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Duindorp is immers ooit gebouwd 
als een vissersdorp, met kleine 
huisjes, want de mannen waren 
toch de hele week van huis. In 
die tijd was visvangen op zee nog 
‘core business’ en Vlaggetjesdag 
werd elk jaar gevierd met de 
terugkeer in de haven, met de 
echte vangst. Vlaggetjesdag vieren 
we overigens nog steeds, maar 
de uitgaande en terugkerende 
vissersboten zijn er niet meer; de 
vis komt uit de zee bij Noorwegen. 
In die tijd bestond de bewoners-
groep in de Vlielandsestraat 
vooral uit reders (Vooys bijvoor-
beeld), leraren of onderwijzers 
en verzekeringsinspecteurs in 
het bijzonder. Duindorp is in de 
oorlogsjaren onbewoond geweest; 
het maakte deel uit van de Atlan-
tikwal en alle bewoners moesten 
vertrekken. Na de oorlog is Duin-
dorp tijdelijk als interneringsge-
bied voor ex-NSB’ers gebruikt. 
In ons huis was dat terug te zien 
toen ik ging behangen: in een 
slaapkamertje verschenen na het 
verwijderen van het oude behang 
de getekende hakenkruizen.

Overigens was de Vlielandse-
straat in 1969-1970 grotendeels 
voorzien van koophuizen en dat 
is vandaag de dag nog steeds het 
geval. Duindorp was in die begin-
jaren overwegend christelijk, het 

CDA behaalde er van oudsher de 
meeste stemmen. Nu domineren 
partijen als de PVV en de Groep de 
Mos, mede op basis van onvrede 
die in Duindorp is ontstaan. Dat de 
kerkgang in die tijd nog belangrijk 
was, bleek uit de rijen van wel zes 
tot negen personen die de rijweg 
in ‘onze’ straat op zondag volledig 
in beslag namen op weg naar de 
Julianakerk. En haalde je het in je 
hoofd om op zondag voor de deur 
je auto te wassen, dan kreeg je er 
verbaal van langs. In de loop der 
jaren is er veel veranderd. 

Zo ook de woningbouw in Duin-
dorp: de oude behuizing en uit de 
tijd zijnde vissershuisjes hebben 
plaats gemaakt voor veel (duurde-
re) nieuwbouw. Aan de Wiering-
sestraat verschenen nóg duurdere 
appartementen met uitzicht op 
zee. Voor veel jongere Duindor-
pers is het steeds moeilijker ge-
worden om een woning te vinden 
in het dorp achter de duinen en 
zo deel te blijven uitmaken van de 
typische cultuur van burenhulp en 
‘doe maar gewoon’. De onderlinge 
verbondenheid is groot in Duin-
dorp en er wordt graag vastgehou-
den aan het vertrouwde. Nieuwe 
inwoners werden niet altijd even 
makkelijk geaccepteerd. In de 
Vlielandsestraat hadden we hier 
overigens nooit veel last van. Ook 

was het een komen en gaan van 
bewoners en lang niet iedereen 
nam deel aan de Duindorpse cul-
tuur. Veel Duindorpers noemden 
de Vlielandsestraat spottend ‘de 
goudkust’. Overigens hield de 
Duindorpse cultuur ook echt op 
bij het Verversingskanaal langs de 
Houtrustweg. Ik weet nog goed 
dat mijn kinderen op school zaten 
in de Pluvierstraat en ik deel uit-
maakte van de oudercommissie. 
Die school had een dependance 
aan de Westduinweg, aan de 
andere kant van het kanaal dus. Ik 
stelde eens voor om gezamenlijk 
te overleggen met de oudercom-
missie van ‘de andere kant’.  

Het was vloeken in de kerk: dat 
kon niet, want dat waren totaal 
andere mensen. Wie veronderstelt 
dat Duindorp een onderdeel is van 
de Scheveningse cultuur, denkt 
dus verkeerd. Deze stelling was 
enigszins terug te zien in de strijd 
tussen Duindorp en Scheveningen 
om het hoogste vuur.

Duindorpers zijn in mijn ogen al-
tijd een beetje opstandig geweest, 
wellicht ook wantrouwend naar 
de overheid, naar het gezag. In 
die vijftig jaar dat ik er woonde 
was er weleens een relletje of een 
opstandje, wat steevast breed 
werd uitgemeten in de lokale 

of landelijke pers. Er werd dan 
veelal voorbijgegaan aan de feite-
lijke oorzaken. Dat wantrouwen 
begrijp ik overigens wel. Dat er 
nieuwbouw wordt gerealiseerd 
is op zich prima - een facelift 
kan immers geen kwaad - maar 
helaas is deze voor veel bewo-
ners financieel niet bereikbaar. 
Natuurlijk zijn er projectontwik-
kelaars die hun ambitie verder 
laten reiken dan het gebied rond 
de havens, waar ook al dure flats 
en een hotel verrezen zijn. Duin-
dorp ligt achter de duinen en wat 
zou er mooier zijn dan een dorp 
realiseren met mooie apparte-
menten ‘achter de duinen’, op 
loopafstand van het zogenoemde 
stille strand. Ik woon er inmid-
dels niet meer, maar hoop wel 
dat dat strand echt stil blijft. Laat 
Duindorpers zich maar blijven 
verzetten tegen de ambities van 
de ontwikkelaars.

Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl
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Westduinen ter hoogte van Duindorp. Foto: Harry van Reeken, collectie Haags Gemeentearchief

Luchtfoto van de kust ter hoogte van de haven in noordelijke richting. Op de voorgrond de 
Westduinen en Duindorp. Foto: Delta-Phot, Haags Gemeentearchief

Kijk op het 
verleden 

Drie dappere 
Scheveningers

De moeilijke 
beginjaren van 
De Regentes

Pag. 3

Pag. 5

Pag. 8-9

Jamin op de 
Hoefkade

Pag. 14

Loosduinsekade 175 
2571 BW 's-Gravenhage 

Tel: 070-3603927
info@vd-vlugt.nl

www.glashandel-vandervlugt.nl

a drie jaar ingewoond te hebben bij mijn 
schoonouders op de Soestdijksekade (in 
een vierkamer etagewoning) en twee jaar in 

een bovenwoning op de Loosduinseweg, kwam ik met 
mijn gezin - toen met twee kinderen - in 1969 terecht 
in de Vlielandsestraat. In Duindorp dus. Een mooie 
straat die door veel Duindorpers niet als authentiek 
Duindorp werd (en wordt) gezien. 

N
Duindorp, van vroeger tot nu



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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Haags Mopje
Ik zit op een terras aan de Boulevard en zeg tegen de serveer-
ster: “Deze koffie smaakt naar zeep”, waarop ze zegt: “Oh sorry, 
dan heeft u per ongeluk thee gekregen, want onze koffie smaakt 
naar lijm”.
Wilma van der Veen 
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.

Willem van Genk
De kunstenaar Willem van Genk 
(1927-2005) werd geboren in 
Voorburg en woonde bijna zijn 
hele leven in Den Haag.  

Hij was een opvallende, tamelijk 
zonderlinge man die vaak over 
straat ging in een lange zwarte 
lakjas. Zijn appartement aan 
de Harmelenstraat 28 was 
een kunstwerk op zich, maar 
hij werd vooral bekend door 
zijn tekeningen, schilderijen, 
collages en uit afval gemaakte 

trolleybussen. In 2019 en 2020 
was in de Hermitage in Amster-
dam een grote tentoonstelling 
over hem te zien. 
Ik ben bezig met een boek over 
het leven en werk van Willem 
van Genk en zou graag in con-
tact komen met mensen die hem 
nog hebben gekend of iets over 
hem weten. Binnenkort zal in 
De Haagse Tijden een uitgebreid 
artikel over Willem van Genk 
verschijnen.
Jack van der Weide
jackvanderweide64@gmail.com

Familie Molier
Ik ben al geruime tijd bezig met 
het verzamelen van gegevens 
over de familie Molier, en dan 
met name de gegevens over wat 
de leden van de familie deden. 
Zo weet ik dat er een boekbin-
derij in de familie voorkomt 
en ook een carrosseriebedrijf. 
Allemaal in Den Haag. Mocht u 
mij willen helpen, dan verneem 
ik graag van u.
H. Tenwolde
tenwoldemolier@gmail.com

Toneelgroep Visie
Wat een leuk verhaal schreef 
Ruurd Berendes in De Haagse 
Tijden van 7 september, over 
toneelgroep Visie. Heel grappig 
om te lezen. Herkenbaar. Na een 
tiental jaren voor dagblad Het 
Binnenhof te hebben gewerkt, 
begon ik eind jaren tachtig te 
recenseren voor de Haagsche 
Courant.

Ik heb altijd genoten van de 
voorstellingen en met plezier 
geschreven, maar ben mij pas 
later bewust geworden, dat 
ik onbedoeld mensen heb 
gekwetst. Immers, het was vrije-
tijdstoneel en iedereen deed 
met plezier zijn of haar best. 
Daarom ben ik er in de jaren 
negentig mee gestopt. 
Het verhaal over Visie is smake-
lijk om te lezen. Hartelijk dank. 
Zo’n verhaal doet mij goed. 
Wel jammer dat de tijden veran-
deren en dat ‘Visie’ er kennelijk 
niet meer is.
Len van der Maaten
lenvandermaaten@kpnmail.nl

The Hague info Store 
Onlangs was de officiële 
opening van The Hague info 
Store op Den Haag CS, door 
wethouder Saskia Bruines en 
Sjaak Bral. Ik heb van die ge-
legenheid vele foto’s gemaakt; 
hierbij een foto van Sjaak 
Bral bij een van de producten 
die verkocht worden. In deze 
winkel worden louter Haagse 
producen verkocht, zoals de 
Haagse Hopjes, ansichtkaarten 
van Den Haag/Scheveningen 
en uiteraard de vele boeken 
over Den Haag. Wie weet vin-

den lezers het leuk om er eens 
een kijkje te nemen!
Jan van Es
jc-vanes@ziggo.nl

Foto’s uit de oude doos
Ik heb deze foto in bezit, waar-
van ik niet weet wie erop staan. 
De foto komt uit een erfenis 
van mijn oom, die net als ik nu, 
amateur genealoog was. De 
kinderen op de foto zouden uit 
de families Bout, Verheul of En-
derman kunnen zijn, voor zover 
ik heb gezocht in mijn genealo-
gische gegevens kan ik ze niet 
vinden. Aangezien de fotograaf 
Jean Vaessen (La Haye) is, die 
tussen 1903-1912 te Den Haag 
werkzaam is geweest, plaats 
ik mijn oproep in deze krant. 
De kinderen op de foto zouden 
tussen zeven en zestien jaar 
oud kunnen zijn en de foto zou 
tussen 1903-1908 zijn genomen, 
volgens diverse kenners. Zijn er 
wellicht lezers die mij verder 
kunnen helpen?
Wessel Eijkman
w.eijkman@upcmail.nl

Lijflied Advendo
In De Haagse Tijden nr. 13 2021 las ik - op zoek naar het lijflied van Ad-
vendo - een artikel over de Haagse gymnastiekvereniging Advendo en de 
heer Zuijderveld, bij wie ik zelf ook op gymnastiek heb gezeten. Het hele 
verhaal van de auteur sprak me erg aan. In het artikel vond ik niets terug 
over de inhoud van het lied, dat ik altijd prachtig vond. Al begreep ik er 
als kind niet veel van, ik zong het uit volle borst mee tijdens de jaarbij-
eenkomst of voordat we gingen marcheren. Het lied begint als volgt:

Geen vriendenband zo hecht en sterk,  
als onder turners wordt gevonden 

geen vriendenband zo hecht en sterk 
ons aan Advendo houdt verbonden

Advendo laat uw vaandels wapp’ren
Frank en vrij langs straat of plein

Zorg dat wat er kome moge
trouw toch uwe leus te zijn

Turnen voor een krachtig lichaam
en een opgewekte geest

Tot vermaak en tot ontspanning,
maar tot Godes eer het meest.

Ik was benieuwd of de schrijver van het artikel dit lied ook nog kent en dit 
ook heeft gezongen. Zelf had ik de gymnastieklessen in de Weesperstraat. 
Ook vraag ik mij af of dit lijflied van de club nog ergens te beluisteren is.
Ria Westerhuis, riwest43@gmail.com
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Het bombardement van 3 
maart 1945, de nasleep van 
de oorlog en de wederopbouw 
hebben zeker invloed gehad 
op het begin van mijn bestaan. 
Gelukkig kon vanaf die tijd de 
toekomst in vrijheid tegemoet 
worden gezien. Van nature kon 
ik aardig tekenen en de opge-
dane indrukken in mijn leven 
legde ik nogal eens op papier 
of doek vast. Dat tekenen is een 
erfenis van talentvolle voorou-
ders. Mijn overgrootvader A.M. 
Geijp (André) (1955-1926) was 
een ‘bekende’ kunstschilder, 
die gewerkt heeft in de centraal 
gelegen Rivierenbuurt-Noord 
van Den Haag. Hij had zijn 
atelier in de Nieuwe Hekkelaan 
op nummer 57. Bovendien was 
zijn vader leraar geweest op de 
tekenacademie van Middelburg.

Dan zit het tekenen als het ware 
in je DNA. Voor mij niet iets 
bijzonders, het ging me immers 
gemakkelijk af. De behoefte om 
bijzondere gebeurtenissen die 
ik waarnam op tekenpapier of 
anderszins vast te leggen is een 
drijfveer om daar uitvoering aan 
te geven. De Belgische kunstschil-
der René Magritte (1898-1967) 
is er één die ik zeer bewonder, 
hij probeert ook in zijn geest een 
en ander te creëren. Het is mooi 
om onmogelijke situaties uit te 
beelden. Op de lagere school viel 
dat vanaf klas één al op door 
juffrouw van Spronsen. Achteraf 
gezien was het bijzonder dat mijn 
moeder de tekeningen, gemaakt 
op de Van Hoogstratenschool of 
thuis, van meet af aan bewaarde. 
Ze was immers trots dat haar 
zoon tekentalent bezat.

Na mijn trouwen in maart 1971 
kreeg ik van haar het hele verza-
melde tekenwerk mee en vanaf 
dat moment ging ik daar zelf 
mee door, omdat het zo’n mooi 
gebaar van haar was. Telkens 

als er weer iets op papier kwam, 
werd het gerangschikt en op 
datum in ordners ondergebracht, 
overzichtelijk in zuurvrije 
insteekhoezen. Momenteel, na 
75 jaar, zijn dat zo’n veertien 
volle ordners. Wanneer je deze 
verzameling als autodidact weer 
eens gadeslaat, ervaar je dat het 
tekenwerk beter is geworden en 
de opgetekende gebeurtenissen 
zo snel voorbij zijn gegaan.

Het zijn nu al historische tijds-
beelden, waarnemingen uit mijn 
leven en hierbij laat ik een klein 
deel de revue passeren. Een 
mini-selectie uit de inmiddels 
aanzienlijke collectie waarmee 
menig museum gevuld zou 
kunnen worden. Tijden veran-
deren. Zo was bijvoorbeeld een 
plaatjesboek geen leesboek en 
bovendien schadelijk voor de 
jeugd, beweerde men destijds. 
Toch werden stripboeken 
gaandeweg steeds populairder. 
Bovendien hebben afbeeldingen 
veelal meer zeggingskracht dan 
tekst, is een opvatting van menig 
hedendaagse reclamemaker. 

