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Elvis bestormt

Haagse Nieuwstraat
D

it keer wil ik de lezer meenemen naar het jaar 1958. Op woensdagavond 24 september stroomt de Haagse Nieuwstraat vol met uitbundige jongeren. Meisjes in petticoats en jongens met vetkuiven
verzamelen zich voor nummer 30, waar zich een zalencomplex bevindt waar
allerlei activiteiten en festiviteiten worden gehouden. Als de deuren opengaan
en het geluid van opzwepende muziek de straat vult, klinkt er luid gejuich. De
enthousiaste tieners banen zich een weg naar binnen. Plaats van bestemming
is zaal Amigo, waar een Elvis Presley verkiezing wordt gehouden.
In 1958 is een groot deel van de
jeugd in de ban van een nieuwe
muziek- en dansstijl. Het opzwepende rock ‘n roll met sterren
als Chuck Berry, Buddy Holly,
Jerry Lee Lewis, Little Richard
en Bill Haley. Grootste ster is de
heupwiegende Elvis Presley, ook
wel de Koning van de rock ‘n roll
genoemd. In 1954 neemt hij zijn
eerste single op, That’s All Right
Mama. Een bescheiden hit, maar
de eerste contouren van wat
komen gaat zijn dan al zichtbaar.
In de jaren die volgen breekt Elvis
ieder record. Zijn kenmerkende
manier van zingen en dansen
zorgen ervoor dat zijn platen als
zoete broodjes worden verkocht.
Tijdens zijn concerten ontstaan
taferelen die nooit eerder waren
vertoond. Met name vrouwelijke
fans raken in totale extase of

vallen in katzwijm als Elvis op
het podium een sensuele heupbeweging maakt. Zijn muziek- en
dansstijl valt echter niet bij iedere
ouder en instantie in goede aarde.
Elvis is de eerste artiest die wordt
geboycot en zelfs door de politie
gefilmd wordt vanwege de in
hun ogen verderfelijke wijze van
muziek maken en dansen. Maar
ondanks al die tegenwerkingen
groeit Elvis uit tot een jeugdidool
en allereerste megaster.

In de voorafgaande weken hebben
189 kandidaten zich aangemeld,
waarvan er uiteindelijk zestien
doorgaan naar de eindronde. Voor
tweehonderd juichende en joelende jongelui zingen de jeugdige
zangers met draaiende heupen,
schuddende knieën en knippende vingers vol overtuiging hun
favoriete Elvis-lied. Als winnaar
wordt de achttienjarige Delftenaar
Harry Jongmans gekozen. Met
zijn lied Teddy Bear weet hij de

De Elvis Presley verkiezing waarin
gezocht wordt naar de Nederlandse Elvis wordt georganiseerd door
de Elvis-fanclub, The Dutch Fans.

titel “Nederlandse Elvis Presley”
binnen te slepen. In een interview
vertelt de Nederlandse Elvis dat
hij sinds twee maanden vurig
fan is van de Koning van de Rock.
Overigens wordt de zeventienjarige Hagenaar René Nodelijk, de
latere oprichter van de bekende Haagse band René and the
Alligators, derde. Op YouTube zijn
nog bijzondere Polygoon Nieuwsbeelden terug te vinden van deze
Elvis-verkiezing (zoek op: Elvis
imitatie-wedstrijd 1958).
In de jaren die volgen blijft Elvis

“Nieuwe hits zorgen voor een
heropleving van zijn populariteit. Een
succesvolle periode breekt aan.”

Rechts: winnaar Elvis Presley verkiezing Harry Jongmans. Still van Polygoon.
Nieuwsbeelden uit 1958

ALTIJD LEKKER LOPEN
Ontdek het gevoel van

Uitsluitend topmerken in diverse
lengte- en breedtematen
Gediplomeerde medewerkers
Eigen Podologiepraktĳk

Hartjes
dameschoenen

Prins Hendrikstraat 132-134 Den Haag
070-363 7519 Johanwassenaar.nl

‘The King’ geschilderd door Peter Simonsen, wikimedia

onverminderd populair. Maar
in de loop van de jaren zestig
raakt hij zijn grip op de muziek
kwijt. Terwijl Elvis zich met name
concentreert op het maken van
films bestormen jonge muzikanten, vaak ook fan van The King,
met nieuwe klanken de hitparade.
Beginnende bands als The Beatles
en The Rolling Stones zorgen
voor een nieuwe revolutie en
worden ongekend populair. Op 8
augustus 1964 geven de Stones
een legendarisch concert in het
Scheveningse Kurhaus, waarbij de
tent letterlijk en figuurlijk wordt
afgebroken. Beelden van ontketende fans en wanhopige politieagenten gaan de hele wereld over.
Aan het eind van de jaren zestig
komt er langzaam een eind aan de
Britse invasie. Andere artiesten
staan op en weten zich naar de
top te zingen. Maar Elvis herpakt
zich. Nieuwe hits zorgen voor een
heropleving van zijn populariteit.
Een succesvolle periode breekt
aan. Maar in de jaren die volgen

worden de contouren van zijn
nadere eind langzaam zichtbaar.

Ik ben tien jaar oud als ik op
woensdagmiddag 17 augustus
1977 voor mijn ouders de Haagse
Courant haal bij boek- en kantoorwinkel Transvalia op het Paul
Krugerplein. Mijn oog valt op een
bericht op de voorpagina. Elvis
Presley is op 16 augustus overleden. Als beginnend fan voel ik
het verdriet in mij opkomen. In
de dagen die volgen wordt het
nieuws in de kranten, tijdschriften
en op televisie gedomineerd door
Elvis. Op de radio wordt doorlopend zijn muziek gedraaid. Elvisplaten vliegen als vanouds over de
toonbank en de bioscopen draaien
zijn beste films. Anno 2021 is zijn
populariteit onverminderd groot.
Met fans over de hele wereld. En
in Den Haag. Waaronder ondergetekende.
Jan Kaffa
jankaffa@hotmail.com
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Oproepjes
Foto peuter bij
voormalige bierbrouwerij

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles
in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie wordt
verzocht van andere lezers. Schrijf aan redactie@dehaagsetijden.nl

Uw verhaal en uw naam op de
voorpagina van De Haagse Tijden!
De Haagse Tijden is altijd op zoek naar mooie, ontroerende en
fascinerende verhalen over onze stad Den Haag. In het bijzonder
ontvangt de redactie graag nieuwe, aansprekende voorpagina
artikelen. Wilt u uw verhaal en naam terugzien op de voorpagina?
Aarzel dan niet en stuur uw verhaal (+- 700 woorden) plus enkele
kleurrijke foto’s of beelden naar redactie@dehaagsetijden.nl

Rond 1968 kwamen mijn man en
ik dit jongetje tegen in de buurt
van de Sirtemastraat, na afbraak
van de oude panden aldaar. Het
beeld ontroerde ons en mijn man,
aankomend fotograaf, maakte er
deze foto van. Na 53 jaar kwamen
we de foto weer tegen en zijn we
benieuwd of we de nu ongeveer
56-jarige man via deze oproep
kunnen vinden om hem de foto
te overhandigen.
Marianne de Gilde-Westen
marianne.degilde@gmail.com
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Schilderijen Joop Reenalda
Graag zou ik willen weten of er
nog schilderijen van mijn vader
Joop Reenalda zijn in Den Haag
of omgeving. Hij heeft heel veel
geschilderd in de loop van de
jaren, met name tussen 1960 en
1990. Ik ben zijn dochter.
Wilma Reenalda
wilma.reenalda@ses.com
Steenhouwerij
Keuzekamp
Wij woonden aan de Loosduinseweg, recht tegenover het
werkterrein van de firma Keuzekamp. Tijdens de razzia op de
Loosduinseweg was toevallig
onze oma bij ons op bezoek.
Onze vader was in paniek, want

Reactie artikelen

Aardig stukje in de
vorige krant over het
Kurhaus. Mijn neef
Ton was aanwezig
bij het Rolling Stones
concert. Hij had een
kaartje gekregen van
zijn opa, die daar zijn
hele leven heeft gewerkt. Inderdaad, de zaal leek na afloop wel oorlogsgebied. Al met al
was het optreden van de Stones een groot succes. Dan over de krant
Het Binnenhof. Daar werd de bakkerij Schlüter genoemd met zijn
mooie dochters. Dochter Bep Schlüter is later getrouwd met mijn
neef Ben Minkman (zie foto). De wereld is maar klein! Wij hebben
om de hoek gewoond in de Wingerdstraat.
Ruud Vermeulen, ruud.ank.vermeulen@gmail.com

BPM-orkest

het was onmogelijk om zich ergens schuil te houden. Gelukkig
had mevrouw Keuzekamp in
de gaten in welke situatie wij
verkeerden; ze gebaarde dat pa
bij hen kon onderduiken. Hij
trok de kleren van oma aan, met
een kussen eronder, hoofddoekje op, en liep naar de overkant.
Toen een Duitse soldaat voor de
deur stond, vroeg onze moeder
of mijn oma een kannetje melk
naar de zieke buurvrouw aan
de overkant mocht brengen.
Waarop onze vader, verkleed
als een oud vrouwtje, met een
kannetje melk in z’n handen
langs de soldaat schuifelde
richting de familie Keuzekamp.
Eenmaal daar kon hij onder-

