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Marten Toonder 
blijvend in de 
belangstelling

Vier jaar in de 
‘hunkerbunker’

Het serieuze verzamelen begon 
voor mij zo rond mijn achtste 
jaar toen een aardige mijnheer 
- die ons vanwege oorlogstijd 
nogal geheimzinnig namens 
B.P.M Shell (mijn vader voer 
daar in de oorlog op de vloot) 
periodiek op ons evacuatiesdres 
in Soestdijk kwam opzoeken 
- mij zomaar een eigenhandig 
gemaakt postzegelalbumpje do-
neerde. Nu had hij mij al eerder 
aangeraden me te specialiseren 
in de zegels van Nederland en 
de koloniën. Zodoende was het 
niet verrassend dat het al-
bumpje een kleine verzameling 
van Nederland en zijn overzeese 
gebiedsdelen bevatte, bestaan-
de uit tientallen 

met name Nederlandse postze-
gels. Geen wonder dat ik mij op 
die dag een postzegelkoning te 
rijk voelde! Geweldig, het begin 
was er, en alle minder zeldza-
me zegels kreeg ik in één klap 
in mijn bezit. Ik heb die kleine 
stukjes papier toen vast een 
voor een geteld; zoiets deed je 
immers fanatiek als je pas aan 
het postzegelverzamelen was. 

Na de oorlog terug in Den Haag, 
ingekwartierd op de Prinse-
gracht, ontdekte ik al spoedig 
een postzegelwinkeltje in de 
Jan Hendrikstraat. Het waren 
schaarse tijden maar met de 

paar kwartjes, 
guldens en rijks-

daalders die mijn verjaardags-
paarpot opleverde, spoedde ik 
mij naar dat winkeltje, waarvan 
ik mij helaas noch naam, noch 
toenaam weet te herinneren. 
De ‘gaten’ in mijn verzameling 
slonken door deze sporadische 
aankoopjes nauwelijks aantoon-
baar. Maar toen deed die aardige 
meneer de postzegelhandelaar 
mij een heel aantrekkelijk 
aanbod: zou ik hem af en toe op 
een vrije middag komen helpen 
in de winkel met onder andere 
sorteer- en plakwerk, dan mocht 
ik voor die hulp telkens voor een 
aardig bedrag aan zegels uit-
zoeken. En toen vulden zich ook 
gestadig de lege vakjes waarin 
de duurdere zegels thuishoor-
den en leerde ik terloops van 
een vakman letten op de kwali-
teit, die met name bij de oudere 
zegels zeer wisselend kon zijn, 
waardoor de waarde ervan dras-
tisch kon verminderen. De prijs 
die de catalogus aangaf, gold 
namelijk alleen voor onberispe-
lijke exemplaren. Begrippen als 
‘nagetand’, ‘gerepareerd‘ (dunne 

plek) en ‘vervalsing’ knoopte 
ik voor eeuwig en altijd in mijn 
jongensoren. 

Terwijl mijn postzegelverzame-
ling steeds vollediger raakte, 
eisten daarnaast ook andere 
hobby’s hun aandacht op. Over 
voetbal, cowboy�ilms en de 
strips van Dick Bos schreef ik 
hier al eens eerder, maar zo rond 
mijn zestiende kwam ik via een 
oudere vriend, Koen genaamd, 
plotseling in aanraking met jazz. 
Vooral door wat toen ‘modern’ 
heette (cool, bebop) werd ik 
meteen hevig geraakt. Maar 
helaas, grammofoonplaten, 
zeker langspeelplaten, waren 
in die vroege jaren vijftig een 
luxeartikel; voor de gewone man 
en doorsnee scholier volslagen 
onbetaalbaar (16,50 gulden, 
een half weekloon, voor een 
33-toeren plaat). Om over een 
pick-up en een versterker inclu-
sief luidsprekers nog maar te 
zwijgen. Maar toen bracht mijn 
postzegelverzameling uitkomst. 
Henk, een andere goede vriend, 

bleek zo handig dat hij een oude 
mechanische koffergrammo-
foon middels een �ietsdynamo 
elektrisch wist om te bouwen. 
Tweedehands, via een adver-
tentie in de Haagsche Courant, 
schaften wij de andere audiobe-
nodigdheden aan. En dat alles 
werd ge�inancierd middels de 
vijfentwintig harde guldens die 
mijn verzameling Nederland en 
overzeese gebiedsdelen op de 
toenmalige Postzegelmarkt ‘on-
der de Boom’ aan het Noordein-
de opbracht. En zo offerde ik die 
in jaren liefdevol bij elkaar ge-
spaarde en verdiende postzegels 
op aan de jazzmuziek met een 
grote J.  Maar niet voor altijd, 
want een tiental jaren later be-
gonnen de postzegels opnieuw 
mijn aandacht te trekken. Over 
hoe dat uit zou pakken, vertel ik 
graag een andere keer.

Theo van der Wacht
twacht@casema.nlEerste kinderpostzegels uit 1924, 1929 en 1932

1. Ned. Indië 1870-1888, Kon. Willem III 
2. Nederland 1899-1905, Kon. Wilhelmina
3. Ned. 1893-1896, Koningin Wilhelmina
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roeger spaarde menig kind een poosje van zijn leven postzegels. Hoe je daar 
mee begon en aan kwam, kon sterk verschillen. De meesten van ons waren 
natuurlijk sterk afhankelijk van ‘krijgertjes’, zoals die werden afgeweekt van de 

briefpost van ouders, familie en vrienden. Hoewel… In die briefpost zat veelal toch te 
weinig variatie om het verzamelen interessant en spannend te houden. Een pakket uit de 
winkel met bijvoorbeeld driehonderd verschillende zegels bracht dan meestal uitkomst 
en die konden soms qua samenstelling van over de hele wereld zijn. Als ik hierover in mijn eigen her-
inneringen spit, tref ik meteen als bron de brieven en ansichten die mijn zeevarende vader ons vanuit 
zowat de hele wereld met grote regelmaat toestuurde. Als zesjarige kon ik weldra bogen op zegels uit 
exotische oorden als China, Japan, Egypte, Palestina, Litouen en Roemenië; landen waar je vaak maar 
één postzegel van bezat, maar toch, je stak er zomaar onbedoeld een vriendje de ogen mee uit. 

V

Loosduinsekade 175 
2571 BW 's-Gravenhage 

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

www.glashandel-vandervlugt.nl

Wij helpen u ook in 
deze tijd graag op weg!
Heeft u vragen over o.a. zorg, geldzaken, 
welzijn, mantelzorg of vrijwilligerswerk? 
Wij bieden hulp en ondersteuning. 

www.servicepuntxl.nl

TOTAALINSTALLATEUR

www.hennink.info

(0900)0105
(lokaal tarief)

Postzegels sparen; 
de bezigheid van ieder kind?



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

Hoofdredacteur
Sanne Groeneboer 
redactie@dehaagsetijden.nl

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

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

Vormgeving
Brückel Reclame BV

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

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

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

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

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

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

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles 
in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie wordt 
verzocht van andere lezers. Schrijf aan redactie@dehaagsetijden.nlOproepjes
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Een kaartje voor juf Ellie
Juf Ellie ten Hoopen gaat met 
pensioen. Misschien kent u haar 
nog? Was u collega, ouder of zat 
u bij haar in de klas? Ze heeft 
47 jaar voor een klas gestaan. 
Twintig jaar in Den Haag, Het 
Koningsho�ke, De Krullevaar, 
beiden toen gelegen aan de 
Wapserveenstraat hoek Maar-
tensdijklaan. De naam Krulle-
vaar heeft Ellie verzonnen en 
ze zat daar destijds ook enkele 
jaren in de directie. Verder was 
zij actief aan de basisschool in 
de Sillestraat waarvan de kleu-
terschool onder leiding stond 
van Zuster Madeleine van De 
Zusters van Liefde. Toen kwam 
de verhuizing naar Zoetermeer, 
via de Paulusschool belandde 
Juf Ellie op Basisschool de Buut 
in Noordhove. Ze werkte er 27 
jaar en was naast leerkracht 
ook vele jaren lid van de GMR 
en vertrouwenspersoon voor 
ouders en collega’s. 
Na 27 schooljaren op de Buut is 
ze nu 66 en mag ze stoppen. Op 
8 september zal ze haar eerste 
pensioen-dag vieren. Diverse 
dierbaren gunnen juf Ellie een 
mooi feest, maar vanwege de 
huidige omstandigheden zit 
dat er niet in. Als familieleden 
willen we daarom graag een 
verrassing voor haar organise-
ren. Wilt u misschien op of rond 
8 september een leuke kaart of 
attentie sturen met daarin een 
mooie herinnering of anekdote? 
Ellie kan dan later alle reacties 
nalezen en contact met u opne-

men. Wij hopen dat u meedoet 
en weten zeker dat ze door deze 
actie zeer verrast zal zijn en zal 
genieten van al uw post. Haar 
adresgegevens: Juf Ellie ten 
Hoopen, Hulstpark 6, 2724 HZ 
Zoetermeer.
Robin ten Hoopen
robintenhoopen@gmail.com

Klassenfoto’s aangeboden 
Uit een nalatenschap heb ik 
hier een stapeltje klassenfoto’s 
liggen uit de jaren vijftig en 
zestig van de vorige eeuw. Ze 
zijn geweest van de toenmalige 
leraressen Riek Stuurman en 
Wies de Neef die les hebben ge-
geven op de voormalige Lagere 
School aan de Bezemstraat in 
Den Haag. Kan ik hier iemand 
blij mee maken?
B. Zeeuw
b.zeeuw@freeler.nl

Aanvulling Keizerstraat
Mijn naam is Ellie Paardekoo-
per. Ik heb veertig jaar in Den 
Haag gewoond en nu woon ik 
alweer ruim veertig jaar in Gel-
dermalsen. Ik vind De Haagse 
Tijden heel �ijn om te lezen en 

spit ze ook helemaal door. Zo 
krijg ik nu van een goede kennis 
uit Den Haag af en toe wat 
krantjes. Ik wilde graag mijn 
aanvulling delen over de Keizer-
straat. Ik was �iliaalhoudster 
bij van Buuren, chocolade, koek 
en banket. Tijdens vakantie of 
ziekte vielen we dan in. Zo heb 
ik dus ook in de Keizerstraat 
gewerkt, ik meen op nummer 
50. Ertegenover was een �ijne 
banketbakkerij. Van Buuren 
had meerdere �ilialen, o.a. de 
Dierenselaan, Paul Krugerlaan, 
Hoe�kade en Brouwersgracht. 
Zelf werkte ik in de Herenstraat 
in Rijswijk. Ik heb er met heel 
veel plezier gewerkt. De fabriek 
stond in Overschie. Ook in 
Leiden waren twee winkels van 
Van Buuren en in Rotterdam 
ook meerdere �ilialen. Ik vind 
dat deze zaak niet vergeten mag 
worden.
Ellie Paardekooper
e.m.paardekooper@hetnet.nl

Foto uit 1929
Onderstaande foto is vermoede-
lijk ergens in 1929 gemaakt in 
de Hondiusstraat in Den Haag. In 
het midden staat mijn moeder, 
Nel Dirkse, met strik in het haar. 
Het grotere meisje met kind op 
de arm is haar oudere zus, Corry 
Dirkse, met hun jongere broertje 
Amand Dirkse op haar arm. 
Het jongetje voor mijn moeder 
Nel zou hun jongere broertje 
Joop kunnen zijn en mogelijk 
een van de jongens op de grond 

hun oudere broer Lo. Ik ben erg 
benieuwd of iemand de andere 
op deze foto herkent. Het zou 
leuk zijn om te weten te komen 
wie zij zijn.
Rogata Schuchmann-de Brabander
schucrog@gmail.com

