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Het huiselijk leven
in de jaren vijftig
E

en bankstel, een loungebank? Nee, die luxe kenden we niet in de kleine
vierkamerwoning aan de Zuiderparklaan. Eind jaren vijftig, begin jaren
zestig was het herstel van de oorlogstijd nog voelbaar; mijn vader had
geen ‘dik’ salaris en met vier kinderen was het budget beperkt. Eigenlijk vrij karig,
kan ik wel stellen. Dus geen exotische maaltijden op tafel (vandaag de dag plukken
we de meest verrassende menu’s zo van het internet) en al helemaal geen comfortabele huisraad. Heel eenvoudig, met z’n allen om de tafel met de grote lamp
erboven aan: daar werd aan gegeten, de krant gelezen, en huiswerk gemaakt.
Niet afgeleid door een TV, want
die bestond nog niet of het was
nog niet gangbaar deze in huis
te hebben. Hooguit de a�leiding
van een radio, en wel een heel
speciale, namelijk een exemplaar
van de radiodistributie: een
niet echt veelzeggend grijsbruin
metalen kastje en een PTT-draaiknop, want het signaal kwam
binnen via de PTT. Met maar liefst
vier zenders: H’sum 1, H’sum 2,
België 1 en België 2. Ik kan mij
nog heel goed herinneren dat
het nieuws over de Watersnoodramp in Zeeland in 1953 bij ons
binnenkwam via deze distributiezenders. We zaten dus niet
op een comfortabel bankstel om
te luisteren, maar aan die grote
tafel of simpelweg op de grond.
Dan luisterden we ademloos, dat

weer wel. Zoals, iets later toen
we wat groter waren, ook naar
de Familie Doorsnee of naar Paul
Vlaanderen. Of naar de Bonte
Dinsdagavondtrein. Dat de radio
als meubel werd beschouwd, was
pas later. Ik kan mij nog herinneren dat mijn ouders, vlak voordat
mijn zus naar Nieuw-Zeeland
emigreerde, een radio van haar
cadeau kregen, die bediend werd
met een zenderknop die langs
zo’n schaal draaide om zenders te
zoeken. Voorzien van druktoetsen
onder de zenderschaal. Dat begon
al een beetje op een meubel te
lijken. Toen ik trouwde in 1964 en
bij mijn schoonouders inwoonde,
waren de radiomeubels net populair aan het worden: een kastje
met radio en aparte ruimte voor
een platenspeler. Wat een verschil

met nu, waar de geluidsinstallatie
uit een ontvanger en minstens
zes draadloze speakers bestaat.
Ik herinner mij dat de eerste fauteuil bij ons in huis kwam. Niet
uit luxe overwegingen. Nee, mijn
vaders linkerbeen was in 1956
geamputeerd en hij moest ‘een
beetje makkelijk kunnen zitten’.

Op de foto hebben mijn zus - die
later emigreerde - en ik erop
plaatsgenomen. Op de foto is ook
meteen de uiterst ‘moderne’ klok
op de schoorsteen zichtbaar en
niet te vergeten de kolenhaard.
Het eerste bankstel kwam in huize Van Rijswijk pas na het vertrek
van mijn twee zussen (de oudste
was inmiddels getrouwd en de
jongste dus vertrokken naar
Nieuw-Zeeland). Bankstel? Nou
ja, het was een rotan bankstel.
Mijn moeder was verzot van een
interieurzaak op de Dierenselaan, die Van Zanten heette en in
de galerij op het eerste deel van
die laan zat. Die verkocht Pas
Toe meubelen. Daar had mijn ma
dat rotan bankstel gezien en ze
kocht het gelijktijdig met nieuwe
zogeheten overgordijnen, die
voor die tijd - begin zestiger jaren
- supermooi, maar ook superduur
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waren. Maar we scoorden er
zogezegd wel mee bij familie en
kennissen. En meneer Van Zanten
vaarde er goed bij. Op de rotanbank kon ik in elk geval comfortabel zitten met mijn vriendinnetje. Waarbij wel de kanttekening
hoort dat mijn vader vanuit zijn
rotan fauteuiltje nauwlettend in
de gaten hield waar de handjes
van zoonlief verbleven!
Comfort, zoals een douche, was
er niet in die tijd. Omdat we al
iets te groot waren om nog in
die teil in de keuken gewassen
te worden, gingen we naar het
badhuis aan de Escamplaan,
naast het zwembad. Pas veel
later lieten mijn ouders een van
de twee gangkasten verbouwen
tot doucheruimte. Heel eenvoudig hoor, niets luxe tegels of
afvoergootje. De wanden werden
simpel geverfd en er werd een
vloertje gestort. De slaapkamer
was bescheiden, zeker toen we

nog met z’n zessen in huis woonden (mijn ouders, drie zussen
en ik). Pas toen mijn oudste zus
getrouwd was en de tweede
geëmigreerd, kregen mijn jongste
zusje en ik een eigen slaapkamer
met een ‘gewoon’ bed. Daarvoor
sliep ik bij mijn oudste zus in
een opklapbed. Een opklapbed?
Jazeker, zo een die je bij wijze van
spreken ook tussen de schuifdeuren verticaal omhoog kon
klappen. Later, toen ik met mijn
eerste vrouw inwoonde bij mijn
schoonouders, hadden wij er net
zo één. Die klapten we horizontaal op en als we ‘m uitklapten
lag ik aan de rechterzijde precies
een halve meter naast de kolenhaard. Vandaag de dag zijn de
woonvoorzieningen wel anders
dan toen. Toch heb ik, zoals u
leest, mooie herinneringen aan
die tijd.
Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.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

Oh, mijn Den Haag
Hoe jammer ik het ook vind, mijn beste vriend
staat op het punt ons Haagje te verruilen voor
een terp. Voor ik hem uitwuif op Centraal Station
lopen wij nog een blokje om, en lucht hij zijn hart
over de hoogbouw en de teloorgang van het voormalige Staatsspoor. Ik heb best met hem te doen
en troon hem mee naar een terrasje op het Plein.
Na een toast zoekt hij hopeloos naar een woord,
stamelt dan plotseling luidkeels: “Gevangenpoort”.
Gevangenpoort? – ‘”Ja, die valbijl daar, die wil ik
zien, kom op, we hebben nog een uur.” Dus wij in

Gaten in de
familiegeschiedenis
Ik ben al een tijd bezig mijn familiegeschiedenis te ontdekken,
wat een hele klus blijkt te zijn.
In het kort ons verhaal: Mijn opa
van Surinaamse komaf kwam
voor de oorlog naar Nederland
en kon als jazz-muzikant aan de
slag als bassist. Hij noemde zich
Eddy Cotton (Alexander Evert
Kantoor) en was redelijk bekend,
net als zijn broer Teddy Cotton
(Theodoor Kantoor). Maar in
mijn zoektocht waren er ineens
wat gaten wat betreft mijn opa
Alexander. Ik ben benieuwd of
lezers van de krant misschien
meer van hem af weten. Samen met mijn oma en vader
woonde hij onder andere op de
Noordpolderstraat 58 in Den
Haag. Daar werd thuis weleens
geoefend voor een optreden.
Kan iemand zich dat misschien

Woning gezocht

ganzenpas op het Groene Zoodje af, waar mijn
vriend als keurig republikein aan het �luisteren
slaat. “Sst, om ons heen waken er camera’s en
de luistervinken van de BVD!” O nee! Mijn beste
vriend verzaakt Den Haag straks voor het Groninger Hoge Land, een oord waar het altijd nijdig
waait en glibbert van de klei. ’s Nachts schudt hij
er uit zijn bedstee en meldt ‘s morgens de scheuren bij de N.A.M., om onder het stofzuigen uit den
treure uit te huilen: “Oh mèn De Haag, ik zâh jâh
met niemand wille ruilûh...”
Theo van der Wacht, twacht@casema.nl

herinneren? Ik hoor graag wie
mij verder kan helpen.
Monique Kantoor
m_t_k@hotmail.nl
Zomaar wat
mijmeringen
Mijn meisjesachternaam is Carstens. Door het beroep van mijn
vader woonde ik als kind nabij
Leeuwarden. Onvergetelijk zijn
de reizen van Leeuwarden naar
Den Haag, waar mijn grootmoeder woonde in de Riouwstraat.
De allereerste keer dat ik in een
tram zat. Het Panorama Mesdag
bekeek, de Cineac, de Haagse
Bosjes, de Speeltuin De Bataaf, de
Pier… Héél deftig, met grootma,
die we thuis in Friesland “Beppe
uit het Haagje” noemden (met
een knipoogje). ‘Oma’ dat kon namelijk niet; véél te deftig om minder te zijn dan Gróótma! We aten
brood van Hus, met gestampte

muisjes van de Kruidenier Guijt,
lazen Prikkebeen, en Bulletje en
Bonestaak. Bezochten zondags
de Kloosterkerk, en snoepten
Haagse Hopjes van Rademaker,
en Pinda – Pinda Lekka en Kwatta – chocolade, en koetjesrepen.
Den Haag hééft het!
C. Blaauw-Carstens
De Hofwijckstraat
Het artikel over de ‘beroemdheden’ in de Hofwijckstraat trok direct mijn aandacht, mede omdat
ik zelf van ‘45 tot ‘50 op het Hofwijckplein heb gewoond en daar
ook een viertal artikelen over
heb geschreven. Maar ik was
nogal teleurgesteld over de personen die erin werden genoemd.
Uit betrouwbare bron blijkt dat
de familie van Rijmenam nooit in
de Hofwijckstraat heeft gewoond
of het moet misschien vóór 1945
geweest zijn. Wél woonde de

Als hoofdredacteur van deze krant maak ik van de gelegenheid gebruik
een oproepje voor mijzelf te plaatsen… Of liever gezegd voor mijn
vriend Seán en mij. Wij zijn namelijk op zoek naar een woning in Den
Haag (of omstreken) per december aanstaande. Mijn huidige, kleine
ho�jeswoning aan het Westeinde ontgroeien we binnenkort, omdat we
in februari ons eerste kindje verwachten. Iedere tip over een zelfstandige woning – een appartement, tuinhuis, ruime zolderverdieping e.d.
– is welkom! Seán is van huis uit timmerman, erg handig en praktisch,
en maakt vanuit Duitsland prachtige, houten yurts (zie foto). Zelf ben
ik, naast gelukkige hoofdredacteur van De Haagse Tijden, yogadocent
en tekstschrijver. Beiden werkzaam als freelancer kunnen we ons geen
enorm hoge huurprijzen veroorloven, dus we zoeken naar een mooie
buitenkans... Wie oh wie kan ons hierbij helpen?
Seán & Sanne, sean.en.sanne@gmail.com
Uitgave
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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, MiddenDel�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

Haags Mopje
Kom een kennis tegen op het Stuyvesantplein en die zegt vanuit het
niets: “Mijn man Harry vindt dat ik gek ben.” Ik antwoord: ”Hoezo
dat dan?” Zij zegt: “Omdat ik van pannenkoeken hou.” Ik reageer:
“Dat is toch niet zo gek, ik hou ook van pannenkoeken.” Zegt ze:
“Dan moet je eens bij mij langskomen, want ik heb een zolder vol.”
Nina Elsendoorn
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.

familie Levison, eigenaars van de
drukkerij van die naam, tegenover de Drukkerij van Rijmenam.
Dan Koos Speenhoff junior. Dat
was zeker geen beroemdheid,
die teerde nog op de roem van
zijn vader. Huub Martron, was
dat een beroemdheid? Hij trad
inderdaad veel op in de programma’s van de grote jongens,
maar altijd in een bijrolletje. In
Stationsbuurtnostalgie nr. 3 heb
ik enkele �iguren genoemd die
wél algemene bekendheid gekregen hebben. Zoals Theo Meijer,
persfotograaf die landelijke
bekendheid kreeg door zijn foto
van Wiegel en van Agt. Martin
Beenen, de zeer gewaardeerde
drummer/trompettist van The
Dutch Swing College. En Joop de
Mol, vader van John en Linda. Dit

moest me even van ‘t hart.
Guus van Charante
guus.vancharante@gmail.com
Laan van Nieuw Oost-Indië en Nieuw Oosteinde
Op de scheurkalender van Onze
Taal las ik een stukje over de
Laan van Nieuw Oosteinde; een
belangrijke weg tussen Voorburg
en Den Haag. Als je vanuit Voorburg de gemeentegrens passeert,
heet de weg in Den Haag ineens
Laan van Nieuw Oost-Indië. In
de kalender wordt kort een toelichting gegeven op dit ‘toeval’.
Ik zou hier heel graag meer over
willen weten; misschien voelen
lezers zich geroepen er een artikel aan te wijden? Dat zou ik erg
op prijs stellen.
F. Röell

Wie zijn deze jongelui?

Deze foto vond ik in mijn fotoarchief. Ik ben benieuwd of iemand
zichzelf op deze foto herkent. De foto is gemaakt ter hoogte van
Nunspeetlaan 109 - rond 1940 - tegenover Schoenmaker Berends. Alle reacties zijn welkom!
Egbert van der Geest, za�ira@kabelfoon.net
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

Stuur een e-mail met uw gegevens naar
abonnement@dehaagsetijden.nl of per
post naar onze lezersservice.
Jaarabonnement Nederland € 75,00
Jaarabonnement Buitenland € 95,00
U kunt dit bedrag overmaken op:
NL08 RABO 0129 9222 93
t.a.v. Brückel Reclame, o.v.v. abonnement.

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 - De Haagse krant van alle tijden
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Sanering van
de Schilderswijk
en Transvaal (deel 1)
I
n dit artikel deel ik graag met u mijn belevenis in de zestiger jaren omtrent de
planning en de uitvoering van de sanering
van de Schilderswijk en Transvaal. Een omvangrijke
operatie stond voor de deur. De gevolgen waren
bouwkundig wel te overzien maar de sociale kant
van de sanering, onder andere de reactie van de
bevolking, was onvoorspelbaar. Het was wel een
belangrijk aandachtspunt van de Gemeenteraad in
Den Haag. De uitplaatsing van de bevolking, de lege
plekken in de bebouwing en de sloop van kerken
en buurthuizen gaf veel onrust en riep verzet op bij
vele bewoners die de veranderingen vaak als een
bedreiging ervaarden.

De coördinatie van de sociale
gevolgen was in handen van het
C.B.O. (Curatorium voor Bijzonder Opbouwwerk), gevestigd op
de Burgemeester Patijnlaan. De
leiding was toevertrouwd aan de
Hr. T. de Boer, die uiterst serieus
de plannen van de gemeente
verdedigde, maar - met een
vooruitziende blik - begrip had
voor de toekomstige problemen
van de bevolking. Op de hoek
van de Jan Steenstraat en de Van
Ostadestraat werd een contactpunt gecreëerd met de naam ‘De
Bouwsteen’; een strategisch punt
om in direct contact te staan met
de bewoners. De openbare speeltuinen van de stichting H.S.L.O.
kregen een andere functie en de
traditionele ‘waker’ werd vervangen door spelleiders. Die spelleiders hadden de taak om via de
bezoekende kinderen contact te
leggen met hun ouders. Hierdoor
bereikten we dat de geïnteresseerde ouders direct inzage
kregen in de plannen en veranderingen in hun woonomgeving.

Daarvoor werden werkgroepen
gevormd en vanuit het openbare
speelterrein werden bijeenkomsten en activiteiten gestart.

