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Samen met zijn broer Robert-Jan 
Rueb en cabaretier/schrijver/ 
presentator Sjaak Bral vormde hij 
de directie van het Haags Tale In-
stituut en dat heeft onder andere 
dat Groen Geile Boekie in elkaar 
gezet. Daarin onder meer, en ik 
citeer: ‘de uitgebreide of�iciële 
spellingsregels voor het Haags 
- onversneden Haagse uitdrukkin-
gen en gezegdes – ‘geile’ pagina’s 
met verboden taalgebruik - een 
Scheldwijzer waarmee je je eigen 
Haagse compliment kunt samen-
stellen.’ Recentelijk is een geheel 
herziene druk in hardcover uitge-
komen, want het coronavirus dat 
de wereld nu in zijn greep heeft, is 
uitstekende voedingsbodem voor 
veel nieuw ‘Haags’.

Het begint al op de cover, waar 
Haagse Harry vriendelijk vraagt: 
‘Zal ik jâh is effe lekkâh ijje bek 
kuchûh?’ Vanaf de dag dat ik 
Haagse Harry voor het eerst 
onder ogen kreeg, ben ik harts-
tochtelijk fan van deze innemende 

proleet en ik ben er trots op dat ik 
destijds van Robert-Jan toestem-
ming kreeg om een tekening die 
Marnix voor mij maakte te gebrui-
ken als logo voor mijn radio-
rubriekje De Haagse Stgot. Uiter-
aard moest ik de nieuwe druk van 
het Groen Geile Boekie hebben 
en ik kan u verzekeren dat ik met 
tranen heb gelachen. Heerlijk! 
Maar ondanks dat ik elke letter 
hierboven meen, is dat eigenlijk 
allemaal ‘terzijde’, want ik wilde 
het over iets heel anders hebben. 
In het boekie staat een cartoon 
van een Haagse vrouw die, bij 
het zien van het Haagse straat-
naambordje Vaillantlaan, uitroept: 
‘Váliant? Gek… Ik zou gezwore 
hebbe dat dit hieâh de Fijantlaan 
was…’ En even ter verduidelij-
king: Fijantlaan moet gelezen 
worden als �ie-jantlaan. Zo wordt 
die naam namelijk doorgaans 
uitgesproken. Vrijwel geen mens 
in Den Haag zegt Vaaj-li-jant-laan. 
Nu ja, misschien Hagenaars, maar 
geen Hagenezen. 

Die cartoon bracht mij iets in 
herinnering waar ik al tijden een 
keer over wilde schrijven. Lang, 
heel lang geleden, toen ik een 
zeer jong jongetje was, hoorde ik 
mijn vader een keer praten met 
zijn vader, mijn opa dus. Zowel 
mijn ouders als mijn opa rookten. 
Dat kon toen nog, want zelfs de 
huisarts had op zijn bureau een 
asbak staan, en bij verjaardagen 
kon de talrijke visite kiezen uit de 
verschillende soorten sigaretten 
die op het salontafeltje in glazen 
klaarstonden. Tja, de wereld is 
een tikje veranderd. Mijn opa was 
eind negentiende eeuw geboren 
en dat was ver voordat het Engels 
dagelijks onderdeel van de Neder-
landse taal was geworden. In mijn 
enthousiasme gaf ik hem eens 
een velletje papier, waarop ik de 
titels had geschreven van een lp 
van Glenn Miller, in de overtuiging 
dat hij het leuk zou vinden dat ik 
die muziek leuk vond. Hij keek 
er even naar en zei toen: “Dat is 
in een andere taal”. Het zei hem 
niets. En in dat gesprek met mijn 
vader meldde hij dat hij sinds kort 
was overgestapt op een ander 
merk, namelijk ‘Gol-de-frictie’. 
Het duurde even voor mijn vader 
begreep dat opa Golden Fiction 
bedoelde…

Lang, heel lang geleden, reed ik als 
iets ouder, zeer jong jongetje samen 
met mijn moeder een keer in zo’n 
bleekgele HTM-tram. Het moet op 

de route van lijn 12 zijn geweest en 
ik kan me werkelijk niet herinneren 
waarom we in die tram zaten. Mijn 
grootouders bereikten we met bus 
19 en naar ‘de stad’ gingen we met 
lijn 3, en dat was dat. Lijn 12 voerde 
door wijken waar ik nog nooit was 
geweest.

Hoe dan ook, we zaten in lijn 12. 
In die dagen riep de bestuurder 
de haltes nog af en hoewel er 
uitzonderingen waren, blonken de 
meesten niet uit in verstaanbaar 
praten. Het was een beetje zoals 
het vandaag de dag bij de radio 
is: iedereen mocht achter de mi-

crofoon. En daar, lieve lezers, zijn 
we dan eindelijk aangekomen bij 
waar dit hele stukje om gaat. Op 
die mij volkomen onbekende rou-
te hoorde ik haltes afroepen waar 
ik nog nooit van had gehoord. In 
alle onduidelijkheid. En zeer op 
z’n Haags. 

Het heeft nog jaren geduurd voor 
ik begreep dat er in Den Haag 
een Paul Krugerlaan lag en dat ik 
tevergeefs zou zoeken naar een 
‘Pauwkugalaan’.

René van den Abeelen
rene@renevandenabeelen.net

Grote Markt, het beeld van Haagse Harry, de schepping van Marnix Rueb (1955-2014). 
Foto: Harry van Reeken, collectie Haags Gemeentearchief

Met de tram door de Paul Krugerlaan, jaren 60. Foto: collectie Haags Gemeentearchief
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nlangs kreeg ik ‘De Kerauna Eidisie’ van het Groen Geile Boekie be-
zorgd; de bijbel van het Haags. Mocht u er niet mee bekend zijn: de 
jammerlijk vroeg overleden tekenaar Marnix Rueb slaagde erin zijn 

stripfi guur Haagse Harry in zijn tekstballonnetjes onvervalst Haags te laten 
spreken door een volkomen nieuwe spelling en gebruik van accenten. Geniaal!
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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
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Sanne Groeneboer 
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John Vroom
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Fotogra�ie
De Haagse Tijden heeft de moeite 
genomen om de rechtmatige eigenaar 
van de gepubliceerde foto’s te vinden. 
Als u meent de publicatierechten te 
hebben, kunt u contact opnemen met 
de uitgever.

Vormgeving
Brückel Reclame BV

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

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

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

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

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

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

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles 
in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie wordt 
verzocht van andere lezers. Schrijf aan redactie@dehaagsetijden.nlOproepjes
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Op zoek naar Jenny Goebel
Vanwege mijn stamboomonder-
zoek ben ik op zoek naar een 
nicht van mij, van 72 jaar. Haar 
meisjesnaam is Jenny Goebel en 
ze is weduwe van Frans Kamp-
huis. Jenny heeft twee kinderen, 
Esther en Frans. Ze woonde in 
de Drebbelstraat in Den Haag 
en ze heeft volgens mij ook in 
de Passteurstraat gewoond. Bij 
voorbaat dank voor uw hulp!
Peter Bierens
pbierens@planet.nl

Ongeval Bezuidenhout
Op 27 november 1944 werden 
vijf buurjongens uit Bezuiden-
hoot en ikzelf beschoten in het 
Scheveningse bos. Hierbij stierf 
Hanneman ter plaatse en raakte 
ik gewond. Wij waren kinderen 
van drie gezinnen, en hadden 

de leeftijd van twaalf tot vijftien 
jaar. Ik ben er bijna zeker van 
dat mijn vader een verklaring 
afgelegd heeft bij de Haagse 
politie, maar ik kan er niets over 
vinden. Omdat ik door de toen-
malige omstandigheden nooit 
afscheid heb kunnen nemen van 
Hanneman komt deze gebeur-
tenis nog regelmatig in mijn 
gedachten. Mocht zijn graf nog 
bestaan, zou een bezoek eraan 
mij misschien rust geven. Als er 
lezers zijn die meer weten over 
dit tragische ongeval, hoor ik dit 
graag. 
Frans Bierhoff
fc128356@skynet.be

Reactie Haag(landse) Sporen
Graag reageer ik op het artikel
Haag(land)se sporen in De 
Haagse Tijden van 22 decem-

ber. In de tijd dat plannen het 
licht zien om station Staats-
spoor om te bouwen tot Den 
Haag Centraal, zou het voor de 
hand hebben gelegen om op 
het kruispunt van de lijn Den 
Haag-Utrecht en de lijn Amster-
dam-Den Haag-Rotterdam een 
station te bouwen. Volgens mijn 
vader (toen adjunct-directeur 
Plantsoenendienst) springt dat 
idee uiteindelijk af omdat het 
spoorwegpersoneel dan te lang 
onderweg zou zijn naar het 
nieuwe station.  
Koert Vrijhof
koertvrijhof@hotmail.com

Op zoek naar Carolien Woerlee
Ik zou graag in contact komen 
met Carolien Woerlee. Ze is mijn 
nicht en door familieomstandig-
heden in onze jeugd heb ik nooit 
meer iets van haar vernomen. 
Ze zal rond 1960 geboren zijn. 
Ik probeer al tijden te achter-
halen hoe het met haar gaat 
en weet toevallig dat ze in Den 
Haag is blijven wonen. Heeft 
iemand meer informatie voor 
mij? Alvast bedankt!
Leontine Berkhout-Offermans
leon10@ziggo.nl

School in de Linnaeusstraat
Bij het uitbreken van de oor-
log in mei 1940 zat ik op de 
kleuterschool in de Paets van 
Troostwijkstraat. Op 20 mei 
werd de school door de Duitsers 
ontruimd omdat er weermacht 
militairen in ondergebracht wer-
den. De kleuters en de schooljuf-
frouwen werden tot 14 febru-
ari 1941 ingekwartierd in een 
school bij de Noordpolderkade. 
Mijn moeder, die geen �iets had, 
bracht mij viermaal per dag te 
voet naar school, want overblij-
ven was er toen nog niet bij. Dat 
was best een pittige wandeling 
vanaf de Allard Piersonlaan 
waar wij toen woonden. Toen 
wij weer in onze eigen school 
terug mochten komen, gaf het 
schoolbestuur aan de ouders 

een prachtig boekje met daarin 
een mooi gedicht. In septem-
ber 1941 ging ik naar de ‘grote 
school’, zoals dat toen heette. Dat 
was de openbare school in de 
Linnaeusstraat. In de winter van 
1944 werd ook die school geslo-
ten omdat er geen verwarming 
meer was. Dit gold ook voor de 

aangrenzende katholieke en de 
christelijke lagere school. Om 
al te grote leerachterstand te 
voorkomen, kregen wij een paar 
keer per week onderwijs in het 
badhuis aan de Paets van Troost-
wijkstraat. Het badhuis voorzag 
de aangrenzende scholen van 
verwarming, maar door kolenge-
brek was dit de enige plek die 
nog verwarmd was. Aangezien 
men in die tijd nog geen douches 
had, moesten wij ’s maandags 
een handdoek mee naar school 
nemen en gingen dan klassikaal 
in optocht naar het badhuis. Ik 
zou graag in contact komen met 
leerlingen die in die tijd ook 
op de Linnaeusschool hebben 
gezeten. 
Karel Boom
kenaboom@casema.nl
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Haags Mopje
Zoon komt thuis met een bedroevend slecht rapport, waarop 
vader zegt: “Dit is een rapport om iemand een �link pak slaag 
te geven”. Zegt zoon: “Goed idee pa, ik weet toevallig waar die 
leraar van de Van Hoogstratenschool woont”.
 
Esther Levendaal 
We roepen alle Haagse humoristen op een mop te 
mailen naar redactie@dehaagsetijden.nl, 
zodat er tweewekelijks één geplaatst 
kan worden onder de rubriek ‘Haags 
Mopje’ en we er met z’n allen weer 
even ouderwets hartelijk om kunnen lachen.

De eerste woorden

Een nieuw schrift, bladzijden nog maagdelijk wit
Verse ochtendkrant valt in de brievenbus
Een nieuw jaar, de eerste dag, de eerste kus
Volle scheurkalender, nog onbekende zomerhit
 
Achter de horizon het felle licht van mooie dromen
Volop hoop op glorieuze nieuwe oude tijden
Een overwinning vieren, na een jaar van strijden
Als een baby die de eerste woordjes uit zijn mond laat komen
 
Verwondering, verdriet, verlangen, verlaten, verloren
Er komen andere tijden, dat staat inmiddels vast
Laat de getoonde solidariteit niet tot het verleden horen
 
Het bezoeken van eenzame ouderen is nooit meer een last
In de zomermaanden wacht een vakantie met tropisch ochtendgloren
“De meeste mensen deugen”, niet alleen een titel in de boekenkast
 
Cor van Welbergen
Cor.Welbergen@minbzk.nl

GELUKKIG NIEUWJAAR!
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Vanaf mijn vierde jaar ging ik 
naar de kleuterschool op de 
Haviklaan en daarna kwam 
ik op de R.K. Mariaschool aan 
de overkant. Het hoofd van de 
school was een non, Zuster Odi-
lia. Andere leerkrachten waren 
Juffrouw Wentink en Juffrouw 
Werner. Wat ik me ook nog 
herinner, is dat we op school 
een �ilm zagen die best eng was 
en die Marcellino, brood en wijn 
heette. Mijn buurmeisje Ada, die 
precies aan de overkant woon-
de, zat ook bij mij in de klas. Met 
haar heb ik nog steeds contact. 
Ik had nog een vriendinnetje op 
school, Roosje Schouten, die op 
het Mezenplein woonde. Haar 
vader was de koster van de 
Sacramentskerk en had in totaal 
zestien kinderen. En alle meisjes 
hadden een bloemennaam. 

Vanwege onze katholieke 
opvoeding gingen we met onze 

ouders naar de Sacramentskerk 
aan de Sportlaan. Ik herinner 
mij Pastoor Heskes en Kapelaan 
Friebel en jaren later was ik 
geschokt toen ik vernam dat 
Pastoor Heskes getrouwd was. 
Samen met Ada heb ik nog bij 
de kabouters gezeten in de jon-
gensschool op de Parkietlaan. 
Hier zat mijn broer op school. 
En met mijn zus Ineke heb ik 
daar op een gymnastiekclub 
gezeten die Tempo heette. Ui-
teraard was ik ook getuige van 
de brand in de kerk in 1958, op 
een zaterdagmiddag. Ik kon er 
niet langs om naar de kabouters 
te gaan, dus spijbelde ik. Mijn 
ouders hadden leuk contact met 
de ouders van Ada, en dus kwa-
men we regelmatig bij elkaar 
over de vloer. 

Een andere vriendin, Jannie, 
woonde ook aan de overkant, 
schuin boven de garage. Haar 
vader was jong overleden en 
haar moeder had astma. Toen ik 
mijn eerste communie deed in 
een mooie jurk, gemaakt door 
een zus van mijn moeder, wilde 
Jannie ook zo’n jurk. Maar zij 
was protestant, dus had geen 
communie. Mijn tante heeft toen 
toch voor haar eenzelfde jurk 
gemaakt. Ik weet niet meer pre-
cies wanneer de eerste televisie 
in de straat kwam, maar bij de 
familie Makko zat alle jeugd op 
woensdagmiddag tv te kijken. 