De Jacob Vermijstraat
Enkele dagen geleden reed 
ik weer eens door mijn oude 
woonbuurt, door de Jacob 
Vermijstraat in Scheveningen. 
Mijn vader had daar in 1946 een 
winkelwoonpand gehuurd op 
nummer 12. In de winkel begon 
hij een �ietsenzaak/ -stalling. 
Het was in die tijd een nette 
volkswijk met armere, maar ook 
beter gesitueerde bevolkings-
samenstelling. Mijn vader heeft 
zijn zaak tot aan zijn overlijden 
in 1965 aangehouden. Ik was 23 
jaar oud toen ik de ouderlijke 
woning verliet om te trouwen. 
Mijn verbijstering was groot 
toen ik al rijdend door de straat 
ons ouderlijk huis ontwaarde; 

het hoekpand ziet er echt niet 
uit met ongeverfde en verrotte 
kozijnen en dichtgetimmerde 
woon/winkeldeuren, het ont-
siert de gehele straat… Ik ben 
nu toch erg nieuwsgierig naar 
de eigenaar, die in mijn ogen dit 
eigendom verwaarloost. Voor 
zover mij bekend is de straat 
rond 1894 gebouwd en de 
stijl van de bouw is beslist het 
aanzien waard. Weet iemand 
hierover wat meer te vertellen? 
Wijna van den Brink
wijnaeneef@hotmail.com

De jongste van een groot gezin
Naar aanleiding van mijn boek 
Ik nummer 23 met daarin onder 
andere mijn verhaal als jong-
ste van dit grote gezin uit het 
centrum van Den Haag, heb ik 
verschillende mensen geïnter-
viewd om een bloemlezing te 
maken van de verhalen van an-
deren die ook de jongste waren/
zijn van een groot gezin, vanaf 
acht kinderen. Omdat ik voor de 
interviews graag een afspie-
geling wil maken van Haagse 
bewoners - kleurrijk als we zijn 
heb ik al een Surinaamse en een 
Turks Koerdische dame mogen 
interviewen - ben ik nu nog op 
zoek naar een Indische dame of 
heer die ook de jongste is van 
een groot gezin. Zijn er lezers 
die mij kunnen helpen of mij 
met iemand in contact kunnen 
brengen?
Marianne van Betten
mariannevanbetten@ziggo.nl

 Dinsdag 1 september 2020   

Haags Mopje
Een man komt bij de keuringsarts in het Bronovo ziekenhuis 
voor verlenging van zijn rijbewijs. Vraagt de arts: “Ziet u die 
spijker?” Zegt de man: “Welke spijker?“ “Nou, in die muur.” Zegt 
de man: “Welke muur?“
Elza de Graaff  
We roepen alle Haagse humoristen op een mop te 
mailen naar redactie@dehaagsetijden.nl, 
zodat er tweewekelijks één geplaatst 
kan worden onder de rubriek ‘Haags 
Mopje’ en we er met z’n allen weer 
even ouderwets hartelijk om kunnen lachen.

De Haagse Tijden 
is op zoek naar úw verhaal!
Iedere editie van De Haagse Tijden is gevuld met artikelen, verha-
len en foto’s van onze eigen lezers. Heeft u een mooie herinnering 
aan Den Haag? Wilt u iets vertellen over de wijk waar u vroeger 
woonde, de school of jeugdclub die u bezocht, dat bijzondere 
winkeltje op de hoek waar u altijd boodschappen deed met uw 
ouders? 

Stuur uw verhaal (400-1200 woorden) en eventuele foto’s 
naar redactie@dehaagsetijden.nl en wie weet staat uw artikel 
binnenkort in de krant!



 pagina 3 De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden  Dinsdag 1 september 2020   

Heer Bommel en 
Tom Poes 
Marten Toonder is natuurlijk 
het meest bekend van de strip 
over Heer Bommel en Tom 
Poes. Maar liefst 177 Bommel-
verhalen schreef Toonder en 
hij maakte meer dan 40.000 
tekeningen. Op 16 maart 1941 
verscheen Tom Poes voor het 
eerst in De Telegraaf. De strip 
werd razend populair en zou 
uiteindelijk verschijnen in ruim 
vijftig kranten in binnen- en 
buitenland. In de Haagsche 
Courant liep de strip van 
1982 tot 1989. De verhalen 
zijn allemaal ook uitgebracht 
in boekvorm. Het bekendst 
zijn misschien wel de Bom-
melpockets van uitgeverij De 
Bezige Bij, waarin veel verhalen 
werden gebundeld. Toonder 
heeft jarenlang een studio 
gehad waarin gewerkt werd 
aan talloze strips, reclames en 
teken�ilms. Er werkten diverse 
tekenaars en tekstschrijvers. 
Enkele bekende stripmakers 
zijn in de loop der jaren bij de 
Toonder Studio’s hun carrière 
begonnen, zoals Hans Kresse, 
Dirk Huizinga, Waling Dijkstra, 
Dick Matena, Ben van ’t Kloos-
ter en Lo Hartog van Banda. 
Naast Tom Poes zijn bekende 
strips van Toonder: Kappie, 
Panda en Koning Hollewijn.

Familiegeschiedenis
Marten Toonder is op 2 mei 
1912 geboren in Rotterdam. Zijn 
ouders kwamen oorspronkelijk 
uit Groningen. De vader van 

Marten, Marten Toonder senior, 
was kapitein op de grote vaart. 
Dankzij zijn vader kwam de 
jonge Marten in aanraking met 
strips die zijn vader meebracht 
van zijn reizen naar Amerika. 
Hij wilde graag gaan tekenen en 
hij nam tekenlessen, waarna hij 
ging werken bij een uitgeverij 
en drukkerij om zich verder 
te bekwamen. Kort voor de 
Tweede Wereldoorlog be-
dacht hij zijn eerste strips. De 
jongere broer van Marten was 
Jan Gerhard, die zelf bekend 
is geworden als schrijver. 
Jan Gerhard werkte mee aan 
verschillende strips en �ilms 
in de Toonder Studio’s. Marten 
trouwde in 1935 met Phiny 
Dick. Net als Marten was zij 
geboren in Rotterdam en ook 
haar vader was zeekapitein. 

Phiny schreef kinderboeken en 
maakte tekeningen en strips. Zij 
had daardoor veel gemeen met 
Marten en ze ondersteunde 
hem in zijn werk. 

Scheveningen
Net na de Eerste Wereldoorlog, 
toen Marten nog maar zes jaar 
oud was, woonde het gezin 
Toonder in de Rotterdamse-
straat in Scheveningen. Zijn 
moeder dacht dat zij door bij 
de zee te gaan wonen dichter 
bij haar zeevarende man kon 
zijn. Als het weer dat toeliet, 
ging zij naar het strand om 
vanuit een strandstoel de ho-
rizon af te turen op zoek naar 
aankomende schepen. Soms 
verraste zij haar zoons met een 
bezoek aan een speeltuin of een 
melksalon, waar zij limonade 
en taartjes kregen. Toonder 
senior was niet blij met de 
woning in Scheveningen. Hij 
vond dat iedere zeeman een 
thuishaven verdiende, maar dat 
je als kapitein op de grote vaart 
niet in een vissersdorp terecht 
moest komen. In de buurt waar 
het gezin woonde was het een 
bonte gemeenschap van allerlei 
nationaliteiten. Wim Hazeu 
schrijft in zijn voortreffelijke 
biogra�ie over Marten Toonder:
“Tijdens de Scheveningse jaren 
deed Marten veel indrukken 
op over vreemdelingen en hun 
gewoontes en tradities. Ze kwa-

men hem later van pas als 
hij tochten naar vreemde 
steden en gebieden van 
heer Bommel, kapitein 
Rus of gezagvoerder 
Kappie moest beschrij-
ven.” In zijn autobiogra�ie 
schrijft Marten Toonder 
hierover: “Het was mijn 
eerste kennismaking met 
buitenlanders en met een 
vreemde taal.” Toonder 
had nog meer herinnerin-
gen aan Scheveningen en 
Den Haag, waarover hij schreef 
in een bijdrage aan het boek 
Magisch Panorama. Panorama 
Mesdag, een belevenis in ruimte 
en tijd. Toonder: “Ik wist nog 
niet wat leven was toen ik in 
Scheveningen woonde, en aan 
het strand kuilen groef. Ik was 
zes jaren oud, en op die leeftijd 
is leven gewoon maar leven, 
met krijsende meeuwen en 
pratende en lachende mensen 
en varende bootjes – en boven 
alles uit en door alles heen het 
geluid van de branding en het 
suizen van de wind.” Hij herin-
nerde zich ook nog een bezoek 
aan het Panorama Mesdag met 
zijn moeder en jongere broertje 
op aanraden van een oom. Hij 
beschreef hoe verwonderd hij 
was over dit immense schilderij 
van het strand, de duinen en 
de zee: “Terwijl ik daar stond 
en ademloos om me heen keek, 
drong het langzaam tot me 
door dat hier een tovenaar aan 
het werk was geweest. Niet 
een gewone heks die iemand 
in een kikker kan veranderen, 
maar een echte, heel machti-
ge tovenaar. Of – en dat was 
ook een mogelijkheid – dit 
was een speciale dag waarvan 
mijn moeder het bestaan wist 
door een openbaring van oom 
Enter. Een zogenaamde mesdag 
waarop alles stil staat, zoals bij 
Doornroosje.”

Blijvende belangstelling
Het laatste Bommelverhaal is 
in 1986 verschenen: Het einde 
van eindeloos. Marten ging zich 
wijden aan het schrijven van 
zijn autobiogra�ie, waarvan het 
eerste deel zou verschijnen in 
1993. Herhalingen van de strip 
werden echter nog jarenlang in 
diverse kranten gepubliceerd. 
De belangstelling voor zijn strip 
over Heer Bommel en Tom Poes 
bleef groot en er zouden nog 
vele boekuitgaven volgen. Mar-
ten Toonder is op 27 juli 2005 
overleden op 93-jarige leeftijd 
in het Rosa Spier Huis in Laren. 
Het leven en het werk van Toon-
der wordt al jarenlang uitvoerig 
bestudeerd. In de loop der jaren 
zijn er meer dan 3.500 boeken 
en artikelen over hem en zijn 
werk gepubliceerd. Binnenkort 
verschijnt de Bommel Litera-
tuurgids waarin al die publi-
caties zijn terug te vinden (zie 
www.klaasdriebergen.nl). Die 
blijvende belangstelling heeft 
veel te maken met zijn prachti-
ge tekeningen en het bijzondere 
taalgebruik in de Bommelstrip. 
Zo bedacht hij nieuwe woorden 
en uitdrukkingen als ‘minkukel’, 
‘breinbaas’, ‘denkraam’ en ‘geld 
speelt geen rol’. Maar ook zijn 
humor en maatschappijkritiek 
in de verhalen zijn weergaloos. 

Erik van Veen
bommel@toondertijd.nl

Marten Toonder blijvend in de belangstelling

Marten Toonder, 1972. Foto: Hans Peters, Anefo

Marten en Jan Gerhard Toonder met hun kindermeisje, 1919. Foto: coll. Letterkundig Museum

arten Toonder, de schepper van Ollie B. Bommel en Tom Poes, is 
alweer vijftien jaar geleden overleden, maar zijn werk is nog steeds 
springlevend! Zo zijn er nog regelmatig nieuwe uitgaven van zijn ver-

halen, bestaat er een heus Bommelmuseum en is er een actieve vereniging van 
liefhebbers en verzamelaars van zijn werk. Er zijn zelfs plannen voor een heus 
themapark in Groenlo dat helemaal gewijd zal zijn aan de creaties van Marten 
Toonder: BommelWereld. Wat vast niet iedereen weet, is dat Marten Toonder als 
kind nog in Scheveningen heeft gewoond.

M

Over nieuwe boekuitgaven en alle andere ontwikkelingen rond het 
werk van Marten Toonder kunt u lezen in het blad Toondertijd dat 
wordt uitgegeven door de MTVC, de vereniging van lie�hebbers en 
verzamelaars van het werk van Marten Toonder. 
Zie voor meer informatie: www.toondertijd.nl
Voor Museum de Bommelzolder en de toekomstige BommelWereld, 
zie: www.bommelzolder.nl
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com
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VERHUIZENEN ONTRUIMEN
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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96
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Huishoudelijke verzorging

Meer informatie 070 - 750 70 00  |  www.eykenburg.nl

Zoekt u ondersteuning in de huishoudelijke verzorging 
omdat het huishouden toch wat zwaar begint te worden? 
Dan helpt Stichting Eykenburg u graag!
 