Haags Mopje
Ik kom een kennis tegen die na een bezoek aan een gebedsgenezer op het Malieveld roept: “Ik kan weer lopen!” Ik zeg: “Dat is
toch fantastisch.” “Nee”, antwoordt hij, “mijn fiets is gestolen.”
Fay Visser
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.

duiken, op een geheime plek
onder de grond. Dat heeft hem
gered van de werkverschaffing
in Duitsland. Wij zijn de familie
Keuzekamp hier erg dankbaar
voor. Ik zou dan ook graag met
hen in contact komen.
Rob van Olphen
robvanolphen@icloud.com

Gerardus Majellakerk
In uw blad is een artikel
verschenen over de Gerardus
Majellakerk in de Wenckebachstraat. Die kerk was vol met

schilderingen van Piet Gerrits,
de kunstenaar die onder andere
de Heilig Land Stichting bij
Nijmegen heeft vormgegeven. Ik
ben voorzitter van de Stichting
Piet Gerrits en zou erg gelukkig zijn met foto’s die ik mag
gebruiken voor onze website
of publicaties. Zijn er lezers die
wellicht nog foto’s hebben? U
zou me er zeer mee verplichten.
(Het boekje van Wüst is mij al
bekend).
Leo Ewals
leoewals@gmail.com

Zuster M. Majoor

Ik ben in 1946 geboren in Den Haag, en ben daar
opgegroeid. Tot 1968 woonde ik bij mijn ouders in
de Soesterbergstraat nr. 99. Onlangs ben ik gaan
spitten in oude stukken die mijn ouders nagelaten
hebben. Daar ontdekte ik vele aan mij gerichte
verjaardagskaarten tussen 1946 en ca. 1960. Tussen
deze kaarten zat een oude ansichtkaart uit Zwitserland, gericht aan Mejuffrouw zuster M. Majoor, Van
Loostraat 99, Den Haag (zie afbeelding hiernaast).
Waarschijnlijk is deze kaart ooit per abuis verkeerd
bezorgd (zelfde huisnummer 99!). Ik heb al gespeurd
op internet of er iets te achterhalen viel van deze
zuster M. Majoor maar heb niets kunnen vinden.
Inmiddels ben ik via het oude Bevolkingsregister
van het Gemeentearchief te weten gekomen dat ze
verpleegster was en dat zij ten tijde van het verstu-

ren van de kaart al zeer op leeftijd moet zijn geweest.
Ze zal nu niet meer in leven zijn, maar wellicht zijn
er mensen die haar gekend hebben en wellicht
familieleden van haar kennen. Het zou heel bijzonder zijn wanneer de kaart na ca. zestig jaar alsnog bij
verwanten van haar terecht zou komen!
Hans Treurniet
hans.treurniet@xs4all.nl

In De Haagse Tijden nr. 10 las ik het artikel van de heer Kralt over de kantoren van de oliemaatschappijen.
In de jaren veertig speelde mijn vader (geen werknemer) als fagottist in het BPM-orkest. Kan iemand
mij iets vertellen over dit orkest en hoe lang dit orkest bestaan heeft? De foto is van 5 januari 1947 en
genomen in Diligentia.
Adriana Kempees, a.kempees@hetnet.nl
Uitgave:

De Haagse Tijden

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

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

Redactie:

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

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.

Adverteren

Wilt u ook adverteren in De Haagse
Tijden? Vraag naar de mogelijkheden
bij Daphne Brückel of Jolanda Kraanen
en bel 070-3607676 of mail naar
dehaagsetijden@bruckel.nl

Hoofdredacteur

Sanne Groeneboer
redactie@dehaagsetijden.nl

Vaste auteurs
John Vroom
Marcello & Els
Milja de Zwart
Robert Mindé

Fotografie

De Haagse Tijden heeft de moeite
genomen om de rechtmatige eigenaar
van de gepubliceerde foto’s te vinden.
Als u meent de publicatierechten te
hebben, kunt u contact opnemen met
de uitgever.

Vormgeving

Brückel Reclame BV

Lezersservice

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

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

Dinsdag 13 juli 2021

pagina 3

Mijn jeugd in
Mariahoeve
H

et is november 1968 en al behoorlijk
koud buiten. Een verkouden jongetje van
net vier jaar zit voorin in het midden op
de bank in een oude Ford transit bus die via via
is gehuurd. Vader zit achter het stuur. Een grijze
bus met de spiegels nog op de spatborden, achter
in de auto een deel van onze huisraad. We gaan
verhuizen van het Laakkwartier naar de nieuwe flat
aan de Amethisthorst.
Isabellaland (Mariahoeve); flats in aanbouw begin jaren 60. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Aan de buitenkant staat een
bouwlift tegen het nieuwe
gebouw, de vaste liften zijn nog
in aanbouw. Boven legt mijn
moeder mij in mijn toekomstige kamer in een veldbedje; de
vloer is nog kaal beton en er
hangt een laken voor het raam
als surrogaat gordijn. In gedachten hoor ik nog steeds een apart
sonoor geluid, afkomstig van
de oliepompen van de centrale verwarming. De pompen
waren in het nog voor een deel
leegstaande gebouw goed hoorbaar. Toch frappant dat je deze
details na bijna 53 jaar nog zo
precies weet.
Mijn ouders waren tijdens
een van de vele fietstochten
in de wijk Mariahoeve terecht
gekomen. Een auto hadden we
toen nog niet en we verplaatsten ons daarom met de fiets of
openbaar vervoer. Ik zat dan
achterop bij mijn vader, met
een kussentje op de bagagedrager. Mariahoeve was een
nieuwe wijk in aanbouw waar
mijn ouders weleens wilden
kijken. Onze bovenwoning
in het Laakkwartier met een
kolenkachel in de woonkamer
verruilen voor een moderne flat
met centrale verwarming, een
echte badkamer en een enorm
uitzicht over de omgeving. Dat

leek mijn ouders wel wat. Om
in aanmerking te komen voor
een huurwoning in het gebouw
waren er destijds strenge eisen.
Er kwam zelfs iemand in de
oude woning kijken hoe je
woonde. Dat is nu ondenkbaar!
En dan kom je als ventje van net
vier jaar in een nieuwe omgeving die volop in aanbouw is.
Een heerlijke tijd om te spelen
tussen alle zandhopen en in
aanbouw zijnde gebouwen
natuurlijk.

In die tijd speelden we buiten
op straat, weer of geen weer. De
tv ging in de avond pas aan voor
de fabeltjeskrant en daarna ging
je slapen. Ik kan mij niet herinneren dat de tv ooit overdag aan
was. Op de plek bij de Amberhorst was Garage Jansen gevestigd, de Volkswagendealer. Daar
stonden twee benzinepompen
voor de deur. Een vriendelijke,
oudere meneer met een lederen
tas tankte de auto’s af en rekende vervolgens af met wisselgeld
uit die lederen tas.
Het uitzicht vanuit onze woning
was destijds fenomenaal. De
wijk Essesteijn was er nog niet;
je keek uit op groene velden,
waar koeien graasden. Wij
konden het oude stadhuis van
Leidschendam zo zien liggen.

Het winkelcentrum Mariahoeve,
toen nog MAKADO geheten, is
samen met ‘onze’ flat gebouwd
door bouwbedrijf Meijer. Albert
Heijn had toen nog twee etages.
Bijzonder voor die tijd was de
speciale liftconstructie waar
je het winkelwagentje in kon
schuiven zodat deze mee naar
boven ging naast de roltrap.
Ik was vier en mocht naar de
kleuterschool. Deze was vlakbij,
een straatje over en ik was er.
Na de kleuterschool kwam de
eerste klas van de lagere school
in zicht. Met zes jaar ging je
daar naartoe om vervolgens zes
klassen te doorlopen. Ook dat
was naast de deur; de Louise
de Colignyschool lag immers
in dezelfde straat. Na een fusie
in 1974 hebben de leerlingen
van de Waalse school aan de
Zwedenburg zich bij onze
school gevoegd en is de naam
veranderd in Waalse Louise de
Coligny School.
Namen die ik mij uit mijn
lagereschooltijd herinner,
zijn het toenmalige hoofd der
school meneer Visser. Een echt
ouderwets schoolhoofd voor
wie je ontzag had! De concierge meneer Bezuijen kwam
iedere dag met zijn kevertje uit
Rijswijk naar school om daar in

Toekomstige wijk Mariahoeve, toen nog groene velden. Op de achtergrond een trein op de lijn Leiden-Den Haag.
Foto: Jan de Vries, collectie Haags Gemeentearhief

Zwedenburg, Waalse School (basisschool), 1974. Foto: Jan Stegeman, coll. Haags Gemeentearchief

zijn kenmerkende beige stofjas
(over zijn pak met stropdas
heen) voor de koffie te zorgen
en schoon te maken. In de eerste klas was juffrouw Prakken
mijn lerares. Andere namen
zijn juffrouw Timmer, juffrouw
Kloosterman, de heer Van
Gelder en het latere hoofd der
school de heer Smit. We kregen
altijd schoolmelk, van die driehoekige pakjes die in een apart,
zwart krat gebracht werden.

