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Bombardement Bezuidenhout, 75 jaar na dato

V

andaag precies 75 jaar geleden werd de
wijk Bezuidenhout getroffen door een
verwoestend bombardement. In het licht
van de bevrijding werd de wijk per vergissing gebombardeerd door de Engelse luchtmacht.
De bedoeling was de V2-installaties in het Haagse
Bos te treffen, maar in plaats daarvan werd de wijk
in het hart geraakt.
Diezelfde dag, 3 maart 1945,
vertrokken mijn vader en een
zuster van mijn moeder, tante
Thea, met een gehuurde bakfiets
met daarop vier autobanden
als ruilobject vanuit de Perponcherstraat richting Benthuizen.
De bakfiets was gehuurd op het
bekende adres nabij de Gasfabriek in Den Haag; de banden
kwamen van gestalde auto’s
in de garage ‘De Beuk’ aan de
Beukstraat, waar mijn vader was
ingekwartierd vanuit zijn eigen
garage ‘Biesheuvels Automobiel
Bedrijf’ in het Statenkwartier,
het zogenaamde ‘Sperrgebiet’.

Mijn vader had een adres op de
kop getikt in Benthuizen om de
banden te ruilen voor twee mud
aardappelen (1 mud=70kg).
Om daar te komen, fietsten ze
de hele Laan van Nieuw Oost
Einde af. Ter hoogte van het
viaduct op de scheidingslijn Den
Haag – Voorburg sloegen zij het
bombardement van de Engelsen
gade. Slechts honderd meter van
de plek waar zij zich bevonden, werd de kerktoren aan de
Schenkkade getroffen. Ze doken
een greppel in en hebben daar
gewacht tot het bombardement
voorbij was en de eerste vluchtelingen hen passeerden. Een
oude vrouw, nog maar schaars
gekleed, en een oudere heer

namen hen op de bakfiets een
heel eind met zich mee richting
Benthuizen.

Voor controle door de Centrale
Crisis Controledienst hoefden
mijn vader en tante op deze
tocht niet te vrezen. Normaalgesproken gold er een uitgaansverbod vanaf acht uur ’s avonds tot
vier uur ’s ochtends, maar op die
dag werd er niet zo nauw gekeken. Ongehinderd kwamen zij ’s
avonds thuis, mét de aardappels.
Daarna hebben mijn vader en
ik de bakfiets nog weggebracht
naar de garage in de Beukstraat.
Op de terugweg passeerde ons
op de Laan van Meerdervoort
een grote transportwagen met
een V2, die nog diezelfde avond
werd afgeschoten vanaf een lanceerinrichting in het Haagse Bos.

Charlotte de Bourbonplein na het bombardement op het Bezuidenhout. Foto: collectie Haags Gemeentearchief.

In mijn herinnering streek ik
met mijn hand langs de wagen,
maar helemaal zeker weet ik het
niet meer.

In het artikel over het Bezuidenhoutbombardement in De
Haagse Tijden van 1 oktober
2019 las ik over de omgezaagde bomen in de straat, wat
bij mij tevens herinneringen
bovenhaalde. In de winter van

Juliana van Stolbergplein kort na het bombardement van het Bezuidenhout, met in het midden het gebouw van Lotisico. Foto: J.A.B. von Münching, collectie Haags Gemeentearchief.
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’44-‘45 was het een hele klus
om aan hout te komen voor
verwarming en om te koken.
Met een zelfgemaakt karretje
trok ik er met bijl en zaag op uit
richting Zorgvliet, waar ik hele
boomstammen meesleurde. De
stammen werden bij de buren
beneden de tuin ingetrokken
en tot brandhout verwerkt. Zo
zijn in die tijd door mijzelf en
vele Hagenaars de Scheveningse
Bosjes geslecht. Een riskante
bezigheid, want als je betrapt
werd door de controledienst liep
je de kans om voor de Duitsers
hout te moeten hakken en pas
laat in de avond weer naar huis
te mogen. Toen ik eens een zaag
verspeelde en deze de volgende
dag weer mocht ophalen, wees
ik een andere zaag aan die mij
méér mogelijkheden bood bij
het zagen van boomstammen. Zo
had ik dus nog een voordeeltje.
Langzamerhand raakte het bos
leeg en gingen we over tot het

zogenaamde ‘stompjes‘ hakken.
Elke dag ging ik op pad en kwam
niet eerder thuis voordat ik een
grote, jute zak met hamer, bijl en
beitel had vol gesprokkeld. Toen
ook de stompjes opraakten,
begonnen we met het weghalen
van houten blokjes tussen de
tramrails op de Laan van Meerdervoort. Zo zijn ook de mooie
bomen op het Koningsplein
gesneuveld: met een grote groep
mannen uit de omgeving gingen
we ‘s nachts de bomen te lijf. Een
heel karwei, herinner ik mij. Ook
moesten we goed oppassen dat
we niet werden ontdekt, want er
woonden NSB’ers op het plein
die ons zeker niet vriendelijk gezind waren. Als ik erop terugkijk,
lopen de rillingen nog langs mijn
lijf. In ieder geval heb ik dat alles
overleefd en nu ik 86 jaar oud
ben, nog steeds niet vergeten.
Hans Veldhoven
jp.veldhoven@gmail.com
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Oproepjes
Op zoek naar
Ik ben op zoek naar Willem
Groot, die in de jaren 19601970 woonde in de Rododendronstraat nr. 100. Ikzelf,
Tjeerd Groeneweg, woonde in
de Spireasstraat 103. We zijn
jarenlang bevriend geweest.
Willem was drie of vier jaar
ouder dan ik dus hij had al eerder een brommer en later een
motor, waarmee we op vakantie
zijn geweest naar Italië. Willem
had een broer Jan en een zus
Joke. Ik weet dat Willem jaren
heeft gewerkt bij drukkerij
Mullens, nog steeds gevestigd
in de Newtonstraat. Begin jaren
tachtig woonde hij in de Rades
in Den Haag. We zijn elkaar
vanaf 1981 uit het oog verloren
en ik zou zo graag weer met
hem willen praten over vroeger!
Tjeerd Groeneweg
baron.t@hotmail.com
Aangeboden
Tegenover een redelijk bod wil
ik het volgende graag kwijt:
◆ Tijdschrift ‘s-Gravenhage in
beeld uit de jaren 1925 t/m
1927. Hiervan heb ik ruim dertig exemplaren in bezit.
◆ De Nieuwe Haagsche Courantvan 14-10-1946
◆ Olieverfschilderij van de GELE

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

TRAM door prima amateurschilder, afmeting: 45x30cm
Als u interesse heeft, stuurt u
mij dan een bericht.
T. Sleeking
tsleeking@ziggo.nl

Bureau ir A.J.A. Braak
Dit bureau voor Waterbouwkunde en gewapend beton was
gevestigd in de Weimarstraat
op nummer 78 en verhuisde
in 1930 naar de Riouwstraat
4a. Wie weet hoe het verder is
verlopen met dit raadgevend
adviesbureau? Is het bureau opgegaan in een ander adviesbureau? Wie weet of er nog ergens
een archief is van dit bureau?
Heero Pol
heeropol@ziggo.nl
De Princess 3 Litre
Van mijn Haagse zwager kreeg
ik het stukje van John Vroom
over de Princess. Ik heb ook
zo’n Princess (maar dan met de
3 litre Austin motor) en in dezelfde kleurstelling: zwart met

Rectificaties
◆ In De Haagse Tijden van 21 januari werd in het artikel over de
Nunspeetlaan gesproken over de familie Berendsen die op nr. 109
woonde. Dit had de familie Beerends moeten zijn, merkte een van
onze lezers op (die een relatie had met de jongste zoon van de
familie).
◆ In het artikel ‘Mijn schooltijd op de Van Hoogstratenschool’ (De
Haagse Tijden 18 februari) is een onjuist onderschrift geplaatst
onder de foto van het schoolgebouw. In plaats van ‘Schoolgebouw
aan de Louise Henriëttestraat’ moest dit zijn: ‘Nieuwe schoolgebouw aan de Spaarwaterstraat 21’.
◆ In het raden van de beelden van Dirk Bus (De Haagse Tijden 18
februari) bent u per abuis op het verkeerde been gezet. De laatste
drie foto’s waren respectievelijk H:Lijnbaan brug, I:Burgemeester
Monchyplein – Ornamenten afgebroken stadhuis en J:Scheveningseveer.
Uitgave:

De Haagse Tijden

Laan van Meerdervoort 174
2517 BH Den Haag
www.facebook.com/dehaagsetijden
www.twitter.com/dehaagsetijden
www.instagram.com/dehaagsetijden
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Uw krant is elke twee weken in
een oplage van tenminste 65.000
exemplaren gratis af te halen op circa
360 distributiepunten in Den Haag,
Zoetermeer, Westland, Delft, MiddenDelfland, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en
Wassenaar.

Redactie:

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

Haags Mopje
Een vriend van mij werkt als suppoost bij het Gemeentemuseum. Ik zag hem laatst en vroeg hoe
het ging. Hij zei: “Best wel goed, ik heb al drie schilderijen verkocht”.
Nico Bosman
De ouderwetse Haagse mop moet weer terugkomen.
We roepen alle Haagse humoristen op een mop te
mailen naar redactie@dehaagsetijden.nl, zodat er
tweewekelijks een geplaatst kan worden onder de
rubriek ‘Haags Mopje’ en we er met z’n allen weer
even ouderwets hartelijk om kunnen lachen.

Carlton Grey zoals die ook op de
foto in het artikel stond onder.
John Vroom schreef over de wat
armoedige plakplastic striping
op de zijkant. Toen ik mijn auto
kocht stond op de restauratie
factuur dat dit een met de hand
aangebrachte gouden bies is.
Ik heb er een keer schade mee
gereden waarbij het voorscherm
opnieuw gespoten moest
worden en het was nog een hele
toer om iemand te vinden die
zo’n mooie bies met vaste hand
kan trekken. Ik zocht een chique
Britse auto, geen RR of Bentley,
en die heb ik gevonden in deze
Vanden Plas. Qua carrosserie
vind ik ‘m wat net wat meer
uitgesproken met die vinnetjes
van achter dan de 4 ltre. Op de
knipperlichten na is het front
nagenoeg hetzelfde. Ik heb veel
plezier met deze auto en als het
moet, zet ik de bolhoed erbij op.
Herman Steendam
shsteendam@gmail.com
Juliana van Stolberg
Een weduwe, 23 jaar jong, bleef
achter met vijf jonge kinderen.
Het was het jaar 1529. Haar
naam luidde: Juliana van Stolberg. Twee jaar later trouwde
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.

zij met Willem van Nassau en
uit dit huwelijk werden nog
twaalf kinderen geboren. Haar
oudste zoon uit dit tweede
huwelijk was de Prins van
Oranje (1533-1584) die in Delft
werd vermoord. Juliana is de
stammoeder van het Huis van
Oranje. Koningin Wilhelmina
heeft haar dochter naar deze
vrouw vernoemd. Het duurde
350 jaar alvorens de Moeder
van de Oranje Nassau dynastie
geëerd werd met ‘n gedenkteken naar een ontwerp van ing.

HERINNERING AAN EEN DAG

(Den Haag, 3 maart 1945)
Een dag, die nog dikwijls
oplaait, ondanks:
de vuren geblust,
het puin geruimd,
de straten herrezen.

Een dag, overgeleverd aan
een moment van misplaatste
oriëntatie,
overgeleverd door
jaren doelgerichte documentatie.

Voor wie hier kwamen wonen,
een gemiste herinnering,
vergeefs achtergelaten
door wie waren vertrokken...
Een dag, die nog niet
wil gaan liggen
met hen die erin verdwenen.
Gerrit Vennema
gerritmusic@hotmail.com

B.M.A. Ingenhousz. Het beeldhouwwerk toont Juliana van
Stolberg samen met haar vijf
oudste zonen: Hendrik, Johan,
Willem, Lodewijk en Adolf.
Prinses Juliana onthulde dit
monument in april 1930 samen
met haar Moeder Wilhelmina
en Grootmoeder Emma in het
plantsoen van het Louise de
Colignyplein in de wijk van het
Bezuidenhout. Wonderwel bleef
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

de beeldengroep ongeschonden
bij het bombardement van 3
Maart 1945. Na de wederopbouw van de wijk werd het
beeld verplaatst naar de Koningin Marialaan waar jaarlijks een
herdenking wordt gehouden
voor de slachtoffers van dit
‘vergissingsbombardement’.
Johanna van den Braak.
Circu2@hetnet.nl

Fotografie

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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Het is maar hoe je het opschrijft
E

duard Douwes Dekker, beter bekend als
Multatuli, vierde op 2 maart jl. zijn 200ste
verjaardag. Ik zocht hem na jaren nog
een keer op, dit keer in gezelschap van bevriende
Indiëkenner Willem de Vries.
Rijn, de afgelopen dagen geen
getuige geweest van de vele
puinhopen in steden als Keulen
en Mainz? En sneuvelde er niet
onlangs een neef van ondergetekende als dienstplichtig soldaat
in dat Indië van ‘ons’?