Wij bieden huishoudelijke verzorging zowel via de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) als particulier. Wij 
werken in vaste teams, waardoor u niet teveel 
verschillende medewerkers over de vloer krijgt.
 
Wilt u meer weten over de huishoudelijke verzorging of 
bent u op zoek naar de actuele prijzen? Neem dan contact 
op via 070 - 750 70 00 of kijk op www.eykenburg.nl. 

Wat dat Haagse gevoel is? 
Vroeger beukenootjes zoeken 
in het Haagsche Bos of zwemles 
hebben gekregen van de Haagse 
sportleraar Zuyderveld. Al vanaf 
mijn jonge jaren woonde ik 
met mijn familie op de Zuider-
parklaan. Ik heb daar al enkele 
artikelen over geschreven in het 
boek Mijn Stad en in het boek 
daarna Stadskinderen in de Six-

ties. Het ging over mijn leven bij 
PTT in de Marnixstraat en over 
de Zuiderparkwijk. Een echt 
Haags gevoel bekroop mij bij het 
schrijven van die verhalen. Een 
nostalgisch gevoel, dat is waar. 
De open tram naar Schevenin-
gen. Het kon niet Haagser. Met 
Prinsjesdag de Gouden koets 
zien rijden. Al dat militaire ge-
doe eromheen. Schitterend!

Weet u wat ook zo Haags is: 
Florencia! De ijssalon aan de To-
renstraat. Wil je leuke verhalen 
schrijven dan moet je daar een 
uurtje gaan zitten op zo’n hoge 
kruk en alleen maar luisteren 
naar de opmerkingen van de 
gewone man. Ik probeer dan 
een beetje op Simon Carmiggelt 
te lijken. Wat kon die man mooi 
verhalen vertellen. Het was uit 
het leven gegrepen. 
Op monumentendag hebben 
mijn vrouw en ik vele ho�jes 
bezocht. Prachtig wat je daar 
tegenkomt achter normaal 

altijd gesloten deuren. Schitte-
rende Haagse momenten bij de 
monumenten. Trots ben ik als ik 
zie hoeveel mensen er naar het 
Vredespaleis gingen kijken en 
de tuinen bezochten. Maar ook 
de oude trams die door onze 
stad reden waren nostalgisch 
aanwezig. Orgels klonken die 
dag in vele kerken. Ik moest 
daardoor weer even terugden-

ken in de tijd. Feike Asma aan 
het orgel van de Evangelische 
Lutherse Kerk. Het publiek ging 
met kippenvel de kerk uit. Niet 
van de kou, maar van de ‘mae-
stro’ Asma. 

En wat te denken over de Fred. 
Ja, natuurlijk de Frederik Hen-
driklaan. Wat een allure en een 
‘leukigheid’ vond je daar en vind 
je daar nog steeds. Denk maar 
aan Paagman, de boekwinkel. 
Echt Haags! Ik kom zelf uit de 
Zuiderparkbuurt en een eigen-
gemaakte kroket van Schraven-

maker op de Dierenselaan was 
mij niet vreemd. Ik koester nog 
altijd het Zuiderpark met zijn 
vijvers, het zwembad en de kin-
derboerderij. Ik had er vroeger 
een schooltuin. Een onderdeel 
van de Herweyer tuinen. 

Louis Couperus, de schrijver, 
ziet u hem staan in de buurt van 
Pulchri Studio? Een kleine man 

met een groot schrijverstalent. 
Op de tegel voor het beeld staat 
te lezen: Zo ik iets ben ben ik een 
Hagenaar. In deze tijd schrijf ik 
gedichten en verhalen over stra-
ten en buurten van Den Haag. 
Wanneer ik daarmee bezig ben, 
voel ik mij een echte Hagenaar. 
Of Hagenees zo u wilt. Wat is 
nou het gevoel om een Hage-
nees te zijn? Dit dus! 

Peter Willemse

en echte Hagenees mag ik mij noemen. 
Geboren en getogen in de Residentie. 
Dat is op zichzelf al een Koninklijk ge-

voel. Een Haags gevoel is ook goed. 

Het kon bijna niet Haagser
E

Tram, open aanhangwagen van lijn 8 bij het Kurhaus, 1965. Foto Stokvis, collectie Haags Gemeentearchief

Louis Couperus op het Lange Voorhout “Een echt Haags gevoel bekroop mij bij 
  het schrijven van die verhalen.”
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Janus is in dit verhaal een onge-
wenst kind van een prostitué 
die door een problematische 
bevalling met een gebrek 
geboren wordt, opgroeit in een 
hem vijandig gezinde omgeving 
en een willoos kwaadaardig 
instrument wordt in de handen 
van zijn pleegmoeder. Janus 
wordt daardoor iemand die 
hij nooit had willen worden. 
Na een moord ontvlucht hij 
deze omgeving en komt terecht 
in een Fries dorp, waar hij in 
een hem gunstige omgeving 
verder leeft en de juiste mensen 
ontmoet. Hier wordt hij een 
beter mens en leeft een prettig 
leven waarin hij wordt gewaar-
deerd en gerespecteerd. En 
toch, niemand ontsnapt aan zijn 
verleden! Ook hij niet.

U vraagt zich misschien af: hoe 
bedenk je zoiets? Hoe verzin 
je zo’n verhaal? Fantasie is een 
grote gave. De Leeszaal van 
clubhuis De Mussen was in de 
jaren vijftig mijn oase in een 
meestal fantasieloze omgeving. 
In deze leeszaal kwam mijn 
fantasie tot bloei en ik nam dit 
mee naar huis. Door voorzie-
ningen zoals het oude clubhuis 
De Mussen en de juiste, stimu-
lerende begeleiding van leiders 
en leidsters, zoals meester De 
Bruin, ook wel de Beer ge-
noemd, Boelie, meester Noorde-
loos en Tante Nel, heeft clubhuis 
De Mussen een unieke plaats in 
mijn jeugd ingenomen. 

Dit clubhuis, waar de Beer met 
zijn stevige grip de bezoekende 

jeugd tussen de 7 en 21 jaar 
knap onder de duim hield. 
Met veel genoegen heb ik daar 
mijn leeshonger gestild in de 
leeszaal. Hoeveel boeken ik in 
die tijd verslonden heb, weet 
ik niet meer. De leeszaal was 
vele avonden mijn avontuurlijk 
jachtterrein, waarin ik allerlei 
heldendaden in verre gebieden 
verrichtte. Menig boek werd ook 
meegenomen naar huis, omdat 
ik niet kon stoppen met lezen. 
In deze zaal was ik veilig voor 
pesterijen van sommige andere 
jongens, zoals die van X, door 
wie ik tijdens het paaltjesvoet-
bal in de gymzaal, regelmatig als 
‘kankûhlèjûh’ werd bestempeld. 
Het clubhuis moet qua bouw en 
inrichting een school zijn ge-
weest en stond een straat achter 
ons, in de Rijswijksestraat. Als ‘s 
avonds om half zeven de deuren 
werden geopend, hadden zich al 
vele kinderen verzameld om als 
eerste in hun zaal te kunnen. 

Het clubhuis kende diverse af-
delingen, waarvan in wisselende 
samenstelling door de jeugd 
gebruik werd gemaakt. Naast de 
leeszaal was er de timmerzaal, 
handwerkzaal, schilderzaal en 
gymzaal, verspreid over de be-
gane grond en de eerste etage. 
Naast lezen was paaltjesvoetbal-
len in de gymzaal mijn tweede 
passie. Dat het daarbij niet altijd 
even zachtzinnig toeging, was 
onvermijdelijk. De grotere en 
sterkere jongens probeerden 
menig tegenstander tijdens en 
na het spel te intimideren door 
te dreigen met geweld. Twee be-
ruchte broers uit de Rijswijkse-
straat waren zulke jongens. Heel 
veel verschrikkelijke ziektes had 
ik van hen mogen krijgen. Voor 
hen was ik een ‘kankûh mog-

gool’, ook al wist ik toen niet 
eens wat dat betekende. In die 
tijd heb ik mijn sprintsnelheid 
en beweeglijkheid heel goed 
kunnen ontwikkelen. Een echte 
vechtersbaas was ik niet. Nooit 
geweest ook. 

In de hal beneden was het 
kantoor van meester De Bruin 
gevestigd met aan de linkerkant 
een trap naar boven. Het club-
huis was groot, ruim opgezet en 
riant uitgerust met al zijn zalen 
en toiletten, maar had toch 
regelmatig zoveel kinderen in 
huis dat er een extra zaal geo-
pend werd. In het kantoor van 
meester De Bruin heb ik eens 
met een groep kinderen adem-
loos zitten luisteren naar een 
verhalenvertelster, een modieus 
uitgedoste oudere vrijwilligster, 
die - vermoedelijk op verzoek 
van meester De Bruin - haar 
liefdadige instelling en sociaal 
gevoel voor de armere jeugd bij 
deze kinderen mocht uitleven.
 
Een ander indrukwekkend 
hoogtepunt elk jaar was de 
gezamenlijke kerstviering in 
de fraai aangeklede gymzaal 
van het clubhuis. Naast het 
voorgelezen kerstverhaal kreeg 
ieder kind chocolademelk, 
speculaas of iets anders te eten. 
Bij het vertrek kreeg iedereen 
nog iets mee naar huis, zoals 
fruit en snoepgoed. Het meest 
indrukwekkende was toch dat 
speciale gevoel dat je kreeg en 
met elkaar deelde als je met al 
die andere kinderen, leiders en 
diverse vrijwilligers in die zaal 
zat, met een grote kerstboom en 
echte brandende kaarsjes en het 
altijd prachtige kerstverhaal. De 
Mussen bracht dan een enorme 
kerstvreugde en saamhorig-

heid in onze buurt. Clubhuis de 
Mussen was van hen allemaal 
en meester De Bruin was God in 
onze hemel. 
Met veel genoegen heb ik jaren 
later van de foto’s uit die tijd 
genoten en daarop menig buurt-
genoot weer teruggevonden. Op 
een van de groepsfoto’s stonden 
enkele andere kinderen uit onze 
straat, zoals Riekie X, Ria X en 
Greetje X, meiden die toen al 
vroegtijdig een zekere mate van 
jong volwassenheid en vrouwe-
lijke rijpheid toonden. Meiden 
die ook zelf initiatiefrijk waren 
ten opzichte van de jongens om 
hun eigen ideeën over relaties 
door te voeren, maar waartegen 
jongens als ik dan verward ‘nee’ 
zeiden, omdat ik een dergelijke 
houding onvoldoende gewend 
was.
Het clubhuis heeft mij mede ge-
vormd tot de mens die ik heden 
ben. Dat besef komt echter met 
de jaren, de dankbaarheid ook. 
Daarom was het voor mij een 
groot genoegen om het clubhuis 
van het resultaat van mijn fan-
tasie te mogen informeren. En 
dat namens een dankbare oude 
grijze mus.

Cor Netten
cmnetten@hotmail.com

Clubactiviteiten in De Mussen

Rijswijksestraat 157, clubhuis De Mussen. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Tentoonstelling in het clubhuis De Mussen; meester J. de Bruin bewondert het werk van zijn mussen. Foto: Thuring Fotoburo, coll. Haags Gem. Archief

Hoe�kade 602 en lager, gezien van de Delpratwoningen naar de Stationsweg; in het witte gebouw 
op de voorgrond is het Clubhuis van de Mussen gevestigd, 1979. Foto: coll. Haags Gemeentearchief
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Clubhuis 
De Mussen

n mijn in het najaar van 2019 verschenen 
roman De Hondenkop beschrijf ik twee we-
relden in het fi ctieve leven van Janus, de 

jongen met de twee gezichten uit de Haagse Schil-
derswijk. Soms werd hij Gekke Janussie genoemd 
omdat hij er afwijkend uitzag, maar meestal werd hij 
‘De Hondenkop’ genoemd, een van de vele bijna-
men zoals die in de oude buurt werden gebruikt. 