De herinneringen aan deze
school komen juist nu weer
allemaal naar boven. De school,
gebouwd in 1964, is namelijk
sinds kort niet meer. Op het
moment van schrijven ligt er
een enorme berg puin op het
terrein, puin van wat eens de
school is geweest. Het markante gebouw is geveld ten behoeve van nieuwbouw. Het gebouw
was oud, voldeed absoluut niet
meer aan deze tijd en moest
vervangen worden. Straks
staat er een modern gebouw,
maar de herinneringen zullen
blijven.
De jaren verstreken en mijn
vader is in 1974 getroffen door
een hersenbloeding en invalide
geraakt. Na een lang verblijf in
het toenmalige Zeehospitium
in Kijkduin – er is een zeer herkenbaar artikel over het ‘Zee-

hos’ geschreven in deze krant!
– kon hij niet meer werken. Als
jongen van tien maakt dat een
grote indruk op je, dat realiseer
je je later pas. Ik heb met veel
belangstelling het verhaal van
Josephine van Dijk gelezen
over het Catharinaland en na
het artikel ook een heel leuke
mailwisseling met haar gehad.
Zo veel punten van herkenning
en gezamenlijke kennissen!
Grappig detail is dat een aantal
van de portiekbewoners die
destijds met de opgroeiende
kinderen op het Catharinaland
woonden bij Josephine later
allemaal naar de Amethisthorst
zijn verhuisd. Onder andere
de familie van Zijl en de dames
Adam en Bossink, die helaas
allemaal niet meer in leven zijn.
Het zijn hier in de flat goede
vrienden geworden en zij vertelden weer over het Catharinaland. Ik woon nog steeds in
dezelfde flat, in de woning waar
wij in 1968 nieuw kwamen
wonen. Ik heb de flat al jaren
geleden gekocht en woon er
nog steeds met plezier. Samen
met nog enkele andere families
zijn wij de enige overgebleven
bewoners van het eerste uur,
de rest kwam en ging. Het zijn
allemaal herinneringen…

René van Donk
telefoon88@gmail.com
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BTR REIZEN

45
KM

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

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

www.autohoutwijk.nl

www.BTRreizen.nl
 055 - 5059500

Boek nu uw vakantie het kan en mag weer
All Inclusive Hote
Hotels
els
s
Autovakanties

All Inclusive Busreizen

****

Hotel Op de Boud Valkenburg / Limburg
5 dagen All Inclusive € 264,00 p.p.
Hotel De Korenbeurs Made / Brabant
5 dagen All Inclusive € 325,- p.p.
Hotel Oranjeoord Hoogsoeren/
Hoogsoeren Veluwe
5 dagen All Inclusive € 299,00 p.p.
Hotel ’t
’t Holt Diepenheim / Twente
5 dagen All Inclusive € 269,00 p.p.

Hotel Brauer Treiskarden / Moezel
272, p.p.
5 dagen All Inclusive € 272,Hotel Am Park Stadtkuyll / Eifel
5 dagen All Inclusive € 270,- p.p.
Hotel Wunderland Kalkar / Nederrijn
5 dagen All Inclusive € 356,- p.p.
BTR Reizen heeft nog veel meer
All Inclusive Hotels op de mooiste
plekjes in Nederland & Duitsland

Valkenburg / Zuid-limburg
Zuid limburg
ZuidAll Inclusive Hotel Op de Boud ***
5 dagen vertrek 6 aug. € 430,
430,- pp.
Rijs / Gaasterland / Friesland
All Inclusive Hotel Gaasterland ***
5 dagen vertrek 11 okt. € 435,
435,- pp.
Soest / Sauerland
All Inclusive Hotel Am Wall ***
5 dg. vertr. 16
9 € 440,440, p.p.
16-8 & 20-9
Willebadessen / Teutoburgerwald
All Inclusive Hotel Der Jägerhof ***
5 dg. vertr. 12
9 € 420,420, p.p.
12-7 & 27-9
Wijnfeesten in Cochem / Moezel
All Inclusive Hotel Brauer ***
4 dagen vertrek 27 aug. € 345,
345,- p.p.
Uffeln / Tecklenburgerland
All Inclusive Hotel Mutter Bahr***
5 dagen vertrek 6 sept. € 495,- p.p.
Busreizen zijn inclusief:
 Reis per luxe touringcar
 Mooie excursies met entreegelden
 Volpension met ‘s avonds drankjes
 Instap tussen 09.00 en 11.00 uur
Den Haag - Rotterdam - Utrecht

 055 - 5059500 · WWW
WW.
W.BTRREIZEN.NL

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

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

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

www.seniorenhulp.com

Behandeling aan huis
Een team van prothesespecialisten
Wij komen gratis bij u thuis voor het maken van nieuwe
protheses of het corrigeren en repareren van uw huidige
protheses. Met onze kennis en vaardigheden kunnen wij
u perfect van dienst zijn!
Enrico, Martijn, Jasper
en John Jellema

Tel: 070-3555790
info@novodent.nl

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

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

www.novodent.nl

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

nlangs hoorde ik via de radio dat er op 12 juni in Veere een overzichtstentoonstelling ter ere van de 150e geboortedag van de kunstenares
Lucie van Dam van Isselt geopend werd. Omdat ik dit soort artikelen
voor een Haagse krant schrijf, vroeg ik mij af of Lucie misschien in Den Haag
gewoond heeft en dat heeft ze. Bij elkaar zo’n twintig jaar. Voor mij voldoende
reden om op zoek te gaan naar gegevens over haar.

Lucie in 1909

Een beknopte biografie
Lucie is op 15 juni 1871 in Bergen
op Zoom geboren. Haar vader
Jacob Thomas Theodoor Carel van
Dam van Isselt was beroepsmilitair en vlak na de geboorte van
Lucie werd hij overgeplaatst naar
Den Haag. Haar moeder heette
Henriëtte Marie Lucresia Drabbe
en Lucie had een oudere broer,
Willem Edmond. Na het gymnasium in Kampen volgde ze van 1891
tot 1894 de schildersopleiding
aan de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten in Den Haag.
Hoogstwaarschijnlijk logeerde
ze toen bij haar aanstaande
schoonvader, de heer A.H.A. Ekker,
de rector van het gymnasium in
Kampen waar ze leerling was geweest en die na zijn pensionering
in Den Haag was gaan wonen. In
1892 trouwde ze met zijn zoon, de
kunstschilder en werktuigkundig
ingenieur Evert Cornelis Ekker, en
ze gingen op het adres Loosduinseweg 625 wonen. Ze kregen twee
zonen, Evert en Martin. In 1900
verhuisden ze naar Oosterbeek
en in 1907 zijn ze gescheiden. De
kinderen werden aan de vader
toegewezen, zo ging dat in die
tijd, een vrouw had geen rechten.
Lucie ging in Veere wonen en hier
zou ze tot 1933 blijven. In 1909 is
ze getrouwd met de kunstcriticus
en dichter Albert Charles Auguste
Plasschaert en dit huwelijk werd
in 1921 ontbonden. In 1933
ging Lucie in Den Haag wonen,
waarschijnlijk omdat haar jongste
zoon Martin hier met zijn vrouw
en drie kinderen ook woonde. Op
7 juni 1949 is ze hier overleden.

Het Bezuidenhout

Vanaf 12 april 1933 woonde Lucie
in de Cornelis Houtmanstraat
op nummer 19. Ze leerde er de
voordrachtskunstenaar Koos
Speenhoff kennen, die van 1934
tot 1936 vlak bij haar in de buurt

in de Cornelis van der Lijnstraat
woonde en vanaf 1942 in de Anna
van Hannoverstraat, ook in het
Bezuidenhout. In 1942 heeft ze
een portret van hem gemaakt en
in een verslag dat Koos hierover
geschreven heeft, staat dat Lucie
het voorhuis ingericht had als
atelier en dat ze in het achterhuis
woonde. Lucie bevond zich vaak
in het buitenland. Zo bezocht ze
onder meer de steden Parijs, Kopenhagen, New York en Antwerpen. Op 25 november 1941 werd
het lid worden van de Kultuurkamer door de bezetters verplicht
gesteld. Wilde een kunstenaar zijn
of haar werk blijven exposeren
dan moest men hier lid van zijn.
Een van de regels was dat men
een Ariërverklaring moest ondertekenen, zodat duidelijk werd
dat men niet van Joodse afkomst
was. Lucie weigerde dat. Hoewel
het algemeen bekend is dat hét
bombardement op een deel van
het Bezuidenhout op 3 maart
1945 plaatsvond, is het minder
bekend dat er daarvoor ook al
bommen op een deel van onze
stad zijn gegooid. Op 26 februari
1945 vond dit in de omgeving van
de Spuistraat plaats en hierbij zijn
minstens 27 doden gevallen. Lucie
schreef op die datum in haar dagboek: “Zware bomaanvallen. Alles
op het atelier kapot.” Ze heeft nog
het een en ander kunnen redden
en in een opslagplaats kunnen onderbrengen. Tijdens het bombardement van 3 maart is haar huis
zo goed als geheel verwoest. Lucie
vond al vrij snel een etage op het
adres Joan Maetsuyckerstraat 30
en hier blijft ze tot aan haar overlijden op 7 juni 1949 wonen.

