurder stapte uit, beval mijn
vader om Wim in de auto te leggen en er zelf bij te gaan zitten.
Vervolgens reed ze keihard weg,
mijn moeder achterlatend. Die
dacht dat ze beiden niet meer
terug zou zien. Later bleek dat de
Duitse direct naar het militaire
ziekenhuis in Den Haag was
gereden. Daar redde een arts het
leven van Wim door een gat in
zijn keel te maken. Het lidteken,
een sterretje, zit er nog.”

Het bombardement op het Bezuidenhout, 3 maart 1945, overleefden de molen en zijn bewoners.
“Opa en oma Akkerman samen
met ons hele gezin op een vlot
naar de overkant van de Schenk
gevaren om van achter de spoordijk het ‘geweld’ te bekijken.”

“Ik was graag op de molen. ‘s
Zomers ging ik bloemen plukken
op de ijsbaan langs de Carel Reinierszkade. Er stonden prachtige
dotters boterbloemen en kievitstulpen. Vele jaren later kwam ik
‘in de bloemen’ terecht. Ik kreeg
belangstelling voor het maken
van bloemstukken. Op mijn 46ste
ben ik naar het huidige Wellantcollege op Madestein in Den
Haag gaan studeren. Na twee jaar
had ik een diploma en ben ik een
bloemenzaak op het Almeloplein
begonnen. De basis daarvoor
vormde zeker de ijsbaan.” Nel
heeft nu een bloemen- en zadentuin in Monster.
“Na een jarenlang verblijf in de
molen verhuisden we medio
1946 naar de Cornelis van der
Lijnstraat in het Bezuidenhoutkwartier. Een huis vol vlooien die

Molenaar Willem Akkerman

“Oom Ben kwam om het leven in
Indonesië toen een mijn ontplofte die hij voor de Mijnopruimingsdienst onschadelijk moest
maken. Een graf is er niet van
hem. Zijn naam staat wel op twee
monumenten: in Soesterberg
en Den Haag. Hij was erg geliefd
bij de bewoners van de Carel
Reinierszkade.”
Het gesprek komt op opa Willem
Akkerman. Opa was loei sterk,
herinnert Nel zich. Zo trok hij
zelf, met een touw om zijn buik,
regelmatig een schuit koeien-

Molen gezien vanaf Carel Reinierszkade

“Opa bleef maar doorgaan. Op
80-jarige leeftijd viel hij ooit bij
het snoeien van appelbomen.
Ondanks talrijke blauwe plekken
�ietste opa de dagen erna gewoon
weer rond. Toen hij door een
windvlaag met �iets en al ondersteboven ging en met zijn stuitje
op een stoeprand kwam, bleef
opa wel enkele dagen ‘zitten’. Op
zijn 88e werd het opa door de
politie verboden nog te �ietsen,
omdat hij een gevaar op de weg
vormde. Kort daarvoor was hij op
de Laan van Nieuw Oost-Indië en
de hoek Schenkkade aangereden
door een auto.”

Molen gezien vanaf de achterkant

mest naar een stuk land verderop richting Leiden. Eén keer
belandde hij daarbij in de sloot
en verdween onder de schuit.
Op eigen kracht kwam hij echter
weer uit het water. Om zijn tocht
te vervolgen.
De molenaar was in de wijde
omgeving bekend. Hij reed altijd
met zijn karakteristieke pet op
en met gekromde rug op de �iets
ron. Gekleed in een blauwe kiel
en grijze Manchesterbroek. De
broek was voorzien van beugeltjes bij de enkels, anders kwam
hij tussen de ketting.

In 1953 verkocht het Polderbestuur de molen aan het Nederlands Instituut van Aannemers
Grootbedrijf (NIVAG). Opa
Akkerman kon in een huisje
naast de molen gaan wonen.
De molen zelf werd helemaal
gerestaureerd. Er kwam onder
andere een vergaderzaal in. Hier
vergaderden topmensen van
bouwbedrijven, zo bleek tijdens
het parlementaire onderzoek
in 2002 naar de zogenoemde
bouwfraude. Daarbij ging het om
afspraken over aanbestedingen
bij overheidsopdrachten.

