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Daarnaast zijn er honderden 
bijzondere, opvallende, uitda-
gende en traditionele of juist 
moderne kunstwerken in de stad 
te vinden. Net zoals veel andere 
Nederlandse steden kent ook 
Den Haag sinds kort voor al die 
kunstwerken-in-openbare-ruimte 
een eigen website. De Haagse 
kunst is door Stroom, de organi-
satie die verantwoordelijk is voor 
de kunst in de Haagse openbare 
ruimte, digitaal verzameld onder 

de naam BuitenKunst Den Haag: 
www.bkdh.nl

De website is nog niet af, maar 
nu al schitterend. Uiteindelijk 
komen al de acht stadsdelen aan 
bod: Centrum, Escamp, Leidsch-
enveen-Ypenburg, Laak, Loos-
duinen, Haagse Hout, Schevenin-
gen en Segbroek. Op dit moment 
zijn al van vier stadsdelen de 
kunstwerken op de site te zien. 
De rest volgt snel. 

Als je de kunstwerken op bkdh.nl 
vergelijkt met die van ande-
re steden, dan valt op dat de 
openbare ruimte vooral gevuld 
wordt door de ‘eigen’ Haagse 
kunstenaars. In Den Haag zijn 
bijvoorbeeld Jaroslava Dankova, 
Aart van den IJssel, Jan Snoeck, 
Phil van den Klundert, Rob 
Pleysier, Bram Roth, Rudi Rooij-
ackers en Theo van der Nahmer 
ruim vertegenwoordigd. Zeker 
200 van de 550 werken in 
de Haagse ‘buitenkunst’ zijn 
bijvoorbeeld afkomstig van 
oud-leerlingen of docenten van 
de Haagse Vrije Academie. In 
de collecties van andere steden 
kom je dus weer heel andere 
namen tegen.

Dat verschijnsel heeft te maken 
met de naoorlogse 1%-regeling 
en met de BKR-regeling die tot 
midden jaren tachtig voor kun-
stenaars was ingesteld. Steden 
steunden via die regelingen 
de eigen kunstenaars: het was 
een win-win situatie voor de 
stad, de bewoners en voor de 
kunstenaars. Buitenlandse 
uitzonderingen, zoals De Aarts-
engel van de Italiaan Marino 
Marini (1959) zijn op één 
Haagse hand te tellen. Eigenlijk 
pas na het jaar 2000 koos de 
stad vaker voor kunstenaars 
uit andere landen. 

Meer dan 550 kunstwerken 
telt de stad. Niet iedereen zal 
alles even mooi, interessant of 
verrassend vinden. Dat hoeft 
ook niet. Mijn eigen top drie? 
Om te beginnen het Thorbecke-
monument van Thom Puckey 
aan het Lange Voorhout. Dát 
vind ik een prachtig voorbeeld 
van eigentijdse figuratieve 
kunst. Echt een standbeeld uit 
de 21e eeuw. Een werk dat blijft 
intrigeren is Room 1999 van 
Hans van Bentem. Het staat wat 
weggestopt bij de hoofdingang 
van de Koninklijke Bibliotheek, 
daar waar ze momenteel het 
plein bij de toekomstige Twee-
de Kamer opnieuw inrichten. 
Met wat fantasie zie je bij dit 
kunstwerk de studerende 
heilige Hieronymus voor de 
lessenaar op zijn stoeltje zitten. 
En tenslotte het werk 

(Zonder Titel) van William 
Speakman. Je kunt het vin-
den op de binnenplaats bij de 
Wilhelmina van Pruisenweg 
104. Als je aan komt lopen, lijkt 
het een vormeloze bonk grijs 
graniet, maar dichtbij komend, 
heeft het werk nog het meest 
weg van een elegante, fragiele 
damesschoen met stilettohak. 
Mooi hoe kunst je op het ver-
keerde been kan zetten.

Net zoals andere steden dat 
doen, nodigt ook de Haagse 
bkdh.nl inwoners uit om 
contact op te nemen als de site 
een beeld ‘mist’, of als bewo-
ners extra informatie over een 
kunstwerk hebben. 
Dat kan via info@bkdh.nl.

Piet Vernimmen
piet@pietvernimmen.nl
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ls je in de stad loopt of fietst kun je het niet missen: Den Haag is ver-
sierd met talloze kunstwerken. Meer dan 550 beelden verrijken ons 
Haagse leven. Omdat Den Haag én regeringsstad is én de leden van 

het Koninklijk Huis er altijd een grote rol hebben gespeeld (en nog spelen), 
is het logisch dat de stad in vergelijking met andere steden veel ‘historische’ 
standbeelden kent. Denk maar aan Johan van Oldenbarnevelt bij de Hofvijver, 
Willem II op het Buitenhof, Koningin Wilhelmina tegenover Paleis Noordeinde 
of Willem Drees aan de Hofweg.

A
Haagse BuitenKunst

Thorbecke, Thom Puckey, 2017. Lange Voorhout

Kunstfruit van Phil van de Klundert. Oorspronkelijk voor het Leyenburg Ziekenhuis, alleen 
de banaan bestaat nog en ligt nu in het Zuiderpark. Foto: wikimedia

Jan Snoeck, Westeinde ziekenhuis. Foto: Wikimedia
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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

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
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-
Delfland, 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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Bevrijdingsfeest
Deze foto is genomen op het 
bevrijdingsfeest op het Van 
Heutszplein in het Bezuiden-
hout. Mijn moeder staat in het 
midden met mij op de arm. 
Ik ben benieuwd of er nog 
personen op de foto staan die 
zichzelf (of iemand) herkennen. 
Elly Fikkert
elly.fikkert@planet.nl

Dinsdag 10 augustus 2021

Haags Mopje
Vraag aan een kennis op het Spui: “Weet jij hoe lang de 24-uurs 
race van Le Mans duurt?” Zegt ze: “Nee, geen idee.”

Jelly Zijlstra
  
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.

Haagse ooievaar 
Wat leuk dat er een artikel over 
de Haagse ooievaar staat in De 
Haagse Tijden van 13 juli. Ik 
kan vertellen dat de nesten op 
de flats aan het Suzannaland 
zijn ontworpen en geplaatst 
door vrijwilligers van de Haagse 
Vogelbescherming. Ze zijn niet 
‘zomaar’ aangebracht, maar op 
een plaats waar ooievaars zelf 
al een nest hadden gebouwd. 
Het probleem was dat die boven 
op de schoorsteen van de flats 
waren gemaakt: de takken op de 
openingen gaven storingen aan 
de cv. Verder konden uitwerp-
selen voor overlast zorgen op 
de balkons van de mensen. We 
zijn toen om de tafel gaan zitten 
en onze stadsvogeldeskundige 
Martin van de Reep heeft een 
constructie ontworpen die in 
2017 is aangebracht op de flats. 

Bij het installeren heb ik zelf ook 
geholpen. Het was de kers op de 
taart dat de ooievaars de con-
structies zonder problemen ac-
cepteerden. Er zijn intussen di-
verse jongen op de flat geboren 
en we proberen de populatie zo 
goed mogelijk te monitoren met 
tellingen een ringproject. Dit 
jaar was een minder goed jaar 

voor het Haagse stadswapen: 
door het aanhoudende koude en 
natte voorjaar hebben veel klei-
ne dons jongen het niet gered. Er 
is één jong groot geworden op 
het nest aan Suzannaland blok 
3 en het is inmiddels druk bezig 
met zijn vliegoefeningen. 
Caroline Walta
caroline.walta.nl@gmail.com

Gratis af te halen
Ik ben in bezit van 100 jaar 
Haagsche courant 1900-2000 en 
de fotoboeken Koninklijk bezoek 
Suriname 1955 en Koninklijk be-
zoek Nederlandse Antillen 1955. 
Eventuele verzamelaars mogen 
de courant en fotoboeken gratis 
bij mij afhalen.
Corrie
habro79@gmail.com

Haagse Wildhoef Kikkers
Na ruim twee jaar is er einde-
lijk weer een jaarborrel van de 
roemruchte jeugd’bende’ uit 
de 60ties van de vorige eeuw, 

de Haagse Wildhoef Kikkers. 
Deze is op zondagmiddag 29 
augustus vanaf 15.00 uur in 
Eetcafé & Cultureel Centrum 
De Stamboom, hoek Eikstraat/
Thomsonlaan. Als het goed is 
heeft iedereen die daar voor 
in aanmerking komt reeds een 
uitnodiging ontvangen. Heb je 
geen mail ontvangen en meen 
je er wel bij te horen, neem dan 
contact op via romin@ziggo.nl. 
Voor deze voormalige kwakers 
is het bijna een must om te 
komen, want deze Kikkersoort 
wordt ernstig met uitsterven 
bedreigt. 

Namens de Reüniecommissie 
van de Haagse Wildhoef 
Kikkers, Carla de Roo, Rob 
Mindé, Rinus van Gent en 
Peter de Ronde.

Rectificatie
In het artikel Koning Willem II, 
held van Waterloo in De Haagse 
Tijden van 13 juli stond een 
storende fout. Vermeld wordt 
dat Koning Willem I in 1840 
overleed, waardoor Koning 
Willem II hem kon opvolgen. 
Koning Willem I deed in dat 
jaar echter afstand van de troon 
en overleed in 1843.