Een van de productiefste illus-
tratrices van Nederland, Jenny Jo-
hanna Dalenoord, heeft hierover 
eens gezegd: ”Tekenen is een 
visuele manier van vertellen”. Op-
merkelijk is dat ik dit terug las op 
pagina 5 in De Haagse Tijden van 
29 september. Maar ook dat al 
haar vooroorlogse werk verloren 

is gegaan tijdens het bombarde-
ment van 3 maart. Zij woonde in 
de Emmastraat (in de oorlog de 
Agathastraat) op nummer 75 en 
mijn opa en oma (oudste zoon 
van de hierboven genoemde 
kunstschilder André) woonde 
een paar deuren verder op num-
mer 53. Ook daar gingen fraaie 
schilderijen in de vlammenzee 
verloren, schilderijen die hij van 
zijn vader had gekregen. In 2013 
plaatste ik een oproep in De Oud 
Hagenaar of schilderijenbezitters 
van mijn overgrootvader zich 
wilden melden, om zodoende 
meer kennis te vergaren over zijn 
werk. Daar zijn veel verrassende 
reacties op gekomen. 

Als nakomeling van talentvolle 
voorouders bied ik u hierbij een 
klein beeldverhaal uit het archief 
van bijzondere momenten uit 
mijn leven.

Han Geijp
han.geijp@skpnet.nl

anneer je geboren bent op 31 januari 1945 
in de kraamkliniek Frankenslag aan de 
Laan van Nieuw Oost-Indië, dan kreeg je 

als vanzelf het predicaat mee een rasechte Bezui-
denhouter of wel ‘Hagenees’ te zijn. Verder in de 
tijd, wanneer je die leefomgeving gaat verkennen, 
wat begon met de autopet, dan was je beland in een 
te gekke ‘speeltuin’ waar veel te ontdekken viel. 
Door al het puin om je heen werd je gaandeweg 
nieuwsgierig, hoe zou het er vroeger toch hebben 
uitgezien? Het historisch besef werd ongemerkt 
aangewakkerd.

W

Delftweg, olieverf op doek

Kringloop, 1988

Einde stoomtijdperk

Holland, 2002

Witte motor

Scheve toren Pijnacker

Uit het boekje ‘Koken met bloemen’

Kijk op het verleden 
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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

 
 BBTTRR  RREEIIZZEENN  www.BTRreizen.nl 

      055 - 5059500   

      005555  --  55005599550000    ··    WWWWWW..BBTTRRRREEIIZZEENN..NNLL   

 

 

BTR Reizen heeft nog veel meer Autovakanties met leuke arrangementen 
en All Inclusive Hotels op de mooiste plekjes in Nederland & Duitsland 

 

 

LLaaaattssttee  ppllaaaattsseenn  --  bbooeekk  ssnneell  uu  kkuunntt  nnoogg  mmeeee  !!  
BBrruunncchhccrruuiissee  vvaann  SScchhoooonnhhoovveenn  --  RRootttteerrddaamm  

Op zondag 26 september 2021 organiseert BTR Reizen een gezellige dag uit. 
Per luxe touringcar reist van uw opstapplaats naar Schoonhoven. Hier scheept 
u in op het gezellige partyschip MS Jacqueline voor een brunchcruise naar 
Rotterdam. Na deze cruise wordt u weer teruggebracht naar uw opstapplaats.                                      

Prijs is slechts € 55,00 per persoon 
Inclusief: 

 Reis per luxe touringcar 
 Prachtige vaarroute met MS Jacqueline 
 Koffie of thee met gebak 
 Heerlijke brunch aan boord 

Exclusief: 
 Reserveringskosten € 7,50 per boeking 
 Overige verteringen aan boord 

AAllll  IInncclluussiivvee  HHootteellss    
AAuuttoovvaakkaannttiieess      

AAuuttoovvaakkaannttiieess      
aarrrraannggeemmeenntteenn  

All Inclusive Hotel Op de Boud ***  
 

 5 dagen Valkenburg / Zuid-Limburg va.€ 246,- p.p. 
All Inclusive Hotel Oranjeoord *** 
 

 5 dagen Hoog Soeren / Veluwe va.€ 274,- p.p. 
All Inclusive Hotel Gaasterland ***  
 

 5 dagen Rijs / Friesland va.€ 246,- p.p. 
All Inclusive Hotel Brauer *** 
 

 5 dagen Treis-karden / Moezel va.€ 233,- p.p. 
All Inclusive Hotel Am Wall ***  
 

 5 dagen Soest / Sauerland va.€ 269,- p.p. 
All Inclusive Hotel Der Jägerhof *** 
 

 5 dagen Badessen / Teutoburgerwald va. € 259,- p.p. 

Ontdek de Veluwe  
 Hotel Villa Vennendaal in Nunspeet 
 

 3, 4 en 5 dagen op de Veluwe va.€ 159,- p.p. 
Fietsen en wandelen in Brabant 
 Best Western Hotel Nobis Asten 
 

 3 dagen in Brabant va. € 99,- p.p. 
Culinair hoogstandjes 
 Boetiek Hotel Plein Vijf in Deurne 
 

 3 dagen het gastvrije Brabant va.€ 136,- p.p. 
Fietsen van hotel naar hotel in Brabant 
 van Asten naar Deurne en Helmond 
 

 8 dagen het mooie Brabant va. € 469,- p.p.   

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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De Vierde Engels-
Nederlandse Oorlog
De in 1775 begonnen Ameri-
kaanse Vrijheidsoorlog was aan-
leiding voor diverse Amsterdam-
se kooplieden om onder meer 
wapens naar de opstandelingen 
tegen het Britse bewind in Ame-
rika te smokkelen. Bovendien 
werd er tussen deze kooplieden 
en de opstandelingen een han-
delsovereenkomst voorbereid 
en mede daarom verklaarde de 
Engelse regering de Republiek 
der Zeven Verenigde Neder-
landen de oorlog. Deze oorlog, 
de Vierde Engels-Nederlandse 
Oorlog genoemd, duurde van 
december 1780 tot mei 1784.

Eind 1780 krijgt een Scheve-
ningse reder de opdracht van 
een Amsterdams handelshuis 
om in Sools, een plaatsje aan de 
kust van Suffolk in Engeland, 
brieven op te halen. Hoewel er 
al de nodige geruchten over een 
oorlog met Engeland de ronde 
doen, vindt die reder het toch 
verantwoord om een bootje met 
een vierkoppige bemanning 
die kant uit te sturen. Wanneer 
de vier Scheveningers op 26 
decem ber in de haven van Sools 
afmeren, worden ze onmid-
dellijk gearresteerd. Eerderge-
noemd boekje met de titel ‘Tafe-
reel eener ontvluchting van drie 
Scheveningsche visschers met een 
bootje uit Engeland naar Holland 
in januarij van de jare 1781’ 
beschrijft hoe het die beman-
ningsleden vergaan is en daar 
kom ik later op terug. Dit boek is 
geschreven door de Schevening-
se hoefsmid en dichter Cornelis 
Gébel (1794–1859).

Hoewel ook in 1781 en later al 
het nodige werd gepubliceerd 
over dit boeiende verhaal 
verscheen het boekje pas vijftig 
jaar later. Zo heeft de bekende 
schrijfster Betje Wolff in 1871 
een lo�lied geschreven op de 
drie dappere Scheveningers. 
Dit lo�lied eindigt als volgt: 

Zy die dit Liedjen heeft gedicht, 
Acht zich verpligt, Acht zich 
verpligt Om van de stoute daad 
te melden, Door u verricht, door 
u verricht; ’t Voldoet u, vrienden, 
ook wel ligt.

In 1930 heeft de schrijver 
P.J. Risseeuw in een Christelijk
 Jeugdjaarboek het verhaal 
Jongens van Stavast geschre-
ven. Hier gaat het om hetzelf-
de verhaal, aangepast voor 
de jeugd. De illustraties zijn 
getekend door Pol Dom die op 
dat moment in de Duinstraat 
in Scheveningen woonde. Vier 
jaar later verscheen dit verhaal 
in boekvorm en de illustraties 
die daarin staan zijn getekend 
door Roeland Koning, die op dat 
moment in Wassenaar woonde. 
In de Haagsche Courant van 
11 april 1981 heeft Lex Dalen 
Gilhuys een lezenswaardig 
artikel over dit onderwerp ge-
schreven en in 1994 verscheen 
het boekje Over drie dappere 
Scheveningers, vooral tot stand 
gekomen door het onderzoek 
van André Dijkhuizen.

En dan nu mijn versie 
van het verhaal
Op maandag 25 december 1780 
vertrok uit Scheveningen een 
pink met aan boord de stuur-
man Arie Bruin en de matrozen 
Dijkhuizen, Spaans en Pronk. 
(Een pink is een klein zeilschip 
dat we als de voorloper van de 
bomschuit kunnen zien. Het is 
een strandvaartuig en dat wil 
zeggen dat het op het strand 
getrokken moest worden. De 
oorspronkelijk eerste haven van 
Scheveningen is pas rond 1900 
gegraven.) De volgende dag 
kwam het scheepje in de haven 
van Sools aan en de vier be-
manningsleden werden meteen 
gearresteerd. De reder die ze de 
zee opgestuurd had, zat er dus 
schromelijk naast. Onder andere 
het roer en de zeilen werden aan 
wal gebracht om ontsnappen on-
mogelijk te maken. Na een week 

besloten de gevangengenomen 
zeelieden een vluchtpoging te 
ondernemen. Omdat de bewa-
kers niet goed opletten, wisten 
ze een boot te bemachtigen en al 
roeiend de haven uit te komen. 
Omdat de wind uit de verkeerde 
richting kwam, werden ze echter 
al snel gedwongen om terug te 
keren. Het wonderlijke was dat 
de Engelsen niets van die vlucht-
poging gemerkt hadden. 

Vijf dagen later probeerden ze 
het nog eens, dat wil zeggen de 
drie matrozen. Ze beschikten 
inmiddels over roeiriemen, vier 
hemden, een kompas, een kruik 
water en een brood. De stuur-
man vond het te gevaarlijk en 
hij is dan ook zo goed als zeker 
tot het einde van die oorlog 
in Engeland gebleven. Om 
midden in de winter met een 
open vaartuig van zes bij twee 
meter zonder redelijke tuigage 
de Noordzee over te steken, is 
vanzelfsprekend een uiterst 
hachelijke onderneming, maar 

toch waagden Arie, Cornelis en 
Michiel het erop. In dichte mist 
roeiden ze de haven uit en een 
mijl uit de kust knoopten ze van 
de vier hemden een zeiltje om 
iets sneller vooruit te komen. 
Ze hadden het geluk dat het 
zicht beter werd, zodat ze zich 
op de sterren konden oriënte-
ren. Op maandag 8 januari in 
de middag riep Arie plotseling: 
“Mannen, ik zou wel zeggen dat 
ik land zag!” En dat klopte, de 
kerktorens van Scheveningen en 
’s-Gravenhage kwamen in zicht. 
De branding was echter zo hevig 
dat ze moesten wachten op een 
gunstig moment om de boot op 
het strand te zetten. Rond drie 
uur lukte dat. Ze waren vieren-
veertig uur op zee geweest en 
hadden zo’n 180 kilometer ge-
varen, dat wil zeggen ongeveer 
vier kilometer per uur en dat 
had slechter gekund. Ze waren 
geland op het strand bij Ter 
Heijde, nog geen elf kilometer 
ten zuidwesten van Scheve-
ningen. Na een tijdje uitgerust 

te hebben in de woning van 
de schepen (een wethouder) 
van Ter Heijde, gingen de drie 
bemanningsleden met paard en 
wagen op huis aan. Drie dagen
later werd de boot op een wagen
geladen en naar ’s-Gravenhage 
gebracht. Het ging immers om 
een gekaapt vijandig vaartuig 
en ze hadden besloten om de 
boot aan de stadhouder aan 
te bieden. Het gaat hier om 
stadhouder Willem V, prins van 
Oranje-Nassau. De stadhouder 
schonk de boot aan de beman-
ning, samen met een som geld. 
Arie, Cornelis en Michiel gingen 
in diverse steden en dorpen hun 
verhaal vertellen en ook dat 
bracht geld in het laadje. 
Dit avontuur heeft zo te zien 
indruk gemaakt en dan niet al-
leen in die tijd zelf. Tot slot een 
gedicht dat in 1781 geschreven 
is en à 4 stuivers te bekomen 
was bij B. Vermeulen, boekver-
kooper op de Markt, bezyden 
het Boterhuis in ’s Gravenhage. 

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

k kreeg onlangs van een vriend een in 1831 
uitgegeven boekje te leen. Als kenner van 
de geschiedenis van Scheveningen heeft 

hij, André Dijkhuizen, onderzoek gedaan naar de 
waargebeurde geschiedenis die in dit boekje be-
schreven wordt. Meer dan voldoende reden voor mij 
om hierover een bijdrage voor De Haagse Tijden te 
gaan schrijven.

I

Illustratie door Pol Dom

Drie dappere
Scheveningers

Eerwimpel voor drie manhafte pinklieden van Scheveningen

Wie Onverzaagdheid, Moed en vlug Beleid waardeerd,
Roem zulke Braaven, die daar van een Voorbeeld geeven,
Drie Pinklièn, waardig dat men hun met Lof verëerd,
En dat hunn’ Naamen staan in ’s Lands Kronyk geschreeven.

Dien Mist, noch duistre Nacht, noch guure Kouw, deed beeven,
Geen schroomelyke Plas en Afstand heeft gekeerd;
Noch akeligst Gevaar deed schroomen voor hun Leeven,
Ja zelf onpeilbaar Diep verschrikt noch afgeweerd: 

Die overmand, bedreigd met boejens door hun Dwingers,
Na kort en goed beraad, ontvlooden met een Boot,
Hoe klein, toch groot genoeg voor hun geprangd in nood.

Vraag niet, wie deeze zijn? Drie Braave Scheveningers!
Aan wien, die ’t Al bestuurd, zijn Hulp en Bystand schonk,
En veilig overbragt: Dykhuizen, Spaans en Pronk.

En dat hunn’ Naamen staan in ’s Lands Kronyk geschreeven.

Dien Mist, noch duistre Nacht, noch guure Kouw, deed beeven,



Die wordt dit jaar weer gehou-
den, maar in verband met de 
coronamaatregelen wel in een 
aangepaste vorm. Het gebeurt 
op de avond van 12 oktober 
(19.00 – 21.00 uur) in de be-
kende Studio B van de Centrale 
Bibliotheek. De quiz kent twee 
delen: een publieksronde en 
een expertronde. Wij zijn voor 
die eerste ronde op zoek naar 
tachtig deelnemers, die online 
van huis uit willen meedoen. 
Zij zullen in Studio B op een 

groot scherm te zien zijn, naar 
voorbeeld van de BNN VARA-
cabaretquiz Even tot hier. Dit 
deel van de quiz heeft een be-
hoorlijk, maar niet al te zwaar 
niveau. De beste deelnemer 
krijgt de titel ‘Publiekswinnaar’.     