I
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Het bombardement op het Bezui-
denhout heeft mijn moeder niet 
meegemaakt. Zij vertrok na haar 
‘huwelijk met de handschoen’ 
in 1934 naar Indonesië, waar 
mijn vader vol verlangen op haar 
wachtte. Daar werden mijn twee 
broers en zusjes en als laatste ook 
ik geboren. In 1953 keerden we 
terug naar Nederland, naar Zeist. 
Na heel wat omzwervingen - Zeist, 
Leiden, Washington, Utrecht en 
Hilversum - streek ik dan toch in 
1983 neer in Den Haag. 
De moeder van mijn moeder (haar 
vader was in 1933 overleden) en 
haar zuster woonden tijdens het 
bombardement nog wel in het 
Bezuidenhout, hun huis werd ge-
bombardeerd. Zij overleefden het. 

Ik heb de tekst van Mijn Pleintje 
nooit op papier gezien, maar ik 
denk dat ik het redelijk goed heb 
onthouden. 
Dit waren natuurlijk de leeuwen 
die oorspronkelijk op het Juliana 
van Stolbergplein lagen. Het ‘leeu-
wenmonument’ of ‘de zandloper’ 
ter herinnering aan de geboorte 
van Prinses Juliana in 1909. De 
leeuwen overleefden het bom-
bardement en ze werden overge-
plaatst naar het Stuyvesantplein, 
waar ze nog altijd liggen te geeu-
wen. Mijn vraag ten slotte: weet 
iemand wie de tekst en muziek 
van dit lied heeft geschreven? 

Barbara Marcus-Richel
barmarcus@casema.nl

ijn moeder is geboren in Den Haag en woonde onder andere in 
het Bezuidenhout, bij het Juliana van Stolbergplein. Zij zong voor 
mij als kind het lied Mijn Pleintje. Ik vond het zo mooi en ontroe-

rend. Misschien wilde ik daarom ook altijd in Den Haag wonen. 

Het lied ‘Mijn Pleintje’
M

Het Julianamonument met oorlogsschade na WO II; in 1956 verplaatst naar het Stuyvesantplein
Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Mijn Pleintje
Als kleine jongen speelde ik zo dikwijls 
voor de deur
Daar was een zonnig en gezellig plein
Daar speelden we zo vrolijk in de bloesemgeur
Want o het is zo zalig een kind te zijn 

En op mijn pleintje
Met zijn fonteintje
Dat heeft het nooit gedaan
Vier stenen leeuwen 
Liggen te geeuwen 
Een agent blijft staan

Mijn eerste liefde had ik natuurlijk ook daar
in die buurt
We zwierven ‘s avonds stevig arm in arm
We hadden het witte bankje op mijn pleintje 
afgehuurd
Want ook dat bankje had zijn eigen charme

En op mijn pleintje
Met zijn fonteintje
Dat heeft het nooit gedaan
Vier stenen leeuwen 
Liggen te geeuwen 
Een agent blijft staan

Wanneer ik ver weg ben, ergens in het buitenland
Dan krijg ik dikwijls heftig heimwee pijn
Dan grijp ik haastig naar een half vergeelde 
Haagse krant
Dan zoek ik naar een foto van mijn plein 

Want ach mijn pleintje
Met zijn fonteintje
Zou dat nog steeds niet gaan
Zouden de leeuwen 
Nog steeds maar geeuwen
Zou de agent er nog staan 

Wanneer de dood mij medesleurt als lang 
verwachte buit
Dan trekt de stoet zo statig langs mijn plein
De dienstmeisjes kijken verschrikt de ramen uit
Ze hebben heus een beetje chagrijn 

En langs mijn pleintje
Met zijn fonteintje
Dat heeft het nooit gedaan
Liggen de leeuwen 
Nog steeds te geeuwen
En de agent slaat aan 

Crossover stapt wel héél
gemakkelijk in en uit

Maak een proefrit:
070 - 329 70 51

Showroom & verkoop:
Zichtenburglaan 76-82

45
KM

Crossover stapt wel héél
gemakkelijk in en uit

www.autohoutwijk.nl

G E Z O C H T
VRIJWILLIGE 

CHAUFFEURS EN BEGELEIDERS

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR
WWW.DEVOLHARDING.NL 

Een belangrijke sociale functie van het vervoer binnen de 
Volharding Steun en Toeverlaat is om mensen van huis, 
vice versa, naar de dagbesteding te brengen.

Voor vervoer naar de locatie Florence Hofzichtlaan, Mariahoeve 
en voor de locatie Florence Westho	 , Rijswijk werken wij in twee 
dagdelen: in de ochtend van 8.30 uur tot 10.30 uur en in de middag
van 14.30 tot 17.00 uur. Natuurlijk houden wij rekening met de wensen 
van onze chau	 eurs/begeleiders. Geduld, behulpzaam, vriendelijkheid 
en ervaring met ouderen bevorderd de samenwerking.

Jouw bereikbaarheid via mobiele telefoon, WhatsApp of email is 
noodzakelijk om snel en makkelijk te kunnen communiceren.
Wij vervoeren mensen met moderne personenbussen voor acht 
personen. Als chauffeur moet je wel rijbewijs B hebben. Ervaring met 
rolstoelvervoer is een pré maar niet noodzakelijk. 
Als waardering geven wij onze vrijwilligers een vergoeding voor hun 
werkzaamheden van 4,50 euro per uur met een maximum van 141 euro 
per maand en een maximum van 1700 per jaar, volledig belastingvrij. 
Als u AOW heeft of een uitkering kunt u dit bedrag volledig houden 
ZONDER gekort te worden. Dit is wettelijk bepaald!

IInnffoorrmmaattiiee  oomm  cchhaauuffffeeuurr  ooff  bbeeggeelleeiiddeerr  ttee  wwoorrddeenn??
Bel tijdens kantooruren 070- 221 05 82 of rechtstreeks met onze 
coördinator vervoer Jan de Bruijn M. 06-278 76 400. 
Het opsturen van je CV via e-mail: jan@devolharding.nl heeft de 
voorkeur. Wij nemen dan contact met je op.
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Bee Bee 
Sisters 
De band de Bee Bee Sisters bestond 
uit drie Indische meisjes die met hun 
families in 1950 van Indonesië (voor-
malig Nederlands-Indië) naar Den Haag 
kwamen en op de HBS een zangtrio 
vormden, met een Andrew Sisters-achtig 
repertoire. De bandnaam sloeg op de 
eerste letters van de achternamen van 
Inge en Jetty von Bornemann en Ruby 
van den Berg. In 1955 brachten zij een 
78 toeren plaat uit in samenwerking 
met het orkest De Ramblers met de titel 
Rollin’ Stone. De Bee Bee Sisters wer-
den vaak begeleid op gitaar door Harry 
Snijtsheuvel en traden op in o.a. de Kur-
hauszaal, op de radio en bij de NCRV tv. 

Tocci’s 
Milkbar
Tocci’s Milkbar aan de Hofsingel nr. 8A 
was de eerste zogeheten milkbar in Ne-
derland. Salomon Jacob Tokkie, ook wel 
Harri Tocci genoemd, en zijn echtgenote 
Martha Augusta Beatrice Tokkie-Schmidt 
zijn in 1933 met Tocci begonnen. De 
familie woonde ook op dit adres, dat 
tussen de Spuipoort naar het Binnenhof 
en Lange Poten lag. 
Harri had in Engeland de milkshake 
ontdekt. In zijn bar kostte de milkshake 
twintig cent en een kop koffie tussen de 
vijf en acht cent. Tocci’s Milkbar werd 
al snel een trefpunt voor middelbare 
scholieren, studenten en artiesten. 
Helaas overleefde de Joodse Salomon de 
Tweede Wereldoorlog niet; hij werd in 
1943 vermoord in Auschwitz. Martha en 
de twee kinderen overleefden de oorlog 
wel. Na de oorlog zette Martha de zaak 
voort met dochter Ariane en schoonzoon 
Ron Goedvolk (later o.a. burgemeester 
van de Denneweg). Het werd opnieuw 
een trefpunt voor jongeren die belang-
stelling hadden voor muziek, politiek, 

beeldende kunst en literatuur, en pijp ro-
kende studenten in hun loden jassen die 
van jazz en/of dixieland hielden. Tevens 
kwamen er bekende Haagse voetballers 
en Haagse ondernemers. In de latere pe-
riode waren er ook andere (niet-alcoho-
lische) drankjes te koop en kon je er zelfs 
een maaltijd nuttigen. Alle bestellingen 
werden dan rondgebracht door mooie 
jonge dames. Ook deden de flipperkast 
en de jukebox zijn intrede. De bekende 
Haagse tekstschrijver Cor Gout heeft een 
lied geschreven over Tocci’s Milkbar, die 
te beluisteren is op de cd The Noble Folly 
of Rock ‘n’ Roll uit 2006, uitgevoerd door 
Trespassers W. Zowel de tekst als de 
melodie zijn van de hand van Cor Gout. 
Tocci’s Milkbar komt veel voor in allerlei 
Nederlandse literatuur. In 1975 moest de 
bar sluiten ten behoeve van de uitbrei-
ding van de Tweede Kamer; het interna-
tionaal Perscentrum Nieuwspoort kwam 
ervoor in de plaats.

The Black 
Eye
The Black Eye was een indo-rock band 
in de periode 1964-1967, met Harry 
Bredow (gitaar), Joop Ketting Olivier 
(gitaar), Tony Lentze (bas), Ruud Toor-
op (zang, gitaar) en Roland Wijnands 
(drum). De naam van de band stamt 
af van het allerbekendste indo-rock 
nummer (evergreen) Black Eye. Harry 
richtte de band op en nam een groot 
deel van de bezetting mee van The 
Eastern Aces, waar hij zelf ook in 
speelde. The Black Eye trad regelmatig 
op in de Yvonne bar (Stationsweg) 
waar je op zondagmiddag door de 
ramen naar binnen kon kijken. Achter 
de bar stonden Rinus Nannes en zijn 
echtgenote. Op die locatie is ook een 
live tape gemaakt van een optreden 
uit 1965.

Robert Mindé
romin@ziggo.nl

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

Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

“Café de Florèz? 
  Gewoon doen!”

Warm welkom
We worden warm welkom 
geheten door de beide eigenaren 
Gilliam en Lucy de Florez. Er 
komt al snel een mooie, gekoel-
de Beaujolais van Jean Paul Brun 
en een lekkere �les koud water 
op tafel. Even later gevolgd door 
de oesters met een vinaigrette. 
Een prima combinatie om deze 
warme avond mee te starten! 

We bekijken de kaart met zo’n 
kleine zeventien gerechtjes 
van tien euro elk. Een enorme 
variatie met een aantal vegetari-
sche gerechtjes, typisch Franse 
dingen zoals steak tartare en 
escargots maar ook eend, vijgen, 

krab en diverse visjes. Voor de 
lunch heb je waarschijnlijk 
genoeg aan één gerechtje, 
voor het diner neem je 
er twee en ben je een 
grote eter, dan eet je toch 
gewoon drie van deze 
lekkernijen.

Een heel goed begin
Els begint met de salade niçoise. 
Er zijn van dit recept op zijn 
minst honderd varianten te 
vinden, maar één met lekker 
verse en kort gegrilde tonijn 
kom je niet zo snel tegen, zeker 
niet voor een tientje. Marcello is 
nieuwsgierig naar de �igues de 
patate douce; zoete aardappel 

met vijgen en geitenkaas uit de 
oven. Het smaakt voortreffelijk, 
een heel goed begin!

Steppegrass en 
zwart bestek
Voor gerecht twee heeft Els een 
visgerechtje uitgezocht, �ilet 

de bar, zeebaars�ilet op de huid 
gebakken met een antiboise van 
o.a. cherry tomaatjes en pijn-
boompitten. Marcello geniet van 
twee mini-hamburgers. Als bij-
gerecht hebben we steppegrass, 
de dunste frietjes die we ooit 
zagen met een heerlijke Franse 
mayo. Steppegrass? Nooit van 
gehoord, maar even googelen en 
je komt er al snel achter dat dit 
gerecht in 1960 (!) is bedacht 
door che�kok Jean Ceustemans 
in Hotel Quellental. We sluiten 
af met de perfecte crème brûlée, 
een gerecht dat niet zo moeilijk 
lijkt, maar zelden zo perfect 
wordt gemaakt... 