De speelterreinen waren inpandig in de Rembrandstraat,
Falckstraat, Jacob Marisstraat,
Rijswijksestraat, Hannemanstraat en de Zusterstraat. Mijn
standplaats werd de Hannemanstraat en de ‘waker’ vertrok met
zijn gummiknuppel, die achter de
deur hing, en zijn oude fauteuil
belandde in de container. Samen
met mijn collega Jessica Cliné
(later Tilly v.d. Bol) gingen we
met de kinderen van start om
alle speelwerktuigen en muren
rondom het ‘landje’ in vrolijke
kleuren te verven. In die tijd
was de Fabeltjeskrant een leuk
thema. De andere speelterreinen
volgden snel. Bij enkele terreinen
was de mogelijkheid van een vast
onderkomen. Dat was een mooie
vergaderruimte en op de Jacob
Marisstraat was er een koppeling
met het buurthuis E.D.V. (Eenheid

Ambtenaren en C.B.O. functionarissen. Samen gekostumeerd zwemmen bij de opening van de Speelterreinen in de Schilderswijk in de jaren 60

Door Vriendschap). Een mooie
naam, maar door de uiteenlopende meningsverschillen over het
gemeentebeleid ging het er soms
niet vriendschappelijk aan toe.
Later werd voor E.D.V. het pand
van VROOM aan de Hoe�kade
beschikbaar gesteld door de
gemeente. Ook de jaarlijkse Sint
Nicolaas viering in de wijk was
een aangelegenheid waar de
speelterreinen bij betrokken waren. Hr. Arie de Bruin, voorzitter
van E.D.V. (niet te verwarren met
Meester de Bruin van Clubhuis
De Mussen), leende het paard
van de schillenboer om over de
Hoe�kade te rijden. Helaas wilde
het paard niet lopen als de schillenboer er niet naast liep. Jammer voor Sint Nicolaas, maar de
kinderen herkenden het paard en
riepen geen “Dag, Sint Nicolaas”,
maar “Dag, schillenboer!”

Elk terrein had een voetbalploeg
en op zaterdagmorgen was er
een onderlinge wedstrijd op de
velden van Ockenburgh. Voor een
bijdrage van 2,50 gulden huurden we een veld en kleedkamer.
Voor een bal en scheidsrechter
moesten we zelf zorgen. Het
was dan noodzakelijk een dove
scheidsrechter te vinden, want
door de scheldpartijen onderling
konden we meestal incompleet
het veld verlaten. Er werden
indrukwekkende activiteiten georganiseerd op de gezamenlijke
speelterreinen. Zo gingen we met
ongeveer twaal�honderd personen naar Bobbejaanland in Lichtaard in België. Een paar honderd
kinderen kampeerden, in kleine
groepjes, drie dagen lang op de
Gemeentelijke Camping Ockenburgh, onder toeziend oog van
de leiding. Zeskamp door straten

De voetbalploeg van ‘het landje’ aan de Hannemanstraat, 1968

Bij vorst een ijsbaan maken op ‘het landje’ aan de Hannemanstraat

Bezoekende kinderen waren er in
overvloed, en door de werkloosheid onder de jongeren waren
er tientallen bezoekers tussen
14 en 20 jaar die voetbalden of
tennisten en kaartten (met inzet)
op de horizontaal gelegde boom.
Bij vorst werd er een ijsbaan gecreëerd door laag op laag water
te laten bevriezen. Deze activiteiten zorgden voor een goede
band met de jeugd, en dat werd
door de ouders gewaardeerd.

werd op blote voeten uitgelopen
door de deelnemers. Naar het
strand, de Bosjes van Pex, Klein
Zwitserland of naar een Sporthal
waren de wekelijkse woensdagactiviteiten. Als spelleider werd
je geregeld gevraagd om bij de
bewoners aan tafel een ‘bakkie
kof�ie’ te drinken en daardoor de
problematiek van de sanering uit
de eerste hand te vernemen en
erop in te spelen. Als het klikte,
werd je op handen gedragen.

De kinderen namen je vaak in
vertrouwen, maar soms kon je
deze informatie niet bespreken
met anderen wegens mogelijke
sancties naar de kinderen. Op de
woensdagmiddagen gingen we
op een uitje naar een zwembad
en voor het vervoer waren we
aangewezen op het openbaar
vervoer. De leiding inde van tevoren het tram- en het zwemgeld,
want dat werd altijd met moeite
afgegeven. Met de tram naar de
‘witte brug’ en spelen op de 72
trapjes achter het KLM-gebouw
was een geliefde activiteit. In het
KLM-gebouw mochten we dan
een bekertje chocolademelk uit
de automaat trekken, waarbij de
portier angstig aanwezig bleef en
ons handen knijpend gadesloeg
en hoopte op een rustige aftocht.
Als verantwoordelijk begeleider
van de groep werd je menigmaal
aangesproken door het publiek
over de houding van de jeugd en
het speci�ieke taalgebruik. De
leiding had een moeilijke taak om
iedereen te vrede te stellen. Alleen een heilig geloof in een betere toekomst gaf ons de kracht om
veel te incasseren en gezamenlijk
te werken naar een toekomstige,
‘betere’ Schilderswijk. (Hierover
schrijf ik later meer).
Na mijn vertrek als Hoofdleider
van het Recreatie Werk vertrok
ik naar de Gemeente Zoetermeer.
Daarna werd het C.B.O. gezuiverd
van alle uitvoerende taken, en
het Recreatie Werk kwam onder
de hoede van de Sociale Dienst,
en werd vervolgens nog eens
verplaatst naar de Plantsoenen
Dienst. Dit alles is nu maar liefst
een halve eeuw geleden!
Can van Brakel
cabvanbrakel1937@hotmail.com
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BTR REIZEN

45
KM

De stilste brommobiel
E-Aixam

www.BTRreizen.nl
 055 - 5059500

Kerst– en Nieuwjaar reizen
Kerst– en/of Nieuwjaars
autovakanties

Kerst busvakanties

Kerst autovakantie All Inclusive

Kerst busreis Oost-Friesland

Kerst autovakantie All Inclusive

Kerst busreis Valkenburg

070 - 329 70 51

Kerst autovakantie Valkenburg

Kerst busreis Appelscha

Showroom & verkoop:
Zichtenburglaan 76-82

Kerst en Oud & Nieuw Drenthe

100% elektrisch

Maak een proefrit:

4 dagen Wunderland Kalkar € 339,- pp.

5 dagen De Bonte Wever va. € 379,- p.p.
5 dagen Hotel Op de Boud va. € 335,- pp.

5 dagen All Inclusive Dorf-Wangerland € 483,- p.p.
5 dagen Hotel Op de Boud € 459,- p.p.
5 dagen Hotel Appelscha € 479,- p.p.

9 dagen Hotel Appelscha va. € 675,- pp.

Oud & Nieuw autovakantie Valkenburg
4 dagen Hotel Op de Boud va. € 195,- pp.

www.autohoutwijk.nl

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Betrokken.
Altijd maatwerk.
Met aandacht.

Op een liefdevolle manier afscheid
nemen, die bij jou en je dierbare past.
Dat is wat wij iedereen gunnen.
Merlijn
06 17 49 27 76 Den Haag e.o.
Henriëtte 06 34 01 81 07 Rotterdam e.o.

www.cirkelvanafscheid.nl - info@cirkelvanafscheid.nl

DE VOLHARDING,
SAMEN VOOR ELKAAR
Vrijblijvende offerte
?
BEL: 070 - 306 16 96
�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

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

www.seniorenhulp.com

Behandeling aan huis
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!
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)

• 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

www.novodent.nl

GEZOCHT VRIJWILLIGE CHAUFFEURS M/V
De Volharding heeft een samenwerkingsverband met Florence waar wij onze vrijwillige
chauffeurs ter beschikking stellen om dagelijks mensen naar een ontmoetingscentrum
te brengen.
HET VERVOER IS VOOR DE LOCATIES FLORENCE MARIAHOEVE, RIJSWIJK
EN LEIDSCHENDAM. Belangrijk en verantwoordelijk werk waar wij mensen voor
nodig hebben die om kunnen gaan met meest oudere cliënten, sommige met een
beperking. Wij rijden met moderne aangepaste Mercedes Sprinter automaat bussen
voor 8 passagiers.
WIJ VRAGEN
• Rijbewijs B
• Beschikbaar voor twee dagdelen. In de ochtend van 8.00 tot ca. 10.00 uur.
In de middag van 15.00 tot ca. 17.00 uur. In overleg ook aangepast aan uw wensen.
• In het bezit van een mobiele telefoon, Email of WhatsApp is belangrijk voor de
bereikbaarheid.
• Ervaring met rolstoelvervoer is een pré maar niet noodzakelijk.
Wij geven al onze chauffeurs begeleiding en een korte training.
WIJ BIEDEN
• Een vergoeding van 4,50 euro per uur tot een maximum 141 euro per maand.
Belastingvrij ook als u AOW of een uitkering heeft wat wettelijk is vastgesteld.
Totaal tot maximaal 1700 euro netto per jaar.
• Een gezellige, informele en dankbare werkomgeving.
• Informatie om chauffeur te worden? Bel tijdens kantooruren 070-221 05 82.
steunentoeverlaat@devolharding.nl
Stichting de Volharding Steun en Toeverlaat
Roggeveenstraat 116, 2518 TT Den Haag T. 070-221 05 82
steunentoeverlaat@devolharding.nl, www.devolharding.nl
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Met de tram tot aan

Halte Overbosch
H

et was 1953 toen ik naar school ging. Eerst nog in Rijswijk, geflankeerd
door mijn twee grote zussen, maar na een jaar wenkte mij de Aloysiusschool aan de Rooseboomstraat. “De beste school van Den Haag”, aldus
mijn ouders. De broederschool was helemaal aan de andere kant van de stad en
ik moest dus per tram reizen. Tramlijn 4a reed me vanaf de Goeverneurlaan, via
het Rijswijkseplein naar het Bezuidenhout, dwars door de Haagse binnenstad.
Niet zomaar een ritje; maar liefst een half uur lang was ik onderweg. Over het Spui,
de Fluwelen Burgwal en de Herengracht reed ik naar de ellenlange Bezuidenhoutseweg. Om mijn nek droeg ik aan een stuk onderbroekenelastiek mijn maandabonnement waarop de conducteur elke dag zowel op de heen- als de terugweg,
de betreffende datum doorboorde met zijn kniptang. Guitig liet hij daarna mijn
kaart los, zodat deze door het elastiek in mijn gezicht terug smakte. Blijkbaar
was dat een goede grap, die geregeld werd herhaald.
Vervolgens was het zaak om te
proberen helemaal achterin de
aanhangwagen mee te reizen, op
het balkon. Geweldig, mannen
die in de rijdende tram sprongen of er druk gebarend half
buiten hingen. Als de conducteur me op het balkon ontdekte,
moest ik naar binnen: “Veel te
gevaarlijk voor jongetjes.” Poeh,
jongetjes, wat dacht hij wel, ik
was al acht en zou gauw negen
worden. Nog mooier was het
om je in de overvolle tram naar
voren, naar de trambestuurder
te worstelen. Ja, daar zat hij: de
baas van de tram, met opgerolde mouwen, op een zadel
die bovenop een stang was
bevestigd. Met een welgemikte
stamp op een afgetrapte knop
op de vloer liet hij de bel driftig
rinkelen bij dreigend gevaar,
maar ook dikwijls zomaar. Zo
van: opzij allemaal! De stoerste
bestuurders hadden hun pet een
beetje scheef omlaag getrokken.
De zon scheen altijd.

al lezen en op het bordje boven
zijn hoofd stond: Niet spreken
met de bestuurder. Vragen was
er dus niet bij. Ook mocht je niet
dichtbij komen; er stond een
lijn op de vloer: Vóór de streep
geen staanplaatsen. Nog meer
bordjes in de tram: Niet spuwen
en: Opstaan voor iemand,
misstaat niemand. Reclame in
de tram bestond toen ook al,
af�iches werden gewoon op de
ramen geplakt: Spreek vrijmoedig over God, maar misbruik
nooit Zijn naam, maar ook: Chief
Whip, op ieders lip. Maar roken
mocht niet in de tram. Wel op de
balkons natuurlijk, daar stonden
de échte kerels; met duim en
wijsvinger schoten zij hun sigarettenpeuken de rijdende tram
uit. Spuwen deden ze niet op het
balkon, dat deden ze netjes naar
buiten.
“Halte Overbosch, eindpunt, uitstappen allemaal!” Ja, dat gold
ook voor mij. Ik moest verder

vuldig vermijdend. Stoer! Het
was een terugkerend ritueel, ondanks de waarschuwingen van
de conducteur: “Hé gekkenhuis,
moet je je nek breken?” Soms,
als ik geluk had en de bestuurder was in een goede bui, mocht
ik nog even in de tram blijven
en kwam vervolgens het meest
technische deel van de hele rit.
De aanhanger werd afgekoppeld
en de bestuurder ging rangeren.
Wij, de bestuurder en ik, reden
samen nog een stukje verder,
verlost van de aanhanger nu,
en dan gebeurde het: de baas
van de tram stopte, maakte zijn
stuur los en liep daarmee naar
de andere kant van de motorwagen. Daar klikte hij zijn stuur
weer in en kon hij de andere
kant op rijden. Over naast de
aanhangwagen gelegen rails
reed hij naar de andere kant,
weer werd het stuur gewisseld
en voorzichtig reed hij naar
de aanhanger om weer aan te
koppelen. Nog één keer met het

Rooseboomstraat 2. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Rangeren van lijn 4a

Driftig draaide de trambestuurder aan zijn glanzend koperen
stuur. Ik vroeg me steeds af wat
er zou gebeuren als hij tegengesteld aan de rails een bocht
door zou sturen. Maar ja, ik kon

stuur naar de andere zijde en
dan was de complete tram klaar
voor de terugreis. Een enkele
keer, maar dat was écht de
hoofdprijs, mocht ik het stuur
naar de andere kant dragen. Het

lopend naar school. Piepend
kwam de tram tot stilstand en
de laatste reizigers verlieten
het voertuig. Mijn rugtas bij zijn
riemen vasthoudend sprong ik
naar buiten, de treetjes zorg-

Lijn 4a Bezuidenhoutseweg

Foto: collectie Ronald van Onselen

was best een erg zwaar stuurwiel, maar dat liet ik mooi niet
blijken. Jammer dat, buiten de
bestuurder, niemand mij zag. In
de tussentijd had de conducteur
de leuningen van de houten zitbanken opgeklapt, soms mocht
ik daarbij helpen. Een zwaar
karweitje, de conducteur deed
twee banken tegelijk, links en
rechts, maar daar moest ik nog
wat sterker voor worden, één
bank was al moeilijk genoeg.
Klaar! Iedereen kon na onze
werkzaamheden weer met zijn
gezicht in de rijrichting zitten.
Als de beide HTM-mannen
klaar waren, gingen ze in een
klein glazen kantoortje naast
het spoor een sjekkie roken en
kof�ie drinken. Ze stuurden mij
dan weg. Rennen moest ik daarna, want als je te laat op school
kwam, zwaaide er wat. Het
hoofd van de school, broeder
Harold, was van het rangeren
namelijk totaal niet onder de
indruk, dat had ik al eerder

ondervonden.
Een jaar later ging ook mijn
broertje Gerard mee op de
dagelijkse tramreis. Trots liet ik
hem alles zien en om indruk te
maken sprong ik zelfs, aangeko-

men bij de halte Overbosch, van
de rijdende tram. Helaas had ik
niet goed opgelet hoe anderen
dat deden; ik sprong tegen de
rijrichting in en maakte prompt
een salto mortale. De conducteur stond me vanuit de knarsend tot stilstand gekomen tram
uit te foeteren, maar mijn broertje vond het allemaal prachtig;
dat was nog eens stoer! De
trambestuurder stak breed
lachend zijn duim naar me op:
“Goed gedaan, jochie!” Ik slikte
mijn opkomende tranen weg en
deed alsof ik mijn bebloede knie
niet voelde. Jochie? Poeh, ik was
al negen en zou zelfs gauw tien
worden. Voor hij het wist, zou ik
zelf mijn mouwen oprollen en
op dat zadel gaan zitten. En als
ik het grote koperen stuur naar
de andere kant gedragen zou
hebben en gerangeerd, zou ik
een sjekkie gaan roken en kof�ie
drinken. Mijn pet zou ik scheef
trekken en schooljongetjes zouden natuurlijk mogen komen
kijken hoe ik de bel driftig liet
rinkelen en het koperen stuur
door mijn handen liet glijden.
Helaas kwamen er later moderne trams, zonder balkon en zelfs
zonder conducteur. Met sturen
hoefde niet meer gesjouwd te
worden. De trambestuurder
werd een mijnheer op een
gewone bestuurdersstoel en
met een jasje aan; hij moest nu
immers ook kaartjes verkopen. Weg waren de opgerolde
mouwen en de scheefgetrokken
pet. Er kwam zelfs een einde
aan tramlijn 4a. Gelukkig mocht
ik tegen die tijd op de �iets naar
school.