De oude heer herkent mij niet
meer. Geen wonder na al die
jaren. Meer dan een halve eeuw
tussen vandaag en dat ‘schoon
uitzicht’ op het Rijndal in die
zomerse tuin van weleer, daar
in Ingelheim am Rhein. Dat
ging overigens niet meteen
van harte. Oorzaak: het tentje
dat wij ‘s avonds bij maanlicht hadden opgezet, onder
de rustieke kastanjeboom, in
de tuin van dat ogenschijnlijk
onbewoonde huis. Maar als de
knorrige bewoner hoort dat we
uit Holland komen, bindt hij
meteen in, en schakelt vlot over,
om ons in vogelvlucht zijn rijkdom aan opvattingen en ideeën
te verkondigen, variërend van
de Politionele Acties in voormalig Nederlands-Indië tot de
gruwelen die door het Nazidom
werden gepleegd. En waren ook
wij jongens, fietsend langs de

Woonhuis Multatuli

“Mijn naam is Dekker. Thee?”
Onder een beschuitje vroeg hij
ons of we op school de Max Havelaar al hadden gelezen. Nee,
dat hadden we niet, en hij gelaste ons daar gauw iets aan te
doen, er lag vast nog wel ergens
een presentexemplaar bij hem
te verstoffen. Reve? Mulisch?
Nee, die zeiden hem weinig,
maar had een zekere Hermans
laatst niet een aardig stukje
over hem in de krant gepend?
En was er destijds ook niet
een roman over zijn geliefde
vrouw Tine verschenen? Nadat
wij dit hadden beaamd, mocht
ons tentje blijven staan. Wij
bleven een weekje, en hielpen er
terloops mee met puinruimen,
want ook daar in Ingelheim
was men de oorlog niet ongeschonden doorgekomen. Van de
verdiende marken kochten wij
na die zware arbeid de Kuchen
waarop wij Multatuli dankbaar
trakteerden.
Nee, hij herkende mij niet meer.
En ik zijn huis niet, dat tot hotel
blijkt te zijn verbouwd. Mijnheer Douwes Dekker zèlf vond
ik nauwelijks verouderd. Onder
een kopje koffie aan de bar

Multatuli standbeeld Amsterdam

vertellen wij hem de reden van
onze komst. Hierover betoont
hij zich eerder verongelijkt dan
verbaasd: “Waarom niet eerder
langsgekomen, heren? Maar
weet wel, ik ben nogal ouderwets, iets als een smartphone
zul je bij mij niet aantreffen.”
Hij vraagt ons of we zijn laatste
publicaties al lazen: Over ‘Vryen-Arbeid voor Asielzoekers’?
Ook over ‘Wir schaffen das’,
heeft hij onlangs een artikel
geschreven. En ja zeker, ‘tapfer
Deutschland voldoet keurig
netjes aan zijn humanitaire
verplichtingen.

“Of ik verbaasd ben dat mijn Havelaar als verplichte leerstof is
afgeschaft? Ach heren, dat heeft
vast te maken met de jeugd
van tegenwoordig, die zelfs na
vijftien jaar onderwijs nog geen
goed Nederlands kan schrijven,
en dan vanzelf ook minder goed
kan lezen, terwijl tegelijkertijd

aan de andere kant de boekenmarkt overspoeld wordt met romannetjes. Er bestaan nu zelfs
zogenaamde schrijversvakscholen, en er worden, las ik laatst,
vele keren meer gedichten
geschreven dan ‘God kan lezen’.
Heren, waar zit dat in? Dat mìjn
idioom, woordkeus, zinsbouw
en stijl zouden zijn verouderd,
lijkt me nogal gezocht, het
lijkt mij eerder getuigen van
gemakmakzucht. Want over de

inhoud worden we het vast wel
eens, die is maar beperkt aan
tijd gebonden. Aloude Batavus
Droogstoppel ‘doet’ nog altijd
in koffie, en vandaag de dag kan
roeren in een plastic bekertje
met oploskoffie genoeg zijn
voor een meesterwerk, ’t gaat er
toch voornamelijk om hoe je die
dingen opschrijft...”
Theo van der Wacht
twacht@casema.nl
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De stilste brommobiel
E-Aixam
100% elektrisch

Maak een proefrit:

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

www.autohoutwijk.nl
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GEZOCHT

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 070 - 306 16 96
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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

   



      


        
      


  

  


   

VRIJWILLIGE
CHAUFFEURS EN BEGELEIDERS
Een belangrijke sociale functie van het vervoer binnen de
Volharding Steun en Toeverlaat is om mensen van huis,
vice versa, naar de dagbesteding te brengen.
Voor vervoer naar de locatie Florence Hofzichtlaan, Mariahoeve
en voor de locatie Florence Westhoff, Rijswijk werken wij in twee
dagdelen: in de ochtend van 8.30 uur tot 10.30 uur en in de middag
van 14.30 tot 17.00 uur. Natuurlijk houden wij rekening met de wensen
van onze chauffeurs/begeleiders. Geduld, behulpzaam, vriendelijkheid
en ervaring met ouderen bevorderd de samenwerking.
Jou bereikbaarheid via mobiele telefoon, WhatsApp of email is
noodzakelijk om snel en makkelijk te kunnen communiceren.
Wij vervoeren mensen met moderne personenbussen voor acht
personen. Als chauffeur moet je wel rijbewijs B hebben. Ervaring met
rolstoelvervoer is een pré maar niet noodzakelijk.
Als waardering geven wij onze vrijwilligers een vergoeding voor hun
werkzaamheden van 4,50 euro per uur met een maximum van 141 euro
per maand en een maximum van 1700 per jaar, volledig belastingvrij.
Als u AOW heeft of een uitkering kunt u dit bedrag volledig houden
ZONDER gekort te worden. Dit is wettelijk bepaald!
Informatie om chauffeur of begeleider te worden?
Bel tijdens kantooruren 070- 221 05 82 of rechtstreeks met onze
coördinator vervoer Jan de Bruijn M. 06-278 76 400.
Het opsturen van je CV via e-mail: jan@devolharding.nl heeft de
voorkeur. Wij nemen dan contact met je op.

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR
WWW.DEVOLHARDING.NL
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Een ets houdt de herinnering levendig
E
en kunstenaar kan gebruikmaken van vele
technieken om zijn of haar ideeën vorm te
geven. Eén hiervan is de prentkunst. Het
gaat hier om een druktechniek waarbij het kunstwerk in een oplage van bijvoorbeeld honderd
vervaardigd kan worden en dit kan door middel
van diepdruk of vlakdruk. Etsen, ook wel gravures genoemd, vallen onder het diepdrukprocedé.
In Den Haag is in 1895 een jongetje geboren dat
vooral bekend zou worden als topografisch etser,
al is het wel zo dat hij ook van andere technieken
gebruikmaakte, zoals schilderen en beeldhouwen.

Hendrikus Elias Roodenburg is
op 23 juli 1895 geboren. Henny,
zoals hij wel genoemd werd,
was de oudste van zeven kinderen. Zijn vader werkte bij een
drukkerij als letterzetter. Het gezin woonde in de Eerste van der
Boschstraat op nummer 209. In
een interview in de Haagsche
Courant van 31 juli 1985 zegt hij
over zijn vader: “Een kennis zei
tegen mijn vader: joh, die jongen
moet etsdrukker worden. Vader
was er zo eentje die vond dat
je wel op eigen benen moest
kunnen staan. Hij is er nooit tegen geweest. De meeste vaders
houden er niet zo van dat hun
zoon in de kunst gaat.”
Na de lagere school en de Burgeravondschool ging hij als leerling etsdrukker werken bij de
firma Mouton, gevestigd op het
adres Herderstraat 5. Hierdoor
leerde hij diverse kunstenaars
kennen, zoals Marius Bauer en
Willem Witsen en een van hen,
Philippe Zilcken, leerde hem de
kneepjes van het vak. Jan Schül-

ler die zelf etsen maakte en een
kunsthandel aan het Plein had,
ging al snel werk van Roodenburg verkopen. Hij had kennelijk oog voor talent, want ook
het werk van Jan Mankes die
toen nog redelijk onbekend was,
was hier te koop. In 1917 werd
Roodenburg ingeschreven als
werkend lid bij Pulchri Studio
en hier kon hij etsen van zichzelf en van anderen afdrukken.
Vanaf 1922 had Henny een atelier aan de Lange Beestenmarkt.
In datzelfde jaar zat hij op de
markt in Culemborg te tekenen
toen een van de voorbijgangers hem vroeg of hij bij hem
een kopje thee wilde komen
drinken. Het gaat hier om de
fabrikant en politicus Hendrik
de Liefde. Zo leerde Henny de
dochter van Hendrik, Johanna
Jacoba kennen. Drie jaar later
zijn ze getrouwd en op 15 juni
1925 zijn ze in Wassenaar gaan
wonen, op de Duinweg nummer
13. Haar vader had op dit adres
een villa met een atelier op het
noorden laten bouwen en een

H. E. Roodenburg

groot deel van de week woonde
hij hier zelf ook. In 1929 krijgen
ze een dochter, Marie Cornélie.
In het eerdergenoemde interview zegt hij over zichzelf: “Ik
ben altijd een beetje ouderwets
geweest. Ik heb me nooit druk
gemaakt over de vernieuwingen
in de kunst. Anton Pieck, een
jongen uit Den Haag, heb ik ook
gekend. Jo Spier heb ik mijn

leven lang meegemaakt. Die
trok zich nergens wat van aan.
Zo heb ik eigenlijk ook gewerkt.
Al die nieuwe visies, dat ligt me
niet.”

Op 27 april 1987 is Hendrikus
Elias Roodenburg in Den Haag
overleden.

Schulte Nordholt. Dit gedicht
gaat niet alleen over Roodenburg zelf, maar ook de manier
waarop een ets tot leven komt,
wordt erin beschreven.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Poëzieroute Wassenaar
Sinds enkele jaren is er in Wassenaar een poëzieroute gerealiseerd, met als doel: het in de
openbare ruimte plaatsen van
gedichten, teneinde ze dichter
bij de mensen te brengen. Bij
de Herenweg staat een gedicht,
in 1994 geschreven door een
vriend van Roodenburg, de
dichter en historicus Jan Willem

In memoriam Hendrik Elias Roodenburg, etser
Hij heeft alleen maar met zijn grote ogen
verbaasd aandachtig om zich heen gekeken
en met een vaste hand weloverwogen
zijn schoongewassen wereld uitgetekend,
tot zij er was, tot, in de fijnste voegen
en tederste schakeringen aanwezig,
schaduw en licht elkaar op handen droegen,
zo zorgzaam was hij met de etsnaald bezig,
en met de plaat, de poetsdoek en het wiel
schiep hij de vergezichten van de ziel.
J.W. Schulte Nordholt

Molentje te Leiden
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Zorghuis dr. W. Drees
I

n de groene en levendige wijk Duinoord,
vlakbij winkels en
zee, ligt het Zorghuis dr. W.
Drees van HWW zorg.

De mooiste riviercruises
Gewoon perfect geregeld

Paascruise Nederland en België
5 daagse riviercruise

dejongintra.nl/crcr407

Door vier Hollandse provincies
7 daagse riviercruise

dejongintra.nl/crcr445

Rijncruise vanuit Rotterdam
8 daagse riviercruise

dejongintra.nl/crcr448

De Rijn en het Rijndal
7 daagse riviercruise

dejongintra.nl/crcr446

dejongintra.nl/crcr444

België op zijn best

11 daagse riviercruise

€ 299
vanaf p.p.

