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Genieten van Meer en Bos in het voorjaar
W
e genieten natuurlijk iedere dag van het
vele, mooie groen in Den Haag. Maar ik
geniet er in het voorjaar toch het meest
van. Tijd dus om weer eens een Haags
park onder de loep te nemen: Meer en Bos, ingeklemd tussen de Laan van Meerdervoort en de
Machiel Vrijenhoeklaan.

Een echt meer
Het bekendste water van Den
Haag is natuurlijk de Noordzee
en we hebben ook de nodige grote vijvers, zoals de Hofvijver en
de vijver in het Haagse Bos. Maar
we hebben ook een echt meer,
namelijk het Segmeer, ook wel
omschreven als het Wijndalermeer. Op een kaart uit 1712 staat
het aangeduid als ’t Seg Meertje.
Dit duinmeer ligt in een duinbos
waar volgens opgravingen in
de bronstijd en in de tijd van de
Batavieren al mensen woonden.
Het huidige park Meer en Bos
is een klein restant van dit ooit
grotere duinbos.
Eigenaren
Het is bekend dat in 1606 een
zekere Maarten Adriaanszoon
van der Voort dit visrijke meer
aankocht, samen met vijftig
morgen land. Een morgen land
was overigens de hoeveelheid
land die een boer in een morgen
kon omploegen. In 1644 werd
Adriaen van der Mijle de nieuwe
eigenaar. Hij was aangetrouwde
familie van Jacob Westerbaen en
die had het landgoed Ockenburch
gesticht. De families trokken
regelmatig met elkaar op. Later
is het landgoed nog eigendom
geweest van de bekende familie
Cats. In de twintigste eeuw
kwam het park in bezit van de
gemeente.

Loosduinsekade 175
2571 BW 's-Gravenhage
Tel: 070-3603927
info@vd-vlugt.nl
www.glashandel-vandervlugt.nl

Bebouwing en inrichting
Een royaal en rijk aangelegd buiten als Zorgvliet of Clingendael is
Meer en Bos waarschijnlijk nooit
geweest. Op de kaart uit 1712 is
de Meer Woning aangeduid, nu
beter bekend als Taverne Meer
en Bosch. De boeken en websites
die ik heb geraadpleegd zijn het
niet eens of er nog een ander
(groot) landhuis op het landgoed
heeft gestaan.

De opbouw van de tuin is nog
goed te herkennen. Vanaf de
plek waar ooit de vijver was (nu
vrijwel leeg), lopen vier lanen
en één diagonale beukenlaan.
Eind achttiende eeuw is om een
gedeelte van het park een aarden
wal aangelegd, waar je nu mooi
overheen kan lopen. De precieze
reden voor de aanleg van deze
wal is niet bekend. Maar meestal
werd dit aangelegd om stuifzand buiten te houden en om te

De bijna lege vijver

voorkomen dat wild het park in
kwam dat vervolgens de bomen
kaal vrat.

Vogels
De watervogels op het Segmeer zijn zeer zichtbaar. Wat
meer verstopt zitten de vogels
op de speciale vogeleilanden.
Dat zijn vogelrustgebieden
die worden beheerd door de
Haagse Vogelbescherming. De
Vogelrustgebieden zijn speciaal
ingericht en beplant om zoveel

Meer en Bos, boerderij Meer en Bosch, ca 1910. Foto: collectie Haags Gemeentearchief.

Zorghuis dr. W. Drees

OPEN HUIS
Zaterdag 21 maart
Tijd: 11.00 - 15.00 uur
Morsestraat 19
2517 PM Den Haag

mogelijk vogelsoorten broedgelegenheid en voedsel te bieden.
In het broedseizoen worden de
vogels nauwgezet geteld door de
beheerder. Die is dan de enige
die het rustgebied in mag.
Begroeiing
In het voorjaar valt er veel te
genieten in Meer en Bos. Eerst
bloeien de sneeuwklokjes, later
komt de bosanemoon. En op
een gegeven moment heb je de
indruk dat er iemand in het park

Kaart uit 1712

bezig is uien te snijden. Dan
ruik je daslook, dat op diverse
plekken te vinden is. Afhankelijk
van het weer, kleurt het park
in april of mei paars van de
boshyacinthen. Een mooie reden
om ook dit Haagse park in het
voorjaar te bezoeken.

Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl
Stadswandelingen en Fietstours
in Den Haag
www.ikgidsudoordenhaag.nl
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Oproepjes
De gouden adelaar
Op het Noordeinde huisnummer
59/61 staat een grote grijze
vogel. Volgens mijn overleden
vader was deze vroeger verguld,
hij noemde het “de gouden
adelaar”. Weet iemand wat de
betekenis van dit ornament is?

Verwijst de adelaar naar een
gebeurtenis, een persoon of
familie? De vogel staat op het
pand links naast de poort waar
vroeger de firma Wegman (paarden en koetsen) was gevestigd.
Gerard Cloos
gerard@famcloos.nl
Vleugel gevraagd
De Arie Molenkamp Stichting
organiseert jaarlijks rond
de twintig concerten in de
historische Abdijkerk te Den
Haag-Loosduinen. De huidige piano in deze kerk is aan
vervanging toe. Wij zoeken een
kleine vleugel of een grote piano
van goede kwaliteit om te kun-

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

nen gebruiken voor onze concerten. Heeft u thuis een kleine
vleugel of grote piano staan die
u niet (meer) gebruikt? Of kent
u iemand die zo’n instrument
heeft en er een goede bestemming voor zoekt? Wij houden
ons aanbevolen! Het vervoer
nemen wij voor onze rekening
en een beperkte vergoeding is
mogelijk.
Vincent Hildebrandt
wm.pgg.lc@gmail.com
Zuid-Hollandsche
Bierbrouwerij
Ik ben bezig met een boek over
de ZHB, de Zuid-Hollandsche
Bierbrouwerij, die van 1881 tot
1975 een deel van het Haagse
stadsbeeld heeft bepaald. Naast
alle informatie die ik in archieven kan vinden, ben ik op zoek
naar persoonlijke verhalen,
anekdotes, foto’s enz. die op de
een of andere manier met de
ZHB te maken hebben. Velen
van u herinneren zich vast nog
wel de paard en wagens waarmee het bier naar de afnemers
werd gebracht. Maar zo zijn er
waarschijnlijk meer herinneringen. In het kader van 75 jaar
bevrijding richt ik mij op dit
moment vooral op de periode
1939 – 1945. Heeft u verhalen,
foto’s of dergelijke? Laat het mij
alstublieft weten.
Arjan te Hoonte
info@zuidhollandschebierbrouwerij.nl

Haags Mopje
In een slagerij op de Hoefkade komt een jochie binnen en vraagt aan de slager: “Heb je voor mij
een plakje wors?” Zegt de slager: “Kan je de T niet uitspreken ventje?”
Zegt het jochie terug: “Krijg de Tering!”
Paul Lut
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.

Tehuis aan De la Reyweg
In 1955-1956 woonde mijn
moeder met haar zes kinderen
een paar weken in het tehuis
van onbehuisden aan De la
Reyweg. Is er iemand die daar
ook nog herinneringen aan
heeft of misschien foto’s van het
gebouw? Ik ben heel nieuwsgierig of mijn herinneringen aan
die tijd kloppen. Ik herinner
mij een lange gang en links na
de ingang de keuken. Ik weet
dat iedere ouder corvee had,
maar onze moeder ging direct
dagelijks op pad om een huis te
vinden. Ook toen was er enorme
woningnood.
Babs Koolmoes
koolmoesbabs@gmail.com

Foto: Jan Linssen (links), voorzitter van de stichting Haagse Historie & Erfgoed, overhandigt Jan van Dam de oorkonde behorend bij het
erevoorzitterschap van de stichting.

Uitgave:

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

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

met veel plezier De Haagse Tijden digitaal. Jaren geleden vond
ik bij het uitruimen van mijn
ouderlijk huis een rol posters
met ‘openbare verkoop’ van het
Scala theater. Mijn vader dacht
ooit ‘wie wat bewaart heeft wat’,
maar hij heeft er nooit iets mee
gedaan en ze liggen bij mij ook
al jaren in de opslag. Verder heb
ik ook de catalogus (destijds
welgeteld 50 cent!).

Affiche Scala theater
Als geboren en getogen Hagenees en inmiddels al jaren
wonende in Amstelveen lees ik

Erevoorzitter Haags Historie & Erfgoed
Dr. J.E. (Jan) van Dam is benoemd tot erevoorzitter van
de stichting Haagse Historie & Erfgoed. Jan van Dam
was in 2015 oprichter van de stichting en de eerste
voorzitter. De huidige voorzitter, dr. J.H. (Jan) Linssen
prees hem voor zijn grote inzet en vele initiatieven.
Hierdoor zijn in de loop der jaren veel activiteiten ontwikkeld, gericht op het bij een breed publiek vergroten
van de kennis van en liefde voor de geschiedenis van
Den Haag. De ca. dertig vrijwilligers van de stichting
doen dat door het organiseren van themajaren, mini-seminars en een jaarlijkse Haagse geschiedenisquiz, de
uitgave van het kwartaalmagazine ‘Haagse Historie’ en de website www.haagsehistorie.nl.
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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.

Mocht iemand belangstelling
hebben, kan diegene contact
met mij opnemen.
Hannie Verheij
hannie.verheij@gmail.com
Gun bloembollen een
tweede leven
U kent het vast wel, zo’n gezellig
bakje met bloembollen op tafel.
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

Die hyacinten, die krokussen,
die narcissen, die blauwe druifjes. Ze brengen het voorjaar in
huis! Maar wat doe je met de
bollen als ze zijn uitgebloeid?
Weggegooien? Dat is zonde,
want deze bollen zijn vaak goed
te recyclen en kunnen voor een
fleurige omgeving nog zorgen.

BuurtBoerderij De Nijkamphoeve doet mee aan de actie de
bloembollen een tweede leven
te geven. De uitgebloeide bollen
kunnen tot eind april op De Nijkamphoeve worden ingeleverd.
Later dit jaar worden ze op of
rond de boerderij geplant zodat
ze volgend jaar weer voor een
bloemenpracht zorgen, waarvan mensen en bijen kunnen
genieten.
BuurtBoerderij De Nijkamphoeve
info@nijkamphoeve.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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“Ik had vergeten hoe het was”
D

e astronomische lente begint dit jaar op
20 maart en eindigt op 21 juni. En nog
even voor de duidelijkheid, ik heb het
over de situatie in ons land en omgeving. Op de
eerste lentedag duren de dag en de nacht (vrijwel)
even lang. Men noemt dat de lente dag-en-nachtevening. De zon staat op die dag loodrecht boven
de evenaar. Aan het eind van de lente staat de
zon boven de Kreeftskeerkring. We noemen dit de
zomerzonnewende. Het woord lente is verwant aan
lang en lengte. De dagen gaan lengen, waardoor
het licht toeneemt. Ik heb het hier niet over hoe de
planten- en dierenwereld hierop reageert. Door de
klimaatverandering lijkt de lente al meer dan een
maand geleden begonnen te zijn.