Haar werk

“Ik heb vannacht zo’n mooi
schilderij gemaakt. Ik hoef het
alleen nog maar te schilderen.” Ik
kan me voorstellen dat Lucie dit
in haar dagboek genoteerd heeft.
In een krantenartikel uit 1936
over haar werk las ik: “We moeten bewondering hebben voor
haar tot het uiterste gedreven
verfijning en voor haar verscheidenheid in nuance en schakeringen.” Lucie maakte gebruik van
diverse technieken, zoals olieverf,
aquarelleren, tekenen en etsen.
De onderwerpen waren vaak

stillevens en soms portretten,
maar vooral afbeeldingen van
bloemen op velerlei manieren.
Ze was lid van Pulchri Studio en
de Haagse Kunstkring. In diverse
musea is werk van haar te vinden,
onder andere in het Rijksmuseum
in Amsterdam en in het Gemeentemuseum in Den Haag. Lucie had
een duidelijke voorkeur voor de
kleur wit, zoals ook blijkt uit een
artikel dat in de Groene Amsterdammer van 18 juni 1949 staat:
“Zoals iedere schilder een eigen
kleurgamma heeft, was Lucie
bij uitnemendheid de schilderes
in het wit, van al de witten in
hun nuances, koel en warm, en
werden haar stillevens meestal
gecomponeerd in die toonsoort,
waarin korte, geestige toetsen de
nodige afwisseling brachten in
contrasterende kleuren.” In een
Maandblad voor Beeldende Kunsten uit 1930 stond naar aanleiding van een tentoonstelling van
haar werk in kunstzaal Pictura,
Bazarstraat 20, onder meer het
volgende: “Mevrouw Van Dam van
Isselt schildert immers nagenoeg
alles in fijnen, blanken toon, een
schakeering van grijzen en witten,
waar op het eerste gezicht niet
veel afwisseling, geen belangrijke
onderscheiding van kleurwaarden
in te bespeuren is. Doch als men
wat nauwkeuriger toeschouwt,
dieper tot het werk tracht door
te dringen, dan neemt men toch
allicht verschil en zelfs een beduidend verschil waar. Smaak-rijk is
het inderdaad, dit werk; goeden
en fijnen smaak toont Lucie van
Dam van Isselt in al haar werken, geen uitgezonderd.” Op de
achterkant van de catalogus van
de overzichtstentoonstelling van
haar werk in Veere staat: “Ze was
een bijzonder moedige vrouw,
onverwoestbaar”. Een mooier
einde van dit artikel kan ik me
niet voorstellen.

School en Leven

Meizoentjes in een zilveren vaasje

Veldbloemen in wit kommetje

Margrieten in witte vaas

Via de site
www.lucievandamvanisselt.nl
kunt u de nodige werken van
Lucie bewonderen. Mocht u een
van haar werken in uw bezit hebben, dan zou u dat daar kunnen
vermelden.
Carl Doeke Eisma
Carleisma@planet.nl

De Hofvijver gezien naar de Korte Vijverberg
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De herkomst van de Herderslaan
I

n de Herderslaan kwam ik als kind regelmatig bij een oom en tante van
mijn vaders kant. Zij hadden geen kinderen, maar in plaats daarvan twee
leuke hondjes. Laatst wilde ik toch weleens weten naar wie deze straat genoemd is, omdat het geen laan is en niet de naam van een bekende schilder draagt.

Mijn oom Teun met de twee hondjes

Wat blijkt; de Herderslaan is
ontleend aan schaapsherder
Cornelis Leendert Dorrenstijn
die in de jaren 1870-1880 een
schaapskooi op het voormalig
terrein van Houtzagerij Dekker
had. Hij was gehuwd en had
negen kinderen en is, voordat
met de bouw van de woningen
begonnen werd, uit Den Haag
weggegaan. Het Herderslaantje
was oorspronkelijk een voetpad
dat van de schaapskooi naar
de Zusterstraat liep. De naam
Herderslaan werd voor de
eerste keer in een notariële acte
van de heer J. Hendriks in 1885
genoemd en deze heeft samen

met de heren J.T. Wouters en W.
de Gruijter woningen in de Herderslaan gebouwd. Zij bouwden
de straat op een langgerekt stuk
weiland. De straat kwam daardoor precies in het midden te
liggen en de slootjes langs het
weiland vormen nu de achtergrens van de huizen aan de Herderslaan. De woningen werden
tussen 1883 en 1887 in drie

Herderslaan in 2018

‘Wij staan altijd
voor u klaar.’
Rolf, Linda, Paul en Michelle van DELA

fases gebouwd. De eerste woningen met de nummers 1 t/m
8, die vlak voor 1884 gebouwd
werd, hadden Zuid-Buitensingel
als straatnaam, maar dit werd
al vrij snel in Herderslaan veranderd. In de zomer van 1884
werden de woningen met de
nummers 9 t/m 32 opgeleverd
en in 1885-1886 de woningen
met de nummers 33 t/m 80. De

rest van de woningen tot aan de
Hobbemastraat werden in 1887
gebouwd. De bouw van Houtzagerij Dekker begon in 1895
en verhuisde in de jaren zestig
naar Waldeck. Momenteel is de
Houtzagerij een gemeentelijk
sport- en recreatiecentrum met
onder meer een zwembad. Tot
1922 hielden de erfgenamen
van J. Hendriks, J.T. Wouters en
W. de Gruijter de Herderslaan
in eigen beheer, waarna de
meeste huizen opgeknapt werden en veelal aan de bewoners
werden verkocht. Zo werd het

riool dat oorspronkelijk onder
de woonkamer lag, onder de hal
aangelegd en kregen vele huizen een toilet met waterspoeling en soms zelfs een douche.
Onlangs had ik een gesprek
met mevrouw Veltkamp die al
ruim vijftig jaar met plezier in
deze straat woont en mijn oom
en tante nog gekend heeft. Ik
sprak met nog meer bewoners,
die het met elkaar goed kunnen
vinden.
Jan van Es
jc-vanes@ziggo.nl

Hobbemastraat tussen Herderslaan en Rubensstraat, muur met poort van de houthandel
der firma Dekker. Foto: H.A.W. Douwes, collectie Haags Gemeentearchief
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Bacco Perbacco
Cucina Italiana
In de vorige Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is schreven we over ons voortreffelijke
diner bij het Italiaanse restaurant Bacco Perbacco van Mario de Benedictis. We vroegen
Mario om een simpel maar lekker recept dat eigenlijk iedereen zonder moeite op tafel
kan zetten. Onderstaand gnocchi-gerecht is niet alleen super makkelijk te bereiden,
maar smaakt ook nog eens erg goed!

SEMPLICE E DELIZIOSO
Ingrediënten
2 personen
• 200 gram gnocchi (pakje bij de
supermarkt)
• 4 kleine zoete tomaten bijvoorbeeld
Tasty Tom
• 2 eetlepels geraspte Parmezaanse
kaas
• 2 eetlepels lekkere extra vergine
olijfolie
• handje verse basilicum
• halve buffel mozzarella

Aardappelgnocchi met mozzarella di bufala,
zoete tomaten en basilicum.

Bereiding

Buon appetito!

• Snijd de tomaten en de mozzarella in
kleine blokjes en doe in een kom. Meng
met de olijfolie, de parmezaanse kaas,
de fijngesneden basilicum en breng op
smaak met wat zout en peper.

Super makkelijk en uitstekend als lunch,
maar ook voor het diner met bijvoorbeeld
een lekker groente- of vleesgerecht.

• Kook de gnocchi volgens de aanwijzingen
op het pakje.
• Giet de gnocchi af en roer direct door het
tomatenmengsel.

Bacco Perbacco Cucina Italiana
Dinsdag t/m zondag van 18.00 tot 22.30
van Speijkstraat 246, Den Haag
(hoek Waldeck Pyrmontkade)
070 3457175
baccoperbacco@live.nl
- driegangen menu € 37,50
- drankjes/wijn
normaal

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

Deur naar andere wereld
Na een dag op het werk of een
tochtje naar de stad fiets ik vaak via
de Witte de Withstraat terug naar
huis. Er is iets wat mij intrigeerde
op die route. Soms stonden de hoge
grijsgroene deuren aan het einde
van de straat open. Geen naambordje erop. Wel een rij wachtende
mensen ervoor. En daarbinnen een
soort markt. De vraag wat daar
gebeurde boeide me. Maar tot voor
kort kwam ik niet verder dan de
gedachte dat de mensen in de rij
stonden om er iets af te halen.
Ik schrijf in de verleden tijd, want
intussen is het mysterie deels
ontsluierd. Dat komt doordat een
oud-collega, die er vrijwilliger
bleek te zijn, me over de drempel
heeft geholpen. Achter de hoge
deuren ligt een andere wereld.
Ze openen naar wat de Gymzaal
heet en dat vroeger ook was. Maar
waar nu elke week een biologische
markt met producten van boeren
uit de buurt te vinden is. En waar
je om de twee weken terecht kunt
voor pasta, peulvruchten, gedroogd
fruit, zaden, zeezout, olie en azijn
– zolang je maar je eigen potjes en

flesjes meeneemt.
Onder het basketbalnet is met
schragen en kratten een groentemarkt opgebouwd, waar je een
aantal groenten kunt afwegen. Dat
is de kern van de club die hier zit:
Lekkernassûh. Eromheen: brood,
kaas, eieren en een paar producten
uit de stad: Haagse sambal, Haagse
zwam, Haagse kefir en (soms)
Haagse honing.

