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Grondlegger
De grondlegger van de Rozenburg 
fabriek was een man met een 
indrukwekkende naam: ‘Wilhelm 
Wolff Freiherr van Gudenberg’, 
zoon van een Duitse aardewerkfa-
brikant en opgeleid als scheikun-
dige. Rond 1882 woonde hij een 
tijd in Delft, waar hij werkte bij 
de aardewerkfabriek De Porce-
leyne Fles en cursussen volgde 
aan de Polytechnische School 
(de voorloper van de Technische 
Universiteit). In 1883 verhuisde 
hij naar Den Haag en huurde aan 
de Boekhorststraat 1 een verlaten 
pakhuis. Hij liet daarin oventjes 
metselen en startte zijn bedrijf 
met de naam: ‘De N.V. ’s-Graven-
haagsche Kunstaardewerkfabriek’. 

Rozenburg
Blijkbaar gingen de zaken goed, 
want de omwonenden in de Boek-
horststraat begonnen te klagen 
over overlast door de uitstoot van 
rook en roet. In 1885 verhuisde 
het bedrijf naar een plek die toen 
aan de rand van Den Haag lag, met 
als adres de Zuid-Binnensingel 
216 (de straatnaam is nu Buite-
nom). Daar lag aan het water van 
de West-Singelgracht de vervallen 
buitenplaats Rozenburg, de naam 
die de firma in 1887 overnam.  

Vazen en serviezen
Wie het Kunstmuseum of De 
Mesdag Collectie wel eens heeft 
bezocht, kent ongetwijfeld de 
prachtige vazen en serviezen die 
door Rozenburg zijn gemaakt. 
Met bijzondere ontwerpen en 
prachtige beschilderingen in de 
Art Nouveau stijl. Daarbij horen 
de namen van ontwerpers als 
Theo Colenbrander en 
Jurriaan Kok. 

Rozenburg tegeltableaus 
Maar ook buiten de musea zijn 
de producten van Rozenburg te 
bekijken, en wel in de vorm van 
tegeltableaus. Bijvoorbeeld aan 
de gevels van woonhuizen. De 
eigenaren van die woonhuizen 
gaven hun huis een mooie naam 
die ze ook op een mooie manier 
wilden weergeven. En vaak 
kwamen er nog wat siertableaus 
bij. Zo’n verzameling Rozenburg 
tegeltableaus is te zien aan de 
villa ‘Putruwiel’ aan de Nieuwe 
Parklaan 17. Deze villa is rond 
1905 gebouwd, een tijd waarin 
in dit deel van Den Haag veel 
grote villa’s verschenen. Ook 
bedrijven maakten gebruik van 
het werk van Rozenburg. Zo liet 
het modemagazijn De Duif in de 
Venestraat op zijn, al prachtige, 

Art Nouveau-gevel een heel mooi 
tegeltableau van Rozenburg 
plaatsen. 

Verrassing 
Helaas zijn in de loop van de tijd 
de nodige tegeltableaus verdwe-
nen. Maar gelukkig komt er bij 
een verbouwing of renovatie wel 
weer eens één tevoorschijn. In 

2018 bleek achter een gevel uit 
1957 nog meer te zitten. En wel 
de gevel van de bioscoop Cinéma 
Américain, gebouwd in 1911-
1912, naar ontwerp van de archi-
tect M. Kuyper Czn (1881-1948). 
Onderdeel van het ontwerp waren 
mooie versieringen in natuursteen 
en een tegeltableau met de naam 
van de bioscoop. De krant Het 

Vaderland schrijft op 1 februari 
1912 dat “het theatertje een bij-
zonder cachet heeft gekregen door 
de afwerking”. Woningcorporatie 
Staedion heeft over de recente 
renovatie een filmpje gemaakt. Dat 
vind je op YouTube als je intikt: 
‘cinema americain staedion’. 

Het tegeltableau verloor ove-
rigens al in 1915 zijn functie, 
want toen werd het gebouw de 
bioscoop Thalia. Dat bleef het tot 
1972, waarbij de bioscopen in de 
Boekhorststraat vooral bekend 
stonden om een bepaald genre 
films. In 1966 heeft De Tijd/De 
Maasbode (toen nog een katho-
lieke krant) het over: “de donkere 
knijpjes in de Boekhorststraat 
waar onveranderlijk films draaien 
van losgebroken geweld en tome-
loze liefde”. Toch een mooie om-
schrijving van vecht- en sexfilms.  

Sluiting Rozenburg
Helaas is gebleken dat een fabriek 
niet alleen overeind blijft door 
mooie dingen te produceren. Er 
moet ook winst gemaakt worden. 
En dat lukte Rozenburg uitein-
delijk niet. In 1917 was het al ge-
daan en moest het bedrijf sluiten. 
Maar gelukkig kunnen wij nog 
wel van mooie tegeltableaus en 
andere producten van Rozenburg 
genieten. In het bijzonder kun je 
dat tijdens het ART NOUVEAU 
FESTIJN dat van donderdag 2 t/m 
zondag 5 september in Den Haag 
plaatsvindt. Met wandelingen, 
fietstours, boottours, lezingen en 
andere activiteiten, waarbij ook 
de tegeltableaus in het zonnetje 
worden gezet. Meer informatie 
over deze activiteiten is te vinden 
op www.artnouveaufestijn.nl 

Jacqueline Alders 
info@jacquelinealders.nl 
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Haagse 
Art Nouveau

e hoeft niet altijd naar een museum te gaan 
om mooie dingen te zien. Persoonlijk houd 
ik erg van keramiek en dat blijkt in Den Haag 

op veel plekken aan gevels te hangen. En een gedeelte 
daarvan is ook nog gemaakt in wat ooit een Haagse 
fabriek was, de Haagsche plateelbakkerij ‘Rozenburg’. 

J



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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Buiten beeld

Het kunststuk volbracht, handmerk gezet.
Met zand aan de kwast, stofjes op de lens.

Kom vooral dichterbij, plek genoeg op dit
strand. Markant, zelfs de ezel hier is echt.

Voel mee, het doek is nog nat van de verf, 
mix van blauw, grijs en licht. En de stoel?

Schilder zelf blijft buiten beeld, – doel ìs en
blijft het zeezicht, en wat kijker ervan vindt.

Theo van der Wacht
twacht@casema.nl

Foto: Carel Steijn, schilderij: C. Troost

Joop Reenalda
Mijn vader Joop Reenalda heeft 
heel veel geschilderd in de loop 
der jaren, met name tussen 
1960 en 1990. Hij werkte van 

1965-1972 als baas voor Boek 
en Plaat. Wie kent mijn vader 
nog uit deze tijd en/of heeft 
mooie herinneringen? Ook zou 
ik graag willen weten of er nog 
schilderijen van hem zijn in Den 
Haag of omgeving.
Wilma Reenalda
Wilma.Reenalda@ses.com

Leesclubs literatuur 
Wilt u boeken lezen die u bij-
blijven, daarover inspirerende 
gesprekken voeren en nieuwe 
mensen ontmoeten? Twee door 
Senia opgerichte leesclubs 
literatuur in Voorburg hebben 
plaatsen vrij voor geïnteres-
seerde lezers. De leesclub 

Voorburg N8 komt bij elkaar op 
woensdagmiddag, roulerend bij 
de deelnemers thuis. Het eerste 
boek dat wordt besproken is 
Viktor van Judith Fanto. 
Als u belangstelling heeft voor 
deze leesclub kunt u contact 
opnemen met Anja van Pa-
ridon via e-mail anjahuegen@
hotmail.com. De leesclub 
Voorburg N6 komt eens per zes 
weken op donderdagmiddag 
bijeen, roulerend bij de deelne-
mers thuis. Deze leesclub leest 
Grand Hotel Europa van Ilja 
Leonard Pfeijffer.  
Voor meer informatie kunt u te-
recht bij Karin Weisenborg via  
kweisenborn@wl-associates.com.

Dinsdag 24 augustus 2021

Haags Mopje
Ik zit op een terras aan de Boulevard in Scheveningen en zeg 
tegen de ober: “Ober, mijn glas is leeg”, waarop hij reageert: 
“Wenst mevrouw nog een glas?”, waarop ik antwoord: “Nee man, 
wat moet ik met twee lege glazen?”
Emma van Nieuwkoop 
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.

Deel uw herinnering aan 
Hotel Wittebrug! 
In 2022 is het vijftig jaar geleden 
dat Hotel Wittebrug sloot. Wij 
willen graag het hotel weer even 
tot leven wekken middels uw 
herinneringen. Hotel Wittebrug 
op de hoek Badhuisweg/Nieuwe  
Parklaan is altijd een begrip 
geweest in Den Haag. Een uniek 
hotel, van oudsher bekend, al 
rond 1890 van koffiehuis tot 
volwaardig hotel omgetoverd. 
Beroemde mensen van over de 
hele wereld kwamen er logeren,  
de koninklijke familie hield 
er recepties. Menigeen is er 
getrouwd. Het was altijd een eer 
om daar te werken, dan behoor-
de je tot ‘de familie’. 
Herinneringen
Steeds blijkt weer dat Hotel Wit-
tebrug nog leeft; vaak komen wij 
mensen tegen die een familielid 
of kennis hebben of hadden die 
er gewerkt heeft, in de receptie, 
de spoelkeuken, of als directie. 
Men wil er nog zo graag over 
horen en herinneringen uitwis-
selen. In 1972 moest het hotel 
sluiten. Het was uit de tijd, “had 
de geest gegeven na een al te 
exclusief leven” en kon niet meer 
concurreren met nieuwe hotels 
zoals Hotel Promenade of Bel Air. 
Er zijn nog mensen die spullen 

kochten op de uitverkoopveiling 
die toen gehouden werd. Een 
mooie collectie wijn, een Victori-
aanse slaapkamer, een vergulde 
schemerlamp, een melkkannetje 
of rododendrons uit de tuin. 
Misschien was u daar wel bij?
Na sluiting
Het gebouw werd na sluiting 
nog tot 1993 gehuurd door het 
Institute of Social Studies. Stu-
denten van over de hele wereld 
liepen, vaak in schitterende 
lokale kledij, rond in Wittebrug. 
In 1995 werd het gesloopt. 
Natuurlijk waren de buurtbewo-
ners daar niet gelukkig mee, op 
zijn minst moest de prachtige 
oude dansvloer toch blijven! Het 
voormalige hotel maakte plaats 

voor appartementencomplex 
Koninginnebrug. 
Heeft u een bijzondere herinne-
ring aan Hotel Wittebrug, aan 
Social Studies of misschien zelfs 
aan de sloop? Of misschien heeft 
u iets gehoord van een oom of 
tante, grootmoeder? Laat ons 
ervan meegenieten! Mocht u 
niet willen schrijven, maar een 
mondelinge herinnering hebben, 
dan komen wij graag langs om 
die voor u op te schrijven. Dit 
kan ook telefonisch als u dat 
fijner vindt.
Stuur uw verhaal naar  
crab@telfort.nl of bel met  
Eeke via 0645 472 696.
Eeke Crabbendam 
crab@telfort.nl

Pentekening/schilderij 
Een jaar of vier geleden zag ik 
op de antiek- en curiosamarkt 
aan de Hippolytusbuurt in Delft 
een pentekening/schilderij 
van een boerderij. Er was een 
sticker op geplakt; onbekende 
boerderij omgeving Den Haag. 