Mien met de Strik
Naar aanleiding van het aller-
a ardigste verhaal dat Gerard 
de Bakker in De Haagse Tijden 
nr. 13 (als reactie op ‘Blonde 
Dolly’) schreef over een zekere 
mevrouw Strik, wil ik graag een 
aanvullende anekdote kwijt. 
Deze mevrouw Strik werd ooit 
de ‘Mien met de Strik’ genoemd. 
Waarom weet ik dat? Ik heb 
ongeveer twee jaar (tot eind 
1968) in de Repelaerstraat 
gewoond tegenover de Abra-
ham Amptstraat. Om de hoek 
resideerde de bewuste dame. In 
die tijd was er al een parkeer-
probleem in die buurt. Op een 
avond toen ik laat thuiskwam 
was er voor mijn auto maar 
één plekje vrij. Juist tegenover 
deze MIEN. Inderdaad strooide 
deze dame duivenvoer langs 

de gracht. Ooit gedacht uit 
dierenliefde. Nee dus. Zij wilde 
het plekje kennelijk vrijhouden 
zodat haar clientèle haar aan de 
overzijde van de gracht ook kon 
bewonderen. Daar kwam ik de 
volgende ochtend achter toen 
ik met de auto naar mijn werk 
wilde gaan. Het bleek dat heel 
veel duiven mijn auto rijkelijk 
hadden gebruikt als toilet. Na 
de ruiten te hebben schoonge-
krabd, restte mij een rit naar 
een autowasstraat. Toen in de 
Jan Hendrikstraat. Het perso-
neel wist mij met een gemene 
grijns op hun snuit te vertellen 
waar ik geweest was. Of mijn 
overtuigende verdediging dat 
ik daar woonde heeft geholpen, 
weet ik niet.
Hans Vrijmoed
h.vrijmoed@outlook.com

Esperanto
Naar aanleiding van het in-
teressante artikel Esperanto 
in Den Haag van Jacqueline 
Alders deel ik graag bij-
gaande pagina uit een zeer 
zeldzaam boekje in het 
Esperanto, waarin de be-
kende illustrator Cornelis 
Jetses (1873-1955), die op 
Scheveningen in de Gent-
sestraat gewoond heeft, de 
illustratie van onder meer 
een Haagse(?) ooievaar 
getekend heeft.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl 
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Cornélie Alexandrine Noordwal 
is op 30 september 1869 in 
Den Haag geboren. Haar vader, 
Alexander, woonde in Gorredijk. 
Hij was onder meer kunstgra
veur en enkele dagen in de week 
kwam hij naar onze stad waar 
hij op de Oude Vischmarkt een 
bedrijfje had. Later verhuisde 
hij naar de Lange Poten en hier 
is Cornélie geboren. Haar vader 
was toen werkzaam als effecten
handelaar en geldwisselaar. Hij 
was getrouwd met Sina de Haas, 
die enkele kinderen uit een 
vorig huwelijk had meegeno
men. Cornélie heeft haar jeugd 
als onaangenaam ervaren, zoals 
ze later beschreef. Ze groeide op 
in een conservatief Joods gezin 
en over de leerkrachten van wie 
ze les heeft gekregen schreef 
ze: “Gij waart de gal en alsem 
mijner eentonige jeugd.” Toen ze 
twintig jaar was, behaalde ze de 
akte M.O. Engels en vervolgens 
heeft ze enige tijd als lerares 
Engels gewerkt. In 1893 publi
ceerde ze haar eerste roman, 
Geraldine. Hierin neemt ze stel
ling tegen het standsbewustzijn 
dat toen nog heel gewoon was 
en ook tegen het antisemitisme. 
Gedurfd voor die tijd. In januari 
1901 verhuisde ze naar Brussel 
om aan het eind van dat jaar 
weer naar Den Haag terug te 
keren. Tot 1908 woonde ze op 
het adres Juliana van Stolberg
laan 206. (Dit huis is tijdens het 
bombardement van 3 maart 
1945 geheel verwoest.) Van 
1908 tot aan haar dood op 31 

mei 1928 woonde Cornélie in 
Parijs. Ondanks enkele vriend
schappen is het nooit tot een 
huwelijk gekomen.

Haar werk
Cornélie heeft veertien romans, 
twee novellen en een blijspel 
geschreven. Op de laatste twee 
romans na die zich in Parijs 
afspelen, zijn al die andere 
romans in Den Haag gesitueerd. 
Haar boeken zijn met humor en 
ironie geschreven. De positie 
van de werkende vrouw komt 
menigmaal ter sprake en bo

vendien krijgen we een inkijkje 
in het alledaagse leven aan het 
begin van de twintigste eeuw 
in onze stad. Deze boeken doen 
nog steeds modern aan. Ik begin 
te begrijpen waarom Simon 
Carmiggelt haar naam noemde 
in dat artikel. Cornélie had zelf 
ook grote bewondering voor het 
werk van Willem Elsschot. Ze 
heeft zelfs enkele brieven met 
hem gewisseld. De meeste van 
haar boeken zijn enkele malen 
herdrukt en ze werd wel de 
meest gelezen schrijfster van 
haar tijd genoemd. “In leeszalen 

en bibliotheken worden haar 
boeken letterlijk verslonden”, zo 
las ik ergens.

Een tweetal recensies met be
trekking tot haar werk:
“Er zijn misschien weinig 
schrijfsters, die, aan den eenen 
kant zoo zeer door de kritiek 
genegeerd of afgekamd zijn 
geworden, en, aan den anderen 
kant, zoo veel succes bij het 
publiek vonden en zo’n bewon
derenswaardige losheid van stijl 
hadden als Cornélie Noordwal.”
“Cornélie Noordwal is een 
bekende schrijfster wier boeken 
gereedelijk lezeressen vinden, 
ze heeft dan ook haar verdien
sten, beschikt over een vaardige 
pen en op haar taal en stijl 
valt niet veel aan te merken, 
behoudens onnauwkeurigheden 
hier en daar, welke op rekening 
van haar vlugge pen kunnen 
worden gesteld. En zij weet 
een verhaal te leveren, ze 
beschikt waarlijk over een 
goede romanverbeelding. 
Dit laatste is een eigen
schap, waarop lang niet 
alle Hollandsche auteurs 
zich kunnen beroemen en 
welke juist voor een groo
ten lezerskring vele buiten
landse romans, zoo nodig in 
vertaling, bijzonder gezocht 
doen zijn.”

Tot slot nog iets dat ik u niet wil 
onthouden. In haar tijd werd de 
naam van de kunstschilder Vin
cent van Gogh (18531890) zel
den of nooit in een publicatie ge
noemd. Cornélie was de eerste 
die in een van haar boeken zijn 
naam vermeldde. In het boek 
De Winkeljuffrouw, dat in 1903 
verschenen is, staat: “Je hebt 
niets geleerd en weet je aan wie 
je me denken doet in je brieven? 
Aan Vincent van Gogh. Natuur
lijk weet je niet wie dat was. 
Het was een man, die niets was 
dan ziel, als jij, en daar hevig 
mee leefde: die dingen teekende 
en schilderde, door een leek 
belachelijk en dwaas gevonden, 
en die toch veel meer artiest 
bleek dan een massa schilders 
van naam, die onberispelijke 
landschappen en figuren geven. 
Nora had nooit van Vincent 
van Gogh gehoord het kon haar 
ook niet schelen wie hij was en 

of haar brieven zus waren of 
zoo”. En dan te bedenken dat 
een selectie uit de brieven van 
Vincent van Gogh pas twee jaar 
later werd uitgegeven. Kennelijk 
heeft ze een aantal brieven van 
Vincent van Gogh eerder onder 
ogen gekregen.

Wonderlijk dat er op dit mo
ment nauwelijks boeken van 
Cornélie te vinden zijn, niet op 
Marktplaats niet bij bibliothe
ken hier in de buurt en niet bij 
antiquarische boekwinkels. De 
uitdrukking ‘Alle roem vergaat’ 
lijkt me hier op zijn plaats.

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Dinsdag 10 augustus 2021

n de derde jaargang van het tijdschrift 
Maatstaf staat een artikel waarin de 
Haagse schrijver Simon Carmiggelt 

(1913–1987) duidelijk maakt door welke andere 
schrijvers hij beïnvloed is. Na het lezen van kin-
derboeken las hij vooral boeken geschreven door 
Cornélie Noordwal, Herman Heijermans, Anton 
Tsjechov en Willem Elsschot. In dit rijtje staat één 
naam waar ik nog nooit van gehoord had, Corné-
lie Noordwal. Voor mij voldoende reden om op 
onderzoek te gaan. 

I

“Bovendien krijgen we een inkijkje in 
het alledaagse leven aan het begin 
van de twintigste eeuw in onze stad”

Lange Poten (gezien vanaf Spui) waar Cornélie Noordwal is geboren in 1869.  
Foto uit 1888, collectie Haags Gemeentearchief.

Een bewonderenswaardige losheid van stijl
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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96

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) www.devolharding.nl

De Volharding is op zoek naar mensen voor een paar 
uurtjes per week, die graag vrijwilligerswerk willen 

doen tegen een kleine vergoeding. 

DE VOLHARDING
Samen voor Elkaar

Hiervoor zoeken wij “Blijmakers”. Dat zijn ondersteuners voor Jong- en 
Senior, speciaal voor onze leden. U bezoekt dan onze leden, Ontmoeters, 
die wat aandacht en lichte ondersteuning kunnen gebruiken.                                                                   

Beheersing van de Nederlandse taal en zelfstandig mobiel (ook OV) en 
bereikbaarheid via e-mail en WhatsApp, is noodzakelijk om maximaal te 
kunnen functioneren.

Interesse?
Bel tijdens kantooruren Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. 
Roggeveenstraat 116 (hoek Prins Hendrikstraat) 2518 TT Den Haag. 
Telefoon 070 221 05 82, e-mail: steunentoeverlaat@devolharding.nl

Denk aan:
•  Hulp bij het doen van een boodschap 
•  Behoefte aan een leuk gesprek 
•  Het nieuws doornemen 
•  Samen een spelletje doen
•  Muziek maken of luisteren 
•  Samen wandelen of een 
    winkelcentrum bezoeken 
•  Museum bezoeken 
•  Begeleiding bij bezoek aan 
    een specialist of ziekenhuis 
•  Maar ook voor het (tijdelijk) 
    ontlasten van de Mantelzorger

Crossover stapt wel héél
gemakkelijk in en uit

Maak een proefrit:
070 - 329 70 51

Showroom & verkoop:
Zichtenburglaan 76-82

45
KM

Crossover stapt wel héél
gemakkelijk in en uit

www.autohoutwijk.nl

|

GA NAAR 
WWW.HAAGS.NL

EN BESTEL!