Jos Schel
info@jossschel.nl
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Na maanden verbouwen
is onze geheel vernieuwde
winkel geopend

Napraten, troosten en ontmoeten

LADY LEWENSTEIN
PASPOP

in een gastvrije omgeving

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

Hulp bij het
maken van
jurken, jasjes,
blouses, rokken,
... en pantalons!

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

€ 219,00

€

175,

20%

PFAFF SELECT 3.2

*met uitzondering van lopende acties

Super sterke machine voor
probleemloos dun en dik
verwerken door ingebouwde dubbel stof transport.
Extra scherp geprijsd.

Feest mee

korting op alles

00

Proﬁteer nu!
50% korting op
alle DMC
borduurgaren!

€ 334,00

€ 349,00

€

279,00

€

259,00
Janome

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

Degelijke

Speciale service voor senioren

robuuste

naaimachine

met

Wij helpen u
ook in deze tijd
graag op weg!
Heeft u vragen over o.a. zorg,

■
■
■
■

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

■
■
■
■

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

geldzaken, welzijn, mantelzorg
of vrijwilligerswerk?
Wij bieden hulp en ondersteuning.

T. 070 399 42 41
W. utsvandergeest.nl
www.servicepuntxl.nl

OPENINGSTIJDEN:
Maandag gesloten
Di t/m vr 09:30 - 17:30u
Zaterdag 09:30 - 17:00u

alle

functionele

steken.

499,00

Krachtige naaimachine met sterke motor
die geen moeite heeft met zware stoffen.

Deze lockmachine is eenvoudig
in te rijgen door de ingebouwde
spanningsknoppen, geleiders
met kleurcode en inrijg-hulp van
de ondergrijper.

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

€

SINGER HEAVY DUTY 4432

LEWENSTEIN 700DE
LOCK MACHINE
Het uitvaartcentrum en het crematorium zijn direct met elkaar
verbonden. Zowel opbaren, afscheid nemen als cremeren of begraven
kan op dezelfde locatie.

€ 699,00

Nu

NOTTET

Easy Jeans 18

GratisDegelijke
parkeren
robuuste
voor bezoekers
van
369,- Voor
249
van Nottet
klant ottet
van
parkeert
opAls
eigen parking
aan N
hetNottet
Westeinde
nr 191
–
Westeinde
83

Westeinde 83-95 | Den Haag
070-346 30 00

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

een gemiddelde uitvaart kost al snel meer dan
Veel
mensen
willen aan
hunhet
nabestaanden
nietvan
€ 5.000.
Deelname
Depositofonds
opzadelen
metbiedt
hogehiervoor
uitvaartkosten.
Begrĳpelĳk,
De Volharding
een passende
een
gemiddelde
uitvaart
kost al snel meer dan
oplossing
met veel
zekerheid.
€ 5.000. Deelname aan het Depositofonds van
De U
Volharding
een passende
ontvangt biedt
€ 250,-hiervoor
uitvaartkorting
bĳ een
oplossing
veel zekerheid.
uitvaartmet
verzorgd
door CUVO uitvaartzorg.
Jaarlĳks ontvangt u rente.
ontvangt
€ 250,uitvaartkorting
een
kunt flexibel
bĳstorten.
VeelUmensen
willen
hun
nabestaandenbĳniet
uitvaart
verzorgd
door
CUVO
uitvaartzorg.
Deelname
is
kosteloos.
opzadelen
met
hoge
uitvaartkosten.
Begrĳpelĳk,
Veel mensen willen hun nabestaanden niet
ontvangt
u rente.
eenJaarlĳks
gemiddelde
uitvaart
kost al snel Begrĳpelĳk,
meer dan
opzadelen
met
hoge
uitvaartkosten.
U kunt
flexibel
bĳstorten.
Vragen
over
uitvaarten?
€
5.000.
Deelname
aan het
Depositofonds
van
een
gemiddelde
uitvaart
kost
al snel meer dan
Deelname
isbiedt
kosteloos.
Bezoek
gratis
en
vrĳblĳvend
ons
spreekuur:
De
Volharding
hiervoor
een
passende
€ 5.000. Deelname aan het Depositofonds van
Elke
dinsdag
10.30
- 12.30
uurpassende
op de
oplossing
metvan
veel
zekerheid.
De
Volharding
biedt
hiervoor
een
Vragen
over uitvaarten?
Roggeveenstraat
hoek Prins Hendrikstraat.
oplossing
met veel141,
zekerheid.
Bezoek
gratis
en
vrĳblĳvend
ons
spreekuur:
KĳkUvoor
andere
spreekuren
op www.cuvo.nl.
ontvangt
€ 250,uitvaartkorting
bĳ een
Elkeuitvaart
dinsdag
van 10.30
- 12.30
uur
op de
verzorgd
door
CUVO
uitvaartzorg.
U ontvangt € 250,- uitvaartkorting bĳ een
Roggeveenstraat
141,uhoek
Jaarlĳks ontvangt
rente.Prins Hendrikstraat.
uitvaart
verzorgd
door
CUVO uitvaartzorg.
Word
lid spreekuren
van
De Volharding
en neem deel aan het Depositofonds!
KĳkUvoor
andere
op www.cuvo.nl.
kunt
flexibel
bĳstorten.
Jaarlĳks
u rente.
Belontvangt
070 221 05
80 of ga naar www.devolharding.nl/depositofonds
Deelname is kosteloos.
U kunt flexibel bĳstorten.
Deelname
islidkosteloos.
Worduitvaarten?
van De Volharding en neem deel aan het Depositofonds!
Vragen over
DE VOLHARDING
Bel 070 221 05 80 of ga naar www.devolharding.nl/depositofonds
Bezoek gratis en vrĳblĳvend ons spreekuur:
Vragen
over
uitvaarten?
SAMEN
VOOR
ELKAAR
Elke dinsdag
van 10.30
- 12.30 uur op de
Bezoek
gratis
en
vrĳblĳvend
ons spreekuur:
Roggeveenstraat
141,
hoek
Prins
Hendrikstraat.
DE dinsdag
VOLHARDING
Elke
van 10.30
- 12.30
op de
Kĳk voor andere
spreekuren
opuur
www.cuvo.nl.
SAMEN
VOOR
ELKAAR
Roggeveenstraat
141,
hoek
Prins
3913.19
Adv depositofonds
123x141mm
v4.indd
2 Hendrikstraat.
Kĳk voor andere spreekuren op www.cuvo.nl.

NEEM DEEL AAN
NEEM
DEEL AAN
HET DEPOSITOFONDS
HET
VANDEPOSITOFONDS
DE VOLHARDING
VAN DE VOLHARDING

16-05-19 13:57

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

Bel 070 221
05 80v4.indd
of ga naar
3913.19 Adv depositofonds
123x141mm
2

13:57

DE VOLHARDING
SAMEN VOOR ELKAAR
DE VOLHARDING
SAMEN VOOR ELKAAR

3913.19 Adv depositofonds 123x141mm v4.indd 2

3913.19 Adv depositofonds 123x141mm v4.indd 2

NAAIM

16-05-19 13:57

16-05-19 13:57
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Meat & Discover
Restaurant Pearl

Pearl, het restaurant van het Hilton hotel aan de Zeestraat, is vernoemd naar het meest beroemde
schilderij van Johannes Vermeer het Meisje met de Parel. Het schilderij is sinds 1902 in het bezit
van het Mauritshuis en is met 44 x 39 cm net even groter dan een A3-tje. Tot 1995 stond het doek
bekend als Meisje met Tulband maar het Mauritshuis vond Meisje met de Parel beter... Zelfs toen
een kunsthistoricus in 2014 aantoonde dat de oorbel helemaal geen parel kan zijn, vond het museum
het niet nodig de naam te veranderen.
Onverwachte details
Pearl is een stemmig en sfeervol
restaurant, precies zoals je dat
verwacht in het Hilton; veel hout,
donkere muren, onverwachte
details, die verwijzen naar
Johannes Vermeer, en een beetje
chic. Als aperitief drinkt Els een
cava en Marcello een prima glas
Pinot Noir. Pinot Noir kom je
steeds vaker tegen in de horeca,
dat vinden we niet erg want deze
druif is al jaren favoriet bij ons. Op
tafel staat inmiddels lekker brood
met een overheerlijke hummus,
olijfolie en grof zeezout. We
krijgen een proeverij door de hele
kaart, met als start een uitgebreid
assortiment charcuterie en gegrilde groentes. Buikspek, Pata Negra
en San Daniele ham en daarnaast
nog een carpaccio met mizuna
rosso (japanse mosterdsla)

en gemarineerde zalm met
haringkaviaar en een gelei van
ansjovis. Een goed begin, veel en
vooral lekker.

Meat & Discover
De website zegt; high quality grill
keuken op een toplocatie in Den
Haag. Kortom, een restaurant
met uitgesproken aandacht voor
vlees. Vooral lokale vleesproducten uit het Westland; zorgvuldig
geselecteerd in samenwerking
met Piet van den Berg (Nice
to Meat). Met onder andere
z.g. premium cuts en ‘vergeten
stukken’ en de beste burgers van
de Hollandse MRIJ-koeien. Chef
Frank Uphoff (tekening) verrast
ons voor het hoofdgerecht met de
Tomahawk Steak van maar liefst
800 gram. En heel apart; voordat
de steak op tafel komt mogen

we ons eigen super scherpe mes
uitkiezen uit wel vijftien messen.
De perfect gegrilde steak is groot,
saignant en mooi los van het bot
in reepjes gesneden. Erbij een
grote puntzak met lekkere frites
en een salade met o.a. witlof en
gegrilde groente. We drinken er
een lekkere Argentijnse Malbec
bij, die natuurlijk veel beter bij

het vlees past dan een lichte
Pinot Noir. We hebben nog net
ruimte voor de desserts; een
schaaltje met een crumble met
abrikozen en frambozen, crème
brûlée en nog een vanille ijsje
met meringue. We hebben veel
geproefd en gegeten. We zijn
voldaan en hebben genoten. Bedankt, Frank en het hele team!

Drempelvrees?
Drempelvrees is niet nodig voor
dit leuke restauarant van het
Hilton hotel. Ons devies: pak de
telefoon (of mail) en reserveer
een tafeltje voor een avond meat
& discover.

Op een rijtje
Restaurant Pearl
Zeestraat 35
2518 AA Den Haag
070 710 7025
restaurant.pearl@hilton.com
Prijzen
Lunch
From The Westkand
Meat & Discover
Drankjes

€ 19,00
€ 29,00
€ 45,00
normaal

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

The Twilight Kids

The Twilight Kids was een Haagse beat
band met een grote en trouwe aanhang.
De band was van 1963 tot 1972 actief
en bestond uit Gerard v.d. Bergh (drum),
Jan de Boer (zang), Ruud de Boer
(zang), Tom van Spronsen (bas), Gérard
van Zijl de Jong (gitaar) en Louisa van
Zijl de Jong (zang, gitaar). Eerder maakten zij muziek onder de namen The
Hotdogs (1960–1962) en The Telstars
(vanaf 1963, voor een periode van
slechts drie maanden). Als The Twilight

Kids traden ze in 1964 op in winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk, voor de
plaatselijke televisie De Mecom. Ook
speelden ze in het Zuiderpark en verschenen in het AVRO-programma D’Oprechte Amateur. In die tijd nam de band
één single op. Later volgden, onder
een iets andere bezetting, nog enkele
singles, waaronder Polk Salad Annie in
1971, wat de nummer 10 haalde op de
Inelco hitlijst. Bij de optredens in Den
Hout was er vaak een grote groep Haagse Wildhoef Kikkers aanwezig, en op
een willekeurige zondagmiddag besloot
de Boekhorststraatgang Den Hout met
een bezoek te vereren. Dat mondde uit
in knokken en in aanwezigheid van de
massaal toegestroomde politie is het
gebouw toen ontruimd.

Muziekwinkel
Bas v/d Rest

Een bekende en populaire muziekwinkel was die van Bas van der Rest aan het
Westeinde 59. Ooit begonnen in 1921
als accordeoncentrale door Leen Gerrit-

sen, de toen nog toekomstige schoonvader van Bas. Accordeonist/pianist Tony
Eijk (Teun Eikelboom) kocht er ooit een
witte Galanti accordeon. Hij had toen
een accordeon-duo met zijn tweelingzus
Sjaan (Les Deux Jateux).
Op de winkelruit kwam later ‘Bas v.d.
Rest voor Muziek’ te staan. In de achterkamer van het pand werd gitaarles
gegeven door René Nodelijk (René a/h
Alligators) en Rein de Vries (Patsy).
Henk Smitskamp (o.a. Motions) kocht
er in 1961 zijn eerste fabrieksbasgitaar
voor 280 oude guldens. Bas is tevens
ook manager geweest van René a/h
Alligators. In 1984 werd de winkel
gesloten.

Uitgaansgelegenheid
Belle Amie

Belle Amie was de discotheek van
Peter Tetteroo (zanger Tee Set) en de
manager van Tee Set Theo Kuppens. De
tent was aanvankelijk gevestigd op de
Scheveningse Pier, maar verhuisde in
1973 naar het Gevers Deynootplein. De
naam was te danken aan de grootste hit
van de Tee Set, Ma Belle Amie.
Een vakantieganger uit de Verenigde
Staten kwam op een avond in de discotheek terecht en kreeg gelijk een aanstelling als dj. Het was de uit Kaapverdië
a�komstige zanger Johnny Rodrigues.
Rodrigues scoorde in 1975 samen met
de Tee Set een nummer 1 hit in Nederland en Vlaanderen met het nummer
Hey mal yo. De sloopwoede van de gemeente heeft het toen sfeervolle Gevers
Deynootplein met al zijn dansgelegenheden niet overgeslagen en in 1985
moest ook Belle Amie eraan geloven om
plaats te maken voor een, in mijn ogen,
zeer ongezellig plein.

pagina 8

Dinsdag 13 oktober 2020

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

Noord-West-Binnensingel
in de jaren vijftig
I

n de jaren vijftig woonde ons gezin aan
de Noord-West-Binnensingel in Den Haag.
Later kreeg de singel de naam Bij de Westermolens. Het was een winkelstraat waar tramlijn 10
doorheen reed.
Je vond er Jamin, Hus, een
houtfabriek, limonadefabriek,
lorreboer, groenteboer, klokkenwinkel, sigarenmagazijn,
een schoenmaker en nog meer.
Op de hoek van zijstraat de
Sirtemastraat stonden de schillenboeren met paard en wagen.
In de Sirtemastraat waren ook
twee kruidenierswinkeltjes;
een met Juffrouw van Schie en

Pipo de Clown. Foto: Cor Witschge, Wikimedia.

de ander met Juffrouw Anna.
Mijn ouders hadden een groothandel in lederwaren aan de
Noord-West-Binnensingel, waar
vele schoenmakers hun noodzakelijke producten kochten, zoals
leer, rubber, lijm en spijkers.
Maar er kwamen ook particulieren voor bijvoorbeeld de lijm,
spijkertjes, een nieuw leertje
aan de kinderwagen of een
riem voor om de pantalon. Die
riemen maakte mijn vader zelf,
evenals pekdraad voor allerlei
doeleinden.
Omdat de winkel aan het
woonhuis was gevestigd, gingen
wij via de winkeldeur in en uit.
Dan rinkelde de bel en riep je
“blijf maar!”, zodat mijn ouders
niet voor niets naar de winkel
gingen, want we waren immers
geen klant. Toen ons gezin een

kleine zwart-wit tv aanschafte,
kwamen buurtkinderen bij ons
op woensdag- en zaterdagmiddag meekijken naar Pipo
de Clown, Okki Trooi, Dappere
Dodo en andere kinderprogramma’s uit die tijd. Tante
Hannie was de omroepster,
naar wie we zwaaiden als het
was afgelopen. Nu kwamen al
die kinderen ook via de winkeldeur en riepen “blijf maar!”.
Tot ergernis van mijn vader, die
dan gewoon achter de toonbank
stond, wanneer er zo’n twintig kinderen in en uit liepen,
continu “blijf maar”, “blijf maar”,
“blijf maar!” herhalend. Maar
mijn moeder suste alles. En als
het december was, werd er ook
nog gestrooid door zwarte Piet
en kropen al die kinderen over
de grond in de kamer waar het
snoepgoed lag, inclusief ikzelf.
Een mooie, gezellige tijd in onze
kinderjaren.