Voorjaar
Het licht vlaagt over ’t land in stoten
wekkend het kort en straf geflonker
der blauwe wind-gefronsde sloten;
het gras gloeit op, dooft uit, is donker.
Twee lammren naast een stijf grauw schaap
staan wit, bedrukt van jeugd in ’t gras…
Ik had vergeten hoe het was
en dat de lente niet stil bloeien,
zacht dromen is, maar hevig groeien,
schoon en hartstochtelijk beginnen,
opspringen uit een diepe slaap,
wegdansen zonder te bezinnen.
Ogenschijnlijk lijkt dit gedicht van
M. Vasalis (uit de bundel Parken
en Woestijnen, 1941) alleen te
beschrijven hoe de lente zich in
de natuur kan manifesteren. De
laatste regels tonen echter aan dat
er meer aan de hand is. Het gaat
ook over de jeugd van mensen.
Die kan hartstochtelijk beginnen.
De schrijfster van dit gedicht was
dit niet vreemd, zoals verderop
zal blijken.
Margaretha Leenmans
Margaretha, ze werd ook wel
Kiekie genoemd evenals haar
Friese beppe (oma) die ook
Margaretha heette, is op 13
februari 1909 in Den Haag geboren. Haar vader, Hendrik Arie
Leenmans, was leraar geschiedenis op het Haags Stedelijk
Gymnasium, dat vanaf 1946
de naam Haganum kreeg. Haar
moeder, Louise Creutzberg,
heeft voor haar huwelijk met
Hendrik enige tijd in Walden
gewoond. De kolonie Walden
was een idee van de schrijver en
psychiater Frederik van Eeden.
Deze kolonie of commune was
van 1896 tot 1907 in Bussum
gehuisvest en ging onder meer
uit van het gemeenschappelijk
bezit van landbouwgrond. We
kunnen stellen dat Kiekie in een
vrijzinnig socialistisch milieu

is opgegroeid. Ook kwam ze al
jong met de literatuur in aanraking. Schrijvers als Herman
Gorter en Martinus Nijhoff, een
leerling van haar vader, kwamen
bij hun thuis. Toen ze geboren
werd, woonde het gezin - ze had
één oudere zus - op het adres
Marconistraat 94 en vier jaar
later verhuisden ze naar de Kranenburgweg 24. Kiekie schreef
op jonge leeftijd al versjes en
gedichtjes. Ze had iets met taal,
ook al voordat ze naar school
ging. De klank en betekenis van
woorden konden haar vaak
bovenmatig boeien. Ze ging naar
de school in de Hollanderstraat
21, een Nutsschool, in die tijd
alleen toegankelijk voor meisjes.
Het schoolhoofd was mevrouw
M.M. Boldingh en daar is de
huidige school naar vernoemd.
Toen de keuze gemaakt moest

Lentepaard Taco Eisma

worden naar welke middelbare
school ze zou gaan, koos haar
vader voor een andere school
dan die waar hij zelf werkte.
En dan te bedenken dat haar
oudere zus Ank wél op deze
school zat. Hij vond zijn dochter
‘een woelig kind’ en was bang
dat ze opstandig zou worden
en daar wilde hij zijn collega’s
niet mee belasten. Ze ging naar
het Nederlandsch Lyceum.
Aanvankelijk lag deze school
op de hoek van de Nassaulaan
en de Mauritskade. Vanaf 1912
was het adres Willemstraat
40a. Dit was het eerste Lyceum
van ons land. De mogelijkheid
om te kiezen tussen de HBS
en het Gymnasium werd hier
uitgesteld, aanvankelijk twee
jaar en later een jaar. Rommert
Casimir was de eerste rector.
Op verzoek van de bekende
pedagoog Jan Ligthart had hij
deze functie aanvaard. Kiekie
wordt in deze tijd omschreven
als ‘een opgewonden standje’,
dus haar vader zat er niet ver
naast. Casimir sprak met haar af
dat ze, als ze het te kwaad kreeg,
de klas mocht verlaten om een
wandelingetje te gaan maken
en dat werkte. Kiekie kreeg het
advies om de alfa kant te kiezen
maar ze was gelukkig eigenwijs genoeg om de bèta kant te
gaan volgen. Ze wilde namelijk
medicijnen gaan studeren. In
de tijd dat ze op het gymnasium

zat, had ze al de nodige gedichten en verhalen geschreven.
Ze vond echter dat ze moest
kiezen tussen het dichterschap
en de studie medicijnen. Ze koos
voor het laatste en verscheurde
een deel van haar werk. Vanaf
september 1927 volgde ze deze
studie dan ook in Leiden en
hiermee was haar ‘Haagse tijd’
min of meer afgesloten.
Kiekie ging in Leiden wonen
op het adres Lijsterstraat 36.
In 1934 is ze afgestudeerd als
arts en later heeft ze zich in de
psychiatrie gespecialiseerd. Op
aanraden van de schrijver en
arts Simon Vestdijk debuteerde
ze in 1936 met vijf gedichten in
het literaire tijdschrift Groot Nederland. Omdat ze wilde verhullen dat het een vrouw was die
dit werk instuurde, schreef ze
haar initialen onder de gedichten. Dit werd door de redactie
niet geaccepteerd. Er moest een
naam onder en toen bedacht
ze het pseudoniem Vasalis. Dit
is Latijn en het betekent ‘van
de leenman’. Een toespeling op
haar achternaam. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat haar
vader iets dergelijks ook al had
gedaan. In 1939 is ze getrouwd
met de latere hoogleraar neurologie, Jan Drooglever Fortuyn.
Ze kregen vier kinderen, Lousje,
Dicky, Hal en Maria. In 1941
verscheen haar eerste bundel
gedichten, Parken en Woestijnen.

Er zouden er tijdens haar leven
nog twee verschijnen en na haar
dood ook nog één. Toen haar
man als hoogleraar in Groningen benoemd werd, besloten ze
in Roden te gaan wonen. Zijzelf
werkte in die tijd als kinderpsychiater. Kiekie is op 16 oktober
1998 in Roden overleden.

Haar werk werd en wordt in het
algemeen zeer gewaardeerd,
ook onder collega’s. Zo was ze
bevriend met schrijvers als J.C.
Bloem, Adriaan Roland Holst en
zelfs Gerard Reve. In 1974 kreeg
ze de Constantijn Huygensprijs
en in 1982 de P.C. Hooftprijs.
In een artikel over haar wordt
ze ‘één van de meest gelezen
dichters uit de Nederlandse
literatuur’ genoemd.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
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BTR REIZEN

45
KM

www.BTRreizen.nl
 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Autovakanties All Inclusive

Busvakanties All Inclusive

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

Vele gastvrij All Inclusive hotels op de
mooiste plekjes in Nederland en Duitsland

Riviercruises

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

www.autohoutwijk.nl

Luxe en volledige verzorgde riviercruise
over Europa’s mooiste rivieren

Mooie All Inclusive busreizen
met heel veel extra’s
Voor alle reizen,
aanbiedingen en
actuele informatie
zie: www.btrreizen.nl
of vraag naar de
gratis reisbrochure

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

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

TERRAS & TUIN

ONKRUID BESTRIJDING • GROENE AANSLAG
TUINMEUBELEN • PARASOLS & BARBECUES
Kom naar de winkel,
bekijk ons aanbod en laat u adviseren.
beumerijzerhandel.nl • Tel: 070-3280248 • Mail: info@beumerijzerhandel.nl
Van Hoytemastraat 72, 2596 ES ‘s-Gravenhage

GEZOCHT
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

   



      


        
      


  

  


   

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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Het voorjaar: eropuit!
H

et voorjaar komt er weer aan. Reden genoeg om het geheugen weer
eens op te frissen, nu we toch met z’n allen de somberheid van het
winterseizoen weer achter ons willen laten. Want waar we het er al over
eens waren, dat de winters nu (gemiddeld) niet meer lijken op die van toen,
hoe zat het dan eigenlijk in onze herinneringen met die lentes?
meer avontuur. Althans, dat
besloot ik dan zelf, want er was
geen officiële opvoeder die dat
fluitsignaal gaf. En dus vertrok
ik met mijn schoolvriendje Peter
van Aken (we hebben hem helaas niet kunnen traceren voor
de reünie van de Theo Thijssenschool in 2004) richting bollen.
Want ‘de bloembollenvelden’
waren het uithangbord voor
de lente. Die moest je gezien
hebben als je later met applaus
wilde praten over de lente-ervaring. Dus vertrok ik met schoolvriend Peter op de fiets (dat was
in mijn geval nog de tussenmaat
kinderfiets) richting bollen,
naar Lisse en Sassenheim. Er
waren al voldoende fietspaden

Instructie schoonmaak koelkast 1956

Het algemene gevoel bij de
komst van de lente was ook in
mijn jonge jaren: vroeger licht,
later donker, nieuw leven. Dat
nieuwe leven zat ‘m natuurlijk
vooral in de symboliek rond
lammetjes, vogelnestjes en
nieuwe bloemen. Kortom: de
lente bracht altijd weer - behalve korte rokjes - perspectief!
De kou was verdwenen, de zon
(weliswaar veelal nogal schraal)
was er weer. En niet te vergeten: we konden weer buiten
sporten, de velden waren niet
zo vaak meer afgekeurd en de
competities lagen niet meer stil.
Nu kennen we de sport in de
sporthallen en kunnen korfballers, hockeyers en handballers
in de winter gewoon verder met
hun sport. Toen lagen competities veelal hele winters stil en
kon je hooguit sportief bezig zijn
op de ijsbanen en op de HOKIJ.

Bollenvelden

Grote schoonmaak 1950

Bollenvelden en Schiphol
Voor mij begon de lente nogal
eens met het fluitsignaal voor

in die tijd, ook al waren die
niet of nauwelijks geasfalteerd,
dus echt comfortabel fietsen
was er niet bij. De bollenvelden
hadden we al gauw gezien. Want
laten we eerlijk zijn, zo boeiend
waren die nu ook weer niet voor
jochies van net tien jaar. Al snel
bedachten we dat we steeds
meer in de buurt kwamen van
het vliegveld Schiphol, dus daar
moesten we naartoe. En inderdaad zijn we daar aangekomen
en hebben we ons enige tijd
staan vergapen bij het opstijgen
en landen van de grote luchtreuzen. Het was inmiddels wel wat
later geworden en we moesten
ook nog naar huis. Helaas, we
raakten de weg kwijt, waarbij

bedacht mag worden dat er in
die tijd - 1954 - geen navigatiemiddelen bestonden en we
ook niet de beschikking hadden
over iets wat op een mobiele
telefoon leek. En landkaarten
hadden we ook niet bij ons. Er
zat dus niets anders op dan
maar ergens langs de weg aan
te bellen: bij een boerderij dus.
We wisten niet dat thuis in Den
Haag inmiddels bij beide ouderparen de paniek in alle omvang
uitgebroken was en de politie
gewaarschuwd was. De boer begreep onze paniek en deed een
hartverwarmende aanbieding:
hij zou onze fietsen op de laadbak plaatsen en ons in Den Haag
weer afleveren. Einde verhaal
was het aantreffen van ouders
die van hun hart geen moordkuil
maakten, maar erg blij waren
dat we weer thuis waren.