In een kranteninterview uit 1974
vertelde Willem over het wonen
in de molen dat hij ‘bijzonder’
noemde omdat je altijd en overal
het geluid van de draaiende wieken hoorde. Leven in de molen
was ‘knus’ en ‘gezellig’. Willem
verdiende als molenaar in eerste
instantie 100 gulden per jaar,
later 300 gulden.
Om het hoofd boven water te
houden had hij bijbaantjes zoals
het melken van koeien of het
uitbaggeren van sloten. Hij stond
daarvoor om 3 uur op en ging
vaak pas tegen middernacht
slapen. ‘Ja, het was wel een hard
leven, maar ik was er tevreden
mee. Ik heb er altijd veel plezier
in gehad, want ik kon het best
met de mensen vinden’.

“Opa was uiteindelijk 60 jaar
molenaar. Hij werd persoonlijk
geridderd door prins Bernhard”,
meldt Nel trots. Dat was niet
zo verwonderlijk, zo blijkt uit
het bovengenoemde interview.
Willem was in zijn jonge jaren
toezichthouder op de koninklijke
ijsbaan in het Haagse Bos en
werknemer van de Koninklijke
schietvereniging Nimrod. Als de
Prins en zijn kompanen wilden
gaan schieten werd onder andere
Willem opgetrommeld.

Op 91-jarige leeftijd overleed
Willem in 1975. Theodora, net als
hij a�komstig uit Stompwijk, was
al in 1948 overleden aan kanker.
“Als kinderen aan opa vroegen
waar hij woonde, zei hij: ‘Ik woon
aan het einde van de wereld.
Daar is het dichtgeplakt met
kranten. Daar woon ik achter’.”
Ter verduidelijking: Mariahoeve
was er nog niet. Tussen Den Haag
en Leiden lagen alleen maar
weilanden.
Carel Goseling
carelgoseling@hotmail.com
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PERSONEELSADVERTENTIES
Bent u op zoek naar personeel
of vrijwilligers nodig?

Interessant en zinvol vrijwilligerswerk!

Vele tienduizenden 50 plussers lezen elke 14 dagen ons
blad. In De Haagse Tijden kunt u uw wens en behoefte
onder de aandacht te brengen.
Daarin kunt u uw vacatures voor zowel betaald personeel
als vrijwillige medewerkers opgeven.
Voor meer informatie, bel Jolanda of Daphne,
tel. 070 - 360 76 76

Gilde SamenSpraak heeft enthousiaste
vrijwilligers nodig die een uur per
week willen praten met een nieuwe
Nederlander die onze taal beter wil
leren spreken. Hiervoor is geen
speciale opleiding of ervaring vereist.
Vakanties zijn goed in te passen.
Als u zich aanmeldt zoeken wij
voor u een taalmaatje dat bij u past
en bij u in de buurt woont.

Belangstelling?
Kijk voor meer informatie op
gildedenhaag.nl/samenspraak.php
U vindt daar een aanmeldingsformulier.
U kunt ook bellen naar het bureau
van Gilde Den Haag 070 356 12 81
op ma. t/m vr. van 9.30 - 12.30 uur.

Gilde Den Haag • Riviervismarkt 2 • 2513 AM Den Haag
T 070 356 12 81 • E info@gildedenhaag.nl • W www.gildedenhaag.nl

GEZOCHT BIJ DE VOLHARDING

VRIJWILLIGE CHAUFFEURS
VOOR PERSONENVERVOER
De Volharding heeft een vervoersproject waarvoor wij
vrijwillige chauﬀeurs hebben voor Den Haag en Rijswijk.
Speciﬁek voor Florence Mariahoeve zoeken wij chauﬀeurs.
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?
Bel vrijblijvend tijdens kantooruren
070- 221 05 82 - Jan de Bruijn M. 06-278 76 400
Email: jan@devolharding.nl

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?
Stichting Gezondheidscentrum De Rubenshoek
is dringend op zoek naar een vrijwilliger die een aantal uur
per week beschikbaar is als