Drie van de vier Westermolens aan de Noord-West-Binnensingel (later geheten: Bij de Westermolens).
Van links naar rechts: de Valkmolen, de Heeremolen en de Zuidmolen; op de achtergrond de wipbrug
tussen Westeinde en Loosduinseweg, ca. 1757. Collectie Haags Gemeentearchief.

Len van der Maaten.
Lenvandermaaten@yahoo.nl

Noord-West-Binnensingel (later geheten: Bij de Westermolens). Op de hoek met het Westeinde een
winkel van C. Jamin ca. 1954. Foto: collectie Haags Gemeentearchief.

MarleenKookt van start in Den Haag
met sterwaardig alledaags eten
In de hectiek van alledag valt het
niet altijd mee om voedzame maaltijden op tafel te zetten. Dan kan
een bezorgservice voor gezonde
en gevarieerde maaltijden uitkomst
bieden.

Marleen Jansen nam dit op zich en kookte
al voor Amsterdammers, Utrechters en
Haarlemmers. Nu staat ze ook de keuken
voor en Hagenaren én Hagenezen. Sinds
kort ziet u ze voorbij komen in de Haagse straten: de witgroene bakfietsen van
MarleenKookt. “De inwoners van Den Haag
hebben de reputatie dat ze graag kwalitatief goed eten. Aangezien wij ons eten een
ster waard vinden, denken we dat hier wel
waardering is voor ons bijzondere concept”, vertelt Marleen Jansen.

Of u nu zin heeft in vlees, vis of vegetarische gerechten, Aziatisch, Spaans of Caribisch; Marleen varieert op allerlei manie-

ren en serveert de maaltijden aan huis in
porseleinen schalen. Het staat chic en
tegelijkertijd is het concept heel milieuvriendelijk. Met de bezorging doen ze er
nog een schepje bovenop: die verloopt
per bakfiets. Zo gezond zijn de maaltijden. Marleen kookt uitsluitend met verse
groenen en maakt alles zelf. Vet, suikers
en kunstmatige smaakstoffen zal u niet
tegenkomen in haar maaltijden. Ze gebruikt kruiden en gezonde ingrediënten
als smaakmakers. Het enige dat u hoeft te
doen is de maaltijden opwarmen met de
bijgeleverde opwarminstructies. Vanuit
de Rivierenbuurt is het de bedoeling dat
Marleen eerst de harten in Den Haag gaat
veroveren, en vervolgens in Noortdorp,
Ypenburg en Rijswijk.
Meer informatie via MarleenKookt.nl
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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.

Citroën DS19 Break
E

en fraai gelijnde stationwagon-uitvoering DS19. Hiervoor had Citroen een heel bijzonder gestylde achterklep ontwikkeld, bestaande
uit twee delen, waarbij het grootste gedeelte omhoog klapte en het
kleinere omlaag, zodat daardoor ook langere objecten ondersteund vervoerd
konden worden. Deze DS19 Break had een mooie vlakke laadvloer voor een
enorme hoeveelheid extra bagage. De bijzondere knipperlichten van de Sedan waren helaas wel verdwenen. Weet u waarom ze dáár zaten? Nee, het is
echt geen grap: die waren ze vergeten in te tekenen bij het ontwerp. Dus toen
alles klaar was, was dat nog de enige plek die over was.
Ik herinner mij nog dat ik vanuit
onze �lat op de eerste etage aan
de Carel Reinierszkade urenlang
op de leuning van de bank naar
voorbijkomende auto’s kon zitten
kijken. Op ons portiek woonde
mevrouw Hatenboer, die een kamer verhuurde aan de heer Coen-

raads, die weer een grijs-witte
DS19 reed en deze voor de deur
parkeerde. Vanuit mijn kijkpositie
vond ik het altijd adembenemend
als hij zijn auto startte. Vanuit
de laagste stand kwam de auto
via de unieke vering omhoog en
bij het wegrijden leek het wel

een snoeksprong, waarbij de
achterkant weer omlaag veerde.
Deze unieke vering maakte het
rijden met deze DS19 Break als
op een vliegend tapijt. En dan
dat interieur. Ook hier was alles
bijzonder. Neem nu het unieke
deurhendel aan de binnenzijde.

Een handgreep op de deurhoek,
waarbij je met je duim een platte
knop indrukte om de deur te
ontgrendelen. Drukte je dit �lapje
omhoog, dan was hij op slot. Alles in één hand. Wat dacht u van
het stuur? Een met wit kunststof
gevlochten ronde metalen rand
met één platte metalen spaak
die in het midden naar beneden
afdaalde als stuurstang. Links
onder het stuur een draaihendel
voor de verlichting en de claxon,
en rechts het richtingaanwijzerhendel. Opvallend was dat
deze niet automatisch terugviel,
maar dat je hem weer uit moest
zetten. Het rempedaal was een
halve tennisbal die je niet te hard
moest intrappen, anders maakte
je spontaan oogcontact met de
voorruit. Het veersysteem was
overigens ook een hulp bij het
verwisselen van een wiel. Had je
een lekke band, dan zette je het
systeem op de hoogste stand. Je

Beauties of the Sixties (35)
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.

Terwijl ik de foto nam
van haar en de Fiat
850 Sport Spider riep
Gina: “Lago di Como,
come prima più di
prima t’amero.” Wat
ik begreep als: “Meer
dan voorheen zal ik
van je houden.” Maar
ze bedoelde het Como
Meer...

haalde dan het reservewiel en
een ongeveer anderhalve meter
lange staaf onder de motorkap
vandaan met een inbussleuteluiteinde, waarmee je het wiel
met de lekke band kon losmaken.
De wielen hadden slechts één
middenbout. Nu kon je een steun
onder het midden van de wagen
plaatsen, waarna je het systeem
in de laagste stand zette. De auto
bleef door de steun staan, maar
trok aan die kant zijn beide wielen op. Lekke band eraf en het
nieuwe wiel erop. Wagen in de
hoogste stand, wiel vastdraaien
en rijden maar. Moest het achterwiel verruild worden, dan kon
je met het losdraaien van één
bout aan de achterzijde het hele
achterspatbord verwijderen.
Kortom, een unieke auto. Toen
en nu nog steeds.

John Vroom
johnvroom@planet.nl

John Vroom (autojournalist)
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Reactie op artikel Clubhuis De Mussen
G

raag wil ik reageren op het artikel over
Clubhuis De Mussen. Ik ben zelf geboren
en getogen in de Schilderswijk, al had de
naam van de straat waar ik ter wereld kwam (Falckstraat) niets te maken met een schilder. Ik heb vele
uren in het clubhuis doorgebracht met onder
andere televisiekijken, aangezien er in de meeste
arbeidersgezinnen nog geen TV aanwezig was.
Van mijn tijd op de afdeling
Timmeren, onder leiding van
meester Noordeloos, heb ik
later veel pro�ijt gehad; in de
woningen waar ik met mijn
gezin terecht kwam, heb ik vele
klussen zelf kunnen uitvoeren.
Maar de belangrijkste reden dat
ik op het artikel reageer, iets
wat er niet in genoemd wordt,
is dat het clubhuis een prachtig vakantieterrein in Otterloo
bezat. Een gebouw met keuken,
klein winkeltje, eetzaal en een

v.l.n.r. ikzelf, mijn moeder en broer.
Het boerderijtje op de achtergrond.

zaal waar de ouderen in overnachtten. Er was ook nog een
klein boerderijtje waar allerlei activiteiten plaatsvonden.
De kinderen sliepen in grote
tenten en de groepen werden
naar leeftijd ingedeeld. Per jaar
waren er twee vakantieperioden van tien dagen waar je aan
kon deelnemen tegen een zeer
redelijke vergoeding. Als jochie
van tien jaar mocht ik, als een
van de weinigen uit onze straat,
samen met mijn ouders tien dagen naar Otterloo in Gelderland.
Het was een vakantie met alles
erop en eraan; ontbijt, lunch en
avondeten. De ouders aten in
de eetzaal en de kinderen bij de
tent waar zij overnachtten. Er
werd om de beurt afgewassen,
zowel bij de ouders als bij de
kinderen. Als kind vond ik dit

Kerstviering in de gymzaal. Links achterin meester de Bruin met naast hem Juul achter een orgeltje (later mijn collega bij de Brandweer)

een unieke ervaring. Je werd de
hele vakantie beziggehouden
met wandelingen, sport en andere activiteiten op de speelweide. Na het middageten moest
je verplicht een uurtje rusten.
Op een dag werd er ook voor de
ouders een uitje georganiseerd.
De wat oudere kinderen gingen
een dag naar het Nationale park
de Hoge Veluwe om het wild
te spotten op het Oud-Reemst.
Dit was altijd een spannende onderneming. Tijdens de
wandelingen leerde je veel over
de natuur. Met zoveel kinderen

OLA-kijkgarantie

Voor de beste kijkoplossing, een nieuwe bril of
contactlenzen ga je naar The Good Life Vision.
De eigenaar Ryan Bakas begon al in 1989
als broekie bij Holland Optical Company in
Diemen, een brillenglazen leverancier. Na
meerdere jaren in het buiten- en binnenland gewerkt te hebben bij verschillende
optiekzaken opende hij als zelfstandige zijn
deuren in december 2014 in New Babylon,
waarna de winkel uiteindelijk in januari
2017 naar het Royaardsplein 12 verhuisde.

De OLA-kijkgarantie is in Den Haag exclusief bij The Good Life Vision, wat inhoudt

dat er naast een uitgebreide oogonderzoek
ook naar de gezondheid van uw ogen
wordt gekeken middels een foto van het
netvlies (fudus foto). De optometristen
van OLA zijn speciaal opgeleid om deze
foto’s te beoordelen op eventuele afwijkingen, zoals diabetes, macula degeneratie of
glaucoom. Maak direct een afspraak voor
uw persoonlijke OLA-kijkgarantie.

The Good Life Vision
www.thegoodlifevision.com

samen werd er natuurlijk ook
veel keet geschopt, vooral in de
nachtelijke uren, wat niet altijd
op prijs werd gesteld door de
leiders. Alcohol drinken werd
niet toegestaan en wie daarop
werd betrapt, werd direct op
de bus en trein gezet en kon
huiswaarts keren. De leiders van
de afdelingen van het clubhuis
namen allemaal een bepaalde
groep onder hun hoede die zij
deze tien dagen begeleidden.
Meester de Bruin begeleidde
de ouders, verder Noordeloos,
Boelie, Haspel, Tante Nel, Tante

Annie en Schuurman. Heit was
de kok. Schuurman was de leider van het clubhuis, gevestigd
aan de Hekkelaan. Op de laatste
dag van de vakantie werd er
‘s avonds een groot kampvuur
aangestoken, waar meester de
Bruin dan een verhaal vertelde.
De avond werd afgesloten met
de dans De Zevensprong. Ik zal
vast ook nog wel wat dingen zijn
vergeten, maar dit herinnerde ik
mij na het lezen van het artikel.
Arie Slootweg
arieslootweg@hotmail.com

NIEUWE BRIL NODIG?

ALLEEN IN OKTOBER ALLE MONTUREN VOOR SLECHTS € 59,95*
OP=OP DUS WEES ER SNEL BIJ EN MAAK NU EEN AFSPRAAK
*alleen geldig bij aanschaf van nieuwe glazen

The Good Life Vision

Willem Royaardsplein 12, 2597 GS Den Haag
070-88 777 26 - www.thegoodlifevision.com

SLAGERIJ PERSONEEL GEZOCHT
Ben jij die schoolverlater of wat oudere die wil werken?
Voor onze slagerij zijn wij op zoek naar gemotiveerde verkoop(st)ers
en/of leerling verkoop(st)ers voor wisselende dagen in vaste dienst.
Neem contact op met de heer Hoornweg van Slagerij Meurs.
Dé slager op het Hobbemaplein!
Bel 06-302 975 39 of stuur een e-mail: fac.meurs@gmail.com.

Ben jij een allround banketbakker
en steek je graag je handen uit de mouwen?

Wij zijn op zoek naar een fulltime en
parttime banketbakker!
Stuur je CV en motivatie naar:
info@bakkerijhessing.nl of kom even
langs in onze winkel in de Reinkenstraat.
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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

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

Wandeling ‘Kunst van de Vrede’

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.

Muziek, poëzie, kunstwerken en
verhalen omtrent 75 jaar vrede.
Al deze ingrediënten komen
samen in het programma Kunst
van de Vrede. Deze unieke tour
verbindt de geschiedenis van de
VN, de vrijheid en het Vredespaleis en combineert een sfeervol
verlichte tuin met live performances en waargebeurde verhalen. Bij de start van de route
ontmoeten de bezoekers de Vredesgodin Irene die iedereen toespreekt door middel
van de kunstvorm spoken word. Naast historische personages en kunstwerken komen
ook fragmenten uit de geschiedenis van de VN aan bod. Zo maken de deelnemers
onder andere kennis met de Nobelprijswinnaar Dag Hammarskjold, die van 1953
tot 1961 secretaris-generaal van de Verenigde Naties was en zich niet alleen tijdens
de Suezkanaalcrisis inzette voor dialoog en de-escalatie. De gevolgen van de Tweede
Wereldoorlog en de geschiedenis van het Vredespaleis worden verduidelijkt door het
verhaal van Max Chotzen. Hij was als bibliothecaris in het Vredespaleis werkzaam en
tegelijkertijd actief in het Nederlandse verzet. Samen met collega’s drukte hij illegale
kranten op een in de kelder van het paleis verstopte stencilmachine. Deze en diverse
andere verhalen en kunstinterventies over solidariteit, hoop, vrede en vrijheid beleven de bezoekers tijdens hun wandeling door de tuin.

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.
Max Havelaar door Stichting Het Portret Spreekt en Muzee Scheveningen
Als er één roman uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis met recht een klassieker genoemd mag
worden, dan is het wel Max Havelaar van Multatuli,
pseudoniem van Eduard Douwes Dekker. Verschenen
in 1860, was het boek een bliksem�lits in literatuurvorm die nog steeds niet weg te denken is uit ons
collectieve geheugen. Multatuli schreef het boek als
een aanklacht tegen de uitbuiting van de Javaanse
bevolking en richtte zich tegen Koning Willem III - en
daarmee tegen de gehele Nederlandse natie, een in
zijn ogen verzameling fantasieloze kooplieden die
zich niet bewust waren dat de rijkdom waar zij zich mee omringden, vergaard werd over
de ruggen van de inlandse bevolking in Nederlands-Indië. Joop Keesmaat boog zich over
Max Havelaar en maakte er een indrukwekkende voordracht van waarbij je snel vergeet
dat je met één acteur te maken hebt. Keesmaat slaagt erin om de complexe roman van
Multatuli - met alle personages die erin voorkomen - zó voor het voetlicht te brengen dat
je bij wijze van spreken de mensen ziet, de hitte van Indië voelt en de verontwaardiging
van Multatuli deelt.