Het tweede uur is bestemd 
voor de expertronde, waarin 
een aantal teams strijdt om de 
felbegeerde HHQ-wisselbokaal. 
Dit keer zijn dat de teams van 
Geschiedkundige Vereniging 
Die Haghe, de Vrienden van 
Den Haag, de stadsgidsen van 
het Gilde en van het Huygens 
Instituut voor Nederlandse 
Geschiedenis. In deze ronde 
zijn de vragen complexer. We 
proberen de experts bewust op 
het verkeerde been te zetten! 
De quiz wordt rechtstreeks 

op televisie uitgezonden via 
DenHaagFM en gestreamd via 
de website van DenHaagFM. U 
kunt live, maar ook later thuis, 
kijken naar de quiz. Simpel 
vanuit uw luie stoel, vanachter 
uw pc, laptop, iPad of mobiel. 
Dat kost niets. 

U meldt zich aan via 
haagsehistorie.nl/agenda 
en u ontvangt enkele dagen 
van tevoren een link.

Meedoen
Het aantal online-deelnemers 
is beperkt tot tachtig. De deel-
name is gratis. 
Opgave is alleen mogelijk via 
haagsehistorie.nl/agenda. 
U ontvangt later een 
instructie hoe de deelname 
precies werkt.

Wilt u liever live komen kijken 
in Studio B van de Centrale 
Bieb? U bent van harte welkom, 
maar dan kost het wel iets:  
€ 2,50 voor abonnees van 
Haagse Historie Magazine én 

voor leden van Die Haghe, 
anders € 5. In ruil voor de 
entreeprijs ontvangt u een bon 
voor uw eerste consumptie. Ook 
hier geldt: reserveer snel, het 
aantal zaalplaatsen is beperkt. 
Uiteraard respecteren wij alle 
coronaregels. 

Met dank aan…
De organisatie van de Haagse 
Historie Quiz ligt in handen van 
Haagse Historie magazine. De 
jury bestaat uit Henk Grootveld, 
Kees Stal en Herman Rosenberg. 
De presentatie door lokale jour-
nalisten Ivar Lingen en Sandrine 
Thelosen.
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Doe digitaal mee aan de vijfde  
Haagse Historie Quiz!

at gekke torentje bij het Zwarte Pad, waar diende dat eigenlijk voor? Wat is 
het oudste gebouw van Den Haag? Op welke middelbare school leerden 
Van Kooten en De Bie elkaar kennen? Waar woonde de schilder Paulus 

Potter? Wie meent dit soort vragen over Den Haag aan te kunnen, moet zich vooral 
melden voor deelname aan de Haagse Historie Quiz. 

D

Wilt u ons helpen dit prachtige 
initiatief voort te zetten? 
Wij zijn blij met allerlei soorten van 
hulp en ondersteuning. Zo zijn we heel blij 
met fl exibele inzet, maar ook de wekelijkse 
terugkerende inzet. Door heel Den Haag 
hebben we locaties waar senioren graag 
komen om elkaar te ontmoeten. 

Haags Ontmoeten is een plek in de wijk waar kwetsbare zelfstandig 
wonende Haagse ouderen en hun mantelzorgers meer dan welkom zijn. 

Er zijn 47 locaties verspreid over heel Den Haag.

Ouderen uit uw buurt zijn 
blij met uw helpende hand.

Samen is alles leuker!

Wilt u 
Haags Ontmoeten helpen?

Wilt u 
Haags Ontmoeten helpen?

Wordv� jwi� iger!

www.haagsontmoeten.nl/helpen

Extra informatie.
Wilt u meer weten over Haags 
Ontmoeten of heeft u een 
talent die u wilt inzetten? 

Irene Meijers 
TEL 06 10 74 76 71 
MAIL i.meijers@xtra.nl

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Rolf, Linda, Paul en Michelle van DELA

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

Aan de quiz werken mee: 
Gemeente Den Haag, Fonds 
1818, Centrale Bibliotheek, 
Haags Historisch Museum, 
Haags Gemeentearchief, 
Monumentenzorg, Stichting 
Haagse Historie & Erfgoed, 
Geschiedkundige Vereniging 
Die Haghe, Vereniging 
Vrienden van Den Haag, 
het Gilde, Huygensinstituut 
Universiteit Leiden/Den Haag. 
Mediapartners: DenHaagFM,  
Den Haag Centraal, Haagse 
Historie magazine en  
De Haagse Tijden.
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Vanaf mijn hoge uitkijkpost op 
de Prinsegracht overzag ik het 
dagelijkse verkeer uit die naoor-
logse jaren. Behalve de gierende 
trams wanneer zij de bocht bij de 
Lijnbaan rondden, en de langge-
rekte bussen van de WSM met als 
eindpunt de Grote Markt, bleef 
ook het massale fietsverkeer in 
de spitsuren mij bij. Honderden, 
zo geen duizenden ambtenaren, 
in driedubbeldikke rijen, be-
volkten tweemaal daags de toen 
nog autoarme Prinsegracht. En 
van de weinige auto’s die er wel 
reden in die jaren van naoorlogse 
schaarste kon je zeker als jongen 
nauwelijks missen; een Ameri-
kaanse slee zoals een Studebaker 
of zo’n Buick Super, die dan statig 
aan je voorbij zoefde. Het model, 
het chroom, de uitstraling en 
die paardenkrachten waarmee 
ze werden voortgestuwd, maar 
ook het aantal cilinders dat ze 
aandreef. Over dit alles verhaalde 
oom Wim, en over nog zoveel 
meer specifieks op autogebied, in 
een vanzelf toepasselijk jargon. 
Onvergetelijk!

Op een goede dag bleek ooms FN 
te zijn ingeruild voor een Norton, 
made in England. Deze was van 
een zwaarder kaliber, 500cc en 

bovendien een kopklepper, dus 
meteen een stuk pittiger. Wat 
een machtig, waanzinnig geluid 
als je het gas van deze ‘fiets’ een 
paar keer flink intrapte. Intus-
sen raakten de muren van mijn 
kamertje onzichtbaar door al die 
motorplaatjes van merken als 
Eijsinck (‘Jub’), BSA, DKW, BMW, 
NSU (‘Na starten uitgeput’), 
Indian, ‘Help Douwen’ Harley-Da-
vidson en nog vele andere. De 
Harley-Davidson was al snel in 
het blauw in gebruik bij de Haag-
se politie. Dit merk had onder de 
naam H.D. Liberator in de oorlog 
in het Amerikaanse leger furore 
gemaakt. 

Van oom Wim leerde ik de 
nodige technische begrippen als 
viertact, tweetact (‘kettingzaag’), 
zijklepper, gasfabriek (carbora-
teur), cardan-aandrijving, tele-
scoopvork, terugslag, pingelen, 
en wat er al niet meer bij een 
motorfiets kwam kijken. Een 
wat breder opzicht dan enkel 
de glanzende, louter esthetische 
buitenkant, wat bij mij leidde 
tot kennis en begrip van het 
fenomeen motorfiets. Oom Wim 
onderhield zijn ‘ijzer’ met veel 
liefde; hij schuwde dan ook de 
‘houtjes-toutjes fiets.’

Op een dag knalde ik bij oom 
Wim achterop de Norton naar 
Schiphol, waar we vanaf het 
buitendakterras lurkend aan een 
Pepsi Cola met rietje toekeken 
hoe er een vliegtuig landde. Vast 
een Super Constellation, met zijn 
vier machtige propellers. Even la-
ter werd er een trap aangerold en 
daalden de passagiers, uitgewuifd 
door de complete bemanning, als 
koningskinderen tree voor tree af 
naar het voormalige polderland. 

In de zomer had je natuurlijk 
het TT- spektakel in Assen. Op 
een weekend in juni waren mijn 
moeder en oom Wim onderweg 
naar Assen, naar de onweer-
staanbare TT. Ikzelf bleef thuis bij 
tante Rie en oom Klaas, waar wij 
na onze evacuatie na de oorlog 
waren ingekwartierd. Even een 
zijweg: Tijdens de oorlog waren 
er zo’n 60.000 Hagenaars de stad 
uit gezet. Toen die terugkeerden, 
evenals de overlevenden uit de 
concentratie-kampen, en een 
paar jaar later nog eens rond 
de 300.000 repatrianten uit 
Nederlands-Indië, was verplichte 
inkwartiering de enige oplossing 
voor het immense huisves-
tingsprobleem. En dat zou ons 
Hagenaars en Hagenezen nog 
tot aan de jaren zestig blijven 
kwellen. Niet in het minst om 
de niet aflatende oproep van 
onze regeerders om massaal te 
emigreren! Week in, week uit. De 
slogan was ‘Nederland is vol, er 

is te weinig werk.’ Door 
deze politiek verdwe-
nen er maar liefst drie 
heel goede vrienden 
uit mijn leven, die de 
boodschap helaas seri-
eus namen. Regeren? 
Is dat ook niet een 
beetje vooruitzien? 

Bij de TT gebeurde 
dat bewuste jaar een 
dodelijk ongeluk, 
wat niet ongewoon 
was, begreep ik van 
oom Wim. Dit keer een 
Finse coureur die uit de bocht 
vloog en het leven erbij liet. Des-
alnietteman hadden ze genoten. 
Niet alleen van het daverende 
motorgebeuren, maar ook van 
het kamperen op de Drentse 
hei. Mijn moeder ontsnapte er 
maar net aan een adderbeet. En 
zo’n vleesetende plant op de hei, 
die nam je toch als aandenken 
mee naar huis. Best avontuur-
lijk, slapen in zo’n lichtgewicht  
sheltertje (klein tentje), een 
donzen slaapzak, een primus om 
het blikvoer op te warmen en 
‘s avonds bij het kampvuur op 
het ritme van de banjo kam-
peerliedjes zingen. Hoog op de 
gele wagen was een favoriet. Na 
de nodige ‘neutjes’ zeer oude 
jenever sliep je die nacht als een 
vorst... Ook bij het kamperen 
stond bij oom Wim kwaliteit 
voorop, en het vertrouwde merk 
Carl Denig stond daar dan ook 
borg voor. Hun tweede voorge-
nomen bezoek aan de TT werd 
onderweg naar Assen ernstig 
vertraagd door een klapband. 
Gelukkig liep dat net goed af.  

Naast de TT was er op racemotor 
gebied ook nog de zogenaamde 
Speedway. Op speciale motoren. 
Deze spoten door Den Haag 
over de sintels rondom het 
complex van voetbalclub BMT. 
Daar duelleerden met name de 
Windmolens uit Den Haag tegen 
de Vliegende Hollanders uit 

Rijswijk. Oppassen! Wegblijven 
uit de bochten. Levensgevaarlijk! 
Die wedstrijden trokken veel 
publiek. Op de kermis maakte ik 
natuurlijk kennis met motorra-
cen tegen de steile wand. Waar, 
althans in mijn ogen, heldhaftig 
gespot werd met de zwaarte-
kracht, waarover ik net op school 
een en ander had geleerd. Hoe 
het uiteindelijk afliep met de mo-
torliefde van oom Wim is gauw 
gezegd. Maar eerst was er nog die 
waarschuwing van het (nood)lot. 
Tijdens een bezoek aan een waar-
zegger – god weet waarom - ‘zag’ 
deze een breukje in de voorvork 
van de Norton. En geloof het of 
niet, bij nadere inspectie bleek 
dat euvel nog waar te zijn ook, 
en onstnapten oom Wim en mijn 
moeder aan een mogelijk lelijk 
ongeval. Goddank! Maar toen 
ze kort daarna in de stromende 
regen een slip maakten in de 
tramrails op de Herengracht en 
daar zogenaamde ‘straatschurft’ 
aan overhielden, was de lol 
van het motorrijden er bij hen 
voorgoed af. De Norton werd al 
spoedig ingeruild voor een boot, 
een tot plezierjacht omgebouwde 
havenschuit, die Quo Vadis werd 
gedoopt. En waarom zou je ook 
niet laten zien dat er bij jou thuis 
een Prisma Latijns citatenboek 
op de boekenplank pronkt…?   

Theo van der wacht   
twacht@casema.nl   

ijn stiefvader, oom Wim, was geabon-
neerd op de tijdschriften Motor en Mo-
torfiets (of was het Motorsport?). Zelf 

reed hij bij zijn binnenkomst in onze familie 
rond 1947 op een FN-350cc (Fabrique Nationale 
d’Armes de Guerre), een Belgisch merk. Zoals 
uit de naam blijkt, gaat het hier om een oorlogs-
wapenfabriek. Menig plaatje uit zo’n voornoemd 
motortijdschrift vond een plekje aan de muur 
van mijn dakkamertje op de Prinsegracht 180 te 
‘s-Gravenhage. Overigens, mijn allerprilste indruk 
van zo’n gemotoriseerde fiets is een vage maar 
zonnige foto uit de jaren dertig, met als berijder 
mijn vader Maarten tijdens een toertje over ons 
vroegere, vooroorlogse Curaçao.

M

De allereerste TT in 1925. Foto: collectie Rolder historisch gezelschap

Nederlandsche TT in Assen, 1925

Verkeer op de Prinsegracht, ter hoogte van de Boekhorststraat, gezien naar de Grote Markt, 1948. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Motorsport uit 
de oude doos
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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

In 1963 ging ik met vriendinnen 
op zondag naar de jeugdkerk 
Ichtus in de Duinkerksestraat. 
Hoewel ik gereformeerd ben 
opgegroeid, ging ik toch naar 
de hervormde kerk, omdat mijn 
vriendinnen hervormd waren. Na 
de dienst werd er samen gezon-
gen en koffiegedronken. Ook gin-
gen we met een groep vrienden 
en vriendinnen regelmatig na de 
dienst bij elkaar koffiedrinken, 
wat erg gezellig was. We liepen 
dan samen door de Stevinstraat 
naar huis en lachten heel wat af.

De hervormde gemeente had 
een wijkgebouw aan de Gevers 
Deynootweg, Maranatha. Daar 
werd door het CJV Bosch en Duin 
regelmatig een clubavond geor-
ganiseerd op zondagavond, in de 
crypte van het gebouw. Door de 
broer van een vriendin werden 
wij uitgenodigd om hier ook 
naartoe te gaan. Omdat ik op een 
middelbare meisjesschool zat, 

vond ik het als vijftienjarige heel 
spannend, want er waren ook 
jongens aanwezig! We hebben 
daar heel wat leuke avonden ge-
had. Er werd gekaart, gediscussi-
eerd en af en toe hadden we een 
feestavond, zoals met carnaval. 
Dan was iedereen verkleed. Ik 
weet nog veel namen van de 
mensen die op de foto staan: de 
broers Gijs en Jan Bregman, Bep 
Hoogenraad, Jenny Brouwer, 
Leo Smallegange, Jan de Vries, 
Dickie Blokzijl, Teun Ammeraal, 
Chiel de Roode, Onnie Knoester, 
Josje Molenaar (nu Joyche Pons), 
Johnny… en ikzelf. De rest ben 
ik vergeten. Ook Sjaak en Miep 
Kuiper waren er vaak bij. Helaas 
ben ik het contact met velen 
kwijtgeraakt. 