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

In deze rol zorg je er samen met de collega’s voor dat het
gebouw er goed en verzorgd uitziet. Je voert zelf kleine
reparaties uit, helpt bij het openen en sluiten van het
gebouw, verzorgt de catering van de vergaderingen die
worden gehouden en zorgt ervoor dat alles ook weer netjes
wordt opgeruimd. Daarnaast ben je beschikbaar voor
allerlei voorkomende hand- en spandiensten en eventueel
kun je ingezet worden voor receptiewerkzaamheden aan
de centrale balie.
Wij bieden je een leuke werkomgeving, fijne collega’s en
een passende vrijwilligersvergoeding.
Ben je geïnteresseerd?
Neem dan telefonisch contact op met Greet Naber
(070-445 22 22) of per e-mail via info@rubenshoek.nl

DE VOLHARDING SAMEN VOOR ELKAAR

DE VOLHARDING
LEDEN
HELPEN LEDEN

Door de toenemende vraag naar hulp
van Ontmoeters die aandacht en hulp zoeken, kunnen wij
Blijmakers plaatsen in ons gezellige vrijwilligersteam
De Blijmakers van De Volharding helpen leden die wij Ontmoeters noemen, voor
een praatje, boodschapje, bezoek aan de huisarts samen wandelen of noem maar
op. Maar zeker ook om de eenzaamheid van mensen te doorbreken, staan onze
leden voor u klaar.
Als waardering geven wij onze Blijmakers een vergoeding van 4,50 euro per uur
tot een maximum van 141,67 euro netto per maand. Per jaar mag u een bedrag
ontvangen van maximum 1700,04 euro, vrij van álle belastingen. Zelfs als u
bijstand heeft mag u dit bedrag volledig houden ZONDER gekort te worden.
Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Anouk Talhout op 070-221 05 82
Email: anouk@devolharding.nl.

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR | www.devolharding.nl
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Computerhulp bij u aan huis

Restaurant Le Borsalino

Een rare foutmelding, een trage
computer of nog erger uw computer start niet meer op. Michael
Janssen van ThuisPChulp.nl
specifiek gericht op de doelgroep 55+ zorgt voor een passende oplossing bij alle digitale
problemen. Ook voor advies bij
vervanging en reparatie is men
bij Michael aan het juiste adres.

Restaurant Le Borsalino in Den
Haag is geopend in 1983. Het
restaurant Le Borsalino is al
ruim 35 jaar een begrip in Den
Haag en omstreken. De onovertroffen spareribs, BBQ aan
eigen tafel, onbeperkt fonduen,
gourmetten, u vindt dit allemaal
bij Restaurant Le Borsalino.

De in Voorburg geboren en getogen Michael
woont inmiddels al 10 jaar in Vlietwijck te
Voorburg wat voorheen een 55+ complex
was. “Al snel werd bekend dat ik wel wat
van computers wist dus regelmatig werd er
bij mij aangeklopt voor hulp bij computerproblemen. Toen zei mijn vader ‘daar moet
je wat mee doen’.” Die tip van zijn vader
heeft Michael ter harte genomen. “Het
geeft mij veel voldoening om mensen op
deze manier te kunnen helpen.” Zo leerde
Michael een 82-jarige man, wiens vrouw
net was overleden, te skypen met zijn zoon
in Italië. “Fantastisch om te zien hoe blij hij
hiervan werd.” Maar ook problemen met
de Internetverbinding of het herstellen van
vastgelopen computers komt Michael dagelijks tegen. “Er staan vaak foto’s en andere
persoonlijke informatie op de computer die
ik direct probeer veilig te stellen.” Ook adviseert en bemiddelt Michael bij de aanschaf
van nieuwe apparatuur “In een winkel
wordt je doodgegooid met termen waarvan
je gaat duizelen. Samen met de klant zoek
ik naar de beste optie die past bij zijn/haar
wensen en budget. Mijn oudste klant is 99

jaar en heeft net een nieuwe laptop. Hij
vindt een laptop nog steeds een veredelde
typemachine”, vertelt Michael lachend.

Cursussen gericht op het praktische
gebruik van uw apparaat worden ook door
Michael verzorgd. Michael laat zijn klanten
stap voor stap opschrijven wat hij uitlegt
zodat ze een permanente houvast hebben
en het op termijn dus zelf kunnen. “Ik leer
mijn klanten graag zelf beter met computers en het internet om gaan. Soms is het
simpel maar het komt ook voor dat ik denk
hoe ga ik dit oplossen. Dat vind ik juist leuk.
De uitdaging en de afwisseling.”