€ 24,95

Nieuwe Editie!
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Na de oorlog zijn mijn ou
ders samen naar Nederland 
gekomen en aanvankelijk 
ingetrokken bij mijn opa die in 
Den Haag in de Schaarsbergen
straat woonde, schuin boven 
de bakkerij van Ten Hoopen. 
Bakker Ten Hoopen had heel 
slim de papieren zakken waar 

het brood in verpakt werd met 
de Zweedse vlag laten bedruk
ken, ter herinnering aan de 
voedseldroppingen met Zweeds 
witbrood na de hongerwinter.

Mijn moeder heeft het in het be
gin erg moeilijk gehad vanwege 
haar Duitse afkomst en tongval. 

Ze heeft vaak getwijfeld aan 
haar verblijf in Nederland, maar 
toch doorgezet en erg haar best 
gedaan om zo snel en goed mo
gelijk Nederlands te leren spre
ken. Uiteindelijk sprak ze beter 
Nederlands, zonder accent, dan 
prins Bernhard. Maar ja, die 
hoefde dan ook natuurlijk niet 
zelf de boodschappen te doen... 
Mama werd ook ‘geplaagd’ door 
sommige familieleden met het 
cliché: ‘Zeg eens Scheveningen’, 
in de hoop dat ze Sjeeveningen 
zou zeggen.

In 1947 ben ik geboren in 
Kraamkliniek Bethlehem aan 
de Prinsessegracht. Met haar 
Duitse achtergrond werd mijn 
moeder daar niet door iedereen 
even vriendelijk behandeld. 
Maar ze kreeg bij mijn geboorte 
wél een knot wol cadeau uit 
naam van het Koninklijk Huis. 
Ze heeft er een truitje voor mij 
van gebreid, dat helaas een keer 
te heet werd gewassen en in een 
soort kogelvrij vestje verander
de. Als ik een paar dagen eerder 
was gekomen (mijn vader drong 
daar op aan, maar dat lukte 
natuurlijk niet) dan hadden 
mijn ouders een complete 
babyuitzet gekregen. Dit in 
verband met de viering van de 

geboorte van prinses Marijke/
Christina. Ik ben benieuwd of 
André van Duin, geboren op 20 
februari 1947, ook een knot wol 
gekregen heeft.

In mijn jeugd ben ik vaak 
uitgescholden voor rotmof. 
Mogelijk ben ik daar sterker door 
geworden. Misschien vormde 
het de basis voor het feit dat ik in 
militaire dienst Nederlands kam
pioen boksen in het lichtgewicht 
geworden ben. Dit was niet erg 
moeilijk, aangezien ik de enige 
deelnemer in de lichtgewicht
klasse was. Enige vaardigheid 
in de bokssport had ik voor de 
diensttijd al opgedaan in café de 
Sportwereld op de Brouwers
gracht, waar Ome Jan Strang de 
scepter zwaaide en de trainingen 
verzorgd werden door Frits Al. 

Overigens merkwaardig dat 
veel trainers in de bokswereld 
werden aangesproken met ‘Ome’. 
Adjudant Krijger werd tijdens de 
trainingen ‘Ome Rinus’ genoemd.

Inmiddels was mijn vader een 
bloemenwinkel begonnen. Eerst 
in de Javastraat en later in de 
Frederikstraat, waar nu een 
mooie zaak in koffie en koffieap
paratuur gevestigd is. Hij had het 
slimme idee om de winkel Aals
meer’s Artistic Flowershop te 
noemen, waardoor hij alfabetisch 
bovenaan stond in alle Fleurop 
bloembezorgingslijsten ter we
reld. Dit werd hem niet in dank 

afgenomen door de bloemist 
die voorheen bovenaan stond. 
Op zestienjarige leeftijd werd ik 
door mijn vader ingeschakeld in 
de thuisbezorgservice, waarbij ik 
bestellingen rondbracht op een 
Berini bromfiets, met een forse 
rieten mand achterop.

Ondertussen had ik er twee 
broers bij en verhuisden we 
naar de Polsbroekstraat, waar 
ook veel mensen uit voormalig 
NederlandsIndië woonden. Vaak 
zag je rond etenstijd mensen met 
pannetjes heen en weer lopen 
met gerechten uit de Indische 
keuken. De heerlijkste geuren 
stegen daaruit op.
Mijn broers en ik hebben een 
fantastische jeugd gehad met 
geweldig tolerante ouders. 
Ik zat op het St. Janscollege en 
ben twee keer met een aantal 
vrienden en onder begeleiding 
van een pater op de bromfiets 
naar het zuiden van Frankrijk 
gereden. De eerste keer op de 
Berini, de tweede keer op de 
Puch. Ons huis in de Polsbroek
straat was te herkennen aan de 
olievlekken op de stoep, omdat 
mijn broers en ik regelmatig 
aan brommers en oude motoren 
sleutelden. En wij waren niet de 
enigen, want er waren nog meer 
buurjongens die ook graag hun 
sleuteltechniek botvierden. De 
oude motoren waren Harley Da
vidson, Maico, Heinkel en diverse 
BSA’s. Regelmatig rijd ik nog 
door de straten uit mijn jeugd. 
De herinneringen blijven mooi.

A.J. van Duijn
andreenmarja@hotmail.com

Herinneringen aan mijn jeugd
ijn vader Frans van Duijn - Hagenaar van geboorte - vertrok in 1938 
op zeventienjarige leeftijd na het voltooien van zijn opleiding aan de 
tuinbouwschool in Poeldijk naar Duitsland, om bij een bloemenkwe-

kerij in Essen praktijkervaring op te doen. Toen de Tweede Wereldoorlog 
uitbrak, ontdekte hij dat hij in het begin nog vrij heen en weer kon reizen van-
wege het feit dat hij in Duitsland werkte. Maar al spoedig werd duidelijk dat in 
Nederland alle jonge mannen werden opgepakt voor de ‘Arbeitseinsatz’. Hij 
besloot daarom in Essen bij de kwekerij te blijven werken. En hij leerde daar 
een lief meisje kennen met wie hij trouwde.

M

BSA met zijspan

Eindexamenklas St. Janscollege

Met mijn vader op het Binnenhof

Met moeder en broer in de Schaarsbergenstraat

“Uiteindelijk sprak ze beter Nederlands, 
zonder accent, dan prins Bernhard”



Ook is er geen sprake van 
volksetymologie, al is er een 
opmerkelijke alliteratie. De Laan 
van Nieuw Oosteinde liep, tot de 
hernoeming van het Haagse deel 
(in 1894), van de Bosbrug in het 

Haagse Bos tot in Voorburg. De 
gemeentegrens lag in 1889 bij 
de Schenkwetering, het grootste 
deel van de laan lag dus in Voor-
burg. Op de weg rustte tolrecht, 
het tolhuis stond tussen de 
Schenkwetering en de spoorlijn 
van de HIJSM. Later is de ge-
meentegrens iets opgeschoven 
en die ligt nu aan de Voorburgse 
kant van de spoorlijn. Het is 
mij niet bekend wanneer dit is 
gebeurd. Den Haag heeft ook 
een Noordeinde 
en een Westeinde, dus een 
Oosteinde is zo vreemd niet. Op 
enig moment had men in Den 
Haag kennelijk de behoefte om 
het Haagse deel van de laan een 
andere naam te geven dan het 

Voorburgse deel. Zo werd dit 
deel ‘Laan van Nieuw Oost-In-
dië’. Volgens het handboek 
De straat waarin wij wonen, 
Geschiedenis en verklaring van 
straatnamen in ‘s-Gravenhage, 
door Sv. E. Veldhuijzen, werd 
deze naam ontleend aan de 
zeventiende-eeuwse herberg 
Nieuw Oost-Indië, die was 
gelegen nabij de Bezuidenhout-
seweg. Overigens vermeldt 
hetzelfde boek dat de Laan van 
Nieuw Oosteinde nog eerder 
Wervelaan werd genoemd. 
Overigens heb ik sinds kort 
wat meer belangstelling voor 
de Laan van Nieuw Oosteinde 
omdat mij toevallig is gebleken 

dat de laan gedurende enkele 
decennia in de negentiende 
eeuw eigendom is geweest van 
mijn betovergrootvader Her-
manus Nicolaas van Rantwijk. 
Hoe lucratief het was weet ik 
niet, hij inde de tol maar heeft 

de laan ook opnieuw laten 
bestraten. Het is mij vooralsnog 
een raadsel hoe hij de laan heeft 
verworven.

R. van Rantwijk
r.vanrantwijk@gmail.com
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Welke laan was 
er het eerst?

as zeer onlangs zag ik de ingezonden me-
dedeling van de heer Hugo Klooster in De 
Haagse Tijden van 10 november 2020 als 

reactie op een vraag van de heer Röell, in de krant 
van 13 oktober 2020. De leraar Nederlands van de 
heer Klooster, ‘Pietje’ van Putte, had het mis. De naam 
‘Laan van Nieuw Oosteinde’ is aanzienlijk ouder dan 
de naam ‘Laan van Nieuw Oost-Indië’.