Ook werd er soms een dansavond 
georganiseerd in het wijkgebouw 
van de Ichtus kerk, met een 
bandje. Dat was in de jaren zestig 
helemaal in, toen waren er vele 

bands in opkomst. Volgens mij 
vond het elke maand plaats en we 
verheugden ons er altijd op en 
kleedden ons in de hipste jurkjes 
die we konden vinden. Yvonne de 
Graaf was een van de vriendinnen 
die altijd meeging. Ook haar ben 
ik uit het oog verloren. Ik herin-
ner me een avond met de Pirates 
in het hoofdgebouw van Mara-
natha, nog met drummer Jaap 
Eggermont, waar we helemaal 
schor van thuis kwamen omdat 
we zo hard mee gilden met de 
muziek. En een piep in mijn oor 
tot de volgende dag. 

Met dezelfde mensen van de CJV 
hadden we ook eens per jaar een 
kerstdiner, dat plaatsvond in de 
Pansierstraat. Ik heb de menu’s 
nog, getekend door iedereen die 
erbij was. Simpel eten, maar het 
was ontzettend gezellig en hier 
zijn vele prille liefdes ontstaan. 
Soms was er een feestje bij 
iemand thuis. Zo herinner ik me 

een feestje bij Onnie Knoester, 
in de kamer ensuite van haar 
ouders. Daar kreeg ik een korte 
verkering met Sjaak, de broer van 
vriendin Miep. Later werden er 
ook feesten gegeven in het eerste 
VCL, schoolfeesten op de HTS 
Wegastraat, de Marathon, Den 
Hout en nog vele andere plekken 
in Den Haag. Uiteindelijk eindigde 
ik in Tiffany’s en de Paddock. 

Zo komen er door berichten op 
Facebook veel dingen van vroe-
ger naar boven, die schijnbaar 
vergeten waren… Maar ik heb 
een tas met foto’s van vroeger, 
waardoor ik altijd weer kan 
terugkijken naar een leuke, 
gezellige en eenvoudige tijd!

Lonneke Passchier
lonpasschier@hotmail.com

Maranatha in Scheveningen
en bericht op Facebook op de pagina ‘Wat is het fijn om een Sche-
veninger te zijn’ (en dat ben ik, geboren en niet helemaal getogen…) 
trok mijn aandacht. Het ging over het wijkgebouw Maranatha aan de 

Gevers Deynootweg. Iemand vroeg wat er in dat gebouw plaatsvond. Ik ging 
gelijk terug in mijn herinneringen!

E

VERTO BOUCLÉ
400 breed • 5 kleuren • jute rug
Winkelprijs € 69,90 € 36,90

SISAL-LOOK BOUCLÉ
Diverse soorten
Winkelprijs € 89,90  € 59,90

VELOURS TAPIJT
400 breed • 8 kleuren • superzacht
Winkelprijs € 149,-

Nu bij ons:

Nu bij ons:

Nu vanaf, incl. gelegd:

Incl. gelegd

  € 99,
AXMINSTER TAPIJT
Bloemtapijten • 400 breed
Diverse kleuren  € 149,
BERBER
400 breed • 6 kleuren• 100% scheerwol
Winkelprijs € 199,90 € 129,

BOUCLÉ TAPIJT
400 breed • 7 kleuren
Winkelprijs € 69,- € 49,90

KAMERBREED VINYL
400 breed • 3 mm dik
Winkelprijs € 79,- € 49,90

KA-ME-TA TAPIJT

AMSTERDAMSE VEERKADE 51 - DEN HAAG - 070-346 70 44
(ca. 25 m. van het Spui, 900 m2 showroom). Openingstijden: ma-vrij: 10.00 - 18.00 uur, za: 10.00 - 17.00 uur

Dit is slechts een greep uit onze collectie

  

 

FRISÉ TAPIJT
400 breed • 5 kleuren • jute rug
Winkelprijs € 99,90

 € 69,90

VINYL alle soorten
Keuken, gang, woonkamer en slaapkamer

Vanaf:  € 39,9090
    € 19,

  

Let op! Kamerbreed prijs!

Nu vanaf, incl. gelegd: 200 br. 400 br.

Nu vanaf, incl. gelegd:

Nu bij ons, incl. gelegd:

SISAL-TAPIJT
100% • 400 breed • diverse kleuren
Winkelprijs € 135,-
Nu vanaf:

Nu bij ons, incl. gelegd:

Nu bij ons, incl. gelegd:

 

TRAPPEN BEKLEDEN
Specialist in traplopers
Incl. tapijt

 € 299,Nu vanaf:

BINNEN 1 WEEK stofferen mogelijk 
ALLES ONDER VOLLEDIGE GARANTIE 

400 rollen tapijt, 200 rollen vinyl 
uit voorraad leverbaar

GRATIS PARKEREN!

KIJK EN VERGELIJK EERST ELDERS
Maak het uzelf en ons niet moeilijker dan het is 
en neem eventueel uw plattegrond met kamer, 

gang en keukenmaten mee!€ 99,90

Leverancier van alle merken • Specialist Projectstoffering & Kunstgras • www.kameta.nl 

00

00

00 00

Bij aankomst Bierstraat 12 Den Haag belt u
070-3467044 en reserveren wij uw parkeerplek 

EXCLUSIEF BIJ KA-ME-TA TAPIJT!
Dierenprint tapijt en kleden

op maat gemaakt, tevens voor de TRAP

Panter • Zebra • Slang • Tijger • Krokodil
Te zien in onze showroom, kamerbreed!
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www.inessentieuitvaarten.nl
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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
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Zondag 26 september 2021 Wiener Tradition
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Bestellen via internet of telefonisch:

www.zondagochtendconcerten.nl  -  010 4225244  

€ 14,50

In 1963 ging ik met vriendinnen 
op zondag naar de jeugdkerk 
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de dienst werd er samen gezon-
gen en koffiegedronken. Ook gin-
gen we met een groep vrienden 
en vriendinnen regelmatig na de 
dienst bij elkaar koffiedrinken, 
wat erg gezellig was. We liepen 
dan samen door de Stevinstraat 
naar huis en lachten heel wat af.
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Deynootweg, Maranatha. Daar 
werd door het CJV Bosch en Duin 
regelmatig een clubavond geor-
ganiseerd op zondagavond, in de 
crypte van het gebouw. Door de 
broer van een vriendin werden 
wij uitgenodigd om hier ook 
naartoe te gaan. Omdat ik op een 
middelbare meisjesschool zat, 

vond ik het als vijftienjarige heel 
spannend, want er waren ook 
jongens aanwezig! We hebben 
daar heel wat leuke avonden ge-
had. Er werd gekaart, gediscussi-
eerd en af en toe hadden we een 
feestavond, zoals met carnaval. 
Dan was iedereen verkleed. Ik 
weet nog veel namen van de 
mensen die op de foto staan: de 
broers Gijs en Jan Bregman, Bep 
Hoogenraad, Jenny Brouwer, 
Leo Smallegange, Jan de Vries, 
Dickie Blokzijl, Teun Ammeraal, 
Chiel de Roode, Onnie Knoester, 
Josje Molenaar (nu Joyche Pons), 
Johnny… en ikzelf. De rest ben 
ik vergeten. Ook Sjaak en Miep 
Kuiper waren er vaak bij. Helaas 
ben ik het contact met velen 
kwijtgeraakt. 

Ook werd er soms een dansavond 
georganiseerd in het wijkgebouw 
van de Ichtus kerk, met een 
bandje. Dat was in de jaren zestig 
helemaal in, toen waren er vele 

bands in opkomst. Volgens mij 
vond het elke maand plaats en we 
verheugden ons er altijd op en 
kleedden ons in de hipste jurkjes 
die we konden vinden. Yvonne de 
Graaf was een van de vriendinnen 
die altijd meeging. Ook haar ben 
ik uit het oog verloren. Ik herin-
ner me een avond met de Pirates 
in het hoofdgebouw van Mara-
natha, nog met drummer Jaap 
Eggermont, waar we helemaal 
schor van thuis kwamen omdat 
we zo hard mee gilden met de 
muziek. En een piep in mijn oor 
tot de volgende dag. 

Met dezelfde mensen van de CJV 
hadden we ook eens per jaar een 
kerstdiner, dat plaatsvond in de 
Pansierstraat. Ik heb de menu’s 
nog, getekend door iedereen die 
erbij was. Simpel eten, maar het 
was ontzettend gezellig en hier 
zijn vele prille liefdes ontstaan. 
Soms was er een feestje bij 
iemand thuis. Zo herinner ik me 

een feestje bij Onnie Knoester, 
in de kamer ensuite van haar 
ouders. Daar kreeg ik een korte 
verkering met Sjaak, de broer van 
vriendin Miep. Later werden er 
ook feesten gegeven in het eerste 
VCL, schoolfeesten op de HTS 
Wegastraat, de Marathon, Den 
Hout en nog vele andere plekken 
in Den Haag. Uiteindelijk eindigde 
ik in Tiffany’s en de Paddock. 

Zo komen er door berichten op 
Facebook veel dingen van vroe-
ger naar boven, die schijnbaar 
vergeten waren… Maar ik heb 
een tas met foto’s van vroeger, 
waardoor ik altijd weer kan 
terugkijken naar een leuke, 
gezellige en eenvoudige tijd!

Lonneke Passchier
lonpasschier@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 (59) John Vroom (autojournalist)

Ik heb de opkomst van dit merk 
in ons land begin jaren zestig 
van nabij meegemaakt, omdat 
een vriend van mijn vader Volvo 
dealer werd in Den Haag en ik, 
als autogek, zeer frequent in zijn 
showroom in de Nîrwana flat 
aan het Willem Witsenplein te 
vinden was. Daar stonden ze alle 
drie. Een ‘Kattenrug’ Pv544, een 
schitterende P1800 Sportcou
pé, die u vast nog wel kent als 
de auto van ‘The Saint’ en een 
Amazon die eigenlijk alleen in 
Scandinavië zo mocht heten en 
bij ons als P120 door het leven 
ging als vierdeurs en de P130 
als tweedeurs. Opvallend anders 
waren ze voor die tijd. De solide 
kwaliteit merkte je al bij het 
openen en vooral het sluiten van 
het portier. Inderdaad, zoals de 
spreekwoordelijke kluisdeur. De 
stoelen waren ook een verhaal 
apart. Mooi vormgegeven, met 

goede steun aan de bovenbenen 
en, voor die tijd eveneens heel 
bijzonder, verstelbare lenden
steunen. Tja, en wat hadden ze 
toen mooie stuurwielen. Welis
waar dun en groot, maar zeer 
herkenbaar Volvo met een mooi 
chromen claxonring. Voor je een 
strak metalen dashboard met 
een gecapitonneerde bovenrand 
voor de ja, u raadt het al, veilig
heid. Een fraaie, horizontale 
lintsnelheidsmeter met daar
onder handige knoppen voor 
de simpele aan en uitfuncties. 
Een dashboardkastje ontbrak bij 
dit model. Bijzonder opvallend 
was de lange versnellingspook 
die schuin uit de bodem kwam 
en die je meer van omhoog naar 
omlaag verplaatste. De achter
uit zat gevaarlijk vlak naast de 
eerste versnelling. Hoe stoer de 
eerste indruk van de Volvo ook 
was, ik herkende er toch wat ele

gante Italiaanse trekjes in, zoals 
de puntig toelopende achterlich
ten die vanachter het stuur goed 
aangaven waar de auto ophield. 
Datzelfde gold voor de zichtbare 
koplampen aan de voorkant. De 
tochtraampjes voor en achter, en 
natuurlijk standaard spatlappen. 
Ooit verplicht en sinds lange tijd 
weer verdwenen. Gordel om en 
deze Amazon liet zich sportief 
rijden. Hij voelde solide aan en 
vroeg om een wat fors rijgedrag. 

Stuurbekrachtiging kende deze 
Volvo niet en de versnellings
pook maakte lange bewegingen, 
maar schakelde heel precies en 
licht. De herkomst van Volvo, het 
koude Zweden met vaak barre 
rijomstandigheden, maakten 
hem voor je gevoel al stoer en 
aan de kachel die een enorme 
hitte kon ontwikkelen merk
te je dat het ook een serieuze 
zaak was. Volvo monteerde in 
de Amazon de niet te verslijten 

viercilinder motor met 60pk die 
in de loop van de jaren wat meer 
pk’s kreeg, maar wezenlijk niet 
veranderde. Veertien jaar bleef 
dit model in productie en in 
totaal liepen er 676.323 van de 
band. In de zomer 1970 viel het 
doek voor deze karakteristieke 
auto, die inderdaad bijna onver
woestbaar bleek te zijn.

John Vroom
johnvroom@planet.nl 

eel slim van die jongens daar in Götenborg 
om van het begin af aan zó aan hun imago 
van Volvo te werken dat het merk synoniem 

is geworden aan veiligheid. Ik kan mij herinneren dat 
zij in Nederland als eerste kwamen met standaard 
driepunt-veiligheidsgordels en dat hun hele com-
municatie gericht was op veiligheid en uiteraard op 
degelijkheid. Sterk Zweeds staal. 

Dinsdag 21 september 2021

Gigliola op het dak 
van een Alfa Romeo 
Montreal. Aan welke 
hit uit 1962 doet u dit 
denken? “When this old 
world starts getting me 
down and people are 
just too much for me to 
face”? Precies, Up on the 
roof van The Drifters. 
Leuk hè?

H
Volvo Amazon P120
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aan de Mauritskade had ver
ruild voor de veel modernere 
concurrent. 

De Regentes is in haar honderd
jarige bestaan meermaals gron
dig verbouwd en behalve enkele 
overgebleven douches heeft 

elke ruimte in de loop der tijden 
een of meerdere keren een 
andere functie gekregen. Wie 
nu door de Weimarstaat loopt, 
kan zich moeilijk voorstellen 
hoe groot het theater is, maar in 
haar beginjaren was de bad en 
zweminrichting nog veel beter 
verstopt. In het midden van 
de entree in art deco stijl aan 
de Weimarstraat bevond zich 
namelijk een banketbakkerij 
van de firma Henri Carels met 
op de eerste verdieping een 
lunchroom. De filiaalhouder van 
de banketbakkerij/lunchroom 
woonde op de bovenste twee 
verdiepingen. Aan weerszij
den van de winkel waren twee 
gangen. De rechter gang leidde 
naar de grote fietsenstalling op 
het binnenterrein en de entree 
met kassa van het zwembad. De 
linker gang leidde naar het bad
huis dat een groot deel van het 
gebouw in beslag nam: douches 
in het souterrain en kuipbaden 
in de aanbouw waar zich tegen
woordig onder andere de foyer 

bevindt. De Regentes beschikte 
over een eigen wasserij voor 
de verhuurde badkleding en 
handdoeken. De in het latere 
ketelhuis gevestigde wasserij 
zou jarenlang voor veel vocht
problemen in het gebouw zor
gen. Op de sfeervolle balkons 

met rieten stoeltjes en mooie 
planten konden de chique 
bezoekers van de begintijd zich 
aan het moderne zwemgebeu
ren vergapen onder het genot 
van drankjes en taartjes uit de 
lunchroom. 