We zouden bijna vergeten te ver-
tellen dat je hier eet met zwart 
bestek en dat alles wat je ziet 
in dit restaurant ook te koop is, 
zelfs het bijzondere bestek.
Wij zeggen: “Café de Florèz? 
Gewoon doen!”

Café de Florèz
Annastraat 17, Den Haag
Reserveren: 070 7430760/ 
info@cafede�lorez.nl

Gerechten € 10,00 
(2 specialiteiten van € 20,00)
Steppen-grass €  5,00
Dessert vanaf €  5,00
Drankjes normale prijzen

Het is zes uur ‘s avonds en ruim dertig graden als we buiten in het sfeervolle Annastraatje 
neerstrijken aan een Frans tweepersoons terrastafeltje bij Café de Florèz. Je waant je 
zomaar in hartje Parijs! Het gaat heel goed met het restaurant want sinds de laatste keer dat 
we hier zijn geweest, is de zaak uitgebreid met de ruimte van de buren en wel twee keer zo 
groot geworden.
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Dat tekenen voor vier jaar ging 
gepaard met twee verzoeken 
mijnerzijds: of ik van de Cava-
lerie over kon stappen naar de 
Verbindingsdienst (in Ede had 
ik tenslotte mijn verbindings-
opleiding gevolgd) én of ik dan 
ook gelegerd kon worden in 
Den Haag, immers mijn woon-
plaats. Beide verzoeken werden 
gehonoreerd en dus hoefde 
ik niet met mijn zwarte baret 
naar Seedorf, waar ik bestemd 
was voor het 102 Verkennings-
bataljon. En ach, het inleveren 
van die zwarte baret deed wel 
even zeer, maar ik heb er nooit 
psychische problemen aan over 
gehouden! Het voordeel van de 
standplaats Den Haag was in de 
eerste plaats dat ik thuis mocht 
wonen en slechts voor de week-
diensten - sergeant van de week 
heette dat toen - in de (Alexan-
der)kazerne moest verblijven. 
Weliswaar betekende dat ‘thuis 
wonen’ wel inwonen bij mijn 
schoonouders in een vierkamer 
woninkje aan de Soestdijkse-
kade, maar dat was alsnog beter 
dan in de kazerne bivakkeren. 

Het 891 Vbbd verzorgde en 
beheerde in die tijd twee com-
municatiecentra: de bunker 
naast het Hoofdkwartier van de 
Landmacht in de Julianakazerne 
aan de Therese Schwartzestraat 
en de MEVAG-bunker (defen-
siedatacenter) in de Lier. Ik 
werkte dus in de bunker, ook 
wel genoemd ‘de bunker van 
Seys Inquart’, waar mijn collega-
schrijver Carl Doeke Eisma al 
eerder een uitgebreid artikel 
over schreef. 

Ik werkte daar twee jaar op het 
berichtenkantoor, waar sergeant 
1e klasse Aalders de scepter 
zwaaide, en twee jaar als hoofd 
van het ordonnansenkantoor. 
De eerste twee jaar werkte ik 
in continudienst, de tweede 
functie was ‘gewoon’ een dag-
functie. Sergeant Aalders was 
een milva, zoals de leiding van 
het verbindingscentrum vol-
ledig in handen was van milva’s, 
toen nog een aparte groep 
binnen het leger en gehuisvest 
in Kijkduin. Ik raakte er dus 
vroeg in mijn leven aan gewend 

om ‘onder vrouwen’ te werken. 
Sergeant Aalders kwam zelfs 
nog even bij ons thuis toen mijn 
oudste dochter net geboren 
was. Ze ging vroeg weer naar 
huis, omdat deze dochter juist 
deze avond had gepland als 
integrale huilavond! Er werkten 
ook nog drie milva-of�icieren: 
kapitein Stenger was eindver-

antwoordelijk voor de bunker 
(maar rapporteerde wel aan de 
bataljonscommandant), van de 
andere twee ben ik helaas de 
namen vergeten, maar ik kan 
mij nog wel herinneren dat de 
of�icier die verantwoordelijk 
was voor de codekamer (waar 
de uitgaande berichten versleu-
teld en in de inkomende berich-

ten ontcijferd werden) bepaald 
niet lelijk was. En dat staken 
de dienstdoende mannelijke 
reserveof�icieren ook niet onder 
stoelen of banken. In de loop 
van die vier jaar gingen er van-
zelfsprekend dan ook nogal eens 
geruchten voorbij over de meest 
spannende en complexe relaties 
tussen beide soorten of�icieren. 

 Dinsdag 1 september 2020   

Mijn militair paspoort

recies op 1 juni 1964 ging mijn contract in 
als Kort Verband Vrijwilliger (KVV’er) bij het 
891e Verbindingsbedieningsbataljon (Vbbd). 

Die KVV-status was vooral geboren uit noodzaak en 
het gevolg van een goedbedoeld advies van mijn 
commandant van de Kaderschool in Ede, waar ik de 
opleiding voor onderoffi cier volgde. Die noodzaak 
was veroorzaakt door een ‘niet geplande’ zwanger-
schap (een zogenoemd ‘moetje’) van mijn toenmalige 
vriendin: zij was zeventien en ik negentien en ik was 
net in militaire dienst. Een kort verband van vier jaar 
leek de meest adequate oplossing: ik kreeg meteen 
salaris, kon verder studeren en zou na die vier jaar 
een jaarsalaris als premie meekrijgen. Op 5 juni 1964 
trouwde ik, we zouden 51 jaar getrouwd blijven, tot 
het overlijden van mijn vrouw in november 2015.

P

“Aan het werken met de 
ordonnansen heb ik aardig wat 
vriendschappen overgehouden”

Vier jaar in de ‘hunkerbunker’

“Na de Tweede Wereldoorlog is de bunker door het Nederlandse le-
ger in gebruik genomen met als oorlogsbestemming commandopost 
van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten en mede daarom werd 
er een verbindingscentrum in ondergebracht. In een van de kamers 
stond telexapparatuur en hier kwamen gecodeerde berichten, zowel 
uit ons eigen land als daarbuiten binnen. Deze kamer bevond zich 
diep onder de grond en op de verdieping erboven had de marine en-
kele ruimten in gebruik. In een artikel uit 1995 las ik dat de bunker 
nog steeds een militaire bestemming had. Er wordt gesproken van 
een object met een geweldige omvang met een grondvlak van onge-
veer 60x30 meter. De nokhoogte van het dak ligt ongeveer vijftien 
meter boven het maaiveld.” - Carl Doeke Eisma

Julianakazerne, 1955

Ontwerp 6 Nr 401 de bunker
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Maar geruchten en feiten zijn 
twee verschillende dingen, dat 
was toen al een gegeven.

Ergens vond ik op internet 
dat dit verbindingscentrum 
er vooral was om het contact 
tussen het hoofdkwartier en 
de in het buitenland gelegerde 
militairen (bedoeld was toen 
vooral Curaçao en Suriname, de 
TRIS) te onderhouden. Dat was 
voor een deel waar, maar het 
merendeel van de berichten die 
voorbijkwamen hadden meer 
betrekking op het signaleren 
van de bewegingen van onder 
meer Russische vissersboten, 
die soms te gevaarlijk op NAVO-
gebied terechtkwamen. Het was 
immers de tijd van de Koude 
Oorlog! Die berichten kwamen 
dus binnen per telex, in mindere 
mate per post, en per radio, in 

de een paar honderd meter ver-
derop gelegen radiobunker. En 
vaak waren die berichten ver-
cijferd of gecodeerd en moesten 
ze eerst de codekamer passeren. 
Via het berichtenkantoor, waar 
ik dus werkte, werden de be-
richten verder gedistribueerd. 
Meestal binnen Den Haag (door 
de ordonnansen) of naar elders 
in Nederland (1e Legerkorps 
in Apeldoorn), of Duitsland 
(NATO-vestiging in Rheindalen). 
Met name de nachtdiensten op 
het berichtenkantoor waren 
soms best saai: als er geen of 
nauwelijks berichten binnen-
kwamen, was het vechten tegen 
de slaap. Bovendien hadden die 
nachtdiensten als nadeel dat ik 
overdag moest uitslapen, het-
geen in de kleine vierkamerwo-
ning niet gemakkelijk was, want 
dan moest het opklapbed in 

onze woonkamer uit staan en 
werd mijn vrouw met dochter 
(en later zoon) verbannen 
naar de huiskamer van mijn 
schoonouders. Weekdiensten 
op de kazerne had ik ongeveer 
één keer per drie maanden; dan 
sliep ik dus ook niet thuis. 

Mijn tijd op het ordonnansen-
kantoor was eigenlijk de leukste 
periode in de bunker (die 
overigens door collega’s met 
gebrek aan humor ook wel ‘hun-
kerbunker’ werd genoemd); 
als sergeant kon ik het met 
de diverse ordonnansen goed 
vinden en deden ze altijd wel 
wat er van hen gevraagd werd. 
Ook als ze na een paar inten-
sieve ronden door Den Haag er 
weer op uit moesten om een of 
ander spoedbericht te bezorgen. 
Voor de ordonnansen die in Den 
Haag in een jeep of op motor 

(Matchless) reden, was het 
interlokale ordonnans zijn een 
promotie, want dan mochten 
ze in een Volkswagen door het 
land of net over de grens. Er ge-
beurde natuurlijk ook onderweg 
weleens wat in een tijd waarin 
het verkeer op de rijkswegen 
aanzienlijk minder intensief 
was dan nu. Maar het meest 
spectaculaire was toch wel dat 

een van ‘mijn’ motorordon-
nansen het presteerde om met 
zijn motor in een trouwstoet te 
knallen. Dat was Edward Kroon, 
overigens een begenadigd ama-
teurwielrenner in die tijd.  

Aan het werken met de ordon-
nansen heb ik aardig wat 
vriendschappen overgehouden, 
die na mijn kort verbandtijd 
nog een paar jaar standhiel-
den. Totdat iedereen eigen en 
andere keuzes maakte in het 
leven en die band ver�lauwde of 
helemaal wegviel. Die tijd heeft 
me ook een rijbewijs opgele-
verd. Ik had mijn commandant 
ervan kunnen overtuigen dat 
ik zelf de interlokale routes 
moest kunnen controleren en 
daarom een rijbewijs nodig 
had. Ik kreeg les in een ouder-

wetse Renault, elke dag 
gedurende een maand. 
Slaagde in één keer en kon 
toen meteen mijn militaire 
rijbewijs laten omzetten in 
wat men toen een burger-
rijbewijs noemde. Ik heb 
ook nog geprobeerd op die 
manier aan een motorrijbe-
wijs te komen, maar dat mis-
lukte: de instructeur had mij 
niet gewend aan het rijden in 
een zandgebied. Dat wreekte 
zich bij het examen: na een 
gemakkelijke rit door Den 
Haag stuurde de examinator 
mij naar de Waalsdorpervlakte 
en vroeg mij een stukje in de 
duinen te rijden. Dat liep dus 
na tien meter al mis, waarna ik 
niet meteen aan een herkansing 
dacht. Overigens kreeg ik nog 
het aanbod van mijn comman-
dant om nog eens een paar 
maanden naar Ede te gaan voor 
de opleiding tot reserveof�icier. 
Zat wel de verplichting van 
nog eens zes jaar bijtekenen 
aan vast. En daar was ik toch te 
weinig ‘volbloed’ militair voor. 
Militair zijn was voor mij een 
oplossing in een moeilijke situ-
atie, maar geen roeping.

Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl 

 Dinsdag 1 september 2020   

Commandobunker van de Reichscommissaris Seys-Inquart, Clingendael Park

Thuis in uniform met 
pasgeboren dochter Yolanda op schoot

Toespraak Seyss Inquart op het Binnenhof. Foto: collectie Haags Gemeentearchief
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Toen we volleerde zwemmers 
waren, moesten we in het 
Zuiderparkbad afzwemmen om 
ons diploma te halen. We zijn 
toen alle drie geslaagd, maar ik 
bijna niet. Dat kwam doordat 
ik bij de rugslag veel water 
over mijn gezicht kreeg en me 
verslikte. Ik stikte bijna en 
wilde de kant vastpakken, toen 
de toeschouwers die daar zaten 
mij toe gilden: “Nee, nee, niet 
doen, doorzwemmen!” Geluk-
kig had ik de kant niet vastge-
pakt, want na a�loop kwam de 

badmeester me ondervragen. 
Vanaf die tijd kregen we ieder 
jaar een maandkaart, waar-
mee je dan de vakantiemaand 
augustus iedere dag kon 
zwemmen, behalve op zondag 
want dan was er gemengd 
zwemmen. Zo’n maandkaart 
kostte een gulden, dus dat was 
een stuk voordeliger dan steeds 
voor een dubbeltje te gaan 
zwemmen. 