En de familie Blokland had een 
kapsalon, waar mijn haar werd 
geknipt. In 1958 werd mijn 
jongste zusje Annemiek gebo-
ren, een nakomertje! In de jaren 
vijftig stond het Rode Kruis 
ziekenhuis er nog niet. Dus als 
er in de winter sneeuw lag - wat 
toen nog veel voorkwam - was 
het heerlijk sleetje rijden en 
schaatsen. 

Nu nog wat herinneringen aan 
de Fahrenheitstraat. Hier zat 
een prachtige speelgoedwinkel, 
waarvan de etalage uitgebreid 
werd bekeken. Op de hoek 
van de Esdoornstraat zat een 
sigarenwinkel, waar altijd een 
vervaarlijke boxer voor lag. 
Bij de bakker haalde ik samen 
met mijn zus brood. Een half 
regering en een half knip. En 
dan de ijssalon Lorenzo, met 
zijn heerlijke ijs. Er was ook nog 
een zaak, waar ik de kapotte 
nylons van mijn moeder naartoe 
bracht om gemaakt te worden. 
Mijn zus Ineke en ik waren 
getuige van de opening van 
cafetaria Hablé. We kregen een 
gratis patatje, maar moesten 
wel heel lang in de rij staan. 
Dan drogisterij Nettesheim, 
waar ik regelmatig kwam voor 
die overheerlijke droppoeder! 
En dan als laatste het West End 
Theater. We zijn daar één keer 
met het hele gezin geweest 
voor een voorstelling van Toon 

Hermans. Mijn vader was gek op 
hem. Toen de Sacramentskerk 
was afgebrand, gingen we hier 
naar de kerk. Op 4 mei, de do-
denherdenking, liepen we met 
z’n allen naar het kruispunt bij 
de Laan van Meerdervoort om 
daar één minuut stil te staan. 
In 1961 verhuisden we naar de 

Van Swietenstraat 77, waar mijn 
grootouders woonden. Mijn 
oma was ernstig ziek en mijn 
moeder ging als oudste dochter 
voor haar zorgen. Tot zover mijn 
herinneringen aan mijn jeugd.

Els van Oosten-van de Schilde
oostenschilde@ziggo.nl

 Dinsdag 12 januari 2021   

Mijn jeugd in de Bomenbuurt en de Vogelwijk
og zoveel herinneringen heb ik aan mijn jeugd in de Bomenbuurt en 
de Vogelwijk. In 1950 werd ik geboren in de Esdoornstraat 145 en daar 
woonde ons gezin tot 1961. Ik had een broer en een zus en mijn vader 

was banketbakker. Als jong meisje van zeven jaar verloor ik mijn buurmeisje en 
vriendinnetje Loesje, die leukemie had. Daarna maakte ik wel weer andere vrien-
dinnetjes in de straat. Ik herinner mij dat er maar één auto in de straat stond. 
De eigenaar was automonteur Van der Zanden, die daar zijn werkplaats had. 
Later bleek dat die garage de oorzaak was van de voortdurende hoofdpijn van 
mijn moeder.

N

V.l.n.r. Jannie, Tante Cobi en ik
Mijn moeder en ik

De Sacramentskerk aan de Sportlaan. Foto: J.F.H. Roovers, collectie Haags Gemeentearchief De lagere school aan de Haviklaan. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Fahrenheitstraat vanaf de Laan van Meerdervoort gezien, richting Sportlaan. 
Links het West-End Theater. Foto: collectie Haags Gemeentearchief
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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96

NEEM DEEL AAN 
HET DEPOSITOFONDS 
VAN DE VOLHARDING
Veel mensen willen hun nabestaanden niet 
opzadelen met hoge uitvaartkosten. Begrĳpelĳk, 
een gemiddelde uitvaart kost al snel meer dan 
€ 5.000. Deelname aan het Depositofonds van 
De Volharding biedt hiervoor een passende 
oplossing met veel zekerheid.

  U ontvangt € 250,- uitvaartkorting bĳ een 
uitvaart verzorgd door CUVO uitvaartzorg.
Jaarlĳks ontvangt u rente.
U kunt flexibel bĳstorten.
Deelname is kosteloos.

Vragen over uitvaarten?
Bezoek gratis en vrĳblĳvend ons spreekuur:
Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur op de
Roggeveenstraat 141, hoek Prins Hendrikstraat.
Kĳk voor andere spreekuren op www.cuvo.nl.

Word lid van De Volharding en neem deel aan het Depositofonds! 
Bel 070 221 05 80 of ga naar www.devolharding.nl/depositofonds
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Behandeling aan huis 

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

Een team van prothesespecialisten 

www.novodent.nl

 

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

Enrico, Martijn, Jasper 
en John Jellema

Tel: 070-3555790
info@novodent.nl

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag

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

DE VOLHARDING, 
SAMEN VOOR ELKAAR

Stichting de Volharding Steun en Toeverlaat 
Roggeveenstraat 116, 2518 TT Den Haag T. 070-221 05 82 
steunentoeverlaat@devolharding.nl, www.devolharding.nl

GEZOCHT VRIJWILLIGE CHAUFFEURS M/VGEZOCHT VRIJWILLIGE CHAUFFEURS M/V
De Volharding heeft een samenwerkingsverband met Florence waar wij onze vrijwillige 
chauffeurs ter beschikking stellen om dagelijks mensen naar een ontmoetingscentrum 
te brengen. 

HET VERVOER IS VOOR DE LOCATIES FLORENCE MARIAHOEVE, RIJSWIJK 
EN LEIDSCHENDAM. Belangrijk en verantwoordelijk werk waar wij mensen voor 
nodig hebben die om kunnen gaan met meest oudere cliënten, sommige met een 
beperking. Wij rijden met moderne aangepaste Mercedes Sprinter automaat bussen 
voor 8 passagiers. 

WIJ VRAGEN
• Rijbewijs B
• Beschikbaar voor twee dagdelen. In de ochtend van 8.00 tot ca. 10.00 uur. 

In de middag van 15.00 tot ca. 17.00 uur. In overleg  ook aangepast aan uw wensen.
• In het bezit van een mobiele telefoon, Email of WhatsApp is belangrijk voor de 

bereikbaarheid.
• Ervaring met rolstoelvervoer is een pré maar niet noodzakelijk.

Wij geven al onze chauffeurs begeleiding en een korte training.

WIJ BIEDEN
• Een vergoeding van 4,50 euro per uur tot een maximum 141 euro per maand. 

Belastingvrij ook als u AOW of een uitkering heeft wat wettelijk is vastgesteld. 
Totaal tot maximaal 1700 euro netto per jaar.

• Een gezellige, informele en dankbare werkomgeving.
• Informatie om chauffeur te worden? Bel tijdens kantooruren 070-221 05 82. 

steunentoeverlaat@devolharding.nl

De stilste brommobiel
E-Aixam

Maak een proefrit:
070 - 329 70 51

Showroom & verkoop:
Zichtenburglaan 76-82

45
KM

www.autohoutwijk.nl

100% elektrisch
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Het ULO-diploma
Nu ik dit zo opschrijf moet ik 
aan een voorval van lang gele-
den denken. Het was in die tijd 
gebruikelijk dat mensen die bij 
de PTT werkten en een bepaal-
de rang hadden, een hogere 
rang kregen als ze voor het 
ULO-diploma slaagden. Hier-
door gingen ze uiteraard ook 
meer verdienen. Ik heb enkele 
jaren in een examencommissie 
gezeten die dit soort examens 
afnam. We hadden met elkaar 
afgesproken dat iedereen zou 
slagen, hoe dan ook. Je nam het 
betreffende examen met z’n 
tweeën af. De een stelde de vra-
gen en de ander maakte notities. 
Tijdens zo’n examen zat er een 
zenuwachtige man van dik in 
de vijftig tegenover mij die het 
boekje Oeroeg op zijn lijst had 
staan. Ik vroeg hem of hij iets 
over de inhoud wilde vertellen 
en ik had al snel door dat hij het 
boekje waarschijnlijk nog nooit 
gezien had. “Zoals je gelezen 
hebt, werkten ze heel anders in 
Indië dan hier. Zou je iets over je 
eigen werk kunnen vertellen?”, 
zo vroeg ik hem. Hij haalde 
opgelucht adem en vertelde 
een boeiend verhaal over zijn 
dagelijkse werkzaamheden. Na 
enig overleg besloten we hem 
een zeven te geven voor het vak 
Nederlands. Alle kandidaten zijn 
uiteraard geslaagd.

Hélène Serafi a Haasse
Hélène Sera�ia Haasse is op 
2 februari 1918 in Batavia gebo-
ren. Haar vader, Willem Hendrik 
Haasse, werkte hier als �inanci-
eel inspecteur. Het schrijven van 
boeken had Hella niet van een 
vreemde, want haar vader heeft 
onder het pseudoniem W.H. van 
Eemlandt zestien detectivero-

mans geschreven. Haar moeder, 
Katharina Diehm Winzenhöler, 
was concertpianiste. In 1921 
kreeg Hella er een broertje bij. 
Het grootste deel van haar jeugd 
bracht ze in Nederlands-Indië 
door. Na het eindexamen op het 
Lyceum van de Carpentier Al-
ting Stichting in Batavia, kwam 
ze naar Nederland om in Am-
sterdam Scandinavische taal- en 
letterkunde te gaan studeren. 
In 1941 verwisselde ze deze 
studie met een opleiding aan de 
Amsterdamse Toneelschool. Op 
18 februari 1944 trouwde ze 
met de jurist Jan van Lelyveld. 
Ze kregen drie dochters; Chrisje, 
Ellen en Marina. 

Hoewel Hella al het nodige ge-
schreven had, brak ze echt door 
in 1948. Toen verscheen Oeroeg 
als Boekenweekgeschenk. Hierin 
wordt de vriendschap beschre-
ven tussen de zoon van een 
planter en een inlandse jongen, 
die door de omstandigheden 
gedwongen later tegenover el-
kaar komen te staan. Omdat haar 
man tot rechter bij de 
arrondisementsrechtbank in Den 
Haag benoemd was, kwamen 
ze hier in 1967 wonen op het 
adres Mozartlaan 67. Ze bleven 

hier tot 1981 wonen. Gedurende 
deze periode is Hella tweemaal 
naar Indonesië teruggegaan. 
Hierna schreef ze: “Nu heb ik 
het gezien, ik besef nu pas dat ik 
een vreemdeling ben, ook al is 
het mijn geboorteland.” In 1981 
verhuisde ze samen met haar 
man naar een klein plaatsje in 
de buurt van Parijs, waar ze tot 
1990 bleven. Hierna woonden ze 
in Amsterdam en Hella is hier op 
29 september 2011 overleden.

Soeka Toelis
De Indonesische woorden Soeka 
Toelis betekenen: Ik hou van 
schrijven. Dit is het motto van 
de novelle Oeroeg. Hella heeft 
ons een uitgebreid en zeer 
gevarieerd oeuvre nagelaten. 
Zowel gedichten als romans, 
waaronder historische romans, 
essays, toneelstukken, �ictie en 
non-�ictie. Nog los van de vele 
artikelen. Haar werk is in vele 
talen verschenen, waaronder 
het Hongaars, het Roemeens, 
het Spaans en het Zweeds. 

Ze schreef driemaal het Boe-
kenweekgeschenk en ontving 
talloze literaire prijzen, zoals 
de Constantijn Huygensprijs en 
de P.C.Hooftprijs. Ook werd haar 
tot tweemaal toe een eredoc-
toraat toegekend, zowel van de 

Rijksuniversiteit in Utrecht als 
van de Katholieke Universiteit 
in Leuven. 

Hoewel er in 1945 een bundel 
gedichten van Hella uitgegeven  
is, Stroomversnellingen genaamd, 
heeft ze vervolgens vrijwel geen 
gedichten meer gepubliceerd. 
Ze schreef ze echter nog wel, 
zoals uit gedicht hiernaast 
blijkt. Hella was een groot 
bewonderaar van de dichter 
Hendrik Marsman en met zijn 
beroemde gedicht Herinnering 
aan Holland.

U moet het gedicht van Mars-
man er maar eens naast leggen. 
Knap gedaan door Hella en 
al was dit gedicht misschien 
geestig bedoeld, ze raakt toch 
de kern van het onderwijs. 
Inderdaad wordt het plezier van 
lesgeven soms door de methode 
om zeep geholpen en je mag 
hopen dat de stem of liever het 
voorbeeld van de meester in 
velen voortleeft. Dan heeft hij of 
zij het, alleen voor de klas, goed 
gedaan!

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Herinneringen

Denkend aan pappa
zie ik brede rivieren
van wijsheid en kennis
naar hersens gaan,
rijen ondenkbaar
brave scholieren
gehoorzaam en stil
op het schoolplein staan;
en in de geweldige
ruimte verzonken
de meester, de leraar
alleen voor de klas,
naamvallen, sommen,
verhalen, gedichten,
hij moet ze brengen
alsof ’t àlles was.
De jaren gaan snel
en de zon van doceren
werd langzaam met vele
methoden gesmoord,
wat blijft, is de wijsheid,
een geven en nemen;
de stem van de meester
leeft in velen voort.

                                 Hella

 Dinsdag 12 januari 2021   

Ik besta in 
wat ik schrijf

oen ik op de middelbare school zat, was 
het gebruikelijk om voor het vak Neder-
lands in het laatste jaar een aantal boeken 

te lezen die tijdens het mondeling examen ter spra-
ke zouden kunnen komen. Je hoefde dan niet alleen 
literaire hoogstandjes te lezen, al was het wel zo dat 
de leraar of lerares bepaalde welke boeken je voor 
dit examen mocht lezen en welke niet. Het formaat 
was meestal doorslaggevend. Hoe dunner het boek-
je, hoe beter, want dan had je het snel uitgelezen. 
Een van die boekjes was Oeroeg, geschreven door 
Hella Haasse. Toen ik zelf dit soort examens ging 
afnemen, kwam dit boekje dan ook met grote regel-
maat voorbij.

