Dinsdag 10 november 2020 jaargang 2, nr. 23
Opgroeien in de
Fultonstraat

Haags gevecht tegen Spaanse griep
en corona

Pag. 5

Pag. 7

Ontspanning in
spannende tijden

Panorama Mesdag,
terug naar mijn
jeugd

Pag. 12-13

Pag. 17

De Haagse krant van alle tijden

Haagse leven verrijkt door
modepaleizen
D

en Haag is natuurlijk de stad van de
koninklijke paleizen, maar we hebben ook
andere soorten paleizen. Zo’n 120 jaar
geleden werd het Haagse leven verrijkt met zogeheten
modepaleizen.

Het ontstaan van winkels
Als je vroeger schoenen nodig
had, ging je naar de schoenmaker. Als je een hoed wenste,
ging je naar de hoedenmaker.
Dat waren ambachtslieden
die in hun werkplaatsen aan
huis producten maakten die de
klanten bij hen besteld hadden.
Maar het bleek ook handig om
wat koopwaar op voorraad te
hebben. En die stond dan in een
hoek van de werkplaats. Een
oud woord voor hoek is ‘winkel’
of ‘winckel’. Denk maar aan
winkelhaak of aan het Duitse
woord voor hoek, dat nog steeds
Winkel is. Dus daar vinden we
de oorsprong van ons woord
winkel.
In de tweede helft van de negentiende eeuw ging de splitsing
tussen het maken en de verkoop
van producten steeds verder. De
ambachtsman met zijn werkplaats verloor het van de fabrieken en in de steden kwamen er
steeds meer mensen wonen.
Zo nam de bevolking van Den
Haag toe van 100.000 in 1875
naar 200.000 in 1900. En meer
inwoners betekent meer vraag,
zodat het interessant werd om

winkels te openen. In die
winkels was het mogelijk grote
voorraden op te slaan. Daarom
werden winkels vroeger ook
wel magazijnen genoemd. En zo
veranderde doelgericht kopen
bij een ambachtsman in ‘winkelen’. In Den Haag was dit een
nieuw woord dat rond 1900 in
gebruik kwam.

Haagse winkelstraten
De Hoogstraat, het Noordeinde,
de Spuistraat, Vlamingstraat
en Venestraat waren al heel
lang, vanaf de middeleeuwen,
de straten waar veel handel en
bedrijvigheid te vinden waren.
Hier werden oude pandjes gesloopt om plaats te maken voor
veel grotere en hogere winkels
(met bovenwoning). Zo werden
het echt chique winkelgebieden.
Laten we eens wat winkels van
dichterbij bekijken.

Magazijn Nederland
Op de hoek van de Spuistraat en
het Spui zat Magazijn Nederland.
Dit bedrijf werd al in 1856 in
Amsterdam opgericht door L.A.
Kattenburg. Kattenburg had tien
zonen die allen in de zaak kwamen te werken, zodat er �ilialen

in diverse steden in Nederland
ontstonden. In een van hun
advertenties is te zien dat ze
‘gemaakte kleding’ verkochten.
Dit betekent dat ze confectie
leverden, waar ze zich als een
van de eerste detailhandels op
toelegden. In 1915 mochten
de architecten Simons & Van
Braningen een heel nieuw pand
voor het Magazijn Nederland
ontwerpen. Boven de ingang
op de hoek zie je nog steeds
in gouden letters de naam van
deze winkel.

B.J. Voss & Zonen
Eind september 1909 kondigde
modemagazijn B.J. Voss & Zonen
in een advertentie in de Haagsche
Courant trots de opening aan
van een vierde vestiging. Ze hadden al winkels in Amsterdam,
Rotterdam en Leeuwarden en
lieten nu ook in Den Haag een
pand bouwen: “Onze nieuwe
prachtbouw”. Dit ontwerp van
de architecten Jacot en Oldewelt
vinden we op de hoek van de
Spuistraat en de Nieuwe Verkeersweg. Die laatste straat was
de net aangelegde Hofweg. Zes
etages met dames- en kinderconfectie en japonstoffen. In de
advertentie staat als bijzonderheid vermeld: ‘Electrische lift
naar alle magazijnen.’ Ook de
naam van B.J. Voss & Zonen is
nog te zien wanneer je door de
Spuistraat loopt.

WWW.WONINGONTRUIMEN.NL

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

Margaretha van Hennebergweg 63

06-53621962 / 070-3238260
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WWW.KEESTALEN.NL

Magazijn Nederland en B.J. Voss en zonen

Compagnie Lyonnaise
Wie echt mee wilde tellen,
moest een mooie stof naar de
laatste Parijse mode uitzoeken,
bijvoorbeeld bij de Compagnie
Lyonnaise. Dit stoffenhuis
opende in 1891 een �iliaal in
Nederland en welteverstaan
in Den Haag. In 1903 lieten
ze door architect De Wolf een
nieuw pand ontwerpen. Op de
hoek van de Kneuterdijk en
de Hoge Nieuwstraat verrees
hun ‘in streng modernen stijl
opgetrokken mode-paleis’. Het
Dagblad van Zuid-Holland en
‘s Gravenhage meldt verder in
zijn bespreking: ‘De hoofdingang juist aan het hoekpunt van

voornoemde straten gevestigd,
vormt het middenpunt van
groote spiegelruiten; deze
verdeeling doet de etalages zeer
tot haar recht komen en heeft
ook het voordeel eener goede
belichting van de magazijnen’.
De grote spiegelruiten laten nu
de mooie bloemen en vazen van
Alpina zien.
Alle beschreven winkels zijn
inmiddels verdwenen, maar
de mooie panden kunnen we
vandaag de dag gelukkig nog
bewonderen.
Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.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

Haagsche Kakker
Onlangs besloot ik een abonnement te nemen op De Haagse Tijden
en kreeg tot mijn grote verrassing zomaar een Haagsche Kakker via
bakkerij Hessing. Fantastisch lekker product van een professionele
bakker, waarvoor ik u van harte wil bedanken. Maar ook de bakker
wilde ik graag bedanken en schreef daarom mijn bedankje aan deze
Haagse bakker in dichtvorm.
C.M. van Rossum

Een Haagsche Kakker kent werkelijk iedereen,
dat is een echte Hagenaar van top tot teen,
die bekakt praat, maar een goed hart heeft,
zo sta je bekend als je in Den Haag leeft.
Maar de enige, wáre Haagsche Kakker
komt van de bekende Haagse bakker
die Hessing heet, hij bakt heerlijk brood.
Daarvan worden alle Haagse kinderen groot
en gezond, maar ook alle andere mensen,
ieder verdient zulk brood zou je wensen.
U bakt elke dag van vroeg tot laat,
versiert uw brood met graan en zaad.

Uw specialiteit is dus de Haagsche Kakker,
daarmee blinkt u uit als Haagse Bakker.
Het is het neusje van de zalm, echt waar,
goed gevuld en lekker, voor hem en haar.

U bent werkelijk een Koninklijke bakker,
hartelijk dank voor deze Haagsche Kakker.
U verlangt geen koninklijke kroning,
een tevreden klant is uw beloning.

Laan van NOI
Graag reageer ik op de brief van
F. Röell in De Haagse Tijden van
13 oktober. Ik heb altijd in Den
Haag gewoond maar doorliep
het gymnasium in Voorburg, op
het St.-Maartenslyceum. Onze
leraar Nederlands, Peter ‘Pietje’
van Putte, had een verklaring voor de Laan van Nieuw

De Haagse Tijden

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

Oosteinde. Hij zag het als een
voorbeeld van zogeheten volksetymologie. Den Haag had zijn
Laan van Nieuw Oost Indië, en
toen die naar Voorburgs gebied
werd doorgetrokken dachten de
Voorburgers aan hun eigen Oosteinde. En zo is het gekomen…
Hugo Klooster
kloost27@kpnmail.nl

Uitgave:

Uw krant is elke twee weken in
een oplage van tenminste 65.000
exemplaren gratis af te halen op circa
360 distributiepunten in Den Haag,
Zoetermeer, Westland, Delft, 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

Landgoed Clingendael
Mooi, uitgebreid stuk over
Landgoed Clingendael waar
ik ben geboren en de eerste
drie jaren van mijn leven heb
doorgebracht. Mijn onderkomen
was ook een koetshuis, wat in
het verlengde stond van het in
het artikel getoonde Koetshuis.
Ik ben de zoon van de Haagse
kunstschilder Jaap Nanninga, die
deze ruimte van de gemeente
mocht gebruiken als zijn atelier.
In de winter was het er steenkoud, zeker zonder verwarming
en stromend water. In het grote
huis aan de overzijde woonde de
familie Koot, waar mijn moeder
emmers water mocht halen, dan
wel vulde met ijsbrokken om
deze boven een kachel te laten
ontdooien. In latere jaren, mijn
ouders waren inmiddels gescheiden, ging ik vaak vissen met mijn
vader rond het Koetshuis, waar
de brasem gretig toehapte. Ooit
heb ik tijdens deze visdagen een
oud geweer uit de sloot aan de
haak geslagen, waarschijnlijk
een overblijfsel uit de tijd van
Rijkscommissaris Seyss-Inquart,
die in de oorlog even verderop
zijn bunker had. Mijn vader heeft
hier nog tot zijn dood in 1962
gewoond. Nog vermeldenswaardig is dat de kunstschilder Karel
Appel een bezoek aan Clingendael bracht om mijn vader ertoe
te bewegen om de Kunstenaarsgroep COBRA te versterken.
Hij heeft dit echter afgewezen,
aangezien zijn stijl van schilderen niet aansloot bij datgene wat
COBRA voor ogen stond. Enkele
jaren daarna is dit Koetshuis
afgebroken om plaats te maken
voor een gemeenteopslag.
Jacob Nanninga
nanningajacob@gmail.com
Puzzel V&D
Ik, Herman Haket (88 jaar), heb
rond 1950 een houten puzzel
gekregen van mijn moeder,
waarop een pand te zien is van
Vroom & Dreesmann uit 1947.

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

Abonnementen

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

Haags Mopje
Zit aan de bar op het Plein met een jenever drinkende kennis
met nogal bibberende handen. Ik vraag belangstellend: “Drink
jij soms veel?” Zegt die kennis: “Nee hoor, het meeste gaat er
overheen.”
Debby van den Hoek
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.

Nu ben ik erg nieuwsgierig
geworden waar het pand, die
in de puzzel naar voren komt,
gevestigd is geweest. Kan iemand de locatie herleiden die in
de puzzel te zien is? Ik zou het
fantastisch vinden als iemand
het mij kan vertellen.
Herman Haket
marcelmars2010@hotmail.com

Tomado
In de Haagse Tijden van 13
oktober kwam in het prachtige
artikel van Ruurd Berendes Tomado voor. ‘In ieder huis hoort
Tomado thuis’, was een goede reclame voor het bedrijf en de consument. Maar eerst een reactie
op Fasto geiser. Ik werkte vanaf
1959 aan de Herengracht in den
Haag bij R.S. Stokvis. Stokvis had
zakelijke contacten met ASW
in Nijmegen, waar de geisers
werden gemaakt en door Stokvis
op de markt gebracht; het was
duidelijk een groeimarkt. Fasto

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

was een eerbetoon aan de algemeen directeur Fred Alexander
Stokvis. Uit zijn naam werd Fasto gevormd. Hij overleed op 29
oktober 1961. In veel huizen in
de jaren zestig kwam een Fasto
geiser. Fred Stokvis was sinds
1929 directeur van R.S. Stokvis
Rotterdam, waar het hoofdkantoor was. Ik heb veel documenten over dit machtige bedrijf
(handelsonderneming) bewaard.
Later ben ik gaan werken bij de
N.V. Bekaert in Den Haag, later
in Dordrecht, waar we introkken
in het Tomadohuis. Een prachtbedrijf Tomado Dordrecht – Van
der Togt’s massa-artikelen
Dordrecht. In 1982 werden de
boeken gesloten. Ik ben een
oud-medewerker van de N.V.
Bekaert, die begin jaren zeventig
het bedrijf Tomado overnamen.
Het boek over TOMADO van uitgever Boekschap Hoog-Keppel
werd gepresenteerd in Dordrecht in 2013. Daar staat alles
in over dit creatieve bedrijf voor
huishoudelijke producten en ook
voor industriële toepassingen.
Sommige artikelen zouden het
ook nog goed doen in deze tijd.
Het lezen van dit aardige artikel
inspireerde mij om het boek
Van der Togt’s massa-artikelen
Dordrecht 1923-1982 nog eens
met veel belangstelling door te
nemen. En daarom geniet ik van
de krant De Haagse Tijden.
Wim van Wezel
wimvanwezel@casema.nl
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 – slotdeel

I

n dit artikel deel ik graag mijn belevenis
in de zestiger jaren omtrent de planning
en de uitvoering van de sanering van de
Schilderswijk en Transvaal. In de vorige edities las
u hier al over en vandaag vertel ik tot slot over het
uitstapje van de kinderen van de openbare speelterreinen naar Bobbejaanland in België.
Veel kinderen op de speelterreinen vertelden ons in de zestiger
jaren dat ze nog nooit in het
buitenland waren geweest. En
dus werd het plan geopperd om
een busreis te organiseren naar
Bobbejaanland. Het CBO wilde
een �linke subsidie geven om
de kostprijs zo laag mogelijk te
houden en de kinderen die het
absoluut niet konden bekostigen
vrij te houden. Met een drietal
andere medewerkers besloot ik
de organisatie op mij te nemen.
De inschrijving liep uit de hand
toen het CBO stelde dat geen
enkel speelterrein mocht worden
uitgesloten. Per speelterrein
werd een deelnemerslijst opgesteld en met de Firma Hofstad
Tours hadden we een afspraak

hadden geen paspoorten, dus
moesten alle bussen een alfabetische lijst hebben met daarop
de gegevens van de kinderen. De
bussen moesten vervolgens duidelijk herkenbaar genummerd
zijn en per bus moest een vaste
controleur aangesteld worden.

Er moesten richtlijnen komen
hoe te handelen als er iemand
zoekraakte. Ook moesten er zes
personen mee die een EHBOdiploma hadden. De �irma Hofstad Tours zou touringcars lenen
bij andere bedrijven en mopperde over de afgesproken basisprijs. De Centrale Werkplaats
van de PTT aan de Binckhorst leverde de EHBO’ers, met als captain de heer Poelioe. Voor alle

Bobbejaan Schoepen. Foto: Bobbejaan Schoepen Archive, Wikimedia

de attractie. In Bobbejaanland
eisten ze dat we alle kosten, ook
de entreekosten, vooraf kwamen afrekenen. Dus betaalden
we alles netjes van tevoren bij
Jose Schoeppen, de vrouw van
Bobbejaan, die de zakelijke kant
behartigde.

Mevr. Regeer als begeleidster van de kinderen in Bobbejaanland. Op de voorgrond (rechts) de kleindochter van Ome Jan van Kuyeren, “Suusje.”
Ome jan was een markante �iguur in de Schilderswijk, en verkocht zondags de programma’s bij de thuiswedstrijden van ADO.

verzoek van de bus controleurs
werd er een sanitaire stop ingelast, en hiervoor werd het ‘Mastbos’ gekozen. Het leek alsof de
duiven gelost werden! Meer dan
duizend kinderen liepen het bos
in. Een hele zorg om iedereen
weer op zijn plek te krijgen.