Enkel ‘deelnemers’

Al tijdens mijn eerste bezoek, aan
het einde van de markt op woensdagmiddag, leer ik dat er hier
geen klanten zijn. En ook geen
bazen. Enkel deelnemers. Dat ben
je als je een abonnement neemt
op een pakket met minstens zeven
verschillende groenten die zonder
gif en kunstmest zijn geteeld door
kleine biologische of biodynamische boeren. En dat ben je als je
je als vrijwilliger inzet en zo tijd
spaart die je weer kan omzetten in
een groentepakket. Je kunt helpen
met opbouwen van de markt,
achter de kassa zitten, assisteren
bij het afwegen van de groente of

als ‘marktverzorger’ alles in goede
banen leiden. Dat betekent ook
de vrijwilligers wat te drinken
brengen of wat lekkers aan de
wachtenden in de rij, die sinds
corona Eftelingachtige proporties
heeft gekregen. Want van de circa
100 abonnees in de beginjaren is
het aantal gestegen naar zo’n 600
– 700 nu. Daarvan komt wekelijks
meer dan de helft een pakket
ophalen. Jong, oud, man, vrouw,
expats; heel veel Hagenaars weten
intussen goed wat er achter de
hoge deuren te koop is.

Als ik op de website
www.lekkernassuh.org
grasduin, blijkt dat ook niet zo
gek. Lekkernassûh is actief op Facebook, Insta en Twitter en is best
veel in de pers geweest. Bij de
algemene politieke beschouwingen na Prinsjesdag 2020 stelde de
toenmalige CDA-fractievoorzitter
in de Tweede Kamer, Pieter Heerma, Lekkernassûh zelfs model
voor ‘het andere’ (coöperatieve)
Nederland. En dan te weten dat
Heerma uit Purmerend komt.

Bus vol pompoenen
Het begon in 2014 met een idee
en een proef: een bus bracht pompoenen van het Westland naar de
stad om erachter te komen of daar
voldoende behoefte was aan lokale biologische producten. Als ik
een praatje maak met Cristien, een
van de deelnemers van het eerste
uur, zegt ze dat de het smaakte
naar meer. “De stad bleek hongerig naar biologische groente.”
Buiten de gymzaal in de Witte de
Withstraat is Lekkernassûh nu op
nog vier andere Haagse locaties
te vinden, van Loosduinen tot aan
Mariahoeve.
Tegelijkertijd is de kring van
boeren die producten aanleveren
gegroeid. Bij één boerderij heeft

Lekkernassûh zelfs een aandeel in
de oogst genomen, wat betekent
dat de organisatie samen met de
boer bepaalt wat er wordt geteeld
– waarmee meteen ook het risico
van een tegenvallende opbrengst
wordt gespreid. ‘Lokaal’ is nu wel
een vrij weids begrip geworden.
Verreweg de meeste leveranciers
zitten in Zuid-Holland, maar er
komen ook producten uit Limburg, Zeeland en Flevoland naar
Den Haag. Twee jaar geleden is
er zelfs een zeilschip vol olijfolie,
olijven en amandelen uit Portugal
in Scheveningen aangeland – dat
moet een mooi spektakel zijn
geweest. Zo zie je maar: ook hier
geldt soms ook dat wat van ver
komt, lekker is.
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Koning Willem II, Held
N

aast de haringkraam bij de ingang van het
Binnenhof staat een groot ruiterstandbeeld
van koning Willem II. Het ziet er oud uit,
maar is dat niet. Nog geen honderd jaar geleden
werd het onthuld, vlak bij de plaats waar een eerder
aan hem gewijd monument had gestaan. Dat werd
verwijderd omdat het in de weg stond, maar ook
omdat men het lelijk en onwaardig vond.
De jonge prins werd in 1795
op Paleis Huis ten Bosch
geboren en werd door zijn
ouders op hun vlucht voor het
Franse leger meegenomen
naar Engeland. Daar kreeg de
familie Van Oranje onderdak
bij de Engelse koninklijke
familie. Willem groeide op
aan het Engelse hof en nam
dienst in het Engelse leger. Hij
vocht in Spanje en Portugal
tegen de Fransen en behaalde

daar als jonge officier diverse
overwinningen. Hij vergaarde
grote roem door zijn optreden
tijdens de Slag van Waterloo.
Zelfs Napoleon sprak zijn
bewondering uit voor Willems
strategisch inzicht. Niet voor
niets verwierf hij hiermee de
bijnaam ‘Held van Waterloo’.

Terug in Nederland

Na het vertrek van de Fransen
keerden de Oranjes in Neder-

land terug, waar de vader van
Willem tot koning Willem I
werd gekroond. Met zijn Regiment Huzaren vestigde Willem
zich in Tilburg, waar ook het
regiment Grenadiers en Jagers
was gelegerd. Hij hield van het
leven als militair en betrok een
eenvoudig huis. Hij waardeerde
het Brabantse plattelandsleven,
kocht boerderijen en liet zandgronden ontginnen. Kortom, in
Tilburg voelde hij zich thuis. In
1840 overleed Willems vader
en werd hij tot koning Willem II
gekroond. De Staten-Generaal
verplichtte hem op Huis ten
Bosch te gaan wonen, hetgeen
hij met tegenzin deed. Hij was
echter wars van het hofprotocol en hield ook niet van de
Haagse politiek. Om die reden

hield hij zijn woning in Tilburg
aan, waar hij meestal verbleef.
Voor staatszaken reisde hij op
en neer naar Den Haag, ook
om gasten te ontvangen. Soms
liet hij zijn gasten naar Tilburg
komen, maar daar was zijn
woning eigenlijk niet geschikt
voor. Daarom verzocht hij de
Staten-Generaal om toestemming en geld om een klein
paleis te laten bouwen. Na lang
soebatten kreeg hij zijn zin,
maar hij heeft er nooit gebruik
van kunnen maken. Kort na zijn
overlijden in 1849 werd het opgeleverd. Het gebouw fungeert
nu als Raadhuis van de Gemeente Tilburg en wordt tot op
de dag van vandaag aangeduid
als ‘Paleis’.

Opstand voorkomen

Heel Europa kreeg in 1848 te
maken met politieke onrust.
Niet eerder vonden in zoveel
landen tegelijk opstanden
plaats, van Denemarken tot
Zuid-Italië, van de Balkan tot
Frankrijk. Het waren revoltes
met elk hun eigen doelstelling. Zo waren het in Italië en
Duitsland de nationalisten die
streefden naar een eenheidsstaat. In Nederland waren het
de liberalen die de macht van
de Staten-Generaal wilden vergroten ten koste van de rol van
de koning. Hun politiek leider
Thorbecke had een ingrijpend
voorstel voor wijziging van
de grondwet gemaakt en aan
Willem II voorgelegd. Hij wees
de koning op de noodzaak van
hervormen, dat de tijd van
absolute vorsten voorbij was
en dat onlusten zoals in de
rest van Europa met de nieuwe
grondwet voorkomen konden
worden. Willem II ging na lang
aarzelen akkoord en wist op die
manier een mogelijk gedwongen aftreden en een einde van
de monarchie af te wenden.
Samen met Thorbecke stond
hij daarmee aan de wieg van de
moderne monarchie en van de
moderne Nederlandse staat.

Ruiterbeeld Willem II op het Buitenhof, 2011. Foto: C. van

het zoeken van een ontwerper,
maar daar ging het door geldgebrek en ruzie niet door. In de
stad Luxemburg werd ook een
comité opgericht. Willem II was
namelijk niet alleen koning van
Nederland maar ook groothertog van Luxemburg. Daar werd
in 1887 een ruiterstandbeeld
onthuld. Tilburg eerde Willem

Standbeeld

Het voormalig standbeeld koning Willem II, Buitenhof ca. 1900. Collectie Haags Gemeentearchief

Kort na het ondertekenen van
de nieuwe grondwet overleed
de koning in zijn woning in Tilburg. In diverse steden werden
comités opgericht om geld in te
zamelen voor een standbeeld.
Amsterdam was al snel met

Onthulling van het standbeeld van Willem II, 1854. C.C.A.
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van Waterloo
Buitenhof, standbeeld van koning Willem II met erachter gebouw Vijverhof en de
Gevangenpoort. Foto: JosPé, collectie Haags Gemeentearchief

Willem II, door Jan Adam Kruseman in 1840. Rijksmuseum Amsterdam

n Noord, collectie Haags Gemeentearchief

“Zo kreeg Den Haag een
monumentale verbinding tussen
de Kneuterdijk en Hofweg”
met een gedenknaald met
medaillon, welke verrees op
de plek waar zijn inmiddels
gesloopte oude woning stond.

Den Haag plaatste in 1854 bij
de ingang van het Binnenhof
een klassiek bronzen beeld
van hem. Staand, hoog op een
sokkel met op de vier hoeken
vrouwenfiguren die Koningschap, Wetgeving, Kunsten
en Wetenschap en Welvaart
symboliseerden. Het beeld
werd niet bepaald enthousiast
ontvangen en kreeg al snel de
bijnaam ‘Suikertaart’.