T

Hella Haasse, 1998 door Tonny Holsbergen

Niets staat op zichzelf
Ik mag hopen dat u na lezing van deze bijdrage besluit een boek 
van haar te gaan lezen, als u dat al niet aan het doen bent. Enkele 
citaten uit haar werk die zeker in deze tijd tot nadenken stemmen:
•  Taal is een uitdrukking van cultuur. Zonder goed onderhoud van 

de taal verschraalt het denken.
•  Ik besta in wat ik schrijf.
•  Je kunt een ander mens niet helemaal begrijpen en misschien 

moet je dat ook niet willen.
•  Poëzie is de meest integere vorm van waarheid.
•  Alles en iedereen is verbonden. Niets staat op zichzelf.
•  Men kan nooit werkelijk een plek van vroeger terugvinden.
•  De waarheid zet uit naarmate wij zelf groeien. 
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Voor ons als kinderen waren 
het altijd spannende vakanties. 
Als we opa in de apotheek 
mochten helpen, kregen we een 
hoekje toegewezen waar we van 
zoethout drankjes mochten ma-
ken voor eigen gebruik. We hiel-
pen opa met poeders vouwen en 
na a�loop was het de bedoeling 
dat we onze diensten verleenden 
bij het reinigen van dingen in het 
spoelhok. Aan mijn grootouders 
was woonruimte toegewezen op 
de eerste en tweede verdieping 
van het pand. Gerekend vanaf de 
ingang leidde een gang via een 
trap naar de vertrekken van mijn 
grootouders. In mijn herinnering 
waren er twee ruime kamers en 
een keuken. En een etage hoger 

lag de grote zolder met nog drie 
slaapkamers. Tegenover de trap 
gaf een deur toegang tot een 
smalle doorgang naar de tuin van 
het hospitaal. Een grote tuin met 
een volière en voldoende ruimte 
om bij goed weer plaats te bie-

den aan bedlegerige patiënten. Ik 
bedenk mij nu dat het aanvanke-
lijk voornamelijk Duitse mili-
tairen geweest moeten zijn die 
daar opgenomen waren, maar 
dat weet ik niet zeker. In mijn 
herinnering waren het allemaal 

vriendelijke mannen die het 
altijd tolereerden dat wij in de 
tuin speelden. En dat deden wij 
graag. Het spreekt echter vanzelf 
dat ons de toegang tot het eigen-
lijke hospitaal ontzegd was. Daar 
mochten wij zonder begeleiding 
niet in. Niettemin was het voor 
ons steeds een avontuur.  Ook 
verkenden wij de buurt. Als je de 
weg overstak, kwam je via een 
straatje op het Plein. En als ik er 
nu nog weleens langs loop, zie 
ik in mijn herinnering de Duitse 
schildwacht staan aan de deur 
van het huidige Ministerie van 
Defensie. Na de oorlog woonden 
mij grootouders nog enkele jaren 
in het hospitaal, totdat mijn 
opa werd gepensioneerd. Toen 

moesten ze de dienstwoning 
verlaten. Ze bleven echter in Den 
Haag wonen, op loopafstand van 
het Zuiderpark. Een heel andere 
omgeving, maar dat heeft ons 
er niet van weerhouden om nog 
vele jaren bij onze grootouders 
te logeren.

Er is intussen veel veranderd. 
Maar de herinnering blijft en 
wordt gevoed door een tegel-
tje met een a�beelding van het 
Militair Hospitaal boven mijn 
werktafel. Vervlogen tijden? Dat 
wel… Maar ik kijk er met verte-
dering op terug.

Jaap Schoo
j.schoo@kpnplanet.nl

et is weleens aardig om op latere leeftijd 
terug te kijken op gebeurtenissen die in je 
jeugd plaatsvonden. Zo heb ik goede herin-

neringen aan Den Haag, waar mijn zus en ik geregeld 
kwamen om bij onze grootouders te logeren. Mijn opa 
was beroepsmilitair en tewerkgesteld in de apotheek 
van het militair hospitaal, waarvan de ingang lag aan 
de Fluwelen Burgwal 74a. De eigenlijke toegang van 
het ziekenhuis bevond zich in de Muzenstraat.

H

Centraal Militair 
Hospitaal

Militair Hospitaal op de Fluwelen Burgwal hoek Muzenstraat. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Muzenstraat, gezien vanaf de Fluwelen Burgwal, rechts het Militair Hospitaal. 
Foto: collectie Haags Gemeentearchief

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

BEL VOOR ADVIES
(0900)0105

(lokaal tarief)

Vaillant HR ketel 
mét thermostaat

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

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

Bel onze experts 
voor advies!

SERVICE-STORING MONTEUR (zelfstandig of leerling) 

Ons familiebedrijf zoekt All Round kanjers:

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

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

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

KOM JIJONS TEAMVERSTERKEN?

• Complete verbouwingen • Timmerwerkzaamheden • Dakreparaties
• Pleisterwand afwerking • Tegelwerkzaamheden • Technisch onderhoud
• Eindschoonmaak • Storingsdienst • Totaalinstallateur • Witgoed vervangen 
• Warmtepomp • Loodgieter • Mechanische ventilatie •  Badkamer • Sanitair 
• Elektra • Keukens • CV nieuw / reparatie • Duurzame oplossingen   

Vaillant 

HR ketel 

nu vanaf 

€1595,-

instal lat ietechniek b.v.
TOTAALINSTALLATEUR
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Van mijn lagere, protestantse 
Prof. Gunningschool herin-
ner ik mij, behalve de Bijbel-
se verhalen, nog altijd een 
paar regels uit gedichten die 
ik moest voordragen, zoals 
‘De hond en de kat die zaten 
samen op de kamermat’ en 
‘Gevelde boom uw leven is 
ten eind, wat zijn de vruch-
ten die gij hebt gedragen?’. 
Je ziet, aan de zogenaamde 
vijftigers waar experimen-
tele dichters als Lucebert, 
Gerrit Kouwenaar en Remco 
Campert bij behoorden, 
was men op onze school 
nog lang niet toe. En ja, laat 
diezelfde Remco Campert 
nu zijn eerst levensjaren op 
het Haagse Kijkduin hebben 
doorgebracht, waar ook de 
oudere dichter J.C. Bloem 
resideerde, totdat ook zij en 
hun naasten er rond 1942 
moesten ophoepelen om 
plaats te maken voor de 
ingrijpende plannen van de 
Duitse bezetter in het kader 
van de kustverdediging, 
ofwel die beruchte en gehate 
Atlantikwall. 

En òf de Haagse letteren 
er in die naoorlogse jaren 
mochten zijn, met gevestigde 
dichters als voornoemde 
J.C. Bloem, Martinus Nijhoff, 
Gerrit Achterberg en vele 
anderen. Met daarnaast de 
nieuwe generatie, waarvan 
vooral de modernist Paul 
Rodenko en de wat meer tra-
ditionelere Ellen Warmond 
de representanten waren. 
Als belangrijkste Haagse 
(roman)schrijvers noem ik 
vooral de gerenommeerde 
F. Bordewijk, de minder 
bekende J. van Oudshoorn, 
en de rijzende ster van Hella 
Haasse. Deze laatste schreef 
in Oeroeg over haar Neder-
lands-Indische wortels, en 
uit die bron en achtergrond 
putten ook de in Den Haag 
neergestreken Rob Nieuwen-
huis, Maria Demoût en Vin-
cent Mahieu in hun romans 
en verhalen. 

In dit naoorlogse Haagse 
literaire klimaat �loreerden 
er in onze stad uitgeverijen 
als Nijgh en van Ditmar en 

Bert Bakker, waarbij de laat-
ste het literaire maandblad 
Maatstaf redigeerde, een 
periodiek waarin gevestigd 
en opkomend talent zich een 
podium kon verschaffen. Ook 
het literaire Hollands Week-
blad, later een maanblad, 
van NRC-redacteur K.L. Poll 
was in Den Haag geworteld. 
En eveneens in de toen nog 
vele Haagse dagbladen, met 
name Het Vaderland, waarin 
schrijver Pierre H. Dubois de 
literatuur recenseerde, werd 
uitgebreid aandacht aan de 
schone letteren geschonken. 
Helaas verdwenen vanaf de 
jaren zestig niet alleen de 
meeste uitgeverijen maar 
ook de tijdschriften naar 
de Amsterdamse grachten, 
lieten de Haagse dagbladen 
het steeds vaker afweten en 
koos ook het merendeel van 
de auteurs voor een verblijf 
in de hoofdstad. Wat geluk-
kig nog wel in de residentie 
achterbleef, waren zowel de 
Koninklijke Bibliotheek als 
het toen nog deftig geheten 
Letterkundig museum. En 
gelukkig ook de toen nog vele 
betere boekhandels lieten 

ons niet in de steek.
Mijn belangstelling voor 
serieuze literatuur ont-
waakte eigenlijk pas voor 
het eerst aan boord van het 
koopvaardijschip, waar ik 
mijn leertijd als aankomend 
stuurman doorbracht. Van 
enig eigen boekenbezit was 
nog geen sprake, het geheim 
zat verstopt in de zogenaam-
de boekenkist die ik aan 
boord functioneel beheerde. 
Een aantal van de boeken 
daaruit opende mij in dat 
leerjaar de ogen en ik werd 
daarbij kennelijk nogal hevig 
geraakt. De gevolgen hiervan 
zouden mij een leven lang 
blijven achtervolgen. Vraag 
mij niet naar de titels van die 
bewuste boeken. Het zouden 
zomaar Moby Dick van Mel-
ville en De broers Karamazov 
van Dostojefski geweest 
kunnen zijn. Of ik die toen of 
toch pas later heb gelezen? 
De indruk ervan was hoe dan 
ook overweldigend.

Wat later in opleiding bij 
de Koninklijke Marine voor 
koopvaardij bewapenings-
of�icier (het omgaan met 

scheepsgeschut) puzzelde 
ik in ons recreatieverblijf 
weleens met taal. Een mede 
milicien vroeg mij een keer 
daar iets van te mogen lezen. 
Daarop moedigde hij me aan 
er vooral mee door te gaan, 
deze Alain, de enige zoon 
van de aan het begin van de 
oorlog gestorven schrijver 
Eduard du Perron, met name 
bekend door zijn roman Het 
Land van Herkomst. In die 
twee marine-jaren had ik 
ruimschoots tijd te over, die 
ik onder andere vulde met 
een studie Nederlands, waar-
in ik mij niet alleen boog over 
de a�komst van - schrik niet 
- het voornaamwoord ‘du’, 
maar waar ik in het bijzon-
der schrijvers al Simon Reve 
en W.F. Hermans ontdekte. 
Laatstgenoemde attendeer-
de mij in artikelen op de 
kwaliteiten van de eerderge-
noemde Haagse auteurs, met 
name F. Bordewijk en J. Van 
Oudshoorn. 

Eind jaren vijftig, door een 
a�keuring gedoemd mijn 
leven verder aan wal in te 
richten, en in de tussentijd 
wat geëxperimenteerd met 
‘dichten’, waagde ik een paar 
keer een poging tot publica-
tie. Over de, weliswaar aan-
moedigende, afwijzingen zou 
ik niet lang treuren. Nadat ik 
in de tussentijd aardig wat 
had bijgelezen, ondernam ik 
een jaar of vijfentwintig later 
daartoe opnieuw een poging. 
Daarover wellicht een vol-
gende keer meer...

Theo van der Wacht
twacht@casema.nl
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Het naoorlogse 
Haagse literaire 
klimaat

k ben opgegroeid met typisch Hollandse 
jeugdboeken als Pietje Bell, Kees de Jongen 
en een Nederlands-Indisch getinte serie als 

De Katjangs. Voorts waren er de helden Old Shatter-
hand en Winnetou uit de avonturenboeken van Karl 
May. En vanuit een keur aan stripboekjes herinner ik 
mij vooral die van Bulletje en Boonestaak, Dick Bos 
en kapitein Rob. Ook aan De reis naar de maan en 
Reis naar het middelpunt van de aarde van Jules 
Verne beleefde ik als jongen veel plezier. Hierdoor 
was ik in die late jaren veertig een trouw bezoeker 
van de Centrale bibliotheek in de Vondelstraat, waar 
je naast een leesboek ook verplicht was een leerboek 
uit te zoeken, en waar - als je de leeszaal betrad - een 
bijna ademloze stilte heerste...

I

Het gedicht ‘Kleine ode aan het water’ van Gerrit Achterberg. Gebouw aan de Rijnkade 8 in Leiden. Foto: Tubantia, Wikimedia
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Mijn grootvader was, zoals meer 
ondernemende Duitsers in die 
tijd, in het begin van de jaren 
1870 naar Nederland gekomen 
om hier zijn geluk te beproeven. 
Volgens de familieoverlevering 
‘op een schoen en een slof’ met 
in zijn zak ‘dreizig Taler Polnisch 
Courant (=munt)’. Op 31 maart 
1876 vestigde hij zich vanuit Til-
burg in Den Haag, waar hij een 

manufacturenzaak van de dames 
Kool kon overnemen. Al in de-
cember 1876 heropende hij de 
zaak onder eigen naam en in de 
volgende decennia ontwikkelde 
hij die tot een luxe herenmode-
zaak in Engelse stijl. Mij is niet 
bekend wanneer het achterhuis 
tot een ‘hemdenmakerij’ werd 
ontwikkeld. Klanten konden 
zich in de paskamers van de 
winkel de maat laten nemen. De 
(papieren) patronen werden op 
naam bewaard en de klanten 
konden dan nieuwe overhemden 
of andere herenkleding op die 
maat schriftelijk of telefonisch 
bestellen. Als ze intussen �link 
aangekomen of vermagerd 
waren, konden ze dat bij hun 
bestelling opgeven. Bestellingen 
voor bijvoorbeeld ‘twee dozijn 
hemden’ kwamen onder andere 
van klanten in het toenmalige 
Nederlands-Indië!

Mijn vader, in 1880 geboren als 
enige zoon, werd rond de eeuw-

wisseling door zijn vader in het 
bedrijf betrokken. Zoals dat in 
die wereld toen gebruikelijk 
was, plaatste mijn grootvader 
hem bij zakenvrienden in onder 
andere Engeland als ‘volontair’. 
Zo deed mijn vader ervaring op 
in het vak. Ook volgde hij een 
cursus bij een beroepsopleiding 
in Berlijn. Mijn grootvader - in 
1903 genaturaliseerd tot Neder-
lander - stierf in 1913. Mijn va-
der volgde hem als vanzelfspre-
kend in de leiding van de zaak 
op. Hij heeft dat een halve eeuw 
volgehouden, ondanks alle ups 
en downs waar kleine speciaal-
zaken in die economisch roerige 
tijd mee te maken kregen. Zoals 
twee wereldoorlogen. Hoewel 
Nederland als natie buiten de 
oorlog van 1914-1918 bleef, 
waren de twee belangrijkste 
handelspartners - Duitsland en 

Engeland - met elkaar in oorlog. 
Maar ook een nog weinig ont-
wikkeld systeem van bedrijfs-
�inanciering dat steunde op klei-
ne particuliere banken en amper 
bescherming bood wanneer zo’n 
bank failliet ging. Ten slotte de 
grote economische crisis van de 
jaren dertig en daaropvolgend 
natuurlijk de Tweede Wereld-
oorlog van’40 tot ’45. 

Hoewel ook ik de enige zoon 
was, vertoonde ik geen aanleg 
of neiging om een winkel te 
runnen. Pas in 1953 kon mijn 
vader de zaak, met behoud 
van de naam Lörtzer en een 
aanvaardbare �inanciële 

regeling, overdragen aan zijn 
winkel-chef. In 1987 hield ook 
diens zoon die de winkel had 
overgenomen ermee op. Tegen 
de wijzigingen in de detailhan-
del konden kleine particuliere 
ondernemingen met persoon-
lijke aandacht voor de klant niet 
meer op. In het inmiddels ver-
kochte pand werd een zaak van 
Laura Ashley gevestigd. Maar 

ook dat heeft niet lang geduurd. 
Hoe het verder met Hoogstraat 
32 gegaan is, heb ik niet meer 
gevolgd.