P

Laan van Nieuw Oosteinde in 1900. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

De straat waarin wij wonen Laan van Nieuw Oost Einde anno nu. Foto: Paul van Lunenburg, collectie HGA
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Ook is er geen sprake van 
volksetymologie, al is er een 
opmerkelijke alliteratie. De Laan 
van Nieuw Oosteinde liep, tot de 
hernoeming van het Haagse deel 
(in 1894), van de Bosbrug in het 

Haagse Bos tot in Voorburg. De 
gemeentegrens lag in 1889 bij 
de Schenkwetering, het grootste 
deel van de laan lag dus in Voor-
burg. Op de weg rustte tolrecht, 
het tolhuis stond tussen de 
Schenkwetering en de spoorlijn 
van de HIJSM. Later is de ge-
meentegrens iets opgeschoven 
en die ligt nu aan de Voorburgse 
kant van de spoorlijn. Het is 
mij niet bekend wanneer dit is 
gebeurd. Den Haag heeft ook 
een Noordeinde 
en een Westeinde, dus een 
Oosteinde is zo vreemd niet. Op 
enig moment had men in Den 
Haag kennelijk de behoefte om 
het Haagse deel van de laan een 
andere naam te geven dan het 

Voorburgse deel. Zo werd dit 
deel ‘Laan van Nieuw Oost-In-
dië’. Volgens het handboek 
De straat waarin wij wonen, 
Geschiedenis en verklaring van 
straatnamen in ‘s-Gravenhage, 
door Sv. E. Veldhuijzen, werd 
deze naam ontleend aan de 
zeventiende-eeuwse herberg 
Nieuw Oost-Indië, die was 
gelegen nabij de Bezuidenhout-
seweg. Overigens vermeldt 
hetzelfde boek dat de Laan van 
Nieuw Oosteinde nog eerder 
Wervelaan werd genoemd. 
Overigens heb ik sinds kort 
wat meer belangstelling voor 
de Laan van Nieuw Oosteinde 
omdat mij toevallig is gebleken 

dat de laan gedurende enkele 
decennia in de negentiende 
eeuw eigendom is geweest van 
mijn betovergrootvader Her-
manus Nicolaas van Rantwijk. 
Hoe lucratief het was weet ik 
niet, hij inde de tol maar heeft 

de laan ook opnieuw laten 
bestraten. Het is mij vooralsnog 
een raadsel hoe hij de laan heeft 
verworven.

R. van Rantwijk
r.vanrantwijk@gmail.com
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Welke laan was 
er het eerst?

as zeer onlangs zag ik de ingezonden me-
dedeling van de heer Hugo Klooster in De 
Haagse Tijden van 10 november 2020 als 

reactie op een vraag van de heer Röell, in de krant 
van 13 oktober 2020. De leraar Nederlands van de 
heer Klooster, ‘Pietje’ van Putte, had het mis. De naam 
‘Laan van Nieuw Oosteinde’ is aanzienlijk ouder dan 
de naam ‘Laan van Nieuw Oost-Indië’.

P

Laan van Nieuw Oosteinde in 1900. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

De straat waarin wij wonen Laan van Nieuw Oost Einde anno nu. Foto: Paul van Lunenburg, collectie HGA
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Spaghetti met mozzarella 
en cherry tomaten

Na de meer dan voortreffelijke lunch bij de sfeervolle Trattotia da Gianni van Michele en 
Meglena, maken we thuis een recept van Meglena klaar; spaghetti met mozzarella en 
cherry tomaten. Het is een recept voor zes personen, eenvoudig te maken en onwijs lekker! 
Onthoud goed; voor de Italiaanse keuken koop je alleen ingrediënten van topkwaliteit...

Dat ik het woord ‘voltrokken’ 
gebruik voor de herinrichting die 
daar heeft plaatsgevonden, is des-
ondanks zeer toepasselijk. Want 
op het voormalige Groene Zoodje 
aan de Hofvijver werden tot 
driehonderd jaar geleden ter dood 
veroordeelden terechtgesteld. Op 
het vaste, gemetselde schavot dat 
daar tot 1719 stond, werd dan 
tijdelijk een grasmat gelegd als 
ondergrond voor het beulswerk. 

Om het bloed op te vangen werd 
er na afloop zand op gestrooid. Het 
Groene Zoodje was overigens geen 
exclusief Haags gebeuren. Je had er 
ook een in Leiden, bijvoorbeeld. In 
beide gevallen waren ze comfor-
tabel dicht bij een gevangenis: in 
Den Haag de Gevangenpoort en in 
Leiden het Gravensteen.

Johan de Witt
Op de Plaats herinnert nu alleen 

het standbeeld van Johan de Witt 
aan die tijd. De raadspensionaris 
werd er 349 jaar geleden, op 20 
augustus in 1672, samen met zijn 
broer Cornelis vermoord. Als je 
het zo wil interpreteren, zie je dat 
hij met zijn rechterhand schuin 
naar de plaats delict wijst, naar de 
Gevangenpoort. Wie er meer over 
wil weten; Ronald Prud’homme 
van Reine ontrafelt het in het boek 
De moord op Jan de Witt (2013). 
Maar zoals gezegd, dit stuk gaat 
over de recente transformatie van 
de Plaats.

Kasseien uit India
Ik kwam er een paar maanden 
geleden en moest meteen lachen. 
Ik zag dat de boel opnieuw was 
bestraat, de kinderkopjes waren 
vervangen door langwerpig na-
tuurstenen tegels. Ze kwamen me 
bekend voor; toen ik vijftien jaar 
geleden als voorlichter voor de 
gemeente Den Haag ging werken, 
waren dergelijke stenen in zwang. 
Dat duurde tot het debacle van de 
herinrichting van de Keizerstraat 
in Scheveningen. Om de ‘kwaliteit 
van de openbare ruimte’ op te vij-
zelen, werden daar de in visgraat 
gelegde bakstenen vervangen door 
granieten kasseien uit India. Alleen 
ging er iets fout. Nog voor de 

straat was opgeleverd, verzakte de 
boel en ging de aannemer failliet. 
De kosten liepen op tot zes ton; 
een van de leden van de gemeen-
teraad stelde er vragen over en 
had uitgerekend dat de bestrating 
per vierkante meter tweehonderd 
euro had gekost. Je begrijpt dat dit 
alles door mijn hoofd schoot, toen 
ik de heringerichte Plaats opliep 
en stenen zag die erg veel leken op 
granieten kasseien uit India. Zou-
den ze die nog over hebben van de 
Keizerstraat, vroeg ik me af.

‘Residentiekwaliteit’
Ook vroeg ik me af of Den Haag de 
kwaliteitseisen voor de openbare 
ruimte soms had aangepast. In 
‘mijn’ tijd waren er twee smaken 
voor de Haagse buitenruimte: hof-
stadkwaliteit of residentiekwali-
teit. Dat laatste was voorbehouden 
aan gebieden als de binnenstad, 
Scheveningen en de internationale 
zone, die veel volk van buiten 
trekken. Daar zijn dan stoepen van 
rode gebakken klinkers, waarop 
duurdere prullenbakken staan. 
Even googelen leert me dat deze 
twee kwaliteiten nog steeds be-
staan. Sterker, er is in april dit jaar 
nog een nieuwe versie gepubli-
ceerd van het Handboek Open-
bare Ruimte, kortweg het HOR, 

waarin de regels staan die iedere 
architect, aannemer of projectont-
wikkelaar, die plannen heeft voor 
de Haagse openbare ruimte, moet 
volgen.

Prima zitje
Wat maak ik me druk, denk je 
misschien. Vroeger stond Johan 
de Witt ingeklemd tussen hekjes, 
nu staat hij met oude sokkel en al 
op een groot cirkelvormig plateau, 
waarop je prima kunt zitten. De 
betonnen bollen die het plein van 
de Hofweg scheidden zijn verdwe-
nen. Niveauverschillen zijn plat-
gemaakt; er zijn geen stoepen of 
straten meer, waar die elders in de 
binnenstad – Noordeinde en Mo-
lenstraat bijvoorbeeld – juist weer 
zijn aangelegd. Mijn punt is dat de 
Plaats is veranderd in een groot 
wit natuurstenen eiland, middenin 
een binnenstad vol rode klinkers 
en hier en daar een strookje 
vergeten stukje asfalt. Alsof het 
er niet helemaal bij hoort. Maar 
misschien ook komt dat straks 
gewoon helemaal goed, tegen de 
tijd dat er aan de andere kant van 
de Hofvijver een slotgracht ligt 
rond het compleet gerenoveerde 
Binnenhof. Want de aankondiging 
van dié transformatie heb ik dan 
weer niét gemist.

Van plaats delict tot 
natuurstenen eiland
Soms mis je ergens een aankondiging en dan 
merk je pas dat er iets is veranderd, wanneer het 
voltrokken is. Wees gerust, ik ga niet putten uit de 
Kroniek van een aangekondigde dood van Gabriel 
García Márquez. Ik heb het gewoon over de trans-
formatie van de Plaats.

Bereiding
•   Kook de spaghetti volgens de aanwijzingen op de verpakking.
•   In de tussentijd maken we de saus; doe de olijfolie in een steelpannetje en 

als de olie heet is voeg je de fijn gesnipperde knoflook, de hot paprika en 
de cherry tomaatjes toe. Voeg dan op gevoel suiker, zout, zwarte peper en 
oregano toe en laat het geheel 6 à 7 minuten doorkoken. Doe op het laatst 
nog twee scheppen water - uit de pan waarin we de spaghetti koken - 
erbij. Laat nog twee minuutjes doorkoken en de saus is klaar. 

Ingrediënten 
voor 6 personen
• 1 pak goede spaghetti
• 250 à 300 gram mozzarella di bufala 
 gesneden in dobbelsteentjes
• 400 gram cherry tomaatjes 
 gesneden in zessen
• 1 fijngesneden bos basilicum 
 (gebruik een kartelmes voor de geur)
• 2 ‘hot’ paprika’s in kleine blokjes
• olijfolie
• 3 teentjes knoflook gesnipperd
• zout & zwarte peper
• suiker
• (verse) oregano

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

•   Meng de spaghetti met de saus en verdeel in mooie porties 
over de borden. Meng de mozzarella en basilicum met een 
scheut mooie olijfolie en een beetje zout en zwarte peper. 
Verdeel dit mengsel over de porties spaghetti en klaar is dit 
heerlijke gerecht. 