De combinatie van kwaliteit, gezelligheid,
een aantrekkelijke prijs en informele ambiance dragen bij aan een heerlijk avondje
uit.

De gehele maand december ontvangt u
maar liefst 10% korting bij een reservering
vanaf 10 personen. Met uitzondering van
de kerstdagen. Ook tijdens de Kerstdagen
kunt u genieten van ons exclusieve 4-ganegn keuzemenu, samengesteld door onze
chef. Voor ieder wat wils. Wist u al dat u op
maandag en dinsdag onbeperkt spareribs

kunt eten voor € 14,50? U bent dan ook van
harte welkom.

De keuken is dagelijks geopend van 17:00
tot 22:00 uur. U vindt ons restaurant aan de
Laan van Meerdervoort 196A in Den Haag.
Reserveren is niet noodzakelijk, maar wel
verstandig. Wilt u zeker zijn van een tafel,
reserveer dan tijdig telefonisch tijdens onze
openingstijden. Restaurant Le Borsalino
telefoonnummer: 070-3459858 of mail
naar info@borsalino

Bij ThuisPChulp.nl betaalt u € 20,- per half
uur op basis van no cure no pay. Michael
rekent geen voorrijkosten binnen de regio
Den Haag. Meer informatie is te vinden
op www.thuispchulp.nl of bel met 0702132141. U kunt uiteraard ook mailen naar
info@thuispchulp.nl

SLEEPING BEAUTY
RSWK.

VOOR JE HULP

Voor je aanwezigheid

MANTELZORGER

Er op uit m
e
nieuwjaar t
Kom langs sdag?
op woensd
ag
1 JANUAR
I 15:00 UU
R

BEDANKT!
Voor alles wat je doet

Voor je luisterend oor

Voor je steun en begrip

Voor je goede zorgen

Dat je er bent
voor je naaste!
WWW.RIJSWIJKSESCHOUWBURG.NL
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Sinds 1935

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

www.cuvo.nl

Wij begrijpen jou!

Hoe kan
kan ik
als mantelzorger…
mantelzorger…
… mijn partner blijven
ondersteunen, ook als
het zwaarder wordt?

… ervoor zorgen dat mijn
vader/moeder langer
thuis kan blijven wonen?

Heeft u een vraag met betreking tot mantelzorg?
Wat voor voorzieningen zijn er?
Daarvoor kunt bij ons terecht!
Mantelzorg is mooi, maar soms zwaar.
Veel ouderen die zelfstandig wonen,
kunnen dat niet zonder mantelzorg.
Kom langs bij een van de locaties van Haags Ontmoeten.
U vindt ze in elk stadsdeel van Den Haag en u kunt
er zó binnenlopen.

voor ouderen en
hun mantelzorgers

www.haagsontmoeten.nl

eigenaren, of kleine ondernemers
betrokken bij de Coöperatie.

070 - 346 95 71
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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.

Simca 1501 Special
U
weet dat ik niet zo’n fan ben van Franse auto’s. Nu niet en toen ook niet. Té
veel blik, plastic, té zachte stoelen en té
comfortabel afgeveerd, maar dat terzijde, want
sommige modellen hadden toch wel hun charme, zoals de Simca 1301/1501 serie.
Regelmatig zag ik dit model
staan in de showroom van
Simca dealer Van der Gun
als ik met tramlijn 6 over de
Bezuidenhoutseweg richting
de Economische School reed.
Soms was ik in gezelschap van
mijn aantrekkelijke tramgenote
Hilda Hamers uit de Cornelis
van der Lijnstraat en dan vergat
ik te kijken.
Onlangs zag ik weer een foto
van dit Simca-model vanaf de
achter- en zijkant genomen en
toen wist ik waarom ik hem
toch mooi vond: hij had de
slanke en elegante lijnen van de
Italiaanse Lancia 2000. Simca
had ook wel wat met Italiaanse
auto’s, waarvan de naam staat
voor Societé Industrielle de
Méchanique et Carrosserie Automobile, dat aanvankelijk Fiat-modellen onder eigen naam
in licentie produceerden. Pas
later ging Simca eigen modellen
produceren.
De 1301/1501-serie was
een gefacelifte versie van de
1300/1500 serie die in 1963

op de markt kwam. Naast het
Sedan-model was er ook een
stationwagon variant, de Tourist, die als bijzonderheid een
achterklep had, waarvan je de
achterruit omlaag kon draaien
en eveneens een uitneembare
bagagevloer had die je kon
uitklappen en als picknicktafel
kon gebruiken.