Ik kon de boerderij toen niet 
plaatsen. Door voortschrijdend 
inzicht zou ik deze afbeelding 
heel graag nog eens willen zien. 
Wie heeft deze in bezit of weet 
waar het zich nu bevindt?
Ad van Vliet
advanvliet1957@gmail.com
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Het hoofd van de Catharina van 
Rennesschool was de heer Jaap 
van Nieuwenhuise die, zo bleek 
al snel, net als mijn moeder uit 
het dorp Kruiningen in Zeeland 
kwam. Midden in het rampge-
bied en beiden hadden nog niets 
gehoord van hun ouders. Later 
bleek dat iedereen de ramp 
goed had doorstaan en dat mijn 
grootouders, waarvan mijn oma 
nog in klederdracht ging, met 
een bootje vanaf het dak gered 
zijn. In de vijfde klas kwam ik 
terecht bij meester Perton. De 
volgende schooljaren waren 
zogezegd nogal ‘afwisselend’: 
ik ging een jaar naar de Dalton 
aan de Aronskelkweg (wat voor 
mij niet werkte), en bracht 
vier moeizame jaren door in 
de houten noodgebouwen van 
de HBS Beeklaan. De oude 
Drees woonde daar tegenover. 
Vervolgens ben ik overgestapt 
naar een technische opleiding, 
de Hogere Technische School 
in de Sneeuwbalstraat. Dat 
was een voormalige lagere- of 
kleuterschool waar de kapstok-
ken nog steeds op kleuterhoogte 
hingen. De jassen van de opge-
schoten knullen slierden dus 
over de grond en werden flink 
nat wanneer de gangvloeren 
gesopt werden. Die HTS, waar ik 
elektrotechniek studeerde, ver-
huisde later naar de Wegastraat 
in de Binckhorst, waar ik ben 
afgestudeerd.

Terug naar het wonen in de 
Vruchtenbuurt. Met al zijn fijne, 
kleine winkels. De Amandel-
straat was net een supermarkt 
met een lengte van tweehon-
derd meter. Op het kruispunt 
met de Ananasstraat zaten de 

kruidenierszaak van Gerrit vd 
Meer, een schoenmaker en een 
slager. Op het kruispunt met 
de Sinaasappelstraat vond je 
een drogisterij, de slagerij van 
Jaap Jongejan, een groenteboer 
en een tijdschriften-/tabaks-
winkel. Op de hoeken met de 
Mandarijn straat zat een brood- 

en banketbakker en een tweede 
groenteman. En een postkan-
toor op de hoek van de Appel-
straat. Kortom, alles bij de hand! 
De melkboer (Piet van Gerrit) en 
bakker (Hus) kwamen nog aan 
de deur en in de zomer haalde 
je lekker een ‘dubbeldikke’ van 
Jamin. Toen er later in het nieu-
we winkelcentrum aan het de 
Savornin Lohmanplein een echte 
supermarkt kwam, ging het snel 
bergafwaarts met de buurtwin-
kels. Op het halve maantje van 
het Savornin Lomanplein stond 
een fijne patattent, tegenover 
de plaats waar nu een snackbar 
staat. Maar die moest weg voor 
de bouw van het winkelcen-
trum en het hoge kantoor dat 
daar kwam. Dat bouwen verliep 
overigens met een bijzondere 
methode: de verdiepingen wer-
den op straatniveau gebouwd en 
omhoog gedrukt. Het kantoor is 
inmiddels alweer omgebouwd 
tot woontoren. De Vlierboom-
straat en de Appelstraat bezocht 
je om te winkelen, met veel 
variatie in het aanbod. Radio 
Krenning bijvoorbeeld, waar ik 
mijn eerste plaatjes kocht en 
een ijzerwarenhandel waar van 

alles te koop was. Ook zaten 
er speelgoedwinkels en een 
stomerij in de galerij van de 
Appelstraat. Radio Krenning is 
later verhuisd naar het win-
kelcentrum, waar nu ook alle 
grote ‘kruideniers’ hun plaatsje 
hebben. Heel bekend was ook de 
kantoorboekhandel AaBe op de 
hoek van de Meloenstraat en de 
Abrikozenstraat.

Op het sportveld aan de Mient 
speelde - en speelt nog steeds 
- de korfbalvereniging Achilles, 
bijna honderd jaar oud. Ik ben 
daar in 1953 al lid geworden 
en in 1959 leerde ik op dat veld 
mijn vrouw Annelies Grolle 
kennen, met wie ik inmiddels 
al bijna zestig jaar getrouwd 
ben. In de jaren zeventig was ik 

bestuurslid van Achilles en heb-
ben we het vijftigjarig jubileum 
gevierd. Mijn Annelies woonde 
toen aan de Valkenboskade, op 
de hoek met de Hanenburglaan. 
Dus als ik op de bromfiets van 
huis in de Ananasstraat naar de 
HBS aan de Beeklaan reed, was 
een zijsprong naar de Kade wel 
erg verleidelijk. 

In de Ananasstraat heb ik van 
1953 tot 2006 op drie adressen 
gewoond. In 1953 kwamen we, 
vanuit Amsterdam, op nummer 
122 wonen. Toen later mijn ou-
ders verhuisden naar het grotere 
huis op de hoek met de Toma-
tenstraat (146), konden mijn 
vrouw en ik daar na ons huwelijk 
in 1964 inwonen. Na een poosje 
gewoond te hebben aan de 
Mozartlaan vertrokken we weer 
terug naar de Ananas, nu op 136. 
Daar hebben we tot 2006 met 
veel plezier gewoond en onze 
kinderen grootgebracht. Wij 
woonden naast een gemeente-
raadslid, tegenover ons woonde 
dominee Cuperus en de directeur 
van wasserij de Zwaan woonde 
twee huizen verder. Het was, en 
is, best een ‘gegoede’ buurt. 

De Vruchtenbuurt ligt natuur-
lijk dicht bij het strand. Regel-
matig ging ik hier met vrienden 
van Achilles naartoe. Meestal 
over de Savornin Lohmanlaan 
rechtdoor en daar de duinen 
over. Een redelijk stil stuk van 
het strand. Maar ook natuurlijk 
naar Kijkduin met zijn oude, 
houten, poffertjestent. Sche-
veningen was net te ver weg 
voor ons. En wellicht te duur? 
In 1953 was mijn vader een van 
de eerste eigenaren van een 
auto. Parkeren was toen geen 
enkel probleem en het was ook 
nog geen eenrichtingverkeer. 
We konden nog sleetje rijden in 
de straat, soms met meerdere 
sleeën achter een auto. Ook 
reed er een tram over de Mient 
(lijn 5?) vanuit de Weimar-
straat, met eindpunt net over 
de Thorbeckelaan. Dat was toen 
voor ons ook het einde van Den 
Haag. Nieuw Waldeck bestond 
nog niet. Je keek helemaal tot 
Loosduinen. 

Door mijn werk ben ik bij Den 
Haag betrokken gebleven. Na 
mijn afstuderen aan de HTS en 
mijn militaire diensttijd ben ik 
gaan werken bij het toenmali-

ge GEB (Gemeentelijk Energie 
Bedrijf). Dat was al een samen-
voeging van het ‘protestante’ Ge-
meentelijk Elektriciteits Bedrijf 
en het, in de taal van de werkne-
mers, ‘katholieke’ Gemeentelijk 
Gas Bedrijf. Met nog de echte 
elektriciteitscentrale aan het De 
Constant Rebecqueplein. Uitein-
delijk ben ik chef geworden van 
een afdeling in de buitendienst. 
Hier kwam ik met de hele stad 
in aanraking en heb ik zelfs op 
Prinsjesdag met reserve zekerin-
gen in de kelder van de Ridder-
zaal gestaan toen van daaruit 
voor het eerst een kleurenuit-
zending op tv kwam. Dat kostte 
mogelijk zóveel energie dat de 
stoppen wel eens zouden kunnen 
doorslaan. Toen bleek dat het 
goed ging, kon ik via een klein 
wenteltrapje tot achter in de zaal 
komen en heb ik de Troonrede 
deels live meegemaakt.

Inmiddels heb ik Den Haag ver-
laten, en wonen wij in Waddinx-
veen. Maar nog steeds kijk ik blij 
terug op mijn Haagse tijden in 
‘s-Gravenhage.

Ad Polderman
ad.polderman@icloud.com

Mijn tijd in de Vruchtenbuurt 
n het weekend van de Watersnoodramp in Zeeland, 1 februari 1953, 
ben ik met mijn ouders en oudere zus in Den Haag komen wonen. Ik 
was toen net elf jaar geworden en we verhuisden vanuit Amsterdam. 

In Den Haag kwamen we terecht in de Ananasstraat, de Vruchtenbuurt dus. 
De eerstvolgende maandag bracht mijn moeder mij meteen naar de lagere 
school aan de Mient. Zij was nog compleet overstuur en ongerust over de 
situatie in Zeeland, want onze hele familie woonde daar nog en we hadden 
sinds ons vertrek niets van hen gehoord.

I

Ad(dy) Polderman

Straatbeeld ca. 1968

Straatfeest in de Tomatenstraat

Korfballen bij Achilles, aan de Mient

“In de zomer haalde je lekker een 
‘dubbeldikke’ van Jamin”
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com
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VERHUIZENEN ONTRUIMEN
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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

|

GA NAAR 
WWW.HAAGS.NL

EN BESTEL!

€ 24,95

Nieuwe Editie!

T. 070 399 42 41 
W. utsvandergeest.nl 

■ Verhuisdirigente
■ Handyman
■ Inboedelopslag
■ Woningstoffering

Speciale service voor senioren

■ Zorgverhuizingen
■ Particuliere verhuizingen
■ Kunst- en antiekservice
■ In- en uitpakservice

S I N C E 1 9 8 5 ®

A R T F A C T O R Y

ROCK GALLERY
a n d

PORTRET - ILLUSTRATIE
ROCK ART - TEKENLES

www.marcellos.nl
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Verzameling sigarendoosjes

Op verjaardagen stonden de 
sigaretten in een glas op de 
salontafel met daarnaast een 
standaard met luciferdoosje 
erin. En vader rookte Lexing-
ton of Chief Wip. Het lijkt een 
eeuw geleden en nu gaat de 
discussie of we al dan niet op 
een buitenterras mogen blijven 
roken. De rookkamer van mijn 
vaste kroeg is inmiddels ook 
verboden gebied.

Hoe anders was dat in de 
vorige eeuw… Wanneer je 
een sigarenwinkel betrad, 
werd je getrakteerd op 
tientallen reclame-uitingen 
zoals lichtbakken, emaillen 
reclameborden, asbakken op 
de toonbank, een rookhoek en 
een uitstalling van alle merken 
rookwaar. Toen ik afgelopen 
week naar mijn vaste sigaren-
leverancier Van den Arend aan 
de Goeverneurlaan ging, bleken 
de sigaren achter gesloten 
deuren te verblijven om de 
bezoekers van het aanpalende 
postagentschap niet in de verlei-
ding te brengen of te frustreren.

Je kunt je de slogan van vroeger 
‘een tevreden roker is geen on-

ruststoker’ dan nu ook niet meer 
voorstellen. Ik kan mij nog een 
zogenaamde servicebioscoop 
herinneren, ik meen in Delft, 
waar nog gerookt mocht worden 
toen het al nergens meer mocht. 
Door het drukken op een bel 
naast je stoel werd er een con-
sumptie gebracht.

De NS kende ook speciale 
rookcoupés in hun treinstellen. 
Als je door zo’n wagon heen 
liep om een plekje te zoeken in 
een rookvrij gedeelte hield je de 
adem tussen de twee verbinden-
de balkons in tot je weer vrijuit 
kon ademhalen. Soms was er 
alleen nog plek in een rookcou-

pé en moesten de kleren thuis 
op de wind worden gehangen. 
De armleuningen waren hiertoe 
voorzien van ingebouwde asbak-
ken of de asbakken zaten tegen 
de kopwanden gemonteerd. Pas 
per 1 januari 2004 werd het 
roken in de treinen verboden en 
werden de asbakklepjes dicht-
gelast. Inmiddels zijn de treinen 
met deze voormalige asbakken 
bij NS vervangen door moderner 
materieel.

Op het openbaar vervoer (de 
Haagse tram en bus) werd flink 
reclame gemaakt voor rookwaar. 
Dit gebeurde met prachtige 
emaillen reclameborden van de 
firma Langcat, die net zo lang 
meegingen als het robuuste 
bus- en trammaterieel uit die 
tijd. Denk hierbij aan Willem II, 
Lexington en van Nelle.