Wanneer & waar: zo 18 okt, vr 6 nov & zo 13 dec, Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 92
Meer informatie via www.muzeescheveningen.nl of www.hetportretspreekt.nl
Haagse streken van Vincent van Gogh

In het najaar van 2020 worden er voor kleine groepjes
en huishoudens wandelingen
georganiseerd door de Vincent
van Gogh Experience. Van Gogh
wilde in zijn Haagse jaren graag
een schilder van de Haagse
School worden en zelfs na
enkele jaren hard geploeterd
te hebben om als aspirantkunstenaar het vak onder de
knie te krijgen, zijn de ambities
nog niet verminderd. Hij had
veel contact met zijn ambtgenoten, de schilders van de Haagse School. Zo ging hij korte
tijd in de leer bij zijn aangetrouwde neef Anton Mauve en gaf Jan Hendrik Weissenbruch
hem aanwijzingen. Toch paste hij niet helemaal binnen de stroming. De stad en haar
arme bevolking, daar ging zijn ware hart naar uit. Den Haag was een stad in ontwikkeling, met een groot verschil in rangen en standen, een stad van schrijnende armoede en
overvloedige rijkdom. De industrialisatie bracht naast welvaart ook veel sociale ellende
met zich mee. Van Gogh richtte zich in zijn Haagse periode op de tekenkunst en op
het maken van aquarellen en olieverfschetsen. Hij ontwikkelde een beeldtaal, waarbij
perspectief, proportie en compositie aan zeggenschap wonnen. Hij experimenteerde
met kleur, materiaal en formaat. Het was een autodidactische reis, die de kunstenaar
Van Gogh vormde, niet geïsoleerd, maar wel zelfstandig. In deze wandeling gaan we niet
alleen in op de mens Van Gogh, maar ook op de ontwikkeling van Van Gogh als kunstenaar. In hoeverre is hij Den Haag schatplichtig?
Wanneer & waar: t/m 31 okt iedere donderdag (10.30 & 14.00u) en zaterdag (10.30u),
The Hague info store
Meer informatie via www.hofcultuur.nl

Wanneer & waar: woe 14 t/m za 17 okt, Het Vredespaleis Visitors Centre
Meer informatie via www.vredespaleis.nl
Festival De Betovering

Ook deze herfstvakantie staat Den Haag in
het teken van De Betovering, internationaal
kunstfestival voor de jeugd. De organisatie
heeft er alles aan gedaan om kinderen tot en
met 12 jaar een avontuurlijk én veilig programma te bieden. Negen dagen lang kunnen
zij zich onderdompelen in theater- en dansvoorstellingen, �ilms, muziek, workshops en
straattheater. Waar het festival normaal van
de hele stad één groot feest voor kinderen
maakt, wordt er nu extra aandacht besteed
aan het vermijden van drukte op de festivallocaties, aanvullende hygiënemaatregelen
plus een slimme en veilige bezetting van de
stoelen in de theaters, musea en andere culturele instellingen. Soms heel inventief:
bij een van de voorstellingen zit het publiek zelfs met koptelefoon op het hoofd en
toneelkijker in de hand in een reuzenrad.
Wanneer & waar: vr 16 t/m za 24 okt, Binnenstad Den Haag
Meer informatie via www.debetovering.nl
Lezing Anders Zorn
Van in klederdracht gehulde
koppels tot zwoegende arbeiders
op het land: op
de werken van
Anders Zorn
(1860-1920)
zien we idyllische
voorstellingen die
we nog steeds associëren met het
Scandinavische leven. Ontdek voorafgaand aan uw bezoek alvast zijn Zweedse idylle
tijdens inleidingen door de museumdocenten. Uit angst dat de traditionele manier
van leven zal verdwijnen, ontpopt Anders Zorn zich net als veel Europese tijdgenoten
rond 1900 als chroniqueur van Zweden. Hij reist voor zijn succesvolle carrière de
wereld over en portretteert de groten der aarde. Maar na al zijn reizen wordt hij pas
echt verliefd op zijn thuisland. In Zweden is Zorn een superster, maar in de rest van
Europa is hij grotendeels aan de aandacht ontsnapt. Daar komt dit najaar verandering
in, met zijn eerste Nederlandse overzicht van 150 schilderijen, aquarellen en etsen in
Kunstmuseum Den Haag.

Wanneer & waar: vanaf vr 16 okt, in de Aula van het Kunstmuseum, Stadhouderslaan 41
Meer informatie via www.kunstmuseum.nl

pagina 12

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

Dinsdag 13 oktober 2020

Een olifant genaamd
D

insdagochtend 24 augustus 1937. Op het spooremplacement van
Station Scheveningen aan de Gevers Deynootweg is het extra druk.
Na een reeks succesvolle voorstellingen in het Circustheater vertrekt
Circus Sarrasani per trein naar Rotterdam. Dieren en materiaal worden in de
wagons geladen. Voor het zware werk worden de circusolifanten ingezet. Dan,
omstreeks half twaalf, ontstaat er paniek. Een van de olifanten zakt door haar
knieën en kan niet meer opstaan. Het is Jenny, met haar 103 jaar de oudste
olifant van de kudde. Ze wordt overgebracht naar de Haagse Dierentuin, waar
zij enkele uren later overlijdt. Haar overlijden is het begin van een reeks opmerkelijke gebeurtenissen.

Sarassani

Wie was Jenny?

Jenny was geboren in 1834
in het plaatsje Stellingen,
bij Hamburg. In 1906, ruim
zeventig jaar later, werd zij
door Circus Sarrasani gekocht
van een dierentuin te Leipzig.
In haar gloriejaren was Circus
Sarrasani een van de grootste
Europese circussen met ongeveer achthonderd medewerkers. Het bezat een uitgebreide
menagerie van 250 paarden, 75
leeuwen, 15 tijgers, 20 kamelen,
12 zeeleeuwen, 22 olifanten en
Oedipus het nijlpaard. Binnen
de olifantengroep nam Jenny
een bijzondere plaats in. Ze
was de leidster die de orde
handhaafde en bij wangedrag
een corrigerende tik met haar
slurf uitdeelde. Tijdens haar
jaren bij Sarrasani heeft zij twee
ingrijpende gebeurtenissen
meegemaakt met traumatische
gevolgen.
Aan het front

Tijdens de Eerste Wereldoorlog
verbleef het circus in Dresden, waar het winterkwartier
van Sarrasani was gevestigd.
Voor de dieren was er nauwelijks voedsel. In één week
tijd overleden vijftig tijgers en

leeuwen. De paarden, kamelen
en olifanten werden door het
leger gevorderd. De olifanten
werden ingezet voor zware
transporten. Om deze dieren
rustig te houden kregen ze cognac te drinken. Ook Jenny deed
als lastdier dienst aan het front.
Zwaar getraumatiseerd keerde
zij terug. Door haar voortdurend
geruststellend toe te spreken
en talloze nachten bij haar te
waken, herstelde zij zich. Wel
bleef zij de rest van haar leven
verslaafd aan cognac, hetgeen
een stalknecht met de dood
moest bekopen toen hij voor
de ‘aardigheid’ Jenny een lege
cognac�les aanbood. De verontwaardigde klap met haar slurf
overleefde hij niet.

Een nacht om niet te vergeten

In de nacht van 12 op 13 januari
1932 brak brand uit in Circus
Sarrasani. Het circus stond op
dat ogenblik in de gemeente
Berchem bij Antwerpen. De
eigen bedrijfsbrandweer kon de
brand niet bedwingen en kreeg
hulp van de brandweer van Berchem. Ook het olifantenverblijf
vatte vlam, waarna een geweldige paniek ontstond. De olifanten, dol van angst, probeerden
hun stalkettingen te verbreken.
Een aantal lukte dit en rende in
woeste vlucht door het stadje.
Ook Jenny rukte zich los en
ging ervandoor. Een van haar
oren stond in brand en brullend
en trompettend vluchtte zij in
wilde angst. De politie probeerde haar neer te schieten; toen
werd zij helemaal gek van angst.
In haar vlucht viel het dier in
een droge greppel. Na urenlang zoeken, hoorde men haar
jammerkreten en werd Jenny
gevonden. Door rustig op haar
in te spreken kon zij gekalmeerd
worden. Met een kraan van de
Antwerpse brandweer werd zij
opgehesen en zwaargewond
naar de stal gebracht. Van de
brandwonden aan haar rechter-

oor en rechter�lank is ze nooit
genezen. En het heeft lang geduurd voordat Jenny weer wilde
eten en slapen. De brand was
na drie uur geblust. Naderhand
bleek dat vijf olifanten waren
omgekomen.

Een tragedie te Scheveningen

In de zomer van 1937 was
Circus Sarrasani neergestreken in het circusgebouw op
Scheveningen. Na een reeks
succesvolle voorstellingen was
op zondagavond 22 augustus
1937 de afscheidsvoorstelling.
Rotterdam was de volgende
bestemming. Vanaf het Station
Scheveningen - destijds eindpunt van de Hofpleinlijn - aan
de Gevers Deynootweg zouden
de dieren en het materieel per
trein naar Rotterdam worden
vervoerd. Voor het transport
van het zware materieel werd
de hulp ingeroepen van Jenny
en haar collega’s. Omstreeks
half twaalf zou zij in een van de
wagons worden geladen. Plotseling zakte Jenny ineen en was
niet meer op de been te krijgen.

Jenny in de oorlog

Af�iche Sarassani

Met behulp van de kraanwagen
van de brandweer lukte het
haar overeind te trekken. Men
liet haar enige minuten in de
touwen hangen. Het leek erop
dat zij weer was bijgekomen en
men maakte de touwen los. Nauwelijks had Jenny enige passen

gedaan of voor de tweede maal
zakte zij in elkaar. Onderzoek
wees uit dat zij ernstig verzwakt
was. De directeur van de Haagse
Dierentuin die bij het onderzoek aanwezig was, adviseerde
het dier af te maken. Maar de
familie Sarrasani wilde Jenny
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Transport van Jenny naar het slachthuis

geen gewelddadige dood laten
sterven. Daarop werd besloten
de olifant voor verpleging en
verzorging over te brengen naar
de dierentuin. Daar werd ze
neergelegd op een strodek. Het
was inmiddels negen uur in de
avond. Toen enkele oppassers
van het circus nog even naar
haar gingen kijken, zagen zij dat
Jenny was overleden.
Een koopje

Hoewel de familie Sarrasani
gehecht was aan Jenny vond
zij het na haar overlijden niet
belangrijk wat er met haar
lichaam moest gebeuren. De
Haagse Dierentuin mocht het
kadaver houden. Ook was Sarrasani niet bereid de kosten
die door de dierentuin waren
gemaakt, te weten vijftig gulden,
te betalen! Het zag ernaar uit
dat de dierentuin met een
�inanciële strop bleef zitten. De
directie van het Museum voor
het Onderwijs, beter bekend
als het schoolmuseum, toonde
echter belangstelling. Dit was
een mooie kans om, voor weinig
geld, de collectie uit te breiden
met het skelet van een olifant.

Het stoffelijk overschot werd
voor vijftig gulden gekocht en
vervolgens naar het slachthuis overgebracht, waar vier
slagers haar vilden. Een klus
die ongeveer vijf uur duurde en
waarvoor vijfenveertig gulden
in rekening werd gebracht. Er
was ook een voordeeltje; de
huid bracht vijfentwintig gulden
op. Het schoolmuseum was voor
zeventig gulden in het bezit
gekomen van een gaaf olifantenskelet. Maar voor het zover
was moest er nog wel het een en
ander gebeuren.

Botje bij botje

Om een gaaf skelet te krijgen was het noodzakelijk het
stoffelijk overschot tijdelijk te
begraven. Na verloop van tijd
zouden dan alleen de botjes en
beenderen overblijven. Volgens
het schoolmuseum kon dit het
beste plaatsvinden in duinzand.
De Dienst der Gemeenteplantsoenen maakte hiertegen
bezwaar. Volgens deze dienst
was het een beter idee om Jenny
een watergraf te geven in een
van de vijvers van het Zuiderpark. En zo geschiedde. Verpakt

in een grote kist, afgedekt met
ijzergaas en verzwaard met
betonblokken, zonk Jenny langzaam naar de modderige bodem
van de vijver. Op 13 september
1938 werd de kist opgevist.
Zoals men had verwacht, waren
van Jenny alleen de beenderen
en botten overgebleven. Toen
was ook te zien dat haar schedel
gedeeltelijk was ingedrukt;
waarschijnlijk door de val op
het perron. De overblijfselen
werden naar het museum
vervoerd, waar ze werden
uitgelegd en schoongespoten.
Deze schoonmaakbeurt bleek
niet voldoende. Door algengroei
waren ze groen uitgeslagen en
bovendien bevatten de botten
nog merg. Om het conserveringsproces af te ronden werd
besloten de overblijfselen van
Jenny onder een dikke laag �ijn
duinzand te bedekken. Het plan
was om in het voorjaar 1939 de
beenderen weer op te graven
en met waterstofperoxide uit
te wassen. Daarna kon worden
begonnen met de reconstructie
van het olifantenskelet.

van de vorige eeuw leverden
echter niets op. Dit is niet zo
verwonderlijk want de restanten van Jenny waren bedekt met
duinzand en niet begraven. Bij
de opgravingen zijn overigens
geen sporen van duinzand
aangetroffen. Er moet dus een
andere verklaring zijn voor de
verdwijning van Jenny. Waarschijnlijker is dat het conserveringsproces is mislukt en de
directie van het schoolmuseum
hieraan geen ruchtbaarheid
wilde geven. Er was veel geld,
tijd en mankracht besteed aan
de voorbereiding om het olifantenskelet te prepareren, hetgeen
nog weinig had opgeleverd. De
botten waren groen uitgeslagen
dus niet toonbaar. Er waren
botten gebroken of verdwenen.
De schedel was beschadigd.
Bovendien bevatten de botten
nog merg, waardoor het ontbindingsproces van binnenuit
doorging. De botten waren dus
niet bruikbaar. Het heeft er alle
schijn van dat de knekels zijn

Een olifant verdwijnt

“Besloten werd de overblijfselen van Jenny onder een dikke
laag �ijn duinzand te bedekken.”
Dit is het laatst wat over Jenny
bekend is. Toch bleef zij in het
collectief Haags geheugen ronddwalen. Waar was zij gebleven?
Algemeen werd verondersteld
dat haar botten bij het museum
lagen begraven en dat door de
oorlog de reconstructie van haar
skelet niet had plaatsgevonden.
Opgravingen in de jaren tachtig

Jennyplantsoen

afgevoerd en vernietigd. Om
gezichtsverlies te voorkomen
heeft dit vermoedelijk in alle
stilte plaatsgevonden.
Hoe het ook zij, Den Haag is
Jenny nooit vergeten. Bij de
Hemsterhuisstraat, waar Jenny
voor het laatst is gesignaleerd,
ligt sinds 1993 het Jenny Plantsoen. De vijver in het Zuiderpark, waarin Jenny een tijdelijke
rustplaats vond, heet sinds mensenheugenis de Olifantenvijver..