•   Eet smakelijk! Wij aten er een restje kip van gisteren bij...
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is een gladde, zacht glanzende 
baksteen die rond 1900 vooral in 
de vernieuwende art nouveau of 
Jugendstil werd toegepast.

Langzaam werd de kerk gevuld 
met de noodzakelijke kerkschat-
ten. De ‘grauwe ton’ maakte al 
in 1910 plaats voor een mooie 
kalkstenen preekstoel, dankzij 
een gift van Martinus Leene, een 
boer uit de omgeving. De kuip 
toont vier taferelen; één tafereel 
is gewijd aan het verhaal van 
Jezus in het huis van Martha en 
Maria. De zorgzame Martha is de 
beschermheilige van de kerk, de 
enige kerk in Nederland die aan 
Martha is gewijd. 

Het koor met de zijkapellen 
vormt het duidelijke hoofdmo-
ment in de kerk. Het witmarme-
ren hoogaltaar met tabernakel 
en eikenhouten retabel dat het 
oude altaar uit Rijswijk verving, 
was een geschenk van de paro-

chie in 1932 en gemaakt door 
de Haagse beeldhouwer H.G.J. 
(Herman) van Remmen. In het 
midden zien we de kruisiging 
van Christus op de berg Golgo-
tha. De zijkapellen zijn voorzien 
van uitgesproken expressieve 
muurschilderingen. Ze zijn van 
de hand van kunstschilder en 
glazenier Alex Asperslagh wiens 
werk, samen met dat van zijn 
broer Lou, in vele katholieke 
kerken en scholen te bewonde-
ren is. In de linkerkapel staat Sint 
Paulus met wijd uitgespreide 
armen, oprijzend uit een bed van 
passiebloemen, als symbool van 
het lijden van Christus. Christus 
zelf is ook afgebeeld, met bloe-
dend hart. De rechterkapel toont 
de heilige Familie, met Maria, 
Jozef en het Christuskind. 

Hoewel de Marthakerk de dans 
van de sloopkogel is ont-
sprongen, zijn er wel degelijk 
grote zorgen geweest over haar 

voortbestaan. Oud-pastoor P.M. 
Vismans had zich in de jaren 
zeventig in alle ernst afgevraagd 
of de kerk nog wel bestaansrecht 
had. Misschien was het beter om 
er een flatgebouw neer te zetten 
met een kerkruimte op de be-
gane grond. Dat zou in financieel 
opzicht een verstandige beslis-
sing zijn, het betrof immers een 
arme parochie. Maar door de 
goede zorgen van de penning-
meester en de steun van vele pa-
rochianen lukte het om het hoofd 
boven water te houden. In 1993 
viel de Marthakerk de hoogste 
waardering in monumentenland 
ten deel: zij werd een rijksmo-
nument. 

Wilt u meer lezen? Mijn boek 
Een lust voor het oog, 25 Haagse 
Kerken staat vol verhalen over 
bijzondere kerken in Den Haag.

Botine Koopmans
b.koopmans3@kpnplanet.nl

Hoe anders was de situatie toen 
de kerk werd gebouwd. Door de 
gestage groei van het aantal ka-
tholieken was de Heilig Hart van 
Jezusparochie te groot gewor-
den en dat maakte de oprichting 
van een nieuwe parochie en kerk 
noodzakelijk. Een in 1906 be-
noemde bouwcommissie kocht 
op 9 april 1907 een lap grond 
aan de rand van Den Haag. De 
omgeving was nog maagdelijk, 
de straten en de huizen rondom 
de kerk zouden pas later komen. 
Alleen de Hoefkade was er, een 
landelijk weggetje dat van het 
Zieken naar de Westerbeek (bij 
de Moerweg) liep. Op 25 januari 
1909 werd de nieuwe parochie 
van de Heilige Martha opgericht.

Voor de bouw van de kerk en 
pastorie kreeg Nicolaas Mo-
lenaar, de architect die ook 
de kerk in de Elandstraat had 
ontworpen, de opdracht. De 
start was moeizaam, omdat 
de kerk door geldgebrek niet 
meteen kon worden afgebouwd. 
Op 21 april 1908 legde de deken 
van Den Haag, P.C. Wijtenburg, 
de eerste steen, die links in het 
koor is ingemetseld. Op 21 juni 
1909 werd de kerk gewijd, maar 
toen waren alleen het koor met 
twee zijkapellen, de sacristie, 
de parochiezaal en een deel van 
het schip tot en met het tweede 
transept (dwarsbeuk) gerea-
liseerd. Ook de pastorie in de 
Stortenbekerstraat – lange tijd 
koud, tochtig en vochtig – was in 
het begin nog niet de helft van 
wat hij nu is, met de ingang in 
een aanbouw. Die ingang was in 
het begin nog niet goed bereik-
baar zodat men via de keuken-
deur aan de achterzijde naar 
binnen moest. Ook de kerkgan-
gers gebruikten die deur bij 
voorkeur omdat de route door 
de pastorie de gemakkelijkste 
manier was om in de kerk te 
komen. Via de voorzijde aan 
de Hoefkade kon wel, maar 
dan moesten de gelovigen over 

een houten toegangsbrug naar 
de ingang in de provisorische 
voorgevel. 

De aan de kerk verbonden 
priesters vonden het jammer 
dat de kerk nog niet af was. Ook 
binnen was het nog heel sober. 
Er was wel een mooi neogotisch 
hoogaltaar, maar dat was een 
oud exemplaar, afkomstig uit 
Rijswijk. De zijaltaren waren 
‘omgekeerde kalkbakken’ waar 
de heilige Antonius en Jozef 
op troonden. En als preekstoel 
diende een akelige grauwe ton, 
zei kapelaan J.B.W.M. Moller 
(1909-1912). “Je moest daarom 
heel kalm preken en altijd op-
passen dat je niet met ton en 
al voorover zou duikelen.” Een 
echt orgel ontbrak; voor de 
begeleiding van de zang deed 
een noodorgel dienst dat op 
de hevig krakende orgelgalerij 
voorin de kerk stond en dat 
de gelovigen oneerbiedig de 
Hoempa noemden. Pas in 1924 
werd de kerk voltooid, door de 

zoon van de architect, Nicolaas 
Molenaar jr.

De vijftien jaar tussen het eerste 
en het tweede deel van de kerk 
is aan de buitenkant duidelijk te 
zien. De voorgevel en de toren 
zijn duidelijk uit een nieuwere 
tijd. Zij hebben niet het rijzige en 
elegante silhouet dat zo ken-
merkend is voor de neogotische 
kerken maar zijn sober en 
robuust, passend bij de architec-
tuur van het interbellum. Ook de 
pastorie in de Stortenbekerstraat 
werd afgebouwd en aanzienlijk 
vergroot tot de huidige omvang. 
Wat onmiddellijk in het interi-
eur opvalt, is de nadrukkelijke 
aanwezigheid van de talloze 
bakstenen in witte, zachtgele, 
blauwe en bruinrode kleuren. 
Dat maakt het ten opzichte van 
de andere neogotische kerken 
heel bijzonder. Molenaar heeft de 
muren en de pijlers van de schei-
bogen niet laten bedekken met 
pleisterwerk, maar gekozen voor 
de modieuze verblendsteen. Dat 

Dinsdag 10 augustus 2021

e leegloop van de ooit dichtbevolkte Schilderswijk en de voortgaande 
ontkerkelijking vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw waren desas-
treus voor de kerken in dit deel van de stad. In nog geen tien jaar tijd 

gingen de Sint Jozefkerk aan de Van Limburg Stirumstraat (1974), de Heilig Hart 
van Jezuskerk aan de Hobbemastraat (1974), de (hervormde) Zuiderkerk aan de 
Falckstraat (1979) en de H.H. Engelbewaarderskerk aan de Brandtstraat (1981) 
tegen de vlakte. Het waren grote kerkgebouwen, die ieder plaats boden aan 
meer dan duizend gelovigen. Het mag daarom een klein wonder heten dat de 
Marthakerk dit lot bespaard is gebleven. 

De kalkstenen preekstoel uit 1910. Links Jezus in het huis van Martha en Maria, 
rechts Sint Maarten die zijn mantel deelt

De voorgevel met toren uit 1924

De linkerkapel met Sint Paulus en Christus met bloedend hart, geschilderd door Alex 
Asperslagh

Maria met Christuskind

Ook het plafond van de kerk is mooi afgewerkt

Muren en pijlers zijn uitgevoerd in een kleurige verblendsteen. Foto’s: Dick Valentijn
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Wilt u meer lezen? Mijn boek 
Een lust voor het oog, 25 Haagse 
Kerken staat vol verhalen over 
bijzondere kerken in Den Haag.

Botine Koopmans
b.koopmans3@kpnplanet.nl
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Van de buitenplaats – gesloopt in 
1877 – resteert niets meer, op de 
Bosjes van Repelaer na. De Bos-
jes zijn vernoemd naar de laatste 
bewoner van de buitenplaats, 
jonkheer Johan Ocker Repelaer, 
heer van Molenaarsgraaf. Gebo-
ren 1796 in Dordrecht, overleden 
in 1869 in Den Haag. De man 
was lid van de Provinciale Staten 
van Holland en daarna van de 
Tweede Kamer. Dan was het niet 
handig als je in Dordrecht woon-
de. Je moest op de plaats van de 
macht zijn, in Den Haag dus.

Destijds waren de Bosjes uiter-
aard groter dan nu het geval is. 
Daar waren twee ontwikkelin-
gen debet aan. Ten eerste de 
bouw van de Frederikkazerne 
in 1770-1771, aan de huidige 
Frederikstraat, destijds nog 
Denneweg geheten. Gebouwd 
op last van stadhouder Willem V 
en bedoeld voor de artillerie. In 
1968 ging het gebouw tegen de 
vlakte. In 1973 werd de eerste 
paal geslagen voor nieuwbouw. 
Ten tweede de industriële revolu-
tie waardoor arbeiders naar Den 
Haag trokken. En die moesten 
ergens wonen. De stad werd dus 
uitgebreid buiten de singel. Ge-
rardus van Leeuw kocht in 1862 
grond bij de kazerne. In de jaren 
1863-1865 liet hij er twee rijen 
van vijftien woningen neerzet-
ten. Later kwamen er nog twee 
‘kopwoningen’ bij.