Eenmaal aangekomen in Bobbejaanland moest er een extra muziekvoorstelling ingelast worden
wegens het grote aantal bezoekers. Bobbejaan Schoepen was
zeer content met het enthousiasme van de Haagse kinderen
en stelde door de microfoon
voor dat iedereen op tafel mocht
dansen en de reclame asbakjes
plat mocht stampen. Dat was
een luidruchtige activiteit.
Even kregen we het te kwaad
toen er meer dan duizend hoopjes kleding op het strand lagen,
want de hoge temperatuur liet
zwemmen toe en de kinderen
hadden hun zwemuitrusting bij
zich. Naarmate de dag vorder-

“Uiteindelijk was het nodig om maar
liefst veertien touringcars in te zetten”

In gesprek met de vrouw van Bobbejaan over de organisatorische aspecten

gemaakt voor het leveren van
de touringcars. We verwachtten
zo’n zestal bussen. Omdat je in
die tijd nog met drie personen op
één bank mocht zitten, was het
idee om twee kinderen plus een
begeleider op een bank te plaatsen. Maar dat liep anders... Al
snel kwamen we boven de 1200
aanmeldingen uit! Dat had nogal
wat consequenties; de kinderen

kinderen maakte de Technische
School aan de Nieuwe Haven een
knipkaart, waarop we de gegevens van het kind noteerden. De
activiteiten in Bobbejaanland
mochten door de kinderen
slechts eenmaal bezocht worden
en om dat te controleren, kregen
de standhouders van ons een
kniptang om de kaart van het
kind te knippen, overeenkomstig

Alle touringcarchauffeurs
werden op de dag zelf vorstelijk ontvangen. We waren erop
voorbereid dat kinderen mogelijk in het ziekenhuis terecht
konden komen, dus namen
we als uitrusting extra geld,
paspoorten en telefoon mee.
Uiteindelijk was het nodig om
maar liefst veertien touringcars
in te zetten. Die mochten van
de politie alleen geparkeerd
worden op de Binckhorstlaan,
in de rijrichting naar Rotterdam.
Met ongeveer 1400 personen
vertrokken we dan eindelijk.
Bij Breda ging het al fout; op

de, hadden de EHBO’ers hun
handen vol aan alle incidenten.
De standhouder die motorbotjes uitleende had een vaste
regel: na een kwartier terugkomen. Dat was een probleem; de
kinderen trokken zich niets aan
van de tijd of stapten gewoon
ergens uit en lieten de boot
daar liggen. De beste man had
vervolgens versterking nodig
om alle bootjes terug te halen.
Onze grootste zorg die dag was
het biergebruik. Wie veertig
franken op de toonbank legde,
kreeg een pot bier, ongeacht de
leeftijd van de koper. Het gevolg

was dat veel kinderen van de
gelegenheid gebruikmaakten en
in de touringcars naar huis terug
over hun nek gingen. Omdat de
touringcars geleend waren door
Hofstad Tours en de volgende
dag weer gereed moesten zijn
voor een rit naar Oostenrijk,
werd dit voorval door de chauffeurs zeker niet met gejuich
ontvangen.

Het Dagblad Het Binnenhof, gevestigd op de Prinsengracht, had
beloofd om een volledige pagina
van de courant aan onze activiteit beschikbaar te stellen en
daarom waren er twee journalisten mee naar Bobbejaanland
om alles te registreren. Na een
vermoeiende dag kwamen wij
in de avond terug en de bussen
gingen naar de diverse opstapplaatsen. In de Bouwsteen
werd er geëvalueerd hoe de dag
was verlopen en kwamen we
tot de ontdekking dat we twee
EHBO’ers misten. Hierop belden
we naar Bobbejaanland om te
vragen of er mogelijk nog twee
mensen op het parkeerterrein
achtergebleven waren. Dat was
niet het geval. Later kwamen we
erachter dat de twee EHBO’ers
op de terugweg het hele gebeuren zó zat waren dat ze op de
Rijswijkseweg op de Hoornbrug
uit de bus waren gestapt en
zonder kennisgeving naar huis
waren gelopen. Er werd nog lang
na gesproken over deze activiteit
en van de ouders ontvingen wij
veel respect voor de organisatie.
Voor de kinderen van de speelterreinen in de Schilderswijk
was het een eerste kennismaking met het buitenland.
Chris van Brakel
Cabvanbrakel1937@hotmail.com
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MEDEN & PERZEN
PERZISCHE TAPIJTEN - SINDS 1975

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

De veiligste brommobiel
Nu standaard ABS op de
Sensation Range
Maak een proefrit:

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

www.autohoutwijk.nl

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

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

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

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

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

www.haagglas.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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Opgroeien in de Fultonstraat
A

ls kind hebben we allemaal onze herinneringen. Belevenissen van vroeger
die tekenend zijn voor die tijd. Voor mij zijn ze dierbaar, ik kijk er met
een warm gevoel op terug. Graag wil ik u deelgenoot maken van mijn
kindertijd in de jaren zestig, met beelden die dat weergeven. Er zullen vast wel
herkenbare elementen voor u bijzitten. Beleef een Haags straatbeeld van toen.

Ligging Fultonstraat
Gelegen in het Valkenboskwartier, tussen de Weimarstraat en
de Galileistraat, ligt de Fultonstraat, in westelijke richting
grenzend aan de Marconistraat
en in oostelijke richting de
Beeklaan. De straat is vernoemd
naar Robert Fulton (1765 –
1815): schilder, ingenieur en
uitvinder van onder meer de
stoomboot en de duikboot. De
straat kenmerkt zich door huizen
die gebouwd zijn in de twintiger
en dertiger jaren, met aan één
kant beeldbepalende portiekwoningen met tuintjes aan de
voorkant. De andere zijde laat
rijtjeshuizen zien met een klein
balkonnetje op de eerste etage
aan de straatkant. Daar hadden
wij op nummer 76 ons dubbel
bovenhuis. De straat ligt min of
meer op de grens van het zand
en het veen, zoals men dat in
Den Haag zo treffend weet te benoemen. Dat is iets uit vroegere
jaren toen Den Haag nog niet zo
groot was en het verschil tussen
arm (het zand) en rijk (het veen)
duidelijk te zien was. De Laan
van Meerdervoort was toen de
scheidslijn. In mijn kinderjaren
kon je dat nog zien aan de duurdere huizen en de uitstraling
daarvan, beginnende halverwege
de Beeklaan richting Scheveningen. Over het zand en het veen
praten we nu allang niet meer;
de Haagse bevolking is gemê-

leerder geworden. Nu wordt
gesproken over de Hagenaar en
de Hagenees, maar dat is weer
een ander verhaal.

De straat

Als spelend kind had je de hele
straat tot je domein. Hier en daar
verstoort door een auto, waarvan je sommige in je speelveld
betrok als zijnde sloopauto; een
afgedankte auto die je met je
vriendjes tot eigendom maakte.
Je was de chauffeur en maakte
verre reizen maar óók moest het
voertuig het ontgelden door de
sprongen die wij op het dak van
de auto maakte. We genoten van
‘onze auto’ zolang het kon. Ook
Ivanhoe en Bonanza beleefden
op straat hun avonturen die
zich op ons netvlies genesteld
hadden. De televisie was daar
de oorzaak van. Wij waren dan
de helden met zwaarden van
plastic of pistolen met klappertjes. Zelfs een simpel stukje hout
kon al fungeren als volwaardig
wapen. We hebben elkaar toen
menigmaal ‘doodgemaakt’, maar
kwamen er altijd weer levend
vanaf. Spelend geweld op straat,
maar ik ben er geen crimineel in
de dop mee geworden. Het was
voor ons onschuldig vermaak.

Vertier binnenshuis

Toen de eerste tv’s in de huiskamers belandden, ging je bij
de buren tv kijken. Zelf hadden

Fultonstraat jaren zestig, met twee van mijn broers en ik in mijn cowboypakje

wij geen tv, omdat het voor mijn
ouders te duur was of ze waren
er nog voor aan het sparen. In
ieder geval keek ik met mijn
vriendjes op de woensdag- en
zaterdagmiddag niet alleen naar
onze ridder- en cowboyhelden,
maar ook zagen wij Gompie,
Pipo, Slik de Slak, The Flinstones
en ander tv-vermaak. Het waren
televisiebelevenissen die indruk
maakten en ze werden veraangenaamd met limonade en een
mariakaakje, wat je van de buurvrouw kreeg. Over buurvrouwen
gesproken, bij sommigen was je
ook welkom om een boodschap
te doen, wat dan weer resulteerde in een dubbeltje of zelfs een
gulden als dank. Van het geld
dat we kregen voor de geleverde diensten gingen we naar
de kruidenier op de hoek om
ons te voorzien van het nodige
snoepgoed - wat vervolgens de
tandarts weer blij maakte, maar
dat terzijde. Minder aangename
buurvrouwen wilden nog weleens tegen je schelden als je in
het portiek speelde; volgens hen
maakte je dan rommel. Als je niet
snel genoeg weg was dan stond
de emmer water al klaar om je
weg te jagen. Sommigen dreigden zelfs met emmers chloorwater. De dreiging met wat dan
ook ging onze ouders regelmatig
te ver en ze spraken dan ook een
hartig woordje met de desbetreffende buurvrouw.

Buitenspelen

Met balspelen als fopbal, stoeprandje, bordjetik en natuurlijk
voetbal vermaakten wij ons ook.
Veel ballen kwamen in de dakgoot terecht of braken een raam.
Tja, en dan werd er ook weleens
eentje lekgeprikt of in beslag
genomen. Diverse adressen in
de Fultonstraat zullen vast nog
wel een voorraadje ballen van
toen hebben liggen. De eerste
verliefdheden kregen vorm tijdens een partijtje badminton. De
kalverliefde sprankelde, je was
vereerd dat je met haar een shutteltje mocht slaan. En langs haar
huis lopen kon een hoogtepunt
zijn als je een glimp van haar in
de woonkamer kon opvangen. Je
kon er in je kamertje als tienjari-

Spelen in de Fultonstraat, jaren zestig.

ge jongen van dromen. Allemaal
heel pril en onschuldig. Zwerven
met je vriendjes in de buurt was
ook een leuke bezigheid. Dat
begon met een blokje om via de
Weimarstraat, wat later ‘wereldwijder’ werd, richting Beeklaan
en andere straten. Zo ontdekten
we bijvoorbeeld donkere huizen
met veel katten, maar ook dat
het hekwerk voor de ramen van
een juwelier lawaai maakte.
Door eraan te rammelen ging
het alarm af. Dan renden we vlug
weg, want oom agent kon wel
eens in de buurt zijn.

Zakcentje verdienen

Met het ophalen van oude
kranten werd onze �inanciële
bestedingruimte wat ruimer.
De oude kranten stapelden we
op een houten kar die we zelf
hadden gemaakt. Het geld dat
we hiervoor kregen, was niet
alleen voor snoepgoed, maar
ook stripboekjes als Dick Bos
verdienden de aandacht. Mijn
stripboekenverzameling telt nu
zo’n vijfduizend albums.

ren. Dit begon met je vriendjes
onderling, maar in de late middagen en avonden wilden de vaders
ook wel een partijtje meegooien.
Wat was je trots als je eigen
vader ook een paar rake ballen
gooide naar de overbuurman!
Het touwtje hing bij ons altijd
uit de deur. Als kind kon je dan
makkelijk in en uit lopen. Menig
vriendje en vriendinnetje mocht
ook mee naar huis om te spelen
en eventueel mee te eten. We
waren een groot gezin en hadden
daardoor ook veel aanloop. We
hadden altijd een welkom thuis.
Eigenlijk was het ouderlijk huis
en de straat een groot speelveld,
een fantasierijk dromenland. Als
kind mag ik dankbaar zijn voor
deze �ijne kindertijd. Ik kijk er
met plezier op terug.

Sneeuwbalgevecht

De winters konden koud zijn;
pakken sneeuw en zelfgemaakte
ijsbanen sierden dan de straat.
Een sneeuwpop die we met
man en macht gemaakt hadden,
staarde ons met steenkooloogjes
aan. Ook de sneeuwbalgevechten
kan ik mij nog levendig herinne-

Ruud Weber
ruudweb@casema.nl
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Onze koffiebonen verdienen
de mooiste koffiemachine
Napraten, troosten en ontmoeten
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.
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.
E6 DARK INOX

E8 PIANO WHITE

S8 CHROOM

Het uitvaartcentrum en het crematorium zijn direct met elkaar
verbonden. Zowel opbaren, afscheid nemen als cremeren of begraven
kan op dezelfde locatie.
Vraag uw uitvaartbegeleider of ondernemer naar de mogelijkheden
van deze locatie.

SINDS 1930

UW SPECIALIST IN JURA VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINES.
NIEUWE EN PRE-OWNED MODELLEN

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

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

DVE408 A5 h-a-h kaart JURA E6 - S8 - E8 en Bosch wasmachine 1.indd 1

30-09-2020 13:05

9 t/m 13 november

Week van de Mantelzorg
Mantelzorger,
wat jij doet is belangrijk.
Kijk voor meer op www.denhaagmantelzorg.nl

Speciale service voor senioren

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.

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

T. 070 399 42 41
W. utsvandergeest.nl

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag
www.servicepuntxl.nl

(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
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Haags gevecht tegen Spaanse griep
en Corona
I

n het jaar dat we 75 jaar vrijheid vieren,
worden we door een onzichtbare vijand
gevangengehouden. Als een sluipmoordenaar slaat corona genadeloos toe. Angst en
onzekerheid hebben de maatschappij onder druk
gezet. Vastgeketend aan allerlei regels en maatregelen kunnen we in deze onwerkelijke wereld niet
gaan en staan waar we willen.
Het hedendaagse beeld lijkt veel
op dat van 102 jaar geleden. Ook
toen werd de wereld door een
virus in een ijzeren greep gehouden. De Eerste Wereldoorlog
was nog gaande toen de Spaanse
Griep in 1918 in toenemende
mate keihard toesloeg. Tienduizenden soldaten werden ziek
en overleden. Toen de oorlog
in november 1918 eindigde en
soldaten huiswaarts keerden
en overal ter wereld door grote
menigten feestelijk werden
binnengehaald, verspreidde de
Spaanse griep zich in razendsnel tempo. Miljoenen mensen
werden slachtoffer. Hele families
werden getroffen. In Nederland
overleden ruim 38.000 personen
aan deze pandemie en bijbehorende complicaties. Ook onze
stad achter de duinen werd hard
getroffen door de Spaanse griep.
Duizenden Hagenaars en Hagenezen werden doodziek, waarvan
er 475 overleden. Net als nu
raakte de maatschappij ontwricht en kwamen ziekenhuizen

Verpeegsters tijdens de Spaanse Griep

Gezondheidsdienst tijdens de Spaanse Griep

onder grote spanning te staan.
Diverse diensten raakten in grote
problemen door het grote aantal
zieke personeelsleden.