In 1969 werd de sportieve
versie, de 1501 Special, die
herkenbaar was aan de gele
verstralers in de grille geïntroduceerd. Een jaar later kreeg
de 1301 ook deze uitvoering en
die kostte in 1975 4.428 euro.
Als ik zo weer naar de 1501
Special kijk vallen mij niet
alleen de strakke elegante en
strakke lijnen op, maar ook
de grote raamoppervlakken
met dunne raamstijlen en fraai
chroomgebruik.
Handig handigheidje was dat
het benzinetankklepje achter
de kentekenplaat zat. Apart detail vond ook de slank gevormde deurhandels.
Het interieur was in mijn ogen

typisch Frans. Luxe bedoeld,
maar naar mijn smaak toch
wat armoedig. Wat blikkerige
omlijsting van de tuimelschakelaars en een wat plakplastic-achtige houtinleg op het
dashboard. Wel vier mooie
klokken met toerenteller,
snelheidsmeter en de overige
twee met controlemeters en
een klokje.

Opvallend was de lichte bediening van alles. Irritant vond
ik het feit - en dat gold bij alle
Simca’s - dat de bediening van
het knipperlichthendel wat

slapjes aanvoelde en geen zogenaamde tipstand had, zodat
je hem zelf terug moest zetten
naar een wat onduidelijke middenstand. De stoelen zaten op
zich prima, maar gaven weinig
zijdelingse steun.

en reageerde direct. Fijn was
de levendige sportieve motor
en het rijden was uitermate
comfortabel.

De koppeling was ook licht te
bedienen en het gaspedaal ook

John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

Door het grote glasoppervlak
had je royaal uitzicht rondom je
heen. Wat ik zelf altijd wel kon
waarderen was dat het contactslot links van de stuurkolom
zat.

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.

Zóóó jaren ‘60! Niet
alleen deze Ford Cortina
uit 1968, maar let ook
even op de details uit
die tijd. Wit randje om
de nummerplaat, chromen sportspiegels, mega
antenne, zoeklamp op de
voorruit en de opgeplakte
achterruitverwarming. En
natuurlijk beauty Astrid,
de toenmalige vriendin
en huidige echtgenote van
lezer Ron Willemse.

In 1975 werd de 1301/1501serie uit productie genomen en opgevolgd door de
1307/1308-versie en het
begin inzette van het einde van
Simca, dat uiteindelijk werd
overgenomen door Chrysler en
Talbot ging heten en niet lang
daarna ter ziele ging.

John Vroom (autojournalist)
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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 wandelaars en mijmeraars.

€ 19,95

€ 14,50

€ 12,50

Martinus Nijhoff n.v. (1853-2002).
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.vantilt.nl

€ 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
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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: overgeven. Sudoku: 5-5. Kruiswoordpuzzel: olij�boom.
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

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

3

1

Sudoku A

1

16

22

23
29

19
25

39

35

44

11

21
27

31

40

10

20

26

30
34

9

14

18
24

33
38

8

13
17

28

7

32

36

37

41

42

45

43

46

48
50

54

52

55

56

61
65

49

51
57

62

66

68

73

77

69

70
75

78

79

71
76

80

83

84

86

60

64

74

82

23

59

63

67

72

53
58

81
85

87

66

28

18

56

86

43

1

58

83

C

L

O
R

K
T

A

X

Z
B
P
O

Z
S
W

I
Q

l

2
4

3

6
2
9
7 5 8
6
3
5 4
7
7
8
2
1
3
8
8
5
9
5
8

8
7
6
9
3

9 8
6 7

7

U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de twee Sudoku’s.
3 staan
4
5
6 plekken 7in de diagrammen,
8
9
10
De2vakjes
op willekeurige
de cijfers 11die daarin 12
thuishoren moet u 13
gebruiken voor uw inzending.14
17