Niet alleen voor zwemmend en 
badderend Den Haag was De 
Regentes een enorme aanwinst, 
ook de nationale en interna
tio nale zwemtop wist het 
zwembad aan de Weimarstraat 
te vinden voor competities en 
internationale toernooien. Voor 
haar aandeelhouders was er 
de eerste twee decennia echter 
weinig reden tot juichen. De 
grote schuldenlast, het tegen
vallende badhuisbezoek, de 
problemen met troebel zwem 
en badwater en een door vocht 
rottend gebouw vergden in de 
beginjaren het uiterste van de 
dagelijkse leiding en veel geduld 
bij de aandeelhouders. Eind 
1923 viel met de arrestatie van 
Gerard van Drecht ook nog eens 

de spil van de nieuwe onderne
ming voor jaren weg. Oprichter/
grootaandeelhouder Van Drecht 
werd met zijn zwager, tevens 
aandeelhouder, veroordeeld 
voor grootschalige fraude met 
bouwmaterialen bij de bouw 
van het academisch ziekenhuis 
te Leiden. Het verhaal deed de 
ronde dat de gestolen bouw
materialen voor De Regentes 
waren gebruikt. Beide ver
oordeelden werden in 1925 
weliswaar vrijgesproken, maar 
de aangeslagen Van Drecht zou 
zich pas in 1931 weer met de 
leiding van De Regentes gaan 
bemoeien. In dat jaar stond het 
water De Regentes nog steeds 
tot aan de lippen en zij had nu 
ook te lijden onder de zware 

economische crisis van de jaren 
dertig. Van Drecht wist na zijn 
terugkeer echter met harde 
ingrepen als loonsverlagingen, 
ontslagen en verbouwingen de 
onderneming uit het moeras 
te trekken en vervolgens door 
de Duitse bezetting te loodsen. 
In 1937 opende Van Drecht 
met zijn zoon Rob en technisch 
medewerker Schüre zelfs een 
tweede zwembad: het Bosbad 
aan de Amalia van Solmsstraat 
dat bij het ‘vergissingsbombar
dement’ van 1945 verwoest zou 
worden.

Wie meer wil weten over de 
spannende beginjaren van De 
Regentes én over haar naoor
logse bloeiperiode, de zwem
verenigingen, de kampioenen, 
de aftakeling, de chloorlucht en 
de kakkerlakken, het personeel, 
de gemeentelijke overname, de 
sluiting en haar minstens even 
roerige tweede leven als theater, 
wijs ik op het jublieumboek 
Van Water naar Theater. Voor 
dit boek (te bestellen via 
onderstaand mailadres) heb ik 
uitgebreid archiefonderzoek 
gedaan en talloze gesprek
ken gevoerd met familieleden 
van oprichters/directeuren, 
oudmedewerkers, zwemmers, 
zwemkampioenen, actievoer
ders, theaterpioniers en theater
directeuren. 

Bert Alers
bertlrs@gmail.com

Het door architect Gerard van 
Drecht, bloemist J.C. Voorhoeve 
en aannemer G.B. Schild in 1918 
gelanceerde plan om Den Haag 
van een tweede bad en zwemin
richting (zwembad Mauritskade 
dateert uit 1883) te voorzien, 
was gedurfd. Niet alleen van
wege de schaarste aan bouwma
terialen ten gevolge van de nog 
woedende Eerste Wereldoorlog, 
maar ook vanwege de nog 
beperkte kennis op het gebied 
van waterzuivering en de angst 
voor het oplopen van ziektes in 
overdekte zwembaden. De drie 
oprichters zagen desondanks 
mogelijkheden om te verdienen 
aan het tekort aan overdekt bad 
en zwemwater in Den Haag. Pas 
in 1967 zou de gemeente met de 
opening van zwembad Morgen

stond de Haagse zwemmers 
een serieuze faciliteit bieden. 
Weliswaar had wethouder Drees 
in 1925 een gemeentelijk zwem
bad in het Zuiderpark geopend, 
maar dit was, zonder dak en 
zonder verwarming, een groot 
deel van het jaar onbruikbaar.

De drie zwembadpioniers koch
ten in 1918 een pand aan de 
Weimarstraat van een bloemist 
die zijn handelswaar teelde op 
zijn grote binnenterrein tussen 
Weimarstraat, Franklinstraat en 
Daguerrestraat. Om dit binnen
terrein was het de drie heren 
te doen: hier moest de bad en 
zweminrichting verrijzen. 
Architect Van Drecht ontwierp 
een rijkelijk geornamenteerd 
gebouw met het te verbouwen 

pand aan de Weimarstraat als 
entree. Een schets van dit eerste 
ontwerp vormde de hoofdmoot 
van een in 1919 door de op
richters uitgebrachte brochure 
om vermogende stadgenoten 
te verleiden tot de aankoop 
van aandelen in de inmiddels 
opgerichte Naamloze Vennoot
schap Bad en Zweminrichting 
De Regentes. 

De aandelenverkoop verliep 
echter moeizaam en een andere 
grote tegenvaller vormde een 
servituut (juridische verplich
ting) waarmee de Hervormde 
kerk aan het Regentesseplein 
allerlei eisen aan haar nieuwe 
buurman kon stellen. Zo mocht 
het gebouw niet hoger worden 
dan 8,5 meter. Waarschijnlijk 

vanwege de tegenvallende 
aandelenverkoop en de eisen 
van de kerk zag initiatiefnemer 
Van Drecht zich gedwongen 
zijn ontwerp aanzienlijk aan 
te passen en te versoberen. De 
kerkvoogden keurden het gewij
zigde ontwerp, op voorwaarde 
van een vergoeding van ƒ 1200, 
uiteindelijk dan wel goed, maar 
deden dit pas op 24 april 1920. 
Deze datum is historisch voor 
De Regentes, want dit was ook 
de dag waarop Magdalena Bin
nerts tijdens een vrij eenvoudige 
plechtigheid de eerste steen 
voor het gebouw legde. Magda
lena was de elfjarige dochter van 
een van de artsen van de Medi
sche Raad van Toezicht die de 
oprichters hadden samengesteld 
om de bad en zwemwaterkwali
teit te garanderen. 

Met de versobering van het 
bouwplan waren de financiële 
problemen van de jonge NV nog 
lang niet opgelost. Veel aandelen 
bleven onverkocht, waardoor 
de begroting een groot gat 
vertoonde. Levensverzekerings
maatschappij De Oude Haagsche 
van 1836 voorkwam stopzetting 
van het project met een lening 
van ƒ 300.000. De rente op de 
lening was echter erg hoog en de 
eraan verbonden voorwaarden 
logen er niet om. Zo moesten de 
drie oprichters en de inmiddels 
aangestelde directeur ieder uit 
eigen zak ƒ 30.000 aan de NV 
lenen. Oprichters Voorhoeve 
en Schild trokken zich hierop 

uit het project terug wegens 
‘drukke werkzaamheden’ en Van 
Drecht stond zijn functie van 
President-Commissaris af aan de 
directeur van de reddende geld
schieter. Met de geldinjectie kon 
nu wel een Duitse firma worden 
ingehuurd om de technische 
installatie, onder grote tijdsdruk, 
aan te leggen. De ploeg Duitsers 
stond onder leiding van de jonge 
technicus W.A.G. Schüre die na 
deze klus als ‘machinist/stoker’ 
bij De Regentes in dienst trad en 
vanaf 1942 tot zijn overlijden in 
1969 een zeer capabele direc
teur zou zijn.

Met de voltooiing van het 
gebouw in zicht nodigde de 
directie vergeefs het Koninklijk 
Huis uit om de opening te ver
richten. Burgemeester Patijn 
was wél bereid de opening op 
22 april 1921 te verrichten. Op 
voorwaarde echter dat het geen 
feestje zou worden. Zijn schoon
vader was enkele weken eerder 
overleden en dat mocht de pret 
bij de opening van het op dat 
moment grootste overdekte 
zwembad van Europa wel druk
ken. Gelukkig bleef Patijn niet al 
te lang na zijn openingsrede en 
werd het toch nog gezellig. Rond 
de duizend enthousiastelingen 
genoten op de balkons en langs 
het bassin van fanfares, een 
strijkje, waterpolowedstrijden, 
en demonstraties schoonsprin
gen en reddend zwemmen. Dit 
alles georganiseerd door zwem
club HZ&PC die haar thuisbasis 

Dinsdag 21 september 2021

an het begin van mijn onderzoek voor het jubileumboek van bad- en 
zweminrichting en later theater De Regentes viel ik al snel van de 
ene verbazing in de andere. Elke nieuwe onderneming lijdt aan kin-

derziektes, maar bij De Regentes waren deze wel erg heftig. Om er enkele te 
noemen: een naastgelegen kerk die de nieuwbouw dwarsboomde; een burge-
meester die de opening alleen wilde verrichten op voorwaarde dat deze niet 
feestelijk zou zijn; grote financiële problemen; troebel bad- en zwemwater; 
een door vocht en tocht rottend gebouw en als klap op de vuurpijl een wegens 
fraude met bouwmaterialen gevangengezette oprichter/grootaandeelhouder. 

“Op de sfeervolle balkons met rieten stoeltjes en 
mooie planten konden de chique bezoekers zich 
aan het moderne zwemgebeuren vergapen”

De zwemhal in 1921 toen gemengd zwemmen alleen nog maar op speciale tijden mogelijk was. De chique heren in het wit met vlinderdas zijn de badmeesters. 
Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Een club vriendinnen rond Christina de Jager bezocht wekelijks De Regentes en de lunchroom. Omslag van het jubileumboek, 
Foto: collectie J. Rumpt

De elfjarige Magdalena Binnerts (witte jurk) legt op 24 april 1920 de eerste steen waar zich nu de deur naar de Grote Zaal bevindt. 
Naast Magdalena staat oprichter-architect Gerard van Drecht. Foto: collectie G. Tuinhout

Directeur Schure (korte zwembroek) had met familie en vrienden het rijk alleen in het op zondag gesloten zwembad. Op de achtergrond is de bij de Porceleyne Fles gebouwde 
waterspuwer te zien, 1947. Foto: collectie A. van Marion
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aan de Mauritskade had ver
ruild voor de veel modernere 
concurrent. 

De Regentes is in haar honderd
jarige bestaan meermaals gron
dig verbouwd en behalve enkele 
overgebleven douches heeft 

elke ruimte in de loop der tijden 
een of meerdere keren een 
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met rieten stoeltjes en mooie 
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1923 viel met de arrestatie van 
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de spil van de nieuwe onderne
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economische crisis van de jaren 
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wijs ik op het jublieumboek 
Van Water naar Theater. Voor 
dit boek (te bestellen via 
onderstaand mailadres) heb ik 
uitgebreid archiefonderzoek 
gedaan en talloze gesprek
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oudmedewerkers, zwemmers, 
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Bert Alers
bertlrs@gmail.com
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ZÉÉR SCHERPE 
PRIJZEN EN EEN 
ENORME KEUZE

Service Sanitair Verwarming Woning aanpassing Verbouwing DakService Sanitair Verwarming Woning aanpassing Verbouwing Dak

Er zat een glashandel van de 
heer Kuiper, vervolgens was 
er een depot en groothandel 
van de VIVO waar ik als kind 
heerlijk rondstruinde en soms 
met de vrachtwagens mee 
mocht om diverse ‘waren’ zoals 
koffie, suiker en bonen naar 
de winkels te brengen. Onder 
ons huis zat een zeepfabriekje 
waar de zogenaamde groene 
garagezeep werd gemaakt en 
later waren er diverse garages 
voor stalling of reparaties van 
auto’s van de heer Kramer die 
op zijn ‘wijze’ werd gerund. De 
heer Kramer vond ik een apart 
figuur met een bijzonder ver-

haal bij wie de politie regelma-
tig op bezoek kwam. Bij een van 
de garages stond een benzine-
pomp die met oudjaar vaak een 
groot risico was wat betreft de 
kerstboom verbrandingen; de 
vlammen stegen soms boven de 
huizen uit, maar gelukkig ging 
het goed. De kerstbomenjacht 
was ook altijd erg spannend; 
we verzamelden dan alle kerst-
bomen uit de buurt en verstop-
ten ze vervolgens. Achter onze 
straat had je de Asterstraat met 
bakkerij Segaar - die er nog 
steeds is - en waarvan de heer-
lijke broodgeur ‘s morgens ook 
in onze straat te ruiken was. 

De andere kant op, richting de 
Bethlehemkerk, zat apotheek 
Van Laaren waar ik levertraan 
moest halen. Dit kregen we 
altijd van onze vader met een 
lepel toegestopt en omdat we 
er zo van gruwden gaf hij ons 
ook een ulevel snoepje van 
firma Kok van de Thomsonlaan. 
We zijn er allemaal gezond bij 
gebleven. Snoepjes kregen wij 
van een buurvrouw; zij was de 
enige in de straat die een televi-
sie had en alle kinderen waren 
er welkom. Bij haar kregen we 
het ‘snoepje van de week’ van 
De Gruyter, wanneer we bij het 
programma De verrekijker het 
juiste land hadden geraden. In 
de zomervakantie ging ik op 
de fiets naar het strand bij de 
Laan van Poot, met achterop 
een oud gordijn om een tent 
van te maken. Ook kreeg ik een 
fles Exota mee op de fiets, waar 
je heel voorzichtig mee moest 
want die flessen wilden nog 
weleens ontploffen. Wat een 
mooie herinneringen…

Marcea Koblens
marceakoblens@gmail.com

Dinsdag 21 september 2021

Laan van Meerdervoort gezien naar de Bethlehemkerk, 1950. Foto: coll. HGA

Wingerdstraat, gezien vanaf de Asterstraat, 1946. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Wingerdstraat, gezien naar de Asterstraat, 1946. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

k was twee jaar toen mijn ouders van-
uit Zwolle naar Den Haag verhuisden. 
Tot mijn negentiende woonde ik in de 

Wingerdstraat op nummer 39. De Wingerdstraat 
was een straat waar diverse kleine bedrijven 
gevestigd waren. Zoals firma Sjouke, een mar-
kiezenbedrijfje waar de heer Sjouke achter de 
naaimachine diverse markiezen maakte. Ook 
was er een hout- of timmerbedrijf, firma Habo, 
die veel voor tentoonstellingen en stands werk-
te. Er was in de straat ook een depot vanwaar de 
krant Het Vaderland verdeeld werd en bezorgers 
hun fietstassen vulden. 

I
Herinneringen aan mijn Haagse jeugd
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hun fietstassen vulden. 

I
Herinneringen aan mijn Haagse jeugd
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Haagse Geluiden gaat over Haagse muziek, dansgelegenheden, 
muziekwinkels en platenzaken in de jaren ‘50, ‘60 en ‘70.

In 1962 krijgt de band een kleine 
Japanse buizen versterker, een 7-10 
watt Jennen, met twee ingangen, toon 
en een tremolo, en er werd een Ham-
mond nagalmveer aangeschaft bij Radio 
Contact in de Wagenstraat. Met allerlei 
trucjes werd er een zo goed mogelijke 
balans gevonden en als je de tremolo 
aanzette klonk er zelfs een soort echo. 
Er moest immers gespeeld kunnen wor-

den! Behalve uit Roelf Backus (gitaar) 
bestond de band uit Daan Arnken (bas), 
Eddy Riko (drum), Ling Siem (zang) en 
Gerard Brouwenstein (gitaar). Roelf en 
Ling gingen eind 1962 op gitaarles. Ze 
kregen privé gitaarles van René Node-
lijk van René a/h Alligators. Voor 7,50 
gulden per uur kwam hij bij je thuis. 