Naast de prachtige, artistieke 
ontwerpen van reclameborden 
waren ook de (metalen) siga-
rendoosjes van een uitzonder-
lijke schoonheid. Veel van deze 
doosjes worden heden ten dage 
nog gebruikt voor het opbergen 
van allerlei snuisterijen, zoals 
schroefjes, moertjes, paperclips 
en knopen.

De tabaksindustrie timmerde 
goed aan de weg met hun crea-

tieve ontwerpers. Luciferdoosjes 
werden voorzien van de mooiste 
afbeeldingen, zoals automo-
dellen, boten en vliegtuigen, 
waardoor ze een gewild verza-
melobject werden. Hetzelfde 
gold voor de verzamelaars van 
sigarenbandjes. Mijn ome Freek 
spaarde ze voor mij en soms 
kwam er uit zo’n houten kist 
van Elizabeth Bas of Hofnar een 
extra grote voor mijn plakboek. 

Maar ook producenten haak-
ten in op het succes door hun 
klanten relatiegeschenken te 
geven in de vorm van asbakken, 
aanstekers of kokers met hun 
reclame erop.

Maar uiteindelijk heeft de waar-
heid de romantiek van het roken 
ingehaald: ziekten veroorzaakt 
door roken als kanker, hart- en 
vaatziekten, dichtslibben van 
aderen en ziekten van de lucht-

wegen, naast de gele nicotine-
vingers en tanden en slechte 
adem zorgden ervoor dat roken 
in een kwaad daglicht kwam te 
staan. De populariteit van roken 
nam dan ook hand over hand 
af en het verbod om te roken in 
openbare ruimten nam snel toe. 
Vervolgens verdwenen ook alle 
reclame-uitingen uit het zicht, 
zelfs uit de tabakswinkels. In de 
supermarkten verplaatste de 
uitstalling van rookwaar naar 
achter gesloten luiken en de 
emaillen reclameborden kwa-
men in het bezit van verzame-
laars. De roker staat tegenwoor-
dig buiten achter de kroeg of 
eethuis met gebogen schouders 
in een stil hoekje te roken en 
bij de ziekenhuizen zie je hier 
en daar nog een ernstig zieke 
patiënt met een standaard met 
daaraan zijn infuus of zuurstof-
fles zijn laatste adem uitblazen.

Tijd voor mijn borrel… zo lang 
dat nog mag!

Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl

nlangs zat ik wat oude foto´s door te nemen uit mijn kantoortijd en 
zag mijzelf weer, pijprokend achter mijn bureau zitten, terwijl mijn 
chef een verse sigaar opstak. In een herhaling van Bananasplit op 

tv zag ik een rokende klant in een slagerij op zijn bestelling wachten. En ik 
herinnerde mij nog een etentje bij restaurant Croonesteyn, waar de eigenaar 
mij bij het dessert een heerlijke sigaar aanbood. Maar ook mijn huisarts, de 
Haagse dokter Thomson, stak een lekker sigaretje op tijdens het spreekuur. 
En mijn tante en pianolerares Gusta zat met een sigaretje in de mondhoek 
achter het klavier. Op oude schilderijen zijn nog veel pijprokers aan te tref-
fen, alsmede in oude films. Ook het koninklijk huis deed mee: Prins Bern-
hard met zijn onafscheidelijke pijp en Juliana met een filtersigaret.

O

Reclame-asbak van de weduwe Mostert

Toonbankaffiche Elizabeth Bas

NS asbakje  

Toen roken nog mocht

“De tabaksindustrie timmerde goed aan 
de weg met hun creatieve ontwerpers”



Er werd veel gebruik van 
gemaakt, zoveel zelfs, dat de 
Crepelen er een ziekenhuisje 
(Sieckhuys) naast bouwden. 
Ook kochten ze andere huisjes 
in de buurt waar daklozen, 
armen, hulpelozen en iedereen 
die nergens anders terecht kon, 
voeding, warmte en een dak 

boven zijn of haar hoofd vond. 
Onder de armen, zieken en 
behoeftigen bevonden zich ook 
dollen, onnozelen, krankzinni-
gen en mensen met een besmet-
telijke ziekte. Allen vonden hier 
onderdak. Het stadsbestuur was 
er blij mee en had baat bij deze 
opvang. In De Haagse Tijden 

van 9 juni 2020 besteedde ik er 
aandacht aan.

In de zeventiende eeuw was de 
kapel afgebroken en bouwden 
de regenten, met alle giften 
die ze kregen, op dezelfde plek 
een Pest- en Dolhuys. Vooral in 
tijden dat de pest heerste en 
overal ellende bracht, ving dit 
huis armen en behoeftigen op. In 
De Haagse Tijden van 31 maart 
2020 vertelde ik er meer over. 
Zie ook de afbeelding van een 
pestdoctor. Zijn gezichtsmasker 
bevatte een snavel. In die holle 
ruimten kon de doctor geurende 
kruiden stoppen om de doods-
geuren niet te hoeven ruiken. 

Toen de pest verdween, bleef uit-
sluitend de dolhuysfunctie over. 
Alleen personen met een geestes-
ziekte en/of met ongewenst ge-
drag werden opgenomen, al dan 
niet tijdelijk. Maar dat kon alleen 

als de burgemeesters toestem-
ming verleenden. Dit zogenoem-
de Dolhuys werd bestuurd door 
regenten. De dagelijkse zorg en 
leiding lagen in handen van een 
binnenvader en een binnenmoe-
der, met hulp van een of meer 
meiden. De heersende optimis-
tische gedachte was dat door 
afzondering, rust, regelmaat, 
voeding, warmte, reinheid en 
opvoeding met tucht en beloning, 
de ‘subjecten’ zouden genezen. 
De opgenomen personen werden 
subjecten genoemd, in de beteke-
nis van onderworpenen. 
Onlangs is mijn boek daarover 
verschenen. Uitgebreid geef ik 
aandacht aan de genoemde pe-
rioden. Om iets van de gang van 
zaken in de kapel en het latere 
Pest- en Dolhuys te begrijpen, 
kon ik niet om de geschiedenis 

van Den Haag en de geschie-
denis van de psychiatrie in de 
Middeleeuwen, de zestiende 
en zeventiende eeuw heen. Die 
geschiedenissen krijgen in mijn 
boek ook aandacht. 
Oude plattegronden laten iets 
van het Pest- en Dolhuys zien. 
Maar hoe het er van binnen uit-
zag, weten we niet precies. 

In de negentiende eeuw kreeg dit 
Dolhuys een andere naam: ‘Ge-
neeskundig Gesticht voor Krank-
zinnigen’. Het heeft ook een tijdje 
‘Verbeterhuis’ geheten, vanuit 
de gedachte dat krankzinnig-
heid en ongewenst gedrag door 
goede verzorging en behandeling 
verbetert. In 1912 verhuisde het 
gesticht naar het terrein van het 
landhuis Oud Rosenburg aan de 
Oude Haagweg. Dat terrein is 
tegenwoordig een van de locaties 
van Parnassia Groep. 

Corry van Straten
cvanstraten@planet.nl
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Van Kapel tot Dolhuys
ist u dat op de hoek van het Slijkeinde en de Vleerstraat in de Middeleeu-
wen en de vijftiende en zestiende eeuw een kapel stond? Dat was de An-
toniuskapel. Deze kapel werd beheerd door een religieuze zelfhulpgroep, 

de Crepelen (kreupelen). Zowel mensen met, als zonder een handicap bezochten 
deze plek en bleven zelfs in de kapel slapen om er genezing te vinden. 

W

Den Haag, 17e eeuw. Tekening uit 1673, door Klotz en toegeschreven aan Valentijn. 
Afgebeeld de achterzijde van de huizen aan de Riviervismarkt en de dagelijkse Groenmarkt. 
Daarboven de toren van de Grote- of Sint-Jacobskerk en de Nieuwe Kerk. Coll. HGA
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Wilt u meer lezen? Zie: Corry 
van Straten (2021) Van 
Kapel tot Dolhuys. Haagse 
geesteszorg vanaf de Middel-
eeuwen tot 1700. Uitgeverij 
De Nieuwe Haagsche. 

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Rolf, Linda, Paul en Michelle van DELA

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. 
Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie 
naar dela.nl/denhaag of bel 070 217 09 10
voor een persoonlijk gesprek.
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Er werd veel gebruik van 
gemaakt, zoveel zelfs, dat de 
Crepelen er een ziekenhuisje 
(Sieckhuys) naast bouwden. 
Ook kochten ze andere huisjes 
in de buurt waar daklozen, 
armen, hulpelozen en iedereen 
die nergens anders terecht kon, 
voeding, warmte en een dak 

boven zijn of haar hoofd vond. 
Onder de armen, zieken en 
behoeftigen bevonden zich ook 
dollen, onnozelen, krankzinni-
gen en mensen met een besmet-
telijke ziekte. Allen vonden hier 
onderdak. Het stadsbestuur was 
er blij mee en had baat bij deze 
opvang. In De Haagse Tijden 

van 9 juni 2020 besteedde ik er 
aandacht aan.

In de zeventiende eeuw was de 
kapel afgebroken en bouwden 
de regenten, met alle giften 
die ze kregen, op dezelfde plek 
een Pest- en Dolhuys. Vooral in 
tijden dat de pest heerste en 
overal ellende bracht, ving dit 
huis armen en behoeftigen op. In 
De Haagse Tijden van 31 maart 
2020 vertelde ik er meer over. 
Zie ook de afbeelding van een 
pestdoctor. Zijn gezichtsmasker 
bevatte een snavel. In die holle 
ruimten kon de doctor geurende 
kruiden stoppen om de doods-
geuren niet te hoeven ruiken. 

Toen de pest verdween, bleef uit-
sluitend de dolhuysfunctie over. 
Alleen personen met een geestes-
ziekte en/of met ongewenst ge-
drag werden opgenomen, al dan 
niet tijdelijk. Maar dat kon alleen 

als de burgemeesters toestem-
ming verleenden. Dit zogenoem-
de Dolhuys werd bestuurd door 
regenten. De dagelijkse zorg en 
leiding lagen in handen van een 
binnenvader en een binnenmoe-
der, met hulp van een of meer 
meiden. De heersende optimis-
tische gedachte was dat door 
afzondering, rust, regelmaat, 
voeding, warmte, reinheid en 
opvoeding met tucht en beloning, 
de ‘subjecten’ zouden genezen. 
De opgenomen personen werden 
subjecten genoemd, in de beteke-
nis van onderworpenen. 
Onlangs is mijn boek daarover 
verschenen. Uitgebreid geef ik 
aandacht aan de genoemde pe-
rioden. Om iets van de gang van 
zaken in de kapel en het latere 
Pest- en Dolhuys te begrijpen, 
kon ik niet om de geschiedenis 

van Den Haag en de geschie-
denis van de psychiatrie in de 
Middeleeuwen, de zestiende 
en zeventiende eeuw heen. Die 
geschiedenissen krijgen in mijn 
boek ook aandacht. 
Oude plattegronden laten iets 
van het Pest- en Dolhuys zien. 
Maar hoe het er van binnen uit-
zag, weten we niet precies. 

In de negentiende eeuw kreeg dit 
Dolhuys een andere naam: ‘Ge-
neeskundig Gesticht voor Krank-
zinnigen’. Het heeft ook een tijdje 
‘Verbeterhuis’ geheten, vanuit 
de gedachte dat krankzinnig-
heid en ongewenst gedrag door 
goede verzorging en behandeling 
verbetert. In 1912 verhuisde het 
gesticht naar het terrein van het 
landhuis Oud Rosenburg aan de 
Oude Haagweg. Dat terrein is 
tegenwoordig een van de locaties 
van Parnassia Groep. 