De grote lenteschoonmaak
Het woord ‘voorjaar’ is natuurlijk ook synoniem aan ‘grote
schoonmaak’. In die jaren was
het gebruikelijk, of zeg maar
gerust essentieel onderdeel van
de Nederlandse cultuur, dat de
bevolking in het voorjaar ten
prooi viel aan een gigantische
schoonmaakwoede. Gordijnen
moesten worden gewassen (er
werd in die tijd in de meeste
woningen nog fors gerookt),
behang moest worden vervangen, kleden buiten geklopt, de
keukens werden van onder tot
boven gesopt, het beddengoed
kreeg een extra wasbeurt en
hier en daar werd een nieuwe
verflaag aangebracht. Kortom,
menig huisvrouw leefde zich uit
in ongekend ‘spic and span’ gedrag en menig huisvader haalde
zuchtend (en soms ingehouden
protesterend) de plaktafel
van zolder of uit een andere
bergruimte om zijn opgedragen
behangklus te doen. Het kan zijn
dat de schoonmaakwoede in
het voorjaar het meest intensief
woedde in Scheveningen, want
dat deel van Den Haag stond
bekend als verreweg het ‘hoogst
ontwikkeld’ wat betreft proper-

heid. Daar hadden ze zelfs een
zondagse kamer, waar je doordeweeks nooit in verbleef, maar
alleen zondagmiddag na het ‘ter
kerke gaan’.

Fiets versieren in
het Zuiderpark
Later, toen ik getrouwd was (in
1964, erg jong), was het voorjaar het jaargetijde waarin we
steevast op zondag met de kinderwagen naar het Zuiderpark
wandelden. Vanaf de Soestdijksekade, waar ik inmiddels inwoonde bij mijn schoonouders
- een fluitje van een cent - om
onder meer bij de ‘eendenvijver’
mooie foto’s, toen nog dia’s, te
maken van onze dochter.
Vaste onderdelen van mijn
herinneringen over het voorjaar
zijn natuurlijk ook de Koninginnedag op 30 april en de
viering van 1 mei. Op 30 april
deed ik een paar keer mee aan
een wedstrijd ‘fiets versieren’,
waarbij kinderen hun door
ouders meestal met bloemen
versierde fietsjes aan een jury
toonden in het Zuiderpark. Helaas, ondanks het feit dat mijn
vader zijn uiterste best deed om
alle beschikbare creativiteit uit
de kast te halen, viel ik nooit in
de prijzen. De eerste van mei
was ook zo’n bijzondere dag:
mijn vader, een gewetensvolle
socialist, stond erop dat ik die
dag vrijaf van school nam om de
1 mei viering mee te maken in
datzelfde Zuiderpark. Ik vond
het verschrikkelijk: je werd
geacht met een brede glimlach
samen met andere gelijkgestemden om een zogenoemde 1
meiboom te dansen. Ik vond het
maar niets. Maar het was in een
tijd waarin het nog heel gewoon
was als je rond de verkiezingstijd verkiezingspamfletten op
je raam hing. Dus waren de
woningen rond ons portiek op
de Zuiderparklaan voorzien van
PvdA lijst 1, KVP lijst 2, AR lijst
3, CHU lijst 4 en VVD lijst 5.
Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl
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Quarantaine door Alastrim in de jaren vijftig

N

u we de laatste
dagen steeds overstelpt worden met
berichten over het
Coronavirus en de bijbehorende quarantaine, bracht
dit bij mij een gebeurtenis
uit de jaren vijftig boven.
Ik was een jaar of tien toen het
woord quarantaine ineens een
andere betekenis voor mij kreeg
dan wat meester Paulus in de
geschiedenisles in de vijfde
klas vertelde. Namelijk dat in
de schepen die toen uit Indië

kwamen een besmettelijke
ziekte heerste en die vervolgens
veertig dagen (‘quarante’ uit de
Franse les) buitengaats moesten
blijven. Maar dat was natuurlijk
iets van vroeger! Nu ineens dook
het woord quarantaine overal
op. Het had te maken met Alastrim, wat voor mij klonk als een
onguur sprookjespersoon.
Ook zonder de schepen waarover de meester had verteld,
moesten mensen in ‘quarantaine’. Alastrim had een nare
bijklank, net als Corona nu. Het
was een ziekte waar ineens veel

over gesproken werd. Men had
het ook over ‘witte pokken’ en
wat nog spannender was: de
mensen die in quarantaine zaten
waren zomaar te zien, als in een
dierentuin! Ze zaten opgesloten
in het voormalige Zuidwal Ziekenhuis, en je kon ze zien achter
de ramen op de verdieping links
van de ingang. Achter die ramen
stonden die mensen te zwaaien naar kennelijk familie en
vrienden op straat, die terugzwaaiden en dingen riepen. Als
ik het mij goed herinner hadden
ze allemaal dezelfde kleren aan:

Tempus Fugit

de vrouwen iets paars, maar
misschien verbeeld ik mij dat
nu. Waarschijnlijk kleding ‘van
het huis’. Toch was het angstaanjagend. Mijn moeder besloot
onmiddellijk met mij naar de
vlakbij gelegen Prinsengracht te
fietsen, waar de GGD adverteerde met een bordje bij de deur
dat je je kon laten vaccineren
tegen Alastrim. Ikzelf vond dat
een minder goed plan, maar
moeders wil was wet. En zo gebeurde het dat ik nog jaren later
kon vertellen dat ik was ingeënt
tegen Alastrim. “Ja hoor, dat

Ziekenhuis aan de Zuidwal.
Foto: collectie Haags Gemeentearchief

zal wel”, zeiden mijn kennissen
later, “daar hebben we nog nooit
van gehoord”. Het aantonen kon
niet, want vroeger bestonden er
nog geen inentingsboekjes. Het
woord quarantaine is sindsdien
voor altijd in mijn hoofd gegrift.
Joan Verheij
vogelsang@zeelandnet.nl

Kom naar onze informatiebijeenkomsten

Om een beetje in de sfeer van
deze krant te blijven: “De tijd
vliegt”. Dit jaar bestaat Ros
Juwelier 74 jaar. Een hele
mensenleeftijd. Terugblikkend
hoe het allemaal begon daar
er op ‘n recordhoogte.
in die Driebergenstraat?

MENT
ERKOPEN!

e hoogste dagkoers

Ros senior begon samen met zijn vrouw
zijn winkeltje met een paar horlogebanden en wekkers. Een hele rijkdom zo vlak
na de oorlog.
Door de deskundigheid, klantvriendelijkheid en service werd Ros Juwelier een
begrip in Den Haag en omstreken.
Niet gelegen in een winkelcentrum, maar
midden in een woonwijk en het daarbij
behorende voordeel van overdag gratis
parkeren.

Inkoop
enjaren
verkoop
In de
loop der
kreegvan
Ros goud,
Juwelier
zilver & juwelen
1946
ook bekendheid
door desinds
inkoop
van goud
en zilver. Altijd tegen een hoge koers!
HeelDriebergenstraat
transparant vanwege
website
143, de
Den
Haag
waar deze
koers dagelijks zichtbaar is.
www.rosjuweliers.nl
Eveneens kreeg Ros bekendheid door de
scherpe prijzen en het uitgebreide aanbod
van occasions.

Sieraden die vanwege het hoge aantal
arbeidsuren niet meer voor een redelijke
prijs gemaakt kunnen worden, kunt u bij
Ros voor een vriendelijke prijs vinden.
De wereld is door het internet een heel
stuk kleiner geworden, want wekelijks
vinden onze occasions hun weg naar landen binnen maar ook buiten Europa.
Kortom…. een bedrijf waar u gewoon eens
binnen moet stappen.

Veel mensen denken dat je minstens 80 jaar moet zijn voor groepswonen of dat
je in een soort commune terecht komt zonder enige vorm van privacy. Het
tegendeel is waar. Een andere deﬁnitie voor groepswonen zegt het duidelijker:
“zelfstandig wonen in een sociaal verband”. Dus zelfstandig wonen achter je
eigen voordeur. Met daarnaast een aantal gemeenschappelijke voorzieningen
zoals een ontmoetingsruimte of een tuin. En dat gemeenschappelijke, dat
samen delen, schept een band, waardoor er saamhorigheid en nabuurschap
ontstaat.
Centrum Groepswonen is voortdurend op zoek naar geschikte locaties in Den
Haag. Momenteel werken wij o.a. mee aan Villa Futura, de Vroon en Plesmanduin. Villa Futura wordt een sociaal duurzame woongemeenschap voor mensen
van alle leeftijden. De Vroon is een vernieuwend woonzorgconcept. En in
Plesmanduin, in het voormalige hoofdkantoor van KLM, komen woningen voor
jongeren én ouderen.
Iedere eerste woensdag van de maand houden we een informatiebijeenkomst.
Meer informatie over deze bijeenkomsten alsmede over onze projecten
op www.centrumgroepswonen.nl. U kunt ook bellen naar 070-2170005.

Driebergenstraat 143, Den Haag
www.rosjuweliers.nl

NU IS HET MOMENT
UW GOUD TE VERKOPEN!
De huidige goudprijs staat weer op ‘n recordhoogte.
Wij kopen uw goud in tegen de hoogste dagkoers
en direct contante betaling.

Inkoop en verkoop van goud,
zilver & juwelen sinds 1946
Driebergenstraat 143, Den Haag
www.rosjuweliers.nl
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Scheveningen, neergang en restauratie
eind jaren vijftig tot medio jaren zeventig

I

n 1959 verruilde wijlen mijn schoonvader
S.N. Scheltema zijn functie van scheepskapitein bij de voormalige Koninklijke Paketvaart Maatschappij voor de baan van hoteldirecteur.
In dienst van de Exploitatie Maatschappij Scheveningen (E.M.S.) kreeg hij de leiding over twee van
de kleinere hotels, te weten hotel Rauch op de hoek
van de Keizerstraat, alsook hotel Garni Savoy aan
de Boulevard. Dit waren allebei seizoenhotels.
Er was een directiewoning
beschikbaar naast hotel Rauch;
inwonend personeel sliep
boven op zolder in de hotels. In
datzelfde jaar werd gestart met
de bouw van de nieuwe pier.
Scheveningen begon als badplaats de ongekende concurrentie uit het buitenland te voelen.
Met de massale opkomst van de
auto en de almaar goedkopere
luchtvaart, kwamen er immers
andere en verdere bestemmingen in trek. Begin zestiger jaren
zag het er deels nog zonnig uit,
de oude chic liet Scheveningen
nog niet helemaal in de steek.

In het voorseizoen logeerden
wij als familieleden nog wel
eens in een van die paarse,
groene of roze suites van hotel
Rauch. De kamerprijs, opgeprikt
naast de deur, was wel even
schrikken: de prijs van zo’n
nachtje zonder onbijt verdiende ik als derde stuurman nog
niet eens per week! Op het
terras van hotel Rauch was het
geregeld ongekend smullen met
vrienden, waaronder de later
bekende Haagse graficus Sees
Vlag (die ook van karakteristiek
Scheveningen het een en ander
zou uitbeelden). En ja, smullen
was het, van zo’n goddelijke zeetong gegarneerd met Westlandse
druiven, royaal weggespoeld
met een superieure Chablis.
Weinig verwend als wij jongeren in die tijd waren, beleefden
wij dat als een cultuurschok en
draaiden vervolgens weer een
zwaar shaggie van de Weduwe
van Nelle.
Intussen breekt 1961 aan en
wordt de nieuwe pier door Zijne
Koninklijke Hoogheid Prins
Bernard geopend, waarvan de
exploitatie vooral in het eerste
jaar een denderend succes
zou worden. Maar niet enkel
hemelsblauwe luchten sierden
Scheveningen. De oude hotellerie begint nu toch echt in zwaar
weer te verkeren. Een speculant
annex projectontwikkelaar

ruikt en neemt zijn kans. Ene
Reindert Zwolsman neemt de
bezittingen van de E.M.S over,
waarmee het verval van de oude
Scheveningse glorie al even
onontkoombaar als rigoreus
wordt ingezet. Modernisering
en woningbouw, dagjesmensen
en popularisering moeten ons
aftakelende Scheveningen als
badplaats uit het slop trekken.