Het eerste optreden vond plaats op een 
klassenavond op het Rijswijks lyceum. 
De band speelde instrumentale rock à 
la The Shadows. De zelfgemaakte ap-
paratuur werd in etappes achterop de 
brommer vervoerd. Het drumstel was 
gehuurd bij muziekhandel Henk Suiker 
op de Vaillantlaan. Helaas was het op-

treden geen succes. De leraren noem-
den de muziek “pestherrie met veel ge-
schreeuw” en maakten zich snel uit de 
voeten, wat eigenlijk niet mocht want 
in die jaren was er nog ‘toezicht’ van de 
leerkrachten geboden. Opdat het alle-
maal wel netjes zou blijven tussen de 
jongens en de meisjes. De band stond 
bloednerveus en stijf van de zenuwen 
als etalagepoppen te spelen. Oogcontact 
met het (zittende) publiek werd zo veel 
mogelijk vermeden. Zittend? Ja zittend, 
want hoewel er gedanst mocht worden, 
is er niet één paar dansend gespot.

Korte tijd later werd er meegedaan 
aan een talentenjacht in Vinkenveen. 
De kritieken waren niet slecht, maar 
de rest van de ‘talenten’ konden er dan 
ook weinig van. In 1963 was er weer 
een klassenavond met Chris Riezebos 
als vervanger van Gerard. Deze for-
matie heeft tot medio 1964 bestaan 
en er werd nu regelmatig gespeeld op 
schoolavonden, sportverenigingen en 
jongeren sociëteiten. De betaling was 
nauwelijks iets of niets. Sterker nog, het 
kostte alleen maar geld, want er moest 
apparatuur worden gehuurd, die overi-
gens nog steeds achterop de bromfiets 
werd vervoerd.

Uiteindelijk kwam er een nieuwe bas-
gitarist, Dick de Roode en de nieuwe 
drummer/zanger werd Rudy van 
Bommel. Maar dit alles leidde niet tot 
meer optredens en de band besloot 
eind 1964 te stoppen. Roelf ontmoette 
Eric Jahreis, drummer van de indo- 
rock band The Valiants. Zij zochten 
een extra gitarist, om zich daarna af 
te splitsen en verder te gaan als The 
Raylettes. Voor zover bekend is Roelf 
als enige van de band doorgegaan en 
dook hij met The Raylettes in onder 
andere Les Galeries het Scheveningse 
nachtleven in.

Robert Mindé
romin@ziggo.nl

The Darings
The Darings werden in 1962 opgericht op het Rijswijks lyceum door Roelf 
Backus en enkele medescholieren. De band hoorde natuurlijk tot de Haagse 
scene, want een Rijswijkse scene was er niet... Voor zijn vijftiende verjaardag 
in september 1961 krijgt Roelf zijn eerste (elektrische) gitaar, een blauwe 
Egmond Manhattan. Deze kwam uit een advertentie in de Avrobode. Er zat 
drie meter snoer aan, vast gesoldeerd aan het element. Dat was zeer irritant 
en geen doen om te spelen, het bungelde continu tussen de benen, je trapte 
erop of struikelde erover. The Darings

Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Ray’s Saté

Lekker huiselijk
De zaak is - hoe kan het ook anders -  
van Ray en zijn vrouw ‘Lala’ Geralda. 
Ray komt bij ons aan tafel om te vertel-
len over hun pas geopende restaurant. 
In het verleden had Ray een taxibedrijf 
en kwam daardoor bij bekende Haagse 
zaken als ‘Salt and Pepper’ en ‘Billy en 
Bessy’, zaken met een goede sfeer, een 
goed stuk vlees en lekkere saté. Ook 
herinnert hij zich de grote huiskamer van 
zijn woonboerderij nog, vol met vrien-
den en in de tuin de barbeque. Dat is nu 
precies de sfeer die hij terug wil brengen. 
Lekker huiselijk met goed en vooral vers 
eten. We zijn benieuwd en vragen of hij 
speciaal voor ons een proeverij (niet op 
de kaart) wil maken.

Mooie stokken met lekker  
grote stukken vlees
We beginnen met prosecco, nul punt nul 
bier en wat brood met de beroemde krui-
denboter van Ray. Het brood is goed en de 
kruidenboter is voortreffelijk! Dan komt de 
proeverij op tafel. Een schotel met gegrilde 
puntpaprika’s, haricots verts met spek 
en gegrilde asperges. De frites zijn echt 
bijzonder lekker! Zelf gesneden en gefri-
tuurd en komen met een Belgische en een 
Nederlandse mayo, allebei even lekker... En 
dan de saté. Maar liefst vier verschillende 
soorten; er is saté van ossenhaas, saté van 
varkensvlees, saté van kippendij en saté 
van kipfilet. Mooie stokken met lekker 
grote stukken vlees. Alles vers gegrild op 
de lavagril. Natuurlijk met twee soorten 

zelfgemaakte satésaus (pas op voor de hete 
saus), een lekkere frisse atjar van komkom-
mer en een halve maiskolf. We vonden het 
allemaal bijzonder smakelijk en dus ging 
het schoon op! Op de uitgebreide kaart 
staat veel meer dan saté. Ik noem er maar 
een paar; tournedos, gegrilde zalm, schnit-
zels, burgers en zelfs pannekoeken. Diverse 
desserts en snacks. Onze complimenten 
aan Ray en Geralda!

Op een rijtje
Ray’s Saté
Noordeinde 138b, Den Haag
070 7200871
info@rayssate.nl

Saté vanaf  € 13,00
Burgers vanaf  € 12,50
Frites vanaf  €   4,00
Drankjes normaal

Gekroonde markies
Het is half september en lunchtijd. Het zonnetje schijnt uitbundig voor deze tijd van het jaar. Op 
het Noordeinde is het behoorlijk druk en voor elke horecazaak in deze koninklijke straat - en 
dat zijn er heel wat - staan er terrastafeltjes en stoeltjes. We hebben met Daphne, directeur 
van Brückel Reclame, en haar partner Jeroen afgesproken bij Ray’s Saté om deze recensie te 
schrijven. We krijgen een tafeltje op het gezellige terras, onder de gekroonde markies. We kijken 
recht de Oranjestraat in en onze ogen uit naar voorbijgangers van (bijna) alle rangen en standen.



pagina 14 De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden pagina 15De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

de studio aan het Westeinde om 
even bij te komen. 

De voorstellingen in de thea-
ters verliepen altijd vlot. Geen 
voorstelling was hetzelfde, want 
er was altijd wel een leerling die 
ter plekke iets anders verzon. 
De onverwachte momenten 
maakten het nog vermakelijker. 
Wanneer een kind het even niet 
meer wist en zei; “en toen en 
toen en toen...” dan reageerde 
een ander kind met “toen ging ie 
met pensioen...”. Dat was lachen. 
Ook was er eens een heel klein 
meisje dat na haar act niet meer 
van het toneel af wilde en bleef 
doorgaan met allerlei verzinsels. 
Ze vond het veel te leuk. Het pu-
bliek bulderde van het lachen. 
Bij een van de voorstellingen in 

Diligentia werden we allemaal 
na afloop verrast; een van de 
ouders, een Haagse bloemen-
man (ik meen te herinneren dat 
het de heer Hofman was) zorgde 
ervoor dat alle 120 leerlingen 
op het podium een grote bos 
bloemen kregen. Dat was een 
prachtig moment.

Begin jaren tachtig kregen we 
contact met de NOS-producent 
Paul Muller en werkten we mee 
aan de Vrije Productie Over en 
Sluiten, onder regie van Claas 
Rusticus. De audities werden in 
de V.A.W.-studio afgenomen.  

Een deel van de film werd opge-
nomen in het gebouw van de Ca-
rolusschool aan het Westeinde. 
En ook de zolder werd gebruikt. 
Janine (de vrouw van Joop van 
den Ende) was regieassistente 
van Rusticus. Zij scoorde een 
mooi antiek schilderij van de 
schoolzolder, en ikzelf ook. 
De schooldirectie Anton Smit-
huis vond het leuk. Immers, de 
filmscènes die zich afspeelden 
op zijn school golden ook een 
beetje als reclame voor de 
school. De film werd in 1984 
door de NOS op TV gebracht. 
Twee Haagse leerlingen, Renée 
Petiet en Willy Heymans, kregen 
de hoofdrollen en een tien-
tal leerlingen de bijrollen. De 

crew van de film heeft avonden 
genoten bij de gastvrije familie 
Vermolen aan het Slijkeinde. Dit 
waren de overburen van Willy 
Heymans, de hoofdrolspeler van 
de film. Bij de familie Vermolen 
(van de oliebollen) werd gefeest 

en gedronken. En er werden 
spelletjes gespeeld in de vrije 
uurtjes. De crew zal deze avon-
den niet gauw vergeten zijn.

De film heeft het theater ook als 
het ware gered, want de Ge-
meente Den Haag liet begin jaren 
tachtig weten dat de subsidie 
zou worden stopgezet vanwege 
bezuinigingen. Na deze film en 
demonstraties bij het Stadhuis, 
waar ruim honderd leerlingen in 
meeliepen, kwam hier geluk-
kig verandering in. Marga van 
Praag van het NOS-jeugdjournaal 
besteedde in de uitzending veel 
aandacht aan het theater, wat ons 
erg hielp. Toenmalig wethouder 
A. Van Lier van Kunstzaken was 
van mening dat Van Alles Wat re-
den van bestaan had. De subsidie 
kwam dan ook opeens recht-
streeks bij Kunstzaken vandaan, 
zodat de dreigende wolken ver-
dwenen. Dat betekende wel dat 
het theater niet meer onder de 
toenmalige begeleidingscommis-
sie van Cultuur van de Gemeente 
viel. Deze commissie geloofde 
namelijk niet dat de ideeën van 
de uiteindelijke producties van 
de leerlingen zelf kwamen, door 

improvisatie. Later dacht de 
Commissie daar gelukkig anders 
over, maar de subsidie bleef van-
uit Kunstzaken komen.

Vanuit de Kievietschool in 
Wassenaar kreeg ik een baan 
aangeboden in Qatar. Op de 
Al Ali Dutch school, waar veel 
kinderen van Shell-medewer-
kers zaten, was behoefte aan 
creatieve vakken. Na twaalf 
jaar Van Alles Wat vertrok ik in 
1985 naar het Midden-Oosten, 
maar het theater bleef bestaan. 
Ik gaf het theater belangeloos 
aan Rebecca van Leeuwen. Van 
Alles Wat is later verhuisd naar 
de Oude Bibliotheek aan de 
Bilderdijkstraat. Vanaf 1985 
tot heden is het theater er nog, 
onder pseudoniem Rabarber. 
Maar het is nog steeds Stichting 
Kindertheater Van Alles Wat 
gebleven, dankzij de Gemeente 
Den Haag die het theater op 
die naam subsidieert. Wellicht 
kunnen oud-leerlingen zich nog 
herkennen op de foto’s uit die 
jaren 1973 tot 1985.

Len van der Maaten
Lenvandermaaten@yahoo.nl

Het Kindertheater organiseerde 
ook workshops die ofwel in de 
eigen studio op nr. 18 plaatsvon-
den of in het theater In de Steeg 
op nr. 165a, in het poortje naast 
de oude Muloschool. Ook werden 
we door scholen gevraagd om 
lessen en voorstellingen te 
verzorgen. Onder meer door de 
Carolusschool aan het Westeinde 

en de Kievietschool in Wasse-
naar. Mededocenten waren  
Leonie Bakker en Quinten 
Rijnja, Sandra Vijftigschild, Pe-
tra Vugts, Jacqueline Reuvekamp 
en Kathy Bouwheer. Vele ouders 
droegen tijdens de voorstel-
lingen achter de coulissen hun 
steentje bij. Een van hen, Ma-
rijke van Schie, woonde boven 
de studio aan het Westeinde, en 
aan haar heeft dit theater veel te 
danken. Zo stond zij altijd klaar 
met raad en daad als het om 
contacten ging bij de Gemeente 
Den Haag. 

‘Geestelijke vader’ van het 
theater was acteur Peter van der 
Linden, die nooit een voorstel-
ling oversloeg, samen met zijn 

lieve vrouw An. Naderhand 
stuurde hij mij een brief met 
opbouwende kritiek. Zo schreef 
hij: “het fijne is dat de kinderen 
er zelf zoveel plezier in hadden. 
Misschien volgende keer iets 
meer tekst bij de bewegingen 
en… Lennie, zorg ervoor dat het 
theater niet groter groeit. Blijf 
zoals het nu is.”

En toen kregen we dankzij wet-
houder Piet Vink subsidie toe-
bedeeld. Daarmee konden we 
een verbouwing van de studio 
aan het Westeinde financieren 
en geluidsapparatuur aanschaf-
fen. Ook maakte het een klein 
salaris voor mij mogelijk, mede 
dankzij Aad Greidanus van de 
ingestelde Begeleidingscom-
missie Cultuur van de Gemeente 
Den Haag. Aad hielp mij om een 
balans te maken en een aan-
vraag in te dienen voor subsi-
die. Ik zat zenuwachtig bij hem 
op kantoor boven bij theater De 
Appel. Financieel gezien snapte 
ik er toen niet zoveel van, maar 
gelukkig kwam dat later goed. 
(Jaren later, in 1991, werd ik 
docente Bedrijfseconomie aan 
de François Vatelschool in Den 
Haag.) Het theater groeide 
verder en er was steeds meer 
mogelijk.

Danny Kaye kwam bij ons op be-
zoek in het jaar 1979 en maakte 
met een aantal leerlingen een 
rondrit door Den Haag. Op de 
voorgrond naast Danny Kaye zit 
Hansje Hollander met rode lap. 

Later werd Hans directeur van 
Theater Pierrot. Er zijn meer 
leerlingen die het theatervak 
zijn ingegaan, maar of dat nu 
nog zo is, weet ik niet. Wel heb 
ik veel leuke herinneringen aan 
velen van hen. Ik genoot van de 
spontaniteit waarmee voorstel-
lingen ontstonden. Ook heb ik 
veel van hun creativiteit geleerd. 

De samenwerking met het 
clownsduo Pee Pee en Poo Poo 
was erg leuk om te doen. We 
maakten lesbrieven en bezoch-
ten scholen. Ook traden we een 
keer op in een buurthuis in de 
Schilderswijk, als voorprogram-
ma van het bezoek van Sinter-
klaas en zijn Pieten. Leonie 
Bakker als Poo Poo, ikzelf als 
Pee Pee, met de hulp van een 
aantal leerlingen. We maakten 

er een dolle boel van en er werd 
veel gelachen. Maar Sinterklaas 
kwam maar niet opdagen. De 
leider van het buurthuis vroeg 
ons om nóg een optreden. Maar 
ja, hetzelfde? Dus improviseer-
den we maar wat. Nadat we 
nog eens ruim een uur op het 
podium hadden gestaan, riep 
het publiek om Sinterklaas. Daar 

waren de kinderen immers met 
hun ouders voor gekomen. Maar 
hoe hard er ook werd geroepen, 
geen Sinterklaas. Wij bleven 
dus maar op het podium. En 
improviseren maar. Uiteindelijk 
werd het publiek boos en gooide 
met blikjes en plastic bekertjes 
naar ons. Op dat moment kwam 
Sinterklaas gelukkig toch bin-
nen. Met in totaal veertig gulden 
vertrokken wij weer terug naar 
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en theater vóór en dóór de jeugd. Dat was het motto van Kindertheater 
Van Alles Wat, dat in het jaar 1973 van start ging. Van 1973 tot en met 
het jaar 1985 was ik er directrice en regisseur. Bij Kindertheater Van 

Alles Wat kregen leerlingen les in diverse theatervakken, zoals zang, dans en 
acteren. Dit alles vond plaats aan het Westeinde 18 in Den Haag. Op basis van 
improvisatie maakten ruim 120 leerlingen zelf de toneelvoorstellingen. Ook de 
decors werden door hen vervaardigd. Uitvoeringen vonden plaats in Diligentia, 
het Congresgebouw en in Theater Pierrot.