Corry van Straten
cvanstraten@planet.nl
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Van Kapel tot Dolhuys
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wen en de vijftiende en zestiende eeuw een kapel stond? Dat was de An-
toniuskapel. Deze kapel werd beheerd door een religieuze zelfhulpgroep, 

de Crepelen (kreupelen). Zowel mensen met, als zonder een handicap bezochten 
deze plek en bleven zelfs in de kapel slapen om er genezing te vinden. 
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Haagse Geluiden gaat over Haagse muziek, dansgelegenheden, 
muziekwinkels en platenzaken in de jaren ‘50, ‘60 en ‘70.

Bojoura’s ontdekker is George 
Kooymans, die bij haar 
moeder zanglessen volgt. Hij 
schrijft in 1967 samen met 
Rinus Gerritsen haar debuut 
single Everybody’s Day. Het 
was flower power op z’n 
Haags. Het enige wat Kooy-
mans aan de aantrekkelijke 
verschijning vraagt is: “Kun je 
zingen?” en de samenwerking 
was rond. Kooymans en Ger-
ritsen zijn ook verantwoorde-
lijk voor haar debuutalbum 
Night Flight Night Sight, wat 
nu een collector’s item is. De 

Pers draagt haar op handen, 
en in Hitweek wordt ze al snel 
de Nederlandse Marianne 
Faithfull (Marianne ‘Trouw-
full’) genoemd. Bojoura volgt 
muzieklessen aan het Konink-
lijk Conservatorium in Den 
Haag, de kleinkunstacademie 
in Amsterdam en aan de door 
haar moeder opgerichte aca-
demie voor podiumvorming 
in Den Haag, waar ook onder 
andere Renée Soutendijk en 
Monique van der Ven lessen 
volgen. Haar eerste tv-optre-
dens (bij Willem Duys) waren 

om diverse redenen een ramp. 
In totaal verschijnen er drie 
solo-albums van haar en ze 
komt voor op vier verzamelal-
bums. Bojoura brengt vijftien 
singles uit, met als grootste 
hit Frank Mills uit 1968, die 
zeven weken in de Nederland-
se top 40 staat en de achtste 
plaats behaalt en de zesde 
plaats in de Veronica Top 40. 
Frank Mills is een nummer 
uit de musical Hair. Haar 
andere hits zijn The Letter uit 
1974, die op nr. 16 komt, en 
Everybody’s Day, die in 1967 
een achttiende plaats behaalt. 
In 1967-68 krijgt Bojoura 
een eigen hoek in de AVRO 
jongeren-show Vjoew, waar ze 
gasten ontvangt als de auteur 
Truman Capote, The Supre-
mes, Julie Dricoll en Sandie 
Shaw. In 1968 vertegenwoor-
digt ze Nederland op Festival 
Orphée in Burgas, Bulgarije. 
Muziek Expres roept haar in 
1969 uit tot beste zangeres 
van Nederland. Het nummer 
Frank Mills staat in 1999 (nr. 
1483), 2000 (nr. 1490), 2002 

(nr. 1512) en 2007 (nr. 1990) 
in de Top 2000. Paul Mc-
Cartney benadert haar over 
een mogelijk platencontract 
op het Apple label, maar hij 
kiest uiteindelijk voor Mary 
Hopkin.
Bojoura trouwt met de toen-
malige Focus drummer Hans 
Cleuver, stopt met zingen, 
sticht een gezin en wordt 
binnenhuisarchitect. In 1991 
maakt ze alsnog haar gymna-
sium af en in 2008 voltooit ze 
haar doctoraal Engelse taal en 
literatuur. Na verloop van tijd 
probeert Bojoura het zingen 
weer op te pakken, met de 
hulp van onder andere Thijs 
van Leer en Ruud Jacobs. Maar 
het heilige vuur ontbreekt en 
ze besluit er helemaal mee 
te stoppen. De partner van 
Bojoura’s jongste dochter leidt 
Drumschool Cleuver in Den 
Haag. Haar partner en oprich-
ter van de drumschool Hans is 
overleden. 

Robert Mindé
romin@ziggo.nl

Bojoura
Als de Summer of Love over de wereld dendert, wordt in 
popstad nr.1 Den Haag een mysterieuze, hippieachtige 
zangeres ontdekt, Bojoura. Op 15 april 1947 in Den Haag 
geboren als Raina Gerardina Bojoura van Melzen, met een 
Bulgaarse moeder en een Nederlandse vader. Haar moeder 
is de Bulgaarse sopraan en zangpedagoge Dani Zonnewa, 
cum laude afgestudeerd als klassiek zangeres, en genoot 
de reputatie dat ze zelfs een paard aan het zingen kan krij-
gen. Bojoura betekent in het Bulgaars pioenroos. Ze groeit 
op in de buurt van de Thomsonlaan. 

Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Restaurant Mr. Smith

420?
Een van deze lekkere drankjes prikkelt onze 
fantasie enorm; een IPA biertje van Laguni-
tas. Lagunitas? Wij hadden er nog nooit van 
gehoord. Knotsgekke eigenaren met een 
serieus bedrijf volgens bedrijfsleider Ruben 
(tekening). De officiële bierglazen van dit 
merk zijn van het model jampot (!) met in 
reliëf een gepikte hondenkop als logo. Op 
het glas staan ook drie mysterieuze num-
mers te weten 420 - 10.6 - 3,14. Het laatste 

nummer 3,14 is ook bekend als het getal pi, 
belangrijk en heel handig in de wiskunde. 
Het tweede getal 10.6 is de prijs van de 
hoed (10 shilling en 6 pence) van de Mad 
Hatter in Alice in Wonderland. En wat 420 
betekent moet je zelf maar eens opzoeken...

Secret Dish
We nemen allebei de club sandwich van  
Mr. Smith, op de kaart gewoon Club 
genoemd. Op een mooie witte biologische 

desembol van het bekende Brood van  
Menno vinden we een mals stukje sous- 
vide gegaarde en even gegrilde kip, ched-
dar, spek, gekookt ei en wat augurk. Het 
smaakt voortreffelijk, ‘gewoon’ lekker en 
makkelijk. Precies zoals Casper het uitlegt. 
Als verrassing zet Ruben de ‘secret dish’ 
op tafel. Simpel en onwijs lekker. Het staat 
niet op de kaart maar wordt door de vaste 
gasten wel vaak besteld. Het zijn frietjes 
met geraspte Parmezaanse kaas, wat fijn-
gesneden bieslook en een lekkere truffel-
mayo. Die houden we er in voor thuis! Els 
drinkt er een goed glas ESP Coto Pardo bij 
en Marcello het IPA biertje van Lagunitas. 
We houden het maar bij een drankje want 
we moeten nog het een en ander ophangen 
in ons nieuwe atelier... Ons advies? 
Ga eens eten en drinken bij Mr. Smith en 
laat je verrassen en verwennen.

Mr. Smith
Anna Paulownaplein 9
Den Haag
070 360 7777
info@mistersmith.nl

Doordeweekse dagen   12.00 - 24.00
In het weekend      12.00 - 24.00

Lunch vanaf  € 9,00
Diner salade vanaf  € 13,50
Diner soep vanaf   € 8,50
Diner voor vanaf   € 12,50
Diner hoofd vanaf   € 18,50
Diner dessert vanaf   € 4,50
Drankjes                 normaal

Secret dish! - 420 - 10.6 - 3,14
We gaan lunchen bij Mr. Smith. Een sfeervol, klein restaurant met een groot terras op een van de 
mooiste pleintjes van Den Haag, het Anna Paulownaplein. Op de website legt eigenaar Casper Smits 
het concept goed uit; het moet ‘gewoon’ lekker en makkelijk zijn, in een verzorgd interieur met een 
goede prijs-kwaliteitverhouding. Ook een lekker drankje is cruciaal...
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hongersnood en rondwarende 
ziekten sloegen keihard toe en 
zorgden voor grote kindersterf-
te. Zo ontdekte ik in het Haags 
Gemeentearchief dat een voor-
ouderlijke oom en tante tussen 
1866 en 1885 negen kinderen 
kregen waarvan er zeven op 
jeugdige leeftijd overleden. Een 
ongekend groot drama voor het 
gezin.

Begin achttiende eeuw was de 
wijk Kortenbos nog niet volge-
bouwd. Aan de buitenkant van 
de stad tussen de Breedstraat 
en de Noordwest Buitensingel 
lag het Ledig Erf, de algemene 
benaming van een onbebouwd 
stuk grond. In november 1714 
werd door het Haagse Gemeen-
tebestuur besloten om hier een 
begraafplaats, het Noorder-
kerkhof, aan te leggen. Men was 
hiertoe gedwongen omdat de 
kerkhoven in de stad uit hun 
voegen barstten door de groei 
van het aantal inwoners. Vanaf 
1716 werden op het Noorder-
kerkhof de eerste overledenen 
bergraven. In de daaropvolgende 
jaren werden langs de weg naar 
de begraafplaats krakkemik-
kige huisjes gebouwd waarin de 
armste inwoners van Den Haag 
een onderkomen vonden. Veel 
bewoners werden door de Kerk 
of door het Burgerlijk Armbe-
stuur bedeeld, soms net genoeg 
om het hoofd boven water te 
houden. Armoede en hongers-
nood dreef veel Ledig Erf’ers dan 
ook tot bedelarij, prostitutie en 
criminaliteit. Overdadig alcohol-
gebruik zorgden voor ruzies en 
vechtpartijen. Al snel werd het 
Ledig Erf een toevluchtsoord 
voor de zogenaamde onderlaag 
van de bevolking. Misdadigers, 
vechtersbazen, landlopers, dron-
kenlappen, afgedankte huursol-
daten, werklozen, bedelaars en 
prostituees vonden hier hun heil.

Wat zeker ook meespeelde in de 
verloedering van de straat was 
het Noorderkerkhof, waar al 
snel alleen de allerarmsten hun 
laatste rust vonden. De gegoede 
burgers waagden het niet om 
in de buurt van het Ledig Erf 
te komen en wilden daar niet 
begraven worden. Door de 
begraafplaats en het spaarzame 
licht had de straat een spook-
achtige sfeer. In die tijd werden 
veel mensen ’s avonds begra-
ven. De arme overledene werd 
met een handkar, gevolgd door 
geëmotioneerde familieleden en 
betrokken buurtbewoners, naar 
zijn of haar laatste rustplaats 
gebracht. De weg naar het 
kerkhof was zanderig en als het 
had geregend, modderig. Met 
een lantaarn waarin een kaars 
brandde werd de overledene 
naar zijn graf gebracht. Vanaf de 
straat gezien leek het bewe-
gende licht in het donker op een 
geestverschijning. Dit zorgde 
weer voor allerlei spookverha-
len. De arme overledene werd 
meestal in een doek begraven. 
Geld voor een kist, steen of kruis 
was er vrijwel niet. De overle-
dene werd vaak in een ondiepe 
kuil onder een dun laagje aarde 
begraven. Het kwam dan ook re-
gelmatig voor dat bij een stevige 
regenbui of door wroetende 
varkens stoffelijke overschot-
ten tevoorschijn kwamen. 
De ontdekking daarvan door 
nietsvermoedende voorbijgan-

gers zorgde voor smeuïge en 
lugubere verhalen. 

In de eerste helft van de negen-
tiende eeuw waren de omstan-
digheden op het Ledig Erf en het 
Noorderkerkhof zeer slecht. Om-
wonenden begonnen te klagen 
over rattenoverlast en ondraag-
lijke stank van ontbindende 
lijken en de ziektes die daardoor 
werden veroorzaakt. Omdat in 
de buurt in toenemende mate 
huizen werden gebouwd en 
men meer kennis kreeg van 
hygiënische omstandigheden 

besloot het Haagse Stadsbestuur 
het Noorderkerkhof te sluiten. 
De begraafplaats werd in 1830 
volledig geruimd. Zo goed 
als. Want tot in de twintigste 
eeuw werden bij grondwerk-
zaamheden stoffelijke resten 
gevonden. De ontruiming van 
het Noorderkerkhof zorgde voor 
enige verbetering. Een militaire 
bakkerij werd gevestigd en had 
sinds 1868 een uitgang aan het 
Ledig Erf. De buurt bloeide op en 
vele nieuwkomers van buiten de 
stad vonden hier hun gewenste 
toekomst. Toch bleef het Ledig 
Erf met zijn inwoners berucht. 
Maar vanaf 1897 kwam er lang-
zamerhand een kentering.