Tot slot

Voor dit artikel heb ik gebruik
gemaakt van krantenverslagen
en circusboeken. Ook heb ik in
het Haags Gemeentearchief het
archief van het Museum voor
het Onderwijs doorgenomen.
Helaas heb ik het de�initieve
antwoord op de vraag waar
Jenny is gebleven niet kunnen
vinden.
Kees de Raadt
raadtvanleeuwen@ziggo.nl
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Beter laat
dan nooit
E

en vriend van mij die de geschiedenis van
Scheveningen bestudeert, André Dijkhuizen, maakte mij erop attent dat er in De
Oud Hagenaar van 15 april 2014 een oproep stond
om voor deze krant een artikel over Hein van der
Niet te gaan schrijven. Ik ben bang dat dát niet meer
lukt, maar ik ga mijn best doen om dit idee, zij het
wat laat, in De Haagse Tijden wél tot uitvoering te
brengen. Ik leg dan de nadruk op de tijd die hij in
ons land heeft doorgebracht.
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Korendijkstraat omgebouwd
tot school. De dominee die op
deze gereformeerde school
godsdienstles gaf, Eise Eisma,
was een broer van mijn overgrootvader. Het viel zowel de
leerkrachten als de leerlingen
op dat Hein goed kon voorlezen.
Toen hij zich aanmeldde bij de
amateurtoneelvereniging ‘Tot
onderling vermaak’ werd hij
mede hierdoor aangenomen.
Zijn moeder was hier fel tegen.
Zij hing, in tegenstelling tot haar
man, een uiterst streng geloof
aan en dit had tot gevolg dat ze
haar eigen zoon hierom letterlijk
vervloekte. Hein zette door.
Inmiddels was Hein ook schoenmaker geworden. Hij woonde
in de Dirk Hoogenraadstraat
op nummer 7 en ’s avonds na
het schoenenlappen ging hij
toneelspelen. Hij wordt in die
tijd omschreven als iemand met
een diep gebronsde stem, een
rijzige lengte, mooie blauwgrijze
ogen en een markant gezicht.
Wanneer de toneelvereniging
een voorstelling gaf in het Seinpost-theater zat de zaal bomvol,
alleen al om hem te zien spelen.
Na bij enkele andere amateurgezelschappen te hebben
opgetreden, besluit Hein een
poging te gaan wagen bij het
beroepstoneel en hij verandert
na enige tijd zijn naam in Frits
van Dongen. Ook hier blijft het
niet bij één gezelschap. Hij speelt
onder andere bij het Haagse
toneelgezelschap Stad en Lande
tegen een gage van dertig gulden

Een in 2002 verschenen boek over Hein

Fritz van Dongen
Tijdens de jaren voor de Tweede
Wereldoorlog waren Berlijn
en Wenen dé steden in Europa
waar �ilms gemaakt werden.
Frits, die zijn voornaam tijdelijk
in Fritz veranderde, heeft hier
tussen 1937 en 1939 in vijf
�ilms meegespeeld. Hij is op 1
november 1937 van Marianne
van Dam gescheiden, waarna zij
in Rotterdam ging wonen. Op
13 juli 1939 zijn ze hertrouwd.
Wonderlijk, denk je dan. Ik denk
dat de verklaring zit in het feit
dat ze van Joodse a�komst was
en hoewel Frits zich verre van

“Iemand met een diep gebronsde stem,
een rijzige lengte, mooie blauwgrijze
ogen en een markant gezicht ”

Hein en Cornelia

Het geboortehuis van Hein in de Werfstraat

Hein van der Niet is op 30 september 1901 in Scheveningen
geboren. Zijn vader, Leenderd,
was schoenmaker en zijn
moeder, Femia Schijf, werkte als
dienstbode. Hein was het vierde
kind van Leenderd en Femia
en er zouden nog zes kinderen
volgen. Het gezin woonde in de
Werfstraat op nummer 18.

Hein ging, toen hij oud genoeg
was, naar de vlakbij gelegen
school in de Korendijkstraat.
Deze school is in 1890 gebouwd omdat de school in de
Heemraadstraat uit zijn voegen
barstte. Daar zaten meer dan
tachtig kinderen in één lokaal.
Hiertoe is de timmerwerkplaats
van Martinus Hoogenraad in de

per week. Op 23 november 1921
trouwt hij met Cornelia Twilt. Ze
krijgen een dochter en een zoon.
Cornelia gaat na enige tijd met
de kinderen in Rotterdam wonen
en in 1930 wordt dit huwelijk
alweer ontbonden. Frits woont
dan in Den Haag op het adres
Noordeinde 103. In de tussentijd
is hij onder meer een maand op
tournee in Nederlands West-Indië geweest met De Haeghespelers, onder leiding van Eduard
Verkade. Frits leert de actrice
Marianne van Dam kennen en ze
trouwen op 30 april 1933. Een
jaar later krijgt Frits een rol in
de �ilm Op hoop van Zegen. Dit
klassieke drama, door Herman
Heijermans geschreven,
speelt voor Frits op bekend
terrein. Vervolgens speelt hij in
een drietal andere �ilms.

propaganda�ilms van de Nazi’s
gehouden heeft, moest hij ook
in die tijd al oppassen. Ze zijn
dan ook hertrouwd nadat hij
Duitsland verlaten had.

Philip Dorn
Op 15 augustus 1939 kwam Frits
met zijn vrouw op Staten Island
bij New York aan. Mensen die hij
in Duitsland had leren kennen en
die naar Amerika gevlucht waren,
hadden hem aangeraden om
naar Hollywood te komen en hier
heeft hij in maar liefst twintig
�ilms gespeeld. Hij veranderde
zijn naam in Philip Dorn en hij
kreeg het advies om zijn verleden
‘aan te passen’. Zo zou hij in 1908
geboren zijn en had hij in Den
Haag de studie Kunst en Bouwkunde aan de Academie gevolgd.
Kennelijk maakte je als acteur

meer indruk met zo’n verleden.
Hij heeft met beroemdheden als
John Wayne, Johnny Weissmuler (Tarzan) en Joan Crawford
gespeeld. Dit alles vond plaats
tussen 1940 en 1951.

In 1946 en 1948 heeft hij een
bezoek gebracht aan ons land.
Hij was dan vaak in het café
Ruimzicht op de Badhuiskade te
vinden en in 1952 en 1953 heeft
hij in Duitsland aan een viertal
�ilms meegewerkt. Omdat het
bloed kruipt waar het niet gaan
kan en hij eigenlijk de voorkeur
gaf aan toneelspelen, heeft hij
in 1954 samen met Lily Bouwmeester en anderen door het
hele land Het hemelbed van Jan
de Hartog op de planken gezet.

In 1955 kreeg hij een ongeluk.
Tijdens een wandeling langs
het strand bij Scheveningen
passeerde hij de in aanbouw
zijnde Oranje�lats. Het stormde
nogal en één van de planken van
een steiger kwam naar beneden,
precies op zijn hoofd. Hij kreeg
een hersenschudding en daar
heeft hij nog lang last van gehad.
De laatste twintig jaar van zijn
leven leidde hij een teruggetrokken bestaan. Op 9 mei 1975 is
hij in Los Angeles overleden.

Tijdens een interview werd hem
de vraag gesteld waarom hij
�ilmster was geworden. “Omdat
je met nietsdoen een heleboel
geld verdient,” was zijn antwoord.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

DINSDAG 13 OKTOBER 2020

DE HAAGSE TIJDEN

WOONSPECIAL

pagina 16

Dinsdag 13 oktober 2020

De Haagse Tijden

WOONSPECIAL

“Klussenbedrijf ‘De Ontzorg Centrale’ is een
daverend succes!”, aldus eigenaar Rob Herrebout
Voor álle kleine en grote klussen in
en rondom huis en tuin. Onze focus
ligt weliswaar op het ontzorgen van
ouderen, maar wij staan voor iedereen klaar die door gebrek aan tijd,
technisch inzicht en/of fysieke beperkingen behoefte heeft aan hulp.

Voor ál uw klussen in en rondom huis en tuin
• Schilderwerk (binnen/buiten)
• Timmerwerk
• Elektra
• Sanitair
• Tuinonderhoud
• Ophangen van lampen en schilderijen

Kortom ‘De Ontzorg Centrale’ biedt een zo
groot mogelijk aanbod van diensten aan. Voor
al uw schilderwerk (zowel binnen als buiten),
timmerwerk, elektra en tuinonderhoud tot
het ophangen van lampen en schilderijen.
Waar nodig kan ‘De Ontzorg Centrale’ ook –
door haar uitgebreide netwerk - mensen in
contact brengen met betrouwbare en betaal-

Wij verzorgen graag uw binnen schilderwerk, maak
hiervoor een afspraak met De Ontzorg Centrale.
T: 0174-768888
E: info@deontzorgcentrale.nl
W: www.deontzorgcentrale.nl

Den Haag op zijn best vind je op de Laan van Meerdervoort

HoutwinkelZaag is jouw Doe-het-Zelfwinkel
en maatwerkspecialist
HoutwinkelZaag, voorheen HUBO
“Dennis & Kees”, staat bekend om
haar service en dit al sinds 1965.

In de loop der jaren is er veel veranderd in
doe-het-zelf-land, maar wij zijn uniek gebleven in Den Haag met onze services. Het zagen
op maat, alleen betalen wat je daadwerkelijk

15%
KORTING

meeneemt, het maken van meubels op maat,
bezorgservice en een mooi assortiment
doe-het-zelf-artikelen en houtwaren.
HoutwinkelZaag
Laan van Meerdervoort 258
www.houtwinkelzaag.nl
070-345 27 00

...
..

bare leveranciers
en dienstverleners uit de
regio. Alles in één
hand. U kunt ook
werkzaamheden
combineren. U stelt zelf een wensenlijstje op
en wij voeren het voor u uit!

Bent u geïnteresseerd? Bekijk alle mogelijkheden op www.deontzorgcentrale.nl en neem
contact met ons op via het contactformulier
of bel 0174-76 88 88 en maak een afspraak
voor een - geheel vrijblijvende - prijsopgave.
Tijdens de wintermaanden bieden wij u 10%
korting op al het binnen schilderwerk!

Een Droomkast zoals jĳ hem wilt hebben

Perfect op maat, altĳd passend

Kies je eigen Style en Kleur
Bĳ ons ben jĳ de Ontwerper
Meet & Montage Service

Tĳdens de Woonweek geven wij speciaal voor
de lezers van de Haagse Tijden 15% korting!

15% korting tĳdens de Woonweek
Check de voorwaarden op
www.houtwinkelzaag.nl / haagsetĳden
en maak een afspraak in onze showroom

Check www.houtwinkelzaag.nl/haagsetĳden voor de
voorwaarden en maak een afspraak in onze showroom.

WWW.HOUTWINKELZAAG.NL | Laan van Meerdervoort 258 | 070-3452700

P.H. Frauenfelder helpt u bij alle
toepassingen van zink en lood
Zit er in of op het dak van uw woning
zink of lood verwerkt? Wij helpen u
graag met alle toepassingen.

Zinken dakgoot en zink- & loodwerk
Zink wordt, zeker bij historische panden,
veel gebruikt als dakbedekking bij hellende vlakken, in de bekleding van gevels
en in dakgoten. Zowel zink als lood zijn
duurzame producten die lang meegaan
en weinig onderhoud nodig hebben. Is
de hemelwaterafvoer van uw woning aan
vernieuwing toe? Moet het lood op het dak
worden gerepareerd? Of moet het zink op
de dakkapel of balkon worden vervangen?
P.H. Frauenfelder helpt u bij alle toepassingen van zink en lood. Op het dak, als het
bijvoorbeeld gaat om een felsdak, pro�ielbanendak of een schoorsteen, of juist wat
lager, als het gaat om een goot, gevel of
regenpijp.

Service

Sanitair
Service

Verwarming
Sanitair

Woning
aanpassing
Verwarming

Verbouwing
Woning
aanpassing

Verbouwing
Dak

Dak

Zinkwerk
Zink is niet alleen waterdicht, maar ook
heel duurzaam. Uw dakgoot of regenpijp
kan dan ook lange tijd meegaan, tenminste
als de montage goed gebeurt. De levens-

duur van goten en gevels is direct a�hankelijk van de kwaliteit van de montage en
uitvoeringswijze. Niet voor niets dragen
wij dan ook zorg voor onder andere een
goede maatvoering, een degelijke uitvoering van hoekdetails, een goed afgewerkte
soldeernaad, de juiste aansluiting van
de hemelwaterafvoer en een passende
aansluiting op dakgoten van naastgelegen
huizen.

Loodwerk
Op veel daken en in muurconstructies
wordt lood gebruikt als onderdeel van de
dakbedekking. Het lood draagt eraan bij
dat uw huis of bedrijfspand droog blijft.
We gebruiken lood om openingen op het
dak waterdicht te maken, bijvoorbeeld
rondom de schoorsteen of tussen de gevel
en een plat dak. Lood heeft weinig onderhoud nodig; echter, als het lood versleten
is, kan dit leiden tot lekkage. Laat daarom
regelmatig het loodwerk controleren en repareren, onderhouden of vervangen. Lood
heeft bovendien een lange levensduur. We
gebruiken loodtoepassingen onder meer
voor dakkapellen, gevels en schoorstenen.
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Nederlands ontwerp in het interieur
I

n mijn jeugd had je nog geen Ikea in Nederland. Het waren geen Zweedse, maar
Nederlandse ontwerpers die bepaalden
hoe het interieur van Nederlandse huishoudens
eruit zag.

Het dienstbodetekort
Heel lang had iedereen die zich
dat kon veroorloven huispersoneel. Wie in een groot huis of
kasteel woonde, zoals Downton Abbey, had een heel leger
aan bedienden. Maar er waren
natuurlijk ook eenvoudigere
huishoudens waar het gezin één
inwonende dienstbode kon betalen. Werken als huispersoneel
was niet altijd even plezierig. Je
had weliswaar kost en inwoning,
maar de betaling was slecht. En
op één vrije middag per week na,
moest je eigenlijk altijd beschikbaar zijn. Aan het einde van
de negentiende eeuw kwamen
er voor jonge meisjes meer
mogelijkheden om hun geld te
verdienen. Ze konden gaan werken in fabrieken en winkels. Daar
hadden ze vaste arbeidstijden
en ze kregen een beter salaris.
Hierdoor waren er te weinig
dienstboden.

Efficiënter werken
Huishoudelijk werk was in het
begin van de twintigste eeuw
erg arbeidsintensief. Er waren
natuurlijk nog nauwelijks
(elektrische) hulpmiddelen
en er werd heel wat geboend,
kleden geklopt, pannen gepoetst en met kolen gesjouwd.
Daarom stimuleerde het gebrek
aan dienstbodes het onderzoek
naar ef�iciënter werken in het
huishouden. In 1912 was de
Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen (NVVH) opgericht en die had verschillende
bouwcommissies. Die keken in
de jaren twintig en dertig naar
portalen, woonkamers, badkamers, wc’s, trappenhuizen, vuilafvoer, �ietsenberging, kachels en
warmwatervoorzieningen.

Keuken

De Haagse afdeling van de NVVH
richtte haar aandacht op de keu-

ken: ‘De keuken is een belangrijk
onderdeel van het woonhuis, zij
is het “practicum” der huisvrouw. De dagelijksche zorg
voor de maaltijden, d.w.z. het
toebereiden, opdienen en weer
wegruimen, eischt veel tijd en
aandacht, die er niet ongestraft
aan onthouden kunnen worden.
Want slecht verzorgde, ongezellige maaltijden verbreken den
gezinsverband.’ In Duitsland
werd veel geëxperimenteerd met
keukens die uit losse onderdelen
bestonden en met een plattegrond waarin de huisvrouw niet
zoveel zou hoeven te lopen. De
NVVH-commissie liet van dit
ontwerp een versie maken die
geschikt was voor de Nederlandse middenstandswoning.