€ 629
vanaf p.p.

€ 689
vanaf p.p.

Rondje Nederland naar Texel
8 daagse riviercruise

vanaf p.p.

€ 699
vanaf p.p.

€ 769
vanaf p.p.

dejongintra.nl/crcr421

€ 1210

dejongintra.nl/riviercruises
Bel 0180 - 457 803

of ga naar uw ANVR-Reisbureau
Reissom excl. € 19,50 reserveringskosten en € 2,50 Calamiteitenfonds

Het huis geeft de mogelijkheid om te
wonen met tijdelijke of langdurige zorg.
Het beschikt over mooie ruime kamers met
op verschillende verdiepingen prachtig
uitzicht over Den Haag. Binnen het Dreeshuis worden tal van activiteiten gehouden
als o.a. yoga en muziekoptredens waar u als
wijkbewoner ook deel aan kunt nemen. Ook
kunt u bij ons ontbijten, lunchen en dineren,
dit alles tegen een vergoeding.

Mevrouw Franken woont ook in het Dreeshuis. Zij is haar hele leven dol op honden.
Eens per maand komen er zeven honden
op bezoek waar zij en de bewoners mee
kunnen knuffelen. Ze heeft altijd brokjes op
voorraad als ze op bezoek komen. “Ik ben zo
dol op die dieren en voel me zo heerlijk als
ze geweest zijn!”.

Mevrouw Franken		

Foto: Jessica Krul

krijgen die bij ieders vragen en behoeften
past.

Soraida Lopes (Activiteitenbegeleider):
“werken bij HWW zorg is heel erg leuk omdat ik mij kan bezighouden met de dagbesteding van ouderen waar ik mijn creativiteit in
kwijt kan. Dit is heel waardevol voor mij. Als
ik thuiskom voel ik me prettig omdat bewoners hebben genoten van de activiteiten en
ik mensen aan het lachen heb gemaakt!”
Tekst: Eva Collette

Naast deze activiteiten biedt het Dreeshuis
een team van behandelaars en verzorgenden
die ervoor zorgen dat de bewoners de zorg

Heeft u interesse om bij ons te komen werken, wonen of als vrijwilliger te helpen?
Kom dan op zaterdag 21 maart een kijkje bij ons nemen. De deuren staan voor u open!

Het Warenhuis voor Thuis

aal
Maxim nen
o
s
6 per an
per ba

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

TERRAS & TUIN

GEZELLIG BOWLEN

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

Telefonisch reserveren: 070 - 368 66 39

ONKRUID BESTRIJDING • GROENE AANSLAG
TUINMEUBELEN • PARASOLS & BARBECUES

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

Segbroek

Uitvaartverzorging

Dinsdag t/m Donderdag
Vrijdag
Zaterdag & Zondag

Wijndaelerduin 25 - Den Haag

Bezoek onze website:
SEGBROEKUITVAART.NL

of bel: 070-362 59 61

..
...
.
... ..
.. . .

WWW.OCKENBURGHACTIVE.NL
T
DE MOOISTE KASTEN OP MAA

* Kleinschalig
* Voor ieder budget
* Echt maatwerk
* Ook als u niet verzekerd bent
* 24/7 Bereikbaar

Crematie vanaf € 2995,-

€ 16,50 per baan per uur
€ 23,50 per baan voor 1,5 uur
€ 23,50 per baan per uur

Hout | Plaatmateriaal | Panelen | Lĳstwerk
ZaagService & CNC Freeswerk
Radiatorombouwen op maat
Doe Het Zelf artikelen

Altĳd een passende oplossing
Barn, Loft, Klassiek, Modern
Kies de style die bĳ je past
Meet & Montage Service
WWW.HOUTWINKELZAAG.NL
4.7 op Google

Bezorg Service

Laan van Meerdervoort 258
070-3452700
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Jeugdherinneringen van een ex-Hagenaar
De Straat
D

e straat vormde voor ons kinderen in de
jaren dertig een belangrijk sociaal gebeuren en dat uitte zich onmiskenbaar
in de vele spelletjes die, al dan niet seizoengebonden, allen buiten op straat plaatsvonden.
Voor de meisjes een aantal - in
onze ogen - volstrekt overbodige handelingen, zoals touwtjespringen en hinkelen, waarbij
een begeleidend lied niet
onbelangrijk scheen. Ik herinner mij: “Hinkeldepinkel, daar
komen wij aan, wij hebben geen
kousen of schoenen meer aan,
met de handen op de rug, hinkeldepinkel en dan weer terug.”
Het hoeft waarschijnlijk geen
betoog hoe wij jongens tegen
dit soort infantiele teksten aankeken, maar het moet gezegd:
het talent spatte je van het
trottoir tegemoet! Knikkeren
en hoepelen waren, wat men nu
zou noemen, geslacht-neutraal.
Kwam je een hoepelaar tegen,
dan kon je hem altijd nog elke
inspiratie ontnemen door hem
te vertellen dat er ook hoepels
te koop waren met luchtbanden. En dan de mannelijke
uitstraling die uitging van het
zweeptollen en priktollen die
duidelijk ónze dingen waren…
en natuurlijk het onvermijdelijke straatvoetbal!
Op het plein, op de hoek van
de Escamplaan en de Zuiderparklaan, werd zeer regelmatig
door de jeugd gevoetbald, niet
zelden met een tennisbal die
tot op de draad versleten was,
zodat aan alle kanten het kale
rubber zichtbaar was. Toen ik
nog te klein bevonden werd om
hieraan deel te nemen, kreeg ik

toch een taak toegewezen. Voetballen op straat was verboden
en als er politie in de buurt was
werd er direct gestopt. Maar
een enkele keer kwam er een
‘stille’ voorbij die dan prompt
die kostbare bal in beslag nam.
Het was mijn taak om dan zo
zielig mogelijk aan de rechercheur te vertellen ‘dat het mijn
bal was, die de grote rotjongens
van mij hadden afgepakt’. En
dat lukte mij aardig totdat ik later, een derde keer, bij dezelfde
diender terechtkwam. Tja, dag
bal, einde spelletje!
Op een mooie zomerdag kwam
ik in een groep kinderen
terecht, waarmee ik wel vaker
speelde. Een van de meisjes,
Loesje, liet mij weten dat ze
met mij wilde zoenen. Als ik
heel eerlijk ben, was ik matig
enthousiast. Na enig aandringen van haar kant ging ik toch
maar akkoord, maar eiste wel
dat dit intieme gebeuren zou
plaatsvinden achter de veilige
bescherming van een zakdoek,
omhooggehouden door een van
de andere meisjes. Wij zochten
een geschikt portiek op waar ik
het gebeuren, met gemengde
gevoelens, over mij heen liet
gaan. De vonk die kennelijk wel
bij haar overkwam, raakte mij
op geen lengte. Later bemerkte
ik dat de zakdoek toch niet díe
bescherming had geboden, die
ik aanvankelijk daaraan had

De meisjes hinkelden en zongen een begeleidend lied

Prinsegracht, de markt, gezien vanaf de kruising met de Jan Hendrikstraat/Boekhorststraat. Foto: collectie Haags Gemeentearchief.

toegekend. Het hele spotje kinderen kon zodoende van mijn,
van iedere erotiek gespeende
gestuntel kennisnemen - wat
wil je als je een jaar of acht bent
- en dat is me nog lang nagedragen. Een vroeg gevalletje van
omgekeerd #metoo?

Het was werkelijk een feest
als wij met het hele gezin naar
de markt gingen. Nee, niet de
markt op de Herman Costerstraat want die was er toen nog
niet. De markt in de eerste helft
van de jaren dertig was op de
Prinsegracht en strekte zich
uit van de Lijnbaan tot aan de
Boekhorststraat, met een kleine
onderbreking bij de Brouwersgracht. Lijn 6 reed toen nog niet
in het midden maar aan beide
zijkanten, vlak langs de altijd
nog aanwezige, monumentale
panden. Pas bij de Grote Marktstraat kwamen de rails weer in
het midden bijeen.

Hoeveel Hagenaars zijn er nog
die deze markt bewust hebben meegemaakt? En waarom
noem ik dat bezoek een feest?
Natuurlijk vond je als kleuter
alles wat anders was dan het
dagelijks gebeuren al interessant, maar het bijzondere aan
die markt was toch wel de sfeer.
Zelfs op vijfjarige leeftijd beleefde ik dat. Het luid aanprijzen
van de waren door de diverse
marktkooplui met de schelle
vrouwenstemmen boven alles
uit. De uitzonderlijke, exotische
geuren die als een deken over
de kraampjes lag. En juist door
één zo’n geur werd mijn nog onervaren jeugdige reukzin aangenaam verrast. In een kraam

lagen goudgeel bruine ‘dingen’
die ik nog nooit eerder had
gezien. Prompt vroeg ik mijn
vader wat dat was en hij zei mij
kort en bondig dat dat ‘uierbord’ heette, waaraan hij direct
toevoegde dat ik dat zeker niet
lekker zou vinden. Dit ging mij
nu een beetje te ver, want iets
dat zo’n geur verspreidde, kon
niet anders dan het absolute
einde op het gebied van eten
zijn. Als gebiologeerd bleef ik

Verderop in de Grote Marktstraat was toen al de Bijenkorf.
Daar stonden bij de toegangsdeur portiers in vol ornaat,
in een uniform met veel rood
en goud, onder andere om
kinderen tegen te houden die
zonder begeleidende ouders
het pand probeerden in te
komen. Natuurlijk had het ook
met het imago van ‘het betere
warenhuis’ te maken.
Voor de etalages zaten en lagen

Prinsegracht, markt nabij de Grote Markt. Foto: collectie Haags Gemeentearchief.

voor die kraam staan kijken,
terwijl het hele husje Koper
nietsvermoedend verder liep.
Tot ik ontdekte dat mijn familie
zoek was. De markt had maar
één doorgang met aan weerszijden kraampjes dus nam ik
op vijfjarige leeftijd de toch niet
onbelangrijke beslissing welke
kant ik uit zou gaan om mij alsnog bij de familie aan te sluiten.
En ja hoor, een kleine vijftig
meter verderop stonden ze net
te overleggen waar die kleine
gebleven kon zijn. Uierbord heb
ik nooit gegeten, dus heb ik ook
nooit kunnen vaststellen of mijn
vader mij over die smaak toen
in de maling nam.

talloze bedelaars, die net zo
bij de Bijenkorf hoorden als
die twee voornoemde portiers. Daar kwam een abrupt
einde aan toen zij, naar ik
meen eind jaren veertig, door
journalisten van de Haagsche
Courant werden ontmaskerd.
Wat bleek; niet alle bedelaars
hadden de enge afwijkingen
die zij voorwendden en tevens
werd aangetoond dat de heren,
tijdens hun niet-bedelaarstijd,
in grote weelde leefden.
Karel Koper.
k.f.koper@hetnet.nl
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Mijmeringen

Roken in de jaren zestig

I

k hoorde recentelijk dat in 2020 alle sigarettenmerken dezelfde blanco verpakkingen moeten hebben, met alleen daarop
vermeld het merk en een forse gevarenwaarschuwing en toen moest ik met weemoed
terugdenken aan roken in de jaren zestig.
In die tijd had je het idee dat bijna
iedereen rookte. En roken werd
geassocieerd met gezelligheid en
stoerheid en was een expressiemiddel van je beoogde imago. Men
rookte op tv en ik herinner mij
een leraar op de Van Hoogstratenschool, meneer Jopp, die rookte in
de klas sigaretten die hij zelf rolde
en daarbij een plukje Clan pijptabak toevoegde, waardoor er een
heerlijke geur ontstond. Zelf vond
ik het ook wel stoer en ik mocht
van mijn ouders naar het Kerstbal
van Dansschool Eddy Kuipers
in het Kurhaus in Scheveningen
een pakje sigaretten meenemen.
In mijn tienertijd rookte ik pijp,
sigaartjes en sigaretten. Niet
dat ik het lekker vond, maar het
stond wel stoer en droeg bij aan
de gezelligheid. Eigenlijk vond
ik het gewoon goor en ergens op
mijn twintigste ben ik er resoluut

mee gestopt na een heftig avondje
gezelligheid bij vrienden. Daarna
ergerde ik mij aan feestjes waarbij
er flink werd gerookt. Desondanks
hoorde roken er gewoon bij en ik
kan mij herinneren dat er op de
vergadertafel van mijn kantoor
een grote asbak stond met een
assortiment rookgerei ter representatie. En zo zie je hoe roken
in de loop der jaren veranderd is
van stoer en gezellig naar sneu en
asociaal. Ik denk dat veel rokers
zich nu wat triest voelen als zij
rillend van de kou voor de ingang
van het bedrijf waar zij werken
even snel een rookpauze inlassen.
Zeker niet stoer en zeker ook
niet gezellig. Maar ja, dat moet
iedereen zelf weten. Iedereen zal
het wel duidelijk zijn geworden in
de loop der jaren dat roken niet
echt gezond is, maar zo zijn er wel
meer dingen in het leven, maar

dat terzijde. Wat ik wel jammer
vind is de hysterie in de afgelopen
jaren rond de sigarettenverpakkingen, alsof dat iets te maken
heeft met het ontmoedigen van
het roken. In mijn jonge jaren
hadden sigaretten nog prachtige verpakkingen. Kartonnen
schuifdoosjes met fantastische
afbeeldingen ter communicatie
van het merkimago. Ik zie ze
nog voor mij, Chief Whip [op
ieders lip], Miss Blanche, Dunhill,
Craven A enzo. De één nog mooier
dan de ander. Als kind spaarde je
deze doosjes, knipte ze doormidden en zo ontstond er een kaartspel, waarvan ik de spelregels
overigens ben vergeten. Later
werden de verpakkingen anders,
maar de fraaie afbeeldingen
bleven zoals Chesterfield, Peter
Stuyvesant, Camel enzo. Maar
toen kwamen die beeldverstorende waarschuwingen en in 2020
zou het dan helemaal over zijn
met die mooie plaatjes. Ach ja,
mooie herinneringen toch?