Het Haags Gemeentebestuur 
wilde de onbewoonbare krotten 
afbreken en vervangen door 
nette werkman-huisjes. De 
raadsleden realiseerden zich 
echter dat het moeilijk zou 
worden om investeerders en 
nette bewoners te vinden. Een 
ambitieus plan werd gesmeed. 
In die jaren die volgden werden 
de beruchtste inwoners uit hun 
huizen geplaatst. Een aantal 
vond een onderkomen elders 
in de wijk. Velen vonden hun 
heil in de opkomende Schilders-
wijk. Een volgende belangrijke 

stap die genomen werd was 
de naamsverandering. In 1899 
werd Ledig Erf gewijzigd in 
Bakkersstraat, genoemd naar 
de militaire bakkerij. Inmiddels 
is de straat al meerdere keren 
verbouwd. Een aantal werkman-
huisjes hebben de tand des tijds 
doorstaan. Halverwege de straat, 
rechts vanaf de Breedsstraat, 
zijn ze te bewonderen. Naast de 
huisjes, op een open stuk, staan 
een boom en een stuk muur. Het 
zijn de overblijfselen van het 
Noorderkerkhof. Stille getuigen 
van een roerige tijd.

Jan Kaffa
jankaffa@hotmail.com

Misdaden van deze aard waren 
in die tijd nog een uiterste 
zeldzaamheid en zorgden dan 
ook voor grote ontzetting. 
De dader Hendrik Jut, wiens 
spreekwoordelijke hoofd nog 
steeds dienstdoet als kermisat-
tractie, werd ruim twee jaar 
later opgepakt en in 1876 ver-
oordeeld tot levenslang. Veel 
inwoners van Den Haag vonden 
dat niet genoeg en eisten dan 
ook de doodstraf. Maar die was 
in 1870 afgeschaft. De altijd 
zo keurige Bogt van Guinea 
had inmiddels een flinke smet 
opgelopen die niet meer weg 
te poetsen was. Op verzoek van 
de geëmotioneerde bewoners 
werd de naam in 1873 gewij-
zigd in Huijgenspark. 

In de loop der jaren zijn er in 
Den Haag meer beladen straten 
van naam veranderd. Het 
recentste voorbeeld is de Poel-
dijksestraat, waar tot 2005 da-
mes van lichte zeden onder het 
rode licht en achter het raam 
hun geld verdienden. Na het 
verdwijnen van de prostitutie 
en de sloop van de vooroorlog-
se huizen kreeg de straat een 
andere naam. Zo zijn er meer 
voorbeelden te noemen. Toch 
zullen maar weinig Hagenezen 
en Hagenaars weten dat de 
voorganger van de huidige en 
rustige Bakkersstraat in de wijk 
Kortenbos een zeer beruchte 
reputatie had.

Kortenbos was in de achttiende 
en negentiende eeuw een druk 
bevolkte wijk. De belangrijkste 
straat was het Westeinde die 
als het ware de wijk doormid-
den sneed en met het vrijwel 
parallel gelegen Noordwal 
fungeerde als poort van en naar 
het Westland. Het kronkelige 
Westeinde was in die tijd een 
bloeiende winkelstraat waar 
van alles te koop was. Op de 
Noordwal werden groenten en 
fruit over de singel in boten 
aangevoerd en op de kade 

verkocht. Handelaren in alle 
soorten en maten kwamen en 
gingen. Volle handkarren wer-
den met enige moeite over de 
vierkanten keien of door mod-
derige plassen geduwd. Met 
wat geluk was men in het bezit 
van een paard en wagen. De 
verbale drukte gecombineerd 
met de houten wielen en trap-
pelende hoeven zorgden voor 
een oorverdovend tafereel. In 
de vele koffiehuizen en cafés 
werden onder het genot van 
een drankje de laatste monde-
linge afspraken gemaakt. Som-
mige kooplieden keken daarbij 
te diep in het glaasje en keerde 
berooid naar huis terug. 

Naastgelegen straten profiteer-
den enorm van opkomst en 
aanbod. Het trok Hagenaars en 

Hagenezen uit alle hoeken van 
de stad aan en daarmee ook an-
dere producten en handelaren. 

Zo waren vis- en veemarkten in 
de nabije omgeving te vinden. 
Kortenbos als middelpunt 
van de Haagse handel genoot 
daardoor enig aanzien. Toch 
was niet alles rozengeur en ma-
ne schijn. In de tussengelegen 
steegjes, waar grote gezin-
nen woonden in zeer zware 
omstandigheden, heerste bit-
tere armoede. Slechte hygiëne, 
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p 13 december 1872 ging er een golf van 
verbijstering en woede door Den Haag. De 
geschokte inwoners van onze stad waren 

in rep en roer door een afschuwelijke moordpartij. 
In een woning aan de straat Bogt van Guinea wer-
den de verminkte lichamen van de rijke weduwe 
Maximiliana van Kouwen en haar dienstbode Leen-
tje Beloo aangetroffen. Ze waren bruut beroofd en 
op gruwelijke wijze vermoord. 

“De ontruiming van het 
Noorderkerkhof zorgde voor enige 
verbetering”

Vrouw voor huis, Bakkersstraat 1910. Foto: collectie Haags Gemeentearchief Vechtpartij K. Ledig Erf Leeuwarder courant 25-08-1886

Naamsverandering De Tijd 08-04-1899

Bakkersstraat ca 1910. Hofje van de Cooperatieve Inkoopvereniging Eendracht maakt macht. Foto: collectie Haags Gemeentearchief Indisch leger, Bakkersstraat 2-4, 1910. Foto: collectie Haags Gemeentearchief Steegje in de Bakkersstraat, 1910. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

O

Dinsdag 24 augustus 2021

De beruchte straat Ledig Erf
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hongersnood en rondwarende 
ziekten sloegen keihard toe en 
zorgden voor grote kindersterf-
te. Zo ontdekte ik in het Haags 
Gemeentearchief dat een voor-
ouderlijke oom en tante tussen 
1866 en 1885 negen kinderen 
kregen waarvan er zeven op 
jeugdige leeftijd overleden. Een 
ongekend groot drama voor het 
gezin.

Begin achttiende eeuw was de 
wijk Kortenbos nog niet volge-
bouwd. Aan de buitenkant van 
de stad tussen de Breedstraat 
en de Noordwest Buitensingel 
lag het Ledig Erf, de algemene 
benaming van een onbebouwd 
stuk grond. In november 1714 
werd door het Haagse Gemeen-
tebestuur besloten om hier een 
begraafplaats, het Noorder-
kerkhof, aan te leggen. Men was 
hiertoe gedwongen omdat de 
kerkhoven in de stad uit hun 
voegen barstten door de groei 
van het aantal inwoners. Vanaf 
1716 werden op het Noorder-
kerkhof de eerste overledenen 
bergraven. In de daaropvolgende 
jaren werden langs de weg naar 
de begraafplaats krakkemik-
kige huisjes gebouwd waarin de 
armste inwoners van Den Haag 
een onderkomen vonden. Veel 
bewoners werden door de Kerk 
of door het Burgerlijk Armbe-
stuur bedeeld, soms net genoeg 
om het hoofd boven water te 
houden. Armoede en hongers-
nood dreef veel Ledig Erf’ers dan 
ook tot bedelarij, prostitutie en 
criminaliteit. Overdadig alcohol-
gebruik zorgden voor ruzies en 
vechtpartijen. Al snel werd het 
Ledig Erf een toevluchtsoord 
voor de zogenaamde onderlaag 
van de bevolking. Misdadigers, 
vechtersbazen, landlopers, dron-
kenlappen, afgedankte huursol-
daten, werklozen, bedelaars en 
prostituees vonden hier hun heil.

Wat zeker ook meespeelde in de 
verloedering van de straat was 
het Noorderkerkhof, waar al 
snel alleen de allerarmsten hun 
laatste rust vonden. De gegoede 
burgers waagden het niet om 
in de buurt van het Ledig Erf 
te komen en wilden daar niet 
begraven worden. Door de 
begraafplaats en het spaarzame 
licht had de straat een spook-
achtige sfeer. In die tijd werden 
veel mensen ’s avonds begra-
ven. De arme overledene werd 
met een handkar, gevolgd door 
geëmotioneerde familieleden en 
betrokken buurtbewoners, naar 
zijn of haar laatste rustplaats 
gebracht. De weg naar het 
kerkhof was zanderig en als het 
had geregend, modderig. Met 
een lantaarn waarin een kaars 
brandde werd de overledene 
naar zijn graf gebracht. Vanaf de 
straat gezien leek het bewe-
gende licht in het donker op een 
geestverschijning. Dit zorgde 
weer voor allerlei spookverha-
len. De arme overledene werd 
meestal in een doek begraven. 
Geld voor een kist, steen of kruis 
was er vrijwel niet. De overle-
dene werd vaak in een ondiepe 
kuil onder een dun laagje aarde 
begraven. Het kwam dan ook re-
gelmatig voor dat bij een stevige 
regenbui of door wroetende 
varkens stoffelijke overschot-
ten tevoorschijn kwamen. 
De ontdekking daarvan door 
nietsvermoedende voorbijgan-

gers zorgde voor smeuïge en 
lugubere verhalen. 

In de eerste helft van de negen-
tiende eeuw waren de omstan-
digheden op het Ledig Erf en het 
Noorderkerkhof zeer slecht. Om-
wonenden begonnen te klagen 
over rattenoverlast en ondraag-
lijke stank van ontbindende 
lijken en de ziektes die daardoor 
werden veroorzaakt. Omdat in 
de buurt in toenemende mate 
huizen werden gebouwd en 
men meer kennis kreeg van 
hygiënische omstandigheden 

besloot het Haagse Stadsbestuur 
het Noorderkerkhof te sluiten. 
De begraafplaats werd in 1830 
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als. Want tot in de twintigste 
eeuw werden bij grondwerk-
zaamheden stoffelijke resten 
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het Noorderkerkhof zorgde voor 
enige verbetering. Een militaire 
bakkerij werd gevestigd en had 
sinds 1868 een uitgang aan het 
Ledig Erf. De buurt bloeide op en 
vele nieuwkomers van buiten de 
stad vonden hier hun gewenste 
toekomst. Toch bleef het Ledig 
Erf met zijn inwoners berucht. 
Maar vanaf 1897 kwam er lang-
zamerhand een kentering.

Het Haags Gemeentebestuur 
wilde de onbewoonbare krotten 
afbreken en vervangen door 
nette werkman-huisjes. De 
raadsleden realiseerden zich 
echter dat het moeilijk zou 
worden om investeerders en 
nette bewoners te vinden. Een 
ambitieus plan werd gesmeed. 
In die jaren die volgden werden 
de beruchtste inwoners uit hun 
huizen geplaatst. Een aantal 
vond een onderkomen elders 
in de wijk. Velen vonden hun 
heil in de opkomende Schilders-
wijk. Een volgende belangrijke 

stap die genomen werd was 
de naamsverandering. In 1899 
werd Ledig Erf gewijzigd in 
Bakkersstraat, genoemd naar 
de militaire bakkerij. Inmiddels 
is de straat al meerdere keren 
verbouwd. Een aantal werkman-
huisjes hebben de tand des tijds 
doorstaan. Halverwege de straat, 
rechts vanaf de Breedsstraat, 
zijn ze te bewonderen. Naast de 
huisjes, op een open stuk, staan 
een boom en een stuk muur. Het 
zijn de overblijfselen van het 
Noorderkerkhof. Stille getuigen 
van een roerige tijd.