Vanwege een afwachtende houding van de Nederlandse regering werd het virus met name lokaal bestreden. In 1918 kondigde
het Haags Gemeentebestuur een
aantal maatregelen af. Het was
medici al snel duidelijk geworden
dat het virus vooral overgedragen werd in kleine ruimtes. Aan
de inwoners van Den Haag werd
dan ook het dringende advies
gegeven om grote groepen te vermijden en woningen en andere
ruimtes goed te ventileren. Als
maatregel werden de scholen
gesloten. Het Haags Gemeentebestuur durfde het echter uit angst
voor rellen niet aan om openbare
ruimtes als kof�iehuizen en cafés
te sluiten. Veel mensen bleven uit
angst toch wel thuis. Contacten
werden zoveel mogelijk vermeden. Daardoor veranderde het
Haagse straatbeeld.

Gezondheidsdienst tijdens de Spaanse Griep

De Haagse ziekenhuizen werden
overspoeld met doodzieke
patiënten. De werkdruk was net
als nu enorm. De toename van
zieken was zo groot dat er op
een gegeven moment geen plaats
meer was om iedereen op te
nemen. Ernstig zieke patiënten
moesten noodgedwongen thuis
worden verpleegd of elders
worden opgevangen. In de ziekenhuizen werden de patiënten
geïsoleerd verpleegd. Verpleegkundig personeel droegen mondkapjes. Maar net als nu werd er
door sommigen getwijfeld aan
het nut daarvan. De wijkverpleging en de ziekenhuizen kwamen
in grote problemen vanwege het

Verpleegster tijdens de Spaanse Griep

oplopende tekort aan medisch
personeel. Alleen al in het Haags
Gemeenteziekenhuis raakten
tachtig verpleegsters besmet en
ziek, waarvan er één overleed
aan de gevolgen van het virus.
Daardoor werd de psychische
druk voor het medisch personeel
verder opgevoerd. Naast bedrust
en strikte isolatie kregen de
patiënten aspirine en hoestdrank
voorgeschreven. In de thuissituatie werd heil gezocht in

wonderlijke drankjes en zal�jes.
Maar ook in alcohol. In december
1918 was de Spaanse griep over
het hoogtepunt heen. Het aantal
besmettingen nam af waardoor
de maatschappij langzamerhand
weer de draad kon oppakken.
Anno 2020 heeft maar een klein
aantal inwoners van Den Haag
de Spaanse griep meegemaakt.
Onbewust of met lang vervlogen herinneringen. Het waren
toen nog jonge kinderen. Het
zijn dan ook de nazaten die
de herinneringen van ouders
of grootouders doorvertellen.
Een aantal keer werd ik tijdens
mijn werk deelgenoot van een
overlevering. Uit die verhalen
kunnen vergelijkingen worden
getrokken met wat nu gaande
is. Net als toen bevinden veel
mensen zich in een emotionele
achtbaan waarvan de uitknop
niet te vinden is. Nederlanders,
Hagenezen en Hagenaars die
zich zorgen maken, die angstig
zijn. Doodzieke patiënten die
in het ziekenhuis, verpleeghuis
of thuis vechten voor herstel.
Families die balanceren tussen
hoop en vrees. Ouderen die achter gesloten deuren somber en
eenzaam zijn. Werknemers die
hun baan en inkomsten kwijtraken. Ondernemers die hun
bedrijf verliezen. Mensen, jong
en oud, die hun toekomst zien
verdampen.

Als consulent ouderengeneeskunde in het HagaZiekenhuis
ben ik betrokken bij kwetsbare
ouderen. In die hoedanigheid
verleen ik op de corona-afdeling
psychosociale ondersteuning

aan doodzieke patiënten die
een moedige strijd leveren die
niet altijd gewonnen wordt.
Tijdens het ziekteproces word
ik toegelaten op momenten van
pijn, verdriet en ontreddering. Ik
zit naast het bed, luister naar de
verhalen en houd hun hand vast
tijdens de zwaarste minuten. Ik
mag een stukje meelopen op hun
lange, vaak Haagse levensweg.
Het emotioneert en verrijkt.
Het maakt mij stil. Maar ook
dankbaar en trots. Ik zie een
vergelijking met de Spaanse
griep die een eeuw geleden mijn
voorouders teisterden. Ik denk
aan de collega’s die toen in het
veld stonden. Die met minder
middelen het tij wisten te keren.
Het leert mij ook dat je altijd
hoop moet houden. De mens is
veerkrachtig en strijdvaardig.
Zolang we maar niet de moed
kwijtraken. We moeten vertrouwen hebben. In elkaar. In onze
kennis en kunde. In onze kracht
en liefde. Want samen staan we
sterk. Samen kunnen we dit aan.
Samen winnen we onze vrijheid
terug. Samen verslaan we corona. Houd vol.

Op de corona-afdeling

Jan Kaff
JanKaffa@hotmail.com
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Mijn eerste auto: de Ford Anglia
H

et lijkt mij leuk om in De Haagse Tijden mijn
verhaal te mogen doen over mijn eerste
auto. Het gaat over de Ford Anglia uit 1953.
De Ford Anglia is een automodel van de Amerikaanse
autobouwer Ford.
De auto werd geproduceerd in
de Engelse fabriek in Dagenham
en is in vier generaties op de
markt gekomen. De eerste generatie kwam uit in 1939. In 1967
is de laatste Anglia gebouwd,
die door de Ford Escort werd
opgevolgd.
Toen ik deze auto kocht in
1964 was ik negentien jaar. Ik

herinner mij nog goed dat ik er
in die tijd tweehonderd gulden
voor betaalde, aan iemand die
woonde op de Goeverneurlaan
in Den Haag. De verkoper vroeg
er aanvankelijk driehonderd
gulden voor, maar ik heb er dus
nog honderd vanaf gekregen. De
auto met het kenteken UP-10-59
was op dat moment elf jaar oud.
Technisch gezien was deze auto
Voor de deur in de Sleedoornstraat

“Zondagmiddag naar de bowling in
Scheveningen en daarna dansen in de Pam-pam”

Renbaan Duindigt

een ramp. Mechanische remmen
(kabels en stangetjes) die je, nadat je bijvoorbeeld hard geremd
had, moest bijstellen met een
steeksleuteltje. De vering was
ook apart; achter één bladveer
van wiel naar wiel. Als je scherp
de bocht nam, helde de boven-

bouw behoorlijk schuin over. In
die tijd voelde je je toch al snel
een hele bink wanneer je samen
met je vrienden en vriendinnen
ritjes maakte. Bijvoorbeeld op
zondagmiddag naar de bowling
in Scheveningen en daarna
dansen in de Pam-pam. Wat was

die tijd mooi! Nu ben ik 75 jaar
en we praten dus over 56 jaar
geleden. Ik denk dat ik in die
56 jaar zo’n zestien auto’s heb
gekocht. Met veel plezier rijd
ik nu een nieuwe Volvo XC-60,
maar mijn eerste auto zal ik me
altijd blijven herinneren.
Peter Brückel
peter@bruckel.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.

Peugeot 304
I

n 1965 introduceerde Peugeot de legendarische 204. Een succesnummer, maar
niet echt groot genoeg om de echte
opvolger te worden van de evenzo legendarische
404. Een aantal jaren later werd dat dus de 304.
Eigenlijk een wat opgepompte versie van de 204;
vierkanter, wat platter en uiteraard groter, waar op
zich niets mis mee was, maar natuurlijk minder
fantasievol.
Ik herinner mij dit model nog
goed, want de vader van mijn
schoolvriend Jaap Graswinckel ik moet eigenlijk zeggen Jonkheer Jaap Graswinckel - had zo’n
blauwe 304. Trouwens, Jaap
heeft wellicht in een onbezonnen
moment zijn titel schriftelijk aan
mij overgedragen. Het papiertje
heb ik nog, dus wellicht is het
rechtsgeldig. Jonkheer John
Vroom. Klinkt toch wel goed,
maar dat terzijde. Terug naar de
304, waarvan ik nog weet dat
we met deze Peugeot naar de
Ardennen reden en in het huis
van zijn ouders logeerden in de
buurt van Durbuy. Ik kan mij nog
herinneren dat zijn toenmalige
vriendin Ineke onderweg een
gaatje brandde in de achterbank
met haar sigaret, maar ook dat
terzijde.
De introductie van de 304 was
in 1969 en de laatste werd

geproduceerd in 1980. Onder
de motorkap lag een 4 cilinder
1288 cc motor met 70 pk die een
topsnelheid leverde van 150 kilometer. In 1970 kostte deze 304
een welgetelde 8.790 gulden.
Het stalen schuifdak was niet
meer standaard, maar was een
optie geworden. De uitvoering
was typisch Frans, dus in mijn
beleving allemaal wat blikkerig.
Voor die tijd was hij zeker niet
conventioneel, want hij had een
dwarsgeplaatste aluminium motor en hij had schijfremmen op
de voorwielen. Het dashboard
zag er zeer opgeruimd uit. Achter het eenvoudig uitgevoerde
stuur zag je drie ronde klokken,
met in de middelste onder meer
een laadstroommeter met daarnaast een plank die doorloopt in
de vorm van een dashboardkastje. Direct onder het stuur rechts
het forse versnellingshendel
en onlogisch het hendel voor

de richtingaanwijzer. Links het
hendel voor de verlichting en de
claxon. Het contactslot zat ook
links onder het stuur.
In het midden van het dashboard de schakelaars voor de
ruitensproeier en de choke met
de schuiven van de verwarming
en ventilatie, en daarnaast de
sigarettenaansteker.
Heerlijk was het eenvoudig te
openen stalen schuifdak, als
je dat besteld had. De stoelen
waren typisch Frans. Korte

zittingen en korte leningen en
superzacht, dus weinig support.
Ze waren wel royaal verstelbaar
tot zelfs in de slaapstand, waardoor er geheel neergeklapt twee
slaapbanken ontstonden. Alle
portieren waren voorzien van
brede armsteunen en stevige
handgrepen om ze te openen
en door ze omlaag te drukken
waren ze vergrendeld, dus geen
zichtbare knopjes op het portier.
De achterportieren waren
voorzien van kindersloten. De
bagageruimte had een redelijke
inhoud en door de rechthoekige

Beauties of the Sixties (37)
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.

Dit is toch een beeld van
een Lancia Gamma om
even bij weg te dromen als
je houdt van waanzinnig
mooi Italiaans design,
een tintelfrisse omgeving,
een beeldschone vrouw,
met op de achtergrond
de stem van Domenico
Modugno zingend ‘Nel blu
dipinto di blu’.

vorm en platte bodem was hij
goed bruikbaar.

Naast deze vierdeurs Sedan
verschenen er ook een Break,
Cabrio en Coupé. Rijden met de
Peugeot 304 was heel plezierig
en relaxed. De voorwielaandrijving gaf een prettige wegligging.
De stuurversnelling schakelde
soepel en hij veerde Frans
comfortabel. Al met al, een heel
leuke auto!
John Vroom
johnvroom@planet.nl

John Vroom (autojournalist)
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Mijn vroegere beleving van Prinsjesdag
I

n De Haagse Tijden van 15 september
stonden, begrijpelijk op die dag, een paar
leuke artikelen over Prinsjesdag. Aan die
dag heb ik ook bepaalde herinneringen en elk jaar
kijk ik vanuit mijn huidige woonplaats Ede trouw
via de tv naar dit bijzondere spektakel.
Als kind
Op Prinsjesdag hadden de scholen in Den Haag, althans in mijn
schooltijd (1952-1965), vrij en
ging ik vaak met mijn moeder
kijken naar de rijtoer met de
Gouden Koets vanaf het paleis
Lange Voorhout. Ik herinner
mij dat er in de jaren vijftig
’s middags ook nog een rijtoer
was door de stad met de koningin en de prins en de prinsesjes
in een open calèche.

het Prinsjesdag. Maar… geen vrij,
maar gewoon naar werk! Ik ben
die klap nooit te boven gekomen.
Daarna, toen wij zelf tv hadden,
kon ik de rijtoer en de troonrede
’s avonds in de herhaling volgen.
In 1975 kwam ik in dienst bij de
provincie Zuid-Holland en wel
op de afdeling Kabinet CdK. Daar
was het gebruik dat op Prinsjesdag de burgerafzetting – elk jaar
een andere provincie met een
folkloristische groep – op het

“Na a�loop verzorgden zij nog een
optreden op het bordes van het
Provinciehuis ”

In mijn werkzaam leven
Op 20 september 1965 begon
mijn werkzaam leven bij de
toenmalige Pensioenraad (later
het ABP). De volgende dag was

Provinciehuis werd ontvangen.
Na kof�ie, thee en toiletgang liepen wij met een aantal collega’s
van de afdeling met de delegatie naar hun plek op de Korte

Vendelzwaaiers van het Groot Gaesbeeker Gilde uit Soest

Vijverberg. Zo heb ik in 1976 en
in 1977 de Gouden Koets van
dichtbij voorbij zien rijden.
Op de foto de vendelzwaaiers
van het Groot Gaesbeeker Gilde
uit Soest, dat in 1977 samen
met of�icieren van het Leger des
Heils de burgerafzetting vormden. Na a�loop verzorgden zij
nog een optreden op het bordes
van het Provinciehuis voordat
zij huiswaarts keerden. In 1978
ging ik naar de gemeente Ede en
was in september mijn eerste

Prinsjesdag zonder de begeleiding van de burgerafzetting. Ik
had een beetje heimwee. Die dag
werd voortaan weer op de tv
gevolgd.
In september 2007 ging ik
met de vut (dat kon toen nog)
en heb ik aan de toenmalige
chef kabinet gevraagd of ik, als
oud-medewerker, nog een keer
mocht meelopen met de burgerafzetting. Dat mocht, mits ik
meehielp met de begeleiding. En

zo stond ik op dinsdag 18 september 2007 met de Schutterij
uit Berkel-Enschot op de Korte
Vijverberg. Twee dagen later
nam ik afscheid van mijn ambtelijk bestaan. En nu als ambteloos burger, zoals hierboven al
gesteld, volg ik altijd Prinsjesdag
op tv en heb dat uiteraard met
de bijzondere van dit jaar ook
gedaan.
Ed Vernooij
ed-vernooij@hotmail.com

10 NOvember - dag van de mantelzorg

...voor je aanwezigheid
...DAT JE ME LAAT LACHEN

...voor je hulp

...voor je goede zorgen

BEDANKT
...voor je luisterend oor

...VOOR JE STEUN EN BEGRIP

...voor alles

...DAT JE ER VOOR ME BENT

...VOOR DE LEUKE TIJD

Florence bedankt alle mantelzorgers die zich inzetten voor hun dierbaren.
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Een avondje peuren in de Waterpartij
T

ijdens de oorlog was ik in de zomervakanties vaak te vinden aan de waterkant van de
Soestdijksekade. Met mijn magere benen
bungelend boven het water zat ik daar dan op de
walkant en probeerde wat kleine visjes te vangen.
Ik leverde die visjes in bij een buurman, die ermee
naar de wateren rond Pijnacker fietste om ze daar als
aasvisjes te gebruiken voor het vangen van grotere
exemplaren, zoals snoeken en dergelijke. Over of hij
wat gevangen had, liet hij zich niet uit. Zijn vangst behield hij zelf. Veel mensen zijn pas na de oorlog weer
beginnen te leren ook aan anderen te denken als het
om voedsel gaat.
Na de oorlog ging ik van tijd tot
tijd nog vissen en zo kwam ik in
contact met Wim. Hij viste ook
uit lie�hebberij. Samen trokken
we er zo nu en dan op uit om ergens een dobbertje uit te gooien.
Toen ontstond bij ons beiden het
idee om eens te gaan ‘peuren’.
Peuren is een speciale manier
om op paling te vissen. We vonden het wel spannend om dat

gehouden. Een peur is een uit
wormen bestaande ‘dot’. Die
wormen worden aan een wollen
(sajet) draad geregen. De peur
wordt met lood verzwaard en
met een draad aan een korte
stok gebonden. Met die stok
wordt hij dichtbij de kant in het
water op en neer bewogen. Door
die beweging wordt de aandacht
van een toevallig passerende