G.F. Lörtzer
lortz000@planet.nl

Samen ondernemen jullie leuke 
activiteiten, zoals wandelen, 
bellen en online spelletjes 
(leren) spelen. Ook helpt de 
student u bij praktische zaken, 
zoals hulp met de computer en 
boodschappen doen. U kiest zelf 
hoe lang, waarbij en wanneer u 
een student inschakelt. Hen-
riette en Georgie zijn gematcht 
via stichting senior&student en 
wonen letterlijk bij elkaar om de 

hoek. Daarom is het makkelijk 
om even samen een wandeling 
te maken en op een bankje in de 
zon te zitten. Uiteraard altijd met 
de 1,5 meter afstand. Henriette: 
“Ik ben niet zo’n afsprakenmaker 
en ben daarom veel alleen. Ik 
vind het gezellig dat ik nu af en 
toe een praatje kan maken met 
Georgie.” Henriette is aangemeld 
door iemand van het buurthuis. 
Het buurthuis is nu gesloten en 

Henriette mist het erg. Gelukkig 
is Georgie er nu. “Vanwege mijn 
geestelijke gezondheid, móet 
ik iedere dag even naar buiten. 
Thuis word ik heel claustrofo-
bisch. Nu kom ik dankzij Georgie 
weer even buiten en voel ik me 
weer veel beter.” De vorige keer 
hebben ze een uur op een bankje 
zitten kletsen. Ze weten allebei al 
niet eens meer precies waarover, 
de tijd vloog voorbij.

n de krant van 10 november las ik op de 
voorpagina het artikel Haagse leven ver-
rijkt door modepaleizen. Dat ging over een 

periode in de detailhandel van ca. 120 jaar terug. 
Het bracht bij mij de herinnering terug aan de he-
renmodezaak van mijn vader, G. Lörtzer, aan de 
Hoogstraat 32. Minder groot dan de ‘paleizen’ van 
het genoemde artikel, maar met een interieur - on-
danks wat de Duitse naam in gouden letters op de 
winkelruit suggereerde - geheel in de Engelse stijl 
van de eeuwwisseling rond 1900 en als zodanig 
door het stadsbestuur ooit erkend als ‘gemeentelijk 
monument’. Met een daarbij passende stijl en kwali-
teit van de verkochte herenmode. Dat was allemaal 
het werk van mijn grootvader. 

eet dat u er niet alleen voor hoeft te staan. Bij stichting senior&student 
wordt u gekoppeld aan een student die goed bij u past. Vanwege corona 
biedt de student ook hulp en gezelschap op afstand! 

I

W

Herenmodezaak 
G. Lörtzer aan de 
Hoogstraat 32

Saai hè, zoveel alleen zijn in deze coronatijd? 

Hoogstraat 32, interieur herenmodezaak G. Lörtzer. Foto collectie Haags Gemeentearchief

“De (papieren) patronen werden op naam 
bewaard en de klanten konden dan nieuwe 
herenkleding op die maat bestellen.”

Voor meer informatie kunt u bellen naar tel.nr.  
020 – 3080916 of www.stichtingseniorenstudent.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.
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In de jaren ’60 
waren vrouwen 
en auto’s nog 
onlosmakelijk 
met elkaar 
verbonden in 
promotie- en 
reclame-uitingen 
en geven nu een 
nostalgische blik 
op het tijdsbeeld 
van toen. 

Beauties of the Sixties (41) John Vroom (autojournalist)

Peugeot 
504 
Break

De laatste jaren vind ik het he-
lemaal niks meer. Karakterloze 
auto’s die ik op straat nauwelijks 
herken. Het 504 Break model 
kwam in 1971 op de markt en 
in 1983 verdween hij van het 
autotoneel. Een model dat je 
onmiddellijk herkent aan zijn 
karakteristieke vormgeving. De 

neus met de trapeziumvormige 
koplampen, veelal nog met gele 
Franse verlichting en een enorm 
Peugeot-logo in de grille. Prach-
tig vond ik altijd dat standaard 
en later optioneel geleverde 
stalen schuifdak dat je met één 
handomdraai kon openen. U 
weet dat ik op zich nooit zo’n 
lie�hebber ben geweest van het 
Franse product, want alles ziet er 
zo blikkerig uit en dat zie ik ook 
bij deze 504 weer terug in het 
interieur. Ook als je bijvoorbeeld 
bij de Sedan de bagageklep dicht 
liet vallen. Zó jammer, maar 
blijkbaar is dat persoonlijk, want 
vele miljoenen kopers hebben 

zich er niet aan gestoord. Het 
interieur oogt zeer comfortabel. 
Grote stoelen die volgens Franse 
stijl niet al te veel support geven 
en een strak dashboard met 
weinig knoppen. Het stuur was 
redelijk fors en stond een beetje 
plat. Bij de eerste series nog 
met een �linke stuurversnelling 
en irritant eigenwijs aan de 
rechterkant het hendel voor 
de richtingaanwijzers en links 
het hendel voor de verlichting 
of ruitenwissers, dat ben ik 
vergeten. Daarachter die mooie 
Jaeger klokken. Onder de motor-
kap lag een vier cilinder motor 
met 1971 cc en 98 pk die een 

topsnelheid mogelijk maakte van 
160 kilometer. In 1974 kostte 
deze Break 18.075 gulden. Hoe-
wel je het niet verwachtte, reed 
deze Peugeot 504 verrassend 
pittig, vooral in de TI uitvoering, 
en reageerde heel vlot op het 
gas. Hij veerde comfortabel en 
je zat vorstelijk achter het stuur 
en schakelde uitermate soepel 
met een lichte bediening van het 
gas- en koppelingspedaal. De 
504 stuurde wat zwaar, omdat 
hij slechts licht bekrachtigd was. 
Het was trouwens de eerste Peu-
geot met rondom ona�hankelijke 
wielophanging. Op basis van 
deze 504 introduceerde Peugeot 

de door PininFarina ontwor-
pen 504 Coupé en Cabriolet. 
Een waanzinnig mooi design. 
Modellen waarin Wim Kan en 
Paul van Vliet - waarschijnlijk 
gesponsord - regelmatig in beeld 
kwamen. Prima PR dus. Nadat de 
productie van deze modellen in 
Frankrijk werd stopgezet, liep de 
productie in Argentinië, China, 
Kenia en Nigeria door tot zelfs in 
2005, waardoor er meer dan vier 
miljoen exemplaren van deze 
504 geproduceerd zijn in alle 
varianten. Een topper dus.

John Vroom
johnvroom@planet.nl

at een lel van 
een auto was 
die Peugeot 

504 Break, die als ze-
ven-zitter Familiale
heette. Hij was 34 cen-
timeter langer dan de 
504 Sedan, maar dat 
betekende wel meer 
(bagage-)ruimte en daar 
ging het uiteindelijk om. 
Peugeot vond ik - en ik 
zeg met nadruk ‘vond 
ik’ - een automerk met 
altijd karakteristieke 
modellen zoals de 203, 
403, 404, 204 en 206, 
om maar niet te spreken 
van de prachtige door 
PininFarina ontworpen 
404 Coupé en Cabriolet. 

 Dinsdag 12 januari 2021   

Hoezo, koude kille 
Zweedse nachten 
als Ulrika met haar 
zuurstokroze Volvo 
P1800 ES bij je aanbelt... 
Toen had Volvo nog geen 
stoelverwarming.

W
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Zonder het in werkelijkheid te 
zien, alleen van horen zeggen en 
het vertellen door enkele vrien-
den die al sinds de jaren zestig 
in Nederland wonen, was ik in 
Suriname al geboeid door hun 
verhalen over de Houtrusthallen 
in Den Haag. Ik hoorde hen pra-
ten over onder meer de sportac-
tiviteiten en vooral de optredens 
van verschillende muziekbands 
die de sound of the sixties ten 
gehore brachten. Ook vertelden 
zij over het bijzondere muziek-
genre de Indorock en de Pasar 
Malam. Geïnspireerd door deze 
verhalen zocht ik naar meer 
informatie over de ligging en 
omgeving van de Houtrusthallen 
en zo kwam ik erachter dat het 
ergens nabij Scheveningen lag. 

Van de Indorock had ik in 
Suriname tot 1968 niet of 
nauwelijks gehoord. Na gedegen 
informatie te hebben inge-
wonnen, onder meer bij mijn 
Indo-kennissenkring in Suri-
name, kwam ik meer te weten 
over dit genre. Ook leerde ik dat 
het woord ‘Indo’ was afgeleid 
van Indo-Europeanen in Indië 
(het toenmalige Oost-Indië). De 
Indo’s zijn nazaten van Neder-
landers (woonachtig in Indone-
sië tijdens de koloniale tijd) die 
getrouwd waren of samenleef-
den met Indonesische vrouwen. 

De Nederlanders en de Indo’s 
moesten na de ona�hankelijk-
heid van Indonesië terugkeren 
naar Nederland. Velen van de 
Indo’s kwamen terecht in Den 
Haag en zijn daar vaak nog 
steeds gevestigd. 

In de jaren zestig speelden of 
brachten de Indo’s ballads/soul 
en rock & roll muziek op hun 
eigen manier, met veelal een ge-
heel eigen ritme. Aan de muziek 
werd een muzikale swing gege-
ven. De voortgebrachte sounds 
waren niet lang daarna bekend 
als de Indorock muziek. Van de 
Pasar Malam (wat in Indonesië 
‘avondmarkt’ betekent) had ik 
toen in Suriname geen voorstel-
ling kunnen maken. Wel begreep 
ik dat men op zo’n Pasar Malam, 
naast een groot aanbod van 
goederen, van verschillende 
Indonesische etenswaren en 
lekkernijen kon genieten, en er 
traditionele dansen en muziek 
werden opgevoerd, zoals Kron-
tjong. Deze geringe beeldvor-
ming werd aangevuld door wijlen 
zangeres Sandra Reemer, toen zij 
rond 1967 in Paramaribo-
Suriname enkele zangshows 
gaf en aan verslaggevers tijdens 
haar interviews vertelde dat zij 
ook geregeld op de Pasar Malam 
in de Houtrusthallen optrad. Zo 
begon die plek mij te interes-

seren. Ik dacht aan hoe leuk de 
beleving van zo’n Pasar Malam 
zou zijn, met de zang, dans en 
een diversiteit aan Indonesisch 
eten en lekkernijen…

Toen ik in 1971 in Nederland 
aankwam en mij in Zoetermeer 
had gevestigd, zocht ik dan ook 

na een verblijf van een week al 
de Houtrusthallen op. Ik kan 
mij nog herinneren dat ik nabij 
het treinstation Laan van Nieuw 
Oost-Indië de HTM-bus 
nummer 5 richting Kijkduin 
pakte, en enkele haltes voorbij 
het Congresgebouw uit moest 
uitstappen. Van daaruit waren 

de Houtrusthallen op een loop-
afstand te bereiken. In die peri-
ode van het jaar was er in feite 
niets speciaals te beleven dan 
enkele sportactiviteiten buiten. 
Maar mijn nieuwsgierigheid was 
zo groot dat de hallen gewoon-
weg moést zien. Eindelijk stond 
ik voor het gebouw, waarover ik 
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Prins Bernhard bekijkt na de opening de Pasar Malam in de Houtrusthallen, 1978. Foto: Robert Scheers, collectie Haags Gemeentearchief. Sportactiviteiten in de Houtrusthallen, jaren zeventig. Foto: G.J. ter Brugge, collectie Haags Gemeentearchief

n de zomer van 2006 kon ik het niet nalaten 
om tijdens mijn fi etstocht richting Kijkduin 
de inmiddels gesloopte (voormalige) Hout-

rusthallen en haar omgeving na lange tijd wederom te 
zien; mijn mooiste plekje in Den Haag. Tegenwoordig 
is daar een soort sportcomplex ontstaan.

I
Mijn mooiste plekje in Den Haag

16e Pasar Malam in de Houtrusthallen, 1974. Foto: Robert Scheers, collectie Haags Gemeentearchief.
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zoveel had gehoord. Het kwam 
op mij heel groot en statig over. 
Omdat de hallen gesloten waren, 
kon ik het complex helaas niet 
vanbinnen bewonderen en dus 
restte mij niets anders te doen 
dan de omgeving te verkennen. 
Het tankstation, de kerk, de brug 
en het scholencomplex waren 

dusdanig in mijn geheugen ge-
grift en vormden herkennings-
punten nabij de Houtrusthallen. 

Een maand later las ik op een 
af�iche dat er in december van 
dat jaar, 1971, een zang-, show- 
en dansevenement zou worden 
georganiseerd in de Houtrust-

hallen, waarbij inmiddels veel 
bekende Indorock muziekbands 
en artiesten zouden optreden. 
Uiteraard was ik van de partij! 
Geweldig vond ik het. Bands 
die toen optraden waren onder 
meer The Tielman Brothers, 
Crazy Rockets, Black Wings, 
Harry Koster en groep, The 
Black Dynamites en de Dixie 
Aces. De songs van al deze 
bands behoorden sindsdien 
tot mijn platen en cd-collectie. 
Omstreeks april 1972 hoorde ik 
van collega’s dat binnenkort de 
Pasar Malam in de Houtrusthal-
len plaats zou vinden. Daar had 
ik vanzelfsprekend belangstel-
ling voor. Toen ik eenmaal de 
toegangspoort voorbij was, werd 
ik overweldigd door de drukte 
en de hoeveelheid bezoekers. De 
Indorock en traditionele Indone-
sische muziekklanken kwamen 
mij tegemoet. Ik beleefde dat 
allereerste bezoek aan de Pasar 
Malam letterlijk als een groots 
overdekte avondmarkt, met een 
ontzettend gezellige sfeer en 
omringd door vrolijke geamu-
seerde bezoekers. 

Ik herinner mij de gebigde taal, 
een mengeling van Nederlandse 
en Indonesische woorden, die mij 
zo apart in de oren klonken. Op 
de achtergrond klonk de Kron-
tjongmuziek. Het was een groot 
feest daar in de Houtrusthallen. 
De grootste belevenis die avond 
was voor mij om de toen bekende 
Indorock artiesten van heel 
dichtbij te kunnen aanschouwen 
met hun optredens. Die avond 
zag ik Anneke Grönloh, Sandra 
Reemer, The Blue Diamonds en 
de Crazy Rockets. Er waren toen 
nog geen artiestenpodia, wat 
zorgde voor een heel persoon-
lijke sfeer. Ook waren er weinig 
stoelen, dus de bezoekers zaten 
grotendeels gewoon op de grond 
naar de artiesten en diverse dan-
suitvoeringen te kijken. 

Sindsdien werd ik een trouwe 
en vaste bezoeker van de 
jaarlijkse Pasar Malam in de 
Houtrusthallen, totdat het eve-
nement ineens werd verplaatst 
naar het Malieveld. Het werd 
ruimer en uitgebreider opgezet, 
met veel verkoopstands van al-
les wat enigszins met Indonesië 
te maken had, aangevuld met 
andere aanverwante artikelen 
en producten; de commerci-
alisering van de Pasar Malam 

nam haar intrede. Alles om de 
bezoeker te doen verlangen 
naar het ‘Tempo Doeloe gevoel’. 
Artiesten, zangers en zange-
ressen, muziekbands inclusief 
Krontjongbands en Wayang-
voorstellingen kregen een plaats 
op verschillende podia. Er 
kwamen speciale gangen waar 
uitsluitend eetgelegenheden 
waren te vinden. De verdeling 

was wel overzichtelijk, maar 
de sfeer zoals die toen in de 
Houtrusthallen was te beleven, 
was vrijwel verdwenen. Het was 
niet meer zo ongedwongen en 
persoonlijk als voorheen. Desal-
niettemin ben ik nog steeds een 
vaste en trouwe bezoeker van de 

inmiddels wereldbekende Pasar 
Malam - nu Tong Tong Fair ge-
naamd - op het Malieveld in Den 
Haag. Zoekend naar de nostal-
gie, ofwel Tempo Doeloe zoals in 
de Houtrusthallen, onder meer 
bij de Pasar Malam te Winters-
wijk, Assen, Arnhem, Groningen, 
Den Bosch, Rijswijk, Rotterdam 
en nog op vele andere plaatsen 
in grote hallen in Nederland, 
kon ik niet dezelfde sfeer 
terugvinden of beleven zoals in 
de Houtrusthallen. Ik, geboren 
en getogen in Suriname, al 
circa vijftig jaren woonachtig in 
Zoetermeer met mijn gezin, heb 
mijn eigen beleving en indruk 
van de Houtrusthallen overge-
houden. De hallen en omgeving 
blijven voor mij het mooiste 
plekje in Den Haag!