Mijn schoonvader Scheltema
raakt in 1963 hotel Savoy kwijt,
Rauch zal een jaar later volgen.
Het laatste hotel wordt verhuurd als bedrijfsruimte aan
Interheem N.V. Schoonvader
wordt voorlopig gehuisvest in
het Kurhaus, alwaar hij enkele
jaren een suite zal bewonen. De
sluiting van de andere hotels
volgt met enkele jaren tussenruimte. Ook het Kurhaus komt
in de gevarenzone en wordt ten

Zeekant, hoek Kerkwerf (Keizerstraat), Hotel Rauch, gezien vanaf de Boulevard. Foto: Willy Schurman, collectie Haags Gemeentearchief.

slotte in 1992 als hotel gesloten, maar nog wel een poos als
concertzaal gebruikt. Op die
monumentale plek woonde ik
in het voorjaar van 1973 de allerlaatste voorstelling bij, zijnde
de Matthäus Passsion onder de
directie van Nicolaus Harnoncourt. In afwachting van de
sloop werden in de oude hotels
de ramen dichtgeplakt, waren
er kraakpogingen en braken er

brandjes uit in Grand hotel en
Palais de Danse. Zwolsman werd
in Scheveningen en Den Haag
steeds minder gewaardeerd... De
aandeelhouders van E.M.S verloren hun geld. Handelaar Maup
Caransa verkreeg een deel van
het onroerend goed. In 1973
kocht Bouwbedrijf Bredero de
aandelen E.M.S van Zwolsman.
En ja, zo zou Scheveningen met
ups and downs een nieuwe jas

aan gaan trekken, al dan niet
altijd even naar genoegen van
menig Scheveninger en Hagenaar/Hagenees.
Theo van der Wacht
twacht@casema.nl

Onderstaande foto’s van de
wederopbouw van Scheveningen
zijn gemaakt door fotograaf
Marcel Minnée.
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Louis Couperus in Den Haag
ls het buiten regent en de wind om het
huis waait, mag ik graag met een boek
op de bank kruipen. Een van de boeken
die ik graag en regelmatig herlees is
Van oude mensen de dingen die voorbijgaan van
Louis Couperus.

A

Louis Couperus
Louis Couperus is geboren in
Den Haag in 1863 en toen hij
negen jaar oud was, vertrokken
hij en zijn familie naar Batavia in het toenmalige Nederlands-Indië. Hij zou daar zes
jaar wonen en de familie keerde
in 1878 terug naar Den Haag.
In zijn volwassen leven heeft hij
nog een keer een jaar in Indië
gewoond en reizen gemaakt als
correspondent. En hij was een
tak aan een lange stamboom

van Indische ambtenaren en
bestuurders. Deze ervaringen
hebben hem duidelijk geïnspireerd bij het schrijven van
wat wel zijn ‘Indische romans’
worden genoemd.
Van oude mensen…
Strikt genomen is Van oude
mensen de dingen die voorbijgaan geen Indische roman,
want het verhaal speelt zich
in Den Haag af. Maar alles wat
de hoofdpersonen en andere
karakters in het boek denken
en doen, wordt beïnvloed
door gebeurtenissen in
Nederlands-Indië. Het
boek geeft een mooie
beschrijving van ingewikkelde familieverhoudingen en het soms
benauwende sociale keurs-

lijf waar mensen in de negentiende eeuw in zaten. Daarnaast
vind ik het boek erg spannend,
het is een echte page turner. Al
zal dat begrip in Couperus’ tijd
nog niet gebruikt zijn.

Zoo ik iets ben…
Van Couperus is de mooie
uitspraak: ‘Zoo ik iets ben,
ben ik een Hagenaar’. Hij is in
Den Haag geboren, heeft er
gewoond en zijn as is begraven
op de begraafplaats Oud Eik en
Duinen. Maar misschien nog het
allermeest heeft hij zijn Haagszijn weergegeven in de prachtige beschrijvingen van de stad in
zijn boek ‘Van oude mensen…’.
Lees het boek en je weet waar je
in Den Haag het bruggetje van
Takma kan vinden!
In Den Haag zijn we
rijk gezegend met
instellingen die
ons verder laten
kennismaken met
leven en werken van
Louis Couperus.

Couperus:
Louis Couperus Genootschap
www.louiscouperus.nl
Louis Couperus Museum
www.louiscouperusmuseum.nl

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

Fiat 128

W

at een ongelofelijke verandering was de
opvolger van de Fiat 1100D, de Fiat 128.
De 1100 was een periodieke verbetering
uit de jaren vijftig en toen kwam ineens de 128
met veel herkenbare vernieuwingen van de eerder
geïntroduceerde 124.
Grootste vernieuwing was de
voorwielaandrijving. Maar laten
we eerst naar het model kijken.
Dat was uiterst charmant van
vormgeving. Hij was leverbaar
in een twee- en vierdeurs
uitvoering, waarbij die laatste
het populairst was. Ook deze
Fiat werd ‘Auto van het Jaar’
en terecht, want het was een
supervernieuwend model in zijn
klasse.
Zelf op zoek naar mijn eerste
auto kwam ik hem vaak tegen in
de showroom van de Fiat dealer
Swart in de Parkstraat, waarbij
het uiteindelijk een Fiat 850
Sport Coupé is geworden, maar
dat terzijde. Toen pas merkte je
hoezeer de 1100 uit een ander
tijdperk stamde. Ik zei het al,
de vormgeving was uiterst
charmant. Mooi front met een
langwerpige grille waarin de
koplampen waren geïntegreerd,
met in het midden een bescheiden Fiat logo. Knipperlichten op
de hoekranden. Platte motor-

kap in lijn met het wat hoekige
model met net zo’n platte, wat
hoekige kont. Ook mooi om te
zien waren die fraaie strakke
chromen bumpers met eigentijds gevormde stootrubbers.
Het interieur was eveneens een
wereld van verschil vergeleken
met zijn voorganger. Doordat
de 128 een voorwielaandrijver
was, had je geen middentunnel
meer, dus een zee van ruimte.

Skai beklede stoelen die wat
meer support gaven en prima
verstelbaar waren. Geheel
nieuw ontwikkeld stuur in een
halve maanvorm dat prettig
in de hand lag, met daaronder
uitzicht op een mooi gevormde
unit met twee klokken en drie
infolampjes. Daarnaast twee
tuimelschakelaars, een asbakje
en een mooi houtimitatie vlak.
Daaronder een royale pakjesplank. Zowel voorin als achterin
kon je royaal zitten. Onder
de naar voren scharnierende
motorkap lag niet alleen het

reservewiel, maar ook een vier
cilinder benzinemotor met
1108 cc die 54 pk leverde, met
voor schijfremmen en achter
trommelremmen.

De topsnelheid was 141 kilometer. Redelijk nieuw voor die tijd
was voorwielaandrijving en ik
kan mij herinneren dat dit een
genot was om mee te rijden. Het
onbekrachtigde stuur voelde
solide aan en trok je zodoende
heerlijk door de bochten. Het

schakelen was strak en soepel
en zoals ik al vaker heb gezegd,
nodigde Fiat modellen je altijd
uit tot een sportief rijgedrag.
Zo ook deze 128. In een kleine
twintig seconden stoof je al naar
de honderd kilometer, waarbij
hij veel van zijn concurrenten
achter zich liet, zoals de VW Kever, Opel Kadett en Simca 1100.
Het grote voordeel van de Fiat
128 was zijn fraaie uiterlijk,
zijn moderne techniek, een

Beauties of the Sixties (20)
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.

Spectaculaire MercedesBenz 300SL Coupé
[waarbij SL staat voor
Sport Leicht] met deze
zwevende portieren,
met onder de motorkap
een 6 cilinder motor
met 2996 cc en 243 pk,
waarbij een topsnelheid
van 260 kilometer werd
beloofd. In 1956 kostte
hij 34.500 gulden.

ruim interieur en praktische
eigenschappen, waardoor er
een mooi totaalpakket ontstond.
Inclusief rijgenot zou je nu
zeggen. Ik vind het echt zo triest
dat zo’n mooi automerk met
al die heerlijke modellen in de
jaren zeventig nu gereduceerd
is tot niets, op de 500 na. Zóóóó
jammer!
John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

John Vroom (autojournalist)
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Van boer in de Betuwe naar groentebo
E

en grote groep jongeren uit de Betuwe had
na de Eerste Wereldoorlog veel moeite om
werk te vinden. Velen gingen in die jaren
noodgedwongen op zoek en vonden hun
heil onder meer in Den Haag, waar het merendeel
in de groentehandel terechtkwam. Migranten van
de families van Rijnsbergen, Slob, Nout, Bauw,
Heikoop, Verweij, Rumpt, Akooij, Smits, Van Soest
en Van Aken gebruikten elkaars netwerk voor de
start van een winkel of voor de in- en verkoop op
veilingen en de Groothandelsmarkt in Den Haag.
Onderling spraken ze hun dialect en vaak waren
ze ergens wel familie van elkaar, zodat ook op
sociaal gebied een band ontstond. Ik beperk me
hier tot de familie Van Aken ter illustratie van een
familie van nieuwkomers in Den Haag.
Voor mij begon de geschiedenis
met een foto die ik van oma Van
Aken had gekregen en waarop zij
en mijn opa achter de toonbank
van hun groentewinkel in de Witte
de Withstraat stonden. Mijn oma
had mij als kind verteld dat alle
broers van mijn opa groentezaken in Den Haag waren gestart.
Aangezien zowel mijn opa als
mijn ouders op te jonge leeftijd
zijn overleden en ik al op jonge
leeftijd naar Middelburg ben
verhuisd, restte mij niets dan de
herinneringen aan de winkel in de
Witte de Withstraat, waar wij als
kleine jongens logeerden.
Met paard en wagen
Een spannende zoektocht toonde
aan dat mijn oma niet overdreef:
de broers van Aken hebben
werkelijk overal in Den Haag
groentewinkels gedreven. Het
begon allemaal in Buurmalsen in
de Betuwe. De familie Van Aken
had hier een kleine boerderij waar
de zes zonen - Daan, Toon, Hend,
Huib, Joost en Ries - nooit van

konden bestaan. Ze moesten op
zoek naar werk, maar waar? Toon,
de tweede zoon, huwde in 1922 en
via zijn vrouw kreeg hij te horen
dat er kansen waren in Den Haag.
Zijn schoonzuster was getrouwd
met Slob, ook afkomstig uit de
Betuwe, en Slob had al een groentezaak in de Ampèrestraat. Toon
werd uitgenodigd naar Den Haag
te komen en daar een poging te
doen een zaak te beginnen.
Direct na zijn huwelijk vertrok
Toon in mei 1922 naar Den Haag
en trok in bij Slob. Met paard en
wagen startte hij met de verkoop
van groente en fruit in de Vogelwijk. In 1927 begon hij in zijn
eerste winkel in de Fahrenheitstraat 714. Zijn oudste broer Daan
- mijn opa - was hem al gevolgd
en na zijn wijk te hebben gelopen
kon Daan in 1925 zijn eigen winkel beginnen in de Laurierstraat
96. De broers van Aken volgden
het bekende migratiepatroon; eerst
gaat de één en dan volgt de ander.
Met heel weinig middelen beschikbaar hielpen zij elkaar, werk-

Abrikozenstraat 67 Fruto, juni 1972

ten samen, woonden samen om
uiteindelijk, wanneer de kans zich
voordeed, voor zichzelf verder te
gaan. Op de eerste winkels plaatsten zij op de etalageruit ‘Gebr.
Van Aken’, de benaming die ze
nog jarenlang zouden gebruiken.