Jan Kaffa
jankaffa@hotmail.com

Misdaden van deze aard waren 
in die tijd nog een uiterste 
zeldzaamheid en zorgden dan 
ook voor grote ontzetting. 
De dader Hendrik Jut, wiens 
spreekwoordelijke hoofd nog 
steeds dienstdoet als kermisat-
tractie, werd ruim twee jaar 
later opgepakt en in 1876 ver-
oordeeld tot levenslang. Veel 
inwoners van Den Haag vonden 
dat niet genoeg en eisten dan 
ook de doodstraf. Maar die was 
in 1870 afgeschaft. De altijd 
zo keurige Bogt van Guinea 
had inmiddels een flinke smet 
opgelopen die niet meer weg 
te poetsen was. Op verzoek van 
de geëmotioneerde bewoners 
werd de naam in 1873 gewij-
zigd in Huijgenspark. 

In de loop der jaren zijn er in 
Den Haag meer beladen straten 
van naam veranderd. Het 
recentste voorbeeld is de Poel-
dijksestraat, waar tot 2005 da-
mes van lichte zeden onder het 
rode licht en achter het raam 
hun geld verdienden. Na het 
verdwijnen van de prostitutie 
en de sloop van de vooroorlog-
se huizen kreeg de straat een 
andere naam. Zo zijn er meer 
voorbeelden te noemen. Toch 
zullen maar weinig Hagenezen 
en Hagenaars weten dat de 
voorganger van de huidige en 
rustige Bakkersstraat in de wijk 
Kortenbos een zeer beruchte 
reputatie had.

Kortenbos was in de achttiende 
en negentiende eeuw een druk 
bevolkte wijk. De belangrijkste 
straat was het Westeinde die 
als het ware de wijk doormid-
den sneed en met het vrijwel 
parallel gelegen Noordwal 
fungeerde als poort van en naar 
het Westland. Het kronkelige 
Westeinde was in die tijd een 
bloeiende winkelstraat waar 
van alles te koop was. Op de 
Noordwal werden groenten en 
fruit over de singel in boten 
aangevoerd en op de kade 

verkocht. Handelaren in alle 
soorten en maten kwamen en 
gingen. Volle handkarren wer-
den met enige moeite over de 
vierkanten keien of door mod-
derige plassen geduwd. Met 
wat geluk was men in het bezit 
van een paard en wagen. De 
verbale drukte gecombineerd 
met de houten wielen en trap-
pelende hoeven zorgden voor 
een oorverdovend tafereel. In 
de vele koffiehuizen en cafés 
werden onder het genot van 
een drankje de laatste monde-
linge afspraken gemaakt. Som-
mige kooplieden keken daarbij 
te diep in het glaasje en keerde 
berooid naar huis terug. 

Naastgelegen straten profiteer-
den enorm van opkomst en 
aanbod. Het trok Hagenaars en 

Hagenezen uit alle hoeken van 
de stad aan en daarmee ook an-
dere producten en handelaren. 

Zo waren vis- en veemarkten in 
de nabije omgeving te vinden. 
Kortenbos als middelpunt 
van de Haagse handel genoot 
daardoor enig aanzien. Toch 
was niet alles rozengeur en ma-
ne schijn. In de tussengelegen 
steegjes, waar grote gezin-
nen woonden in zeer zware 
omstandigheden, heerste bit-
tere armoede. Slechte hygiëne, 
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p 13 december 1872 ging er een golf van 
verbijstering en woede door Den Haag. De 
geschokte inwoners van onze stad waren 

in rep en roer door een afschuwelijke moordpartij. 
In een woning aan de straat Bogt van Guinea wer-
den de verminkte lichamen van de rijke weduwe 
Maximiliana van Kouwen en haar dienstbode Leen-
tje Beloo aangetroffen. Ze waren bruut beroofd en 
op gruwelijke wijze vermoord. 

“De ontruiming van het 
Noorderkerkhof zorgde voor enige 
verbetering”

Vrouw voor huis, Bakkersstraat 1910. Foto: collectie Haags Gemeentearchief Vechtpartij K. Ledig Erf Leeuwarder courant 25-08-1886

Naamsverandering De Tijd 08-04-1899

Bakkersstraat ca 1910. Hofje van de Cooperatieve Inkoopvereniging Eendracht maakt macht. Foto: collectie Haags Gemeentearchief Indisch leger, Bakkersstraat 2-4, 1910. Foto: collectie Haags Gemeentearchief Steegje in de Bakkersstraat, 1910. Foto: collectie Haags Gemeentearchief
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De beruchte straat Ledig Erf
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Rechts Chris Nederhorst links zwager Oscar Jol

Veel internationale vernieuwingen rond 
matrassen komen uit Den Haag, specifiek 
uit een kleine fabriek in Scheveningen. 
Daar worden matrassen ontwikkeld, 
geproduceerd en verkocht. Spillen hierin 
zijn Oscar Jol en Chris Nederhorst, onder-
nemers en matrassenexperts. Binnen de 
bedden- en matrassenbranche zijn zij we-
reldberoemd, maar bij het grote publiek 
zijn ze totaal onbekend. Hoe zit dat?

Sinds 1998 is het bedrijf Royal Health Foam 
matrassen gevestigd in Scheveningen dat 
matrassen ontwikkelt, produceert en ver-
koopt. Geen hightech fabriek op een indus-
trieterrein, maar een pand dat gewoon in 
een woonwijk staat. In het pand is ook een 
showroom gevestigd waar consumenten 
allerlei soorten matrassen kunnen uitpro-
beren die in eigen huis zijn ontwikkeld. Dat 
is bijzonder want meestal worden matras-
sen ‘ergens’ in een fabriek gemaakt (zo 
goedkoop mogelijk) daarna geïmporteerd 
en vervolgens verkocht via een winkel of 
via internet. Juist de combinatie produce-
ren én verkopen maken het Scheveningse 
bedrijf uniek.

Pionier en vooraanstaande ziekenhuizen
Er is nog een factor die Royal Health Foam 
bijzonder maakt en dat zijn Oscar Jol en 
Chris Nederhorst, oprichters en eigenaren 
van het bedrijf. Al in 1989 begonnen zij 
samen H20 Waterbedden in de Java-
straat wat ze ruim 10 jaar samen gerund 
hebben. Nederhorst en Jol zijn matrassen-
experts die binnen hun vakgebied alom 
bekend zijn, maar voor het grote publiek 
totaal onbekend. Veel zaken die nu alom 

geaccepteerd zijn, zijn door hen bedacht, 
ontwikkeld en op de markt gebracht. Zo 
experimenteerde zij met verschillende 
schuimsoorten om zo te komen tot matras-
sen die geschikt zijn voor medisch gebruik. 
Het gevolg is dat het bedrijf nu leverancier 
is voor verschillende vooraanstaande 
ziekenhuizen.

Uitvinders proefslapen nemen risico 
miskoop weg
“Wij zijn de eersten geweest die met gratis 
proefslapen begonnen in 1998”, vertelt 
Chris Nederhorst van de Scheveningse ma-
trassenfabriek Royal Health Foam. Hij krijgt 
pretogen als hij doorgaat met vertellen 
hoe hij tegen de stroom in is gegaan: “De 
hele markt was er tegen. Mijn leveran-
ciers waren boos, omdat zij vonden dat er 
sprake was van oneerlijke concurrentie. 
Mensen kochten opeens risicoloos bij ons 
in tegenstelkling tot bij onze concurrentie. 
Maar eerlijker kunnen we niet zijn. Wij zijn 
duidelijk en open naar onze klanten. Nog 
steeds zijn wij uniek met de bijzondere 
combinatie van 45 dagen proefslapen en 

‘niet tevreden, geld terug’ garantie. Dus 
mensen krijgen geen waardebonnen of iets 
dergelijks als de matras niet bevalt maar 
hun geld terug!”. In de showroom aan de 
Soetensstraat (zijstraat van de Stevinstraat) 
en op de website is een koopjeshoek waar-
op de retour gekomen matrassen staan. 
Deze gaan met een buitengewoon hoge 
korting direct in de uitverkoop. “Dit zijn 
matrassen waarbij achteraf de voorkeur uit 
was gegaan naar een wat hardere of juist 
iets zachtere matras.

Vakhandel en huismerken
Toch kunnen mensen ook in de showroom 
een matras uitproberen, ondanks Corona. 
Hier komen mensen, soms urenlang, op de 
matras liggen om deze uit te proberen. He-
laas biedt dat geen enkele garantie of het
nieuwe matras ook echt goed en pret-
tig zal slapen. Tijdens het slapen kom je 
op een ander bewustzijnsniveau. Alleen 
door echt, thuis op de matras te slapen 
weet je 100% zeker of je ook gedurende 
de hele garantietermijn van 10 jaar prettig 
zal slapen.” Royal Health Foam heeft geen 
hoge reclame- en marketingkosten en 
levert niet via winkels. Het bedrijf levert de 
vakhandel en maakt verschillende huismer-
ken voor beddenwinkels. “Jammer genoeg 
willen veel collega’s vooral prijstechnisch 
goedkoop inkopen, waardoor er niet veel 
eer aan het vakhandel-werk te behalen 
valt. Ik vind het veel leuker matrassen te 
ontwikkelen en klanten te helpen die echt 
baat hebben bij goede kwaliteit en onze 
kwaliteit waarderen.

Concurrenten kopiëren
Zoals veel technische ontwikkelingen bij 
matrassen in de loop der jaren gekopieerd 
worden door concurrenten gebeurt dat ook 
bij Royal Health Foam. Lastig, maar Jol en 
Nederhorst zien dat als een compliment om-
dat fabrikanten, leveranciers en winkeliers 
binnen de branche weten dat de Haagse 
ondernemers altijd op zoek zijn naar nieuwe 
ontwikkelingen om uiteindelijk hun klanten 
een goede slaap te kunnen garanderen. 
Nederhorst: “Niet met marketingpraatjes, 
maar met gedegen advies dat is gestoeld op 
kennis, kunde en jarenlange ervaring.”

Medische toepassingen
Nederhorst en Jol hebben contact met de 
TU Delft, TU Eindhoven en werkte met 
Philips samen aan verschillende ‘slaap’ pro-
jecten. Ook leveren ze aan diverse zieken-
huizen en maken ze speciale matrassen voor 
boten, caravans, campers en vrachtwagens. 
Sinds begin dit jaar mogen we ook schui-
men leveren aan Zeilmakerij Vrolijk in onze 
Scheveningse haven. Leuk om met andere 
vakspecialisten samen te werken!
Kortom, op het gebied van écht goed slapen 
is Royal Health Foam het ‘stille’ adres waar 
nog maar weinig mensen van af weten maar 
waar de hele matrassen branche al jaren van 
profiteert. Doe zelf ook uw voordeel!