“Ik genoot van de spontaniteit 
waarmee voorstellingen ontstonden”

De start aan het Westeinde 18

Rakinah Helsloot in Theater Diligentia, eind jaren ‘70

Workshop in de studio aan het Westeinde 18

Naast Danny Kaye op de voorgrond is Hans Hollander te zien (met de rode lap), die later directeur werd van Theater Pierrot

In de studio van kindertheater Van Alles Wat, 1977NOS film ‘Over en Sluiten’ met leerlingen Leander Haaitsma en Willy Heymans.  
In het midden Marjolein Stokkink van de kostuums.

E
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Kindertheater
Van Alles Wat
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de studio aan het Westeinde om 
even bij te komen. 

De voorstellingen in de thea-
ters verliepen altijd vlot. Geen 
voorstelling was hetzelfde, want 
er was altijd wel een leerling die 
ter plekke iets anders verzon. 
De onverwachte momenten 
maakten het nog vermakelijker. 
Wanneer een kind het even niet 
meer wist en zei; “en toen en 
toen en toen...” dan reageerde 
een ander kind met “toen ging ie 
met pensioen...”. Dat was lachen. 
Ook was er eens een heel klein 
meisje dat na haar act niet meer 
van het toneel af wilde en bleef 
doorgaan met allerlei verzinsels. 
Ze vond het veel te leuk. Het pu-
bliek bulderde van het lachen. 
Bij een van de voorstellingen in 

Diligentia werden we allemaal 
na afloop verrast; een van de 
ouders, een Haagse bloemen-
man (ik meen te herinneren dat 
het de heer Hofman was) zorgde 
ervoor dat alle 120 leerlingen 
op het podium een grote bos 
bloemen kregen. Dat was een 
prachtig moment.

Begin jaren tachtig kregen we 
contact met de NOS-producent 
Paul Muller en werkten we mee 
aan de Vrije Productie Over en 
Sluiten, onder regie van Claas 
Rusticus. De audities werden in 
de V.A.W.-studio afgenomen.  

Een deel van de film werd opge-
nomen in het gebouw van de Ca-
rolusschool aan het Westeinde. 
En ook de zolder werd gebruikt. 
Janine (de vrouw van Joop van 
den Ende) was regieassistente 
van Rusticus. Zij scoorde een 
mooi antiek schilderij van de 
schoolzolder, en ikzelf ook. 
De schooldirectie Anton Smit-
huis vond het leuk. Immers, de 
filmscènes die zich afspeelden 
op zijn school golden ook een 
beetje als reclame voor de 
school. De film werd in 1984 
door de NOS op TV gebracht. 
Twee Haagse leerlingen, Renée 
Petiet en Willy Heymans, kregen 
de hoofdrollen en een tien-
tal leerlingen de bijrollen. De 

crew van de film heeft avonden 
genoten bij de gastvrije familie 
Vermolen aan het Slijkeinde. Dit 
waren de overburen van Willy 
Heymans, de hoofdrolspeler van 
de film. Bij de familie Vermolen 
(van de oliebollen) werd gefeest 

en gedronken. En er werden 
spelletjes gespeeld in de vrije 
uurtjes. De crew zal deze avon-
den niet gauw vergeten zijn.

De film heeft het theater ook als 
het ware gered, want de Ge-
meente Den Haag liet begin jaren 
tachtig weten dat de subsidie 
zou worden stopgezet vanwege 
bezuinigingen. Na deze film en 
demonstraties bij het Stadhuis, 
waar ruim honderd leerlingen in 
meeliepen, kwam hier geluk-
kig verandering in. Marga van 
Praag van het NOS-jeugdjournaal 
besteedde in de uitzending veel 
aandacht aan het theater, wat ons 
erg hielp. Toenmalig wethouder 
A. Van Lier van Kunstzaken was 
van mening dat Van Alles Wat re-
den van bestaan had. De subsidie 
kwam dan ook opeens recht-
streeks bij Kunstzaken vandaan, 
zodat de dreigende wolken ver-
dwenen. Dat betekende wel dat 
het theater niet meer onder de 
toenmalige begeleidingscommis-
sie van Cultuur van de Gemeente 
viel. Deze commissie geloofde 
namelijk niet dat de ideeën van 
de uiteindelijke producties van 
de leerlingen zelf kwamen, door 

improvisatie. Later dacht de 
Commissie daar gelukkig anders 
over, maar de subsidie bleef van-
uit Kunstzaken komen.

Vanuit de Kievietschool in 
Wassenaar kreeg ik een baan 
aangeboden in Qatar. Op de 
Al Ali Dutch school, waar veel 
kinderen van Shell-medewer-
kers zaten, was behoefte aan 
creatieve vakken. Na twaalf 
jaar Van Alles Wat vertrok ik in 
1985 naar het Midden-Oosten, 
maar het theater bleef bestaan. 
Ik gaf het theater belangeloos 
aan Rebecca van Leeuwen. Van 
Alles Wat is later verhuisd naar 
de Oude Bibliotheek aan de 
Bilderdijkstraat. Vanaf 1985 
tot heden is het theater er nog, 
onder pseudoniem Rabarber. 
Maar het is nog steeds Stichting 
Kindertheater Van Alles Wat 
gebleven, dankzij de Gemeente 
Den Haag die het theater op 
die naam subsidieert. Wellicht 
kunnen oud-leerlingen zich nog 
herkennen op de foto’s uit die 
jaren 1973 tot 1985.

Len van der Maaten
Lenvandermaaten@yahoo.nl

Het Kindertheater organiseerde 
ook workshops die ofwel in de 
eigen studio op nr. 18 plaatsvon-
den of in het theater In de Steeg 
op nr. 165a, in het poortje naast 
de oude Muloschool. Ook werden 
we door scholen gevraagd om 
lessen en voorstellingen te 
verzorgen. Onder meer door de 
Carolusschool aan het Westeinde 

en de Kievietschool in Wasse-
naar. Mededocenten waren  
Leonie Bakker en Quinten 
Rijnja, Sandra Vijftigschild, Pe-
tra Vugts, Jacqueline Reuvekamp 
en Kathy Bouwheer. Vele ouders 
droegen tijdens de voorstel-
lingen achter de coulissen hun 
steentje bij. Een van hen, Ma-
rijke van Schie, woonde boven 
de studio aan het Westeinde, en 
aan haar heeft dit theater veel te 
danken. Zo stond zij altijd klaar 
met raad en daad als het om 
contacten ging bij de Gemeente 
Den Haag. 

‘Geestelijke vader’ van het 
theater was acteur Peter van der 
Linden, die nooit een voorstel-
ling oversloeg, samen met zijn 

lieve vrouw An. Naderhand 
stuurde hij mij een brief met 
opbouwende kritiek. Zo schreef 
hij: “het fijne is dat de kinderen 
er zelf zoveel plezier in hadden. 
Misschien volgende keer iets 
meer tekst bij de bewegingen 
en… Lennie, zorg ervoor dat het 
theater niet groter groeit. Blijf 
zoals het nu is.”

En toen kregen we dankzij wet-
houder Piet Vink subsidie toe-
bedeeld. Daarmee konden we 
een verbouwing van de studio 
aan het Westeinde financieren 
en geluidsapparatuur aanschaf-
fen. Ook maakte het een klein 
salaris voor mij mogelijk, mede 
dankzij Aad Greidanus van de 
ingestelde Begeleidingscom-
missie Cultuur van de Gemeente 
Den Haag. Aad hielp mij om een 
balans te maken en een aan-
vraag in te dienen voor subsi-
die. Ik zat zenuwachtig bij hem 
op kantoor boven bij theater De 
Appel. Financieel gezien snapte 
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en theater vóór en dóór de jeugd. Dat was het motto van Kindertheater 
Van Alles Wat, dat in het jaar 1973 van start ging. Van 1973 tot en met 
het jaar 1985 was ik er directrice en regisseur. Bij Kindertheater Van 

Alles Wat kregen leerlingen les in diverse theatervakken, zoals zang, dans en 
acteren. Dit alles vond plaats aan het Westeinde 18 in Den Haag. Op basis van 
improvisatie maakten ruim 120 leerlingen zelf de toneelvoorstellingen. Ook de 
decors werden door hen vervaardigd. Uitvoeringen vonden plaats in Diligentia, 
het Congresgebouw en in Theater Pierrot.

“Ik genoot van de spontaniteit 
waarmee voorstellingen ontstonden”

De start aan het Westeinde 18

Rakinah Helsloot in Theater Diligentia, eind jaren ‘70

Workshop in de studio aan het Westeinde 18

Naast Danny Kaye op de voorgrond is Hans Hollander te zien (met de rode lap), die later directeur werd van Theater Pierrot

In de studio van kindertheater Van Alles Wat, 1977NOS film ‘Over en Sluiten’ met leerlingen Leander Haaitsma en Willy Heymans.  
In het midden Marjolein Stokkink van de kostuums.

E
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Kindertheater
Van Alles Wat
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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 topamateur voetbalwedstrijden 
die in Zuid-Holland worden gespeeld. (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!

10.00 uur    Muziek van alle Tijden (herhaling om 17.00 uur) Pieter Kui-
pers draait muziek op verzoek. 

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).
Ron Davids haalt met luisteraars herinneringen op en draait muziek die 
daarbij past 

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

ma: Boeren tussen Steden, serie over boerenfamilies die vlakbij de stad 
hun bedrijf runnen in de gemeente Leidschendam-Voorburg. 

di: Team West opsporingsprogramma met Kirsten van Dissel. 

wo: Eruit op de Buis  Deze maand in het teken van de opening van het 
culturele seizoen. Met op 22/9 een rondleiding door de Leidse Schouw-
burg en op 29/9 de Konklijke Schouwburg in Den Haag. 

do:  Tramsporen Over de Haagse tram (23/9 laatste aflevering).
     Bestemming Pijnacker-Nootdorp Over hoe het is om te wonen, 
werken en recreëren in deze gemeentn (30/9).

vr:    Hart voor Muziek Zing mee met Hollandse hits

17.30 uur   TV West Nieuws             

17.45 uur   Weer met Huub Het weerbericht met Huub Mizee.TV 
West zaterdag
07.30 uur   TV West Weekoverzicht

17.00 uur   Westdoc Met op 25/9 de fi lm From Source tot Sea over 
over de tocht van 1200 kilometer die de Plastic Soup Surfer (Merijn Tinga) 
maakte over de Rijn. Op 2/10 de documentaire Canalcubs-Leiden over 
het verzet van Leiden tegen plastic wegwerpbekers.

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. 
Presentatie: Herman Nanninga (foto). 

Vrijmetselarij in Den Haag
Wie over de Fluwelen Burgwal loopt, 
kan daar in de gevel van nummer 22 een 
bijzondere tekst zien die is afgeleid van de 
officiële naam ‘Orde van Vrijmetselaren 
onder het Grootoosten der Nederlan-
den’. Dit pand werd in 1856 aan de Orde 
geschonken door Prins Frederik, een broer 
van Koning Willem II. Frederik was van 
1816 tot 1881 - dus 65 jaar! - Grootmees-
ter-Nationaal van de Orde. Toen hij vijftig 
jaar Grootmeester was, gaf hij de Orde een 
belangrijk cadeau: Een bibliotheek met 
7000 boeken en 2000 manuscripten die de 
complete geschiedenis van de vrijmetsela-
rij beslaat. Deze bibliotheek is samenges-
teld door de Duitse medicus, vrijmetselaar 
en bibliofiel Georg Kloss. Vandaar dat de 
verzameling ook wel wordt aangeduid als 
de ‘Bibliotheca Klossiana’. 

Tweede Wereldoorlog
Voor de Duitse bezetters was de Vrij met-
selarij een ‘volksvijandige organisatie’. 
Daarom namen ze al in het eerste oorlogs-
jaar het overgrote deel van bibliotheek, 
archief en museumcollectie in beslag. De 
Klosscollectie kwam gelukkig al in 1946 
terug naar Nederland. De archieven van de 
organisatie deden er langer over om ‘thuis’ 
te komen. Zij werden door het Rode Leger 
vanuit Duitsland naar Moskou meegeno-
men en pas in 2004 weer naar Nederland 
overgebracht. In het najaar van 1941 
haalden de Duitsers ook een groot deel van 

de voorwerpen uit de museale collectie 
weg. Helaas is hiervan het overgrote deel 
verloren gegaan. 

Vrijmetselarij Museum
Het pand aan de Fluwelen Burgwal is al 
sinds halverwege de jaren negentig niet 
meer in gebruik door de Orde. En inmid-
dels kun je de verzamelingen aantreffen in 
een prachtig pand aan de Javastraat. Het 
is in 1908 gebouwd in opdracht van de 
meubelfabrikant Pander en het ontwerp is 
van de architecten A.P. Smits en J. Fels. 

Wat is er te zien?
Het museum vertelt het verhaal van de 
Vrij metselarij en het legt uit wat het 
betekent om een Vrijmetselaar te zijn. Het 
gebruikt hiervoor een tijdlijn, schilderijen 
en bijzondere voorwerpen. En je kunt een 
Tempel bezoeken. Kijk voor de openingstij-
den op: www.vrijmetselarijmuseum.nl

Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl

k ben een groot liefhebber van kleine musea. En vooral 
van musea die een verhaal vertellen. In Den Haag vind je 
het unieke Vrijmetselarij Museum. Je kunt hier kennisma-

ken met het heden en verleden van de Orde van Vrijmetselaren. 

I
Vrijmetselarij Museum

Portret Willem Frederik - Foto: Vrijmetselarijmuseum

De Koninklijke hamer - Foto: Vrijmetselarijmuseum

Kom dan kijken of – nog leuker – doe zelf mee aan de 
Haagse Historie Quiz! De vijfde editie vindt plaats op 
12 oktober van 19:00 tot 21.00 uur.

De quiz bestaat voor het eerst uit twee delen: een 
publieksronde en een expertronde. Het eerste uur 
strijden tientallen online deelnemers mee om de titel 
‘Publiekswinnaar’. Het tweede uur is de gebruikelijke 
expertronde, waar teams van afgevaardigde experts 
strijden om de fel begeerde HHQ-wisselbokaal. 