De daaropvolgende jaren kwamen
alle zes de broers naar Den Haag.
Joost begon eerst met werken in
de winkel van Toon en liep daarna
met zijn paard en wagen vanuit
de Frederik Ruysstraat zijn eigen
wijk. Huib begon in 1931 in de

Hollanderstraat en kort daarna zou
hij jaren een winkel hebben op het
Stadhoudersplein. Hend werkte
eerst in de winkel van Toon en begon in 1930 een zaak op de Groot
Hertoginnelaan 261. De jongste
broer Ries heeft destijds de wijk
van zijn broer Joost overgenomen
en werkte vanaf begin 1930 in
de derde winkel van Toon aan
de Laan van Meerdervoort 622.
Vanaf 1936 heeft hij zijn eigen
zaak aan de Copernicuslaan 122
en hij promootte deze zaak met de
folder ‘Opening van de 10de zaak
van de Gebr. van Aken’. In een
periode van iets meer dan tien jaar
hadden de gebroeders Van Aken
tien groentezaken in Den Haag.
Naoorlogse schaarste
De oorlog bracht vanzelfsprekend
ook voor gebroeders Van Aken
een ernstige tegenslag. Huib en
Toon verloren hun winkel omdat
ze moesten evacueren. Hun
winkel lag in het gebied waar de
Duitsers hun Atlantikwall wilden
bouwen: de Geraniumstraat en
het Stadhoudersplein. Daan had
daarom zijn winkel in de Weissenbruchstraat overgedragen aan zijn
broer en vond zelf een baan op de
Groothandelsmarkt aan de Marktweg. De moeilijke naoorlogse om-
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gen of bij de inkoop op de vele
veilingen van Geldermalsen tot
Kapelle-Biezelinge. Een neef vertelde mij dat ze om kwart over vijf
opstonden om naar de Groothandelsmarkt te gaan. Tussen zeven
en half acht kwamen ze terug en
werd er gelost. “Een zak aardappelen, knietje eronder, op het nekkie, een beweging die maar door
ging.” Vervolgens werd de winkel
‘opgezet’. “Om acht uur ging ik
open, nou dan had ik al een natte
rug. Om vijf over acht stond de
klant in de winkel voor gesneden
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Huib, winkel Weissenbruch

LvM 622 ca 1936 vlnr MA (Adrianus) Viejou, Marius van Tol en Ries van Aken

kool ofzo, want dat moest lekker
lang opstaan.” Of ze bezorgden
kolen: “Ik maakte een punt in de
zak kolen en die legde ik over
mijn schouder en hield ik vast;
daarop kwam los de tweede zak te
liggen en dan liep ik met een mud
kolen naar het kolenhok.”

standigheden van schaarste maakten het niet makkelijk om weer te
starten in de groentehandel. Een
paar broers hadden hun winkel in
de oorlog weten te redden. Zo had
Joost nog steeds zijn winkel aan
de Apeldoornselaan en Huib in de
Weissenbruchstraat. Toon, Daan
en Ries besloten om samen op de
Groothandelsmarkt een loods te
huren en werden grossier. Toon
bleef op de markt en Daan en
Ries reden stad en land af op zoek
naar groenten en fruit die ze naar
de markt of hun broers konden
brengen. Ze hadden de beschikking over een oude Engelse Fordson met een oude geschutskoepel
erop en een oude

Opel Blitz die in Buurmalsen door
kennissen van een houten carrosserie was voorzien. Auto’s waren
schaars destijds.

Mijn opa kon met mijn vader en
met steun van zijn vriend Philip
Prins een zaak starten in de Witte
de Withstraat 47. Hend en later
zijn zoon Co hadden een zaak op
de Copernicuslaan 122. Ries was

Van Baerlestraat 162 met knecht Adriaan Spaans. JoostvA en JannievA-1

Tot in de tachtiger jaren hadden
de Van Akens hun zaken. Gezondheidsklachten, de concurrentie
van de opkomende supermarkten,
de onevenredig lage inkomsten ten opzichte van het aantal
gewerkte uren en pensionering
waren er de oorzaak van dat later
alle zaken zijn gestopt. Eén groentezaak van Van Aken ging dapper
door tot in de 21ste eeuw: niet in
Den Haag maar in Keulen!

Tweede generatie
Van Akens
Inmiddels was er ook een tweede
generatie Van Akens die hun
brood wilde verdienen in de
groenten. Vanaf de jaren vijftig
hadden de broers en een aantal
van hun kinderen overal in Den
Haag zaken. Ieder familielid,
zeker ook de kinderen, werd
ingezet achter de toonbank, bij
het met de bakfiets rondbrengen
van de bestellin-

Daniel en Ben van Aken
danielvanaken@hotmail.com

Opa en oma van Aken in hun groentewinkel

naar Voorburg getrokken met een
zaak op de Rozenboomlaan 47.
Zijn zonen hebben hier gewerkt
en hebben later zaken gehad in de
Abrikozenstraat 67 en de Ter Capellenstraat 7. Toon en zijn zoon
Joost en zijn dochters zaten onder
andere op de Laan van Meerdervoort 622, de Vlierboomstraat en
de van Baerlestraat. Joost is als
een van de eerste winkeliers in
1947 in Den Haag een zelfbedieningszaak begonnen. Zelfs op het
Hollands Spoor stond een Van
Aken met een fruitstalletje.

Joost G Fruitstand HS
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Huishoudelijke verzorging

Zoekt u ondersteuning in de huishoudelijke verzorging
omdat het huishouden toch wat zwaar begint te worden?
Dan helpt Stichting Eykenburg u graag!
Wij bieden huishoudelijke verzorging zowel via de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) als particulier. Wij
werken in vaste teams, waardoor u niet teveel
verschillende medewerkers over de vloer krijgt.

44

,-

450

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.

Wilt u meer weten over de huishoudelijke verzorging of
bent u op zoek naar de actuele prijzen? Neem dan contact
op via 070 - 750 70 00 of kijk op www.eykenburg.nl.
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Al 35 jaar een vertrouwd adres

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

de haagsche
glashandel bv

Behandeling
aan huis

Nieuw!!

Speciale service voor senioren
Een team van
prothesespecialisten

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

■
■
■
■

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

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

■
■
■
■

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

T. 070 399 42 41
W. utsvandergeest.nl

www.haagglas.nl

MEDEN & PERZEN
PERZISCHE TAPIJTEN - SINDS 1975

ROCK GALLERY

• 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

P O R T R A I T S . I L L U S T R AT I O N S . A R T C L A S S E S
ROCK HISTORY TOUR
m a r c e l l o s . n l | r o c k h i s t o r y t o u r. n l

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

DE KAPPER

John, Martijn en Jasper Jellema

SINCE 1985

®

ART FACTORY
and

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!

BIJ U THUIS
THUISKAPPER DEN HAAG

Boudewijn Regenbogen
Docent Kappersacademie

070 - 323 92 21/ 06 -234 001 38

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).
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Ethica Restaurant & Bar
Ingredienten:
-	Bloemkoolblad (of spitskool
wanneer niet voorhanden)
- Bloemkool
- Bakgember
- 400 gram bloem
- 4 el kerriepoeder
- Tempeh
- 50ml sojasaus
- 300 ml appelsap
- Kimchi puree
- Witte wijn azijn
- Suiker
- Gedroogde kardemompeulen
- Pompoen
- Bosui
- Zout
- Olie

Het gerecht bestaat uit:
◆ Zuurkool met ingemaakte gember
(evt. gemaakt van de incourante delen van
kool, zoals bladeren van bloemkool)
◆ Zoetzuur van pompoen en kardemom
◆ Tempeh gemarineerd in tonkatsu saus
◆ Bloemkool-kerrie beignets
◆ Kimchi puree
◆ Garneren met fijngesneden bosui
Bereiding:
Zuurkool: Houd 1 blad apart.
Snij de overige koolbladeren
in heel fijne reepjes. Meet het
gewicht van de gesneden kool
en meng dat met 2% zout. Dus
op een kilo kool gebruik je 20
gram zout. Meng het geheel en
kneus de bladeren door er gedurende een uur regelmatig in te
knijpen zodat het vocht loslaat.
Doe het geheel met vocht in een
pot en leg het apart gehouden
blad er op. Daarop iets zwaars
en zorg dat het geheel onder het
vocht staat. Na een dag of drie is
de kool al enigszins verzuurd en
kan deze gebruikt worden in het

gerecht. Bak de zuurkool met de
bakgember tot het warm is.
Breng gelijke gewichten aan
azijn, water en suiker aan de
kook. Schaaf dunne plakken
(1mm) pompoen en leg deze
met de kardemompeulen in een
pot. Giet het verwarmde vocht
over de pompoen en laat buiten
de koelkast afkoelen met de
deksel erop.

Tempeh:
Meng 50 ml sojasaus met
300 ml appelsap en verwarm
dit mengsel tot net onder de
kook. Snij de tempeh in dunne

Voor deze nieuwe rubriek laat Robert Mindé zich maandelijks uit over Haagse
muziek, dansgelegenheden, muziekwinkels en platenzaken in de jaren vijftig,
zestig en zeventig. Robert is auteur van onder andere Den Haag Popstad nr. 1 en
Haagse Jeugdbendes De Kikkers en De Plu. Ook is hij (reserve)tourleider van de
Haagse Rock Tour.
het toen populaire smartlappen
orkest De Heikrekels. In 1969
ging Hans van Eijck terug naar
Uit onenigheid binnen
The Tee Set en werd vervangen
The Tee Set tussen Peter
door de Duitser Ulli Grün. In
Tetteroo en Hans van
diezelfde periode heeft de latere
Eijck ontstond in 1967
Franse wijnboer Ilja Gort bij de
een nieuwe band, After
band gedrumd. Drummer Ray
Tea genaamd.
Fenwick werd vervangen door
Ferry Lever. Ray ging terug naar
Deze half Haagse, half Delftse
11), We will be there after tea
Engeland, om zich aan te sluiten
band bestond uit Rob ‘Polle’
(1968, nr. 16) en Snowflakes on
bij The Spencer Davis Group.
Eduard (zang/gitaar/bas), Hans Amsterdam (1968 nr. 26). Voor
Polle is rond 1968 om bepaalde
van Eijck (zang/orgel/piano/
de Desirée trouwringen collectie redenen enige tijd vervangen
gitaar), Ray Fenwick (zang/
maakte de band een picturedisc
geweest door Frans Krassenburg (ex-Golden Earring) en
gitaar) en Martin Hage (drum).
met de nummers Desirée en The
Henk Smitskamp (ex-Motions).
Wat begon als flowerpower,
wedding song. In 1968 maakte
In hun latere periode traden
enigszins hippieachtige band,
After Tea een uitstapje naar het
de bandleden veel op in het
neigde later meer naar progressmartlappencircuit. Onder de
sieve rock. Tussen 1967 en 1971 naam Martino’s werd onder antoenmalige West-Duitsland.
maakte After Tea de hits Not just dere het nummer Moest dat nou
Hun laatste nummer kwam uit
opgenomen, een persiflage op
a flower in your hair (1967, nr.
in 1971; volledig instrumentaal

After Tea

plakken en frituur ze 3 minuten
op 175 graden. Leg de tempeh
5 minuten in de soja-appel
marinade.