Scheveningse Bosjes, Waterpartij. Foto: Jaap Rijkenberg, collectie Haags Gemeentearchief

eens uit te proberen. We hadden
er wel over gehoord en gelezen,
maar enig idee over hoe het ging
hadden we aanvankelijk niet. We
informeerden links en rechts en
na een tijdje wisten we wat we
wilden weten: peuren doe je in
het donker, ’s avonds laat en ’s
nachts. Er zijn twee belangrijke
attributen bij nodig: een (oude)
paraplu en een zogeheten ‘peur’.
De paraplu is nodig om de paling
in op te vangen nadat deze
boven water is gehaald. Er wordt
een gat in geknipt waaraan vervolgens een katoenen zak wordt
bevestigd. De paraplu wordt
ondersteboven op het wateroppervlak gezet. De katoenen zak
hangt zodoende ìn het water.
In de omgeving van Leiden
wordt, naar ik meen, nog
regelmatig gepeurd. Daarbij gebruikt(e) men ook wel speciale
‘peurboten’ waarin de paling
direct kan worden opgevangen.
Er wordt dan dus geen paraplu
gebruikt. Traditioneel wordt
er in die stad nog jaarlijks een
zogenaamde ‘peurbotenparade’

paling getrokken. Hij valt op de
peur aan en bijt zich vast in de
wollen draad. De peurder voelt
het trekken van de paling. Hij
haalt op en boven de paraplu
schudt hij de paling los. Die
kronkelt dan vanzelf de zak in.
Er wordt géén vishaak gebruikt.
Om te kunnen peuren was in die
tijd een vergunning vereist voor
het vissen met levend aas. Die
hadden we niet: het was te duur.
Als plaats van handeling vonden
we de Waterpartij geschikt. Ik
heb het hier uiteraard over de
situatie vóór de aanleg van de
huidige Prof. Teldersweg. In
mijn herinnering liep daar toen
een bescheiden weg waarop ter
plaatse een enkele lantaarnpaal stond. We kozen voor de
oever, op enige afstand van
zo’n lantaarnpaal. Zo hadden
we toch nog enig licht bij onze
bezigheden. Tegen middernacht
arriveerden we daar, voorzien
van de benodigde attributen.
Wim had uit voorzorg ook nog
zijn gewone visgerei bij zich.
Een gouden greep? Je wist maar

Scheveningse Bosjes, waterpartij met vissende mannen. Collectie Haags Gemeentearchief

nooit! We installeerden ons aan
de waterkant. De paraplu werd
te water gelaten en na enige tijd
zaten we zwijgend naast elkaar
onze peuren in het water op
en neer te halen. Ik had al vrij
snel succes. Na enkele minuten
lag mijn eerste paling al in de
paraplu en kronkelde de zak
in. Wim volgde vrijwel direct
daarna. Dat zag er veelbelovend
uit. Een palingrijk watertje, die
Waterpartij. Binnen een paar
minuten twee palingen. We waren verrukt en vol verwachting.
Maar helaas bleef het bij slechts
die twee palingen. Hoe uitdagend we onze peuren ook op
en neer bewogen; geen enkele
paling liet zich meer verleiden
om in de aanval te gaan. Ze
hadden hun kruit verschoten. Ze
waren ineens heel vredelievend
geworden.
Nadat we zo een tijdlang vruchteloos bezig waren geweest,
kwam Wim tot het besef dat de
palingstand in de Waterpartij
blijkbaar toch te mager was. Hij
gooide het over een heel andere
boeg. Hij ging de overige vissenpopulatie in die vijver te lijf.
Wim maakte zijn meegebrachte
hengelgerei in orde, deed aas
aan de haak en wilde vervolgens
zijn dobber met een soepele
professionele beweging het
water in slingeren. Mooi niet!
Helaas kreeg de slingerbeweging een verkeerde richting
mee en geraakte de haak met
aas niet in het water maar in
de gulp van Wims eigen broek.
Een welgemeende krachtterm
klonk welluidend over de stille
donkere Waterpartij, gevolgd
door de gemeenschappelijke
hilariteit die bij zo’n situatie
nooit uitblijft.

Het vereist nogal wat vaardigheid om in de donkere nacht
een vishaak uit je eigen gulp
te verwijderen. Ik nodig iedereen uit dat eens te proberen.
Wim schoot dan ook tekort en
ik kwam hem te hulp. En zo
stonden we rond het middernachtelijk uur getweeën onder
onderdrukt gegrinnik aan Wims
gulp te manipuleren toen er een
diender naderde en we op heterdaad werden betrapt.
De ervaren diender was al
surveillerend per dienstrijwiel
de plaats des onheils genaderd
en had ogenblikkelijk onraad
geroken. Hier werd de wet overtreden. Hij had zijn �iets tegen
de lantaarnpaal geplaatst en
was ongemerkt nader geslopen,
bedacht op iedere onrechtmatigheid. Geconcentreerd doende
met de haak in de gulp van Wim
werden we plotseling helverlicht
door een gemeentelijke zaklantaarn terwijl een barse stem ons
vroeg wat we daar uitvoerden.
We hadden de man in het geheel
niet horen aankomen en ik
schrok dan ook dusdanig dat ik
de haak met aas en al nog verder
door Wims gulp trok.

De agent bekeek ons nauwkeurig
en trok zijn wenkbrauwen op,
waarbij het net leek alsof zijn pet
wat te groot was. In wat
hij zag vond hij evenwel

Gra�isch bewerkte afdruk door Gé C. Witmaar

geen reden voor ingrijpen. Het
verwijderen van een vishaak uit
iemands gulp wordt niet onder
de stra�bare feiten gerekend. Ook
niet als dat midden in de nacht
plaatsvindt. De betekenis van
de paraplu (zonder vergunning)
achter de walkant ontging hem
blijkbaar, want na enige vermanende woorden, die inhielden
dat wij allang in bed behoorden
te liggen, vervolgde hij zijn
surveillance.
Voor ons was de lol er nu eigenlijk wel af. We hebben toen onze
spullen maar gepakt en zijn
vertrokken. Wim nog steeds met
zijn gulp verbonden aan zijn visgerei. Hij woonde gelukkig niet
ver van de plaats van handeling.
Bij hem thuis, bij voldoende lamplicht in de huiskamer, hebben
we de vishaak verwijderd. De
beide palingen zijn later door
onze moeders bereid en door
ons opgegeten. Toch nog een
voldoening gevend einde. Het is
nu zo’n 74 jaar geleden dat die
gebeurtenis plaatsvond en toch
moet ik nog altijd even glimlachen als ik langs de Waterpartij
kom.
Gé C. Witmaar
gc.witmaar@gmail.com
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Ontspanning in span
N

og zijn er in onze stad duizenden 85-plussers. In het nieuwe boek Vergeten Verhalen. 100 Haagsche oorlogsherinneringen
vertellen zij hun verhalen aan Hagenaars Johan
van der Hoeven, Willem Post en Ton Wienbelt. Het
drietal speurde de afgelopen jaren ook in musea,
op zolders en in allerlei archieven zoals het VPRO
radio-archief. Centrale vraag in het boek: hoe was
het dagelijks leven in de Haagse straten en huizen?
Hieronder twee verhalen over ‘uitgaan’ in de
Tweede Wereldoorlog.
De Bomen- en Bloemenbuurt
als jazzmekka
Aan de vooravond van de oorlog
is jazz populair. Op 3 augustus
1940 vindt in het Scheveningse
Kurhaus zelfs nog het ‘schitterend geslaagde’ achtste
Jazzwereld-Feest plaats. Maar
de Duitse bezetter verbiedt het
spelen van Engelse en vanaf
december 1941, ook Amerikaanse muziek. In 1942 vaardigt

Foto: collectie Haags Gemeentearchief

het departement van Volksvoorlichting en Kunsten een ‘verbod
van negroïde en negritische
elementen in dans- en amusementsmuziek’ uit. Toch blijft in
de stad jazzmuziek klinken. In
café-restaurant De Galerij, op de
hoek van de Fahrenheitstraat
en de Laan van Meerdervoort,
komen veel jongeren, vooral van
de Dalton H.B.S., af op de populaire Swing Papa’s. Klarinettist
Peter Schilperoort die op het
Papaverhof woont, is sinds 1939
bij het ensemble The Swing Papa’s dat, na de Duitse verboden,
De Slingervaders gaat heten. De
Galerij-eigenaar Lou van Rees
(Primulastraat) treedt er ook op
met zijn orkest. Ieder weekend
is het feest. Arnold Haaxman is
negentien jaar op het moment
dat de oorlog uitbreekt. Hij
vertelt in het VPRO- radioprogramma Het Spoor Terug (19
december 1989) hoe hij in 1942

De Galerij. In 1924 ontwerpt architect A.J. Westerman een modern complex van woningen en een overdekte winkelgalerij met een café-restaurant van
drie verdiepingen. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

onderdook wegens de Arbeidsdienst. Met pruik en jurk als
vrouw verkleed gaat hij toch de
straat op om in het weekend zijn
geliefde De Galerij te bezoeken.
“Dat was hét uitgaanscentrum…
het was fantastisch. Peter Schilperoort was een goede vriend!
Iedereen kende elkaar.” Er zijn
vaak razzia’s, maar Arnold gaat
toch. De jonge eigenaar Lou
van Rees trekt zich weinig van
regels aan.

Ad Boer is de bekendste ‘swingnozem’ van De Galerij. Hij vertelt
aan de VPRO: “Als je nou zo’n
inval kreeg (...) Toen stormden
ze met twintig, dertig man de
trappen op… iedereen vluchtte
het dak van het West End bioscooptheater op. Dat lag ernaast.
En dan bleef alleen Van Rees in
de zaal achter… hij liet die band
doorspelen, maar er zat geen
publiek bij, die zaten op het dak.
En dan kwam dat hele zooitje

binnenvallen van die zwartjongens”. Ad Boer bedoelt de zwarthemden, dus de WA. “Waar is het
publiek?” Van Rees: “Ik heb geen
publiek. Die durven niet meer.”
Zo’n keiharde was Van Rees.” Via
de nooduitgang van de bioscoop
verdwijnt het publiek. Daarna
zijn er nog steeds optredens in
De Galerij. Met behulp van Siem
Nieuwenhuizen en zijn jiujitsu
vrienden worden bij een volgende inval WA-mannen hard-

21 november 1942

15 november 1942

8 november 1942

20 juni 1944 - Badhuis Torenstraat
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Cineac. Foto: J.M.G. Schrama, collectie Haags Gemeentearchief

handig alle trappen afgeslagen.
Maar De Galerij moet sluiten. De
jazz gaat echter niet verloren.
Bij café St. Regis, op de hoek van
de Ieplaan en de Thomsonlaan,
vindt op 5 mei 1945 - met Peter
Schilperoort, pianist Frans Vink,
bassist Henny Frohwein en
drummer Tonny Nüsser - het
eerste optreden plaats van het
Dutch Swing College Kwartet.
Drie weken lang zijn er jazzfeesten.

Naar de Cineac
Bioscopen zijn populair want
daar kun je wat zien van de
buitenwereld. Wanneer Mussert
of Seyss-Inquart in de bioscoopjournaals verschijnen, worden
zij ongegeneerd door het publiek
uitgejoeld. In 1943 behandelt het
Polygoon-journaal de begrafenis van de geliquideerde NSB’er
Seyffardt. Het publiek verzet
zich zo tegen de uitzending, dat
de bezetter maatregelen treft.
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Voortaan blijven de bioscooplichten aan om te kunnen zien
of iedereen zich wel netjes
gedraagt. In hetzelfde VPROprogramma als eerdergenoemd
vertelt Koos van Peer uit de
Rijswijksestraat in de Schilderswijk over bioscoopbezoek van
toen. Op een dag in 1943 gaat hij
(zestien jaar) met vrienden naar
de Cineac. Er zijn, aldus Koos,
regelmatig moeilijkheden in de
theaters maar “wij gaan niet om

herrie te schoppen”. Toch krijgt
hij tijdens de �ilm woorden met
een WA-man (de Weerbaarheidsafdeling van de NSB). Koos wordt
de zaal uitgezet. De WA-man
maakt meteen rapport op voor
zijn commandant:
‘Hiermee rapporteer ik, W.A.
man L.W. van Kolk, WA nummer
14778, het volgende: zondagavond 31 Louwmaand 1943 bevond ik mij in Cineac alhier. Het
optreden van het publiek tijdens
de voorstelling was liederlijk
te noemen. Ik kreeg de indruk
dat men graag herrie had willen
maken, maar niet goed wist hoe
hiermede aan te vangen. Dit
waarschijnlijk naar aanleiding
van de verjaardag van prinses
Beatrix. Op een gegeven ogenblik
kwam het mij gewenst voor mij
te legitimeren en een waarschuwing aan enkele personen uit
te delen. Zoals op dit moment
te verwachten was, kreeg ik een
zeer onbeleefd antwoord waarbij
onder meer gezegd werd: “Ik
zou wel eens willen zien dat jij
mij eruit zet.” Hieraan is door
mij voldaan. Ik heb mij namelijk
in verbinding gesteld met de
bedrijfsleider van Cineac en deze
heeft genoemd persoon onmiddellijk mede genomen naar zijn
kantoor en daarna verwijderd.
Tijdens het gesprek met de te
verwijderen persoon constateerde ik dat hij een uitgezaagd
dubbeltje droeg hetgeen door
mij vanzelfsprekend verwijderd
werd. Het door mij verwijderde
jongmens heet Jacobus van Peer,
Rijswijksestraat 40, Den Haag.

Was getekend, W.A. man L.W.
van Kolk, WA nummer 14778,
Houzee.’