Royal Health Foam matrassen
(www.healthfoam.com)
Soetensstraat 18 
(Zijstraat van de Stevinstraat)
070-3387010

Zeg, kent u de matrassen man? Die woont in Scheveningen

Dinsdag 24 augustus 2021
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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 (57) John Vroom (autojournalist)

U weet dat ik eigenlijk weinig 
heb met Franse auto’s, maar de 
Caravelle vond ik toch wel erg 
mooi. Zo elegant en ik herin-
ner mij nog de foto’s van deze 
Renault met Brigitte Bardot in 
haar zo typerende ruitjesoutfit. 
Gelukkig hoefden auto’s in die 
tijd nog geen familiegezicht te 
hebben, waardoor ze allemaal 
op elkaar lijken van een bepaald 
merk zoals nu. Met name uit 
Amerika ontstond de vraag 
naar een Roadster-uitvoering 
van de Dauphine. Het idee voor 
het model ontstond tijdens een 
conventie in Florida en daar-
door kreeg het model de naam 
Floride. Hij werd gepresenteerd 
op de Parijse Autosalon in 1958. 
De basis van de Floride was de 
Dauphine, maar dat zag je niet 
aan de buitenkant. De Floride 

was leverbaar als Coupé en als 
Cabriolet, eventueel voorzien 
van een harde winterkap. De 
buitenlijnen waren scherp en 
elegant, bijna Italiaans. Strakke 
motorkap waaronder eigenlijk 
de bagageruimte zat. Aan de ach-
terkant ook een mooi gelijnde 
achterklep met daaronder de 
845cc Dauphine motor met 35 
pk. Het dashboard, nou ja ‘dash-
board’, was grotendeels overge-
nomen uit de Dauphine, zonder 
enig sportief extra. Beeldschoon 
vond ik altijd het Dauphine stuur 
en dus ook het Floride stuur. 
Zoals gezegd, het dashboard 
had weinig sportiefs, maar was 
wel praktisch van opzet. Zeer 
rechttoe rechtaan. Renault-rij-
ders herinneren zich ongetwij-
feld het forse hendel links onder 
het stuur voor de verlichting 

en de claxon en, typisch Frans, 
rechtsonder het stuur het slappe 
hendeltje voor de richtingaan-
wijzers. Rechtsonder het stuur 
zat het contactslot met de zeer 
herkenbare universele Neiman- 
sleutel. Het koppelings- en 
rempedaal kwamen rechtstreeks 
uit de schuine bodemplaat. Scha-
kelen met een vrij iel pookje. 
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johnvroom@planet.nl 

utoherinneringen roepen bij mij ook altijd 
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Ze heette Marian van Velzen en werkte in 
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en zo kwam ik erop toen ik in de Theresiastraat een 
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Katinka nog één keertje 
om. Daarna zijn haar 
ogen weer gericht op de 
witte Saab 99, de auto 
van haar dromen.
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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
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    Zuid-Holland Sport Met alle voetbalwedstrijden in de  
        Tweede en Derde Divisie die in Zuid-Holland worden ge-
         speeld. Presentatie: Herman Nanninga en Menno Tamming
        (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    UIT! (op 29 aug nog van 10.00 - 12.00 uur)

10.00 uur    Muziek van alle Tijden (herhaling om 17.00 uur)
Pieter Kuipers draait muziek op verzoek. (op 28 aug nog van 9.00-10.00 uur)

12.00 uur    Adres Onbekend
Zoektochten naar uit het oog verloren bekenden, met Ron Kas.

14.00 uur    Vroeger werd Later (tot 17.00 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 (17/8)
       Team West opsporingsprogramma met Kirsten van Dissel (vanaf 24/8)

wo: Eruit op de Buis  Met op 25/8 een rondleiding door Museon in Den 
Haag en op 1/9 door de Hortus Botanicus In Leiden.

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

11.00 uur   LIVE Herdenking Oranjehotel Scheveningen

17.00 uur   Westdoc Met op 28/8 de documentaireserie Vaart (deel 3)
over het leven van binnenvaartschippers, gepresenteerd door Elles de 
Bruin. Op 4/9 een Westdoc over het Oranjehotel in Scehevingen. 

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

20.00 uur TV West Sport Elke zondag, direct na Studio Sport: alle 
samenvattingen van het regionale topamateurvoetbal in
TV West Sport.

Van 28 augustus t/m 
3 september staat
Radio West in het teken
van de jaren ‘80

De Laan van Meerdervoort heeft een lengte 
van 5800 meter en is daarmee de langste 
laan van Nederland. Met een loop die be-
gint in het Centrum en eindigt in Kijkduin. 
In Den Haag is er geen andere straat, weg 
of laan die zoveel verschillende wijken met 
elkaar verbindt. De naam kwam al rond 
1860 voor. Vernoemd naar een pad dat 
leidde naar boerderij Meerdervoort. Voor-
heen stond het ook bekend als Dekker-
slaantje, naar bewoner en bezitter Jacobus 
den Dekker. In 1904 werd de naam Laan 
van Meerdervoort officieel vastgelegd. 
Maar in de volksmond wordt de laan ook 
wel aangeduid als de Laan van Enzovoort. 

Bijgaande foto is gemaakt in 1907. We 
zien een fraai straatbeeld met daarop de 
kruising Laan van Meerdervoort en de 
Koningin Emmakade. We kijken richting het 
verderop gelegen Conradkade en Suezkade, 
waar tussendoor het verversingskanaal 
rustig richting zee stroomt. Links op de foto 
staat een man, al dan niet geposeerd voor 
een paard en wagen. Toen nog een veel 
gebruikt vervoersmiddel. De man kijkt naar 
de fotograaf en had in deze tijd richting het 
nabijgelegen Vredespaleis gekeken. In 1907 
werd in Den Haag de tweede vredescon-
ferentie gehouden, de eerste was in 1899, 
waarin vertegenwoordigers van 44 landen 
afspraken maakten over methoden van oor-
logsvoering. Tijdens de conferentie werd de 
eerste steen gelegd voor het Vredespaleis.

Op de foto zien we tram 7 rijden, gebruik-
makend van een elektrische bovenleiding, 
tussen haltes Beeklaan en het Plein. In 
hetzelfde jaar, op 7 maart, reed in Den Haag 
de laatste paardentram. In het midden 
zien we een tramhuisje die ook diende als 
kiosk. Hier konden tramkaartjes, maar ook 
kranten en lekkernij als chocola worden 
gekocht. Het straatbeeld toont geen auto’s. 
Volwassenen en kinderen staan of lopen 
midden op de weg. Wat een verschil met 
deze tijd. Het kruispunt is nu een van de 
drukste van Den Haag. We zien aan de 
linkerkant de hoek Koningin Emmakade en 
de Laan van Meerdervoort. Iets verderop 
bevindt zich nummer 174 waar fourreur 
J. Beder bont bewerkte tot kledingstukken. 
Niet vermoedend dat zoveel jaar later op 
hetzelfde adres enthousiaste redactieleden 
bezig zijn met de volgende editie van de 
leukste krant van Den Haag. 

Laan van Meerdervoort. Een laan waar 
Hagenezen en Hagenaars elkaar ontmoe-
ten. Waar verschillende werelden in elkaar 
overvloeien. 

Juist hier is de redactie van De Haagse 
Tijden gevestigd. Een krant makend op 
het groen en het geel voor alle inwoners 
van Den Haag. Mooier kan niet.

Jan Kaffa
jankaffa@hotmail.com

en Haag is gebouwd op drassig veen- en op stevig 
zandgrond. Symbolisch weergegeven in de Haagse 
stadskleuren groen en geel. Van oudsher woonden op 

het veen de gewone man in kleine, vaak krakkemikkige huis-
jes aan modderige steegjes. Terwijl op het zand welgestelde 
burgers grote, statige huizen aan brede straten en lanen lieten 
bouwen. Volgens de Haagse overlevering staat het groen dan 
ook voor veen en de Hagenees en het geel voor zand en de 
Hagenaar. De Laan van Meerdervoort wordt gezien als de denk-
beeldige scheidslijn tussen deze twee werelden.

D

Haagse Tijden op de 
Laan van Meerdervoort

De Laan van Meerdervoort in 1907

Kom langs of kijk op starstijlmeubelen.nl

De mooiste bloemstoffen 
vindt je bij de grootste in 

klassieke meubelen!

HIER MOET U 
EVEN IN GEZETEN 

HEBBEN
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Frida - Viva La Vida

Frida - Viva La Vida is een 
fascinerend en inzichtgevend 
portret van Frida Kahlo, een 
geniaal kunstenares en een 
bijzondere vrouw. Frida Kahlo 
(1907-1954), de Mexicaanse 
kunstenares, wist als geen ander 
haar eigen, overwegend schrij-
nende levensverhaal te vangen 
in kleurrijke zelfportretten. Haar 

werk is intens en weerspiegelt de aanhoudende fysieke pijn die ze had, het verdriet 
over haar kinderloosheid, haar politieke betrokkenheid en haar liefdesverdriet. Na 
haar dood werd Frida Kahlo een icoon die honderdduizenden bezoekers trekt naar 
exposities over de hele wereld. Ze is een fenomeen en inspiratiebron voor boeken, 
muziek, films en mode. Maar wie was Frida in het echte leven? En hoe kunnen haar 
schilderijen zoveel energie en levenslust uitstralen, zelfs als ze pijn en lijden afbeel-
den? De documentaire Frida - Viva La Vida verbeeldt in zes hoofdstukken een reis op 
zoek naar Frida, midden in het hart van Mexico. 

Wanneer & waar: di 24, do 26 & vr 27 aug, Omniversum, President Kennedylaan 5
Meer info via www.omniversum.nl

Vissermannen Zout & Zoet

Muzee presenteert vanaf 4 september Vis-
sermannen Zout & Zoet. Zoute en zoete herin-
neringen van 12 vissers opgetekend in 12 
kraakheldere portretten en een videodocu-
mentaire van Roderik Rotting. Vissermannen 
Zout & Zout vertelt het verhaal van hoe het 
werkelijk is om visser op Scheveningen te zijn. 
Over de harde en de zachte kant, over plezier 
en verdriet, volle zee en het vaste land: over 
zout en zoet. De spreekwoordelijk blanke pit 
onder de veelal ruwe bolster wordt juist ook 
belicht. Want hoe was het om als jonge jongen 
aan boord te gaan en hoe ging het leven er-
aan toe als je weken van huis was? Hoe voelt 
windkracht 10 en wat betekent het om volle 
netten met vis binnen te halen. Hoe zoet is het 
om eindelijk weer aan land te stappen en bij moeder in de teil gewassen te worden 
of als volwassen man je pasgeboren kroost voor de eerste keer te zien.

Wanneer & waar: vanaf za 4 sept, Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 90-92
Meer info via www.muzeescheveningen.nl

Jazz in de gracht

Jazz in de gracht is 
een supergezellig 
muziekfestival in de 
binnenstad van Den 
Haag. Op en rond het 
water langs de Bier-
kade, Dunne Bierkade, 
het Groenewegje, de 
Veenkade en de Hooi-
gracht geven tientallen 
jazzartiesten gratis 
concerten vanaf boten 

en drijvende podia. Tijdens het muziekevenement kun je bij de verschillende 
cafés en restaurants aan de kades genieten van een hapje en een drankje. Ook zal 
er een groot aantal foodtrucks op de kades staan waar aller lei culinaire lekker-
nijen te halen zijn. Zonder twijfel het gezelligste jazzfestival van Nederland! Aan 
de Dunne Bierkade en het Groenewegje zijn er meerdere haltes waar de muzi-
kanten spelen, en op de Bierkade bevinden zich verschillende podia. Hier zullen 
ook diverse foodtrucks staan met culinaire lekkernijen. Bij de Veenkade ligt een 
podium in de gracht en geniet je vanaf de terrasboten en de kade van de concer-
ten. Ook de Hooikade zal dit jaar gesierd worden met varende platbodems met 
jazzbandjes. 

Wanneer & waar: do 26 t/m za 28 aug, Binnenstad 
Meer info via www.jazzindegracht.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.

Midsummer Ensemble - Ein kleines deutsches Requiem

Het Midsummer Ensemble kijkt 
verlangend uit naar de opening van 
het nieuwe culturele seizoen voor 
amateurmusici. In een sfeervolle en in-
tieme setting brengt het ensemble een 
bijzondere bewerking van Ein deuts-
ches Requiem van Johannes Brahms. 
Anders dan een traditioneel requiem is 
dit geen gebed voor het zielenheil van 
een overledene, maar troostmuziek 
voor de nabestaanden.
Brahms schreef dit werk voor koor, orkest en twee solisten en maakte later zelf een 
bewerking met quatre-mains pianobegeleiding. Speciaal voor het Midsummer Ensem-
blebewerkte dirigent en artistiek leider Jeroen Spitteler Ein deutsches Requiem voor 
kamerkoor, klein orkest, piano en één solist. Van de zeven delen van het requiem voeren 
we er vijf uit – het wordt dus Ein kleines deutsches Requiem.