Het betrof een zogenoemd 
‘exploitatiehofje’: de woningen 
waren er neergezet om aan te 
verdienen. Aan arbeiders die er 
wilden wonen, maar ook perso-
neel van de kazerne dat woon-
ruimte zocht. Het hofje - formeel 
Hofje het Javalaantje geheten - is 
er nog steeds, bewoond en wel. 
Sinds 2006 is het een gemeente-
lijk monument.
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De groene parels van Den Haag
oit van de Bosjes van Repelaer gehoord? Ik ook niet, tot voor kort. In-
geklemd tussen Dr. Kuyperstraat (zeg maar de verlengde Mauritskade), 
Frederikstraat, Javastraat en Koninginnegracht. Aan het oog onttrokken. 

Een groene stilteplek. Ooit vormde de Mauritskade de singel, lees ‘de grens’, van 
Den Haag. Daarachter lagen slechts weilanden en landgoederen. Zoals Rosen-
doorn, gelegen op de huidige kruising van de Dr. Kuyperstraat en de Laan van 
Roos en Doorn.

O

Bosjes van Repelaer

Cantaloupenburg 26

Hofje Javalaantje

Hofje van Lammers

Moestuin Cantaloupenburg

zou u graag andere mensen 
willen ontmoeten? 

of heeft u als mantelzorger 
behoefte aan een
luisterend oor?

Er zijn 37 locaties. Er is er altijd een bij u in de buurt!
Kijk op www.haagsontmoeten.nl voor meer informatie.www.haagsontmoeten.nl

‘In mijn � ntje 
p� zelen vind ik niks  n . 

M r samen p� zelen , 
met � n pr tje erbij , 

is leuk!’
Jan – 71 jaar

Terug naar de Bosjes van Re-
pelaer. Er woonde een tuinder, 
er was een kwekerij en een 
opslag. In 1959 kocht onroe-
rendgoedmagnaat Reinier 
Zwolsman het terrein. Hij deed 
er niets mee. Na de afbraak van 
de Frederikkazerne werd het 
gebied een stand-in vuilnisbelt. 
In 1972 koopt de gemeente de 
grond om er een buurtpark van 
te maken voor de wijk Willem-
spark II, een wijk aangelegd 
tussen 1870 en 1900. De Bosjes 
werden in 1980 verfraaid met 
het kunstwerk Doosvrucht van 
Rein Draaijer.

Even verderop aan de Canta-
loupenburg vinden we twee 
soortgelijke fenomenen. Een 
‘exploitatiehofje’ en een stukje 
verborgen groen. Bij het hofje 
handelt het zich om Christina-
Laan. Het bestaat uit drie rijen 
woningen (in totaal veertig); 
een vierde rij werd nooit 
gebouwd. De naam is afge-
leid van Christina (Stien) de 
Swart, echtgenote van Abra-
ham (Bram) Kooper; de man 
die op 19 mei 1913 grond en 
bebouwing koopt voor 13.000 
gulden. Als Stien in augustus 
1963 overlijdt, heeft zij een 
Stichting Christinalaan opge-
richt die voor haar hofje moet 
zorgen. Die Stichting bestaat 
nog steeds. En het hofje is 
een gemeentelijk monument 
geworden.

Zoals gezegd, even verderop 
in de Cantaloupenburg is 
ook weer een groene oase te 
ontdekken (ingang op nummer 
26): een binnenplaats inclusief 
moestuin waar de stadsgelui-
den verstommen. Vogelgelui-
den worden hoogstens over-
stemd door spelende kinderen. 
Het was op deze plek waar eens 

het Frederikshof stond. Dat 
hof - in eerste instantie bedoeld 
voor onderofficieren, later ook 
voor arme Haagse nieuwko-
mers - werd echter in 1933 
afgebroken. Om plek te maken 
voor de oudste speeltuin van 
Den Haag. Maar zoals gezegd, 
de liefhebber vindt er ook rust. 
Cantaloupen verwijst overigens 
naar meloenen die ooit ter 
plekke werden gekweekt in de 
tuinen van de Haagse elite.

Zijn we er nu? Nee, nog niet 
helemaal. Direct tegenover 
Cantaloupenburg 26, in de 
Schelpstraat, is het Hofje van 
Lammers te vinden. Twintig 
huisjes in twee rijen van tien 
tegenover elkaar, met een 
gezamenlijke binnentuin en 
een hek dat het geheel aan de 
straatkant afsloot. Gebouwd 
in 1875. In de Schelpstraat 
is boven de poort nog altijd 
het opschrift Dirk & Johanna 
Anthonia Lammers Stichting te 
vinden. Broer en zus, waarvan 
Johanna het langst leefde. Zij 
bepaalde dat haar nalatenschap 
naar charitatieve doelen moest. 
Dat leidde onder andere tot 
de bouw van het hofje in de 
Schelpstraat bedoeld voor 
‘ongelukkige fatsoenlijke 
weduwen of juffrouwen uit de 
burgerstand’. Eén rij woningen 
was voor protestantse dames, 
de andere rij voor katholieke 
vrouwen. Het Hofje van 
Lammers is inmiddels een 
rijksmonument. 

De huisjes worden nog steeds 
bewoond. En het hek zit dicht, 
want pottenkijkers zijn niet 
gewenst. Zo kunnen ze ook de 
rust niet verstoren.

Carel Goseling
carelgoseling@hotmail.com

Dinsdag 10 augustus 2021
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carelgoseling@hotmail.com
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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 (56) John Vroom (autojournalist)

Vanaf de eerste tot de laatste, 
altijd zeer herkenbaar aan dat 
onvergetelijk mooie, snerpende 
geluid van die dubbele uitlaat. 
Eigenlijk is er in al die jaren van 
het bestaan van de Kever niet 
zo heel veel aan het uiterlijk 
veranderd. Motor achterin en 
kofferruimte - nou ja ‘koffer-
ruimte’ - voorin onder de bolle 
motorkap. De bumpers zijn altijd 
enorm geweest en een crime 
voor velen bij het inparkeren, 
want zowel de voor- als achter-
kant waren niet te zien van ach-
ter het stuur. Opvallend aan de 
Amerikaanse uitvoering waren 
de grote oranje knipperlichten 
op de voorspatborden die in dat 
land ook dienden als stadslich-
ten en permanent konden bran-
den. Ook was deze uitvoering 
voorzien van een katalysator en 
een 1600-injectiemotor en had 
geen witte achteruitrijlampen in 
de achterlichtunits. Maar verder 
was hij helemaal zoals wij hem 

nu nog kennen uit 19-toen. Een 
prachtige en zeer eigenzinnig 
vormgegeven cabrio met die 
fraaie opstaande kaprand en die 
karakteristieke treeplanken aan 
de onderkant van de carros-
serie. Heel bijzonder waren 
natuurlijk de rechtopstaande 
rem- en koppelingspedalen die 
je niet omlaag trapte zoals nu, 
maar naar achteren. Altijd toch 
even wennen. Wat ik mij van 
de Kever nog goed kan herin-
neren, is dat de portieren nooit 
makkelijk dichtvielen door een 
vorm van vacuümsluiting en je 
er dus flink aan moest trekken. 
Heel herkenbaar in die tijd en 
nu levensgevaarlijk was de 
kattenbak achter de achterbank, 
waar veel kinderen uit de jaren 
zestig zorgeloos in zaten, al 
zwaaiend naar de achterliggers. 
Het stuur van de Kevers uit de 
jaren zestig vond ik eigenlijk 
mooier dan het wat minder 
ranke zwarte veiligheidsstuur 

van de latere modellen. U kent 
het vast nog wel, zo’n wit stuur 
met een halve cirkel van chroom 
als claxonring. De sleutels waren 
in die beginjaren ook erg fraai. 
Het uitgesneden VW-logo in 
een metalen rondje met de 
sleutelbaard opzij of onderaan, 
afhankelijk van de functie van de 
sleutel. Beetje lastig uitleggen, 
maar de kenners weten onge-
twijfeld wat ik bedoel. Eigenlijk 

zat je een beetje scheef achter 
het stuur bij de Kever en dat 
werd veroorzaakt door de grote 
wielkast en de plaatsing van de 
pedalen. Het dashboard was ook 
het toppunt van eenvoud en ook 
door de jaren heen niet wezen-
lijk veranderd en alles zat op een 
logische plaats. Wat hoofdruimte 
betrof, zat je bij de Kever altijd 
goed door zijn bolle vormge-
ving. Rijden met deze Kever was 

natuurlijk een feestje. Een echte 
nekkendraaier en onderweg dan 
ook veel enthousiaste reacties 
van jong en oud. Heerlijk toch? 
Maar aan al dat goede kwam een 
eind met de introductie van zijn 
opvolger, de Golf. Nu ook al bijna 
een legende, maar ja, de Kever 
zal altijd de Kever blijven.

John Vroom
johnvroom@planet.nl

e Kever Cabriolet is een van de laatste 
uit de serie die in 1978 door Karmann in 
Duitsland is gebouwd. Natuurlijk ook bij 

deze fantastische klassieker een groot stuk jeugd-
sentiment, want wie is eigenlijk niet met de Kever 
opgegroeid? 
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In de jaren zestig had 
Joyce het helemaal voor 
elkaar. In haar mini 
skirt in haar MINI naar 
Barcelona. Zon, palmen 
en een koele Sangria op 
een gezellig terras met 
op de achtergrond de 
zwoele klanken van Trio 
Los Panchos met Amor, 
Amor, Amor.