Koos zegt tegen de VPRO over
zijn opstandige gedrag: “Kijk, je
ziet natuurlijk tijdens het bioscoopjournaal allemaal Duitse
propaganda. Daar ben je het als
Hollander niet mee eens. Dus je
ziet vliegtuigen en bommen die
naar beneden worden gegooid.
Elke vernietiging wat Duitsers
aanhaalden, dan gaat het in de
zaal van ‘joehoe’. En als je dan
iemand voor je hebt zitten die
het er niet mee eens is dan ga
je nog meer zitten treiteren…
iemand die met een uniform in
de zaal gaat zitten, provoceert de
gewone mens. Je had een hekel
aan dat uniform, want je was
bezet.”
Bescheiden zegt hij dat het
dragen van het uitgezaagde
‘koninginnekopje’ niet echt
uniek was. “Zovelen droegen
uitgezaagde muntjes. Daar werd
je niet echt apart aan herkend.
Maar je voelde je toch ergens
trots. Oranjegezind.”
Willem Post
info@studio92a.nl

20 juni 1944
29 juni
1944

10 maart 1943

14 maart 1943

10 juli 1944

Tijdens de bezettingsjaren verzamelde Van der Boll, die in de Tomatenstraat 122
woonde, kaartjes en krantenknipsels. Hij maakte diverse plakboeken.
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Winkelend de jaren door
S

hoppen deden we in de jaren zestig en
zeventig nauwelijks en als we het al deden, noemden we het zeker geen shoppen; we spraken toen nog gewoon Nederlands.
Maar straks gaan we ‘shoppen’ in de grootste
‘shoppingmall’ van Europa, want die ontstaat immers in Leidschendam en dat heet overigens ook
geen shopping meer, maar een ware ‘beleving’!
Het is maar dat u het even weet.
Winkelen deden we niet vanaf
de Zuiderparklaan. Er waren
wel winkels, maar dat waren
voornamelijk de buurtwinkels:
de groenteboer, de bakker, de
slager, de sigarenwinkel (volgens mij waren daar wel zes
van op onze laan), de garen-enbandwinkel van Juffrouw Jansen
(die ook gaspenningen verkocht), de melkboer en natuurlijk de kruidenier. Ook de twee
bloemenzaken, de winkel van de
Gruyter en de herenmodezaak
van Van Moerkerken, op de
hoek van de Zuiderparklaan en
de Apeldoornselaan. Een nogal
dure herenmodezaak trouwens,
dus daar kwam ik niet al te
veel. Ach ja, we kenden wel een
winkelstraat natuurlijk, de bekende Dierenselaan. Die, als we
later toch wat gingen ‘winkelen’
gecombineerd werd met een
bezoek aan de Paul Krugerlaan. Maar het echte winkelen
verliep anders: je ging naar een
bepaalde winkel als je iets speci�ieks nodig had. Je ging niet naar
een winkelstraat - winkelcentra
bestonden toen nog niet echt om te kopen wat je wellicht leuk

zou vinden of wat je dacht nodig
te hebben. Geen impulsaankopen dus, maar gepland en vooraf
bedacht.
Overigens ‘mocht’ ik mijn
kleding kopen bij de EMKA, een
kleding- en meubelzaak op het
Regentesseplein (hoek van de
Weimarstraat). In deze winkel
kon je op a�betaling of met rentezegels van de Schakel kopen.
Vanwege de budgettaire beperkingen werd ik geacht daar mijn
eerste spijkerbroek te kopen. Op
de middelbare school kon je immers echt niet meer aankomen
met een plusfour of ‘drollenvanger’. Het waren niet alleen
�inanciële slimmeriken daar
- de prijzen lagen er gemiddeld
hoger, maar het a�betalingsmechanisme was verleidelijk - ook
verkochten ze nooit de laatste
mode. Niet de Lee’s spijkerbroeken, waar mijn schoolvrienden
de show mee stalen, maar een
merkwaardig soort imitatie van
een onbestemde kleur, tegen
paars aan. Ik had op het Grotius
Lyceum dus heel wat uit te leggen. Pas toen ik daar op mijn

Paul Krugerlaan vanaf Delftselaan. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

De Dierenselaan. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Franse week in het Statenkwartier. Geïmproviseerd terrasje op de Frederik Hendriklaan, 1972. Foto: Stokvis, Haags Gemeentearchief

zestiende verjaardag met een
echte Puch verscheen, was mijn
onduidelijke spijkerbroek van
secundair belang en gingen de
meiden zelfs ongevraagd achter
op de buddyseat.

Zoals eerder gezegd, verliep de
aanschaf van kleding en dergelijke dus heel gericht, gepland en
niet op basis van impulsen, die
zich al winkelend aandienen. Ik
denk dat ik overigens rond mijn
zeventiende verlost werd van
het EMKA-syndroom. Ik wilde
een echt pak en meende heel
zeker te weten dat mijn smaak
niet meer te krijgen was bij de
winkel op het Regentesseplein.
Ik kreeg zowaar geld mee (het
zal rond de kinderbijslagtijd geweest zijn) en mocht gaan kijken
in de stad. Want als er dan toch
echt ‘gewinkeld’ kon worden,
gebeurde dat in ‘de stad’, het
verzamelwoord voor alles dat
rond de Grote Markt van de
naam winkel of warenhuis kon
worden voorzien. Het was de
tijd van de indringende aanwezigheid van de C&A, Vroom en
Dreesmann, Bijenkorf, HEMA
en Peek en Cloppenburg. En
juist op de laatste �irma had ik
mijn hoop gevestigd; die waren
altijd wat verder ontwikkeld op
het terrein van de herenmode.
Ik slaagde meteen en kwam
thuis met een echt mosgroen,
corduroy tweedelig pak. Een
pak, want zo heette een kostuum
nog - nu zal het waarschijnlijk
een dress-suit heten.
Voor mijn vader maakte het
allemaal niet zoveel uit hoe het

heette, hij vond mijn aanschaf
maar niets en vroeg zich hardop
af “waar ik nou in vredesnaam
mee thuis gekomen was?”. Een
corduroy pak en nog mosgroen
ook. Mijn verweer, dat ik vanaf
nu door het leven zou gaan met
de laatste mode, maakte geen
enkele indruk. Mijn ma vond
het wel goed en mijn vriendin
was ’s avonds verrukt van mijn

Frederik Hendriklaan voor de
beter gesitueerden, maar er
werd doelgericht gewinkeld.
Pas toen de welvaart (tussen de
jaren zeventig en tachtig) echt
toenam en de aankopen meer
op basis van impulsen plaats
begonnen te vinden, ontstond er
een ander koopgedrag en werd
ook de reclame steeds belangrijker.

nieuwe out�it. Ditzelfde groene
pak werd mijn vaste ‘bedrijfskleding’ op de zeer frequente
dansavondjes van mijn kor�balvereniging. De shock voor mijn
vader werd herhaald toen ik zo’n
twee jaar later een zogenoemd
‘bakkerspak’ aanschafte: een
tweedelig pak met van die heel
kleine zwart-wit ruitjes. Voor
die aanschaf was mijn vriendin
meegegaan en dus was ik - zo
veronderstelde mijn pa - beïnvloed. Het zal wel.

En hoe vindt winkelen nu
plaats? Veelal online, want dat is
nog veel gemakkelijker: vanachter je laptop of smartphone
voldoe je aan je impulsen of
bevredig je de noodzakelijke
behoeften. Vandaag besteld,
morgen bezorgd. En daar is
overigens een complete weggooimaatschappij door ontstaan,
maar dat even terzijde. Want
niet alles dat wordt geretourneerd wordt gewoon weer
verkocht. Rond de 80% wordt
geëxporteerd naar minder rijke
landen via bedrijven die dat spul
massaal opkopen. Daar hadden
we in de jaren zestig en zeventig
geen benul van. Als iets je niet
beviel, kon je niet zomaar naar
een winkel teruggaan en het
gekochte weer inleveren. Maar
gelukkig was daar voor het corduroy- en later het bakkerspak
geen enkele aanleiding voor.

“Aanschaf van kleding en dergelijke
was heel gericht, gepland en niet op
basis van impulsen”

Er is een hemelsbreed verschil
tussen ‘winkelen toen’ en ‘shoppen nu’. Er was geen Leidsenhage, geen Fred in de huidige
gedaante - de Fred was voor ons
trouwens net wat te ver weg en
te duur -, geen In de Bogaard. Er
waren wijkgebonden winkels,
zelfs meubelzaken en kledingwinkels. Typische winkelstraten
zoals de Dierenselaan, de Paul
Krugerlaan, de Weimarstraat,
de Hoytemastraat en de

Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnplanet.nl
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Cottontree City is even
Cottontree Home

Het is weer zover; er is een tweede ‘gedeeltelijke’ lockdown. Economisch gezien is het
een ramp voor diverse bedrijfstakken. Veel ondernemers zijn creatief en bedenken leuke
oplossingen. Zo hebben wij onze portretten met succes in de aanbieding gedaan. Ook
kun je nu afhaalmaaltijden kopen bij restaurants die dat normaalgesproken niet doen.
Wij besloten om afgelopen weekend het afhaalmenu van Cottontree City te proberen.
Eigenlijk Cottontree Home dus...
Instructiefilmpjes
Het is zaterdagmiddag, rond 15.00 uur,
als we het sfeervolle restaurant naast de
voormalige Amerikaanse ambassade aan
het Lange Voorhout binnen wandelen.
We worden vriendelijk ontvangen door
eigenaresse Manon, die ons een korte en
duidelijke uitleg geeft; alles staat op de
verpakkingen, kijk op de website naar
de instructie�ilmpjes en hup, naar huis
om het ijs in de vriezer te doen. Dus snel
naar tram 16 met twee keer vier gangen.
Spannend!

@Home
We beginnen met gerookte paling met
watermeloen, pistache, haringkuit, wasabikrokantjes (hmmm) en waterkers. Met
het instructie�ilmpje erbij maken we de
borden ‘net echt’ op. Met een mooi glas

Fleurie ernaast genieten we van de best
gekke en lekkere combinatie van paling
en watermeloen. Het tweede gerecht
moet warm. Ook nu weer een prachtig
bord met gamba’s, basmati rijst, papaya,
bimi, shiitake, cassave chips en een licht
pittige kerriesaus met veel smaak. Even
een pauze voor we aan het derde gerecht
beginnen. De zacht gegaarde varkensnek
(in vacuumzakjes) verwarmen we 10

minuutjes au bain marie. Het vlees doen
we midden op een groot vierkant bord,
drie stukjes oranje winterpeen erop, uit
een spuitzak (we zijn nu echte koks!), drie
toe�jes perengel, dan groene sugarsnaps
en langwerpige komkommer reepjes. We
maken het professioneel af met een ruime
hand witte, krokante glasnoedels en de
Bangkoksaus. Het is net zo lekker als het
eruit ziet! Voor het vanille-ijs moet de
oven aan, want de tarte tatin moet warm.
Een prima afsluiter.

Trek iets moois aan!
Het was verrassend leuk, thuis uit eten! We
zijn tot half tien bezig geweest. We hebben
vier maal een prachtig (en lekker!) bord op
tafel gehad, echte restaurantborden. Met
de instructie�ilmpjes van Cottontree ben je
een echte chef. In NRC stonden 99 dingen

waar je gelukkig van wordt in coronatijd.
Eén advies was; haal een a�haalmaaltijd in
een ‘chique’ restaurant, koop een duurdere
wijn dan je gewend bent en kleed je mooi
aan en ga thuis uit eten...
Cottontree City by Dimitri
Lange Voorhout 98, 2514 EJ Den Haag
070-3601170 | city@cottontree.nl
A�haal menu vier gangen € 42,(wekelijks een nieuw menu!)
A�halen of bezorgen do t/m za

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

The Eastern Aces

De indo-rock groep The Eastern Aces treedt tot op de
dag van vandaag nog op. Opgericht in Den Haag rond
1959-1960 wordt de band een van de legendes van de
indo-rock en daarmee erg belangrijk voor de ontwikkeling van dit genre.

The Eastern Aces treden al snel
op in West-Duitsland voor daar
gelegerde Amerikaanse soldaten. Bekende plekken zijn onder andere Jolly Club in Hanau,
Weindorf Astoria in Frankfurt,
dancing Bernhards Eck in
Hanau (waar ze een maandcontract krijgen), Rumba Bar
in München en White Horse in
Nürnberg. In Duitsland wordt
de band aangekondigd als ‘Die
Eastern Aces aus Indonesien’.
Het laatste Haagse optreden
voor vertrek naar West-Duitsland is in De Embersclub
(Dansschool Timmers) op
de Koningin Emmakade. Bij
oprichting bestaat de band uit
Wally Swartz (gitaar), Richard
Bastiaans (gitaar), Tony Lentze

(bas), Loekie Diks (drums) en
Bob Lammers (zang). In 1961
treedt Frans van de Brand
Horninge toe tot The Eastern
Aces, die op dat moment (naast
Frans) de volgende leden kent:
Joop Ketting Olivier, Harry
Bredow, Loekie Diks en Tony
van Ede v.d. Pals. Frans kan
overigens - ook nu nog - gezien
worden als drijvende kracht.
In 2017 krijgt hij een onderscheiding als indo-rock legende
van de eerste garde, vanwege
zijn belangrijke bijdrage aan
de ontwikkeling ervan. In
1962 neemt de band in België
een Franstalige single op bij
het Belgische New Tone label,
samen met de Brusselse zanger
Kris Doogan. Het is een mix van

indo-rock en Franse rock. In
1962 wordt ook in Nederland
een single opgenomen. De band
besluit uit elkaar te gaan in
1963 en alleen Frans en Loekie
blijven. Dan besluit Tony Lentze
samen met Hans Bredow, Joop
Ketting Olivier, Roland Verweij
en Ruud Toorop de indo-rock
band The Black Eye op te richten. Een nieuwe Eastern Aces is
geboren!
In 1964 worden twee singles
opgenomen en in België
verovert de band een platencontract bij Snow Records.
In 1965 volgen optredens in
Frankrijk, onder andere in de
Lido nachtclub in Parijs, in het
voorprogramma van Chuck
Berry, en daarnaast in Olympia
in het voorprogramma van
The Beatles en P.J. Proby. Ook
staan The Eastern Aces nog in
voorprogramma’s bij Johnny
Halliday, Françoise Hardy,
Dionne Warwick, Cliff Richard,
Petula Clark en Dave Barry. In

1966 wordt een EP opgenomen
en toert de band door Zwitserland en Tunesië. In Frankrijk,
Zwitserland en Tunesië worden
ze aangekondigd als ‘Orchestra
Indonésien Les Eastern Aces’.
Wat betreft personele mutaties
is de band een duiventil; te veel
om hier op te noemen. In 1967
gaat Frans over op de drums en
sluit zich aan bij de band Daylight. The Eastern Aces vallen
uiteen, totdat Frans in 1991 besluit tot heroprichting. Loekie
Diks en John Pors zijn de enige
Nederlanders die in de band
hebben gespeeld, maar in hart
en ziel waren ze meer indo dan
de indo’s zelf. De bijnaam van