Aan huis...
In andere tijden was boodschappen doen geen toer
Kwamen ze gewoon roepend door elke Haagse straat
Soms ’s ochtends vroeg, maar soms ook ’s middag laat
Karretjes van HUS, de Sierkan, de voddenboer, de kolenboer
Op vrijdag de kaasboer met verse eieren van de boerderij
Nog geen supermarkten, maar kleine winkeliers in elke wijk
Met een dubbeltje was je in de snoepwinkel, de Koning te rijk
Groenten kleurrijk uitgestald in de wagen, de wortels en prei
De buren kenden elkaar nog goed in elke straat
Bij de ijskarretjes van Florencia, elke keer weer een feest
Verse roddels, bakkie bij de buurvrouw en gratis goede raad
Ik weet het, die tijd was ooit en is reeds lang geweest
Zie nu de stilte en leegte in de VINEX nieuwbouwstraat
Achteraf gezien, het was zeker geen vetpot, de toekomst niet
gevreesd
Cor van Welbergen
Cor.Welbergen@minbzk.nl

John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

Volledig verzorgde vakantieweken voor ouderen in 7 mooie en ruime vakantiebungalows.
Mooie 1 en 2 persoonskamers, grote woonkamers, ruime badkamers, midden in de natuur en . . . . .
Wij zijn 24 uur p.d. en 7 dagen p.w. bij u voor de noodzakelijke zorg en verzorging.

All inclusive verzorging. Vakantieweken 2020:
(meer dan de 80% van onze mogelijkheden voor 2020 is al gereserveerd!!)
Vakantie bungalows in Brabant,
Overijssel (2 x), Friesland (2 x),
Noord Holland en Limburg.

Prijs per
persoon.

17 t/m 24 april Sevenum Limburg van 775 voor
1 t/m 8 mei De Lutte Overijssel van 775 voor
29 mei t/m 5 juni Lemele Overijssel
26 juni t/m 3 juli Sevenum Limburg
10 t/m 17 juli Bakkeveen Friesland
24 t/m 31 juli Oosterblokker N Holland
7 t/m 14 augustus Sevenum Limburg
21 t/m 28 augustus De Lutte Overijssel
4 t/m 11 september Sevenum Limburg
18 t/m 25 september Dongen
van 775 voor
28 sept t/m 5 okt. Oosterblokker van 775 voor
21 t/m 28 december Lemele Overijssel

€ 695,00
€ 695,00
€ 850,00
€ 825,00
€ 825,00
€ 825,00
€ 825,00
€ 825,00
€ 775,00

€ 695,00
€ 695,00

€ 895,00

1 p. in 2 pers.
kamer toeslag.

€ 100,00
€ 100,00
€ 0,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 0,00

Prijs per
(echt)paar.

€ 1390,00
€ 1390,00
€ 1600,00
€ 1600,00
€ 1600,00
€ 1600,00
€ 1600,00
€ 1600,00
€ 1500,00
€ 1390,00

€ 1300,00

€ 1700,00

Beschikbaar
voor
maximaal...

2 gasten
1 gast
2 gasten
2 gast
4 gasten
6 gasten
3 gasten
6 gasten
2 gasten
2 gasten
6 gasten
5 gasten

O ndersteuning B egeleiding Z org

OBZ Vakanties

Mozartlaan 67, 3335 AG Zwijndrecht.
078-8423704 // 06 54 36 41 05
www.obzvakanties.nl // info@obzvakanties.nl

Wij verzorgen (bijna) alles, zoals . . . . . . . . .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vervoer van deur tot deur.
De thuiszorg en de medicijnen.
Hoog-laag bedden mogelijk.
Alle excursies incl toegangsprijzen.
Verpleegkundige 24 uur aanwezig.
Alle maaltijden, drinken enz, enz, enz.
Mooi wandelterrein en natuur.
Activiteiten binnen en buiten.
1 en 2 persoonskamers.
Grote en gezellige woonkamers.
Maximaal 10-12 gasten per vakantieweek.
Alle kamers met “prive” badkamer.
Oproep- en alarmeringssysteem aanwezig.
Boekingskosten € 25,00 p.p.
GGTO Garantiefonds € 15,00
U kunt uw portemonnee thuis laten.

Een aantal van onze vakantieweken is
al vol geboekt en staan dus ook niet
meer in deze lijst.
Ook het aantal rolstoel-plaatsen is zeer
beperkt. Wees dus op tijd met
reserveren anders is de kans groot dat
er geen plaats meer is.
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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.

Triumph TR5 PI

S

oms heb je van die mijmermomenten dat je
ineens een naam te binnen schiet uit voorbije jaren. En recentelijk was dat Helmie
Schuilenburg. Zij zat achter mij in de klas op de Van
Hoogstratenschool in de Spaarwaterstraat en zij was
vriendin van Rita van Vught, die naast mij zat. Waarom vertel ik dit? Omdat Helmie zeer goed bedeeld
was, wat mij als puberende autoliefhebber zeker niet
ontgaan was. En zo kom ik eigenlijk op de overeenkomst met de Triumph TR5 PI, die ook rijkelijk bedeeld was, maar dan met sportiviteit.
Wat is het toch eeuwig zonde
dat er zo goed als niets meer
over is van de Britse auto-industrie. Met veel warmte denk ik
terug aan mijn jeugdjaren toen
daar de mooiste en ook karakteristieke modellen geproduceerd
werden in de jaren zestig en
zeventig. Met merken zoals
Austin, Morris, Riley, Wolseley,
Triumph, Rover, Hillman, Singer
en Sunbeam. Het bestaat niet
meer. Gelukkig is een groot
aantal een Klassieker geworden
en zijn deze nog in het bezit van
echte liefhebbers, zodat we er
nog steeds van kunnen genieten.
Een topper was en is natuurlijk de Triumph TR5 PI. Alleen
al ernaar kijken geeft mij een
heerlijk gevoel. Niet verwonderlijk natuurlijk, want ook deze
Triumph werd ontworpen door

de Italiaanse designer Michelotti. De 2498cc 6 cilinder motor
met benzine-injectie onder de
motorkap. Deze TR5 PI was
leverbaar in zes kleuren. New
White, Racing Green, Signal Red,
Jasmin Yellow, Royal Blue en
Valencia Blue. Op de optielijst
stond de Overdrive, Spaakwielen en Tonneau Cover. Wat een
karakteristiek frontje met die
grote koplampen. Strakke lijnen
en toch ook weer die ronde
vormen. Prachtige wielen. Door
mijn wimpers heen zie ik deze
TR5 PI rijden in het mooie
glooiende Engelse landschap
of bij een typisch Engelse pub.
Wat een nostalgie. Even een
proefritje maken. Als ik het
portier open, met een druk op
de zo herkenbare deurkruk,
hoor ik weer het geluid dat elke
Triumph toen had. Een bepaalde

knik als hij in zijn deursteun
valt.

Wat mij altijd weer opvalt is dat
auto’s van toen zo’n stuk kleiner
waren dan nu. Instappen is voor
mij een beetje acrobatenwerk,
maar als ik dan zit op de simpele, leren stoeltjes zonder alle
poespas van nu, met traploos
verstelbare rugleuningen,
lendesteunen, stoelverwarming
enzo en mijn handen sla om dat
eenvoudige, lekker aanvoelende

en zeker niet verstelbare stuur,
dan is dat voor mij echt genieten. Kortschakelend pookje in
het midden en uitzicht op een
eerlijk houten dashboard met
een paar fraai gevormde en
eenvoudig bedienbare knoppen
voor de meest essentiële functies. Kom daar nu nog maar eens
om. Het kleine, maar voor mij zo
vertrouwde Union sleuteltje omdraaien, even choken en dan die
waanzinnig lekkere brom van de
uitlaat als de motor aanslaat. De

Beauties of the Sixties (19)
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.

Wat een fraaie
kleurencombinatie!
Fiona in een roze minijurk en de iconische
Rover 3500V8 in het
mosterdgeel. Het Rover
model P6 werd in 1963
geïntroduceerd en was
de eerste Auto van het
Jaar. En model Fiona is
ongetwijfeld getrouwd
met een Britse voetballer.

kap is omlaag, de versnelling in
één en daar spuit ik weg, goed
gebruikmakend van de pk’s
onder de motorkap. Hij stuurt
lekker strak door de bochten
en je voelt precies wat er onder
de wielen gebeurt. Fantastisch
die allesoverheersende lucht
van Engels leer in combinatie
met Castrol olie. Mooi hè, die
herinneringen!

John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

John Vroom (autojournalist)
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Herinneringen aan
D

it jaar is het 35 jaar geleden dat mijn vader,
Ewit Roos, overleed. Mijn moeder, Aaltje
Visser, overleed in 2000. Hoog tijd en voor
mij aanleiding om enkele herinneringen aan hen
en hun viswinkels op te halen.
Hoe het begon…
De familie van mijn vader zat
sinds jaar en dag in de handel: in
de vis en de bloemen. In plaats
van naar school te gaan, liep mijn
vader al op elfjarige leeftijd met
zure bommen en haring over het
strand. In die tijd had je nog geen
diploma’s nodig om te kunnen
werken; een ventvergunning was
voldoende. In 1937 trouwde mijn
vader met zijn grote liefde Aaltje
Visser. Het verhaal hoe zij bij
elkaar zijn gekomen, hebben wij
als kind vaak gehoord. Mijn vader
liep met een vriend in de Keizerstraat en zag mijn moeder aan
de overkant van de straat lopen.
Tegen zijn vriend zei mijn vader
toen: “Dat wordt mijn vrouw.” En
zo is het ook gegaan. Eef en Aal
kregen drie kinderen: Dik, Dini
en Janny.
Vishal in Scheveningen
In het begin van hun huwelijk
stonden mijn ouders met hun
vis op de markt aan de Herman
Costerstraat. Eind 1946 kochten
zij de hal in de Marcelisstraat
37B in Scheveningen, waar ze
een viszaak begonnen. Ik herinner
mij nog goed hoe die hal eruitzag.
Aan de buitenkant twee hoge
groene, houten deuren; binnen een
rood-bruine tegelvloer en een lang