Buitenhof

Last, collectie Haags Gemeentearchief

Begin 1900 nam de verkeersdrukte in Den Haag toe. De verbinding tussen de Kneuterdijk
en de Hofweg, het Buitenhof,
vormde toen een grote flessenhals. De aanleg van een tramlijn
maakte verbreding nog nood-

zakelijker, wat wel ten koste
van een stukje van de Hofvijver
zou gaan. Het gemeentebestuur
gaf architect Berlage opdracht
deze nieuwe weg te ontwerpen
en allure te geven. De balustrade met vlaggenmasten en
de gemetselde banken op de
hoeken vormen nog steeds een
markant onderdeel van de weg.
Bij de aanleg stuitte men op
een probleem: het monument
van Willem II stond in de weg!
Er werden diverse oplossingen
naar voren gebracht, variërend
van verplaatsen naar een andere plek in de stad tot afbreken
en vervangen door een nieuw
beeld, maar dan iets opgeschoven. Burgemeester Patijn was
een groot voorstander van het
laatste en stelde zich aan het
hoofd van het Comité voor de
Oprichting Nieuw Standbeeld
Koning Willem II. Het comité
liep er al snel tegenaan dat

het zoeken naar een geschikte
ontwerper lang kon gaan
duren, evenals het werven van
fondsen. De directeur van het
Rijksmuseum te Amsterdam
nam met burgemeester Patijn
contact op met de mededeling
dat hij in het depot het ontwerp van het ruiterstandbeeld
in Luxemburg had liggen. Het
maken van een kopie was beduidend sneller en goedkoper
dan een geheel nieuw beeld
ontwerpen. Een extra meevaller
was dat de Gemeente Tilburg
het oude monument wilde
kopen. Men bood tienduizend
gulden voor het beeld en was
bereid de vervoerskosten te
betalen.
Het comité was er toen snel uit
en legde het voorstel voor advies voor aan de Schoonheidscommissie. Die had echter
grote bezwaren: het beeld was
weinig vorstelijks, had niets

van een veldheer, was eigenlijk gewoon een man te paard.
Voorts kwam de belangrijke
rol van Willem II als staatsman
niet tot uitdrukking. Burgemeester Patijn legde de bezwaren naast zich neer, beklemtoonde dat het beeld een ‘Held
van Waterloo’ waardig was, dat
de locatie vlak bij het Binnenhof voldoende zei en diende
zijn voorstel bij de gemeenteraad in. De raad ging met het
voorstel akkoord en stelde de
nog ontbrekende financiën
ter beschikking, waardoor het
standbeeld in 1924 kon worden
onthuld. Zo kreeg Den Haag een
monumentale verbinding tussen de Kneuterdijk en Hofweg,
werd het verlost van de suikertaart en kreeg de Held van
Waterloo een waardig beeld op
een politiek correcte plaats.
Ton van der Pijl
Tonvanderpijl212@gmail.com
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Herinneringen
aan mijn Puch

uit alle delen van West-Nederland de Puch-bezitters werden
uitgenodigd om van een paar
startplaatsen naar de Expohal in
Hilversum te rijden. Grandioos
evenement waar tevens een aantal rockbands uit die tijd optrad.

D

e Puch was het ‘werkpaard’ van de jongeren
in de vijftiger en zestiger jaren. Je ging ermee naar school, je ging ermee naar je (bij-)
baan en je ging er met je vrienden mee op uit, vaak
met je vriendin - niet zo vaak als John Vroom, maar
dat terzijde - achter op het ongemakkelijke rekje.
Ook kampeervakanties werden
per Puch gedaan. Tentje op de
benzinetank. Je Puchie was hét
instrument om verder te komen
dan je eigen buurtje. Het was
natuurlijk niet alleen een gebruiksvoorwerp, want sleutelen
was ook nog eens belangrijk.
Hoog stuur, voetversnelling, kop
afvlakken voor meer compressie en hogere snelheden (dacht
je). En als sluitstuk een 15 mm
Dellorto carburateur, die door
middel van een extra bocht aan
de zijkant van het frame kwam te
zitten. Machtig geluid, maar benzine zuipend. En ook werden de
pijpjes van het potje eraf gehaald
en soms werden er gaten in
geboord. Verdere verbeteringen
waren natuurlijk de volle remnaven en de zwaardere achterve-

ren van de latere modellen.

Mijn bordeauxrode Puch MS 50
L die van kleur was verschoten
heb ik op een gegeven moment
zilvergrijs gespoten. In de
achtertuin van mijn ouders met
de Electrolux sledestofzuiger
met spuit�les op de slang en
luchtuitlaat - ik heb ze nog altijd.
Het laat zich raden dat zeker
de planten die dichtbij stonden
ook zilverkleur vertoonden. Het

Voor de deur op mijn Puch

Jan Seitzinger uit de Gerard
Doustraat en verchroomd bij de
Veerkade. Jan Seitzinger was een
begrip bij de brommerrijders,
want hij kon alles recht maken
wat krom was en hij laste alles
wat te lassen viel. Zijn winkel/
werkplaats was één grote puinhoop, waar hij perfect zijn weg in
wist te vinden. Mijn frame heeft
hij ook nog een keer gericht,
want dit model had het euvel van

“Op deze Puch heb ik tot 1970

gereden en daarna verkocht aan
mijn buurjongen. Toch jammer”
hoge stuur was natuurlijk het
originele Puch stuur, zonder
spaak en verlengd door de heer

krom te trekken. Bij Seitzinger
kon je altijd terecht, al was het
voor een praatje. Soms deed hij

zijn kunstjes nog eens op een
van zijn kleine �ietsjes die hij had
gebruikt in vroegere variétéoptredens.
Ook ik ben menigmaal aangehouden voor òf een te hard geluid òf een te hoog stuur. In alle
gevallen moest je na een paar
dagen naar het hoofdbureau of
de politiegarage om de originele
uitvoering te tonen, waarna je
weer kon gaan. Van beslaglegging heb ik nooit wat gemerkt
of gehoord; het waren gewoon
pesterijtjes van oom agent. Wel
reed je natuurlijk altijd te hard:
achteromkijken was een tweede
natuur geworden. In mei 1962
organiseerde importeur Stokvis
een Puch Rally. Dat hield in dat

Wanneer en waarom ik mijn
(eerste) Puch van de hand heb
gedaan weet ik niet meer, maar
spijt heb ik nu nog steeds. Een
paar jaar later heb ik de Puch
van mijn vader overgenomen,
een originele zwarte uit 1957.
Voordat ik hem kreeg, heb ik de
afstelling eruit gehaald want van
de Nederlandse staat mocht je
niet harder kunnen rijden dan
40 km/u. Ik onderhield hem
goed; olie verversen, ontkolen,
kabels smeren enz. Bij het verwijderen van de afstelling had ik
ook het kopje afgevlakt, dus mijn
vader reed opeens als een speer.
Ik vergeet nooit, nadat hij bij
een proefrit had ‘gesteigerd’, zijn
donkere stem met de argwanende vraag: “Bert, wat heb je eraan
gedaan?” Op deze Puch heb ik
tot 1970 gereden en daarna
verkocht aan mijn buurjongen.
Toch jammer.
Bert Pauw
eepauw@planet.nl

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

De mooiste busreizen met
gegarandeerd vertrek
Gewoon perfect geregeld
Boeiend Berlijn
5-daagse busreis

vanaf p.p.

dejongintra.nl/efber01

Vorstendom Andorra
10-daagse busreis

dejongintra.nl/ebsod03

Alpirsbach in het Zwarte Woud
8-daagse busreis

dejongintra.nl/ebalp01

Italiaanse Bloemenrivièra
10-daagse busreis

dejongintra.nl/ebdma04

Het beste van Ierland
15-daagse busrondreis

dejongintra.nl/eeie302

Vraag onze brochure aan:
www.dejongintra.nl/brochures
dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

of ga naar uw ANVR-Reisbureau
Reissom excl. € 19,50 reserveringskosten, € 2,50 Calamiteitenfonds
en SGR bijdrage van € 5 p.p

€ 369

TERRAS & TUIN

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

vanaf p.p.

€ 639
vanaf p.p.

€ 659
vanaf p.p.

€ 799
|

vanaf p.p.

€ 1499
Bezoek
onze
m
showroo
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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.

Simca 1000
S

imca, een grappig merk dat in vroeger
jaren de Franse vertaling was van de Fiat
modellen. Maar ineens was er de Simca
1000. Een beetje vierkant doosje met toch een eigen
karakter. Toen ik stage liep bij de AMRO-Bank in
Rijswijk had mijn collega Jan van der Velde van Mahuko er één. Een lichtblauwe en ja, met een zandzak
voorin om hem redelijk stabiel te laten rijden. We
gingen vaak samen op pad en ik herinner mij nog
goed dat wij onuitgenodigd een feest van geslaagde verpleegsters bezochten in Voorburg, maar dat
terzijde.