De Bruynzeel Keuken

Alle experimenten en ideeën
voor een ef�iciënte keuken
kwamen uiteindelijk samen in

de Bruynzeelkeuken
uit 1938, ontworpen
door Piet Zwart. Ook
die keuken bestond
uit een bouwdoos van
standaardelementen
waarmee een keuken
kon worden samengesteld, passend bij de
woning en de oppervlakte van de keuken.
De Bruynzeelkeuken
had allerlei handigheden. Zo was er een
uitschui�bare werkplank, waar je
ook een vleesmolen aan vast kon
maken. Blijkbaar was ‘woensdag
gehaktdag’ bij de slager nog
niet ingevoerd en maalde de
huisvrouw haar eigen gehakt. De
keuken had ook een stofferkast
met daarin een plankje voor een
strijkijzer. Aan de binnenkant
van de deur was ruimte voor een
Bruynzeelstrijkplank. Onder de
gootsteen was een ruimte met

Tomado vervult hartewensen van elke huisvrouw - Showkaart- omstreeks 1955.

een plank van roetjes. Daar kon
je het afwasteiltje op wegbergen.
Wie zich ergerde aan het rommelige aanzicht van zo’n open vak
maakte er een gordijntje voor.
En Piet Zwart bedacht nog meer
nuttige details: een pannenrek, lades, ventilatieroosters,
lepelhouders, bezemhangers,
broodlades, etc.

veel sociale woningen gebouwd
worden. Door standaardisatie en
massafabricage was het mogelijk
een vereenvoudigde versie van
de Bruynzeel keuken in heel veel
huizen te installeren.

*De a�beeldingen bij
dit artikel zijn a�komstig uit het boek
‘Tomado’, in 2013 uitgegeven door
Uitgeverij Boekschap. Het boek is helaas
niet in de bibliotheek van Den Haag te
vinden. Wel tweedehands te kopen.

Tomado

De varengroene kleur van de
keuken is echter door de toenmalige eigenaar, Cees Bruynzeel,
zelf gekozen. Toen Piet hem
namelijk vroeg welke kleur de
keuken moest krijgen, dacht
Cees direct aan de zomerse jurk
die hij voor zijn vrouw kocht
toen ze elkaar ontmoetten in
1918. En die kleur werd het.
Na de oorlog moesten er in de
wederopbouwperiode heel snel

Hoe kun je nog meer tijd winnen
in het huishouden? Als je na het
afwassen het servies en bestek
niet hoeft af te drogen! Dat bedacht de Nederlandse Vereniging
van Huisvrouwen in 1933. Als
je de afwas met heet water doet
en in een rek ruimte geeft om
te drogen, kan de theedoek aan
het haakje blijven hangen. De
Vereniging gaf de speci�icaties
voor zo’n afwasrek aan de Dordtse draadmetaalfabriek Tomado
- Van der Togt Massa artikelen
Dordrecht - met de opdracht het
te maken. Naast bestek moesten
er twaalf borden of schoteltjes
en theekopjes in passen, en het
was gemaakt van zwaar vertind

metaaldraad.
De gebroeders Van der Togt
waren in 1923 met hun bedrij�je
gestart op de zolder van hun ouderlijk huis. De eerste tien jaar
was het voor de broers zwoegen
om te overleven. Moeder Van
der Togt heeft wel gezegd dat Tomado eigenlijk ‘TOb MAar DOor’
betekende. Mede dankzij de
opdracht voor het afwasrek
konden de broers in 1934
hun productie van de zolder
van het ouderlijk huis verplaatsen naar een fabriekspand in
Zwijndrecht. Tomado zou op het
gebied van huishoudelijke artikelen uitgroeien tot een van de
meest innovatieve fabrieken in
Nederland. In 1957 introduceerde het bedrijf de Franse elektrische kof�iemolen van Moulinex
op de Nederlandse markt.
Mijn kinder- en jeugdboeken
stonden in mijn ouderlijk huis
op een Tomado-boekenrek. En
mijn oma had een Tomado-product dat wel het toonbeeld
van Hollandse zuinigheid was:
de �lessenuitdruiper. Die was
uiteraard handig in de tijd dat
yoghurt en vla in �lessen werden geleverd (van pakken had
nog niemand gehoord). Je kon
natuurlijk het laatste restje uit
de �les halen met een �lessenlikker (ook van Tomado), maar
dat gaf vaak een knoeiboel.
Mijn oma zette haar �lessenuitdruiper op het aanrecht en de
vlavles ondersteboven in het
handige rekje met een schaaltje er onder. De zwaartekracht
deed het werk!
Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl
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Traditionele openhaardenbouw

en monumentale schouwrenovatie sinds 1973

Uw nieuwe BOSCH
inclusief de beste service

Rob Houweling heeft ruim 45 jaar
ervaring in oude panden en het
herstellen van oude schouwen.

Ook als de schouw in de loop der jaren vervallen of weggehaald is. Daarnaast herstellen we oude en/of afgekeurde rookkanalen.
Controle vindt plaats door middel van een
rooktest. We bouwen ook het rookgedeelte
in uw bestaande schouw, zonder dat de
schouw eraf gaat. Voor meer informatie
www.robhouweling.nl. Maak eens een afspraak in onze toonzaal. Onze showroom in
WAUW070 Pasteurstraat 151 Den Haag is
iedere vrijdagavond en zaterdag geopend.

Openingstijden:
vrijdagavond van 19.00 - 21.00 uur en
zaterdag van 10.00-16.00 uur in de
Pasteurstraat 151 Den Haag

per stuk

€ 699,BOSCH Wasautomaat

Showroom:
Pasteurstraat 159-163
Den Haag
Geopend vrijdag
koopavond 19-21 uur
en zaterdag 10-16 uur

inclusief
installatie

BOSCH Warmtepompdroger

TYPE: WAT28493nl

TYPE: WTR85V81nl

n energieklasse A+++

n energieklasse A+++

n uiterst stille werking

n aangenaam stil
n 7 kg trommel

n aquastop

n eenvoudig in onderhoud

n 8 kg trommel

n trommelverlichting

n 1400 toeren centrifuge

n superkort programma

n instelbare starttijd

Mail uw vraag/afspraak robhouweling.nl of bel 06 51 577 371
Bouw en renovatie • Rookkanalen en schoorstenen • Grote sortering antieke schouwen

wauw070.nl voor vakwerk in de bouw

SINDS 1930

Emmastraat 10 - Rijswijk - T. 070 390 05 05 - info@devrieselektro.nl - www.devrieselektro.nl

1028-0089 (A) Woonspecial125x89.indd 1

02/10/2020 15:08

i n s ta l l a ti e t e c h n i e k b . v.

TOTAALINSTALLATEUR

Specialist in
Bribus keukens

Hennink ontzorgt!
• Complete verbouwingen • Timmerwerkzaamheden
• Pleisterwand afwerking • Tegelwerkzaamheden
VERDU OOK
• Technisch onderhoud • Eindschoonmaak
UR
WONI ZAMING
• Totaalinstallateur • Duurzame oplossingen
N
• Storingsdienst • Witgoed vervangen
ADVIE GEN,
WA R M S &
• Loodgieter • Mechanische ventilatie
TEPOM
P
• Dakreparaties • Badkamer • Sanitair
• Elektra • Keukens • CV nieuw / reparatie

Keukens op maat, voor elke
doelgroep en elk budget.

Van een tijdloos keukenblok tot luxe
inbouwkeukens, als keukenspecialist
produceren, leveren en plaatsen wij de
mooiste keukens voor u. Hennink
Installatietechniek is een officiële dealer
van onderandere Bribus keukens.

BEL VOOR ADVIES

(0900) 0105

(lokaal tarief)

Zinkwerf 45 | 2544 EC | Den Haag | www.hennink.info

Wij werken voor o.a.: Particulieren, bedrijfspanden, winkels & scholen en woningportefeuilles

HENNINK LEVERT EN INSTALLEERT WITGOED
Als totaalinstallateur leveren en plaatsen we
nieuw witgoed, zowel vrijstaand als volledig
ingebouwd.
Denk hierbij aan:
• wasmachines en drogers
• afwasmachines
• koelkasten, diepvriezers en combi's
• fornuizen, kookplaten, magnetrons, ovens,
afzuigkappen
• kokend-water-kraan

De Haagse Tijden

WOONSPECIAL

‘What Else’ Bedtextiel
Voor HET betere bed en bedtextiel

De hele maand oktober:

10%

korting op de
Elektrische Boxsprings

Hoeslakens, dekbedden van heerlijk
dons en de mooiste overtrekken
Winkelcentrum Mariahoeve,
Het Kleine Loo 322, Den Haag

Ook Spaanse sloffen, leuke Boeddha’s en klokjes

Boxsprings • Dekbedden • Kussens • Spreien • Dekens • Dekbedovertrekken • Hoeslakens

Stoffering, Reparatie en Reiniging
Al sinds 1926 zijn wij een echt familie
bedrijf dat zich altijd met meubelstoffering heeft bezig gehouden.
Bank versleten? Fauteuil ingezakt?
Tafelblad beschadigd? Stoelpoot kapot?
Dan bent u bij Meubelstoffeerderij Drewes
aan het juiste adres! Wij zijn in staat om uw
meubels weer als nieuw te krijgen. Of het nou
gaat om nieuwe bekleding of het repareren
en/of vernieuwen van het binnenwerk, voor
ons is geen klus te klein. Ook voor het restaureren van kasten, dressoirs, tafels, stoelen
etc. draaien wij onze hand niet om. Het rieten
en biezen van stoelen is voor ons ook geen
probleem. Alle werkzaamheden doen wij
op een uiterst ambachtelijke en professio-
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nele manier om tot het mooiste resultaat
te komen. Klassiek, modern en design. Alle
soorten meubels kunnen wij weer in een
perfecte staat krijgen.

Heeft u interesse in onze werkzaamheden of
wilt u wat meer informatie? kijk dan snel op
onze site:
www.drewes-meubelstoffeerderij.nl
Of kom bij ons langs:
Fahrenheitstraat 273A, Den Haag
Bellen mag ook op: 06 - 253 142 31

Service en kwaliteit bij “What Else” Bedtextiel
“What Else” Bedtextiel is nieuw in
Winkelcentrum het Kleine Loo 322,
Mariahoeve Den Haag. Alles voor op
en rond het bed.

Ron en Els zijn bij vele vaste klanten al bekend
om hun service en kwaliteit. Deze maanden is
het heerlijk om in een fijn bed te liggen of een
mooie deken of plaid voor op de bank te hebben.
“What Else” heeft van alles om de koude, gure
dagen door te komen. Dus kom vrijblijvend
kijken bij “What Else” Bedtextiel voor mooie
boxsprings, warme
donzen dekbedden en de mooiste
overtrekken en
hoeslakens!!

Geef uw meubels
een tweede kans
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
* Optimale service,
garantie en
kwaliteit

werkplaats van “toen”

Ambachtelijke
Meubelstoffeerderij

DREWES

werkplaats van “nu”

Voor informatie: 06 - 25314231

U kunt ons bellen tijdens werkdagen van 10.00 - 18.00 uur
meubelstoffeerderijdrewes@live.nl
Fahrenheitstraat 273A, 2561 DV Den Haag - KvK 34223151

Beumer & Zoon IJzerwaren

Betrouwbaar adres voor uiteenlopende werkzaamheden
Beumer & Zoon IJzerwaren op de Van
Hoytemastraat is de specialist op het
gebied van ijzerwaren, gereedschappen en hang- en sluitwerk. Daarnaast
hebben wij nog vele andere artikelgroepen ondergebracht in de zaak, zoals
huishoudelijke artikelen, verf gemengd
op kleur en alle toebehoren, sanitair
artikelen om aan de wand te schroeven
of zelfklevend, Grohe kranen etc.

Comfortabel wonen met zorg bij Stichting Eykenburg
Stichting Eykenburg is een gastvrije zorgorganisatie met twee sfeervolle
locaties in Den Haag. In Huize Eykenburg en Het Zamen bieden wij een
veelzijdig zorgaanbod passend bij uw persoonlijke situatie en wensen.
Zo kunt u zoveel mogelijk het leven leiden dat u gewend bent.
Uitgebreid woonzorgaanbod, waaronder:
Verpleeghuisappartementen
Voor ouderen met dementie en/of
lichamelijke klachten
Kleine woongroepen met
gezamenlijke huiskamer
Ruime eigen kamer met badkamer en tv
Verzorgingshuisappartementen
Zelfstandig wonen met diverse
professionele zorg
Ruim appartement met eigen
badkamer en keuken

Totale zorg- en dienstverlening:
Verpleeghuiszorg
Verzorgingshuiszorg
Aanleunwoningen
Dagverzorging
Diagnostisch centrum
Appartementen voor echtparen
Hospice
Thuiszorg
Huishoudelijke hulp
Persoonsalarmering
Ontmoetingscentrum
Casemanagement dementie

Meer informatie: 070 - 750 700 | www.eykenburg.nl

In de verschillende seizoenen hebben wij
steeds een veranderend assortiment in de
winkel voor actuele artikelen, die op dat
moment nuttig zijn voor onze klanten. In de
zomer bijvoorbeeld tuinmeubelen, bestrijdingsmiddelen, tuingereedschap, bewateringsmaterialen en parasols.

In de winter verandert de winkel in een kerstparadijs voor al uw mooie, warm gekleurde
kerstverlichting en ledlampen om een �ijne
sfeer thuis te creëren, vogelvoer en als kers op
de taart nog een ruim assortiment met traditionele kerstversiering en glazen kerstballen.

Het einde van het jaar bouwen wij onze
winkel om zodat wij de wijk en omstreken
kunnen voorzien van het mooiste siervuurwerk dat op dat moment te verkrijgen is.

Naast alles wat onze winkel heeft te bieden,
hebben wij ook een eigen klussendienst/slotenmakers service. Daarmee hebben wij ons
in de wijk ontwikkeld tot een betrouwbaar
adres voor alle uiteenlopende werkzaamheden. Denkt u hierbij aan o.a. het vervangen
van sloten, het leveren en plaatsen van kranen, vervangen en ophangen van lampen en
verlichting, of het leveren en monteren van
gordijnrails. Kortom, alle kleinere klussen
in en om het huis die u kunt verzinnen met
als voordeel een vast aanspreekpunt! Onze
slogan is dan ook: “Beumer, het warenhuis
voor thuis!”

Van Hoytemastraat 72 | 2596 ES Den Haag | www.beumerijzerhandel.nl | 070-3280248
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Woninginrichting in de vo
V

oor de woonspecial van deze krant leek het mij aardig om iets te
schrijven over de woninginrichting in de vorige eeuw. Nu is het natuurlijk een koud kunstje om teksten van Wikipedia te halen en daar
foto’s bij te voegen uit het gemeentearchief. Lezers die mij echter kennen, weten dat mijn artikelen altijd worden geschreven uit eigen herinnering en met
gebruik van eigen fotomateriaal om zo authentiek te blijven. Een bijkomend
nadeel daarvan is dat een verhaal nooit compleet kan zijn. Toch heb ik ook
deze keer weer gekozen voor mijn eigen methode en neem u daarom mee terug naar het einde van de jaren vijftig, waar de kleine Ruurdje met zijn ouders
in 1956 een Maisonnette heeft betrokken aan de Haagse Meppelweg. Nu moet
je een 66-jarige natuurlijk niet vragen wat hij zich herinnert als tweejarige van
de inrichting van het ouderlijk huis. “Gelukkig hebben we de foto’s nog”, zegt
men altijd bij Dit was het nieuws en dat is ook zo.
Bijzettafel met lectuurmand
Op de foto linksonder zit ik op
schoot bij opa. De eenvoudige
bijzettafel biedt ruimte voor een
paar plantjes en de onvermijdelijke asbak, want vader rookte in
de tijd nog Lexingtonsigaretten.
Het meubelstukje is multifunctioneel en voorzien van een
lectuurmand. Het koude zeil is
hier en daar afgeschermd met
een vloerkleed, dat ongetwijfeld
samen met de simpele, maar
smaakvolle meubelstukken is
meegekomen uit de eerste woning aan de Dedelstraat, waar
mijn ouders op kamers woonden bij een notarisechtpaar.