Bloemkool-kerrie beignets:
Stoom of blancheer bloemkoolroosjes tot ze nog stevig zijn en
laat afkoelen. Maak het beslag
met 4 el kerrie, 1 el zout, 400
gram bloem en water tot het de
dikte heeft van pannenkoeken
beslag. Doop de bloemkoolroosjes onder, haal ze eruit en frituur
ze 3 minuten op 175 graden.
Maak het bord op met de zuurkool onderop, dan de beignets

nummer met de naam Sun.
In 1975 werd door drie
ex-bandleden nog een allerlaatste single opgenomen.

Alquin

Ook Alquin was half
Haags, half Delfts. Deze
band bestond in eerste
instantie van 1971 tot en
met 1977, maar maakte
verschillende keren een
herstart.
Alquin gaf in de loop der tijd
twee reünieconcerten om
uiteindelijk in 2012 definitief
te stoppen met optreden. Bij
oprichting bestond de band uit
Ferdinand Bakker (zang/gitaar/
piano/viool), Dick Franssen
(orgel/piano), Hein Mars (bas/
zang), Ronald Ottenhoff (sax/
fluit), Job Tarenskeen (zang) en
Paul Westrate (drum). Het was

met daarop de tempeh. Giet een
eetlepel soja-appelsap erover.
Verdeel de kimchi puree, de
pompoen zoetzuur en de fijngesneden bosui over het gerecht
ter garnering.
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

een progressieve rockband, opgericht als studentenband. Alle
leden (op Hein Mars na) studeerden op de toenmalige TH
in Delft. Hun bekendste hit was
het nummer Wheelchair Groupie (1975, tip), dat in de Top
2000 van 2010 op plaats 974
verscheen. Een kleinere hit was
Fool in the Mirror (1976, tip).
Alquin is naar een Delfts klooster genoemd en kwam voort uit
het Delftse r&b trio Threshold
Fear. In 1973 traden de bandleden op Pinkpop op en een
jaar later volgde een tournee
naar Amerika, samen met The
Golden Earring mee op tournee
naar Amerika. In 1977 was de
band poll-winnaar van muziekkrant Oor. De Haags-Delftse
band tourde door onder andere
door Engeland, Frankrijk en
toenmalig West-Duitsland.
Robert Mindé
romin@ziggo.nl
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Mijn eigen herinneringen aan de
W

at een prachtige foto was dat in het artikel over de Stationsbuurtnostalgie in De
Haagse Tijden van 4 februari. Nadrukkelijk
aanwezig was die goede, oude Sint Josephkerk. Al bijna vijftig jaar geleden afgebroken
om plaats te maken voor het Van Limburg Stirumhuis, waar inmiddels studenten wonen - en zo te
zien hebben ze het er naar hun zin.
De oude Sint Josephkerk stond
112 jaar aan de Van Limburg
Stirumstraat: een ontmoetingsplaats, een oase van rust in
een woelige buurt. Er kwamen
mensen samen die veel betekenden voor anderen en voor
elkaar. Wat dat betreft is er
weinig veranderd. De buurt (en
het gebouw) is wél veranderd.
In die tijd moest de hele wijk
veranderen: woningen waren
slecht onderhouden en de
mensen leefden in erbarmelijke
toestanden. De pastoor van de
Sint Josephkerk was begaan met
de mensen in de wijk.
Samen met de dominee van de
hervormde kerk aan de Falckstraat en de paters van de
Jacob Marisgroep werden er
actiegroepen gevormd. Pater
Paulinus bracht blaadjes rond:
iedere week kwam hij aan de
deur met de Sjors, de Donald
Duck en de Margriet. Zo kon hij
in zijn dagelijkse brood voorzien en bleef hij tegelijkertijd
goed op de hoogte van wat de
mensen bezighield. De buurt
wilde er niet aan om hier dure
huizen te bouwen en de mensen
te verhuizen naar andere stadsdelen. Dit verzet had succes,
want in 1973 startte de bouw
van huizen die wél betaalbaar
waren, zodat mensen konden
blijven wonen in de buurt waar
ze geboren waren. Vanuit ons
huis konden we dat hele proces
gadeslaan: in brand opgegaan,

gesloopt, het heien en tenslotte
de bouw van nieuwe huizen.

Terug naar 1969. Er kwam een
nieuwe pastoor, Pinxter, die in
de pastorie kwam wonen die
enigszins leek op de wijk in die
tijd: uitgewoond en van alle dingen van waarde ontdaan. Al snel
viel de beslissing dat de grote
kerk gesloten moest worden
om plaats te maken voor een
nieuwe kerkgelegenheid. Hoewel dit bijna vijftig jaar geleden
speelde, lijkt het erg op wat er
nu gebeurt. Gesprekken over
het sluiten van kerken, over de
pijn voor de mensen en over
het risico van het steeds verder
onzichtbaar worden van Gods
aanwezigheid onder de mensen.
Toch ook een verhaal van hoop,
van mensen die doorzetten
tegen beter weten in en die zich
niet zo gauw laten tegenhouden.
De nieuwe bestemming voor de
kerkplek en de grond moest een
sociale bestemming zijn, want
daarvoor was zij geschonken.
Dat werd het Van Limburg Stirumhuis. Ouderen konden daar
in een vertrouwde omgeving
wonen, met mensen die ze vaak
al jarenlang kenden. Ze hebben hun hele leven in de buurt
gewoond of gewerkt en spreken
elkaars taal.

Op een dag belandde ik op het
Hollands Spoor. In de richting
van de stad zag ik het station, de
plek waar de Josephkerk stond,

Het kinderkoor zong teksten die je kon verstaan

de plek van de Zuiderkerk in de
Falckstraat, de Haagse Toren, de
Westeindekerk, de oude huizen
op de hoek van de Koningstraat,
het koepeltje van de meisjesschool en heel in de verte het
Westeinde ziekenhuis. In een
notendop een heel leven vol
goede herinneringen. Hoe vaak
had mijn vader op dit station
gestaan! In 1941, toen hij nog
maar pas verloofd was, samen
met mijn moeder, op weg naar
familie. In 1955 om mijn broer
uit te zwaaien op weg naar een
lange studietijd. Nog weer later,
om een reisje te beginnen als er
iets te vieren was.
Dan denk ik weer aan die dag
in 1992. Op mijn kantoor gaat
de telefoon. “U spreekt met

Van Limburg Stirumhuis

mevrouw Poorter van het Van
Limburg Stirumhuis. Er zit hier
een oude man tegenover me
die zegt dat hij hier wil komen
wonen. Wat vindt u daar van?”
Ik antwoord dat als hij dat
graag wil, we de mogelijkheden
moeten bekijken. “Ja, maar hij
wil hier metéén al komen; dat
kan zomaar niet.” Na wat over
en weer praten, mocht mijn
vader eerst komen logeren en
daarna mocht hij dan toch een
kamer komen uitzoeken. Met de
kinderen gingen we vaak naar
opa in het Van Limburg Stirumhuis. Zingen en spelen; bij opa
was er altijd iets te doen. Hij had
altijd wel een koekje of iets lekkers. Vele mensen kwamen op
visite. Ze maakten een praatje of
legden een kaartje, net als thuis.

Terug naar 1955. Mijn eerste
bewuste kennismaking met
het Roomse leven, met zusters,
de Roomse school, kerken en
misdienaars, zal omstreeks die
tijd geweest zijn. Mijn zusje ging
naar de meisjesschool van de
zusters aan de Hoefkade. In de
gang van de kleuterschool in de
Naaldwijksestraat namen we
dan afscheid. Mijn zus verdween door de tussendeur en
ik ging de kleuterklas in. Rond
die tijd namen we afscheid van
pastoor Van Baaren en pastoor
De Beer werd ingehaald. Hij
restaureerde de kerk prachtig.
Bij het eeuwfeest in 1963 stond
de kerk te pronken als een
jonge schoonheid. Pastoor Van
Eeken volgde De Beer op. Na het
concilie zouden wij in de kerk
Nederlands zingen, in plaats
van het mooie maar onbegrijpelijke Latijn, wat enigszins werd
goedgemaakt door de klinkende
muziek. Het kinderkoor zong
teksten die je kon verstaan en
die prettig in het gehoor lagen.
Ze zongen buiten de kerk ook
leuke liedjes en oefenden met
veel plezier toneelstukjes en
musicals.
Begin jaren zeventig was de
kerk weer wat leger geworden.
Pastor Pinxter had de sluiting
van de kerk voorbereid en Hoef-
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Stationsbuurt
kade 7 als kerkruimte ingericht.
Uiteindelijk werd alles afgebroken, om het verzorgingshuis
en de nieuwe kerk te kunnen
bouwen. We waren welkom in
het zaaltje bij de hervormde
kerk in de Falckstraat. Op Palmzondag, de zondag voorafgaand
aan Pasen, zongen de jongeren
begeleid door zuster Theophora
achter het orgel. De jeugd hield
een palmpaasoptocht. Een van
de kinderen stond te dicht bij
de kaarsen en haar haren vatten
vlam. Pastor Frank Timme greep
de vaas bloemen en het brandje
was gauw geblust.

Restauratie van de kerk

In september 1978 waren het
huis en de kapel af. De bisschop
kwam langs om de kapel in te
wijden. Groot feest voor de parochianen en voor het huis. Het
was een nieuwe start. De jongeren zongen in de nieuwe kerk.
De zuster had een knopje aan
het orgel, waarmee je gemakshalve een halve of hele toon
lager kon. Daar moest ze dan
wel van tevoren aan denken.
Eén keer was ze het vergeten en
toen draaide ze het knopje terwijl wij verder zongen. Ik geloof
niet dat iedereen het mooi vond.
Het koortje zong op deze wijze

Sint Josephkerk, Van Limburg Stirumstraat

Verdere deconstructie van de kerk in de jaren zeventig

gemakkelijk een toontje lager.
Pastoor van Roode deed dat
minder gemakkelijk…
“Rotzak,” noemde Theophora
mij op een dag. Een enkele keer
zongen we namelijk Engels.
“Altijd maar Engels, dat is toch
niets, zing gewoon Nederlands!”,
zei zuster Theophora. Toen we
later een stuk Latijn moesten
instuderen, merkte ik zachtjes
op: “Altijd die vreemde talen,
zing toch gewoon Nederlands.”
Toen had ik het gedaan!
De pastorie in 1969

Muziek speelt altijd en overal
zo’n belangrijke rol. Wij heb-

ben al die jaren gezongen en
gespeeld. Mijn vader zong
zelfs nog toen hij al in het Van
Limburg Stirumhuis woonde.
Oude liedjes, van de Zilvervloot
en het Bronsgroen Eikenhout en
Een Blauwgeruite kiel. Toen wij
een groot familiefeest hadden,
kwam de fanfare van de HTM
op het binnenplein een show
geven. Hij genoot ervan en het
deed hem goed dat zijn medebewoners er minstens net zo van
genoten.
Gerard van Dijk
dijk5940@planet.nl
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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 Omroep West 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.
15.00 uur
Gebakken Lugt
Paul van der Lugt draait de lekkerste platen ooit gemaakt.