Harrie Djojowikromo.
h.djojowikromo@planet.nl

 Dinsdag 12 januari 2021   

Wieteke Moody-van Dort (‘Tante Lien’) overhandigt tijdens de presentatie van het programma van de 22e 
Pasar Malam Besar de nieuwe langspeelplaat van Rudy and the Raindrops, 1980. Foto: Robert Scheers, 
collectie Haags Gemeentearchief

“Sindsdien werd ik een trouwe en vaste 
bezoeker van de jaarlijkse Pasar Malam 
in de Houtrusthallen.”

Mijn mooiste plekje in Den Haag

16e Pasar Malam in de Houtrusthallen, 1974. Foto: Robert Scheers, collectie Haags Gemeentearchief.
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zoveel had gehoord. Het kwam 
op mij heel groot en statig over. 
Omdat de hallen gesloten waren, 
kon ik het complex helaas niet 
vanbinnen bewonderen en dus 
restte mij niets anders te doen 
dan de omgeving te verkennen. 
Het tankstation, de kerk, de brug 
en het scholencomplex waren 

dusdanig in mijn geheugen ge-
grift en vormden herkennings-
punten nabij de Houtrusthallen. 
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en dansevenement zou worden 
georganiseerd in de Houtrust-

hallen, waarbij inmiddels veel 
bekende Indorock muziekbands 
en artiesten zouden optreden. 
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Geweldig vond ik het. Bands 
die toen optraden waren onder 
meer The Tielman Brothers, 
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Black Dynamites en de Dixie 
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seerde bezoekers. 

Ik herinner mij de gebigde taal, 
een mengeling van Nederlandse 
en Indonesische woorden, die mij 
zo apart in de oren klonken. Op 
de achtergrond klonk de Kron-
tjongmuziek. Het was een groot 
feest daar in de Houtrusthallen. 
De grootste belevenis die avond 
was voor mij om de toen bekende 
Indorock artiesten van heel 
dichtbij te kunnen aanschouwen 
met hun optredens. Die avond 
zag ik Anneke Grönloh, Sandra 
Reemer, The Blue Diamonds en 
de Crazy Rockets. Er waren toen 
nog geen artiestenpodia, wat 
zorgde voor een heel persoon-
lijke sfeer. Ook waren er weinig 
stoelen, dus de bezoekers zaten 
grotendeels gewoon op de grond 
naar de artiesten en diverse dan-
suitvoeringen te kijken. 

Sindsdien werd ik een trouwe 
en vaste bezoeker van de 
jaarlijkse Pasar Malam in de 
Houtrusthallen, totdat het eve-
nement ineens werd verplaatst 
naar het Malieveld. Het werd 
ruimer en uitgebreider opgezet, 
met veel verkoopstands van al-
les wat enigszins met Indonesië 
te maken had, aangevuld met 
andere aanverwante artikelen 
en producten; de commerci-
alisering van de Pasar Malam 

nam haar intrede. Alles om de 
bezoeker te doen verlangen 
naar het ‘Tempo Doeloe gevoel’. 
Artiesten, zangers en zange-
ressen, muziekbands inclusief 
Krontjongbands en Wayang-
voorstellingen kregen een plaats 
op verschillende podia. Er 
kwamen speciale gangen waar 
uitsluitend eetgelegenheden 
waren te vinden. De verdeling 

was wel overzichtelijk, maar 
de sfeer zoals die toen in de 
Houtrusthallen was te beleven, 
was vrijwel verdwenen. Het was 
niet meer zo ongedwongen en 
persoonlijk als voorheen. Desal-
niettemin ben ik nog steeds een 
vaste en trouwe bezoeker van de 

inmiddels wereldbekende Pasar 
Malam - nu Tong Tong Fair ge-
naamd - op het Malieveld in Den 
Haag. Zoekend naar de nostal-
gie, ofwel Tempo Doeloe zoals in 
de Houtrusthallen, onder meer 
bij de Pasar Malam te Winters-
wijk, Assen, Arnhem, Groningen, 
Den Bosch, Rijswijk, Rotterdam 
en nog op vele andere plaatsen 
in grote hallen in Nederland, 
kon ik niet dezelfde sfeer 
terugvinden of beleven zoals in 
de Houtrusthallen. Ik, geboren 
en getogen in Suriname, al 
circa vijftig jaren woonachtig in 
Zoetermeer met mijn gezin, heb 
mijn eigen beleving en indruk 
van de Houtrusthallen overge-
houden. De hallen en omgeving 
blijven voor mij het mooiste 
plekje in Den Haag!

Harrie Djojowikromo.
h.djojowikromo@planet.nl

 Dinsdag 12 januari 2021   

Wieteke Moody-van Dort (‘Tante Lien’) overhandigt tijdens de presentatie van het programma van de 22e 
Pasar Malam Besar de nieuwe langspeelplaat van Rudy and the Raindrops, 1980. Foto: Robert Scheers, 
collectie Haags Gemeentearchief

“Sindsdien werd ik een trouwe en vaste 
bezoeker van de jaarlijkse Pasar Malam 
in de Houtrusthallen.”

Mijn mooiste plekje in Den Haag

16e Pasar Malam in de Houtrusthallen, 1974. Foto: Robert Scheers, collectie Haags Gemeentearchief.



 pagina 12 De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

Gedoe met Amsterdam
Eind negentiende, begin twintig-
ste eeuw konden Haagse geld- en 
effectenhandelaren geen lid 
worden van de Amsterdamse 
Vereniging voor de Effectenhan-
del. Deze vereniging was de drij-
vende kracht achter de Amster-
damse Effectenbeurs. Omdat de 
Haagse handelaren geen lid van de 
Amsterdamse Vereniging waren, 
konden ze niet rechtstreeks han-
delen. Ze moesten gebruikmaken 

van contactpersonen, de zogehe-
ten correspondenten, die een hoge 
commissie vroegen. En zo bleef er 
maar weinig winstmarge over. 

Vereeniging voor den Haagschen 
Geld- en Effectenhandel
Om minder a�hankelijk te zijn 
van Amsterdam besloten tien 
bankinstellingen in Den Haag in 
1903 tot de oprichting van de 
‘Vereeniging voor den Haagschen 
Geld- en Effectenhandel’. Zoals 

de Telegraaf op 20 april 1905 
schreef: “Liever met een concur-
rent of een buitenlander, dan met 
een Amsterdammer zakendoen!” 
Medeoprichter en voorzitter was 
Daniel Scheurleer, telg uit een 
bankgeslacht. De bank Scheurleer 
& Zoonen (1804-1932) was de 
huisbankier van het koningshuis 
en veel rijke Haagse families.

Haagse Effectenbeurs
Om zelf handel in aandelen te 

kunnen drijven, werd in 1905 de 
Haagsche Effectensociëteit, de 
of�iciële naam, opgericht. Bij de 
opening waren een tachtigtal per-
sonen aanwezig, waaronder bijna 
alle chefs van grote bankiershui-
zen in Den Haag. De toezichthou-
der was de hierboven genoemde 
vereniging. De sociëteit vond 
eerst ruimte in een lokaal boven 
Peek & Cloppenburg aan de 
Wagenstraat. In maart 1912 
verhuisde de effectenhandel naar 
een speciaal verbouwde gerefor-
meerde kerk in de Kleine Nobel-
straat 23. Overigens had ook Rot-
terdam een eigen effectenbeurs. 
De handel in effecten was vroeger 
heel eenvoudig. De handelaars 
kwamen bij elkaar, dronken kof-
�ie en wachtten de opening van 
de Amsterdamse beurs af. Dit 
was altijd om 13.00 uur. Daarna 
werd de quote bepaald voor de 
aandelen, en die gold in Den Haag 
en Rotterdam voor de rest van de 
dag. De koersen werden op een 
schoolbord geschreven.

25-jarig bestaan
In 1928 bestond de Vereeniging 
25 jaar en had zij 57 leden. Voor-
zitter was toen S.J. Hogerzeil, van 
het Haagse bankiershuis Lissa en 
Kan, dat aan de Lange Vijverberg 
11–13 gevestigd was. 

In en na de oorlog
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
is de Haagse Effectenbeurs vanaf 
1942 gesloten geweest. Na de 
oorlog duurde het even voordat 
de zaak weer op gang kwam. In de 
jaren zestig groeide de Amster-
damse Effectenbeurs zodanig dat 
de Haagse en Rotterdamse wel 
erg nietig werden. Het beursge-
bouw in de Nobelstraat werd in 
1970 aan de Gemeente Den Haag 
verkocht. De Haagse Beurs ging 
nog even verder aan de Alexan-
der Gogelweg 16, waar ze voor 
het symbolische bedrag van één 
gulden een ruimte van de Kamer 
van Koophandel kon huren. 

In 1972 veranderde de Vereni-
ging voor de Effectenhandel in 
Amsterdam haar statuten. Ook 
niet-Amsterdamse leden konden 
lid worden en toegang krijgen tot 
de Amsterdamse effectenbeurs. 
Eindelijk verzoening met de Am-
sterdammers! Hierdoor concen-
treerde de effectenhandel zich in 
Amsterdam. De effectenbeurzen 
van Rotterdam en Den Haag wer-
den in 1974 opgeheven.

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

n deze tijd van een lage en misschien wel negatieve spaarrente is het 
verleidelijk om je geld (als je tenminste wat over hebt) in aandelen te 
beleggen. Nog niet zolang geleden kon dat ook in Den Haag. We had-

den namelijk onze eigen Haagse Effectenbeurs. 

I
De Haagse Effectenbeurs

Onze huurder Lekker 
Brood is een ambachtelijke 
biologische bakker die 
ouderwets lekker brood 
bakt. De prachtige houten 
pui is al even ambachtelijk 
en wat te denken van die 
authentieke wandtegels 
met reliëf en organische 
patronen? Zo versterken 
Haagse kwaliteiten elkaar.

AD OVERGAAG
LEKKER BROOD
HERENGRACHT 16

Bouw mee 
aan Haags karakter!
Word certificaathouder
Stadsherstel Den Haag koopt, herstelt en beheert 
monumenten en beeldbepalende panden. Want het 
historisch karakter van Den Haag en omgeving moet 
behouden worden! Stadsherstel dankt een groot deel 
van haar vermogen aan certificaathouders. Zij steunen 
het gedachtegoed en werk van de organisatie door 
certificaten te kopen. Geïnteresseerd in certificaten van 
Stadsherstel?
Kijk snel op www.stadshersteldenhaag.nl

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Rolf, Linda, Paul en Michelle van DELA

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. 
Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie 
naar dela.nl/denhaag of bel 070 217 09 10
voor een persoonlijk gesprek.

De Haagse Effectenbeurs - Beursgeschiedenis
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Restaurant 
Ich Bin Ein Hamburger

Radar Love
Niet zo lang geleden, en vlak voor de expo-
sitie 45 Years of Radar Love in onze galerie, 
vroeg onze collega Dick Keulemans (dichter, 
cabaretier, kunstenaar en... tandarts) of 
Marcello iets wilde vertellen op het podium 
in Ich Bin Ein Hamburger. Zo gevraagd, zo 
gedaan. Natuurlijk werd er een gek verhaal 
verteld, maar ook iets over de expositie. 
Direct na het optreden van Marcello zette 
de zeer jonge band Radar Love in. “Goed ge-
daan hoor! Spelen jullie vaker zeker?” “Nee 
meneer, dit is de eerste keer...” Drie weken 
later speelden deze jonge en getalenteerde 
mensen op de opening een twintig minuten 
lange uitvoering van Radar Love met Gol-
den Earring bassist Rinus Gerritsen himself. 
Een optreden om nooit te vergeten!

Hamburgers
Bij een hamburger denkt bijna iedereen 
in eerste instantie aan een snelle, vette en 
smakeloze hap onder tl-licht bij een of an-
dere Amerikaanse keten of uit de snackbar. 
Wij ook natuurlijk. Maar bij dit sfeervolle 
restaurant in het Zeeheldenkwartier is het 
tegenovergestelde aan de hand. Hier eet je 
een ver�ijnde hamburger (keuze uit acht 
stuks) aan mooi gedekte tafels en drink je 
er een mooi glas wijn bij! Dit als er geen 
lockdown zou zijn natuurlijk. Dus - support 
your locals - wordt het a�halen! De keuze 
was een lastige. Wat doen we? Die met 
kaas? Of die met foie gras (!), of met eend, 
of met tonijn? Of gaan we voor vega met de 
Funky Funghi of de Bietburger? 

Flinke burgers
Het wordt één Royale with Cheese en één 
Triple Pork. De Royale met o.a. rund, cheddar 
en gepekeld mosterdzaad lijkt een beetje op 
de burgers zoals je ze kent, maar dan écht 
lekker. De Triple is een �linke jongen, echt iets 
voor een vleeslie�hebber met grote trek; op 
een mooi broodje eerst bacon, dan procureur 
en daar weer bovenop pulled pork en dat 
weer afgemaakt met raclette en katsuhsaus. 
Thuis hebben we de burgers gedeeld, ieder 
een halve. Het was smullen, complimenten 
voor chef Nicki (tekening). We kunnen niet 
wachten om, als de horeca weer open kan, 
hier weer eens te gaan eten of op zondag-
avond live muziek te luisteren. Tot die tijd 
raden we je aan om hier eens af te halen. Of 
laat thuis bezorgen!

Op en rijtje
Ich Bin Ein Hamburger
Salades €11,00 - €17,50
Hamburgers  €11,50 - €19,50
Drankjes normaal

Prins Hendrikstraat 53
070 - 392 72 52
www.ichbineinhamburger.com
info@ichbineinhamburger.com

Hoe kan dat nu? Ich Bin Ein Hamburger. Hoe kom je er in vredesnaam bij om je restaurant zo te 
noemen? Je hebt natuurlijk het liedje uit 1975 Ich bin wie du (“Wir sind wie Sand und Meer, und 
darum brauch’ ich dich so sehr”) van Marianne Rosenberg, de recente reclame voor herenondergoed 
‘Ich bin Undiemeister’ en het wereldberoemde citaat “Ich bin ein Berliner” uit de toespraak die de 
Amerikaanse president John F. Kennedy op 26 juni 1963 in West-Berlijn hield. Maar het schijnt dat 
eigenaar Stephane de naam op een onbewaakt moment gewoon heeft bedacht, zelfs voor hij het 
concept van het restaurant bedacht...

The Fire-Devils
The Fire-Devils was een rockgroep die begonnen zijn 
als The Daggers (1961-1962), vervolgens de naam The 
Firebirds kreeg en tenslotte zijn verworden tot The 
Fire-Devils.