Het Zuiderparkbad had een 
heren- en een damesbad, 

gescheiden door een soort dik 
zeildoek. Ik gluurde vaak door 
de kieren van het zeildoek om 
te zien hoe het er bij de heren 
aan toe ging en dan probeerde 
ik in al die drukte mijn broertje 
te ontwaren. De kleine jongetjes 
mochten nog tot een bepaalde 
leeftijd met hun moeder of 
zusjes mee. Wij gingen vaak 
met zijn drieën in een bad-
hokje om te voorkomen dat de 
badjuffrouw je met een vreemd 
kind in een hokje duwde. Veron-
derstel met een vreemd kind in 
je blootje staan, dat nooit! Met 
warme, drukke dagen moch-
ten we niet uren blijven, maar 
werden we na een uur opgeroe-
pen. Ik hoor nog de stem van de 
omroeper door het zwembad 
schallen: “Hallo, hallo, even luis-
teren dames, van kamer één tot 
en met zesenzestig aankleden. 
Voortmaken dames, er wordt op 
u gewacht.”

Na het zwemmen aten we 
lopend ons broodje op om 
daarna nog van alles te onder-
nemen. Even van de ene bank 

op de andere springen in het 
rosarium. Daarna bij de pauwen 
gaan kijken en de mannetjes-
pauw uitlokken om zijn staart 
uit te vouwen met de leuze 
”Pauw, pauw, ik ben mooier dan 
jou.” Dan nog handstandjes en 
koprollen op de grote speel-
weide om te eindigen bij Ot en 

Sien in het kleine speeltuintje. 
Zo waren wij uren van huis en 
hadden onze moeders de tijd 
om rustig hun dingen te doen. 

Bij thuiskomst zelf je bad-
goed uitspoelen en aan de lijn 
hangen, dat werd ons al jong 
geleerd. Als je het vergat, had je 
de volgende dag een nat zooitje. 
Eigen schuld, dikke bult!
Met heel warme dagen en 
zwoele avonden gingen we met 
het hele gezin na het avondeten 
nog een paar uurtjes naar de 
speelweide in ons geliefde Zui-
derpark. Mijn moeder en vader 
mee, dat was pas echt genieten 
voor ons. We gingen in die tijd 
nog niet met vakantie, maar het 
WAS vakantie.  
 
Helena Schuemie
helena.schuemie@ziggo.nl

Zo zwommen 
wij vroeger

oen ik acht jaar was ging ik samen met 
mijn jongere zusje en mijn oudere broertje 
op zwemles in De Regentes in Den Haag, 

waar wij toen woonden. Mijn moeder had met korting 
van De Volharding de leskaartjes gekocht. Van de 
jongste af kregen we les, dus Piet, mijn broertje, was 
als laatste aan de beurt. Maar omdat hij niet aan de 
hengel wilde, verstopte hij zich. Dan moest ik hem van 
de badjuffrouw gaan zoeken. Hij verstopte zich vaak 
achter de waterval van de fontein in het kikkerbadje. 
Daar kon je rustig zitten zonder nat te worden. Als hij 
gevonden was, had hij grote pret en de juf lachte mee, 
want ze vond Piet een leuke jongen.  

T

Zwembad De Regentes in de Weimarstraat. Foto: Dick Noorhoff, collectie Haags Gemeentearchief

de haagsche
glashandel bv

www.haagglas.nl
WEGASTRAAT 19 t/m 21 - DEN HAAG (DE BINCKHORST)

AVOND- NACHT- EN WEEKEND SERVICE
Onze servicedienst is 24/7 bereikbaar voor het leveren en zetten van glas.

Behandeling aan huis 

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

Een team van prothesespecialisten 

www.novodent.nl

 

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

Enrico, Martijn, Jasper 
en John Jellema

Tel: 070-3555790
info@novodent.nl

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag

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

Den Haag

9-15 september

“We gingen in die tijd nog niet met     
vakantie, maar het WAS vakantie”

 Dinsdag 1 september 2020   



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

Beauties of the Sixties (32) John Vroom (autojournalist)

Wolseley 1100

Terug naar de Wolseley 1100. 
Een vlot vierdeurs model met 
een ruimtelijk interieur en 
daarmee bedoel ik een beetje 
kaal, want alles was onderge-
schikt gemaakt aan opberg-
ruimte. Een bijzondere bijzon-
derheid van het merk Wolseley 
was dat alle modellen in de 
grille het Wolseley-logo hadden 
en dat daar verlichting in zat, 
dus ook bij deze 1100. Té leuk 
toch? Het dashboard was een 
smalle rand metaal met voor 
je een smalle snelheidsmeter 
met drie tuimelschakelaars, het 
contactslot, één trekknop van 
de choke, een drukknop voor 
de ruitensproeiers en vier con-
trolelampjes, met in het mid-
den ruimte voor een optionele 
radio met Midden en Lange 
Golf en daarnaast alleen maar 

metaal. Daaronder over de hele 
breedte een royale a�legplank 
waar links en rechts ruimte was 
voor kleine kleinigheden. En 
daaronder de schui�jes voor de 
kachel en links van de bestuur-
der een zwart rond bakje in 
een zwart houdertje, dat moest 
dienen als asbak. Lekker handig 
daar beneden. Het stuur had 
de typische Mini-stand en was 
wat schuin naar het midden 
geplaatst, zodat je er enigszins 
scheef voor zat. De plaatsing 
van het stuur was ook wat 
hoog. Kan nooit echt lekker ge-
stuurd hebben naar mijn idee, 
maar dat terzijde.  Het portier 
van binnenuit openen deed 
je door een langwerpig zwart 
kunststof hendel, dat licht naar 
beneden gericht stond, om-
hoog te duwen en dan snel het 

andere deurhendeltje te grijpen 
om het portier vast te houden. 
Geen armsteunen, want die 
zaten alleen achterin. In de 
portieren grote opbergvakken 
voor van alles en nog wat. 
Natuurlijk waren de voorpor-
tieren voorzien van de bekende 
tochtraampjes, de ideale bin-
nenkomer van het inbrekers-
gilde. De stoelen waren in die 
tijd �link in lengte verstelbaar. 
De bagageruimte was mooi plat 
en vierkant, maar je moest wel 

uitkijken dat je ruimte over-
liet voor de inscharnierende 
metalen beugels, anders werd 
bij het sluiten de bagage geplet. 
Handig was de toen gebruike-
lijke hoedenplank tussen het 
achterraam en de leuning van 
de achterbank. Nou ja, handig? 
Alles wat je daarop legde zeilde 
tijdens het rijden regelma-
tig van links naar rechts. De 
benzinedop was overigens niet 
met een sleutel afsluitbaar. 
Dat kon in die tijd nog. Rijden 

deed de 1100 heel plezierig. 
Uitstekende wegligging, straffe 
maar toch comfortabele vering 
en het mooie vond ik altijd de 
diepbruine uitlaatbrom. Voor 
de rest was hij typisch Engels 
afgewerkt en dat betekende in 
die tijd dat er nog weleens wat 
vanaf viel, zoals een raamlijst 
ofzo. Desondanks een heel �ijne, 
Britse auto!

John Vroom
johnvroom@planet.nl

k heb het er al eerder over gehad, maar ik 
vind het nog steeds briljant van BMC (The 
British Motor Company) om na de MINI -

met als uitgangspunt veel ruimte, motor dwars 
geplaatst, wielen op de uiterste hoeken en hydro-
lastic vloeistofvering - één model te introduceren 
voor zes verschillende merken met her en der 
een stukje eigen merkidentiteit. Op een rij waren 
dat de Austin Glider 1100, Morris 1100, Wolseley 
1100, Riley Kestrel, MG 1100 en de Vanden Plas 
Princess 1100. Maar zoals gezegd, de basis was 
hetzelfde. Slim hè? 

 Dinsdag 1 september 2020   

“Nog één verkeerd woord 
en ik stap zo uit”, lijkt 
Nathalie te zeggen tegen 
de eigenaar van deze Ford 
Capri. Waarschijnlijk een 
saaie boekhouder die zich 
met deze Capri van zijn 
sportieve kant wilde laten 
zien. Maar helaas, schijn 
bedriegt. 

I
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Omroep West houdt je 24 uur per dag op de hoogte van alles wat je moet weten. 
Daarnaast staan ook andere mooie programma’s in de planning op radio, tv en online. 
Download de Omroep West app of kijk op Omroepwest.nl voor meer informatie. 

89.3 Radio West maandag t/m vrijdag 
07.00 uur Muijs in de Morgen
Nieuws, weer en verkeer, gepresenteerd door Bas Muijs. 

09.00 uur Aan de Bak
Gezellige muziek, spelletjes en een bak koffie met Patrick van Houten.

12.00 uur De Lunchshow
Een krokante lunchshow met Justin Verkijk.
14.00 uur Gebakken Lugt

Paul van der Lugt draait de lekkerste platen ooit gemaakt. 

16.00 uur Studio Haagsche Bluf (tot 19 uur, dan non-stop muziek) 
Nieuws, weer en verkeer, Tjeerd Spoor neemt je mee door de avondspits.

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

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

14.00 uur Zuid-Holland Sport (tot 18 uur, 
dan non-stop muziek). Met de stand van zaken 
op de voetbalvelden van de topamateurs. Met 
Menno Tamming (foto) en Herman Nanninga. 

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

09.00 uur Muziek van alle Tijden
Pieter Kuipers draait op verzoek.

10.00 uur UIT! (tot 12.00 uur, daarna Non-stop muziek).

TV West maandag t/m vrijdag 
Dagprogramma’s vanaf 17.00 uur:

ma: Knooppunt Holland Johan Overdevest fietst met een bekend iemand 
een knooppunten route door Midden-Delftland (31/8 George Baker)

di:  Team West Kirsten roept samen met de politie je hulp in bij het 
oplossen van misdrijven. 

wo: Eruit op de Buis: Met op 2/9 een vogelshow in Avifauna. 

do: Achter de Scherven Fred Zuiderwijk duikt in de archeologische 
wereld van Den Haag. 

vr: Boeren tussen Steden 
Een serie over hoe boeren zich in de randstad staande weten te houden. 

17.30 uur TV West Nieuws (elk half uur herhaling)

17.45 uur  Weer met Huub  Met weerman Huub Mizee

TV West zaterdag
07.30 uur  TV West Weekoverzicht

10.45 uur  LIVE: Herdenking Nationaal Monument Oranjehotel
Live registratie van de herdenking bij de gevangenis in Scheveningen. 

17.00 uur  Herhaling herdenking, met aansluitend de documentaire 
De Laatste Getuigen, waarin acteurs de verhalen vertellen van mensen 
die in het Oranjehotel gevangen hebben gezeten.  

TV West zondag
09.00 uur Residentie Orkest: Paleiskerk Sessies
Registratie van een van de Paleiskerkconcert van het Residentie Orkest

12.00 uur  Het Geheime oorlogsdagboek van Riet Hoogland
Documentaire over een van de gevangenen van het Oranjehotel.  
20.00 uur TV West Sport
Samenvattingen van de dit weekend gespeelde wedstrijden. 

Download de gratis Omroep West app. 

Deze week bij

west

Nieuws, weer en verkeer, Tjeerd Spoor neemt je mee door de avondspits.

Rogier van der Zanden geeft je uitgaanstips 

Sjaak Bral neemt op zijn eigen wijze de actualiteit door.

(tot 18 uur, 
Met de stand van zaken 

op de voetbalvelden van de topamateurs. Met 
Menno Tamming (foto) en Herman Nanninga. 

Kom langs in de winkel,
bekijk ons aanbod en laat u adviseren.