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

“Klussenbedrijf ‘De Ontzorg Centrale’ sinds 2014 een
daverend succes!” aldus eigenaar Rob Herrebout
Voor álle kleine en grote klussen in en
rondom huis en tuin. Onze focus ligt
weliswaar op het ontzorgen van ouderen,
maar wij staan voor iedereen klaar die
door gebrek aan tijd, kennis, technisch inzicht en/of fysieke beperkingen behoefte
heeft aan hulp. De komende periode ligt
het accent vooral op het buiten schilderwerk, maar wij zijn er ook voor al uw
binnenschilderwerk, timmerwerk, elektra,
tuinonderhoud en voor het ophangen van
lampen en schilderijen. De dienstverlening
is niet alleen gericht op het “technisch”
ontzorgen, maar ook op het sociale aspect,
door het aanbieden van hulp- en gemak-

diensten. U kunt ook werkzaamheden
combineren. U stelt zelf een wensenlijstje
op en wij voeren het voor u uit!

Bent u geïnteresseerd?
Bekijk alle mogelijkheden op
www.deontzorgcentrale.nl of neem, geheel
vrijblijvend, contact met ons op via het
contactformulier of bel 0174-76 88 88.

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.

Voor ál uw klussen in en rondom huis en tuin

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
07.00 uur
Klassiek op West (herhaling om 19 uur)
Aad de Been draait bekende en onbekende klassieke- en wereldmuziek.
09.00 uur

Muziek van alle Tijden Pieter Kuipers draait op verzoek

10.00 uur

UIT!

• 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.
T: 0174-768888
E: info@deontzorgcentrale.nl
W: www.deontzorgcentrale.nl

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: Dennis in de Opvang Dennis Weening helpt mee in dierenasiels
di: Team West Kirsten van Dissel roept samen met de politie jouw hulp in.
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

Kirsten van Dissel
Dinsdag vanaf 17 uur
Team West

De mooiste reizen,
nu in prijs verlaagd!
Gewoon perfect geregeld
Fryslân Boppe
6 daagse busreis

vanaf p.p.

dejongintra.nl/ebrys02

Krakau en de schatten van Zuid-Polen
17.30 uur

TV West Nieuws Het regionale nieuws

8 daagse busreis

17.45 uur

Weer met Huub

18.00 uur

Herhaling tot de volgende middag

Kroatische Bloemenrivièra
12 daagse busreis

TV West zaterdag
07.30 uur

TV West Weekoverzicht en TV West Sport

17.00 uur
Westdoc Regionale documentaires, met op 21 maart:
‘Nieuw Kijkduin’ met daarin een vooruitblik op het nieuwe Kijkduin.

TV West zondag
20.00 uur

12 daagse busreis

dejongintra.nl/eehr307

40 Shades of Green

dejongintra.nl/evie408

dejongintra.nl/evie410

Bel 0180 - 457 803

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Omroepwest.nl

voor p.p.

vanaf p.p.
voor p.p.

vanaf p.p.
voor p.p.

voor p.p.

vanaf p.p.

dejongintra.nl/busreizen

Download de gratis Omroep West app.

vanaf p.p.

vanaf p.p.

All of Ireland

13 daagse vlieg-busreis

Mis nooit meer een bijzondere uitzending: schrijf je in
voor de nieuwsbrief via omroepwest.nl/nieuwsbrief.

dejongintra.nl/ebopa01

Hoogtepunten van Kroatië

12 daagse vlieg-busreis

TV West Sport Voetbal uit de tweede en derde divisie

dejongintra.nl/efkau03

voor p.p.

Reissom excl. € 19,50 reserveringskosten en € 2,50 Calamiteitenfonds

voor p.p.

€ 429
€ 394
€ 579
€ 544
€ 829
€ 779
€ 899
€ 849
€ 979
€ 929
€ 1299
€ 1249

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden
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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

Vanwege het snel verspreidende coronavirus en de maatregelen die dientengevolge worden getroffen,
kan de redactie geen garantie geven dat onderstaande activiteiten daadwerkelijk zullen plaatsvinden.
U kunt de betreffende websites raadplegen voor actuele informatie.

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.
Expositie miniatuurkunstwerk op Ei

De grootste ‘kunst op eieren’ expositie van Nederland
vindt plaats op 21 en 22 maart in het Hotel Den HaagWassenaar. Deze expositie staat bekend om de zeer
hoge kwaliteit waaraan vele top exposanten deelnemen.
Zij presenteren de allernieuwste creaties die u tijdens
deze expositie kunt bewonderen. De één nog mooier
dan de andere; een lust voor het oog. De kunstenaars
zijn afkomstig uit diverse landen, zoals Rusland, Roemenië, Bulgarije, Frankrijk en Nederland. Hun uiteenlopende technieken bevatten onder andere: beschildering
met olie- of aquarelverf, opengewerkt in Fabergé-stijl,
bewerkt met koud porselein, bijna echte vogels bewerkt
met fimoklei op ei, Engels patchwork, natuurgetrouw
beschilderde eieren, olieverf beschilderde eieren met
afbeeldingen van oude meesters en leden van het
Koningshuis, eieren in vintage stijl, dot painting op eieren, eieren beschilderd met Delfts
blauw, Russische iconen geschilderd op houten eieren én speciaal vervaardigde chocolade eieren. Naast de expositie wordt ook gedemonstreerd hoe iconen te schilderen
op houten eieren met pigment en eigeel. Bezoekers die zelf een mooi ei willen creëren,
kunnen deelnemen aan een workshop. Voor wie thuis aan de slag wil, zijn er diverse
lege eieren te koop; van kwartel- tot struisvogelei.
Ter viering van de 35e Eier Expositie ontvangt iedere tiende bezoeker een gedecoreerd ei.
Wanneer & waar: za 21 mrt, 10.30u – 17.00u en zo 22 mrt, 11.00u – 16.00u,
Hotel Den Haag- Wassenaar, Zijdeweg 54, Wassenaar
Hofjeswandeling Gilde Den Haag

Hoewel het nu bijna vergeten oases van rust zijn in de drukke Haagse binnenstad woonde
een kwart van de Haagse bevolking 150 jaar geleden nog in een hofje. Met meer dan honderd
verstopte hofjes is Den Haag met recht een ‘hofstad’. Een gids van het Gilde Den Haag voert je
tijdens deze stadswandeling langs de bekendste en mooiste hofjes. Verborgen plekjes, vanaf
de straat moeilijk te zien. Vroeger leefden arme en oude mensen gratis in de hofjes omdat het
als een vorm van bejaardenzorg en sociale woningbouw diende. Tegenwoordig genieten de
bewoners van de rust die er te vinden is naast het drukke leven in de stad. Tickets zijn telefonisch te reserveren bij Gilde Den Haag.
Wanneer & waar: iedere dinsdag & donderdag 13.30u, The Hague Info Store, Spui 68
Beklimming toren Grote Kerk

Beklim de Haagse Toren van de Grote Kerk tijdens deze rondleiding, leer meer over de geschiedenis van dit 15e-eeuwse monument en geniet boven van het spectaculaire uitzicht over
Den Haag, Scheveningen en Kijkduin! De toren van de Grote Kerk, ook wel De Haagse Toren
genoemd, is elke week van donderdag tot en met zondag opengesteld voor publiek. Onder
leiding van een gids beklim je de 288 treden van de toren en leer je meer over de historie van
dit 15e-eeuwse monument.
Wanneer & waar: donderdag t/m zondag, 13.00u – 15.00u, Hoofdingang Grote Kerk
Meer informatie: dehaagsetoren.nl

Landelijke opschoondag De Nijkamphoeve
Op zaterdag 21 maart vindt de Landelijke Opschoondag plaats. BuurtBoerderij De Nijkamphoeve doet hieraan mee, met inzet van de ezels
Maaike en Sanne. Er wordt zwerfafval in het
Florence Nightingalepark - de achtertuin van het
Haga Ziekenhuis Leyweg - verwijderd. Maaike
en Sanne zorgen voor afvoer van het verzamelde
afval. Iedereen vanaf vier jaar is van harte welkom
om mee te helpen. Aanmelden is niet nodig en wij
zorgen voor afvalknijpers.

Wanneer & waar: za 21 mrt, 13.00u – 15.00u, BuurtBoerderij De Nijkamphoeve,
Escamplaan 1750
Le voyage de la musique
Een avond met prachtige Franse chansons, verzorgd door Hummingbird Music, met
Tess et les Moutons & Babette Zwinkels (voorprogramma). Tess et les Moutons zijn
geïnspireerd door de onverstaanbare eerste vakantieliefdes aan de Côte d’Azur. Door
het oorverdovende geraas en gedonder van de Parijse metro. Door de zwoele smaak
van Merlot en de geur van crêpes Nutella. Maar vooral door de passie en de overgave
waarmee grootheden als Piaf, Brel en nu ook Stromae de wereld kennis lieten maken
met Franstalige muziek. Beïnvloed door de grote chansonartiesten van de afgelopen
acht decennia, halen Tess en haar Moutons op bezielde wijze een klein stukje ‘Vie
Parisienne’ naar Nederland.

Wanneer & waar: za 21 mrt, 19.30u, Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 90-92
Carillonconcert Vredespaleis

Elke dinsdag- en donderdagmiddag wordt er bij het Vredespaleis in Den Haag een
carillonconcert gegeven. Het beiaardspel is gratis te beluisteren vanaf het plein voor
het Vredespaleis. Een echte insidertip! Luisteren naar het carillon van het Vredespaleis
kan vanaf het Carnegieplein. Het is jammer genoeg niet mogelijk om de beiaardbespeling in de tuin van het Vredespaleis te volgen. Een andere fraaie luisterplaats bij goed
weer biedt de tuin van museum De Mesdag Collectie, om de hoek van het Vredespaleis.

Wanneer & waar: iedere dinsdag en donderdag, 13.00u – 13.45u, Vredespaleis
Meer informatie: stichtingcarillondenhaag.nl
Food Tour Den Haag

Bites & Stories neemt je tijdens de 3,5 uur durende Food Tour The Hague mee langs
een heerlijke mix van Haagse hoogtepunten en de beste verborgen plekjes. Elke
locatie heeft een uniek product te proeven en een inspirerend verhaal te delen. Ideaal
om je buitenlandse vrienden met de Nederlandse keuken en cultuur kennis te laten
maken, want de tour kan in het Engels worden gegeven! De liefde van een stad gaat
door de maag, vinden ze bij Bites & Stories. Al etend en drinkend leer je bijzondere
plekken kennen én de verhalen erachter.
Wanneer & waar: donderdag t/m zondag, 13.00u – 16.30u, Paleis Noordeinde
Meer informatie: bitesandstories.com

Beleef “De Wereldhaven” met een “plat Rotterdams” accent!!!
Vanaf 4 april starten wij iedere dinsdag t/m zondag
onze “Plat Rotterdamse” havenrondvaarten.
Nostalgisch passagiersschip “Nehalennia”
heet u van harte welkom aan boord. Beleef
deze uitgebreide haventocht van 2 uur waar
vrachtgiganten, ferry’s, cruiseschepen en
sleepboten hun thuishaven hebben.

Onderweg ontmoeten we o.a. de Erasmusbrug,
Euromast, voormalige R(otterdamse) D(roogdok)
M(aatschappij), voormalig stoomcruiser SS
Rotterdam en het oude Hotel “New York”.

De tocht met audiogids (NL, ENG, DU) geeft u na
a�loop een andere kijk op deze wereldhaven. Een
boottocht om niet snel te vergeten… De Nederlandse
uitleg is wel héél bijzonder (let maar op).