D
Volkswagen Kever Cabriolet 
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Alle programma’s op TV West worden herhaald. Kijk voor alle 
uitzendtijden op Omroepwest.nl of in de Omroep West app.

Deze week bij

westwest

Menno Tamming en
Herman Nanninga 

presenteren vanaf 21 augustus 
weer elke zaterdagmiddag 

vanaf 14.00 uur 
Zuid-Holland Sport 
       op Radio West

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

89.3 Radio West maandag t/m vrijdag 

06.00 uur   West Wordt Wakker Nieuws uit de regio en van daarbuiten, 
met Tjeerd Spoor en Jorinda Teeuwen.

10.00 uur   Aan de Bak 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).

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.

14.00 uur   Willem op Zaterdag (laatste afl. op 14/8)

       Zuid-Holland Sport Het voetbalseizoen begint weer, dus 
         vanaf 21/8 hoor je alle wedstrijden van de Tweede en Derde 
        Divisie in Zuid-Holland weer, gepresenteerd door Herman
        Nanninga en Menno Tamming (foto) (tot 18.00 uur, dan non-
                      stop muziek).

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   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:  Johan gaat Nat Over de rol van water in onze provincie.

wo: Eruit op de Buis  Met op 11/8 een rondleiding door Space Expo in 
       Noordwijk.

do:  Tramsporen Over de Haagse tram. Presentatie: Fred Zuiderwijk. 

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 Documentaireserie Vaart over het leven van bin-
nenvaartschippers, gepresenteerd door Elles de Bruin.

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

17.00 uur  Westdoc Muziek Met op 15/8 de registratie van 
het concert dat Kane gaf in het ADO stadion in 2009.

Een reactie op het gedicht De Haagse meeuw van Cor van Welbergen

De Wassenaerse meeuw
Een kakkineuze meeuw uit Wassenaer
maakt die omschrijving meer dan waar.
Hij bevuilt met grote regelmaat
zowel mijn auto als de straat.

Verdreven uit de Haagse duinen
is hij in Wassenaer komen struinen.
Ik heb begrip voor ’t arme dier,
wie woont hier niet met veel plezier?

Kortom, de moraal van dit gedicht
wijst in de richting van onze plicht
om ook de meeuw een kans te geven
op een wat kakkineuzer leven.

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

WORLD FORUM THEATER DEN HAAG Aanvang 11.00 uur 
Zondag 26 september 2021 Wiener Tradition
Zondag 3 oktober 2021 Petra Berger, ode aan Barbra Streisand
Zondag 16 januari 2022 Meezingconcert de Wannebiezz
Zondag 13 maart 2022 Een Koffer Vol Liedjes
 (Tony Neef, Maaike Widdershoven, Ruud Bos) 
Zondag 27 maart 2022 Een Spaanse Zondagochtend met orkest   
 Symphonic Friends en William Janz 
 (de Nederlandse Julio Iglesias)

DE DOELEN ROTTERDAM  Aanvang 11.00 of 19.00 uur 
Zondag 19 december 2021 White Christmas at de Doelen 
 (dit concert wordt om 11.00 uur en 19.00 uur  
 uitgevoerd, let daarop bij bestellen van kaartjes)

Bestellen via internet of telefonisch:

www.zondagochtendconcerten.nl  -  010 4225244  

€ 14,50

Kom langs of kijk op starstijlmeubelen.nl

Nu van € 3.089,- voor € 2.949,-
De mooiste klassieke banken staan gewoon langs ‘de vliet’

Ons nieuwe model “Grafton” zit zeer 
comfortabel en de stof voelt heerlijk 
zacht. Leverbaar in diverse kleuren.

Dinsdag 10 augustus 2021
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Na de dood van Klara – een theaterfilm

Op het einde van de gedwongen sluiting 
van het theater, heeft Manon Barthels een 
roman van Toergenjev bewerkt en ge-
filmd: Na de dood van Klara Militsj. Geen 
toneelregistratie, maar een heuse theater-
film, opgenomen in Branoul. Nadat actrice 
en zangeres Klara Militsj, wier liefde hij 
hard heeft afgewezen, zichzelf van het 
leven heeft beroofd, voelt de nerveuze en 
teruggetrokken Jakov Aratov hoe zij lang-
zaam maar zeker alsnog bezit van hem 
neemt… Deze psychologische thriller gaat 
in het eigen theater in première en draait 
daar vervolgens nog twee weken lang. 
Theater Branoul kan ook een heerlijk intieme bioscoop zijn voor eigen theaterfilm-
producties! Een exclusieve bioscoopervaring. Met ouvreuse uiteraard!

Wanneer & waar: woe 18 t/m zo 29 aug, Theater Branoul, Maliestraat 12
Meer info via www.branoul.nl

Summer of Soul

Gedurende zes weken 
in de zomer van 1969, 
slechts 160 kilometer ten 
zuiden van Woodstock, 
werd het Harlem Cultural 
Festival gefilmd in Mount 
Morris Park (nu Marcus 
Garvey Park). Na die zo-
mer zijn de beelden nooit 
meer gezien of vertoond 
– tot nu. Muzikant Ahmir 
“Questlove” Thompson 
maakt zijn debuut als 

filmmaker met een krachtige en meeslepende documentaire: Summer of Soul. De 
documentaire is een muziekfilm, maar toont ook historische beelden, gemaakt rond 
een episch evenement dat de zwarte geschiedenis, cultuur en mode vierde. Summer of 
Soul belicht het belang van geschiedenis voor ons spirituele welzijn en is een bewijs 
voor de helende kracht van muziek in tijden van onrust, zowel in het heden als in het 
verleden. De film bevat nooit eerder vertoonde concertoptredens van onder anderen 
B.B. King, Nina Simone, Sly & The Family Stone, Gladys Knight & The Pips en Stevie 
Wonder.

Wanneer & waar: do 19 t/m zo 25 aug, Omniversum, President Kennedylaan 5
Meer info via www.omniversum.nl

Artery Kunstenaarscollectief

De leden van het Artery Kunstenaars-
collectief verwelkomen u graag op de 
Zomer Salon van 2021. Deze groeps-
expositie van en door zestien kunste-
naars is van 20 augustus tot en met 
12 september 2021 vier weken lang 
te bezoeken. De leden vormen een 
enthousiast en gemêleerd gezelschap 
van alle leeftijden. Wij tonen dan ook 
kunst met verschillende technieken 
zoals olie- en acrylverfschilderijen, 
beelden, fotografie, glaskunst, in-
stallaties, tekeningen, 3D print art, 
papier-maché, collages en keramiek. 
Er zijn altijd ten minste twee kun-
stenaars aanwezig om u over het 
werk te vertellen en als u een werk 
leuk vindt en aanschaft pakken wij 
het meteen voor u in. Op de website 
www.arterykc.nl kunt u vast terecht 
voor een impressie. 

Wanneer & waar: 20 aug t/m 12 sept, wo t/m zo van 12.00u tot 17.00u, Korte Vijverberg 2
Meer info via www.arterykc.nl

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.

Het land van mijn ouders

Vanwege de Nationale Her-
denking 15 augustus 1945 
draait op 14 augustus de film 
Het land van mijn ouders van 
Marion Bloem in het Filmhuis. 
Met deze persoonlijke docu-
mentaire van Bloem wordt 
stilgestaan bij de Nationale 
Herdenking van het einde van 
de Tweede Wereldoorlog voor 
het Koninkrijk der Nederlan-
den, de oorlog tegen Japan 
en de Japanse bezetting van 
voormalig Nederlands-Indië. 

Het land van mijn ouders is Bloem’s persoonlijke zoektocht naar haar Indische 
familieverleden om via dat verleden in contact te komen met de oorsprong van haar 
familie, zichzelf en haar kind. Geboren in Nederland en opgegroeid in twee cultu-
ren gaat Marion Bloem in de documentaire op zoek naar antwoorden op de vraag 
hoe het zit met de integratie van Indische Nederlanders en met welke plek zij zich 
verbonden voelen.

Wanneer & waar: za 14 aug, 16.30u, Filmhuis locatie: Concordia Hoge Zand 42
Meer info via www.filmhuisdenhaag.nl

Zomerjazz Nueva Manteca

In samenwerking 
met Podium de 
Nieuwe Kamer orga-
niseert de Stichting 
Jazz at the Club op 
zondag 15 augustus 
een zomers concert 
van het Latin Jazz or-
kest Nueva Manteca. 
Het optreden is een 
ode aan de legendari-
sche band Art Blakey 
and The Jazz Messen-
gers. De vernieuwde internationale formatie van Nueva Manteca bekijkt beroemde 
composities van deze legendarische band vanuit een latin perspectief. Overbekende 
originals als Bluesmarch en Moaning worden naast minder bekende stukken op een 
verrassende manier bewerkt. De status van Nueva Manteca is in de wereld van de 
Latin Jazz onomstreden. De groep brengt een synergie tot stand tussen Cubaanse 
muziek en jazzmuziek. De muziek van Nueva Manteca getuigt van inventiviteit, 
creativiteit en overtuigende muzikale ‘willpower’. Een adembenemende band met 
een frisse, internationale line-up afkomstig uit Nederland, Venezuela, Duitsland en 
Uruguay. 