Visafslag Kabeljauw in Scheveningen

granieten aanrecht voor de schalen met gebakken vis en haring.
Daarboven twee lange planken
aan de muur, waarop alle fooitjes
van klanten werden gegooid,
totdat er werd ingebroken en het
fooiengeld gestolen werd. Weg
was dan het extraatje! Rechts aan
de muur twee witte stenen bakken
voor de verse vis, met twee weegschalen daarboven. In de hoek
een schoonmaakbank met een gat
voor het visafval.
Achter de hal was een deels
overdekte plaats met het ‘bakhok’. Mijn zus Dini herinnert zich
nog dat tegen de achterwand een
grote vrieskist stond die rondom
met Delfts blauwe tegeltjes was
bekleed. Hierin werd de verse vis
bewaard tussen stukken ijs, waarvoor mijn vader bij Jaczon aan de
haven grote ijspalen haalde. Later
liet mijn vader de kist afbreken en
werd een moderne vrieskast geïnstalleerd. De tegeltjes verhuisden
naar de plank van het fooiengeld
en werden uiteindelijk voor een
aardig bedrag aan een geïnteresseerde klant verkocht. Gestoomde
makreel, bokking, sprotjes en
paling werden uitgestald op een
losse toonbank bij de ingang.
Bij een ingrijpende verbouwing
onderging de hal een grote
metamorfose: mijn vader liet de

Evenement voor de straathandel in Scheveningen. De derde vrouw van links is mijn moeder, rechts naast haar staat mijn tante Co.

karakteristieke deuren van de hal
vervangen door een winkelpui,
omdat het in de winter te koud
was in de open hal.
Viswinkel in Den Haag
In 1958 openden mijn ouders een
viszaak in Den Haag Zuid-West

op het nieuwe winkelplein aan de
Beresteinlaan. De gemeente zocht
middenstanders voor deze nieuwe
wijk en mijn ouders wilden wel
naar Den Haag verhuizen, op
voorwaarde dat er een woning
beschikbaar was. Dat was het
geval en mijn moeder mocht een

vierkamerwoning uitkiezen met
uitzicht op onze nieuwe winkel:
een van de kiosken op het winkelplein. Mijn vader reed ’s ochtends
vroeg in zijn Volkswagenbus naar
de visafslag in Scheveningen.
Daar kocht hij vis in voor beide
winkels, leverde eerst de handel
af in de Marcelisstraat en reed
daarna door naar de zaak in Den
Haag. Samen met haar zus Co en
mijn zus Dini hield mijn moeder
zich bezig met de verkoop. Mijn
vader en oom Willem bakten vis.
In Scheveningen werkten mijn
broer Dik en Jan Taal.
Vroege visafslag
Toen ik op de lagere school zat,
ging ik in de zomervakantie
soms met mijn vader mee naar
de visafslag, die tot 1964 op de
Dr. Lelykade zat. We vertrokken
dan om vijf uur met de auto naar
Scheveningen, want om zes uur
begon de visafslag. Op de kop van
het gebouw, waar nu restaurant
Simonis is, zat de Ducdalf, de
koffietent waar alle vishandelaren
voor de afslag koffiedronken. Ik
zat daar als klein meisje tussen al
die grote kerels, die constant grappen maakten. De visafslag vond
toen nog bij de vis zelf plaats. Op
de natte, glibberige grond waren
honderden kisten vis in groepjes
opgesteld. De kopers en afslagers
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Vishandel Roos
die dag. Soms vouwde ik kranten
uit in het winkelpandje schuin
aan de overkant van de straat,
dat mijn vader gehuurd had als
opslagplaats. Verse vis werd toen
nog in kranten verpakt. Vanuit de
visafslag kwam mijn vader naar
de Marcelisstraat om de vis af te
leveren en mij weer op te halen.
Bij de haven kocht hij voor mij
zeekaak, waar ik dol op was. Zeekaak - ook wel scheepsbeschuit
genoemd - kon lange tijd worden
bewaard, en grote hoeveelheden
hiervan gingen mee aan boord
van de vissersschepen. Ik at de
zeekaak gewoon uit de zak, maar
je kon er ook ‘franje’ van maken.
De zeekaak werd dan tussen twee
borden in de thee geweld en met
boter en suiker gebakken.

Kiosken op het winkelplein aan de Beresteinlaan. Uiterst rechts de viswinkel van mijn vader in 1961. Foto: collectie Haags Gemeentearchief.

Van heinde en verre
Zo nu en dan nam mijn vader een
grote bruinvis of haai mee van
de afslag voor in de winkel in
Den Haag. Die werd dan buiten
neergelegd, zodat alle kinderen
in onze nieuwbouwwijk die van
dichtbij konden bekijken. Op een
keer stak een jongetje zijn hand
in de bek van een haai en een
vriendje gaf er een klap op. Het

Vishandel De Lange Marcelisstraat 37B

Bewijs van erkenning van Produktschap voor Vis en Visprodukten

stonden om de kisten heen en
als alles verkocht was, legden de
kopers een ‘firmabriefje’ met hun
handelsnaam op de vis die ze hadden gekocht. Soms waren dit heel
merkwaardige namen. Zo luidde
de firmanaam van mijn vader
‘STOP’. Als mijn vader een partij
kabeljauw had gekocht, plakte hij
op de vis in iedere kist een briefje
met ‘STOP’ erop.
Zeekaak of scheepsbeschuit
Na een uurtje was ik meestal wel
uitgekeken en liep ik over het
strand via de Keizerstraat naar
onze vishal in de Marcelisstraat.
Daar kreeg ik dan thee van mijn
broer Dik, die al bezig was met
het klaarzetten van de handel voor

gevolg laat zich raden en voortaan
mocht mijn vader geen haaien
of bruinvissen meer meenemen.
Onze winkel in Den Haag was
heel succesvol. Mijn vader had de
kleine, vierkante kiosk van binnen
met witte tegels laten bekleden
en hij inspecteerde deze altijd op
hardnekkige visschubben. Iedere
avond werd de winkel grondig
schoongemaakt. Mijn vader stelde
er een eer in zijn vis zo mooi
mogelijk goudbruin in verse olie
te bakken. Hij had een speciale
techniek om te voorkomen dat
de bakolie in de vis zou dringen
en slap zou worden. Als de lekkerbekjes en scholletjes uit de
kokendhete olie kwamen, zette hij
ze eerst rechtop op een rek boven

de visbakoven, zodat de olie eruit
kon lopen. Hij stond bekend om
zijn mooie product en mensen
kwamen van heinde en verre om
bij mijn vader gebakken en verse
vis te kopen. Klanten beweerden
soms dat hun kat alleen verse vis
van mijn vader wilde eten. Op
vrijdagavond kwamen klanten uit
hun werk gebakken vis afhalen, die zij van tevoren hadden
besteld. De vis was dan precies
op tijd klaar, zodat de mensen
deze warm mee naar huis konden
nemen. Onze winkel stond rond
etenstijd dan ook tot de nok toe
gevuld met klanten. Vaak stond
er een rij tot aan buiten. Wijzelf
zaten op zo’n dag meestal pas om
acht uur ’s avonds aan tafel.
In 1977 verkochten mijn ouders
de zaak in Den Haag en verhuisden naar Scheveningen. Niet lang
daarna werd ook de winkel in

Scheveningen verkocht. Tegenwoordig zit daar Vishandel De
Lange; een prachtige zaak waar
mijn vader met grote bewondering
had rondgekeken. Mijn ouders
hebben nog acht jaar samen
genoten van hun welverdiende
rust. Zij vonden het heerlijk om
over de boulevard te lopen, en

Viszaak in Den Haag met bruinvis

op maandag gingen zij naar de
Haagse markt om een praatje te
maken met de vishandelaars en
om een visje te eten.
Janny Roos
janny.roos@hetnet.nl
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OPEN HUIS
Zorghuis dr. W. Drees
Zaterdag 21 maart
Tijd: 11.00- 15.00 uur
Adres:
Morsestraat 19
2517 PM Den Haag
Tel: (070) 346 95 55

Altijd al een kijkje willen nemen in het
gezellige Zorghuis dr. W. Drees?
Overweegt u vrijwilligerswerk te gaan
doen? Werken in de zorg? Lijkt het u als
wijkbewoner gezellig om van tijd tot tijd
te dineren in ons restaurant? Of bent u
geïnteresseerd om bij ons te komen
wonen?

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

,-

500

o
De h

ogs

rij
te p

s sin

are
ds j

n!

Kom dan op 21 maart tussen 11 uur en
15 uur bij ons langs. U kunt terecht voor
leuke workshops, informatie,
rondleidingen, heerlijke poffertjes,
pannenkoeken en muziek. Proef en
ervaar de sfeer van dit mooie huis.

Al 35 jaar een vertrouwd adres
www.hwwzorg.nl
www.werkenbijhwwzorg.nl

de haagsche
glashandel bv
AVOND- NACHT- EN WEEKEND SERVICE

Behandeling
aan huis

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten

S
L
A
I
C
E
TIE
P
C
A
S
TIS RED
MET GRA

UIT
R • EROP
VOORJAA ONSPECIAL
O
ZORG • W

VIER KEER PER JAAR
VERSCHIJNT ER EEN
SPECIALE EDITIE VAN
DE HAAGSE TIJDEN

Onze servicedienst is 24/7 bereikbaar voor het leveren en zetten van glas.

In deze specials geven wij gratis redactie
weg bij afname vanaf een 1/8 advertentiepagina. Een mooie gelegenheid om onze
lezers extra te informeren.

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

www.haagglas.nl

MEDEN & PERZEN
PERZISCHE TAPIJTEN - SINDS 1975

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

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

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

Voorjaar Special
Eropuit Special
Zorg Special
Woon Special

-

17
12
9
13

maart
mei
juni
oktober

Blijf op de hoogte van onze acties en
abonneer u op onze nieuwsbrief via:
dehaagsetijden@bruckel.nl

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

DE HAAGSE KRANT VAN ALLE TIJDEN

John, Martijn en Jasper Jellema

DE KAPPER

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

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

BIJ U THUIS
THUISKAPPER DEN HAAG

Boudewijn Regenbogen
Docent Kappersacademie

070 - 323 92 21/ 06 -234 001 38
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Ethica Restaurant & Bar
Op de hoek van de Dunne Bierkade en de Paviljoensgracht vinden we een
bijzonder restaurant met een bijzondere naam; Restaurant Ethica. Ethica? Waar
hebben we die naam toch eerder gehoord? Het beeld om de hoek van Spinoza
frist ons geheugen op. Benedictus de Spinoza schreef immers Ethica, Ordine
Geometrico Demonstrata (Ethiek uitgelegd volgens de meetkundige methode),
een filosofisch boek dat pas na zijn dood in 1678 werd gepubliceerd. Hierin stelt
hij onder andere dat we om goed te leven eerst de natuur en de werkelijkheid
rationeel moeten begrijpen.
Filosofie
De filosofie van Spinoza sluit
perfect aan bij de filosofie van
Ethica;
1. Duurzaam, lokaal & zelfgemaakt.
De ingrediënten van de gerechten worden lokaal gezocht en
gevonden en zoveel mogelijk
zelf bereid. In en om het restaurant staan eigen fruitbomen,
kruidenplanten en gekweekte
groenten.
2. Plantaardig
Van de gerechten is 80%
plantaardig en 20% bereid met
dieren waarvan een overschot
is in Nederland. In plaats van

te worden vernietigd, gebruikt
Ethica ze in hun maaltijden.

Warm eigentijds
restaurant
Ethica is een ruime en warme zaak met een eigentijdse
inrichting. Grasgroene muren en
plafond, jaren vijftig kastjes (het
lijkt wel Pastoe), prachtig zelf
beklede stoelen, en mooie lampen. Eigenaresse Joske blijkt dan
ook een design- en kunstwinkel
te hebben op het Noordeinde.
Eten van de toekomst
Met een goed glas Primitivo
bestuderen we de menukaart.

We vinden verschillende borrelhapjes, acht voorgerechten
en zes hoofdgerechten. Vooraf
delen we de rivierkreefttartaar
met verse kruiden, ingemaakte citroen, frisse salade en

zuurdesembrood, daarnaast de
oesterzwamceviche, in citroen
gegaarde oesterzwammen met
geroosterde tomaatjes, amandelen, amandelsaus en gebakken

kappertjes. Beide gerechten rijk
van smaak! Als hoofdgerechten
de Schiphol-gans en een oesterzwamtempura. De sous-vide
gegaarde gans is prachtig rood
en heerlijk mals. De tempura
heeft een mooie bite en combineert verrassend goed met de
tomaat-aardbei relish. Naderhand zitten we aardig vol, maar
een citroentaartje met bastognebodem, bosvruchtencoulis
en vers fruit en een dessert met
gebakken banaan met kokos-limoenbladcreme en perenijs
gaan er nog wel in.
Ethica is een bar en restaurant
van de toekomst, met eetcafé

prijzen. Het kan niet lang meer
duren of er zijn in Den Haag en
in de rest van Nederland vele
zaken met een mooie filosofie
zoals die van Ethica. Petje af
voor eigenaren Joske en Robin!