Het Warenhuis voor Thuis

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

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

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

Gespecialiseerd in:
* Herstofferen van banken en fauteuils
* Stofferen van leren meubels
* Vernieuwen van binnenwerken
* Fauteuils op lengtemaat maken
* Fineren en politoeren
* Antiek-restauraties
* Biezen, Rieten en Rotan stoelen
* Leerrestaurateur/stylist

Ambachtelijke
Meubelstoffeerderij

DREWES Fahrenheitstraat 273A
2561 DV Den Haag

Voor informatie: 06 - 25 31 42 31
meubelstoffeerderijdrewes@live.nl

Geef uw meubels een tweede kansGeef uw meubels een tweede kans

Nog niet zo heel lang geleden was het 
ongemanierd als je een pak droeg zon-
der stropdas en het boord open. Voor 
veel mannen was het een standaard 
aankoop. Een nieuw pak, een over-
hemd, paar sokken en een stropdas. 
Grappig om te zien hoe snel dit gedrag 
de laatste jaren is veranderd, want als 
je nu om je heen kijkt en op tv, dan zie 
je nog weleens een man in een pak, 
maar dan wel zonder stropdas en het 
boord open. Nieuwslezers hebben het 
nog lang volgehouden, maar daar is 
nu ook de trend ‘boord open en geen 
stropdas’, een uitzondering daargela-
ten. Je raakt eraan gewend en ik moet 
bekennen dat ik het nu zelfs vreemd 
vind te kijken naar de weerman in een 
pak met stropdas. Tja, tijden veran-
deren snel en het zal je handel maar 
zijn, want ik denk dat de verkoop van 
stropdassen wel fors gekelderd is. 

Zelf ben ik altijd een groot lie�hebber 
geweest - en nog steeds - van een mooi 
pak, een wit overhemd met tabs en een 
modieuze stropdas. Ik kon geen mode-
zaak voorbijlopen of ik moest even door 
hun dassencollectie grasduinen, zoals 
bij Pelger, Bonneterie en Cravat Club. 
Heerlijk waren die dassenspeciaal-
zaken zoals Tie Rack op Schiphol. Was 
de stropdas ooit bedoeld als lapje stof 
om de knoopjes van het overhemd te 
camou�leren, werd het in de loop der 

jaren een mode-object. In de jaren 
zestig werden ze steeds smaller en 
kwamen ook de gehaakte dassen in 
opkomst, met een logootje of zwart 
balletje aan de onderkant. Daarna 
werd de dassenmode weer breder 
en werden het hele lappen stof van 
kin tot buik. De patronen werden ook 
steeds kleurrijker en wilder en het 
toppunt van lulligheid waren toch 
wel de Mickey Mouse en Donald Duck 
prints. Gelukkig is dat overgewaaid en 
zijn de hedendaagse dassen beschei-
den van formaat en ontstaat er weer 
een trend naar de smallere versies. 
Waar ik mij momenteel het meest 
aan stoor, is niet het feit dat er bijna 
geen das meer wordt gedragen, maar 
hoe prominenten eruitzien als ze wél 
een das dragen. Veelal slecht gestrikt, 
waarbij de das niet aansluit op het 
boord. Ministers Grapperhaus, Slob, 
Hoekstra en Koolmees zijn daar een 
mooi voorbeeld van. Dat die foto- of 
tv-jongens niet even zeggen: ‘trek je 
das even strak’, maar dat terzijde. Maar 
zoals ik altijd al zeg, de toekomst ligt 
in het verleden. Er zal wel weer een 
tijd komen dat jongeren de stropdas 
weer ontdekken en het weer helemaal 
trendy wordt. Dus heren, gooi uw 
dassencollectie niet te snel weg, want 
uw klein/kleinkinderen maken er later 
wel weer de blits mee. Leuk toch?

MIJMERINGEN
John Vroom • johnvroom@planet.nl 

De Stropdas

 Dinsdag 1 september 2020   



 pagina 13 De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden  Dinsdag 1 september 2020   

 

Waarom de meeste mensen deugen

Met overdonderend bewijs en ver-
rassende verhalen uit de geschiede-
nis, psychologie, biologie en eco-
nomie, laat Rutger Bregman in zijn 
theatercollege zien dat mensen niet 
geneigd zijn tot het slechte, maar 
juist tot het goede. Dit is een avond 
over een radicaal idee. Een idee 
waar machthebbers al eeuwen bang voor zijn. Waar religies en ideologieën zich tegen 
hebben gekeerd, media maar weinig over berichten en de geschiedenis één lange 
ontkenning van lijkt. Het idee: de meeste mensen deugen. Dat toont Rutger Bregman 
aan in dit Correspondent College, gebaseerd op zijn nieuwe boek. Na deze avond weet 
u dat de wereld radicaal kan veranderen en kijkt u voor altijd anders naar het nieuws, 
de politiek, en de wereld om u heen.

Wanneer & waar: do 3 sept, 20.15u, Het Nationale Theater. De zaal zit vol, maar 
meekijken kan via de livestream! Meer informatie via www.hnt.nl

Indooreditie UIT Festival 

Het cultuurseizoen wordt afgetrapt op vrijdag 4 tot en met zondag 6 september tijdens 
het BinnenUIT Festival Den Haag. Een speciale editie van het festival, dit jaar niet op 
het Lange Voorhout maar in huis bij de culturele instellingen. Drie dagen lang dompelt 
Den Haag zich onder in theater, dans, beeldende kunst, muziek en performances. Zoals 
de naam verraadt, vindt het BinnenUIT Festival plaats in culturele instellingen. Thea-
ters, podia en andere instellingen houden open huis om op die manier de coronaricht-
lijnen nauwkeurig te kunnen volgen. Op vrijdag, zaterdag en zondag kunnen bezoekers 
door heel Den Haag kennismaken met de locaties en het aanbod voor het nieuwe 
seizoen. In verband met de coronamaatregelen is het noodzakelijk om een bezoek van 
tevoren te boeken. Om bezoekers een handje te helpen, wordt er op een plattegrond 
van Den Haag inzichtelijk gemaakt waar kan worden genoten van kunst en cultuur. Zo 
kunnen bezoekers bijvoorbeeld vertrouwde thea-
ters combineren met verrassende kunstcentra, of 
ontdekken wat er in de eigen wijk allemaal te doen 
is. BinnenUIT is dé kans om de veelzijdigheid van het 
Haagse cultuurklimaat te ontdekken dat ook in tijden 
van corona veel te bieden heeft. 

Meer informatie via www.uitfestivaldenhaag.nl

Jazz op vrijdag

Trompettist/zanger Michael Varekamp neemt het publiek mee op een intieme tocht 
door de geschiedenis van de jazz en zijn eigen avonturen. Varekamp maakte o.a. deel 
uit van de Dutch Swing College Band en speelde over de gehele wereld. Hij werkte o.a. 
met Louis van Dijk, Pim en Ruud Jakobs en Branford Marsalis. Harry Kanters is een 

van Europa’s beste swingpianisten en Harry Em-
mery, een baslegende, speelde o.a. met Chet Baker. In 
huiskamerachtige sfeer zit het publiek bij de musici 
op de lip!

Wanneer & waar: vr 4 sept, 17.00u & 19.00u, 
Première Parterre, Groot Hertoginnelaan 52
Meer informatie via www.premiereparterre.nl

Herdenking nationaal monument Oranjehotel

Sinds 1946 wordt elk jaar een herdenking georganiseerd. Tijdens de eerste herden-
king werden Cel 601, een van de dodencellen, en het Poortje ingewijd. Dit jaar vindt 
de herdenking plaats op 5 september; er wordt een herdenkingsrede uitgesproken 
en er wordt muziek gespeeld. Na een minuut stilte en het Wilhelmus volgt een Stille 
Gang langs Cel 601. Hier worden kransen gelegd. In 2019 namen ruim vij�honderd 
belangstellenden deel aan de herdenking. Onder hen een aantal bijzondere geno-
digden zoals oud-gevangenen en familieleden. Daarnaast ook de voorzitters van de 
Eerste en Tweede Kamer, vertegenwoordigers van het Koninklijk Huis, het Kabinet, 
de Commissaris van de Koning en de burgemeester van Den Haag. Ook is altijd 
een aantal leerlingen van het Maris College Belgisch Park aanwezig. Zij hebben het 
Oranjehotel als monument geadopteerd 
en droegen in 2019 een aantal fragmen-
ten voor uit brieven van gevangenen.

Wanneer & waar: za 5 sept, 10.45u, 
Nationaal Monument Oranjehotel, 
Van Alkemadelaan 1256
Meer informatie via www.oranjehotel.org

 
    Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

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

A Star is Born

In A Star Is Born verscheen Judy Gar-
land na een afwezigheid van vier jaar 
weer op het witte doek. De �ilm is te-
vens de eerste musical en de eerste �ilm 
in kleur van regisseur George Cukor en 
biedt een prachtig platform–in ste-
reo–aan de sublieme songs van Harold 
Arlen en Ira Gershwin.
Garland vertolkt de rol van zangeres Vicki Lester, een opkomend talent. Ze wordt opge-
merkt door Norman Maine (James Mason), een aan alcoholverslaafde acteur wiens car-
rière op de helling staat. De gepassioneerde liefde die ontluikt, verandert hen beiden, 
maar slechts één van hen zal de valkuil die Hollywood heet, overleven. De �ilm werd na 
de première ingekort, maar voor het eerst weer in ere hersteld in 1983 door �ilmhis-
toricus Ronald Haver. Met de teruggevonden fragmenten reconstrueerde hij de �ilm tot 
bijna de originele lengte. Nu is de tijd rijp voor een tweede hergeboorte, een digitale 
opfrissing van het origineel, met perfect beeld en geluid, en de toevoeging van recent 
ontdekte muzikale fragmenten. Deze Star zal weer schitteren als nooit tevoren.

Wanneer & waar: zo 6 sept 11.00u & do 24 sept 20.15u, Filmhuis Den Haag, Spui 191
Meer informatie via www.�ilmhuisdenhaag.nl

Gebouwenvaart

Vanaf het water krijg je een verrassende andere kijk 
op Haagse gebouwen. Tijdens deze rondvaart is er 
speciale aandacht voor de architectuur en gebouwen 
in de Rivierenbuurt. Ook de moderne architectuur 
van de Resident bij het Centraal Station en de 19e 
eeuwse uitleg van de stad komen aan bod. Wie Den 
Haag zegt, zegt ook het Binnenhof, de Ridderzaal en 
het Mauritshuis. Bekende gebouwen die het aanzien 
van de stad bepalen. Maar Den Haag heeft nog veel 

meer markante gebouwen met bijzondere architectuur te bieden. De stad dankt dat aan 
zijn rijke ontwikkeling van grafelijk hof tot regeringszetel en vestigingsplaats van in-
ternationale instellingen. De rondvaarten van De Ooievaart varen rondom het centrum 
van Den Haag. Een gids vertelt u onderweg over de historie van de hofstad, maar ook 
verhalen over het hedendaagse Den Haag. De Gebouwenvaart wordt t/m 30 september 
georganiseerd, duurt ongeveer 1,5 uur en start en eindigt bij de Bierkade.

Meer informatie via www.ooievaart.nl

Prinsjesfestival

9 t/m 15 september vindt de achtste editie van het 
Prinsjesfestival plaats met als thema: “VRIJ BLIJVEN 
– Vrijheid is een werkwoord”. Met dit thema wordt 
aangesloten bij de viering van 75 jaar bevrijding van 
Nederland. Een festival met talloze activiteiten die onze 
democratische rechtsstaat in de schijnwerpers zetten. 
Denk hierbij aan de PrinsjesMarkt op het Lange Voorhout, een gratis deelname aan het 
PrinsjesAtelier, maar ook debat, theater en rondleidingen worden veelvoudig georgani-
seerd. 

Voor het gehele aanbod kijkt u op: www.prinsjesfestival.nl
Veel onderdelen worden ook online uitgezonden en zijn ook te vinden op de website. 