Pors was Indo Bulai (‘blanke
indo’). Zonder anderen tekort
te doen, wil ik hier nog de voormalige bandleden Bas Riet en
Hans Consten noemen. Beiden
hebben hun sporen verdiend
in ontelbare indo-rock bands,
waarbij Hans in The Motowns
ene Mariska Veres als zangeres
had. In 2012 en 2013 krijgt de
band de Indisch-Molukse Trofee als meest populaire band
in Nederland in hun genre. The
Eastern Aces treden nog bijna
elk weekend op, uiteraard met
Frans in de hoofdrol.
Robert Mindé
romin@ziggo.nl
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Eisenhower bezoekt Den Haag
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E

en extra vrije dag, daar kun je de meeste schoolkinderen blij mee maken. Op 6 oktober 1945 verschafte B&W van Den Haag de leerlingen
van de Haagse scholen deze vreugde. Er kwam die dag dan ook een
belangrijk man op bezoek: Generaal Dwight Eisenhower, opperbevelhebber van
de geallieerde strijdkrachten in Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Hitler, Goering en
Goebbels. Alleen waren daar nog niet alle
nazisymbolen uit verwijderd. De bloemen
stonden in vaasjes met
de swastika en ook de
kof�iekoppen droegen
dit symbool. De machiEisenhower met koningin Wilhelmina in Paleis Lange
Voorhout, 6 oktober 1945. Anefoto, collectie Nat. Archief
nist van de trein had
Eisenhower – de Verdelger
een bijzonder geschenk voor de
Het bezoek van Generaal Eisengeneraal: een paar manchethower werd in de kranten
knopen gemaakt van oude
uitgebreid aangekondigd. Zijn
zilveren kwartjes en dubbeltjes.
belangrijke rol in de oorlog werd
In de oorlog was het maken en
aangeduid met omschrijvingen
dragen van dit soort voorwerpen
als ‘verdelger van de Duitse
een vorm van lijdzaam verzet. Dit
oorlogsmachine’ en ‘de overwinhergebruik van door de Duitsers
naar van het westen’.
uit de roulatie gehaalde munten
was natuurlijk ook een teken van
Trein
koningsgezindheid.
Het materieel waarmee Eisenhower vanuit Frankfurt via
In de trein had de generaal een
Utrecht naar Den Haag kwam,
gesprek met Nederlandse journabenadrukte dat hier duidelijk
listen. Hij had grote bewondering
een overwinnaar zijn zegetocht
voor de ondergrondse, vooral
maakte. De trein was samentoen hij over de slag bij Arnhem
gesteld uit de salonwagens van
sprak. Hij zegde toe dat hij alles

in het werk zou stellen om ervoor
te zorgen dat de door de Duitsers
geroofde goederen zo snel mogelijk naar Nederland terug zouden
komen. En hij vertelde dat hij, als
dit allemaal over was, het liefst in
een huisje in een bos wilde gaan
wonen. Hij wilde rust en in het
geheel geen politieke carrière (!).
Hij nam afscheid van de journalisten met ‘Good luck to you all’.
Route
Prins Bernhard stond op tijd
klaar op het toenmalige Station
Staatsspoor (nu Den Haag Centraal) om het hoge gezelschap te
ontvangen. Helaas had de trein
vertraging, maar om 10.50 uur
zette de generaal voet op Haagse
bodem. Bij de uitgang van het
station zong het Haags Matrozenkoor het Wilhelmus. Daarna ging
het naar de ambtswoning van
de Amerikaanse ambassadeur.
Dat was toen nog een huis aan
de Buitenrustweg (inmiddels
Tobias Asserlaan). Na een korte

Vaillant HR ketel

Bel onze experts
voor advies!

pauze ging het gezelschap weer
op weg, nu naar het Paleis Lange
Voorhout.

Beide routes waren vooraf in de
kranten in detail beschreven.
Overal waar de generaal langsreed, hadden de bewoners van
Den Haag de vlaggen uitgestoken.
De Nederlandse vlag, maar ook
hier en daar de Stars and Stripes.
Langs de route stonden juichende Hagenaars die de generaal
bestrooiden met bloemen, vaak
oranje van kleur, en serpentines.
Lange Voorhout
Voor het Paleis Lange Voorhout
hadden werklieden van de
Gemeentereiniging de straten
een laatste beurt gegeven en de
pas gevallen bladeren wegge-

veegd. In het paleis ontving
Koningin Wilhelmina de generaal
en gebruikte het gezelschap de
lunch. Ook minister-president
Schermerhorn, de burgemeester
van Den Haag, De Monchy, en de
minister van Buitenlandse Zaken,
Van Kleffens, waren erbij.
Naar Amsterdam
De generaal moet een snelle eter
geweest zijn, want al om 12.45
uur moest hij weer op pad om
via de Benoordenhoutseweg Den
Haag te verlaten en naar Amsterdam te rijden.

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

Ons familiebedrijf zoekt All Round kanjers:

SERVICE-STORING MONTEUR (zelfstandig of leerling)

mét thermostaat

De Vaillant combi hr-ketel combineert
hoge kwaliteit, minimaal verbruik en
optimaal warmtecomfort.

Aankomst van generaal Eisenhower aan het station Staatsspoor; de generaal zit links
achterin de auto - 6 okt 1945. Fotopersbureau Van den Heuvel, collectie HGA

Heb je ervaring in het onderhouden van CV-ketels, ventilatie, geisers?
Ben je goed in Nederlands in woord en geschrift?

Vaillant
l
H R ke t e
f
nu vana

€1595,-

BEL VOOR ADVIES

(0900) 0105

Wij bieden:
• Een leuke zelfstandige baan met VW Transporter
• Afwisselend werk bij particulieren, bedrijven,
winkels, scholen, studentenwoningen etc.
• We bieden de mogelijkheid voor interne of
externe cursussen.

KO M J
ONS T IJ
VERST EAM
ERKEN
?

Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek:
06-53169900 of 0900-0105 en vraag naar Sascha van den Bosch of
stuur je motivatie per e-mail naar: sascha@hennink.info

(lokaal tarief)

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

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

• Complete verbouwingen • Timmerwerkzaamheden • Dakreparaties
• Pleisterwand afwerking • Tegelwerkzaamheden • Technisch onderhoud
• Eindschoonmaak • Storingsdienst • Totaalinstallateur • Witgoed vervangen
• Warmtepomp • Loodgieter • Mechanische ventilatie • Badkamer • Sanitair
• Elektra • Keukens • CV nieuw / reparatie • Duurzame oplossingen
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Panorama Mesdag, terug naar mijn jeugd
I

edere week werk ik op dinsdagmiddag als
vrijwilliger bij Panorama Mesdag en altijd
is het weer een feest van herinnering! Bij
elk weertype is het prachtig om te zien hoe mooi
Scheveningen was, met name de buurt waar ik ben
geboren en opgegroeid.

Haringkade, Scheveningen (detail Panorama Mesdag)

Koepel Faasen (detail Panorama Mesdag)

Badkoetsen (detail Panorama Mesdag)

Watertoren (detail Panorama Mesdag)

Gevers deynootweg (detail Panorama Mesdag)

In 1880 schilderde Hendrik
Willem Mesdag een panorama
in opdracht van een Belgische
�irma. In vier maanden tijd
maakte hij samen met vier
andere schilders (zijn vrouw
Sientje van Houten, George
Breitner, Bernard Blommers en
Theophile de Bock) een prachtig
monument, waar iedereen van
over de hele wereld van geniet.
De opening was in 1881, en het
panorama had in het begin wat
opstartproblemen omdat de
toegangsprijs voor de meeste
mensen te hoog was. Mesdag
heeft toen het Panorama zelf
gekocht en de prijzen verlaagd.
Sindsdien is het een enorme
publiekstrekker. Mijn herinneringen aan die tijd in het oude
Scheveningen vertel ik tijdens
mijn werk graag aan bezoekers
en nu ook aan u, als lezer van de
krant.

Als ik op het Belvedère sta, kijk
ik naar rechts en zie Paviljoen
von Wied, het zomerpaleis
dat Koning Willem I voor zijn
vrouw liet bouwen, met het
duin waar wij als kinderen op
speelden. Dat mocht niet; er
was een bewaker met herdershond die ons eraf jaagde als hij
het in de gaten had. We maakten hutten van onkruid, dronken er limonade en aten koekjes
die we van thuis meenamen. We
hadden er ontzettend veel plezier. In de jaren vijftig werd er
nog een oude bunker gevonden
en geopend. Ik kan me herinneren dat er een rugzak van een
Duitse soldaat werd gevonden
met brieven aan zijn familie
in Duitsland. Dat maakte veel
indruk op ons. Nu is daar een
zomerresidentie van Sociëteit
de Witte en eronder en eromheen is het museum Beelden
aan Zee gevestigd. De huizen
die er rondom zijn gebouwd
waren er in 1880 nog niet.
Mijn ouderlijk huis aan de
Harteveltstraat was dichtbij
het strand, ook daar waren we
vaak te vinden. We zwommen
al vroeg in het seizoen in zee,
speelden tot we roodverbrand
waren en gingen dan thuis in de
teil in bad. Boven de toiletten

aan de boulevard was een soort
asfaltpleintje waar we gingen
rolschaatsen, tot groot verdriet
van de toiletdames die helemaal
gek werden van het lawaai.
Ook daar werden we weggestuurd… Als ik vooruit kijk, zie
ik het gebouw van de Sophia
Stichting, een kinderziekenhuis
gebouwd in 1880. Later werd
het een kantoor en nu heeft
het pand plaats moeten maken
voor appartementen. De Gevers
Deynootweg was er ook al, de
bocht naar de Badhuiskade
is nog steeds hetzelfde. Op de
hoek zat een herberg, waar nu
Restaurant Spijs zit. Het water
wat je ziet is het Kanaal, waarvan een groot gedeelte nu dicht
is en waar een kinderboerderij,
een speeltuin, schooltuintjes,
een bejaardentehuis en een
zwembad (De Blinkerd) te vinden zijn. Ik kan mij nog herinneren dat het Kanaal open was.
In de winter kon er geschaatst
worden en in de zomer stonden
er caravans. Het Seinpostduin
is nog steeds op dezelfde plek;
je kunt via een trap naar boven
lopen en dan sta je op dezelfde
plek als waar Mesdag het Panorama heeft geschetst. Vandaag
de dag ziet het er iets anders
uit… In Scheveningen noemt
men dit gebouw het Badhuis.

het Puntje. Rechts zie je de oude
vissershuisjes, die in al die jaren
zijn gerenoveerd en nu een stuk
duurder zijn dan in die tijd. In
deze armoedige huisjes zonder
toilet - je ziet de strontkar op
het schilderij waar de tonnen
werden opgehaald - woonden
de vissers met soms wel tien
kinderen. Nu wonen er meestal
jonge mensen en het ziet er
knus en verzorgd uit in die hofjes. De moeite waard om er een
wandeling te maken. Rechts zie
je ook de oude Kerk van Scheveningen aan de Keizerstraat en
de duinen eromheen. De duinen
zijn in het begin van de twintigste eeuw afgegraven en er zijn
nieuwe woonwijken gebouwd,
zoals het Statenkwartier en het
Van Stolkpark. In de verte zie
je de rode vuurtoren, ook deze
is er nog steeds. Er is nog veel
meer te zien op het Panorama,
zoals de Grote Kerk in Den Haag
en een aantal andere kerken.
Een andere reden waarom ik dit
artikel schrijf is dat door de coronamaatregelen het Panorama
in zwaar weer verkeert. Sinds
half maart was het museum
bijna drie maanden gesloten;
normaalgesproken de drukste
tijd van het jaar, met veel toeristen die een bezoek combineren
met de bollenvelden. Toen het
Panorama weer open mocht,
waren er veel regels en restricties voor een bezoek. Dat had
natuurlijk invloed op de bezoekersaantallen. Gelukkig waren
er wel trouwe bezoekers in de

“We zwommen al vroeg in het seizoen in
zee, speelden tot we roodverbrand waren
en gingen dan thuis in de teil in bad ”

Nog meer richting het oosten
zie je een gebouw met schoorsteentjes, vroeger een school
en nu het Scheveningse Muzee
in de Neptunusstraat. Ook daar
liggen veel herinneringen. Na de
Harteveltstraat hebben we jaren
in de Stevinstraat gewoond aan
de overkant van de school. Mijn
oma en opa woonden in de
d ‘Aumeriestraat en later heeft
mijn dochter lange tijd in de
Neptunusstraat gewoond. Nog
meer in de verte naar het oosten
zie je de Watertoren, vlakbij
de Waalsdorpervlakte. Ook
deze toren is er nog steeds en
wij �ietsen regelmatig door de
duinen naar het strand en naar

vakantie. Panorama Mesdag is
een particulier museum zonder
subsidie en hoe langer deze
situatie duurt, hoe moeilijker
het wordt om te blijven bestaan.
Helaas is het museum momenteel ook weer gesloten - hopelijk voor korte duur. Zodra het
weer open mag, zou ik iedereen
willen oproepen om weer eens
(of voor de eerste keer) naar
deze bijzondere plek te komen,
om te genieten van dit prachtige
en unieke schilderij! Ik hoop u
gauw tegen te komen in
Panorama Mesdag.
Lonneke Passchier
lonpasschier@hotmail.com
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Ontwikkeling van het winke
W

anneer je je verdiept in de manier van shoppen in de afgelopen zestig
tot zeventig jaar is er een grappige ontwikkeling te ontwaren. Graag
neem ik u mee op een korte reis door de tijd. Eind jaren vijftig waren
er veel nieuwe wijken in Den Haag in aanbouw, te weten Escamp, Morgenstond,
Zuiderpark, Berenstein en Bouwlust. Met de bouw van grote huizenblokken verschenen ook de winkelcentra, zoals de Zuidlarenstraat, Almeloplein, Leyweg,
de Rade, de Stede en de Gaarde. In die centra waren het vooral de kleine zelfstandigen die hun waren via toonbankverkoop aan de man brachten. Zo had
elk winkelcentrum een bakker, een melkzaak, één of meer groentezaken, een
dames- en/of herenkapper, een sigarenboer, snackbar, een boekwinkel, soms
een postagentschap en een kledingwinkel.

Melkslijter Frans Boone in de Norgstraat, 1965. Foto: de heer Boone

De grotere ketens hadden meerdere �ilialen die vrijwel in elk
winkelcentrum vertegenwoordigd waren. Denk daarbij aan
Hus bakkerij met vele �ilialen in
heel Den Haag. De supermarkten daarentegen waren nog
kleinschalig, soms aangesloten
bij een keten zoals de Centra,
Coöp, Meerwaarde, de Spar en
Vege. Vaak in de vorm van een
franchise, waarbij wel sprake
was van zel�bediening - vaak
uitsluitend met een mandje en
slechts één kassa, gepositioneerd bij de uitgang en zonder
lopende band. De kassamedewerker sloeg de boodschappen
aan en met een volle tas en een
rits spaarzegels van Kindermunt, SPAR of Zuidlarenzegels
verliet moeder de eenvoudige
super weer. In die jaren was het
nog gebruikelijk dat er ook huisaan-huis verkoop was. Zeker de
melkboer was in elke wijk vertegenwoordigd als leverancier
van onder andere Van Grieken,
Melkunie of Menken.

voerde overigens wederom de
boventoon. Met het heerlijke
King Cornbrood, het zachte
Casinobrood voor de oudere
afnemers met prothese, het
Tarwebrood van Tarvo met
a�beelding van een Zeeuwse boer
of met het Allisonbrood, dat nog
steeds verkrijgbaar is bij Albert
Heijn. En vergeet ook het gebak
niet, zoals de befaamde puddingstukjes die gemaakt werden
van overgebleven koek en
gebak en werden gevormd als
een klein baksteentje met een
fondant laag. Eén zo’n gebakje
gaf voldoende voeding voor
de rest van de dag. Overigens
waren mijn ouders niet heel
erg gecharmeerd van het brood
van Hus, waardoor mijn vader
op zaterdag steevast op de
Peugeotbrommer stapte en een
dubbelgebakken brood haalde
bij Ten Hoopen in de Schaarsbergenstraat 68. Doordeweeks
waren we dan wel aangewezen
op Hus aan de deur.