Als The Daggers 
speelde de band 
in de chique 
nachtclub L’Étoile 
aan de Lange 
Houtstraat, de 
Fles aan het 
Bleijenburg en 
Pam Pam op 
Scheveningen, 
met repertoire 
van de Everly Brothers. Bij een opname voor een single 
voor Phonogram veranderde de band hun naam in The 
Firebirds en in totaal namen zij zes singles op. Na een 
protest van een Alkmaarse band, die al enige tijd The 
Firebirds heette, veranderde de groep hun naam in The 
Fire-Devils.

In al die jaren zijn er meerdere bezettingen geweest, 
maar de meest voorkomende samenstelling was Hans 
“Jassy” Amo (gitaar/zang), Don Hironymus (drum), 
Arnold v.d. Kloor (gitaar/zang), Hans de Koning (bas) en 
Huib Liauw (gitaar). 

Bioscoop 
Thalia 
De bioscoop Thalia is als Cinema 
Americain gestart in de Boekhorst-
straat. Het pand is gebouwd in 
1911-1912. De oorspronkelijke 
Cinema telde 440 stoelen en had 
een oppervlakte van 290 vierkan-
te meter. Exploitanten waren de 
gebroeders Mullens. Bij overname 
van de Cinema in 1915 door dhr. 
Loet C. Barnstijn werd de naam 
gewijzigd in Thalia. De bioscoop 
had een luxe uitstraling die in de 
jaren vijftig verdween. Het interi-
eur raakte in verval en er werden 
hoofdzakelijk B-films gedraaid, 
met name Westerns (veel Roy Ro-
gers) en andere knokfilms (Eddy 
Constantine). De bioscoop werd 
veel bezocht door luidruchtige 
jeugd. Op de onderste rijen zat je 
niet helemaal veilig. Zo werden er 
bijvoorbeeld katten vanaf het bal-
kon gegooid die met gestrekte na-
gels op de bezoekers neerkwamen. 
Ook was je op die plek niet veilig 
voor de lege flessen, die neerdaal-

den vanaf het balkon. Die flesjes 
wilden ook nog wel eens scheuren 
in het filmdoek veroorzaken, wat 
met veel gejoel werd ontvangen. 
In de bioscopen in de Boekhorst-
straat was luidruchtig lol trappen 
vaker regel dan uitzondering. Dit 
gold overigens ook voor de twee 
andere bioscopen; de Roxy en Hol-
lywood. Er werd luidruchtig mee-
geleefd met de films en dat kon in 

geen enkele andere bioscoop in 
Den Haag. Tot 1953 waren er vier 
voorstellingen per dag en telde 
Thalia 474 stoelen. Het was de op 
een na goedkoopste en kleinste 
bioscoop van Den Haag; alleen 
Studio aan de Kettingstraat was 
kleiner, met driehonderd stoelen. 
De verloedering van de omgeving 
Boekhorststraat sloeg toe in de ja-
ren zeventig. Ook Thalia ontkwam 
daar niet aan en sloot de deuren in 
1972. Na een brand in 1980 werd 
het bioscooppand gesloopt. In 
2016 werd de originele voorgevel 
in het kader van Monumentenzorg 
in ere hersteld.

Rob Mindé
romin@ziggo.nl

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

De oude gevel van de Thalia bioscoop. Foto: Wijk Ontwikkelings Maatschappij

Foto: Patrick Bosman, coll. Haags Gemeentearchief 
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voor Phonogram veranderde de band hun naam in The 
Firebirds en in totaal namen zij zes singles op. Na een 
protest van een Alkmaarse band, die al enige tijd The 
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Fire-Devils.
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Arnold v.d. Kloor (gitaar/zang), Hans de Koning (bas) en 
Huib Liauw (gitaar). 

Bioscoop 
Thalia 
De bioscoop Thalia is als Cinema 
Americain gestart in de Boekhorst-
straat. Het pand is gebouwd in 
1911-1912. De oorspronkelijke 
Cinema telde 440 stoelen en had 
een oppervlakte van 290 vierkan-
te meter. Exploitanten waren de 
gebroeders Mullens. Bij overname 
van de Cinema in 1915 door dhr. 
Loet C. Barnstijn werd de naam 
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Ook was je op die plek niet veilig 
voor de lege flessen, die neerdaal-

den vanaf het balkon. Die flesjes 
wilden ook nog wel eens scheuren 
in het filmdoek veroorzaken, wat 
met veel gejoel werd ontvangen. 
In de bioscopen in de Boekhorst-
straat was luidruchtig lol trappen 
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andere bioscopen; de Roxy en Hol-
lywood. Er werd luidruchtig mee-
geleefd met de films en dat kon in 

geen enkele andere bioscoop in 
Den Haag. Tot 1953 waren er vier 
voorstellingen per dag en telde 
Thalia 474 stoelen. Het was de op 
een na goedkoopste en kleinste 
bioscoop van Den Haag; alleen 
Studio aan de Kettingstraat was 
kleiner, met driehonderd stoelen. 
De verloedering van de omgeving 
Boekhorststraat sloeg toe in de ja-
ren zeventig. Ook Thalia ontkwam 
daar niet aan en sloot de deuren in 
1972. Na een brand in 1980 werd 
het bioscooppand gesloopt. In 
2016 werd de originele voorgevel 
in het kader van Monumentenzorg 
in ere hersteld.

Rob Mindé
romin@ziggo.nl

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

De oude gevel van de Thalia bioscoop. Foto: Wijk Ontwikkelings Maatschappij

Foto: Patrick Bosman, coll. Haags Gemeentearchief 
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Ik was dol op het roomijs van 
Albert Heijn, maar inmiddels is 
de room er deels uitgehaald en 
het ijs smaakt waterig. In een 
kerststol hoort pure amandel-
spijs te zitten, zoals de Konmar 
dat in de vorige eeuw royaal 
in hun kerstbrood deed, maar 
bij Albert Heijn bevat de spijs 
nog maar 8% amandelen en 
de rest wordt aangevuld met 
witte bonen. En over de Konmar 
gesproken: dat heerlijke Franse 
stokbrood waarmee ze bekend 
werden, wordt nergens meer 
zo aangeboden. Alleen nét uit 
de oven is het nog te eten, wat 
overigens ook geldt voor de 
croissant. En dan wel de echte 
met bladerdeeg, want vaak 
worden ze met brooddeeg ge-
bakken en heb je het idee dat je 
een oud kadetje eet. En dan de 
dikke speculaas met amandelen, 
voorheen een van mijn favoriete 
traktaties bij de kof�ie. Helaas!

Het lijkt of er is bezuinigd op de 
speculaaskruiden en de koek 
smaakt nergens meer naar. Ik 
kocht van de week de originele 
rumbonen van Van Dungen. 
In mijn beleving een heerlijke 
bonbon, maar tegenwoordig 
voorzien van zo’n dikke rand 
suiker dat er haast geen plaats 
meer is voor rum. Ik ben 
benieuwd of de lezers van De 
Haagse Tijden ook dit soort 
ervaringen hebben met vroeger 
geliefde producten. En met die 

gedachte neem ik u mee terug 
naar de vorige eeuw om een 
paar producten te bespreken 
die vroeger erg lekker waren, 
maar door de huidige fabrikant 
zijn verpest door het verande-
ren van de ingrediënten.

Wat mij nog het meeste 
dwarszit, is het verdwijnen van 
mijn favoriete broodbeleg uit 
de jaren zestig: Pasta Choco. 
Weet u het nog? “Pastachoca 
Beregoed!” Van 1955 tot 1986 
werd deze pasta gefabriceerd 
door de Friesche Vlag, een 
coöperatieve melkfabriek uit 
Leeuwarden. Het product was 
verkrijgbaar in melk of puur en 
werd geleverd in een karton-
nen beker met blauw (melk) of 
rood (puur) deksel. Onder het 

deksel bevond zich een vetvrij, 
rond kartonnetje om lekkage in 
de winkel tegen te gaan en dit 
mocht ik altijd bij de eerste keer 
openen van een verse pot a�lik-
ken van mijn moeder. Onder 
het afdek-dekseltje verpakte 
Friesche Vlag ook een strip 
van Kappie, een creatie van 
Marten Toonder die we ken-
nen van Heer Bommel en Tom 
Poes. Daar kon een album van 
worden samengesteld. De strips 
zaten ook bijgesloten in andere 
producten van de producent, 
zoals de Goudband kof�iemelk. 
Later is Kappie vervangen door 
Sjokkie en kon je sparen voor 
stripboeken. Daar verschenen 
ook speldjes van in verschil-
lende kleuren.

Door de stroperige samenstel-
ling was het lastig om de pasta 
op het brood te krijgen en de 
boterham bleef ook zelden heel 
bij het smeren. Maar dat nam je 
op de koop toe vanwege de heer-
lijke smaak van het product. 
Ook was het erg lekker om een 
paar lepels pasta toe te voegen 
aan kokende melk, waardoor 
een smakelijke kop warme 
chocolademelk ontstond. Later 
maakten wij gebruik van de 
instant-poeders van onder an-

dere Nesquik, Benco, en Droste, 
maar die haalden het toch niet 
bij de zuivere chocoladesmaak 
van Pastachoca. 

In 1986 werd de fabriek van 
Friesche Vlag (de Volharding) 
met de grond gelijk gemaakt 
en verdween de Pastachoca 
tot ongenoegen van de vele 
fans uit het assortiment. De 
merknaam werd verkocht aan 
De Ruijter, die de pasta echter 
ging produceren in een volledig 
nieuwe samenstelling. Deze 
leek niet op de oude pasta en 
was vergelijkbaar met de vele 
huismerken van onder andere 
Albert Heijn, de Pro�imarkt en 
de Spar. Penotti, die de pasta 
in 2003 weer overnam van 
De Ruijter heeft getracht de 
originele smaak terug te bren-
gen. Ik heb het product echter 

nog nergens aangetroffen en 
houd mij aanbevolen voor tips. 
Huidige fabrikant zou Peeters in 
Roosendaal zijn.

Een ander product waar ik nog 
met veel heimwee aan terug-
denk is de originele chocomel 
van Nutricia Zoetermeer. Deze 
romige chocomel werd al in 
1932 geïntroduceerd door een 
bedrijf uit Baarn, onder de 
naam Melcola. Na de Tweede 
Wereldoorlog werd de merk-
naam verkocht aan Nutricia, die 
het product in glazen liter�les-
sen ging verkopen.

Nutricia slaagde erin de choco-
mel langer houdbaar te maken 
en werd een geduchte concur-
rent voor onder andere Van 
Houten die de chocolademelk al 
jaren in poedervorm verkocht, 
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adat ik geruime tijd dacht dat het aan mijn leeftijd lag dat ik bepaalde 
producten niet meer lekker vond of smakeloos, ben ik daarop terug-
gekomen. Witlof was vroeger een beetje bitter en er was een duidelijk 

verschil te proeven tussen bijvoorbeeld andijvie en spinazie. Ook zuurkool had 
zijn specifi eke smaak. Maar het blijkt niet aan mijn leeftijd te liggen, want ik 
hoor iedereen in mijn omgeving hetzelfde zeggen. Door het snelle kweken van 
producten gaat alles hetzelfde smaken. En door bezuiniging op ingrediënten 
worden veel producten een eenheidsworst. 

N
Smaken verschillen

Strip van Kappie
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met als nadeel dat de melk 
direct moest worden opge-
dronken na toevoeging van het 
cacaopoeder. De chocomel van 
Nutricia die de slogan “Choco-
mel, dat proef je wel” introdu-
ceerde, bleek ook ijskoud uit de 
koelkast een heerlijke dorstles-
ser. Nutricia was in de winkel 
direct herkenbaar door de 
felgele kleur, die later ook werd 
doorgevoerd op de blikjes en 
kartonnen verpakkingen. Maar 
wat met Pastachoca gebeurde, 
gebeurde ook met chocomel: 
in 2001 verkocht Nutricia 
haar product aan Friesland 
Campina. De huidige fabrikant 
gaat er prat op dat de heerlijke 
romige smaak die we kennen 
van Nutricia volledig behouden 
is, maar uw schrijver vindt de 
drank een stuk wateriger ge-
worden. Ben benieuwd of u als 
lezer het met mij eens bent.

Tegenwoordig zijn er in het 
koelvak van de supermarkt 
tientallen toetjes te vinden: 
vla, yoghurt, mousse, kwark en 
pudding in ontelbare smaken. 
In de jaren zestig was de keuze 
van de huisvrouw vanille- of 
chocoladevla. Uiteraard in een 

glazen �les, waardoor er altijd 
een deel achterbleef in de ver-
pakking. Handige fabrikanten 
zoals Brabantia ontwikkelden 
de �lessenschraper en uitlek-
ker. De derde smaak die op 
de markt werd gebracht was 
hopjesvla.

Als alternatief was er een aan-
bod van instant-puddingen, van 
onder andere Dr. Oetker, Trixy, 
Saroma en John Moir. Koop-
mans vervaardigde de gries-
meelpudding. Door toevoeging 
van melk of water werd een 
glibberig nagerecht gereali-
seerd met een smaak die in de 
buurt kwam van aardbeien, 
frambozen of hazelnoot. Inmid-
dels heeft Oetker de andere 
merken overgenomen. Daar-
onder ook het befaamde merk 
Baukje die allerlei bakmixen 
leverde voor de thuisbak-
kers, zoals boterkoek, cake en 
tulband. Tot 2006 werden deze 
mixen, verpakt in een nostalgi-
sche papieren zak, nog verkocht 
door de betere delicatessenza-
ken. Overigens heeft Oetker, die 
tegenwoordig wordt uitgespro-
ken als Utker, ook het merk 
Honig overgenomen.

En dan ten slotte: Exota! Exota 
ontstond uit een bierfabriek in 
Dongen. Na overname werd de 
bierbrouwer omgebouwd tot 
een fabrikant van limonadega-
zeuse. De priklimonade werd 
vanaf de jaren vijftig in diverse 
kleuren geleverd, zoals geel, 
bruin, blauw en wit, en als mijn 
geheugen mij niet in de steek 
laat, werden ze onder andere 
geleverd in sixpacks, in een 

kartonnen draagpak met diverse 
smaken. Daarbij waren de �lesjes 
voorzien van een beugeldop of 
van een sluiting die met de hand 
kon worden opgewipt. Ook wa-
ren er liter�lessen in de handel.

In oktober 1970 besteedde 
Marcel van Dam van de VARA 
in zijn programma De Ombuds-
man aandacht aan ontploffende 
limonade�lessen, waarbij het 

merk Exota als grootste boos-
doener werd genoemd. In een 
begeleidend �ilmpje werd een 
�les tot ontplof�ing gebracht, 
zoals later bleek bij TNO door 
het afschieten van een klein ko-
geltje op een sherry�les. Exota 
begon een rechtszaak tegen de 
VARA en won deze uiteindelijk. 
Exota bleef echter de naam 
houden van exploderende �les-
sen, wat uiteindelijk het faillis-
sement inluidde in 1973, mede 
veroorzaakt door opkomst van 
merken als Coca-Cola en Fanta. 

Tot mijn grote verbazing kwam 
het product in 2015 ineens 
weer op de markt dankzij een 
drietal ondernemers uit Veghel. 
De merknaam en logo bleken 
gewoon te koop. De limonade 
wordt in acht smaken geleverd 
en geproduceerd in Frank-
rijk. Wel moest de receptuur 
opnieuw worden ontdekt en 
kwamen er een paar smaken 
bij. De champagnepils zou 
volgens zeggen nog het dichts 
bij het originele product komen. 
Maar u voelt hem al aankomen: 
smaken verschillen!

Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl
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Dopsluiting Exota ‘opener overbodig’ en deurreclame levensmiddelenzaak, jaren zestig.

De huisvrouw van zestig jaar geleden had in haar keukenkastje nog een ruime keuze uit de producten van o.a. Honig en John Moir
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De komende periode zie en hoor je onderstaande programma’s bij Omroep West. 
Daarnaast houden we je natuurlijk altijd op de hoogte van al het nieuws. 

89.3 Radio West maandag t/m vrijdag 
06.00 uur   West Wordt Wakker
Nieuws uit de regio en van daarbuiten, met Tjeerd Spoor en Jorinda Teeuwen.

10.00 uur   Aan de Bak
Gezellige muziek, spelletjes en een bak koffi e met Patrick van Houten. 

12.00 uur   Muijs in de Middag
Lunchprogramma met sport-, media- en cultuurnieuws, met Bas Muijs.
14.00 uur   Muziek aan Zee

Marjolein Visser draait heerlijke muziek.
16.00 uur   West komt Thuis (tot 19.00 uur, dan non-stop muziek) Justin 
Verkijk neemt de dag met je door; wat heb je gemist?

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

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

14.00 uur Radio West Sport (tot 18.00 uur, dan non-stop muziek). 
Gevarieerd programma met onder meer sport. 

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

09.00 uur Muziek van alle Tijden (herhaling om 18.00 uur)
Pieter Kuipers draait muziek op verzoek.

10.00 uur UIT! 

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

TV West maandag t/m vrijdag 
Dagprogramma’s vanaf 17.00 uur: (daarna herhalingen)

ma: FRITS! Onderneemt in Coronatijd Frits Huffnagel brengt experts 
samen met ondernemers die vanwege corona door een lastige tijd gaan.

di:  Team West Opsporingsprogramma met Kirsten van Dissel.

      Ernst’s Onderwater Wereld Over de natuur in Zuid-Holland.

wo: Eruit op de Buis Een rondleiding door de Naturalis in Leiden (13/01)).

do: Anderhalve meter Sessies Fred Zuiderwijk gaat in Den Haag op pad 
om te kijken hoe mensen met de anderhalve meter regelgeving omgaan.

vr: Een Liedje voor Jou Pianist Gregor Bak en sopraan Francis van 
Broekhuizen duiken de regio in om mensen te verblijden met een liedje.

17.30 uur TV West Nieuws             

17.45 uur  Weer met Huub  Met Huub Mizee.

TV West zaterdag
07.30 uur TV West Weekoverzicht

17.00 uur Westdoc: Van Water naar Theater Documentaire over 
theater De Regentes, dat eerst een zwembad was (16/01).
17.55 uur Eerste hulp bij eenzaamheid Portretten van Hage-
naars, ondernemers, vrijwilligers en professionals die te maken hebben 
met eenzaamheid.

TV West zondag
09.00 uur Hoop & Leven De universele kerk van Gods Rijk.

10.00 uur Westdoc: Haagse Beat Reunie (deel 1) Vanuit het Paard 
van Troje in Den Haag presenteert TV West de Haagse Beatreunie. In 
2011 stond een bijzondere groep artiesten uit de Haagse muziekgeschie-
denis allemaal weer op het podium (17/01).

Alle programma’s op TV West worden herhaald. 
Kijk voor alle exacte uitzendtijden op Omroepwest.nl 
of in de gratis Omroep West app.

Deze week bij

westwest

Betrokken. 
Altijd maatwerk. 
Met aandacht. 

www.cirkelvanafscheid.nl - info@cirkelvanafscheid.nl

Op een liefdevolle manier afscheid 
nemen, die bij jou en je dierbare past.
Dat is wat wij iedereen gunnen.

Merlijn 06 17 49 27 76 Den Haag e.o.
Henriëtte 06 34 01 81 07 Rotterdam e.o.

Ook tijdens deze lockdown staan wij voor u klaar, met raad en daad! Stay Healthy!
info@beumerijzerhandel.nl • Van Hoytemastraat 72 • 2596 ES ‘s-Gravenhage

Het Warenhuis voor Thuis

Sleutels kopiëren, Reparatie en sloten-
service aan huis. Reparatie van Lampen 
en slijpwerkzaamheden in de werkplaats.

Bestellen bij ons kan als volgt:
Bel: 070-3280248 • Mail: bestelling@beumerijzerhandel.nl

Website: www.beumerijzerhandel.nl
U heeft de mogelijkheid via het contactformulier en het bestelformulier
uw bestelling direct door te geven aan de zaak. Als het makkelijk voor u

is met een foto in de bijlage meegezonden ter toelichting voor ons.

OPEN VOOR HET AFHALEN VAN BESTELLINGEN EN INLEVEREN 
VAN BESTELFORMULIEREN, WIJ BEZORGEN OOK!!

Soetelaars trakteren 
op oliebollen

et is inmiddels 33 jaar geleden dat we met een klein 
groepje HTM’ers van de busdienst Radarstraat op pad 
gingen om op Nieuwjaarsochtend oliebollen uit te delen. 

Met een kunstig geschilderde HTM-bus gingen we langs bij perso-
nen die op 1 januari weer dienst moesten doen. 

Er werd een bezoek gebracht aan onder 
andere politiebureaus en wachthuisjes 
van de politie bij diverse ambassades. 
Ook werd Radio West aangedaan, om 
in een live uitzending onze komst met 
het smeuïge baksel aan te kondigen. 
De oliebollen werden met open armen 
ontvangen; enkele uren daarvoor wer-
den ze nog met straatstenen ontvangen. 
Ook de Paleiswachten bij Huis ten Bosch 
werden verrast op een zak oliebollen. We 
waren uitbundig uitgedost in kleding van 
‘marketenders’, die in de achttiende en 
negentiende eeuw met het leger meetrok-
ken op de veldtochten om de soldaten te 
voorzien van eten en drinken, meestal 
brandewijn. Vaak waren ze getrouwd 
met de Sergant Majoor, of iemand in de 
Compagnie. Ook verstelden ze kleding of 
stopten ze sokken. Uiteraard werd ook 
het rijdend personeel op tram en bus, 
die we onderweg tegenkwamen, getrak-
teerd op oliebollen, evenals de Centrale 

Post van HTM. Al met al een leuke geste 
van Wim Boele, het afdelingshoofd bij de 
Radarstraat, die enigszins nieuwsgierig 
een kijkje kwam nemen bij Huis ten Bosch 
of de oliebollen wel werden aangenomen 
door de dienstdoende Marechaussee.

Kees van der Zwan
kees.vd.zwan@hotmail.com

H

Gelukkig 1988
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Oppepper: Nieuwe energie met Lucia Rijker

Deze online webinar is bedoeld om onze 
stad nieuwe energie te geven na een las-
tig jaar. Lucia Rijker weet als geen ander 
wat knokken is. Ze heeft haar sporen 
verdiend met (kick)boksen. Maar ze is 
ook powercoach die de sterke kanten 
in mensen naar boven haalt! Wie een 
ander steunt, wil zelf ook vitaal blijven. 
Daarom organiseert PEP Den Haag Op-
peppers; lezingen en webinars waarmee 
uw nieuwe energie opdoet. Voor werk, 
maar vooral ook persoonlijk. Voor deze 
editie nodigde PEP Den Haag Lucia 

Rijker uit, sportvrouw van de bovenste plank. Op haar vijftiende startte ze met kick-
boksen, won meerdere wereldtitels en sloot haar carrière ongeslagen af. De Oppepper 
door Lucia Rijker is op 14 januari van 16.00 tot 17.00 uur gratis te volgen voor iedere 
Hagenaar. Dus nodig ook uw collega’s, cliënten, vrijwilligers, mantelzorgers, vrienden, 
buurt- en huisgenoten uit om een deelnamelink aan te vragen!

Meer informatie via www.pepdenhaag.nl

Films

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

Drona & Me
Een jongen loopt bewonderend 
rond op een parkeerplaats vol bus-
sen. “Dit is mijn broer Drona”, ver-
telt de twaal�jarige Arjun in voice-
over. De negenjarige Drona is gek 
op bussen en kent volgens Arjun het 
complete Amsterdamse busnetwerk 
uit z’n hoofd. Drona is autistisch. 
En dat is best ingewikkeld voor een 
oudere broer: “Ik vind het soms wel 
lastig dat hij geen eigen vrienden 
heeft.” Dat Drona nu en dan z’n tong uitsteekt naar vreemden, is gênant. En een seri-
eus gesprek van broer tot broer, of een balletje trappen, gaat moeizaam. Daar moet je 
een ‘normaal’ broertje voor hebben. Arjun: “Ik denk niet dat hij weet dat er iets met 
hem is. Je hoort hem er ook nooit over praten.” Later wil Drona buschauffeur worden, 
maar zijn broer maakt zich zorgen: “Soms denk ik, waar komt hij na het voortgezet 
onderwijs terecht? Hoe gaat het dan verder met hem?” We volgen Drona en z’n broer 
thuis, op school, bij de kapper, en op het voetbalveld. Door de ogen van Arjun wordt 
een complex onderwerp als autisme op heldere en liefdevolle wijze bekeken. Het 
beeld is steeds zwart-wit, tenzij Drona in zijn meest geliefde vervoermiddel rijdt. Dan 
kleurt zijn wereld op en verdwijnen de verwarrende geluiden van alledag.

Earn a Living
Wat zou jij doen als het ba-
sisinkomen wordt ingevoerd 
en er elke maand vanzelf 
een bedrag op je rekening 
verschijnt? Zou je stoppen 
met werken? Zou je je leven 
veranderen? Met een reeks 
vragen wordt in zeven korte 
webdocumentaires onze 
relatie met werk en geld 
onderzocht. De Cherokee-indianen in North Carolina leven al twintig jaar met een 
basisinkomen: de helft van de casino-inkomsten op hun grondgebied wordt evenredig 
verdeeld onder de bevolking. In Tokio vliegen de statistieken de andere kant op: over-
uren zijn hier de norm en ieder jaar werken honderden mensen zich letterlijk dood. 
Wat gebeurt er als een ngo een basisinkomen introduceert in een Keniaans dorpje? 
Hoe realistisch zijn de utopische ideeën van de groep programmeurs in Nederland die 
na de bitcoin ook een ‘bitnatie’ willen creëren? De interface van de interactieve reeks 
Earn a Living vertaalt deze wereldwijde blik telkens naar de waarde van geld, tijd en 
werk in je eigen maatschappij.

 
    Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

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

Fototentoonstelling ‘Hou je Haags’

In De Galerij op station Spui in de tramtunnel
 is de fototentoonstelling Hou je Haags te zien. 
Honderd indringende foto’s van Den Haag in 
coronatijd, gemaakt door fotografe Sandra Uit-
tenbogaart in opdracht van het Haags Gemeente-
archief en het Haags Historisch Museum. Sandra 
is vanaf half april tot in juli de straat op gegaan 
om overal in Den Haag de gevolgen van de eerste golf van de coronacrisis vast te leg-
gen. Van verpleegtehuizen naar gesloten basisscholen, van rijen bij de supermarkt tot 
a�haalinitiatieven van de horeca en spandoeken. Bijzonder zijn de foto’s van demon-
straties, niet alleen protesteerden mensen tegen de coronamaatregelen, ook de Black 
Lives Matter demonstraties op anderhalve meter zijn op indringende wijze vastgelegd 
door de fotografe. Alle foto’s zijn ook online te bekijken via de website van het Haags 
Gemeentearchief.
Meer informatie via www.haagsgemeentearchief.nl

Boeken

In corontaine – Youp van ‘t Hek
Ooit vroeg de hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een groep 
lezers welke columnist altijd moest blijven. Het antwoord was: 
Youp! Daarna vroeg hij welke columnist onmiddellijk mocht ver-
trekken. Het antwoord was weer: Youp! En liefst zo snel mogelijk. 
Twee keer met stip op de eerste plaats. Youp zelf moet daar harte-
lijk om lachen. Hij vindt het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend 
te zijn. Iedereen mag een uitgesproken mening over hem hebben, 
graag zelfs. Het was een stevig columnseizoen. Een door een virus totaal ontwrichte 
maatschappij in een wankele wereld. Bruut uit balans door de moord op George Floyd. 
Iedereen is ondertussen op weg naar het nieuwe normaal, wetende dat het oude nor-
maal ook niet echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel? Youp denkt van niet. Of dat 
weet hij wel zeker. Dat laatste is een grapje. Hij weet namelijk niks zeker. Net als u en ik. 
Is dat zijn kracht? Of juist zijn zwakte?

Opgewekt naar de eindstreep – Hendrik Groen
Vanwege de sluiting van het verzorgingshuis in Amsterdam-
Noord is Hendrik Groen overgeplaatst naar Bergen aan Zee. 
De Oud-Maar-Niet-Dood-club is uit elkaar gevallen. Af en toe is 
er een Omanido-reünie waarbij het ouderwets gezellig wordt 
en de drank ruimhartig vloeit, maar verder is er niet veel meer 
om naar uit te kijken. Hendrik moet constateren dat de tijd niet 
meer zo mild voor hem is: hij wordt steeds vergeetachtiger en 
begint het overzicht te verliezen. Hij besluit opnieuw een dag-
boek bij te gaan houden in een poging weer wat meer grip op de 
werkelijkheid te krijgen. Het leven wordt er niet aangenamer op 
als ook in Bergen aan Zee het coronavirus alles op zijn kop zet. 
En helaas is er geen Evert meer om er foute grappen over te maken, al doet de voorheen 
zo brave Hendrik zijn best om zijn vriend hierin te evenaren. Gelukkig heeft hij nog drie 
trouwe vrienden over om hem op het rechte pad te houden: Leonie (88), Frida (10) en 
Juffrouw Jansen (4). Die laatste is zijn hond, het afscheidscadeau van Evert. Samen met 
deze bondgenoten sleept Hendrik zich opgewekt naar de eindstreep.

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

Nu de lockdown is afgekondigd, kunt u het beste zoveel mogelijk thuisblijven. 
Naast het lezen van een goed boek of bekijken van een inspirerende fi lm, bieden vele organisaties hun (culturele) diensten 

ook online aan. De redactie van De Haagse Tijden deelt enkele tips met u. 

 Dinsdag 12 januari 2021   
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Op het hoekje met het Noordeinde
was aan de ene kant de etalage 
van Maison Petit, een mode-
winkel, en aan de andere kant 
verkocht DOT er zijn driekant 
balpennen. Later kwam er een 
tijdschriftenwinkel en daarna 
Joly Good, een kappers-boetiek. 
Op nummer 4, kon je bij Mont-
martre ’s ochtends ontbijten 
en op de lunchkaart hadden 
Herman en Thecla altijd wel iets 
bij-zonders staan. Herman was 
toen al een actief ondernemer: 
hij zat vol aparte en leuke idee-
en. We komen hem nog tegen 
aan de overkant van de straat. 
Naast de Croissanterie kwam na 
Bobby Mc. Gee (die er niet lang 
zat) Donatello’s, een Italiaans 
restaurant waar je voor weinig 
geld een prima pizza en lekker 
nagerecht kon bestellen.