23

18

19

24
29

25

20

21

26

30

27

31

32

3

Horizontaal
33 7. werkplaats
34 van een bakker;
35
37
1. plaats in Italië;
12. over36een grote afstand; 13. schaakstuk;
14. verbindingsstuk; 15. Amsterdams peil (a�k.); 17. larve van sommige insecten; 19. heldendicht; 21. op dit ogenblik; 22. deel van week; 24. prachtig
38
39
40
41
42
43
(geweldig); 27. bloeimaand; 28. verbond; 30. Chinese vermicelli; 31. kippenloop; 32. dapper persoon; 33. vertragingstoestel; 35. door
nalatenschap verkregen;
44 37. jongensnaam;
4538. borstkast; 41. in goede
46 conditie; 42. grote sappige vrucht; 44. dierengeluid; 46. plaats in
de Oekraïne; 47. rivier in Rusland; 48. kopie van een kunstwerk; 49. onvervalst (waar); 50. de stand der edelen; 52. god van de liefde;
47 groot zeezoogdier; 56. Nederlandse
48 voetbalclub; 58. (zespotig) diertje; 61. oude naam
49voor FC Den Haag; 62. lengtemaat; 64.
54.
onnozel doodgoed mens;
65.
plaats
in
Italië;
67.
droog
(kaal);
68.
papiergroef;
70.
onderwijstype
(a�k.); 72. hoogste punt; 73. heilige
50
51
52
53
plaats in Israël; 76. Nederlandse Aardolie Maatschappij (a�k.); 77. anno mundi (a�k.); 78. inwendig orgaan; 79. kleiachtige grondsoort;
81.
mensen;
54 langspeelplaat
55 (a�k.); 82. lidwoord; 83. kleine56groep van voorname
57
58 84. oude lap; 86.
59van de inhoud
60 ontdoen; 87. iemand
die nergens voor deugt.
61
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Veel puzzelplezier!

28

16

D
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62

63

64

Verticaal
65
66
67
68
69
70
71
1. brug over een weg; 2. naamloze vennootschap (a�k.); 3. rivier in Utrecht; 4. openbaar vervoermiddel; 5. gedicht waarin
72 dode beklaagd wordt; 6.
73schutsluis; 7. handwerktechniek;
74
75
76
een
8. uurwerk; 9. glazen
kweekplaats;
10. loo�boom; 11. plaats in
Noord-Holland; 16. kookgerei; 18. waterkering; 20. schijfgerei; 21. troe�kaart; 23. wijze van betaling door overboeking; 25. bla77
78
79
80
81
dader; 26. marterachtig roofdier; 27. korte mededeling; 29. aanspreektitel voor een geestelijke; 32. plaats in Noord-Holland; 34.
voormalige Chinese
staatsman; 36. musicus;
82
83 37. Trans Europa Express (a�k.); 39.
84 uitroep van
85vreugde; 40. Spaans wijngebied; 42.
stad in Florida; 43. �iasco (geen geluk); 45. hartstochtelijk; 46. klein chemisch afval (a�k.) 51. tweetal muzikanten; 53. gewicht; 54.
86
87
onsamenhangende
praat; 55. soort verlichting; 56. land in Zuid-Amerika;
57. meisjesnaam; 59. geestdrift; 60. blaasinstrument;
62. de dag na vandaag; 63. bibberen; 66. familielid; 67. naaldboom; 69. waterloop; 71. tuimeling; 73. jeugdig (pril); 74. groot
mastdoek; 75. zuivelproduct; 78. soort dakbedekking; 80. sporenplant; 82. jongensnaam; 85. radon (scheik. a�k.).
23
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ZOEKT U EEN GOED SCHOONMAAKBEDRIJF?
Kantoren, bedrijven
en horecagelegenheden

Flats & Portieken
-

Dagelijkse of periodieke schoonmaak

Woningen

Bezemschoon opleveren na
verbouwingen en renovatiewerkzaamheden.

Ook voor hulp in de huishouding voor particulieren.