Ethica Restaurant & Bar
Dunne Bierkade 34-35,
2521 BD Den Haag
info@ethicarestaurant.nl
070-2159093

Voor
Hoofd
Na
Fris
Wijn

€ 6,50
€ 15,50
€ 6,50
€ 2,50
€ 4,00

- € 8,50
- € 19,50
- € 8 ,50
- € 5,25

Idee voor een Haagse kwestie?
Mail naar Milja de Zwart: haagsekwesties@dehaagsetijden.nl

Met de tram

Vlakbij mijn huis stoppen, heel comfortabel, twee trams: 16 en 3. Sinds ik weer in
Den Haag woon, ervaar ik dagelijks de luxe van het op de fiets naar je werk gaan.
Maar als het stortregent en/of heel hard waait, is de tram een uitkomst. Alleen
ben ik dan niet de enige die instapt, al dan niet met druipende paraplu. Daardoor
leert zo’n tramreis ook iets over de Haagse omgangsvormen.

Lijn 16 vind ik een van de leukste
tramlijnen. Van de haven slingert
hij zich door de verschillende sferen van de stad: Statenkwartier,
Duinoord, Regentes, Zeehelden,
‘de stad’ zoals wij thuis het
centrum altijd noemden, langs de
Hofvijver en het Lange Voorhout
en verder naar Wateringen, maar
zo ver kom ik doorgaans niet.
Op zo’n regenachtige dag zit de
tram ’s ochtends en ’s middags
volgepakt. Wat opvalt: niemand
staat meer op voor iemand.
Zij die zitten, staren op hun
telefoons en hebben oordopjes
in, zodat zij zich compleet van de
buitenwereld hebben afgesloten.
Het is dus maar beter gezond van
lijf en leden te zijn als je op zulke
momenten de tram neemt.
Nu heb ik laatst vriend Joost
een eind op weg gebracht naar

zijn huis. Hij is zo goed als blind
en heeft dan ook een blindenstok. Bij de overstap had hij zijn
zinnen gezet op de plaats voorin,
die volgens de pictogrammen
gereserveerd is voor ouderen en
mindervaliden. Maar vlak voor
hem ging daar een niet zo oude
mevrouw zitten. Omdat ik uitga
van de redelijkheid van mensen,
ging ik mee naar binnen en vroeg
haar vriendelijk of zij plaats
wilde maken. Ze reageerde niet.
Achter mij riep Joost, ongeduldig
geworden door ervaring: “Weg,
weg!” Dat herhaalde de vrouw
met een spottend lachje: “Weg,
weg!” Toen Joost daarop bijna op
haar schoot belandde, koos ze
snel een andere plek.
Schoonmoeder
Hier tegenover staan ook heel
andere ervaringen. Eens stapte

er een conservatoriumstudent
met zo’n levensgrote contrabas
in de tram – best wel wringen
om erin te komen. Vraagt de
trambestuurder: “Zo, zit daar je
schoonmoeder in?” Hele tram
ligt dubbel natuurlijk, en mocht
iemand zich hebben geërgerd
aan het groottransport, dan liet
die dat niet meer blijken.

In deze orde was ook de verhuizing van een levensgroot, plastic
skelet, waarbij ik onlangs assisteerde. Het skelet had geposeerd
tijdens de tekenles en na afloop
nam zijn eigenaar, Friso, hem
mee naar huis. Nu was het na
tienen en zaten er niet heel veel
mensen in tram 3 richting het
Spui, maar het was opvallend hoe
koel de medepassagiers eronder
bleven. Eén medepassagier vroeg
streng: “Heeft die meneer wel
een kaartje gekocht?” Waarop
Friso naar waarheid antwoordde: “Nee, hij rijdt zwart.” Maar
verder wist het skelet alleen een
paar steelse blikken en een enkele glimlach los te maken.

Spuwen
Toen ik klein was namen we af
en toe lijn 6 vanaf het Kleine Loo
naar ‘de stad’. In die tijd hingen
er bordjes in de tram waarop
stond wat je niet mocht doen.
‘Niet spreken met de bestuurder’,
bijvoorbeeld. Ik kon net lezen
en had grote moeite met het
ontcijferen van het voorschrift
‘verboden te spuwen’ (soms denk
ik: hang ze maar weer op. Maar

dit terzijde). Toen ik eindelijk met hulp van m’n vader - wist
wat spuwen was, schijn ik te
hebben geroepen:
“O, maar dat durf ik best!”

Conducteur
Tegenwoordig zijn de bordjes
vervangen door pictogrammen,
die een hele serie verboden en
geboden uitbeelden: niet eten
of drinken, geen herrie maken,
niet rolschaatsen in de tram,
plaats maken voor mensen die
minder mobiel zijn, geen voeten
op de bank. Maar of het nou
bordjes of pictogrammen zijn, de
vraag is natuurlijk of ze worden
nageleefd. Nu kun je hier de
bestuurder niet op aanspreken.
Figuurlijk niet, maar in de RandstadRail ook letterlijk niet. Het is
vaker overwogen en een jaar of
tien geleden zijn er ook proeven
mee gedaan, maar ik opper het
maar weer eens: misschien is het
een goed idee om de conducteur
weer te laten meerijden op de
tram? Al was het maar om te
voorkomen dat je eerst een skelet moet zijn, voordat er iemand
voor je opstaat.
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Bell in Haagse centrales
N

adat Alexander Graham Bell in 1878 het
concept van de telefoon - uit 1860 van Philip Reis - rijp had gemaakt voor de praktijk
en daarop een octrooi had bemachtigd, begon het
tijdperk van bellen tussen abonnees. Eerst mondjesmaat, maar al gauw nam het een grote vlucht.
Handmatig telefoneren
In basis bestond de Belltelefoon uit een spreek- en een
luistergedeelte, via twee draden
verbonden met een andere
telefoon. De geluidstrilling via
een membraan in het spreekgedeelte werd omgezet in een
electrische trilling waarvoor
een batterij nodig was in de
telefoon, de zogenaamde lokaalbatterij. Via de draadverbinding
kwam de electrische trilling aan
bij de andere telefoon, alwaar
via een gelijksoortig membraan
in het luistergedeelte deze trilling weer werd omgezet in een
geluidstrilling. Een telefoniste
zorgde voor verbinding tussen
telefoons. Zij zat aan een tafel
(handcentrale) met voor iedere
abonnee een eigen klinkcontact,
verbonden met diens huisadres
en een valklepje met nummer.
Voor verbinding tussen twee
nummers draaide de aanvrager
aan een slinger, waarmee een
aparte electrische oproepspanning werd opgewekt, zoals bij

spanning van de aanvrager, en
verbond haar telefoon met de
aanvrager. Die gaf aan met welk
nummer verbinding gemaakt
moest worden. Zij stak een
tweedraads koord in het contact
van de aanvrager en de andere
kant in dat van de ontvanger en
maakte vervolgens op eenzelfde
wijze met haar slinger een
oproep naar de ontvanger, waar
dan een bel overging. De telefoniste verbrak de verbinding
door het koord te verwijderen
nadat beide abonnees even aan
hun slinger hadden gedraaid.

Automatisering

Telefoneren tussen huisaansluitingen ging via openbare handcentrales. Voor bijvoorbeeld
banken en ziekenhuizen waren
er bedrijfscentrales (PBX) voor
intern telefoneren en verbinding met de openbare centrales (stadslijnen). Met steeds
meer abonnees namen ook de
handcentrales toe in aantal en
grootte en daarmee ook het

1928 Rode Kruis Bedieningstoestel 7001 PABX

manier van verbinden noodzakelijk. Die werd gevonden
in geleidelijke automatisering
van de verschillende verbindingsstappen. Onderdelen van
automatisering waren het verplaatsen van de spanning van de
lokaalbatterij naar een centraalbatterij in de centrale, het
gebruik van een kiesschijf voor
nummerkeuze en electrische

1906 Den Haag handcentrale

een fietsdynamo. De telefoniste
zag op haar tafel de oproep
voor een verbinding door het
openvallen van het valklepje,
geactiveerd door de opgewekte

aantal telefonistes. Deze grote
groei, tot wel tientallen meterslange tafels met telefonistes, en
het gebruik van de telefoon als
fenomeen maakten een andere

1922-1977 Lijnzoeker Marnix

verbindingsschakelaars (hefdraailijnkiezers en -zoekers, de
zogenaamde Rotary) in plaats
van koordverbindingen. De slinger was niet meer nodig omdat
het opnemen van de hoorn van
de haak volstond. Alles ging niet
in één keer, maar naar wat in de
paktijk nodig was, vaak ingegeven door de kosten. Een tussenfase was de combinatie van een

half-geautomatiseerde centrale
met nog steeds eerst een verbinding naar een telefoniste, die
vervolgens het gevraagde nummer koos en zo de schakelaars
instelde om de verbinding naar
de ontvanger te laten maken, op
te roepen en met de aanvrager
te laten verbinden. Bij vol-automatisering was geen telefoniste
meer nodig.

Haagse centrales

De Bell Telephone Manufacturing Company (BTMC) uit
Antwerpen, opgericht in 1882,
was het bedrijf dat als een van
de eerste in Europa telefoons en
centrales bouwde en leverde. In
1883 kwam de eerste handbediende centrale naar Den Haag.
In 1899 kreeg Scheveningen zijn
eerste eigen handcentrale. De
Nederlandsche Bell-Telephoon
Maatschappij (NBTM) verleende
als operator de diensten. NBTM
was in 1880 opgericht vanuit
New York door de International
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veningen (Kerklaan). Het aantal
abonnees nam met 10% per jaar
toe; reden voor de Haagse telefoondirectie om op zoek te gaan
naar automatische systemen op
de markt en daarvoor reisde de
directie door Europa en naar
Amerika. Resultaat was om te
beginnen met half-automatische
systemen, om later over te gaan
tot vol-automatisch. De keuze
viel op het systeem van BTMC.
In 1914 plaatste Den Haag
een eerste definitieve order
bij het BTMC-verkoopkantoor
in Den Haag, in 1911 opgericht aan de Albertinestraat
in Bezuidenhout, voor een
7-A half-automatische Rotary
centrale in Scheveningen. De
keuze voor half-automatisering
was ingegeven door het feit dat
anders alle toestellen moesten
worden vervangen door een
type met kiesschijf. Door de eerste wereldoorlog, 1914-1918,
kwam de Scheveningse centrale
op 7 januari 1920 vertraagd in
bedrijf. De oude handcentrale
verhuisde naar Bezuidenhout
(Kon. Sophiestraat), alwaar
in 1923 alsnog een 7-A werd
geplaatst met zowel half-automatische als vol-automatische
lijnen. Ondertussen had Den
Haag ook bestellingen geplaatst voor Den Haag-West, de
Marnixcentrale aan de Constant
Rebecquestraat, voor Centrum
(Hofstraat) en Bezuidenhout. In
1924, BTMC was ondertussen

Logo NBTM

Bell Telephone Company om
telefoondiensten aan te bieden
in Nederland. In 1903 nam de
Gemeente-Telephoon (G.T.) Den
Haag de diensten van NBTM
over en installeerde een Centraal Batterijsysteem van BTMC
in Den Haag aan de Hofstraat.
Met de invoering van deze
handcentrale moest de G.T. alle
abonneetoestellen met lokaalbatterij vervangen en gingen
alle ‘Bell’-telefonistes over in
gemeentedienst.