Wanneer & waar: zo 15 aug, 14.00u, Marriott The Hague Hotel, Johan de Wittlaan 30 
Meer info via www.jazzattheclub.nl

Dinsdag 10 augustus 2021

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

Eropuit!Eropuit!
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Hoe konden B&W en hun 
topambtenaar Bakker Schut zo 
worden verrast? In de Eerste 
Wereldoorlog stokte de toevoer 
van bouwmaterialen en particu-
liere bouwers zagen geen brood 
meer in de bouw van woningen 
voor de middenstand en hogere 
inkomens. De gemeente pro-
beerde de bouw van woningen 
in het kader van de Woningwet 
uit 1901 eindelijk op de rails 
te krijgen. De gemeente zou 
bouwen voor bewoners van 
‘krotten’, die uit oogpunt van 
volksgezondheid moesten wor-
den gesloopt, vooral in Scheve-
ningen. De twintig woningbouw-
verenigingen zouden elders in 
de stad bouwen. De ‘steunbouw’ 

kreeg een enorme impuls door 
de angst die rondwaarde na de 
Russische revolutie in 1917. 
Opstandige neigingen van arbei-
dersorganisaties - de sociaalde-
mocraat Pieter Jelle Troelstra, 
een vriend van Bakker Schut, 
deed in 1918 een mislukte 
oproep - moesten worden afge-
kocht met sociale hervormin-
gen: een kortere arbeidsweek 
én sociale woningbouw. Dat 
laatste werd urgent omdat vele 
mannen in het leger dienden 
en na de wapenstilstand naar 
huis zouden terugkeren, werk 
zoeken en een gezin stichten… 
Hierdoor werd in 1918 de bouw 
van de gemeentewijk Spoorwijk 
mogelijk.

Echter toen Bakker Schut in 
1921 zijn plan voor Rustenburg 
indiende, was de woningnood 
niet opgelost maar de angst 
voor revolutie wel! Het Rijk 
wilde weer vertrouwen op het 
vrije spel der maatschappe-
lijke krachten. Private bouwers 
kregen aanvankelijk zeer ruime 
premies. Sociale woningbouw 
zou niet meer nodig zijn. In 
Den Haag vonden plannen voor 
vele honderden woningen geen 
doorgang. Ook Rustenburg bleef 
braak liggen. 

In de zomer van 1923 liepen 
enkele heren onaangekondigd 

binnen bij dS&V. De adjunct 
van Bakker Schut, Hein Suijver, 
ontving ze. Het waren commis-
sarissen van de N.V. Haringkade, 
gevestigd aldaar op nr. 163. Ze 
wilden voor arbeiders bouwen… 
Suijver toonde de kaart van 
Rustenburg en beloofde hen 
‘eerste keuze’ van locaties. In 
een volgend gesprek zeiden de 
heren 600 woningen te willen 
bouwen; Bakker Schut zette 
in op 1200 woningen, al wist 
hij dat hij de huren niet zou 
kunnen bepalen en daarmee de 
doelgroep van bewoners. Het 
werden er bijna 900! Het ging 
niet van een leien dakje. Des-
ondanks waren Suijver en Yme 
Bouma, familie van Zwolsman 
en architect van de N.V., al snel 
aan het schetsen op de eerste 
huizenblokken. In 1925 werden 
de eerste woningen opgeleverd.

Men kan rustig zeggen dat 
hier sprake is van een vroege 
vorm van publiek-private 
samenwerking. Wie waren die 
private partners? De nieuwe N.V. 
draaide om leden van de van 
origine Friese familie Zwolsman, 
die de feitelijke bouw verzorgde. 
Het kapitaal van de N.V. groeide 
fors in de jaren twintig, toen 
men aan Rustenburg en andere 
projecten werkte. In de jaren 
dertig kwam een neef, Reinder 
Zwolsman, de roemruchte pro-
jectontwikkelaar en bunkerbou-
wer, bij de N.V. werken. 

De woningen van de N.V. 
Haringkade ziet men vooral 
aan genoemde randen. Zonder 
overdrijving kan je zeggen dat 
als je er één gezien hebt, je ze 
allemaal hebt gezien. De wonin-
gen zijn grotendeels gebouwd 
op basis van maar één enkel 
ontwerp van Bouma en C.J.M. 
van Duijne.

Hoe kwam de N.V. weg met 
slechts één ontwerp? Bakker 
Schut vertrouwde kennelijk 
op de variatie in het ontwerp 
van de wijk met aan Berlage 
ontleende pleintjes. Zeker is 
dat dS&V meters wilde maken 
om de bouwstop van sociale 
woningbouw te compenseren. 
Bovendien wilden niet zoveel 
private bouwers voor beter be-
taalde arbeiders, lagere beamb-
ten en kleine middenstanders 
bouwen. Bakker Schut vond 
dat de Zwolsmannen een solide 
indruk maakten. Ze ontmoetten 
elkaar ook bij andere projecten. 
Of misschien via Troelstra? 
Bakker Schut was commissaris 
bij het bedrijf van zijn vriend, 
de Onderlinge Brandwaarborg-
maatschappij Neerlandia. Dat 
bedrijf zetelde bij Bakker Schut 
in de Cornelis Jolstraat op 1, 
welk adres een geheel vormde 
met het adres van de N.V. Ha-
ringkade. 

In buurt I-II bouwden maar drie 
andere private ontwikkelaars en 
twee woningbouwverenigingen. 
De laatste bouwden rond de 
Gooilaan en bij de Larensestraat 
zonder subsidie. De woningen 
van Haringkade zijn al lang ver-
kocht ‘uitgepond’. De VvE’s zijn 
klein, want per portiek van zes 
woningen, en worstelen soms 
met medewerking van bewo-
ners en voldoende reserves voor 
onderhoud. 

Wilt u meer lezen over dit on-
derwerp? In het boekje Rusten-
burg en de sociale en esthetische 
drijfveren van Bakker Schut heb 
ik mijn bevindingen opgete-
kend. Te bestellen via onder-
staand mailadres.

Richard Kleinegris
kleinegris@casema.nl

onderd jaar geleden kwam ir. Pieter Bakker 
Schut, directeur van de jonge dienst Stede-
bouw en Volkshuisvesting (dS&V), met een 

plan voor een nieuwe wijk Rustenburg. Deze lag tus-
sen Zuiderplarklaan, Laakkanaal, Soestdijksekade 
en Loosduinsekade. Vanaf de loosduinsekade tot de 
Escamplaan werd het gebied geduid als I-II en de 
buurt voorbij de Escamplaan als III. Bakker Schut, 
een echte sociaaldemocraat, dacht aan bijna 2000 
gemeentewoningen en nog eens 700-800 woningen 
voor middenstanders in de randen. Echter toen 
B&W het plan indiende bij het Rijk voor financiering 
had men net besloten om sociale woningbouw niet 
meer te steunen...

H
Rustenburg nadert de 100 jaar!

Loosduinseweg, brug naar Rustenburg, 1925. Foto: J. van der Markt, collectie Haags Gemeentearchief

Loosduinsekade in 1924. Foto: Hans Nieuwenhuis, collectie Haags Gemeentearchief

Luchtfoto Rustenburg en Oostbroek, 1925. Foto: Militaire Vliegdienst, collectie Haags Gemeentearchief
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dersorganisaties - de sociaalde-
mocraat Pieter Jelle Troelstra, 
een vriend van Bakker Schut, 
deed in 1918 een mislukte 
oproep - moesten worden afge-
kocht met sociale hervormin-
gen: een kortere arbeidsweek 
én sociale woningbouw. Dat 
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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 deze leuke 
prijs van de Fifties Store!  

U kunt de oplossing tot  
19 augustus 2021 mailen naar 
puzzel@dehaagsetijden.nl. 
 
Oplossingen vorige editie:
Sudoku: 4
Kruiswoordpuzzel: Aardbeien 
Woordzoeker: Speciaalzaak

Puzzel & Win! 
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SUDOKU1

Win een Crosley 302 Wandtelefoon t.w.v. € 55,-
De Crosley 302-telefoon keert terug naar de muur in deze Henry Dreyfuss-tribute. De Crosley 302  
wandtelefoon heeft de nostalgische draaiknop, maar functioneert eigenlijk met drukknop- 
technologie. U hoeft niet langer te wachten tot die draaiknop zijn langzame rotatie maakt.
Verkrijgbaar bij de Fifties Store www.fiftiesstore.nl 
Namensestraat 73 - 2587 VX Den Haag - 070 3585810

KRUISWOORDPUZZEL3

ZWEEDSE PUZZEL
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Verticaal: 
1 spoel  
2 before christ 
3 land in Azië 
4 bedrijfsvorm 
5 opschik 
7 smergel 
10 bestuurscollege 
13 donkere kamer 

14 kleverig 
15 opstaand haar 
17 deel v.h. gezicht 
22 autopech 
23 muziekinstrument 
26 schilderij 
27 offertafel 
28 pl. in Oostenrijk 

29 Europese hoofdstad 
30 predikante 
31 riv. in Duitsland 
36 marktplein 
39 sportploeg 
41 riv. in Frankrijk 
45 bladzijde 
46 lekkernij

Horizontaal:  
1 ladekast 6 pasvorm 
8	 vakbond	(afk.)	
9 pl. in Noord-Brabant 
11 sporenplant 
12 gesloten
13 kledingstuk; 14 geluidje 
16 riv. in Oostenrijk 
18 ondernemingsraad 
19 kleur 
20 assistent-econoom	(afk.)	
21 vogel; 23 pl. in Frankrijk 
24 carnavalsgroet 
25 kort moment 
26 terdege 29 troep 
32 Spaanse uitroep 
33 deel v.e. naald 
34 voor de vuist 
35 warmtebron 
37 pers. vnw.; 38 huisdier 
40 zogenaamd 
41 nageslacht 
42 beursterm  
43	metalen	staafje	
44 Ierse verzetsgroep 
45 weke massa  
47 vruchtennat 
48 suikersiroop

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12

13 14 15 16 17

18 19 20
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26 27 28 29 30 31

32 33

34 35 36 37

38 39 40 41

42 43

44 45 46 47

48

40 33 17 13 31 19 32 14

Wij feliciteren de winnaars van de vorige editie met een 
mooie prijs, aangeboden door de Fifties Store.  
Het boek Den Haag Bevalt! gaat naar:
1. Anje Tak te Den Haag 
2. Piet Cramer te Rijswijk

WINNAAR

Let op! U dient de prijs zelf op te halen bij de Fifties Store. 

Dinsdag 10 augustus 2021
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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 24 augustus 2021.
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‘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 10 augustus 2021