Wanneer & waar: vr 27 aug, Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 90
Meer info via www.midsummervoices.nl

I’m an Artist

‘Vooral Doorgaan’ 
is de hartenkreet 
van danser, choreo-
graaf, showman en 
tv-persoonlijkheid 
Barrie Stevens. Met 
zijn alleszeggende 
theaterprogramma 
I‘m an Artist staat 
hij het komende sei-
zoen in de theaters. 
Een Brit van 77 jaar? 
Who cares. Vooral 

Doorgaan! Die kreet sluit mooi aan bij de hartekreet van Ramses Shaffy ‘we zullen 
doorgaan’ die gebruikt werd door de Paul van Vliet Academie tijdens de corona-crisis. 
Terwijl links en rechts steungelden werden uitgedeeld, viste de academie voornamelijk 
achter het net en dreigde in zwaar weer te komen. ‘Dat mag niet gebeuren’, dacht Barrie 
Stevens en hij bood spontaan aan om een avond zijn voorstelling in theater Diligentia te 
spelen als benefiet voor de Paul van Vliet Academie. In I’m an Artist zingt, dans en ver-
telt Barrie in een intieme setting over zijn leven. Bijvoorbeeld hoe hij als achttienjarige 
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Wanneer & waar: ma 30 aug, Theater Diligentia, Lange Voorhout 5
Meer info via www.diligentia-pepijn.nl

Dinsdag 24 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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Op die kleuterschool viel ik al 
op een leuk blond meisje dat 
Annie heette. Zij was van Sche-
veningse origine. Ik was diep-
bedroefd toen ik haar pruilend 
op een stoeltje in de hoek zag 
zitten. Zij was door de juf be-
straft en ik had ontzettend met 
haar te doen. Weliswaar wist 
ik niet welk misdrijf dat meisje 
had begaan, maar die straf was 
in mijn kleuterogen veel te 
zwaar. Ik was toen al voor meer 
vredelievende oplossingen en 
ik haatte die juf die zo direct 
bestraffend was opgetreden. 
En eigenlijk is het tot op heden 
niet meer goed gekomen tussen 
mij en die juf. Het gaat hier om 
een principe.

Ik beëindigde de kleuterschool 
en ging naar de lagere school 
in de Vlierboomstraat. Tot 
mijn geluk zat er op die lagere 
school ook een Annie in mijn 
klas. Ik kon dus mijn affectie 
verleggen. Dit meisje was iets 
groter dan ik. Zij behoorde 
kennelijk tot de categorie snel-

groeiende meisjes. Daarom zat 
zij ook achter mij in de klas en 
moest ik mij steeds omdraaien 
om haar te kunnen begluren. 
Dat leverde me regelmatig 
vermaningen van de juf op.

Er kwam mobilisatie en daarna 
oorlog en onze school kreeg 
een oorlogsbestemming. Wij 
werden daardoor naar een 
andere school verwezen, een 
half uur à drie kwartier lopen 
verder weg, afhankelijk van 
het tempo en de paslengte. Er 
ontstonden kleine groepjes 
kinderen uit die school, die 
door de Copenicusstraat en 
de Valkenboskade liepen en 
de Laan van Meerdervoort 
overstaken om naar dat andere 
schoolgebouw in de Abeelstraat 
te gaan. Ik sloot mij natuurlijk 
aan bij het groepje waarvan 
ook die Annie deel uitmaakte 
en probeerde daar indruk op 
haar te maken door onderweg 
allerlei misselijke baldadig-
heden uit te halen die ik toen 
zelf wel erg leuk vond maar 

waar niemand om lachte. Mijn 
moeder, die kennelijk vroeg 
bezorgd was of ik wel ooit ver-
kering zou krijgen maakte nog 
wel eens suggerende ‘grapjes’ 
over een meisje dat bij ons aan 
de overkant woonde. Maar zij 
heette niet Annie. Zij kwam dus 
niet in aanmerking. 

Bij die Annie had ik ondanks die 
baldadigheden in het begin wei-
nig succes, maar warempel op 
een dag bleek ik toch door haar 
te zijn opgemerkt en in de gratie 
te zijn gekomen. Ze deed me 
meteen, vooruitlopend op haar 
toekomstige hormonale ontwik-
keling, alvast een aanbod voor 
de lange termijn met betrekking 
tot een onderwerp waarvan ik 
tot dusver altijd had gedacht 
dat dit alleen onder jongens 
schertsend ter sprake kwam en 
dat die gedachten bij meisjes 
taboe waren. Daar stond ik als 
twaalfjarige schooljongen, over-
rompeld en met mijn mond vol 

tanden. En in mijn verbijstering 
wees ik het aanbod af waardoor 
er al direct een eind kwam aan 
mijn eerste amoureuze verhou-
ding die nog niet eens begonnen 
was. Die impulsieve afwijzing 
was natuurlijk een grote fout. 
Ik had beter het aanbod wat in 
beraad kunnen houden.

We naderden het eind van de 
lagere school en we werden 
heringedeeld. Ik kwam terecht 
bij ‘de stommelingen’ en zij bij 
‘de knapperds’. Dat bracht na-
tuurlijk nog meer verwijdering 
tussen ons.

We kwamen toch in hetzelfde 
vervolgonderwijs terecht en 
mijn hoop gloeide weer op. 
Maar we zaten niet meer in 
dezelfde klas. En tot overmaat 
van ramp zat zij zelfs in een heel 
ander deel van de school. Ik 
kon dus mijn verdere ambities 
wel vergeten. Toch ving ik nog 
wel eens een glimpje van haar 

op wanneer we op die school 
gezamenlijk werden gelucht. 
We moesten dan braaf op het 
schoolplein lopen, rond de 
overdekte fietsenrekken die in 
het midden stonden, nauwge-
zet geobserveerd door enkele 
schoolmagistraten die bij de 
minste overtreding ingrepen. 
Door die fietsenrekken heen 
kon ik haar dan wel eens aan de 
andere kant daarvan zien lopen, 
ook bezig aan haar rondjes, en 
in druk gesprek. Zij zal mij wel 
niet hebben opgemerkt en ze 
zal ook haar aanbod wel zijn 
vergeten.

Ik ben toch zestig jaar geluk-
kig getrouwd geweest. Maar 
niet met een Annie. Ik woon nu 
alleen, maar ik heb momenteel 
een huishoudelijke hulp. Zij 
houdt eens per veertien dagen 
mijn huis van vreemde smet-
ten vrij. Zij klopt en veegt en 
zuigt stof (machinaal). Zij heet 
toevallig Annie maar voor de 
zekerheid spreek ik haar aan 
met ‘Mevrouw’.

Gé C Witmaar
gcwitmaar@gmail.com

Dinsdag 24 augustus 2021

“Daar stond ik als twaalfjarige 
schooljongen, overrompeld en met 
mijn mond vol tanden”

n mijn allerjongste jaren viel ik al op meis-
jes die Annie heetten. Dat begon eigenlijk 
al op de kleuterschool in de Anemoon-

straat. Ik veronderstel nu dat het kwam doordat ik 
toen dacht dat er bij die naam ook bijzonder leuke 
meisjes hoorden. Ik ben in die gedachte eigenlijk 
nooit teleurgesteld. 

I
Annie en de verliefde Haagse schooljongen

De kleuterklas. Ikzelf zit op het muurtje rechts (het tweede jongetje).

Spelen in speeltuin De Bataaf, Scheveningse Bosjes 1945. Foto: collectie HGA

070 - 2210499
merlijn@inessentieuitvaarten.nl
www.inessentieuitvaarten.nl

24/7
bereikbaar

070 - 2210499
merlijn@inessentieuitvaarten.nl
www.inessentieuitvaarten.nl

Afscheid nemen 
van wie iemand 
in essentie was.

In Essentie uitvaarten helpt je hierbij, 
we lopen samen een stukje op, 

tot zover als nodig is.

Merlijn Berkhout-Schippers
Integer, betrouwbaar, persoonlijk

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
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VOOR ADVIES: www.hennink.info | (0900)0105 | Zinkwerf 45 | 2544 EC | Den Haag
(lokaal tarief)

Badkamer aanpassingen
zoals een mooie inloopdouche!
Bent u bang om te vallen in de badkamer?
Hennink denkt met u mee.

Complete verbouwingen • Duurzame oplossingen • Storingsdienst •  Technisch onderhoud • Dakreparaties
Mechanische ventilatie • Badkamer • Sanitair • Keukens • Elektra • CV nieuw / reparatie

instal lat ietechniek b.v.
TOTAALINSTALLATEUR

PERSONEEL

GEZOCHT

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  
2 september mailen naar 
puzzel@dehaagsetijden.nl. 
 
Oplossingen vorige editie:
1. Sudoku: 4
2. Zweedse puzzel: Vaccineren
3. Kruiswoordpuzzel: Zondebok 

Puzzel & Win! 
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SUDOKU1

Wij feliciteren de winnaar van de vorige editie met een 
mooie prijs, aangeboden door de Fifties Store.  
De nostalgische Crosley 302 Wandtelefoon gaat naar:
Joke Valk te Den Haag

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

Horizontaal: 1 slotstuk  6 muzikale hulde  11 dierengeluid  12 mestvocht  13 vers  14 de lezer heil  16 
monster  18 pasvorm  20 pl. in Zuid-Holland  22 karakter  23 flard  25 larve  26 populaire groet  27 
bijbelse figuur  28 eikenschors  30 kleine ruimte  31 toevluchtsoord  33 bijbelse figuur  35 en andere  
36 numero  38 staaf  41 Europese taal  45 zangstem  47 troefkaart  48 snelle loop  49 pl. in België  
51 vergrootglas  53 graan  55 drinkgelegenheid  56 deel van Oostenrijk  58 computergeheugen  59 
graansoort  60 bijwoord  61 Chinees gerecht  63 hetzelfde  65 in orde  66 land in Afrika  67 door water 
omgeven land.

Verticaal: 1 koningstitel  2 voeg  3 vaartuig  4 laatstleden  5 deel v.e. week  6 uitsluitend  7 bolgewas  
8 slaapplaats  9 levenslucht  10 rangtelwoord  11 staat in Amerika  15 loopstok  17 zangstuk  19 
gereed  21 uiting van vreugde  23 soort hert  24 pausennaam  27 slingerplant  29 vuurmond  32 
tennisterm  34 bergpas  37 stopplaats  38 hemellichaam  39 deel v.h. hoofd  40 hulde  41 bonus  42 
domoor  43 rookgerei  44 pl. in Friesland  46 riv. in Frankrijk  50 idool  52 klein paard  54 rondhout  55 
bewusteloosheid  57 stuk stof  59 opstootje  62 heilige  64 dat is.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59

60 61 62 63 64 65

66 67

KRUISWOORDPUZZEL2

38 34 37 12 22 52 29 4244 65 11

E T N A S S E R D A W T
J S E K Z P O U L E A A
K I I H A P J E I W N A
A D Z M E N P T A A D R
A E A D E M A N E G E A
R P N R O R B A C I L P
P O N K G G F D L N R P
S G V E R L O V E N O A
F O R A F E L L D E U O
A L A B I L I T E I T H
W F A V L E E S O R E C
L V L E Z E V I W T S E

Adressant
Afspraakje
Bacil
Echoapparaat
Elfen
Folie
Graaf

Gratie
Hapje
Kanaal
Kompel
Labiliteit
Logopedist
Manege

Nazien
Poule
Rafel
Remise
Sonde
Trien
Verloven

Vezel
Vlees
Vlier
Wandelroute
Woede
Zeilen

E T N A S S E R D A W T
J S E K Z P O U L E A A
K I I H A P J E I W N A
A D Z M E N P T A A D R
A E A D E M A N E G E A
R P N R O R B A C I L P
P O N K G G F D L N R P
S G V E R L O V E N O A
F O R A F E L L D E U O
A L A B I L I T E I T H
W F A V L E E S O R E C
L V L E Z E V I W T S E

WOORDZOEKER3

WINNAAR

Win nu deze geweldige Coca-Cola Fishtail-klok, t.w.v. € 29,95.
Naast zijn functionaliteit is het ook een erg coole decoratie in elke kamer! 

Verkrijgbaar bij de Fifties Store www.fiftiesstore.nl 
Namensestraat 73 - 2587 VX Den Haag - 070 3585810
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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 7 september 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 24 augustus 2021