Dan had je Odigia, het iconen-
museum dat van 1995 tot 2005 
zijn religieuze kunst tentoonstel-
de. Op nummer 12 zat Molinero, 
waar je kon genieten van de 
echte Hollandse keuken: aardap-
pels, groente en een stukje vlees. 
Vooral in het weekend zat het er 
vaak compleet vol! Later veran-
derde Molinero in Ramna, een 
Indiaas restaurant en een van de 
weinige zaken die er nu nog is. 
Waar eerst interieurverzorger 
Warnas was (op nummer 20) 
kwam later de bekende cou-
turier van tout chic Den Haag 
Frans Hoogendoorn zijn kunsten 
vertonen. Op nummer 16 exploi-
teerden Leo en Truus Lucassen 
hun galerij Het Kunstcentrum, 
waar redelijk bekende kunste-
naars hun werk exposeerden. 
In het jaar 2000 verhuisden zij 

naar Noord-Brabant en na hun 
ver-trek verscheen Cuesta Ray, 
“niet zomaar een sigarenboer”, 
want hij verzond sigaren over de 
hele wereld! 

Terp & Tijn, tevens houder van 
een kunstgalerij op 20a, kwam 
eind vorige eeuw als opvolger 
van Penny Wise die op haar 
beurt naar de Maziestraat ver-
trok. Op het hoekje van de Oude 
Molstaat winkelde Joop, eige-
naar van The Cheese Avenue. 
Na Joop kwam er Decorum van 
Ronald Talsma, die iets in etala-
gespullen deed en op zijn beurt 
werd opgevolgd door Emma. Ik 
meen een brocanterie, maar ik 
kan ernaast zitten. Het tweede 
gedeelte van de straat begon 
met het Paleis Hotel. Eerst werd 
het geleid door Leon Weijl en 
later maakte mevrouw LeClerq-
van Raalten er een prachtig vijf-
sterren Hotel van. In hetzelfde 
pand was toen op de begane 
grond Argentijns gril restaurant 
Los Gauchos gevestigd. “Los” 
is er later afgevallen. Na mijn 
tijd als Hagenaar verplaatste 
het restaurant als Gauchos naar 
de Oude Molstraat en werd het 
hotel met ook de begane grond 
erbij nóg chiquer.
 
Verderop was er de theemutsen-
winkel. Deze verdween vrij 
snel nadat ik in de straat was 
gevestigd, dus veel weet ik er 
niet van. Op nummer 30 knipte 
kapper Ross zijn klanten, wat 
hij enige tijd ook aan het einde 
van de straat deed (nummer 
54?). Later werd de kapsalon 
overgenomen door Louis, die 
na een tijdje de straat overstak 

en op nummer 45 verderging. 
De winkel kwam in handen van 
Angelo, mijn grote vriend die 
de lekkerste Italiaanse broodjes 
maakte. Ik droom nog weleens 
van zijn ‘Kip met citroensaus’. 
Op donderdag avond zaten wat 
gelijkgestemde mannen tot 
laat in de avond de wereldpro-
blemen te bespreken én op te 
lossen. 

Nummer 32 heeft meerdere 
huurders gehad. Ik herinner mij 
een oudere man - ik noemde 
hem 1000 dingen opa - die aller-
lei spulletjes verkocht die niet 
duurder waren dan (omgere-
kend) twee euro. Hoewel hij het 
druk had, kon hij van zijn omzet 
niet de huur betalen. Daarvoor 
probeerde Anne Kari ongeveer 
een half jaar met luxe lingerie 
het hoofd boven water te 
houden, wat niet is gelukt. Ook 
zat er kort nog een naaiatelier, 
ik denk in ’94 of ’95 opgevolgd 
door Hopi Navajo, een echte 
blijver. Met een stoere indiaan 
op de uitkijk is het een van de 
oudste ondernemers van de 
straat! In het pand ernaast sloeg 
Ton Goedman zijn spullen op en 
daarnaast zat een groenteboer. 
En daar weer naast op 38 (de 

voordeur verscholen achter de 
witte kool) woonde Hanneke, 
die zorgde voor de schuilkerk. 

In het oude pand van Ger de 
Kroes kwam Boeren Broodjes 
Land (BBL). Eerst gerund door 
Frits Witmer, een - als je hem 
kende en hij jou - vriendelijke 
brombeer die over iedereen wel 
iets wist te vertellen. Hij werd 
opgevolgd door Lucy & Ton. Bij 
haar afscheid werd Lucy door 
Paul Bresser in een stukje in de 
Haagsche Courant ‘Koningin 
van de straat’ genoemd. Met 
recht! Dan komen we langs twee 
panden, waarin een tijdschrif-
ten- winkel gevestigd waren, een 
bontzaak én een winkel waar je 
alles voor vliegers kon kopen: 
het Haags Vliegerhuis. Con Gusto 
- eerst Marcel Borsboom en later 
Ton Klapwijk - brachten luxe 
kof�iezetmachines aan de man.
 
Kapper François verdient hier 
ook nog vermelding; op zater-
dagochtend 7.00 uur stonden er 
al dames te wachten om na het 
wassen en watergolven mooi 
het weekend in te gaan. Tussen 
de kapper en de Salon zat achter 
in een smalle poort de Hot Pota-
toe op nummer 52a, een kleine 

maar gezellige bar. Erik Buyte-
nen (zelf binnenhuisarchitect) 
had het grote pand van de Salon 
tot restaurant omgebouwd met 
een prachtige Jugendstil inven-
taris. Het liep als een trein. Later 
verkocht hij het pand en nam na 
een grote verbouwing Alfonso’s 
zijn intrek. Weg Jugendstil! 
Erik vertrok volgens mij naar 
Drenthe, waar hij een camping 
begon. 

Nog even terug naar nummer 
48, waar de pastorie van de Oud 
Katholieke kerk was gevestigd. 
Ik herinner mij Richard en 
Maugosia en natuurlijk Pastor 
Tiemen! Pastor Tiemen was een 
pastor die je eigenlijk alleen in 
�ilms ziet: gemoedelijk en aardig 
tegen iedereen, ook als je niet 
bij zijn parochie hoorde. En 
zoals een goed pastor betaamt, 
genoot hij van het leven. Regel-
matig zag je hem bij Molinero, 
voor een lekkere maaltijd en 
rode wijn. Een bijzonder leuke 
man was het! Voor dit artikel 
wordt het te veel om nog aan de 
overkant van de straat terug te 
lopen, maar misschien ooit…? 

Martien van Rijn 
martienvanrijn@skpnet.nl

Molenstraat; zomaar een straatje in Den Haag
oen ik mij als ‘groenteboer van de binnenstad’ 
in februari 1987 vestigde in de Molenstraat 
waren er ongeveer veertig winkels, restau-

rants en hotels in bedrijf. Veertien jaar later, toen ik 
stopte, waren dat er nog steeds veertig, maar lang niet 
alle dezelfde als bij mijn start. Laatst liep ik via Google 
view door het mooiste straatje van Den Haag en dacht 
bij ieder pand aan wie er vroeger heeft gezeten. 

T

Mijn voormalige zaak in de Molenstraat

Winkelinterieur Molenstraat nr 19, 1984 Lingeriezaak Anne Kari, Molenstraat 32-32a, 1990 Salon François, Molenstraat 50-50a, 1990. Foto’s: collectie Haags Gemeentearchief.

Horizontaal: 1  onoverwinnelijke vloot;  6 gezicht;  12 Ierland;  13 paars;  15 nakomeling;  
17 nummer;  19 science �iction;  20 verwonding;  22 papegaai;  23 optreden;  25 op grote 
afstand;  26 ijzervlechtwerk;  28 gissen;  30 vogel;  31 padvinder;  33 zoutig vocht;  
35 populaire groet;  36 vogelverblijf; 38 staat in Amerika;  40 humorloos;  43 schik;  45 vlak;  
47 handeling;  49 voordat;  50 profeet;  51 wiel;  52 echtgenoot;  54 namelijk;  55 de oudste;  
57 plakband;  58 profeet; 60 uniek;  62 onbeschreven;  63 weefsel.

Verticaal: 2 verslag;  3 gevechtsvliegtuig;  4 slee;  5 naaldboom;  7 sprookjes�iguur;  
8 Chinese munt;  9 indien;  10 daad van agressie;  11 verdieping;  14 aanvankelijk;  
16 jaartelling;  18 deel v.e. bijenkorf;  19 speelgoed;  21 lidwoord;  24 muziekschij�je;  
27 koosnaam;  28 bouwval;  29 plant;  30 rij;  32 vrouwelijk dier;  34 ijzig;  37 wapen;  
38 grondsoort;  39 insecteneter;  40 graansoort;  41 autostalling;  42 soort slang;  44 soort 
hert;  46 reeds;  48 vierhandig zoogdier;  53 op de wijze van;  54 Ned. voetbalclub;  
56 koordans;  57 metaal;  59 voorzetsel;  61 de onbekende.
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L E T A R D N E K O K L

A B A K K E R T N I E S

A U T K R V N E E V A E

R L I E A O T T E R D G

Z D O L I S N N U L I N

E E N D Z S S K A O E A

N R S R Z D R N E M H G

L B C A A W S E O L K O

Y A H G R A A K V L A K

S A E E J T N A A L W J

T N F R E I E Z N M Z E

In elke editie van De Haagse Tijden 
kunt u verschillende puzzels 
maken. Mocht u de oplossingen 
weten van de puzzels op deze 
pagina, dan maakt u kans op een 
leuke prijs! 

Onder de inzenders verloten we 
drie waardebonnen van 15, 10 en 5 
euro, te besteden bij Comfortland. 
U kunt de oplossing mailen naar 
puzzel@dehaagsetijden.nl. 
Dit kan tot uiterlijk 21 januari ‘21.
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SUDOKU

Wij feliciteren de prijswinnaars van de vorige editie:
1. C. Keus te Den Haag
2. Fred van Dorp te Den Haag
3. Koos Le Large te Zoetermeer

Oplossingen vorige editie:
Woordraadsel: Blikvanger, Sudoku: 4 - 3, Kruiswoord: Rubberboom

Bulderbaan
Enter
Fakkeldrager
Fanfare
Ganges
Geleerde
Gokje

Houtnerf
Inkomen
Intrek
Kokend
Kronkel
Kuras
Laantje

Laarzen
Levensdagen
Otter
Raakvlak
Ratel
Razzia
Sfeer

Stationschef
Steno
Versie
Zaken
Zwaan
Zwakheid
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Puzzel & Win! 
KRUISWOORDPUZZEL

bijbelsekoning
halsjuk handvatrood-achtig

op dewijze van

gein
provincie-

hoofdstadEuropese
hoofdstad

gravure
groteheuvel

waar-dering
snack

ver-gissingstaat inde V.S.

naarlingEuropeesland

Europeesland

schande nazaten
pook

annexus
uniek

knaagdier

kleinplantje
akelig

deel v.Overijssel

grappen-maker
griezel

steen-soort

oefentijd

barens-pijn
binnen-kort

vrees
houding

bloeiwijze

onder-richt

wond-vocht

buisver-lichting
droom-beeld

boom

bevlie-ging

priem

woon-plaats
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The Good Life Vision
Willem Royaardsplein 12, 2597 GS Den Haag
070-88 777 26  -  www.thegoodlifevision.com

NIEUWE BRIL NODIG?

4 19 43 45 28 41 11

 Dinsdag 12 januari 2021   



Horizontaal: 1  onoverwinnelijke vloot;  6 gezicht;  12 Ierland;  13 paars;  15 nakomeling;  
17 nummer;  19 science �iction;  20 verwonding;  22 papegaai;  23 optreden;  25 op grote 
afstand;  26 ijzervlechtwerk;  28 gissen;  30 vogel;  31 padvinder;  33 zoutig vocht;  
35 populaire groet;  36 vogelverblijf; 38 staat in Amerika;  40 humorloos;  43 schik;  45 vlak;  
47 handeling;  49 voordat;  50 profeet;  51 wiel;  52 echtgenoot;  54 namelijk;  55 de oudste;  
57 plakband;  58 profeet; 60 uniek;  62 onbeschreven;  63 weefsel.

Verticaal: 2 verslag;  3 gevechtsvliegtuig;  4 slee;  5 naaldboom;  7 sprookjes�iguur;  
8 Chinese munt;  9 indien;  10 daad van agressie;  11 verdieping;  14 aanvankelijk;  
16 jaartelling;  18 deel v.e. bijenkorf;  19 speelgoed;  21 lidwoord;  24 muziekschij�je;  
27 koosnaam;  28 bouwval;  29 plant;  30 rij;  32 vrouwelijk dier;  34 ijzig;  37 wapen;  
38 grondsoort;  39 insecteneter;  40 graansoort;  41 autostalling;  42 soort slang;  44 soort 
hert;  46 reeds;  48 vierhandig zoogdier;  53 op de wijze van;  54 Ned. voetbalclub;  
56 koordans;  57 metaal;  59 voorzetsel;  61 de onbekende.
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A F S F E E R A F N A F

L E T A R D N E K O K L

A B A K K E R T N I E S

A U T K R V N E E V A E

R L I E A O T T E R D G

Z D O L I S N N U L I N

E E N D Z S S K A O E A

N R S R Z D R N E M H G

L B C A A W S E O L K O

Y A H G R A A K V L A K

S A E E J T N A A L W J

T N F R E I E Z N M Z E

In elke editie van De Haagse Tijden 
kunt u verschillende puzzels 
maken. Mocht u de oplossingen 
weten van de puzzels op deze 
pagina, dan maakt u kans op een 
leuke prijs! 

Onder de inzenders verloten we 
drie waardebonnen van 15, 10 en 5 
euro, te besteden bij Comfortland. 
U kunt de oplossing mailen naar 
puzzel@dehaagsetijden.nl. 
Dit kan tot uiterlijk 21 januari ‘21.
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SUDOKU

Wij feliciteren de prijswinnaars van de vorige editie:
1. C. Keus te Den Haag
2. Fred van Dorp te Den Haag
3. Koos Le Large te Zoetermeer

Oplossingen vorige editie:
Woordraadsel: Blikvanger, Sudoku: 4 - 3, Kruiswoord: Rubberboom

Bulderbaan
Enter
Fakkeldrager
Fanfare
Ganges
Geleerde
Gokje

Houtnerf
Inkomen
Intrek
Kokend
Kronkel
Kuras
Laantje

Laarzen
Levensdagen
Otter
Raakvlak
Ratel
Razzia
Sfeer

Stationschef
Steno
Versie
Zaken
Zwaan
Zwakheid
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Puzzel & Win! 
KRUISWOORDPUZZEL
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JA, ik neem een abonnement 
of geef er een cadeau. U ontvangt dan 
iedere 14 dagen de krant in de 
brievenbus.
Ik maak het bedrag over op 
NL08 RABO 0129 9222 93 
t.n.v. Brückel Reclame BV

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

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

❏  Hal�aarabonnement Nederland € 40,00 
❏ Jaarabonnement Nederland € 75,00       
❏ Jaarabonnement buitenland € 95,00
Deze actie is alleen geldig voor abonnementen afgesloten tot 26 januari 2021.

����������������������������������������
�������������������������
���	������
������������������������

‘Onder het genot van een lekker Haags bakkie...’
Nu tijdelijk een heerlijk cadeau bij 
een abonnement op de Haagse Tijden!

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

Cadeautip voor (oud)Hagenaars

 Dinsdag 12 januari 2021   