Salontafel met glasplaat en kleedje

Multifunctionele bijzettafel met lectuurbak

Salontafel jaren vijftig
Op de bovenste foto zijn we net
in de nieuwe woning getrokken. Op de vloer ligt linoleum,
geleverd door de �irma Magnee
Kruyssen uit de Driebergenstraat 371, inmiddels daar al
jaren vertrokken. De salontafel
is typisch jaren vijftig met de
korte, naar buiten gebogen
poten, en voorzien van een
glasplaat die - om krassen te
voorkomen - is belegd met een
passend kleedje. Met een gieter
mag ik het kansloze vetplantje
wat water geven. Op de achtergrond zien we een van de eerste
radiatoren voor de CV. Deze zijn
inmiddels al jaren plat, maar
dit type had nog de bekende
lamellen.

Philipsradio
Op de achtergrond is nog een
dressoir te zien met daarop een
Philipsradio. Het toestel was
op de kanalenkiezer voorzien
van een zogenaamd kattenoog,
waarmee de zender scherp kon
worden ingesteld. Overigens
was het kattenoog in werkelijkheid een van de elektronenbuizen in het apparaat. Op de
tweede foto probeer ik vermoedelijk radio Veronica te vinden
en zien we meer details van
het ontvangsttoestel. Uiteraard
moesten we het daar mee doen;
de TV kwam pas veel later. Als
kinderen keken we op woensdagmiddag naar Dappere Dodo
en Pip bij buurvrouw Zunderdorp, die ons rijkelijk voorzag
van duimdrop, stroopsoldaatjes
en King-pepermunt.

Philipsradio

Dressoir begin jaren zestig
In 1960 werd op de Leyweg
woninginrichting Elan geopend.
Dat zou de ho�leverancier voor
de familie Berendes worden.
Goede service, ook aan huis.
Mijn moeder heeft tot haar dood
in 2014 gebruikgemaakt van
de diensten van deze woninginrichter, die helaas bij gebrek
aan opvolging in 2017 de zaak
moest sluiten. In deze zaak
kochten mijn ouders rond die
tijd een nieuw dressoir, in dezelfde stijl als de salontafel met
de gebogen poten. Na de dood
van mijn moeder in 2014 heb ik
dit pronkstuk uit de jaren zestig
meegenomen naar mijn eigen
woning.

Dressoir begin jaren zestig

Bruynzeelkeuken
Dan de keuken in de jaren zestig.
De meeste huizen in die tijd werden opgeleverd met een Bruynzeelkeuken. Keukens stelden in
die tijd nog niet veel voor, maar
Bruynzeel had een betaalbare
keuken ontworpen met alle gemakken voor de huisvrouw, zoals zeepbakje, keukenlades, messenvakjes, en ventilatieroosters
naar buiten voor de bederfelijke
waar, want een koelkast had nog
bijna niemand. In het midden de
gootsteen, voorzien van geblokte
tegels en het afvoerputje met
de in gestanste tekst: Gebruik
VIM. Hoewel de meeste keukens
(zoals u op de foto ziet) waren
voorzien van een geiser - meest-
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orige eeuw
Boekenrek van Tomado

Keuken uit de jaren zestig

al van het merk Fasto - had de
keuken van mijn ouders al een
hypermoderne boiler, met dat
nadeel dat deze alleen ‘s nachts
opwarmde, wat betekende dat
het douchen tot een minimum
beperkt moest worden om te
voorkomen dat er geen heet
water voor de avondvaat meer
was. Overigens was het in die

Keuken uit de jaren zestig

tijd gebruikelijk één keer per
week te douchen.

Het boekenrek van Tomado
Naast de gootsteen zien we nog
een afdruiprek van het merk Tomado. Tomado, later Brabantia,
was trouwens een merk dat begin jaren zestig het bekende boekenrek ontwierp, vervaardigd uit

plaatstaal en draadwerk, waarbij
de boekenplanken in verschillende kleuren waren gespoten.
Op mijn kamer hing zo’n boekenrek met daarin de gehele serie
Kameleonboeken van H. de Roos,
die ik vanaf 1962 verzamelde.
Maar Tomado maakte meer voor
het huishouden. Denk aan het
afdruiprek, het wasrek, de likkepot, een simpel instrument om
de laatste vla uit de �les te laten
druipen, en later de �lessendruiper waar je de �les omgekeerd in
kon zetten tot ie tot het laatste
druppeltje leeg was. En vergeet
het barbertje niet; een mandje
dat je onder een kastplank kon
hangen. In samenwerking met
Moulinex werden ook huishoudelijke artikelen als mixers en
dergelijke verkocht.

Firma Joh. Post aan de Leyweg
De eerste koelkast kochten mijn
ouders via de PMC-club van
Albert Heijn, via de bekende
spaarpunten. Door deze actie,
die tot 1974 duurde, heeft AH
duizenden koelkasten aan de
man gebracht, maar ook andere
artikelen zoals straalkacheltjes,
draagbare radio’s en naaimachines. In 1974 begon de opkomst
van witgoedbedrijven zoals
Rovato, radio Modern en BCC.
Mijn ouders waren graag op de
Leyweg en witgoedhandel Joh.
Post werd de huisleverancier. Zij
leverden onder andere ons gasfornuis van Etna, de eerste wasmachine - type langzaamwasser
- en onze eerste centrifuge. In
de wasmachine moest bovenin
heet water worden gegooid met
zeeppoeder, waarna een grote
schoep de was heen en weer
draaide. Daarna ging de schone
was door de wringer en later in
de centrifuge, die goed moest
worden geladen anders ging hij
er vandoor. Aan de wasmachine
zat een afvoerslang die na de

was in het bad werd gehangen
om het vuile waswater weg te
laten lopen.

Het Rotaninterieur
Onze inrichting was totaal verschillend met die van mijn oom
Joop, de broer van mijn moeder.
Zij richtten hun eerste woning
eind jaren vijftig vooral in met
rotan meubelen. De zithoek
voorzien van rotan stoelen en
ook de salontafel is van rotan
met de onvermijdelijke lectuurmand eronder en de nodige
asbakken erbovenop, want de
Jochemsen waren ook stugge
rokers.

Tot zover mijn verhaal over de
woninginrichting zestig jaar
geleden. Daarna kwam de oranje
periode met veel oranje/bruin
behang en gebruiksvoorwerpen. En niet te vergeten de vele
gebruiksvoorwerpen van Brabantia, tevens in oranje/bruin.
Misschien daarover een andere
keer meer.
Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl
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Stichting Eykenburg
realiseert nieuwe partnerafdeling

Samen de oude dag doorbrengen. Dat is de wens van veel ouderen. Helaas is
het niet altijd mogelijk om samen onder een dak te blijven wonen. Bijvoorbeeld
als beiden andere zorg nodig hebben of als een van de partners zorgbehoevend is en zorgverlening thuis niet meer mogelijk is. Stichting Eykenburg komt
tegemoet aan die wens om iedereen, ongeacht afkomst, religie, geaardheid of
soort relatie, een thuis te bieden met de bouw van een nieuwe partnerafdeling.

MEDEN & PERZEN
PERZISCHE TAPIJTEN - SINDS 1975

ZIEGLER TAPIJTEN, KASHMIR ZIJDE, KELIMS, BERBERS, MODERNE TAPIJTEN

ZÉÉR SCHERPE
PRIJZEN EN EEN
ENORME KEUZE
Molenstraat 7 (zijstr. Noordeinde) ● Den Haag ● 070-310 69 754
info@meden-perzen.nl ● WWW.MEDEN-PERZEN.NL

Met deze tweede wooneenheid komt Stichting Eykenburg opnieuw tegemoet aan de
woonwens van partners waar zelfredzaamheid, het behoud van de regie en de wensen
van de cliënten centraal staan. Wilt u weten
of u voor een van deze appartementen in
aanmerking komt? Neem dan contact op met
de woonconsulentes van Stichting Eykenburg
via 070 – 750 70 00.

Glas in Den Haag sinds 1920

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

WEGASTRAAT 19 t/m 21 - DEN HAAG (DE BINCKHORST)

www.haagglas.nl

Ook voor uw
orthopedische
aanpassingen aan
confectieschoenen

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

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

We hebben de tv commode Faenza op voorraad

Uitsluitend in onze bekende kersenkleur.
Maten: 160 x 49 x 61 cm. (bxdxh)

Nu in de aanbieding:

€ 998,-

Naast het eigen appartement kan er gebruik
gemaakt worden van de gemeenschappelijke
ontmoetingsruimte, de sfeervolle gemeenschappelijke tuin op de begane grond en van
de andere faciliteiten die Huize Eykenburg
biedt. Ook is er gelegenheid voor het parkeren en opladen van een scootmobiel.

De Haagsche Glashandel BV

de haagsche
glashandel bv

NU BIJ STAR
STIJLMEUBELEN

Op de bovenste etage van Huize Eykenburg
wordt momenteel hard gewerkt aan de
realisatie van vijf zorgappartementen voor
partners. Begin volgend jaar worden de
royale tweekamerappartementen, inclusief
moderne keuken en badkamer, gestoffeerd
opgeleverd. Uiteraard zijn deze appartementen geschikt voor het verlenen van zowel
lichamelijke als psychogeriatrische zorg.

van € 1.324,- nu voor € 998,Binnen 14 dagen gratis thuis bezorgd

Kom langs of kijk op starstijlmeubelen.nl

Met onze ervaring sinds 1920
leveren we alle soorten glas voor
uiteenlopende toepassingen. Met
brand- en inbraakwering, speciaal
om een veilige situatie te creëren of
met decoratieve mogelijkheden.
De Haagse Glashandel is uw specialist in alle
soorten glas. Snel geleverd, altijd goed van
kwaliteit en natuurlijk vakkundig gemonteerd. Ook ’s avonds en in het weekend, omdat we 24 uur per dag en 7 dagen per week
voor u klaarstaan.

Onze voorraad bestaat uit 120 soorten glas,
dus snel leverbaar. We zijn uw specialist in
Den Haag en omgeving voor bijvoorbeeld:
• Unieke soorten glas (�loatglas, dubbelglas,
HR-glas, �iguurglas, gehard glas, gelaagd
glas, draadglas, isolatieglas, glas-in-lood)
• Kunststofplaten (acrylaat en polycarbonaat)
• Veilig glas (veiligheidsglas en inbraakwerend glas)
• Spiegels en spiegelwanden

We leveren ons glas altijd met goede nazorg,
bijvoorbeeld inclusief een verzekering met
goede dekking en een uitgebreide garantie.

Onze vestiging is geopend van:
ma t/m vr van 08.00 tot 16.30 uur
zaterdag van 08.30 tot 14.00 uur

We leveren aan bedrijven en particulieren,
ook bij spoed- en noodgevallen. Bij ruitbreuk,
barsten en andere problemen of als u snel
een nieuwe ruit nodig heeft voor uw woning
of winkelpand.

Tip:

Sla ons telefoonnummer
op in uw mobiele telefoon.
Mocht u een spoedgeval hebben
en heeft zo snel mogelijk een
glaszetter nodig? Dan zijn wij 24/7
bereikbaar op 070-3471434 en
komen wij zo snel mogelijk met
onze glasherstelwagen naar u toe.

De Haagsche Glashandel bv
Wegastraat 19-21
2516 AN Den Haag
Telefoon 070 - 347 14 34
www.haagglas.nl
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Puzzelt u mee?

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 22 oktober.

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.
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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.

3

Horizontaal

1. maandloon; 7. hoenderachtige vogel; 12. Pan American Airways (a�k.); 13. ongeveer;
14. godin van de dageraad; 15. Polen (op auto’s); 17. uiting van plezier; 19. smal stromend
water;4321. bekende Ned. motorrace; 22. klein hertje; 24. zeer angstig; 27. oceaan; 28. soort
klooster; 30. versleten lap; 31. lang stuk hout; 32. deel van de hals; 33. ratelpopulier;
35. kaartje aan bagage; 37. bijbelse hoge priester; 38. worstelgreep; 41. kleien vrucht;
42. Amerikaanse staat; 44. alleen in zijn soort; 46. veilwerktuig; 47. heildronk (Deens);
48. schaafafval; 49. slaginstrument; 50. dienstbode; 52. rivier in Spanje; 54. rampspoed of
tegenslag; 56. republiek (a�k.); 58. hittebestendige kunststof; 61. eikenschors; 62. vezels van
de agave; 64. sprookjes�iguur; 65. hemellichaam; 67. Engels bier; 68. afgericht; 70. rivier in
59
Rusland;
72.60kever; 73. opgewekt en blij; 76. duw of zet; 77. aluminium (scheik. a�k.);
78. Duitse mousserende wijn; 79. Europeaan; 81. laus deo (a�k.); 82. gevangenis;
83. adellijk persoon; 84. deel van oor; 86. gra�isch beroep; 87. tak van wintersport.
71

Verticaal

1.
hoge vrouwenstem; 2. langspeelplaat (a�k.); 3. paling; 4. advies (tip); 5. lesgebouw;
76
6. Nederlandse omroeporganisatie; 7. hels lawaai; 8. zonder inhoud; 9. keukenmeester;
10. gecastreerde
stier; 11. merk chocoladepasta; 16. koeienmaag; 18. halsboord; 20. loot
81
of stek; 21. afslagplaats bij golf; 23. nobel; 25. kof�iedik; 26. witte plek op een paardenhoofd;
85 maaigereedschap; 29. groot water in Nederland; 32. opvouwbare tafel; 34. nachthemd;
27.
36. legendarische popgroep; 37. priem; 39. houtsoort; 40. volstrekt niets; 42. plaats in
Gelderland; 43. plaats in Japan; 45. de schepper; 46. gordijnrail; 51. boomsoort;
53. dapperheid; 54. volksverzet; 55. gentleman; 56. ceintuur; 57. wildpastei; 59. doortrapt
(slim); 60. plaats in Noord-Holland; 62. drankenhandelaar; 63. trap; 66. doortochtgeld;
67. waadvogel; 69. Chinese vermicelli; 71. duinheuvel; 73. boomsoort; 74. berggeel;
75. betaalmiddel; 78. kledingstuk; 80. ontkenning; 82. heden; 85. laatstleden (a�k.).

51

Potma Edelmetaal
Papestraat 28
2513 AW Den Haag

Tel: 070 363 66 66
www.potma-edelmetaal.nl
Di. t/m za. 11.00-17.00 uur
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Veel puzzelplezier!
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Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. Rosita Arnts-Boer te Voorburg
2. M. Roepers te Den Haag
3. M.J. Koch-Folla te Noordwijkerhout

1

RAAD HET WOORD

Z
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Inwisselbaar bi
j

Goudprijs is historisch hoog!

U bent welkom voor een vrijblijvende taxatie in ons bedrijf

Zilverprijs
kilo
€ 625,- per

K
T

X

€

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: Actievoerder, Sudoku: 3 - 9, Kruiswoordpuzzel: Koningsfazant.
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Nu tijdelijk een heerlijk
cadeau bij een abonnement
op de Haagse Tijden!!
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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

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

Uw naam:
Telefoon:
E-mailadres:

Cade
autip
voor
(oud)
Hagen
aars

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

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

❏ Halfjaarabonnement Nederland € 40,00
❏ Jaarabonnement Nederland € 75,00
❏ Jaarabonnement buitenland € 95,00
Deze actie is alleen geldig voor abonnementen afgesloten tot 27 oktober 2020.