Ontvang
tegen inlevering
van deze bon:

20%

korting
www.rebus-info.nl
06-55826463
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De wijnrode stadsbus
D

Bij het bedenken van nieuwe verhalen
voor De Haagse Tijden probeer ik altijd
onderwerpen te kiezen die veel Hagenaars zullen aanspreken en herinneren. Daarbij
wil ik niet te ver in de tijd teruggaan, want de
mensen die dat dan hebben meegemaakt zijn er al
lang niet meer. Op mijn artikel over de geelgroene HTM-bussen kreeg ik destijds ontzettend veel
reacties. Mijn vervolgverhaal over de geelgroene
trams haalde zelfs het boek 10 jaar Oud-Hagenaar.
Daarom deze keer terug naar 1966 toen de laatste
geelgroene HTM-bussen met achterlating van een
vette dieselwalm ons land gingen verlaten richting
België en er moest worden nagedacht over een
waardige opvolger.
Vormde de geelgroene Kromhout-of AEC-bus nog een typisch
Haags stadsbeeld, met de komst
van de wijnrode standaardbussen werd afgestapt van de
Haagse kleurstelling en werd
een nieuw type bus ontworpen
voor de grote steden met exact
hetzelfde uiterlijk en kleurstelling: wijnrood met grijze onderkant en wit dak. De Rotterdamse
RET had in 1961 al het initiatief
genomen een commissie te

reden en al de kenmerken van
de latere standaardbus bezaten.
De HTM was erg trots op de
nieuwe bus en deed een aankondiging in het gratis reizigersblad
HTM nieuws.
De eerste bussen van dit type
verschenen in Amsterdam op
de weg waarbij het allereerste
exemplaar, bus 301, bewaard
is gebleven. In Den Haag begon
de aflevering in november 1966
met de serie 101-125.

Fabrieksfoto van de eerste HTM-standaardbus

14: Scheveningen KurhausSavornin Lohmanlaan. Het
rijdend personeel, gewend aan
de logge, slecht verende en lang-

Pametex de opdracht tot sloop
kreeg. Dat dit soms leidde tot
een ophoping van sloopbussen
bij afvoer van grote aantallen

Drie wijnrode bustypes 201-301 en 401 met steeds weer wijzigingen

Proefrit met de latere museumbus 117 voor het Kurhaus 1967

vormen (CSA) in samenwerking
met de andere stadsvervoerders
om een type stadsbus te ontwikkelen met veel comfort voor
personeel en passagiers, een
lage instap, luchtvering, stuurbekrachtiging en uiteraard een
automatische versnellingsbak.
Voor goede doorstroming bij
drukte waren twee uitstapgelegenheden gewenst en een brede
instap om ruimte te maken voor
de stempelautomaat. Voordeel
van de standaardisering was
onder andere dat bouwmaterieel gemakkelijk kon worden
uitgewisseld en ook onderdelen
goedkoper werden door de
grotere aantallen. Nadat Den
Haag en Amsterdam al direct
aanhaakten, voegde Utrecht
zich later aan de commissie toe.
Aardig is te vermelden dat de
voorlopers van dit bustype al in
een eerder stadium bij de RET

Door toedoen van uw auteur
werd uit deze serie bus 117 aangekocht bij de HTM en gerestaureerd als ‘museumbus’. De bus
bestaat heden ten dage nog en is
in topconditie.
Vanaf 1 januari 1967 kwamen
de wijnrode standaards van het
type CSA1 in dienst. De eerste
wagens verschenen op buslijn

zaam optrekkende Kromhoutbussen, was euforisch over het
nieuwe materiaal dat uiteraard
wel met veel kinderziektes te
maken kreeg. Ook voerde de
HTM veel verbeteringen uit
aan de voertuigen, zoals het
vergroten van de motorluiken
aan de achterzijde en verplaatsing van de stopknoppen die zo
hoog zaten dat veel passagiers
er nauwelijks bij konden. Maar
door de jaren heen werden de
bussen van het fabricaat Daf
steeds beter en werden nog vele
series bijbesteld.

laat ik middels een foto in dit
artikel zien. Door gebrek aan
capaciteit bij Pametex liet de
HTM zich ook weleens verleiden
tot het aanbieden van sloopbussen aan andere slopers, waarna
enkele exemplaren op de
openbare weg werden gesloopt,
wat olielekkage, glasscherven
en kunststof afval opleverde.
Bovendien was het geen reclame voor de HTM als een wrak
dagenlang op straat lag. Daar
werd dus al snel weer van afge-

echt versleten of schadewagens
werden keurig op eigen terrein
verschroot.

Tot 1988 zouden steeds nieuwe
series bij de HTM in dienst
komen, steeds weer met verbeteringen zoals een grotere grill,
vierkante koplampen in plaats
van ronde en vanaf bus 431 de
meest opvallende wijziging: een
nieuwe kleurstelling. Tomaatrood, wat al snel de bijnaam
‘zontomaatje’ kreeg. Ten slotte
werd in najaar 1988 nog een
aantal bussen verbouwd tot
aardgasbus, maar daarmee
kwam wel een einde aan het
standaardbussentijdperk en
stroomde moderner busmaterieel van Neoplan en Mercedes in.
Tot op de dag van vandaag zijn
de oersterke standaardbussen
nog rijdend aan te treffen in
onder andere Cuba en Curaçao.
Maar ook in Nederland als
bijvoorbeeld de zogeheten ‘carnavalsbus’. Spraakmakend was
daarbij de strandtrein, waarbij
een aantal HTM-bussen werd
omgebouwd met grote ballon-

In 1977 waren de eerste wagens
aan het einde van hun levensduur gekomen, waarna sloper

De befaamde strandtrein, een omgebouwde HTM-bus (290) voor de Pier, 29 december 1987

Ophoping van sloopbussen bij de Pametex- 30 juni 1977

stapt. Later werd een contract
afgesloten met handelaar Trabuco, die een stuk serieuzer met
de wagens omging en een groot
deel wist door te verkopen om
elders in binnen- en buitenland
een tweede leven te krijgen. De

banden en botsneus om een
pendeldienst te houden over het
strand van Scheveningen naar
Katwijk en terug.
Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl
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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: Bankrover. Sudoku: 4-3. Kruiswoordpuzzel: Koningsgier

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 26 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.
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Horizontaal
38
39
40
41
42
43
1. legendarische Engelse popgroep; 7. koude lekkernij; 12. plaats in Brazilië (afk.); 13. deel van piano;
14. waad- en loopvogel; 15. Nederlands kampioenschap (afk.); 17. bouwsteentjes voor kinderen; 19. natuurlijk
44
45
46
rood op de wangen; 21. titel (afk.); 22. metaalsoort; 24. boterhamsmeersel; 27. voertuig; 28. tijdsperiode; 30.
waterloop; 31. snel (vlug); 32. horecagelegenheid; 33. Japanse munt; 35. lange rustbank; 37. open plek in een
47
49
bos;
38. mannelijk beroep; 41. lang48en smal stuk hout; 42. watersport; 44. geestdrift; 46. schoonmaakgerei;
47.
telwoord; 48. jaargetijde (periode); 49. inval (plan); 50. kortaf en onvriendelijk; 52. omheind stuk grond met
52
53
bloemen; 54. plaats in50Italië;5156. zangstem; 58. veelvuldig draaien in bed;
61. deel van
gelaat; 62. platte koek; 64.
ontkenning; 65. zonder inhoud; 67. jongens- of meisjesnaam; 68. leer- en opvoedingsmoeilijkheden (afk.); 70.
54
56
57
58
taaie
aardsoort;5572. raar (vreemd); 73. periode van
zeer hoge temperaturen;
76.
spoedig; 77. anno59mundi (afk.);60
78. kleur van de regenboog; 79. InterKerkelijke Omroep Nederland (afk.); 81. jongensnaam; 82. tuimeling; 83.
61
62 86. mager geroosterd rundvlees;
63
64
dun opgerold wafeltje;
84. vurig strijdpaard;
87. dichterbij
komen.
65
66
67
68
69
70
71
Verticaal
1. omstreden kledingstuk; 2. paardenslee; 3. duivenhok; 4. vergrootglas; 5. onder invloed van drugs; 6. letter van
72 Griekse alfabet; 7. berijdbaar
73 gemaakte ijsoppervlakte;
748. bundel vruchten; 9. lokspijs;
75
76
het
10. aluminium
(scheik.
afk.); 11. veld (stuk grond); 16. Zuid-Koreaans automerk; 18. kreet; 20. stuk doek of stof; 21. onbenullig; 23.
77
78 organisatie (afk.); 25. plaats in Gelderland; 26.
79verpakking voor flessen;
80
81
Amerikaanse
ruimtevaart
27. haarloos;
29. natuurverschijnsel aan de hemel; 32. misdadiger; 34. troefkaart; 36. uit eigen beweging; 37. afslagplaats bij
84
golf; 39. rivier82
in Frankrijk; 40. dreadlocks;8342. prikkelgeleider in het lichaam; 43. adellijk
persoon;8545. dorp op
Ameland; 46. schaak- of damterm; 51. ingenieur (afk.); 53. elektrisch geladen materieel deeltje; 54. ordinair (grof);
86 kraaiachtige vogel; 56. mestvocht; 57. afstammeling; 59. verdriet; 60.
87 rondzwervende herdersstam; 62. soort
55.
groente; 63. bewerking van huiden; 66. rivier in Utrecht; 67. vragend voornaamwoord; 69. moeilijk lerende kinderen
(afk.); 71. tijdperk; 73. hefschroefvliegtuig (afk.); 74. huidverharding; 75. Amerikaans automerk; 78. gewestelijk
arbeidsbureau (afk.); 80. andere naam voor Noach; 82. Verenigde Staten (afk.); 85. de oudere (Lat. afk.).
36
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zouugraagandere mensen
willen ontmoeten?
ofheeftuals mantelzorger
behoefte aan een
luisterendoor?
www.haagsontmoeten.nl
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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.
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Sudoku B
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KRUISWOORDPUZZEL
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Veel puzzelplezier!

Sudoku A

5

Tekening:
Wim Hoogerdijk/Who
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SUDOKU

12
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Wij feliciteren de
prijswinnaars van 3 maart:

1. Anneke Smeets te Den Haag
2. Wim Vletter te Zoetermeer
3. H den Heijer te Leidschendam
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Puzzelt u mee?
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Kom eens langs bij een van
de locaties van Haags Ontmoeten.
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Dinsdag 17 maart 2020

BOSCH was-droogset
Napraten, troosten en ontmoeten

GRATIS BOSCH Stoomstrijkijzer bij aankoop van deze BOSCH was-droogset

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.
Een grote ruimte met uitgebreide mogelijkheden om een afscheidsreceptie luxe, uitgebreid of to the point. Voor de kleinere crematies is
er ook de prelude afscheidssalon.

BOSCH Wasmachine
WAN28090 exclusiv:

A+++ -/-10%
1400 toeren centrifuge
Eenvoudige bediening
Timer
Aquastop waterbeveiliging
Bijvulfunctie
Snelprogramma

Wasmachine
en Droger
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.

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

■
■
■
■
■
■
■

BOSCH Condensdroger
WTN85383 exclusiv:
■
■
■
■

Grote 8 kg roestvrijstalen trommel
Superkortprogramma
Condenswaterafvoersysteem
Trommelverlichting

€ 999,-

+ GRATIS STOOMSTRIJKIJZER
Prijs is inclusief bezorgen en Installeren door onze eigen installateurs,
demonstratie, afvoeren van verpakking en oude apparaten en 2 jaar garantie.

De Vries elektro: Kopen met Service

EMMASTRAAT 10 • RIJSWIJK CENTRUM • 070 390 05 05 • WWW.DEVRIESELEKTRO.NL