Ook aan bakkers was geen gebrek: met hun Spijkstaal Electro
wagens van Hus, Steenbeek en
Binnerts werd elke dag kakelvers
brood aan huis bezorgd. Hus

Met de feestdagen gebeurde er
iets bijzonders. Dan gingen we
met opa en oma helemaal naar
Yntema op de Pastoorswarande,
een toen al oude, ambachtelijke

bakker waar mijn ouders krentenbrood (de luxe variant, je had
twee soorten), suikerbrood en
verse kadetten kochten voor de
komende kerstdagen. De bijzondere kwaliteit van het brood dat
achter de winkel vers gebakken
werd, rechtvaardigde de lange rit
met bus 25 naar het centrum en
terug. Naast bakkers kwamen er
meer leveranciers aan de deur.
Wekelijks kwam Smith door de
wijk met een tot winkelwagen
omgebouwde verhuiswagen,
merk DAF, met verse groenten en
fruit. Uiteraard verpakt in oude
kranten die ze ontvingen van
hun klanten. Ik herinner me nog
de geur van petroleumkachels
waar de eenvoudige groentewinkel op wielen in de wintermaanden mee werd verwarmd. Ook de
kaasboer Waayer bezocht onze
wijk frequent en Wubben kwam
langs de �lats met een voorraad
eieren. Ook kregen we regelmatig bezoek van een schillenboer,
een voddenman en een olieboer,
die naast petroleum ook een
rijke sortering schoonmaakartikelen en zemen, sponzen en
borstels leverde.

Groenteman van Straalen-Zuidlarenstraat 219. Foto: Marijke Tieleman

De groei van de winkelcentra met de komst van grotere
supermarkten als de Gruyter,
Simon de Wit en Albert Heijn,
zorgde ervoor dat de klant zijn
boodschappen daar ging doen
en de huis-aan-huisbezorger
feitelijk alleen nog goed was
voor de ‘vergeten’ boodschappen, zoals een pak melk of een
zak aardappels. Dat moest
natuurlijk een keer fout gaan
en zo verdwenen de laatste
bezorgers in de jaren tachtig de bekende melkman Cees Bosman beëindigde zijn melkwijk

“Zeker de melkboer was in elke wijk
vertegenwoordigd ”

Het �iliaal van Joh. Post aan de Leyweg, 1972. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

in 1988 - om de laatste jaren
(zeker nu met corona) terug te
keren in de vorm van Picnic (de
bekende hoge autootjes), maar
ook de bezorgdiensten van AH,
de Spar, Deen en Jumbo. En zo
hebben we na zestig jaar de
kruidenier weer aan huis.

Terug naar de jaren zestig, waar
rond 1960 het winkelcentrum
aan de Leyweg verrees, voornamelijk bedoeld om de bewoners
van Escamp te bedienen. Alle
omliggende wijken wisten de
Leyweg moeiteloos te vinden
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elen in Den Haag in 60 jaar

Platenzaak Muzam in Rijswijk

met manifest aan het begin het
enorme pand van warenhuis
V&D met de moderne roltrappen, aanpalende supermarkt,
kof�iecorner en aparte afdelingen voor huishouden, kamperen, school, muziekdragers,
horloges en klokken, kleding,
kantoorbehoeften en fotogra�ie.
Over de keten van V&D heb ik
al eerder een uitgebreid artikel
geschreven, maar het moge
duidelijk zijn dat het warenhuis
een aanzuigende werking had,
mede doordat de Leyweg ook
een ruim �iliaal van de Hema

kreeg en er verder ruime vertegenwoordiging was van andere
branches, zoals Elan voor de
woninginrichting en Johan Post
voor witgoed.

In de jaren zestig waren er ook
nog vele platenzaken actief,
de singeltjes en elpees vlogen over de toonbank. Naast
de grote keten van de Free
Recordshops waren er ook veel
particulieren zoals de bekende
Manus in de Groene Zijde. Een
platenzaak die het nog heel
lang heeft volgehouden was

“Ik herinner me nog de geur van petroleumkachels
waar de eenvoudige groentewinkel op wielen in de
wintermaanden mee werd verwarmd ”
Muzam in de Rijswijkse Herenstraat. Helaas viel ook voor
deze befaamde winkel al jaren
geleden het doek.

Ook de bouw van de bioscoop
Euro Cinema zorgde voor
aanwas van publiek. In dat deel
van de Leyweg, aan de overzijde
van de Hengelolaan, was een
aantal winkels gevestigd, zoals
supermarktketen de Gruyter,
dierenhandel de Glasbaars,

Almeloplein eind jaren 60. Achter bus 15 de vrachtwagens van Kraayeveld en café Morgenstond, een snackbar die behoorde bij het aangrenzende
Chinese restaurant.

diverse schoenwinkels, en in
later stadium een goedlopende
ijssalon van Verano, zalencentrum en restaurant le Coq Dór
op nummer 533 en een Chinees
restaurant Lotus. Naast de
Leyweg was het Almeloplein
ook een geliefd en gevarieerd
winkelcentrum met de meer
kleinschalige winkeliers. Op de
hoek fotograaf Wim de Loof,
korte tijd zat daarnaast de
�irma KOK, en een kof�ie-en pindabranderij uit het Westeinde.
Lange tijd zat hier groenteboer
Gerrit Kraayeveld die - voor
zover het mijn geheugen toelaat
- pas in 1992 zijn deuren sloot.
In zijn glorietijd had hij twee
vrachtauto’s, een Chevrolet en
een Daf, voor zijn inkopen op
de veiling. Het Almeloplein had
zijn eigen bushalte voor de lijnen 13 en 15, en in de begintijd
zelfs nog de W.S.M. Ook was het
Almeloplein voorzien van een
groot postkantoor, uiteraard
een Hus-�iliaal en een enorme
lampenzaak. Ten slotte was er
een Meerwaarde supermarkt,
een schoenhersteller en een
vishandel.
Het leidt geen twijfel dat de opkomst van internet met online
bestellingen en de vernieuwin-

gen binnen de supermarktketens (zoals de versafdelingen
met brood, vlees en groente)
de doodsteek betekende voor
veel zelfstandige ondernemers.
Het Almeloplein wordt heden
gedomineerd door een megaLidlvestiging - waarvoor de
lampenzaak werd opgeofferd en daarnaast resten er nog wat
kleinere winkels. Op de Leyweg
werd V&D gesloten en werd
door afsluiting van het doorgaande verkeer en de sloop van
de bioscoop de teloorgang van
het winkelcentrum ingezet. De
Zuidlarenstraat is geheel platgegaan en veranderd in een sfeerloze Vinexwijk. Groentezaken
werden opgedoekt, sigarenmagazijnen werden door nieuwe
anti-rookwetgeving weggepest
en bakkers gaven de moed op,
vanwege de concurrentie met
de supermarkten.
En zo is de cirkel rond: de leveranciers aan de deur zijn weer
terug, de rijkelijk voorziene
winkelcentra dunnen uit en alleen de grote ketens weten hun
hoofd boven water te houden.

Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl
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Deze week bij

west
De komende periode zie en hoor je onderstaande programma’s bij Omroep West.
Daarnaast houden we je natuurlijk altijd op de hoogte van al het nieuws.

89.3 Radio West maandag t/m vrijdag
06.00 uur
West Wordt Wakker
Nieuws uit de regio en van daarbuiten, met Tjeerd Spoor en
Jorinda Teeuwen.
10.00 uur
Aan de Bak
Gezellige muziek, spelletjes en een bak koffie
met Patrick van Houten.
12.00 uur
Muijs in de Middag
Lunchprogramma met sport-, media- en cultuurnieuws,
met Bas Muijs (foto).
14.00 uur
Muziek aan Zee
Marjolein Visser draait heerlijke muziek.
16.00 uur West komt Thuis (tot 19 uur, dan
non-stop muziek) Justin Verkijk neemt de
met je door; wat heb je gemist?

dag

89.3 Radio West op zaterdag
09.00 uur
UIT!
Rogier van der Zanden geeft je uitgaanstips .
12.00 uur
Broodje Bral
Sjaak Bral neemt op zijn eigen wijze de actualiteit door.
14.00 uur
Zuid-Holland Sport (tot 18 uur, dan non-stop muziek).
Gevarieerd programma met onder meer sport.

89.3 Radio West op zondag


AD PATRES, afscheidsaula en rouwcentrum kunnen de start zijn van een
volledig verzorgde uitvaart, zowel begrafenissen als crematies.
AD PATRES bevindt zich aan de Frederik Hendriklaan 7. Vanuit Den Haag
en Scheveningen een goede bereikbare locatie voor een afscheid of
opbaring van een overledene.
Voor informatie over het gebruik kunt u zich tot uw uitvaartondernemer
wenden en vragen naar de mogelijkheden van AD PATRES.
U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot:
Ad Patres
Frederik Hendriklaan 7
070 355 64 27
2582 BP 's-Gravenhage
info@adpatres.nl

07.00 uur
Klassiek op West (herhaling om 19.00 uur)
Aad de Been draait bekende en onbekende klassieke- en wereldmuziek.
09.00 uur
Muziek van alle Tijden (herhaling om 18.00 uur)
Pieter Kuipers draait muziek op verzoek.
10.00 uur

Het Warenhuis voor Thuis

UIT!

Voor al uw authentieke kerstversiering
en kerstverlichting. En het mooiste
siervuurwerk van Den Haag!

12.00 uur
Adres Onbekend (tot 14.00 uur, daarna non-stop muziek).
Zoektochten naar uit het oog verloren bekenden, met Ron Kas.

TV West maandag t/m vrijdag
Dagprogramma’s vanaf 17.00 uur: (daarna herhalingen)
ma: Knooppunt Holland Johan Overdevest fietst met Edsilia Rombley
(09/11) door het Buijtenland van Rhoon.

VERLICHTING • BEVEILIGING • KOKEN & BAKKEN
VUURWERK • BRANDBEVEILIGING

di: Team West Opsporingsprogramma met Kirsten van Dissel.
Ernst’s Onderwater Wereld Met deze week over vismigratie (10/11).
wo: Kijk op Delft Historisch programma over Delft met Paul van Berkel.
do: Geen Idee??! Fred Zuiderwijk test de kennis van de inwoners van
Katwijk (12/11) over hun eigen stad.
vr: Hart voor Muziek Optredens van Nederlandstalige artiesten.
17.30 uur

TV West Nieuws

17.45 uur

Weer met Huub Met Huub Mizee.

TV West zaterdag
07.30 uur

TV West Weekoverzicht

17.00 uur
Westdoc Special: De Belofte van het Licht Over het
Hindoestaanse lichtjesfeest Divali (14/11)

TV West zondag
09.00 uur

Hoop & Leven De universele kerk van Gods Rijk.

10.00 uur
Sinterklaas In plaats van de jaarlijkse intocht, die we op
TV West altijd live uitzenden, is nu op deze zondagmorgen een speciale
uitzending te zien, waarin Sinterklaas kinderen een hart onder de riem wil
steken in deze vreemde tijd.
Alle programma’s op TV West worden herhaald.
Kijk voor alle exacte uitzendtijden op Omroepwest.nl
of in de gratis Omroep West app.

Kom langs in de winkel,
of neem contact op voor een vrijblijvende afspraak!
Voor al uw siervuurwerk! www.beumer.vuurwerkexpert.nl • Tel: 070-3280248
Mail: info@beumerijzerhandel.nl • Van Hoytemastraat 72 • 2596 ES ‘s-Gravenhage

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

Ambachtelijke
Meubelstoffeerderij

DREWES

werkplaats van “toen”

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

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

pagina 21

Dinsdag 10 november 2020

Blijf lekker thuis

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

Nu het coronavirus weer krachtiger de kop opsteekt, is het raadzaam uw uitgaansactiviteiten zoveel mogelijk te beperken.
Naast het lezen van een goed boek of bekijken van een inspirerende film, bieden vele organisaties hun (culturele) diensten ook
online aan. De redactie van De Haagse Tijden deelt enkele tips met u.
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

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

Nu de musea noodgedwongen gesloten zijn als

gevolg van de coronamaatregelen organiseert
Kunstmuseum Den Haag elke woensdag om
14.00 uur een virtuele rondleiding. Via Instagram kunt u deelnemen aan een rondleiding van
een conservator die met zijn of haar telefoon
lie�hebbers meeneemt door een van de tentoonstellingen. Heeft u geen Instagram, dan zijn de
rondleidingen ook na a�loop te bekijken, via de
website van het museum. De rondleidingen gaan
onder andere over de Haagse School, fotograaf Eddy Posthuma de Boer, en Mondriaan
en De Stijl.

Meer informatie via www.kunstmuseum.nl

Boeken

Allemaal de schuld van Montgomery – Maarten van Rossem
Tussen begin september 1944 en juni 1945 schreef grootvader Arnold van Rossem met enige regelmaat lange brieven
aan zijn beide zusters om ze te informeren over het wel en
wee van de familie. Hij schreef over de voortdurende angst
honger te moeten lijden, over het brandstofgebrek en de
onzekerheid over het lot van familieleden van wie lang niets
was vernomen. Tegelijkertijd geeft de immer wat zure en
kritische opa met zijn brieven een openhartige inkijk in
de kleine ellende van het gezinsleven. De familie staat die
laatste acht grimmige oorlogsmaanden onder druk van de
wereldgeschiedenis, zonder daar zelf ook maar iets aan
te kunnen doen. De dramatisch mislukte Operatie Market
Garden en de daardoor veroorzaakte Hongerwinter vormen het raamwerk voor deze indringende familiegeschiedenis.

De wereldwanderlaars – Wim Willems
Ze werden voor een dubbeltje geboren. Geestdriftige jonge
mannen en vrouwen, twintigers, a�komstig uit volkswijken
in Den Haag, Delft en Amsterdam. Ze vonden elkaar in hun
idealen: geheelonthouders waren ze, vegetariërs, paci�isten,
strijdend voor sociale gelijkheid en op zoek naar vrijheid
in de natuur. Ze noemden zichzelf ‘wereldwandelaars’, en
in de zomer van 1911 vertrokken ze vanaf de Dam voor
een voetreis van jaren. Onderweg deden ze voor kranten
en tijdschriften verslag van hun avonturen – tot de Grote
Oorlog uitbrak en de kleine karavaan in Palestina met een
schok tot stilstand werd gebracht.
Wim Willems reconstrueert de strijd die de vrienden
moesten voeren om los te breken uit het milieu waarin ze
opgroeiden. Hij volgt de reizigers niet alleen op hun tocht door Europa
en het Midden-Oosten, maar gaat ook op zoek naar de bronnen van hun idealisme en
laat zien hoe het hun verging toen ze ouder werden. Zijn idealen, hoe vurig beleden ook,
wel bestand tegen de tand des tijds?

Concert in huis

Onder leiding van Antony

Hermus speelt het Residentie
Orkest Den Haag een prachtige
versie van Dvorák 8. Mezzosopraan Barbara Kozelj schittert in Respighi’s Il tramonto.
Voor zijn succesvolle Achtste
Symfonie liet Dvorák zich
inspireren door de rijke cultuur van het Boheemse land.
Het werd een heerlijk ontspannen, warmbloedige symfonie waarin natuurgeluiden en
volksmelodieën uitmonden in een feestelijke �inale vol kleur. Mezzosopraan Barbara
Kozelj schittert in Respighi’s Il tramonto (de zonsondergang): pure muzikale poëzie.
Om u thuis op optimale manier te laten genieten van dit prachtige concert heeft het
Residentie Orkest Den Haag alles uit de kast getrokken. Door te werken op kleine, op
afstand bestuurbare camera’s zit u dichter op de musici dan ooit. Dit samen met een
superieure geluidskwaliteit maakt van deze live registratie een optimale thuisbeleving.