Opvallend in die jaren was dat
er zoveel compacte modellen
geproduceerd werden met
als uitgangspunt ruimte voor
vier personen en hun bagage.
Natuurlijk niet te vergelijken
met dit principe van tegenwoordig, waarbij ruimte een
nog grotere rol speelt. Eigenlijk
een typisch Frans automobieltje. Gelukkig kon je ‘m in een
aantal uitvoeringen krijgen,
zoals de 1000 LS, 1000 GLS
en 1000 Special. In die laatste
versie zag hij er Frans luxe uit.
Het interieur werd dan voorzien van extra chroom rond de
ramen, de grille en extra strips
aan de zijkanten. Vaak ook
voorzien van extra verstralers
op de voorbumper, wat de Sim-

ca 1000 een elegante uitstraling gaf. De Coupé uitvoering
van deze 1000 was natuurlijk
helemaal het toppunt van
elegantie. Tja, het interieur…
Zoals u weet, heb ik iets met
dashboards, sturen en sleutels.
Laten we eerlijk zijn, bij deze
Simca was het dashboard niet
veel bijzonders. Het stuur
ook niet en de sleutel was de
universele Neiman-sleutel, die
ook andere Franse merken
gebruikten. In de deuren een
onooglijk klein draaiknopje
om de deuren op slot te doen.
Ik realiseer mij dat als ik over
Franse auto’s schrijf mijn
irritatie over blik, nep houten
plastic en goedkoop uitziende
tuimelschakelaars naar boven

komt. En datzelfde gold voor
de zachte, te korte zittingen
en leuningen van de stoeltjes.
Maar ze waren wél verstelbaar.
Niet mijn cup of tea, maar vergeef het mij, want ik weet dat
deze Simca 1000 veel jongeren
in die tijd een heerlijke en
vooral betaalbare auto hebben
bezorgd. En daar was deze
Simca voor bedoeld; betaalbaar vervoer voor een gezin,
voorzien van vier deuren en

kindersloten. Veel bagage kon
je niet echt kwijt, vooral als
daar ook nog een zandzak in
lag, maar in die tijd reisden we
nog licht. Vergeet ook niet dat
we in die tijd minder veeleisend waren dan nu. Om ‘m
toch een beetje bijzonder te
maken, introduceerde Simca
een aantal rally-versies van dit
model in feloranje en blauw,
waardoor het sportieve imago
werd gestimuleerd. Mijn merk

Beauties of the Sixties (54)
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.

Tom Jones zong het al in
1967, The Green Grass
of Home, maar Emily
droomt even weg in deze
sportieve Triumph bij
het Westbroekpark, waar
het gras ook groen is.

was het niet en eigenlijk had ik
er ook niet zoveel mee. Uiteindelijk is het merk ook niets geworden, hoewel de 1100 serie
en de 1301 en 1501 series toch
zeer succesvol waren. Uiteindelijk werd Simca omgedoopt
tot Chrysler/ Talbot en niet
lang daarna was het over en
uit. Toch jammer!
John Vroom
johnvroom@planet.nl

John Vroom (autojournalist)
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Deze week bij

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

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

WhatsAppfraude
“Hoi pap/mam! Ik heb een
nieuw telefoonnummer. Ik
moet alleen nog een rekening
betalen. Kunt u hiervoor met
spoed wat geld overmaken
want ik kan door mijn nieuwe
telefoon nog niet bij mijn
bankrekening.”

U kent berichten als deze vast wel, Het is geen nieuw
fenomeen. Steeds meer mensen worden het slachtoffer van deze vorm van criminaliteit en steeds meer
criminelen maken gebruik van deze werkwijze. Dit
stukje is gericht op WhatsAppfraude, ook wel ‘whaling’ genoemd. Wilt u weten wat u kunt doen als het
u overkomt? Bekijk dan de afbeelding of/en kijk snel
op www.politie.nl/phising

10.00 uur Aan de Bak Gezellig programma met Patrick van Houten.
12.00 uur Muijs in de Middag Lunchprogramma met Bas Muijs.
14.00 uur Muziek aan Zee Marjolein Visser draait heerlijke muziek.
16.00 uur West komt Thuis We nemen de dag met je door (tot 19.00
uur, daarna non-stop muziek).

Hoi pap! Dit is Suus. Kun je
me helpen?

15:49

Ja natuurlijk. Wat is er? Heb je een
nieuw nummer?
15:50 ee
Ja, want ik heb een nieuwe provider.
En daardoor kan ik nu nog niet
internetbankieren…
15:50
Radio West is op zoek naar het mooiste plekje van de regio!
Nomineer nu jouw mooiste plekje via Omroepwest.nl/actie/mooisteplekje

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 de actualiteit met je door.

Maar ik moet vandaag echt iets
betalen. Ik stuur je de betaallink door.
Je krijgt het morgen terug! Ok? 15:50
Ok. Stuur maar door.
Fijn pap, dankjewel!

15:50 ee

15:50

14.00 uur Willem op Zaterdag Programma met veel lol en muziek, gepresenteerd door Willem van Zuilen (tot 18.00 uur, dan non-stop muziek).

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 Vroeger werd Later (tot 14.00 uur, daarna non-stop muziek).
Ron Davids haalt met luisteraars herinneringen op.

TV West maandag t/m vrijdag
Dagprogramma’s vanaf 17.00 uur: (daarna herhalingen)
ma: Alles op 1 A4, over snelweg A4 en de mensen er omheen.
di: Team West Opsporingsprogramma met Kirsten van Dissel (13/7).
Johan gaat Nat Over de rol van water in onze provincie (20/7).
wo: Eruit op de Buis Met op 14/7 Prinsenhof Delft en op 21/7 een
rondleiding door het Atlantikwall museum.
do: Bij ons in Scheveningen Fred Zuiderwijk struint door Scheveningen.
vr: Hart voor Muziek Zing mee met Hollandse hits
17.30 uur TV West Nieuws
17.45 uur Weer met Huub Weerbericht van Huub Mizee.

TV West zaterdag
07.30 uur TV West Weekoverzicht
17.00 uur Westdoc Op 17/7 en 24/7 LEGO: Droombaan in Scheveningen over de zoektocht naar de nieuwe meesterbouwer en de weg
naar de opening van het nieuwe LEGOLAND Discovery Centre.

TV West op zondag
09.00 uur Hoop & Leven De universele kerk van Gods Rijk.
17.00 uur Westdoc Muziek Met op 18/7 Het Paard van Troje 40 jaar
over het verleden van dit bekende Haagse poppodium.
Op 25/7 Beatstad 2009 met optredens van onder meer
Miss Montreal, Rigby, Van Velzen en Alain Clark.
Alle programma’s op TV West worden herhaald. Kijk voor alle
uitzendtijden op Omroepwest.nl of in de Omroep West app.

WhatsAppfraude
Wat is WhatsAppfraude
(whaling)?
Wil je mij alsjeblieft € 149,95 betalen
voor
“Rekening
spoed”
via
“App
je
Wat
isWhatsApp
WhatsAppfraude
(whaling)?
U
krijgt via
of sms een bericht van
een
crimineel
https://linkie.me/pay
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familielid.
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Wat is WhatsAppfraude (whaling)?
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Eropuit!
In deze agenda vindt u tal van interessante activiteiten, zoals tentoonstellingen, lezingen, cursussen, muziek,
theater, excursies en nog veel meer. Zowel buiten als online is er van alles te beleven in Den Haag en omgeving.
Organiseert u een leuke activiteit waar onze lezers blij van worden? Mail uw activiteiten of tips naar info@dehaagsetijden.nl of bel: 070 - 360 76 76
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

DETOUR Clubtour

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

Nederlands bekendste harpiste Lavinia
Meijer doet met haar
DETOUR clubtour
twaalf Nederlandse
podia aan, waaronder
PAARD. Meijer werd
wereldberoemd met
haar klassieke stukken
en samenwerkingen
met onder andere Philip Glass en Ludovico Einaudi. Alle shows worden coronaproof ingericht. Met het oog
op de toekomst en met een weg vol uitdagingen voor ons, speelt Lavinia tijdens haar
DETOUR tournee muziek van tijdgenoten en haarzelf. Lavinia maakt voor de tweede
keer in haar carrière een clubtour, in samenwerking met Greenhouse Talent. Ze maakten een selectie van zalen waarbij de intieme sfeer van een seated concert goed tot zijn
recht komt. Geïnspireerd vanuit de Minimal Muziek van oa. Philip Glass, bevat haar
muziekkeuze voor DETOUR Neo-Klassieke muziek van oa. Lambert, Arnalds, Frahm en
Streliski. Deze muziek sluit aan op een van haar vele kanten die ze als artiest omarmt.

Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard?
En hebben die oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal
vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze
open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/
Heritage op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of
verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.
Couperus 3

Omdat de literaire salons met teksten van Couperus vorig jaar, voor de laatste lockdown, een
groot succes waren (mede dankzij de heerlijke
hapjes bij het glaasje wijn?), keren Bob Schwarze en Sijtze van der Meer zoals beloofd voor
een derde keer terug om hun expeditie door het
werk van de Haagse meesterschrijver voort te
zetten. Al dat rijke materiaal vraagt om een nog
verdere verkenning. Bob en Sijtze lezen, spelen
en entertainen langs de teksten heen. En zetten
de tragiek en zeker ook de humor van Louis Couperus in het volle (nieuwe!) licht.
Wanneer & waar: woe 14 t/m zo 18 juli, Maliestraat 12
Meer info via www.branoul.nl

Fietstocht beelden in Zuiderpark

Het meest onderschatte en minst
bekende (openlucht)museum van
Den Haag: de beeldencollectie in het
Zuiderpark! Vrijwel elke Hagenaar kent
de beeldjes van Ot en Sien en ook de
‘Vrouw en man’ bij de ingang van het
Veluweplein zijn algemeen bekend.
Maak samen met een bevlogen gids al
�ietsend op ontspannen wijze kennis
met de andere beelden in het park.
Laat je verrassen door het werk van
Gra Rueb, Bram Roth, Rudi Rooijackers,
Toby Paterson of Willemien de Bruyn. Dertig juweeltjes binnen twee uur. Deelnemers
aan deze �ietstocht ontvangen een fraai uitgegeven routebeschrijving met daarin een
overzicht en beschrijving van de beelden. Om later de route nog eens te �ietsen.
Wanneer & waar: zo 25 juli, zo 1 aug & za 7 aug, Zuiderparktheater, Henriëtte Roland
Holstweg 100. Meer info via www.zuiderparktheater.nl
Plantenverhalen

Verhalen waar planten een grote rol in spelen
worden kunstig verteld, en brengen de vaak
eeuwenoude symboliek, en het gebruik van
planten tot leven. Hoe werden en worden
deze planten gebruikt door de mens en waarom? Traditionele volksverhalen vermengd
met informatie over de context en biologie. In
deze editie vertelt Annet over verschillende
planten die in het Zuiderpark groeien zoals
de eik, de klimop, de hulst en de vlier.

Wanneer & waar: zo 18 juli, Theater Dakota, Zuidlarenstraat 57
Meer info via www.theaterdakota.nl

Wanneer & waar: vr 16 juli, Paard, Prinsegracht 12
Meer info via www.paard.nl

L’Chaim - Wereldmuziek

De zes rasmuzikanten van L’Chaim
trekken door de
wereld en vieren
het leven in al zijn
diversiteit en veelkleurigheid. Hun
nummers - een mix
van eigen werk en
traditionele stukken
- gaan verder dan
de aanstekelijke balkanmuziek waarop
ze geïnspireerd zijn.
Invloeden uit Zuid-Europa, Oost-Europa en het Midden-Oosten sijpelen er in door.
Het experiment wordt niet geschuwd en de zang is in meer dan acht verschillende
talen. Behalve het spelen op grote festivals komt L’Chaim juist ook in een intiemere
theatersetting en kleinere clubs goed tot haar recht. Het spetterend enthousiasme en
samenspel is inmiddels meer solide geworden; nummers vertellen persoonlijke verhalen en de arrangementen zijn gelaagd, overigens zonder aan energie in te boeten
en altijd het feestgevoel vooropstellend. Op het meest recente album Animal Bazaar
bezingen ze de liefde; voor drank, kaas, geliefden en oneven maatsoorten. L’Chaim is
kortom een toast op het leven!
Wanneer & waar: zo 18 juli, Musicon, Soestdijksekade 345
Meer info via www.musicon.nl

Beleef “De Wereldhaven” met een “plat Rotterdams” accent!!!
Vanaf 13 juli t/m 31 oktober hebben wij iedere
dinsdag t/m zondag onze “Plat Rotterdamse”
havenrondvaarten.
Nostalgisch passagiersschip “Nehalennia”
heet u van harte welkom aan boord. Beleef
deze uitgebreide haventocht van 2 uur waar
vrachtgiganten, ferry’s, cruiseschepen en
sleepboten hun thuishaven hebben.

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

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

Ontvang
tegen inlevering
van deze bon:

20%

korting
www.rebus-info.nl
06-55826463
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Haagse ooievaar: herkomst en historie
O

p elk van de vijf flats aan het Suzannaland in de wijk Mariahoeve heeft
het Haagse stadsbestuur een ooievaarsnest laten bouwen. Ik ben er
niet verbaasd over dat de Haagse overheid dit gedaan heeft, want als
geboren Hagenaar weet ik dat de ooievaar op het wapen van deze stad prijkt.
Maar ik wist eigenlijk helemaal niet waar die hechte band tussen deze vogel en
de stad vandaan is gekomen. Ik ben er naar op zoek gegaan.
Je komt zijn beeltenis overal in
de stad tegen: in het oude stadhuis aan de Groenmarkt (van
1565) en op het gemeentehuis
aan het Burgemeester de
Monchyplein (waar wij in 1963
trouwden) en op een tabakspot
uit de achtiende eeuw. Op de
gedenkzuil bij de Hofvijver
uit 1923 poseert de ooievaar
ook, dankbaar ter gelegenheid
van het 25-jarig jubileum van
koningin Wilhelmina.
Mij bleek dat de ooievaar al
eeuwenlang op allerlei manieren een eigen plaats heeft
gehad in Den Haag. Het was de
Franse keizer Napoleon die in
1813 het stadswapen officiëel
liet vastleggen. Op 9 mei 2012
kreeg Den Haag bij Koninklijk
Besluit toestemming
om onder
het

gouden schild met de ooievaar
de woorden ‘Vrede en Recht’
te vermelden. De doorslaggevende reden voor deze wapenspreuk was dat Den Haag zich
zeer had ingespannen om de
internationale rechtsorde te
bevorderen.

In 1899 vond op initiatief van
tsaar Nicolaas II en
koningin Wilhelmina de eerste
wereldvredeconferentie
plaats in
Paleis
Huis
ten

Bosch,
waarna
het Permanente Hof
van Arbitrage ontstond.
Na de tweede
Vredesconferentie in 1907
in de Ridderzaal
is tot de bouw van het
Vredespaleis besloten dat, gefinancierd door de Amerikaan
Carnegie, in 1913 door koningin
Wilhelmina werd geopend.
Eerst was daar het Permanente
Hof van Justitie van de Volkenbond gevestigd, later werd het
Vredespaleis het huis van het
Internationaal Gerechtshof en
van het Internationaal Strafhof. Vrij logisch dat ook het
Joegoslavië tribunaal in Den
Haag wordt gehouden. Inderdaad heeft Den Haag, meer dan
andere Europese steden, ruimte
gemaakt voor vredesoverleg en
rechtspraak wereldwijd.
Er zijn geen aanwijzingen over
de betrokkenheid van de ooievaar bij dit alles. Wel

zijn er veel pogingen gedaan
om daar iets over te vinden.
Misschien herinnerde iemand
zich dat de ooievaar in het oude
Rome beschouwd werd als het
symbool van de eerbied voor
alles wat eerbiedwaardig was,
zoals ouders en de staat. Dat is
een mooie gedachte, maar het
staat nergens op schrift.
Ook is geopperd dat men in de
Middeleeuwen dacht dat een
ooievaar zijn stokoude ouders
te eten gaf om hen zo lang
mogelijk in leven te houden. Zo
werd de ooievaar zinnebeeld
van de trouwe zorg. Ook dat
lijkt mij vergezocht. Ik dacht
dat de ‘oplossing’ dichterbij te
vinden zou moeten zijn. Er is
namelijk een afbeelding van
de Ridderzaal en de Gevangenpoort in het centrum van Den
Haag, waarop ooievaars opmerkelijk vaak nesten bouwden.

Misschien, dacht ik, ligt daar
de oorsprong van het Haagse
stadswapen! Vlak bij de genoemde gebouwen werd in de
Schoolstraat in oude tijden een
vismarkt gehouden. Daar was
een door het stadsbestuur onderhouden koppel gekortwiekte
ooievaars in dienst die de markt
schoon hielden.

Flat Suzannaland met ooievaarsnest

leiden. Toen ik daar aankwam,
waren er van de vijf ooievaarsnesten drie bezet. Er waren vast
en zeker jongen uitgebroed,
want de vogelvader en -moeder
vlogen af en aan. Een dag of wat
later maakte ik, heel ergens anders, een foto van een ooievaar
in volle vlucht, een pláátje!
Jan van Buuren
ds.j.vanbuuren@gmail.com

Het wapen van Den Haag

De vogels hadden zelfs een
oppasser en ter plaatse een
nachthok! Dat zou meteen ook
verklaren waarom de Haagse
vogel een páling in de bek heeft
in plaats van zijn alledaagse
voedsel, de kikker.

“Er waren vast en zeker jongen
uitgebroed, want de vogelvader
en -moeder vlogen af en aan”

Enfin, waar een kostelijk
familiebezoekje al niet toe kan

Nieuw, bij gewoon de grootste in
klassieke meubelen, zijn de
programma’s Bolzano en Trentino.

Beide met veel leuke kleine vitrines
en salontafels met glas.
Kijk even op www.starstijlmeubelen.nl voor informatie en prijzen.

GARAGE

GARAGE SALE
SINCE 1985

®

Een ”echte Marcello en Els” kopen?
Dat kan nu in de OPRUIMING, want Marcello en Els verhuizen hun atelier naar
A R de
T F1eAetage.
CTORY

marcellos.nl
and

ROCK GALLERY
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‘Onder het genot van een lekker Haags bakkie...’

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