In 1913 had Den Haag twee
handbediende centrales, in het
centrum (Hofstraat) en in Sche-

onderdeel geworden van IT&T
met nu ook een werkplaats en
installateurs in Den Haag, was
het Haagse telefoonnetwerk
tenminste volledig half-automatisch.
Het duurde tot 1930 voordat
Den Haag overging op volledige
automatisering en abonnees op
elk gewenst moment zelfstandig met elkaar konden bellen.
De toename van het aantal
abonnees maakte centrales in
de diverse wijken noodzakelijk, die waren verbonden met
knooppuntcentrales zoals de
Marnix. In 1931 stonden er
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1922 PBX Rotterdamsche bank Den Haag

onder andere wijkcentrales in
de Jan van der Heijdenstraat,
de Fuchsiastraat, Tramstraat
(Loosduinen), de Bisschopstraat
(Benoordenhout) en “Vreugd
en Rust” (Voorburg). Er volgden nog meer centrales in de
Haagse wijken om de groei bij
te houden. Knooppuntcentrales
werden verbonden met een
districtcentrale, aan de Nobelstraat/Torenstraat, en vanaf
1962 met een tweede (de DC-2)
in de PTT-toren aan de Prinses
Beatrixlaan. Op 14 maart 1936
werd een bedrijfscentrale voor
drie ministeries in een kantoorpand aan de Bezuidenhoutseweg 30 geïnstalleerd.

gebouwen van de centrales staat
tegenwoordig apparatuur waarop de verdelers opnieuw zijn
aangesloten. Nu voor verbinding
naar het internet. Waar vroeger
thuis de vaste telefoon was aangesloten op de twee draadjes,
is dat nu een modem dat de
communicatie verzorgt naar de
aansluiting van bijvoorbeeld
de televisie, mobiele telefoon,
Wi-Fi, computer, tablet en vaste
telefoon. Met de komst van kabeltelevisie kregen huizen, naast
de telefoonaansluiting, ook een
tweede kabel binnen waarmee
op eenzelfde wijze internettoegang, TV en bellen mogelijk

In 1940 ontstaat uit het verkoopkantoor, met inmiddels een
fabriek aan de Scheldestraat, de
Nederlandse Standard Electric
Maatschappij (NSEM) met
BTMC als grootaandeelhouder.
NSEM verhuisde na de Tweede
Wereldoorlog naar het door
Siemens gedwongen verlaten
complex aan de tweede van
der Kunstraat/Waldorpstraat.
NSEM produceerde in haar
Haagse fabriek de rekken en kabelbomen zelf en assembleerde
de centrales verder met door
BTMC aangeleverde onderdelen.
De oude rotarycentrales hebben
tot in de jaren tachtig gefunctioneerd.

Vandaag de dag

De twee draadjes in ieder huis,
die vroeger verbonden waren
met een (wijk)centrale, zijn niet
verdwenen. Het is bijna onvoorstelbaar hoeveel draden er in
een centrale bij elkaar komen
in dikke kabels, aangesloten
op verdelers. In de voormalige

1928 Handcentrale RK Zkh Westeinde

werd. Nog niet zo lang geleden
deed de glasvezelkabel zijn intrede in de woning. Het kan ook
zonder fysieke kabelaansluiting
maar draadloos (Digitenne en
satellietontvangst). Wilt u meer
lezen over dit onderwerp? U
leest erover in het boek 125 jaar
bellen met Bell door onze auteur
Thomas Lof.

Danny van der Steen
Telecommunicatie Erfgoed
Stichting (Teles)
communicatie@telecom-erfgoed.nl
www.telecom-erfgoed.nl
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Thee en koffie in Den Haag

I

k houd van thee en niet van koffie; mijn
man houdt van koffie en niet van thee.
Gelukkig zijn we het over één ding wel
eens: de leukste en interessantste koffie- en theewinkel van Den Haag is Inproc op de
Denneweg.

Indische PROducten
Centrale
Al in 1853 begon de familie
Leupen in een winkel op de
Denneweg met het verkopen
van Indische producten. Ze importeerden zelf allerlei producten uit onze toenmalige kolonie
Nederlands-Indië.

Familie Bartfeld

In 1937 nam Max Bartfeld het
bedrijf over. Hij en zijn gezin
waren in 1937 uit Duitsland
vertrokken, omdat ze zich daar
als Joden niet meer veilig voelden. Dat was Den Haag ook niet
meer na mei 1940. Door onder
te duiken, heeft de familie de
oorlog overleefd.

Een andere winkelier, de heer
Liesker, heeft de winkel in de
oorlog heel goed beheerd. Daar-

door konden de Bartfelds Inproc
weer voortzetten. Ze hebben de
zaak tot 1967 gedreven en hem
toen verkocht aan de familie
Buys.

mengden de thee. Er ontstond
een eigen huismerk ’Melati’, dat
je nog steeds kunt kopen. Deze
thee is een van mijn favorieten.
Ze besloten ook om zich te concentreren op thee en koffie, dus
geen producten als kroepoek en
tempé meer te verkopen.
Na het overlijden van Piet in
1993 is Corrie met de hulp van
vertrouwde medewerkers door-

Gered door een beeldje

gegaan. In 2005 heeft ze de zaak
verkocht aan de firma Wijs en
Zonen, die de winkel verhuisde
naar de Denneweg 134 en het
branden van koffie naar Nieuwerbrug. Helaas is ook Corrie
veel te vroeg overleden.

Eind 2015 dreigde de winkel
te sluiten, maar Inproc werd
gered door een Chinees beeldje
in de etalage. Het beeldje was
eigendom van de familie Buys.
De toenmalige eigenaar nam
contact op met dochter Krista
Buys: ze moest het beeldje
komen halen, omdat de winkel
ging sluiten. Dat kon zij niet
zomaar laten gebeuren en zij
besloot de winkel terug te kopen. Krista volgde haar ouders
vol trots en enthousiasme op. Ze
draaide zelf als kind vaak mee in
de winkel; die basisopleiding is
prima in orde. Tot op de dag van
vandaag komen er nog klanten

Familie Buys

Piet en Corrie Buys hadden weinig ervaring met winkels, maar
door te kiezen voor kwaliteit en
aandacht waren ze succesvol.
De koffie werd door hen zelf
vers gebrand en gemalen en ze

Haagsche Courant 1975 Koffiebranderij
Buys - Piet Buys en echtgenote

Miele wasautomaat
met cadeau!

Miele WEB035WPS
wasautomaat

€ 999,-

• Eenvoudige bediening
• 7 kg. softcare trommel
• Zeer zuinig A+++
• Stil en krachtig
• Lange levensduur
• 1400 toeren centrifuge
• Dubbele waterbeveiliging
• 2 jaar garantie

• Inclusief bezorgen, installeren en afvoeren van de
verpakking en oude machine door onze installateurs.
• Snel en uit voorraad leverbaar.

GRATIS

Miele stofzuiger t.w.v. € 189,-

• Bij aankoop van de Miele WEB035WPS
• Zolang de voorraad strekt

EMMASTRAAT 10 • RIJSWIJK CENTRUM • TELEFOON 070 390 05 05

WWW.DEVRIESELEKTRO.NL

die destijds al bij haar ouders
bestellingen kwamen halen.

Sinds 1 april kun je Inproc
vinden op de Denneweg 63.
Hier brandt Krista als vanouds
weer zelf koffie en mengt ze
theemelanges naar oud recept.
Ik ben erg blij dat ze besloten
heeft dit Haagse instituut in
stand te houden, zodat wij er
allemaal van kunnen blijven
genieten!

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

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

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

Groepswandeling Bezuidenhout, heden en verleden

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.

In het Bezuidenhout, een wijk met een bewogen geschiedenis, stonden al geruime
tijd buitenhuizen langs de Bezuidenhoutseweg toen in 1863 begonnen werd met de
aanleg van het Rhijnspoor. Daarna is langzamerhand een wijk aangelegd, aanvankelijk
bedoeld voor welgestelde mensen. Er veranderde veel door het tragische bombardement van 3 maart 1945. Heel wat moois is verdwenen maar er is ook nog het een en
ander gebleven of nieuw gebouwd. Nu, 75 jaar later, is het een wijk met woningen en
kantoren. Tot en met zaterdag 7 maart organiseert Gilde Den Haag groepswandelingen door deze Haagse wijk, met verhalen over zowel heden als verleden.

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.
Première nieuwste Branoul-productie Oblomov

Op 8 maart gaat Oblomov in Theater Branoul in première: een fonkelnieuwe en
energieke bewerking van het meesterwerk van de Russische schrijver Ivan Gontsjarov.

Wanneer & waar: do 5, vr 6 en za 7 mrt, 11.00u, Centraal Station/Anna van Buerenplein
Studiemiddag Oranjehotel: geschiedenis moet je horen.

Hoe kun je podcasts gebruiken voor het vastleggen van de geschiedenis? Die vraag
staat centraal tijdens een studiemiddag op 5 maart in het Oranjehotel. Het Oranjehotel is de gevangenis in Scheveningen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in gebruik
was bij de bezetter. Aanleiding voor de bijeenkomst is de podcastserie Oranjehotel in
verzet. Hierin portretteert Peter de Ruiter een aantal verzetsstrijders die tijdens hun
gevangenschap de strijd hebben voortgezet. De podcasts geven in compacte vorm een
deel van de geschiedenis weer, met stemmen van de gevangenen zelf, van hun nabestaanden en van historici. Er zijn drie sprekers op 5 maart, elk nauw verbonden aan
hun onderwerp: Piet Wapperom jr (over zijn vader), karmelietesse Hettie Berflo (over
Titus Brandsma) en Edmond Wellenstein (over zijn vader Mom Wellenstein).

Wanneer & waar: do 5 mrt, 13.30u, Oranjehotel, Van Alkemadelaan 1258

Muzikale reis naar de Roaring Twenties

Foto: Rob Hogeslag

De vermogende intellectueel Ilja Iljitsj Oblomov is de ultieme incarnatie van de overbodige man: hij die niet tot daden komt. Zo is hij al jaren bezig een plan uit te denken om
zijn landgoed Oblomovka te reorganiseren, maar dat plan komt nooit af. Oblomov leidt
een hoofdzakelijk slapend bestaan, droomt van zijn idyllische jeugd op het slaperige
landgoed Oblomovka, wordt aangekleed door zijn trouwe dienaar Sachar en uitgekleed
door zijn huisvriend en streekgenoot Tarantjev. Oblomovs studievriend, de Duitser
Stolz, is zijn tegenpool, een man van de wereld. Telkens verschijnt hij aan Oblomovs bed
om hem te verleiden tot wandelen, het bezoeken van soirees, verliefd worden en ander
vermoeiend gedoe.
Oblomov is de tweede roman van Gontsjarov en werd voor het eerst gepubliceerd in
1859. Manon Bartels bewerkte dit verhaal over besluiteloosheid en lethargie en tekent
ook voor de regie. Naast Bob Schwarze spelen Sijtze van der Meer en Roeland Drost in
deze nieuwe productie. Voor de totstandkoming van de voorstelling is Theater Branoul
een crowdfundingcampagne gestart. Op deze manier wil het theater zorgen voor voldoende budget om alle acteurs een eerlijk salaris te geven. Branoul is het enige literaire theater van Nederland. Het opereert op het snijvlak van literatuur en theater. Het
publiek zit dicht op de huid van de acteurs en krijgt het gevoel ‘hier wordt iets speciaal
voor mij gedaan’. Oblomov is te zien tot en met 16 april 2020.
Wanneer & waar: première zo 8 mrt, 14.00u, Theater Branoul, Maliestraat 12
Gevarieerd Matineeconcert Helden
Op 8 maart brengt harmonieorkest St. Caecilia een gevarieerd matineeconcert ten gehore. Met filmmuziek uit Floris, Robin Hood en Braveheart worden de helden uit vroeger
tijden bejubeld. Ook moderne, muzikale helden krijgen een plek in het repertoire, zoals
Amy Winehouse, Seal en onze eigen Duncan Laurence. Hoogtepunt is het indrukwekkende stuk l’Homme Armé dat teruggaat tot een middeleeuwse oorsprong.

Wanneer & waar: zo 8 mrt, 14.30u, Marcanto Muziekcentrum, Groene Zoom 11

Met een tournee door Den Haag en Leiden blaast The Autoreverse Jazz Orchestra muziek uit de Roaring Twenties nieuw leven in. Nu in 2020 de ‘nieuwe’ Roaring Twenties
zijn aangebroken, is het een mooi moment om terug te blikken op de vorige eeuw.
Het jaar 1920 is niet alleen bekend vanwege het verbod op de verkoop van alcohol
in de Verenigde Staten, maar ook van de opkomst van een nieuwe muzieksoort: de
New Orleans Jazz of Traditional Jazz. Omdat 2020 daarnaast het dertigjarig bestaan
markeert van The Autoreverse Jazz Orchestra, hebben zij besloten om een tournee
door Den Haag en Leiden te maken. Daarvoor zijn bekende en minder bekende nummers geselecteerd en gearrangeerd tot een afwisselend repertoire, waarbij veel wordt
gezongen. Zo blazen zij met een bezetting van zes muzikanten de Roaring Twenties
nieuw leven in!