PROFESSIONEEL SCHOONMAAKBEDRIJF
Orchideestraat 30 • Den Haag • 06 547 544 68 • www.sansa-clean.nl
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Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. Henny Batenburg-van Rossum te Den Haag
2. Peter Boerop te Brakel
3. T. Schepman te Rijswijk

KRUISWOORDPUZZEL
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KADOBON

U kunt de oplossing mailen
naar puzzel@dehaagsetijden.nl.
Dit kan tot uiterlijk vrijdag 22
november.
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Puzzelt u mee?
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Voor ál uw klussen in en rondom huis en tuin.

Voor al uw schilderwerk, timmerwerk, elektra, schuttingen plaatsen,
tuinonderhoud, tot het ophangen van lampen en schilderijen.

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

UITGELICHTE SPAARPARTNERS

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

Prins Hendrikstraat 103, Den Haag

Restaurant Gusto
Plein 22, Den Haag

N&M Tapijt

Boekhorststraat 44A, Den Haag

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.

Geniet van Italiaanse sferen op het Plein in het centrum.
Restaurant Gusto staat bekend om haar authentieke
specialiteiten en maar liefst 80 soorten Italiaanse wijnen.
Buon appetito!

Gespecialiseerd in het leggen van tapijt, vinyl, laminaat,
PVC en marmoleum. In de winkel vind je een breed assortiment vloerbedekking, gordijnen en zonwering van gerenommeerde merken.

Spaarpercentage: 10%

Spaarpercentage: 1%

Spaarpercentage: 5%

Beukers Dierenshop
Koningstraat 48, Den Haag

Diya Tailors

Herenstraat 6, Voorburg

Zipline Scheveningen
Strandweg 150-154, Den Haag

Een uitgebreid assortiment artikelen voor je huisdier. Of
het nu gaat om spullen voor de hond, kat, knaagdier of een
ander huisdier, hier kun je het vinden!

Een goed overhemd op maat, is goud waard. DIYA Tailors is
gespecialiseerd in perfect uitgevoerde maatkleding, zowel
voor mannen als vrouwen, dat past bij wat je wilt uitstralen.

De meest unieke zipline van Nederland. Tokkel met een
snelheid tot 70 km/u langs het reuzenrad, over zee en
strand. Dit moet je een keer gedaan hebben!

Spaarpercentage: 6%

Spaarpercentage: 6%

Spaarpercentage: 10%

Sannie’s Comfortfood

Anna van Buerenplein 712, Den Haag

Aspa Beauty

Antonie Heinsiusstraat 60, Den Haag

Lunchroom Op de Hoek
Vlierboomstraat 521, Den Haag

Verdrietig? Comfort food! Blij? Comfort food! Een rottige
dag of meningsverschil..? COMFORT FOOD! Sannie serveert eten waar je blij van wordt! Kom langs en ervaar het
zelf!

Schoonheidssalon, gelegen in het Statenkwartier. Laat je in
de watten leggen en ervaar heerlijke behandelingen, zoals
facials, massages, manicure, pedicure, wimperextensions
en meer!

Iedereen is van harte welkom voor een verse lunch of
gezellige borrel. Ze serveren heerlijk geurende koffie
en smakelijke gerechten! Deze lunchroom is kind- en
rolstoelvriendelijk.

Spaarpercentage: 1%

Spaarpercentage: 5%

Spaarpercentage: 10%

Achtung! Baby

Prins Hendrikstraat 97, Den Haag

Voorburgse Bierwinkel
Wielemakersslop 8, Voorburg

IJssalon Bij Lotje
Elandstraat 55, Den Haag

Een bijzondere kinderwinkel met tweedehands
merkkleding, vintage speelgoed en kindermeubels.
Ook de kinderkapper kan je hier vinden! De zaak is zeer
overzichtelijk en ademt frisheid uit.

Laat je inspireren en maak kennis met speciaalbier; een
veelzijdige en gevarieerde wereld. Of je nu houdt van zwaar
of licht, van fruitig of bitter, er is altijd een bier die bij jouw
smaak past.

Hier kan je volop genieten van ambachtelijk (schep)ijs, de
lekkerste illy koffie, verse losse thee en heerlijke wafels,
tosti’s en taarten. Daarnaast is dit de ideale plek voor
kinderfeestjes.

Spaarpercentage: 5%

Spaarpercentage: 2%

Spaarpercentage: 5%

De Hofpas is een initiatief van De Volharding en Florence.

Little Green Shop