Meer informatie via www.classic.nl/concertinhuis/60
Films

Het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) biedt een ona�hankelijke en inspirerende plek waar publiek en professionals terecht kunnen voor een
pluriform aanbod documentaires van hoge kwaliteit. Pluriform wat betreft vorm en
inhoud, maar ook wat betreft (culturele) achtergrond van de maker. Op de site idfa.nl
bekijkt u gratis een selectie van �ilms die bij IDFA hebben gedraaid.

Coco Cabasa
Volgens Kaouthar Darmoni moeten haar seksegenoten hun vrouwelijke oerkracht
weer leren omarmen. In dit intieme portret wordt ze geïntroduceerd terwijl ze een
van haar aanstekelijke, bevrijdende buikdanslessen geeft. Met haar expressiviteit,
zelfverzekerdheid en humor is ze een toonbeeld van vrijheid. Uit interviews en
gesprekken met haar en enkele sleutel�iguren uit haar leven blijkt dat ze daar keihard
voor heeft moeten vechten. Met de makers gaat ze terug naar haar geboorteland
Tunesië en naar Frankrijk, het toevluchtsoord waar ze eindelijk hoopte te kunnen
vliegen. Maar tot haar
schrik zag ze dat ook
daar de vrouwen niet
zo vrij zijn als ze had
verwacht. Emancipatie
leek hand in hand te
gaan met het wegstoppen van de vrouwelijkheid, iets wat Kaouthar
weigert te doen. Ze blijkt haar taboedoorbrekende buikdans te hebben gebaseerd op
haar herinneringen aan de sensualiteit van Tunesische vrouwen. Hoezeer de inmiddels in Amsterdam werkende universitair docent gender studies zich door haar
vader en de samenleving ook onderdrukt voelde, ze houdt duidelijk zielsveel van de
Arabische cultuur.
Connected
Krysztof gaat een dagje skiën met Wiola, zijn vrouw, maar ook zijn gids. Vroeg in
de ochtend beginnen zij geroutineerd aan de voorbereiding. De helmen worden bij
elkaar gezocht, de weersomstandigheden besproken. Voordat ze de skilift ingaan,
controleren ze nog even de bluetooth-gadgets aan hun helmen. Alles werkt. We
volgen het oudere paar naar boven. Hoe hoger we stijgen, hoe meer we over hun
leven te weten komen – hun plannen voor die avond, haar kwaaltjes, hun zorgen over
de toekomst. Ze grinniken om hun plaagstootjes en blijven goedgemutst, al daalt
ondertussen een dikke mist neer over de hellingen. Wanneer ze eindelijk boven zijn,
moeten ze elkaar onder deze moeilijke omstandigheden zien te vinden en verbinding
zoeken met behulp van hun technische snu�jes. Door de subjectieve camera zien we
wat Krysztof waarneemt. Ook wanneer
de techniek hen in de
steek laat, blijven ze
met elkaar verbonden.
De uitdrukking ‘elkaar
blind vertrouwen’
krijgt na het zien van
deze �ilm een hartverwarmende betekenis.
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Is shoppen een ander woord voor winkelen?

H

oewel zowel het winkelen als het shoppen op dit moment aan verregaande regels gebonden is, is het tot op zekere hoogte nog wel mogelijk. De
moderne manier van winkelen via het internet biedt misschien uitkomst,
al zijn er nog steeds mensen die dit weigeren. Ze willen het product dat ze gaan
aanschaffen kunnen vergelijken en even in hun handen nemen.

Shoppen
Dit is een van de vele leenwoorden uit het Engels waar
onze taal rijk aan is. Nou ja, rijk,
indien enigszins mogelijk geef
ik de voorkeur aan Nederlandse
woorden. Hoewel dit woord
vanaf de jaren negentig veelvuldig gebruikt wordt, blijkt het al
in 1925 in de zin van winkelen te
zijn gebruikt. Taalkundig gezien
is er geen verschil tussen de
woorden winkelen en shoppen,
gevoelsmatig is dit wel het geval.
Bij winkelen denken we aan het
op zoek gaan naar noodzakelijke artikelen, terwijl shoppen
iets vrijblijvends heeft. Min of
meer voor de lol hier en daar
wat rondkijken. Hoewel ik me
nu op gevaarlijk terrein begeef,
heb ik de indruk dat vrouwen
in het algemeen meer van het
shoppen zijn en mannen van
het winkelen. Wanneer ikzelf ga
winkelen, weet ik wat ik hebben
wil en waar ik dat kan kopen.
Veel vrouwen vinden het alleen

De auteur in vroegere jaren in een zwart
rib�luwelen jasje

al de moeite waard om etalages
te bekijken en winkels binnen
te gaan, terwijl ze eigenlijk niets
nodig hebben.

Terug naar het oude
Toen ik jong was, was het gebruikelijk dat een deel van de boodschappen thuis werd bezorgd.
Zowel de bakker, als de groenteboer en de melkboer kwamen aan
huis. Ik heb zelf nog een bakkerswijk in het Bezuidenhout gehad.
Met zo’n glimmende houten
kar met een grote mand voorop
brood bezorgen. Vaak noteerde je
wat de klant had afgenomen en
op vrijdag kwam je dan afrekenen. Het kopen op de lat was toen
nog heel gewoon. Wie herinnert
zich de typische kreten die de
straatventers door de straat
lieten schallen niet? Ze prezen
van alles aan van een ‘harinkie’
tot ‘aarebeien’, van een ‘ijsie’ tot
het slijpen van messen. De andere
boodschappen haalde je bij een
buurtwinkeltje. Warenhuizen
waren er al, maar supermarkten
nog niet. Natuurlijk waren er wel
markten, maar dan zonder dat
‘super’. Diverse straatnamen vonden hier hun oorsprong, zoals de
Grote Markt en de Groenteweg.
En wat doen vooral de ouderen
onder ons op dit moment? Ze
laten de boodschappen thuisbezorgen. Net als vroeger.

Kopen via internet
Hoewel mijn ouders het zonder
twijfel goed bedoeld hebben, was
het kopen van nieuwe kleren
en schoenen toen ik nog klein
was, vrijwel altijd samen met
mijn moeder, een bezoeking.

.

Haar smaak en die van mij liep
toen al ver uiteen. Toen ik een
jaar of zestien was, mocht ik
alleen kleren gaan kopen. Mijn
vader had een rekening lopen
bij zowel House of England in de
Spuistraat als Forty Four op de
Groenmarkt en daar heb ik ruimschoots gebruik van gemaakt. Ik
moet hem nageven dat hij zich
inhield wanneer hij het bedrag
dat ik uitgegeven had onder ogen
kreeg. Een prima vader en dat
geldt overigens ook voor mijn
moeder. Bovengenoemde zaken
bestaan al lang niet meer. Later
toen ik mijn kleren zelf moest
gaan betalen, werd ik een vaste
klant van een zaak in de Boekhorststraat, Het Broekenhuis
en ook van De Werkman in de
Torenstraat. Spijkerbroeken
en spijkerjasjes hadden mijn
voorkeur, evenals van die zwarte
rib�luwelen jasjes.
In het begin van deze bijdrage
noemde ik de moderne manier
van winkelen. Via het internet
een bestelling plaatsen en die
vervolgens thuis laten bezorgen.
Ik maak hier zelden of nooit
gebruik van, maar soms ontkom
je er niet aan. In het dorp waar
ik woon, zijn al heel wat winkels
verdwenen en hoewel dit dorp
tegen Den Haag aanschurkt ga
ik, zeker in deze tijd, bij voorkeur niet in Den Haag winkelen.
Makkelijk hoor. Je zoekt iets op
via het internet, je bestelt het en
binnen de kortste tijd ligt er een
pakje voor de deur. Ik maak nog
steeds geen gebruik van internetbankieren – ja, lach me maar
uit – en dat maakt het al een

‘Winkelstraat in Den Haag’, Floris Arntzenius

stuk moeilijker. Via een van mijn
twee zonen gaat dit natuurlijk
wel. Omdat ik me afvroeg of dit
kopen via het internet het fysiek
kopen, zoals dit tegenwoordig genoemd wordt, ernstige
schade berokkent, ben ik op
zoek gegaan naar een antwoord
op die vraag. In een onderzoek
uitgevoerd door een student van
de universiteit Nijmegen kwam
ik het volgende tegen: “Wanneer
men vaak online shopt, zorgt dit
ervoor dat men voornamelijk
naar de stad gaat om gerichte
aankopen of boodschappen te
doen. Bezoeken dus waarbij
ef�iciëntie en effectiviteit een belangrijker rol spelen dan plezier.”
Ik begrijp hieruit dat wanneer
men op het internet op zoek gaat
naar wat dan ook, dit nog niet
wil zeggen dat men het ook via
dat internet bestelt. Je kunt dan

Maatwerk van Radiatorombouwen
De Mooiste Kasten Op Maat
Doe Het Zelf artikelen
Bezorgservice

WWW.HOUTWINKELZAAG.NL |

Hoewel ik zeker geen tegenstander van het kopen via het
internet ben, wil ik toch enkele
voordelen noemen van het kopen in een stenen winkel: je kunt
het product meteen meenemen
en het voelen, zien en ruiken. Samen shoppen heeft wel iets en je
komt zo in contact met anderen.
Je kunt in de winkel prima rondneuzen en wie weet onverwachts
iets van je gading vinden.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Als we dan toch meer thuis moeten blijven...
HIER MOET U N
EVEN IN GEZETE
HEBBEN

Model Elzas is in talloze stoffen
en in meerdere maten leverbaar.

U heeft al een Elzas bank zoals
op deze foto voor € 1.785,-

Hout | Plaatmateriaal | Panelen | Lĳstwerk
ZaagService | CNC Freestechniek

uitvogelen waar zo’n product te
koop is en waar de laagste prijs
gevraagd wordt. Hetgeen niet
wegneemt dat ieder pakje dat
via het internet bij u thuisbezorgd wordt ten koste gaat van
een winkel in de buurt of in de
binnenstad.

NU BIJ STAR
STIJLMEUBELEN

€ 1.785,-

Gratis bij u thuis geleverd.

Kom langs of kijk op starstijlmeubelen.nl

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.
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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 19 november.
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Wij verzorgen graag uw binnen schilderwerk,
maak hiervoor tijdig een afspraak met De Ontzorg Centrale.
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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. hoorbaar uitademen; 7. kuit van de steur; 12. oude doek of lap; 13. Antilliaans eiland;
14. opstootje; 15. bevroren water; 17. groot ongeluk; 19. strook; 21. kosten koper (a�k.);
43
22. vochtig;
24. onderdeel van de wiskunde; 27. bijenproduct; 28. takkewijf; 30. bladgroente;
31. rivier in Engeland; 32. logé (eter); 33. paleis in Apeldoorn; 35. dop op zuig�les;
37. tennisterm; 38. man met veel ervaring; 41. Japanse munt; 42. deel van eetservies; 44. kier
of spleet; 46. Portugese wijn; 47. deel van been; 48. familielid; 49. melkklier; 50. twaalf uur
’s-middags; 52. deel van voet; 54. weegschaal (bascule); 56. straalvliegtuig; 58. schoon en
proper; 61. bloeiwijze; 62. dobbel- of kaartspel; 64. ontkenning; 65. schoolvak; 67. Bredase
voetbalclub; 68. dun en mager; 70. taaie grondsoort; 72. withandgibbon; 73. ons volkslied;
59 meisjesnaam;
60
76.
77. verbrandingsrest; 78. Aziatisch rijstgerecht; 79. godin van de maan;
81. koninklijke landmacht (a�k.); 82. tijdperk; 83. bontsoort; 84. troe�kaart; 86. bedroevend
(triest); 87. eenvoudig restaurant.
71
Verticaal

1. jong varken; 2. inhoudsmaat (a�k.); 3. raamscherm; 4. openbaar vervoermiddel; 5. plaats in
76
Italië; 6. verslaafde aan harddrugs; 7. bewerking van melk; 8. toestand van rust; 9. loo�boom;
10. aluminium
(scheik. a�k.); 11. gymnastiektoestel; 16. plaaggeest; 18. snijwerktuig; 20. plaats
81
in Gelderland; 21. oogholte; 23. bloembolgewas; 25. schuin toelopend; 26. plaats in NoordBrabant;
27. eenheid van elektrisch vermogen; 29. draaisnelheid van een motor; 32. onhandig
85
gedoe; 34. Noorse munt; 36. deel van een kamer; 37. sociaal economische raad (a�k.);
39. kleurloos edelgas; 40. zacht en liefdevol; 42. draaiend een gat maken; 43. man van adel;
45. duizend kilo; 46. hoofddeksel; 51. sterk ijzerhoudende grondsoort; 53. telwoord; 54. deel
van een auto; 55. rivier in Duitsland; 56. ventje (knaap); 57. metalen wasbak; 59. militair
voertuig; 60. land in Afrika; 62. slangvormige vis; 63. tramstalling; 66. lokspijs; 67. muurholte;
69. oog in een touw; 71. boomsoort; 73. koopmansgoed; 74. Europese munt; 75. heilige;
78. Nederlandse Radio Unie (a�k.); 80. droog (van wijn); 82. rivier in Friesland; 85. muzieknoot.
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■ APK
■ Onderhoud en reparatie

■ Onderhoud/reparatie airco
■ Schadeherstel
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Sudoku B

0174-768888
info@deontzorgcentrale.nl
www.deontzorgcentrale.nl

Voor ál uw klussen in en rondom huis en tuin
• Schilderwerk (binnen/buiten) • Timmerwerk • Elektra • Sanitair
• Tuinonderhoud • ophangen van lampen en schilderijen
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Veel puzzelplezier!
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SUDOKU
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comfortland.n

Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. Gerard Gutz te Den Haag
2. J. G. Hondorp te Den Haag
3. T. J. Spinders te Zoetermeer

1

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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KADOBON

Inwisselbaar bi
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In elke editie van De Haagse Tijden kunt u drie verschillende puzzels maken. In de
eerste puzzel wordt u gevraagd het woord te raden dat is uitgebeeld. In de tweede
puzzel moet u de sudoku-opgave oplossen. De derde puzzel is een kruiswoordpuzzel. Hier volgen de juiste antwoorden van de vorige krant.
Woordraadsel: Aanpappen, Sudoku: 8 - 6, Kruiswoordpuzzel: Zomereik.

RAAD HET WOORD
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■ Verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

Of u nu voor onze showroom of de werkplaats komt... de koffie staat klaar!
SNEEUWBALSTRAAT 138A • DEN HAAG • 070 -345 21 37 • WWW.SNEEUWBAL.NL
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‘Onder het genot van een lekker Haags bakkie...’

Nu tijdelijk een heerlijk cadeau bij
een abonnement op de Haagse Tijden!

       
  

JA,

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

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 24 november 2020.