Wanneer & waar: 14 mrt, Murphy’s Law, Doctor Kuyperstraat 7
(zie voor meer data: www.autoreverse.nl)

75 jaar Vrijheid tentoonstelling in De Galerij

Met beeldmateriaal uit eigen collectie brengt het Haags Gemeentearchief in De Galerij
de tentoonstelling 75 jaar vrijheid in Den Haag. De oorlogsjaren brachten Den Haag veel
schade. Er vielen bommen in de hele stad en per vergissing bombardeerden de geallieerden
op 3 maart 1945 het Bezuidenhout. Er was gebrek, niet alleen aan voedsel, maar aan van alles. Er kwamen affiches en boekjes met tips & tricks om zo zuinig mogelijk om te gaan met
elektriciteit, voedsel, batterijen en kleding. Een selectie van dit materiaal is in de tentoonstelling opgenomen.
Wanneer & waar: tot 25 mei 2020 in De Galerij in de Tramtunnel op Station Spui
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Deze week bij

Ook de komende tijd staan er weer vele mooie programma’s in de planning
op 89.3 Radio West en TV West. Kijk op Omroepwest.nl voor de volledige
programmering, of download de gratis app.

89.3 Radio West maandag t/m vrijdag
07.00 uur
Muijs in de Morgen
Nieuws, weer en verkeer, gepresenteerd door Bas Muijs.
09.00 uur
Aan de Bak
Gezellige muziek, spelletjes en een bak koffie met Patrick van Houten.
12.00 uur
De Lunchshow
Een krokante lunchshow met Justin Verkijk.
14.00 uur
Gebakken Lugt
Paul van der Lugt draait de lekkerste platen ooit gemaakt.
16.00 uur
Studio Haagsche Bluf (tot 19 uur, dan non-stop muziek)
Nieuws, weer en verkeer, Tjeerd Spoor neemt je mee door de avondspits.

89.3 Radio West op zaterdag
09.00 uur
UIT!
Rogier van der Zanden geeft je de beste uitgaanstips voor het weekend.
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)
Een overzicht van de voetbalwedstrijden uit de tweede en derde divisie.

89.3 Radio West op zondag
08.00 uur
Klassiek op West (herhaling om 19 uur)
Aad de Been draait bekende en onbekende klassieke- en wereldmuziek.
10.00 uur

UIT!

12.00 uur
Adres Onbekend (tot 14 uur, dan non-stop muziek)
Zoektochten naar uit het oog verloren bekenden, met Ron Kas.

TV West maandag t/m vrijdag
Elke werkdag zie je op TV West vanaf 17.00 uur:
ma: Buiten Gewoon Fred Zuiderwijk maakt kennis met dak- en thuislozen.
di: Team West Kirsten van Dissel roept samen met de politie jouw hulp in.
wo: Dennis in de Opvang Dennis Weening helpt mee in dierenasiels
do: Op de Kaart Jet, Pim en Annelies rijden kris kras door de regio
vr: TV West Sport Het sportnieuws uit de regio, incl. ADO Den Haag
17.30 uur

TV West Nieuws Het regionale nieuws

17.45 uur

Weer met Huub

18.00 uur

Herhaling tot de volgende middag

TV West zaterdag
07.30 uur

TV West Weekoverzicht en TV West Sport

17.00 uur

Westdoc Iedere week een regionale documentaire

TV West zondag

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

Een terugblik op
Kortenbos

H

et komt niet heel vaak meer voor dat ik in Den Haag
ben. Als het gebeurt, is dat meestal met het OV. Maar
als ik even de kans krijg om op de fiets te gaan, dan
ga ik graag over de Noordwal en langs de Veenkade. Een
echt stukje oud Den Haag. Althans, dat geldt voor sommige
straatjes. Ook vind je er namelijk veel hoogbouw. Tja, die
mensen moeten ook ergens wonen… Maar dan hoef ik het
nog niet mooi te vinden?
Neem nu als voorbeeld het Z.H.B.-gebied van toen. Met de nostalgische
Zuid-Hollandse Bierbrouwerij. Ik kan
het mij nog zo voor de geest halen.
Met tal van kronkelige straatjes.
Denkend aan de Lange en de Korte
Lombardstraat. Daar, in een schoolgebouw, repeteerde de drumband De
Haagse Hooglanders. Met genoegen
denk ik terug aan die zeven en acht
jaar lidmaatschap. Op een gegeven
moment is men verhuisd naar een
school in de Wolmaranstraat en kort
daarna moest ik in militaire dienst,
dus stopte ik ermee. En ná die tijd
ben ik niet meer teruggegaan, toch
jammer…
In december van het vorige jaar was
ik nog in het stadsklooster voor de
zogeheten Kerststallen. Een initiatief
van onder andere Broeder Frans.
Het gebouw is bijzonder van buiten
maar ook daarbinnen is het prettig
vertoeven.

Wanneer je op de Noordwal fietst,
kom je vanzelf langs de Z.H.B.-Hoven.
Kijkende naar een paar panden met
architectonische uitstraling. Gelukkig
ben ik in bezit van het boek Kortenbos in beeld van Gerard Langerak en
Riet Zomerveld. Een nostalgisch mooi
fotoboek.
In de Breedstraat waren pakhuizen.
In één daarvan had mijn schoonvader
zijn handwagen gestald. Hij was glazenwasser. De man zuchtte weleens
als hij die jonge gasten van nú zag rij-

den in bakbeesten van auto’s. Hm, ik
ben bang dat ik te vroeg ben geboren
voor dit vak. Mijn schoonvader klom
op de ladder naar de derde etage in
onder andere de Vondelstraat. En
alles met de hand. De houten trappen
verplaatsen. En na gedane arbeid
weer op de fiets naar huis, richting
Scheveningen.

In het boek Kortenbos in beeld mis
ik één foto, namelijk het café aan
het water. Op de Noordwal, naast de
benzinepomp. Die is er trouwens nog
steeds. Graag had ik eens een blik
binnen willen werpen in dat café.
Ik denk dat het zo’n café was die je
tegenwoordig nog weleens ziet in de
Amsterdamse Jordaan. Maar nú kan
het niet meer; het café is weg. Evenals
de vele mooie oude gebouwen. Gelukkig heb ik het fotoboek nog…
Aad van Krevelen
ajlvankrevelen@hetnet.nl

De hele week is er veel aandacht voor de NN CPC Loop Den Haag
op alle kanalen. Op zondag volg je alles LIVE online, op radio en tv
09.00 uur

LIVE NN CPC Loop Den Haag hele dag t/m de laatste loper

20.00 uur

TV West Sport Voetbal uit de tweede en derde divisie

Mis nooit meer een bijzondere uitzending: schrijf je in
voor de nieuwsbrief via omroepwest.nl/nieuwsbrief.
Download de gratis Omroep West app.

Omroepwest.nl

Noordwal Bierbrouwerij Z.H.B. Foto: collectie Haags Gemeentearchief.
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A

Onder de inzenders verloten we specaal voor de Boekenweek drie Paagman
cadeaucards van 15, 10 en 5 euro. 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 12 maart.

1

RAAD HET WOORD

Raad het woord,
stuur uw antwoord
op naar puzzel@
dehaagsetijden.nl en
win! In de volgende
krant leest u de juiste
oplossing en worden
de prijswinners
bekendgemaakt.

Wij feliciteren de
prijswinnaars van
18 ferbuari:
1. Niek van Leeuwen te Den Haag
2. Martien Blok te Den Haag
3. Ton van Elk te Rijswijk
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8
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SPE

■ Onderhoud/reparatie airco
■ Schadeherstel
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37
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26
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69
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13
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29

75

79

49
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SKO

■ APK
■ Onderhoud en reparatie

6

2 6

4

Verticaal
1.
van hoop vervuld; 2. maanstand
(afk.); 3. afval van koren;
4. deel van boom; 5. citrusvrucht;
6.76heildronk
72
73
74
75
(Deens); 7. net en schoon; 8. vreemd; 9. voorzetsel; 10. muzieknoot; 11. legendarische Nederlandse voetballer;
16.
duivenhok; 18. zeehond;
20. snijwerktuig; 21. tuimeling; 23. naam79van de vierde planeet;
25. kraaiachtige
77
78
80
81
vogel; 26. cafébediende; 27. paarsachtige kleur; 29. luidspreker met basweergave; 32. plaats in Noord-Holland;
34. afgemat; 36.
loopruimte in een trein; 37.
sportattribuut; 39. oké (voor de bakker);
40. plaats in85Zuid-Holland;
82
83
84
42. hoofdtrainer; 43. hazenslaapje; 45. lang stuk hout; 46. zachte metaalsoort; 51. nakomeling; 53. vurig
strijdpaard;
54. onderscheidings- en herkenningsteken; 55. tipgeld; 56.87ceintuur; 57. tijdelijk voorbijgaand gebruik
86
in kleding; 59. soort groente; 60. voormalig Amerikaanse president; 62. bosje bloemen; 63. naaktloper; 66.
uitroep van schrik; 67. bergpapegaai; 69. muurholte; 71. familielid; 73. jong dier; 74. bezittelijk voornaamwoord;
75. heel (onbeschadigd); 78. doortochtgeld; 80. gordijnstang; 82. familielid; 85. westerlengte (afk.).
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63

67

72

54

32
37

45

47

27

36

4

3
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Horizontaal
38
39
40
41
42
43
1. nationale sport in Amerika; 7. draagbaar zonnescherm; 12. pasvorm; 13. bijenhouder; 14. liefkozing;
15. deel van bijbel (afk.);
17. Amerikaanse45boerderij; 19. oosters oliestaatje;
21. verenigde Naties (afk.); 22.
44
46
jongensnaam; 24. soort woordraadsel; 27 verbindingsstuk; 28. grondstof voor linnen; 30. pratende Indische
vogel;
31. kleine rode vrucht; 32. hoedenstof;
33. sterke drank; 35. kleurling; 37. lichaamsdeel;
38. flierefluiter;
47
48
49
41. voertuig; 42. land in Noord-Amerika; 44. Franse wiskundige; 46. vertaler; 47. gewicht; 48. Spaanse wijn
met fruit; 49. delfstof;5050. windrichting;
52. Ned. omroepvereniging; 52
54. warme drank;
56. mannetjesschaap; 58.
51
53
band om een ton; 61. sterk ijzerhoudende grondsoort; 62. drinkfles voor wielrenners; 64. Sociaal Economische
Raad
(afk.); 65.
Europeaan; 67. boerderijdier; 68.56mager (slank);
70. reclameverlichting;
72. bloeimaand;
73. 60
54
55
57
58
59
droevig gestemd; 76. Internationaal Olympisch Comité (afk.); 77. kippenproduct; 78. houtsoort; 79. zijrivier van
de Donau; 81.61
soort onderwijs (afk.); 82. aardkluit;
83. Duits wijngebied;
84. uitkering
voor bejaarden (afk.); 86.
62
63
64
deel van uitlaat; 87. gezellig dineren.
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U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjesvan de twee sudoku’s.
17 staan op18
19
20
21
De vakjes
willekeurige plekken in de diagrammen,
de cijfers die daarin
thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.
23

28
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44

65
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18
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33
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6

13
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16

22

KRUISWOORDPUZZEL

2

SUDOKU

7

Tekening:
Wim Hoogerdijk/Who

Veel puzzelplezier!

Sudoku A

CIA

DA

LIST

■ 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

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

Wij verzorgen graag uw buiten schilderwerk,
maak hiervoor tijdig een afspraak met De Ontzorg Centrale.

K
T

X

Puzzelt u mee?
In elke editie van De Haagse Tijden kunt u drie verschillende puzzels maken. In de
eerste puzzel wordt u gevraagd het woord te raden dat is uitgebeeld. In de tweede
puzzel moet u de sudoku-opgave oplossen. De derde puzzel is een kruiswoordpuzzel. Hier volgen de juiste antwoorden van de vorige krant.
Woordraadsel: Tussenpersoon. Sudoku: 9-6. Kruiswoordpuzzel: Lotusboom
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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
2582 BP 's-Gravenhage
info@adpatres.nl
070 355 64 27