Eropuit!Eropuit! Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Haagse Tijden interessant kunnen 
zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. Heeft u activiteiten te 
melden? Stuur uw gegevens op via e-mail naar dehaagsetijden@bruckel.nl of bel: 070 - 360 76 76
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Na de lagere school moest er 
in 1966 een keuze worden ge-
maakt voor de vervolgopleiding. 
Ik was intussen al met moeder 
naar het arbeidsbureau aan de 
Troelstrakade geweest voor een 
advies, maar daar kwam weinig 
uit. Ik werd daarom geplaatst 
op de determineerschool aan 
de Pieter Langedijkstraat 81, 
een onderdeel van de Open-
bare Mulo. Opvallend is dat er 
van deze school, alsmede de 
Morgenstond Mavo, nauwe-
lijks iets terug te vinden is op 
internet. En�in, na een jaar op 
deze school te hebben gezeten 
onder de bezielende leiding van 
juffrouw Bartelse werd ik op 
de Morgenstond Mavo aan de 
Steenwijklaan 20-26 geplaatst. 
Onlangs reed ik daarlangs 
om nog eens naar mijn oude 
school te kijken, maar die bleek 
verdwenen om plaats te maken 
voor een gloednieuw schoolge-
bouw. Waar ooit eens de �ietsen 
en brommers van de leerlingen 
stonden, stond het parkeerter-
rein nu vol met auto’s. De tijden 
veranderen!

Terug naar 1967. Iedere klas 
had een klasse-hoofd en voor 
mij was dat de heer Van Enge-
len, later mevrouw Engelhard, 
en het laatste jaar de heer J.C.A. 
van den Hurk. Een ontzettend 
aardige man, maar helaas was hij 
vaak het mikpunt van peste-
rijen. Omdat de school te klein 

was voor het aantal leerlingen 
werd er gebruikgemaakt van 
dependances, zoals aan de 
Harmelenstraat en de Parkzijde. 
Soms moesten de leraren van 
een andere vestiging komen en 
zo hadden we op zekere dag 
ruim de tijd om de gehele klas in 
spiegelbeeld om te draaien. Zelfs 
het bord maakten we los en zet-
ten dat aan de overkant van de 
klas op een paar stoelen. De heer 
Van de Hurk kwam even later de 
klas in, zei niets en nam plaats 
op het podium achterin de klas. 
Zwijgend over het voorval gaf hij 
1,5 uur handelsrekenen en ver-
trok tijdens een rekenopdracht 
even uit de klas. Na 1,5 uur ging 
de bel en wilden we naar buiten 
stormen, het weekend tegemoet. 
Maar op dat moment kwam de 
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J.J. de Mos, een man met ontzag, 
de klas in en sommeerde ons 
om de gehele klas weer op zijn 
plaats te zetten en de boel op te 
ruimen. Met een glimlach trok de 
heer Van den Hurk zijn jas aan, 
lichtte zijn hoed als afscheid, en 
met een “prettig weekend allen” 
stapte hij in zijn blauwe Scaldia 
om met een vette wolk rook uit 
de uitlaat te vertrekken. De heer 
De Mos werd in 1953 hoofd van 
de school en bleef dat tot zijn 
pensioen in 1975.

Die Scaldia 412 was wel een 
bijzondere auto, een model dat 
je haast nooit zag. Deze auto 

was de Russische voorloper van 
de Lada, die eind jaren zestig 
naar Nederland kwam en een 
wat gedateerde indruk gaf met 
zijn hoekige vormen en recht-
hoekige koplampen. Ik herinner 
me nog het moment dat iemand 
een condoom aan de uitlaat 
van de Scaldia had bevestigd. 
Toen de veelgeplaagde school-
meester wegreed, keken we 
hem na terwijl de ballon aan de 
uitlaat steeds groter werd. Net 
nadat het eenvoudige voertuig 
de bocht rondde en achter een 
huizenblok aan het gezicht ont-
trokken werd, hoorden we een 
enorme knal door het bezwij-
ken van het condoom, maar we 
zagen niets. We hebben er ook 
nooit meer iets over gehoord. 
Linksonder ziet u een foto van 
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Het tweede jaar kregen we les 
aan de Parkzijde. Hier zwaai-
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oliegestookte kachels en op de 
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niet meer te bestaan, maar heet 
nu gewoon Steenwijklaan. De 
huisnummering is er tevens op 
aangepast.

Ook onvergetelijk was de gymles 
van de heer Ter Weer. Bij mooi 

weer moesten we naar het 
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hardlopen over het immense 
terrein. Omdat ik in die jaren 
leed aan bronchitis was ik al 
snel buiten adem. Gelukkig 
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een pompinstallatie naast de 
sloot en in het voorbijgaan liet 
ik mij hierachter vallen. Als 
de groep dan voor de tweede 
keer langs kwam, sloot ik weer 
aan en kwam uiteraard zwaar 
hijgend aan de �inish.

Terugdenkend aan die tijd zie ik 
ook het echtpaar Schrader voor 
me, rijdend in een Volvo Amazo-
ne-stationcar uit 1965. Meneer 
Schrader gaf Natuurkunde en 
had daarbij de beschikking 
over een laboratoriumachtig 
leslokaal waar ik de proef met 
de Maagdenburger halve bollen 
het meest indrukwekkend vond. 
Mevrouw gaf Biologie en had 
daarbij de beschikking over een 
heus geraamte.

De laatste keer dat ik daar was, 
was in 1984 toen ik met Sonja 
Robaard een reünie organiseer-
de. Alle leraren waren erbij: de 
heer Frayenhoven van Tekenen, 
de heer Boom van Duits met 
zijn bassende stem, de dames 
Von Grumbkow, Engelhard, 
Korporaal, Hakvoort, de heren 
Engelen, Van Rossum,  Van Loen, 
echtpaar Schrader, Van der Hurk 
en Ter Weer. Wie zou daar nu, 
anno 2020, nog van leven?

Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl

nlangs plaatste ik een foto met tekst op 
Facebook over de Morgenstond-Mavo, 
waar ik van 1968-1972 onderwijs genoot. 

De reacties waren zo overweldigend dat ik be-
sloot een nieuw artikel in De Haagse Tijden hier-
aan te wijden. Omdat het verhaal ook leesbaar 
moet zijn voor lezers van de krant die daar niét 
op school hebben gezeten, zal ik ook wat anek-
dotes vertellen over de schooltijd en de omge-
ving van de Steenwijklaan, waar de school geves-
tigd was. Zo geeft het complete verhaal hopelijk 
een mooi tijdsbeeld over naar schoolgaan in de 
vorige eeuw.

Morgenstond-Mavo Den Haag
O

Klas 4, 1972

De Scaldia van de heer Van den Hurk
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SUDOKU1 2

3KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal
1. werkplaats van een kunstenaar; 7. of�iciersrang; 12. sociaal economische raad (a�k.); 
13. gevechtsplaats; 14. Europeaan; 15. erbium (scheik. a�k.); 17. gereedschap; 
19. vrouwtjeshond; 21. lidwoord; 22. tennisterm; 24. extra openingstijd; 27. kerk in 
Utrecht; 28. bushokje; 30. a�kerig van werk; 31. gymnastiektoestel; 32. snaarinstrument; 
33. ratelpopulier; 35. sein; 37. afgericht; 38. bedaard (stil); 41. kledingstuk; 42. fototoestel; 
44. karakter; 46. belasting; 47. door koorts verward spreken; 48. Europees land; 49. militair 
voertuig; 50. leesmateriaal; 52. ver (in samenst.); 54. voetbalterm; 56. koninklijke militaire 
school (a�k.); 58. bekende jungle�iguur; 61. klein hertje; 62. metaalsoort; 64. sprookjes�iguur; 
65. dierenverblijf; 67. voertuig; 68. dun en mager; 70. vogelverblijf; 72. lang stuk hout; 
73. dierentoilet; 76. duw of zet; 77. verbrandingsrest; 78. gebarenspel; 79. eikenhout van 
schors ontdoen; 81. familielid; 82. deel van gelaat; 83. afwateringsbuis; 84. rivier in Utrecht; 
86. plaats in Noord-Holland; 87. militair van de laagste rang.

Verticaal
1. roofvogel; 2. loo�boom; 3. Europeaan; 4. land in Azië’; 5. stukjes vlees met saus; 6. rivier in 
Rusland; 7. textielstof; 8. chanson; 9. uitroep van opluchting; 10. nummer (a�k.); 11. oosterse 
snack; 16. zeehond; 18. duinvallei; 20. bouwland; 21. droog en kaal; 23. gat in een 
vestingmuur; 25. regenworm; 26. gierigaard; 27. gemanierde vrouw; 29. plaats in Turkije; 
32. voorraden aanleggen; 34. meisjesnaam; 36. deel van en �iets; 37. deel van een boom; 
39. nachtroofvogels; 40. in�luenza; 42. militair in opleiding; 43. limonadesiroop; 
45. scheepsvloer; 46. explosieve stof (a�k.); 51. Scandinavische munt; 53. zonder moed; 
54. een zijweg nemen; 55. uitwas op de huid; 56. beknopt; 57. teken; 59. waspoeder; 
60. salpeterzuur (zout); 62. deel van een krant; 63. opstandig (dwars); 66. handbagage; 
67. toiletartikel; 69. glansverf; 71. zeepwater; 73. jong mens; 74. heldendicht; 75. deel van de 
hals; 78. Russisch ruimtestation; 80. Nederland (a�k.); 82. vogel; 85. familielid.

Sudoku A Sudoku B                               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 prijswinners 
bekendgemaakt. 

Tekening: 
Wim Hoogerdijk/Who

U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjesvan de twee sudoku’s. 
De vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin 
thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.
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RAAD HET WOORD
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4 8 2 5
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1 5 8 3 2
8 2 9 7 5
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3 6

9 4
1 3

7 2 8

Puzzelt u mee?
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 kruiswoordpuz-
zel. Hier volgen de juiste antwoorden van de vorige krant. 
Woordraadsel: Geestdodend, Sudoku: 3 – 4, Kruiswoordpuzzel: Knotwilg.

Onder de inzenders verloten we wederom drie waardebonnen van 15, 10 en 5 euro, 
te besteden bij Comfortland. U kunt de juiste oplossingen afzonderlijk mailen, maar 
u mag deze ook bundelen in een enkel bericht. U kunt de oplossing mailen naar 
puzzel@dehaagsetijden.nl. Dit kan tot uiterlijk donderdag 10 september.

Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. Frank Dingeman te Zoetermeer
2. Ben en Henny Heck te Delft
3. Ria Hoornweg te Den Haag 
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61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

59 74 50 63 1 26 29 86 7
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KADOBONInwisselbaar bij comfortland.nl

€

Veel puzzelplezier!

Heeft u een (hulp)vraag? 
Bel 070 205 3003

www.haagsontmoeten.nl

Ook nu zijn we er     v� r u!
Samen komen we er doorheen! Ook mantelzorgers kunnen hier terecht.

 Dinsdag 1 september 2020   
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Veel puzzelplezier!
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www.haagsontmoeten.nl

Ook nu zijn we er     v� r u!
Samen komen we er doorheen! Ook mantelzorgers kunnen hier terecht.

 Dinsdag 1 september 2020   



 pagina 16 De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

JA, ik neem een abonnement 
of geef er een cadeau. U ontvangt dan 
iedere 14 dagen de krant in de 
brievenbus.
Ik maak het bedrag over op 
NL08 RABO 0129 9222 93 
t.n.v. Brückel Reclame BV

Uw naam:  ______________________________________________
Telefoon:  ______________________________________________
E-mailadres:  ______________________________________________

Naam ontvanger: ______________________________________________
Straat + huisnr.:  ______________________________________________
Postcode + Woonplaats: ______________________________________________

❏  Hal�aarabonnement Nederland € 40,00 
❏ Jaarabonnement Nederland € 75,00       
❏ Jaarabonnement buitenland € 95,00
Deze actie is alleen geldig voor abonnementen die zijn afgesloten van 1 t/m 14 september 2020.
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Nu tijdelijk een heerlijk 
cadeau bij een abonnement 
op de Haagse Tijden!!

Stuur de bon in een gefrankeerde 
envelop naar: De Haagse Tijden
Laan van Meerdervoort 174 
2517 BH Den Haag 
of mail alle gegevens naar: 
dehaagsetijden@bruckel.nl 

Cadeautip voor (oud)Hagenaars

 Dinsdag 1 september 2020   