Iedereen met een beetje belangstelling voor de ge-
schiedenis van onze mooie stad kan meedoen aan 
de publieksronde. Het niveau van de vragen is aange-
naam, niet te pittig. Alle deelnemers spelen online, 
vanuit huis en zijn te zien op grote schermen in de 
studio (en dus ook op tv). Aarzel niet en doe mee.

Zin in een 
leuke avond

Ga naar 
haagsehistorie.nl/
agenda 
en meld je aan.

over de geschiedenis       
van Den Haag?
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Zondagochtendconcerten in het World Forum Theater Den Haag

Vanaf dit najaar zullen de bekende Zondagochtendconcer-
ten – die al ruim 35 jaar in de Doelen te Rotterdam hebben 
plaatsgevonden – ook in Den Haag georganiseerd worden! 

Op het programma de komende maanden in het World 
Forum Theater te Den Haag op de zondagochtenden:

Zo 26 sept 2021:  Wiener Tradition
Zo 3 okt 2021: Petra Berger
 ode aan Barbra Streisand
Zo 16 jan 2022: Meezingconcert 
 de Wannebiezz
Zo 13 maart 2022: Een Koffer Vol Liedjes    
 met Tony Neef, Ruud Bos en
 Maaike Widdershoven
Zo 27 maart 2022: Een Spaanse Zondagochtend met groot orkest en William Janz

Kaartjes kosten € 14,50 per stuk. De concerten zijn van 11.00 tot 12.15 uur zonder 
pauze. Vrij zitten. Meer informatie en kaartjes kunt u vinden op  
www.zondagochtendconcerten.nl of via 010 4225244.

Max Havelaar – Stichting Het Portret Spreekt

Joop Keesmaat boog zich over de Max Havelaar 
en maakte er een indrukwekkende voordracht 
van waarbij je snel vergeet dat je met één 
acteur te maken hebt. Keesmaat slaagt erin om 
de complexe roman van Multatuli - met alle 
personages die erin voorkomen - zó voor het 
voetlicht te brengen dat je bij wijze van spre-
ken de mensen ziet, de hitte van Indië voelt en 
de verontwaardiging van Multatuli deelt. Als 
er één roman uit de Nederlandse literatuurge-
schiedenis met recht een klassieker genoemd 
mag worden, dan is het wel de Max Havelaar 

van Multatuli, pseudoniem van Eduard Douwes Dekker. Verschenen in 1860, was het 
boek een bliksemflits in literatuurvorm die nog steeds niet weg te denken is uit ons 
collectieve geheugen. Multatuli schreef het boek als een aanklacht tegen de uitbuiting 
van de Javaanse bevolking en richtte zich tegen Koning Willem III - en daarmee tegen 
de gehele Nederlandse natie, een in zijn ogen verzameling fantasieloze kooplieden die 
zich niet bewust waren dat de rijkdom waar zij zich mee omringden, vergaard werd 
over de ruggen van de inlandse bevolking in Nederlands-Indië. 

Wanneer & waar: vr 24, zo 26 sept & vr 8 okt, Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 90-92
Meer info via www.muzeescheveningen.nl

De miniwereld van de poppenhuizen

Museum DeTimmerwerf is het komende 
half jaar het decor voor grote en kleine 
poppenhuizen, die allemaal met de hand 
zijn gemaakt. En dat met een ongekende 
liefde, verzamellust en passie! De poppen-
huizen en taferelen worden tot in ieder 
detail opgebouwd en ingericht en dat alles 
op schaal 1:12. Enkele taferelen zijn zelfs 
op schaal 1:48 gebouwd.

Wie denkt aan de traditionele poppenhuizen die vroeger door rijke dames van stand 
werden ingericht, komt dergelijke poppenhuizen zeker tegen. Maar wat te denken 
van het kasteel van Doornroosje, het huisje van de houtbewerker Geppetto die Pinok-
kio zijn lange neus gaf of een echt Amerikaans diner? Een kaaswinkel in een Goudse 
kaas of een tafereel in een oude naaimachinekoffer staan broederlijk naast een groot, 
licht en modern ingericht huis. Nieuwe technieken als lasersnijden en 3D-printen 
worden tegenwoordig enthousiast ingezet en bieden andere mogelijkheden. In de 
entree van het museum staat een grote oude kast die gevuld is met prachtige oude 
beren, poppen en slaapkamerameublementjes die de eigenares al jaren verzamelt. 
Kortom, veel variatie en genoeg te zien. 

Wanneer & waar: iedere zaterdag, 10.00–16.00u. 
Museum De Timmerwerf, Hoofdstraat 63, De Lier
Meer info via www.detimmerwerf.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.

KABK-expositie examenwerk

Drie jonge talenten, die onlangs 
zijn afgestudeerd aan de KABK, 
exposeren hun eindexamenwerk 
bij galerie ArtiBrak. Hun werk deelt 
een magische sensibiliteit, waarin 
de transformatie van het vrouwelijk 
lichaam een belangrijke rol speelt. 
Laurence Herfs onderzoekt in 
haar werk het vrouwelijk lichaam 
in transformatie. Ze gebruikt een 

universeel thema om een persoonlijk verhaal te vertellen. Laurence doet dit in een 
beeldtaal die deels wortelt in de kunstgeschiedenis en schept zo een indringende, 
gelaagde verhaallijn. De Grieks-Australische Yota Karas groeide op tussen twee cultu-
ren. Op haar vele reizen zoekt ze naar patronen en verhalen die de identiteit van de 
mensen in hun cultuur bepalen. Tijdens corona keek ze naar binnen en vond nieuwe 
landschappen en figuren, die ze in fraaie kleurtekeningen portretteerde. Wumen Ghua 
onderzoekt in haar werk de gelaagdheid en mythische oorsprong van een bestaan dat 
geworteld is in Mongolië, haar geboorteland, een land met een tumultueuze geschie-
denis. In haar schilderijen vermengt ze historische beelden en persoonlijke fantasie, 
om het concept van een onafhankelijke geschiedenis door een enkele waarnemer uit 
te dagen.

Wanneer & waar: t/m za 2 okt, ArtiBrak Herenstraat 44 Voorburg
Meer info via www.kabk.nl

Nalini Malani - Kunstmuseum

Op vrijdag de dertiende in maart 2020 ging het 
mis: kunstenaar Nalini Malani (Karachi, destijds 
onverdeeld India) was genoodzaakt van Barce-
lona naar Amsterdam te reizen. De omvang en 
ernst van de COVID- 19 pandemie tekende zich 
in korte tijd ook in Europa steeds duidelijker af 
en het ene na het andere land ging op slot. Ma-
lani zag geen mogelijkheid meer om haar thuis-
stad Bombay in India te bereiken. Nederland 
werd haar toevluchtsoord. Een tijdelijk verblijf 
dat uitmondde in een periode van meer dan een 
jaar. Omdat Malani nooit kan stoppen met wer-
ken legde ze zich, nu ze het zonder haar atelier 
en gebruikelijke middelen moest stellen, toe 
op het maken van tekeningen. Elke dag werkte 
ze aan de keukentafel aan onderwerpen die 
voortkwamen uit haar onophoudelijke gedach-
testroom en de sociaal-politieke omstandigheden in de wereld reflecteren. Soms met 
agressieve lijnen en felle teksten, dan weer kwetsbaar, kleurrijk en met humor. Malani 
maakte in totaal 89 tekeningen die samen de installatie vormen: Exil-Dreams-Longing. 
Kunstmuseum Den Haag toont in de projectenzaal dit gehele werk voor het eerst.

Wanneer & waar: t/m zo 17 okt, Kunstmuseum Den Haag, Stadhouderslaan 41
Meer info via www.kunstmuseum.nl

Dinsdag 21 september 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 een zondag in januari 1940 
vertrok de verhuiswagen met 
een familie uit Beek - mijn oma, 
opa en twee dochters - naar 
Den Haag. Het was mobilisatie 
en bitterkoud, dus de reis was 
een heel avontuur. Omdat het 
nogal glad en mistig was, reed 
de wagen langzaam. Vanwege 
de oorlogsdreiging waren er 
bij de Moerdijk blokkades 
ingericht en niemand mocht er 
zonder reden door. Maar terug-
gaan was ook geen optie, dus 
werd er flink onderhandeld. 
Uiteindelijk werd er een gaatje 
gemaakt en de wagen kon ver-
der. Maar de brug bij Dordrecht 
was hoog en glad en de wagen 
zwaar. De verhuiswagen kwam 
niet echt op gang, slingerde en 
kwam steeds tegen de stoep-
rand. Hij dreigde achteruit 
te glijden. Oma had het niet 
meer en riep dat ze eruit wilde. 
Die hoge brug, dat water… Zij 
schreeuwde het uit. Gelukkig 
waren leger en politie paraat en 
met vereende krachten werd de 
wagen de brug op geduwd en 
kon de reis verder. 

Door dat barre weer liepen ze 
meer dan vijf uur vertraging op, 
waardoor ze pas rond half drie 
in de nacht in Den Haag aan-

kwamen. De stad was volstrekt 
in ruste. Teneinde raad werd 
aangeklopt bij het politiebureau 
Van der Vennestraat, waar ze 
de nacht mochten doorbrengen. 
Twee dochters waren met de 
trein naar Den Haag gekomen 
en hadden de nacht in een hotel 
doorgebracht. De volgende och-
tend ging iedereen weer op pad 
en de familie trof elkaar in het 
café op de hoek van de Van Bas-
senstraat. Een vertegenwoordi-

ger van Jamin overhandigde de 
sleutels en leidde hen rond. Het 
woonhuis was vreselijk bevuild 
achtergelaten door de vorige 
bewoner, dus er was veel te 
doen. De ene helft ging aan de 
schoonmaak in het huis, maar 
de twee zussen Annie en Miets 
verplaatsten zich naar de toon-
bank voor de eerste klanten, 
want de klant gaat vóór. 

Later die week maakten ze ken-
nis met de filiaalhoudster in de 
Wagenstraat (hoek gedempte 
Burgwal), die vanwege haar 
huwelijk zou vertrekken. Ze 
waren verbaasd over de prach-

tige winkel, midden in de stad. 
Eind januari 1940 startten de 
andere zussen, Fientje en Rosa, 
met de verkoop van choco-
laatjes en bonbons. Maar dat 
is nog niet alles. De Hoefkade 
was een goede winkelstraat. 
Naast Jamin op nummer 542 
zat een sigarenwinkel van het 
oudere echtpaar Jagtenberg; 
zij woonden achter de winkel. 
Daarnaast, op nummer 550, 
was een kaashandel. In april 

1940 kreeg die kaashandelaar 
een nieuwe huishoudster, die 
al gauw bevriend raakte met 
een van de nieuwe buurmeisjes 
van Jamin. Na een paar weken 
moesten de kaashandelaar en 
zijn huishoudster eens op de 
koffie komen. Aanvankelijk had 
de baas niet zo veel zin, maar 
hij ging uiteindelijk toch maar 
mee. Later ook op avonden uit 
en feestjes, want ook al was het 
oorlog, men zocht elkaar op. 
Af en toe ging zij daar kaarten. 
Wanneer ze een vierde man 
nodig hadden, ging de kaashan-
delaar mee. En natuurlijk is de 
Jaminfamilie ook weleens bij 

de kaashandel op tegenbezoek 
geweest.

Een van de kinderen, Leonie, 
was toen nog in Limburg. Zij had 
een goede baan bij een ijzer-
handel. Toen de oorlog uitbrak 
moest Leonie naar huis komen, 
naar Den Haag. Vanaf die dag 
kwam zij steeds bij de kaashan-
del om boodschappen te doen. 
Dat is heel lang zo gegaan. Met 
Sinterklaas 1940 waren ze weer 
bij elkaar. De kaashandelaar 
bracht een mandje met wat 
spulletjes en een gedicht mee. 
Toen sloeg de vlam over. De 
families kwamen steeds vaker 
bij elkaar. Het jonge stel ging 
verkeren, zo noemde je dat toen. 
Met nieuwjaar 1942 zijn ze ver-
loofd. Vanaf die tijd zijn ze nogal 
veel uit geweest. Regelmatig 
naar Scala in de Wagenstraat, ze 
gingen naar Volendam, waar ze 
foto’s maakten en een paar da-
gen naar Limburg, om nog wat 
oude kennissen op te zoeken. 

Leonie had in die tijd een baan 
bij de distributie. Toen een-
maal besloten was om te gaan 
trouwen, nam zij in het voorjaar 
van 1942 ontslag. Dat kon toen 
nog, later mocht dat niet meer, 
óók niet bij je huwelijk. Dat 
was verzet tegen de bezetter en 
werd streng bestraft. Dat waren 
zij gelukkig net voor. In juli 
1942 was het zover. Met de tram 
gingen ze naar het stadhuis in 
de Javastraat en daar werd het 
burgerlijk huwelijk voltrokken. 
De volgende dag reed het koets-
je voor en ging het bruidspaar 
naar de Sint Josephkerk om het 
huwelijk te laten inzegenen. 
Dat kleine eindje hadden ze wel 
kunnen lopen, maar met die 
koetsen en paarden was het wel 

erg mooi. Na de kerk hielden ze 
bij de ouders van de bruid de 
zogeheten bruiloft. Daar was 
een mooie ruime kamer, waar ze 
alle gasten konden ontvangen. 
Ook al was alles op de bon en 
was er niet veel te krijgen: de 
mensen hadden elkaar en dus 
was er feest. Het bruidspaar 
ging wonen in het huis boven 
de kaashandel, waar een heel 
nieuw verhaal startte!

De firma Jamin maakte een 
belangrijk deel uit van de voed-
selverstrekking in de oorlog. In 
de schaarste verkochten ze ook 
brood, vlees en natuurlijk snoep 
(als dat er was). Als er een keer 
iets te krijgen was, dan stonden 
er lange rijen voor de winkel, 
met mensen die hun bonnen 
wilden inleveren om met iets te 
eten naar huis te gaan. De foto 
hiernaast uit 1943 toont zo’n 
lange rij voor de winkel van 
Jamin. Als kleine jongen wilden 
wij altijd dat die rij bij mijn 
vader, de kaashandelaar, voor de 
deur stond. Hoewel de zaak goed 
liep is dat echter een schone 
gedachte. 

Gerard van Dijk
dijk5940@planet.nl

Dinsdag 21 september 2021

“Het jonge stel ging verkeren,  
zo noemde je dat toen”

e kennen Jamin allemaal van de chocolaatjes en de koekjes, maar Jamin 
was ook een werkgever. Het was blijkbaar niet zo gemakkelijk om ge-
schikt personeel te vinden en daarom wierf Jamin door het hele land. 

Voor de filialen Hoefkade en Wagenstraat levert dat onderstaand verhaal op. 

W
Jamin op de Hoefkade 

Klanten in de rij bij het filiaal van Jamin Hoefkade na een nieuwe toewijzing, 1943. Foto H.A.W. Douwes, collectie Haags Gemeentearchief

Boter- en kaashandel Van Dijk

De kaashandelaar en zijn verloofde, voor -
jaar 1942 (Cor van Dijk en Leonie Hendriks)

zou u graag andere mensen 
willen ontmoeten? 

of heeft u als mantelzorger 
behoefte aan een
luisterend oor?

www.haagsontmoeten.nl

‘Vanochtend samen 
de krant gel� en . 
Zo h� r ik m	 r, 

w	 t ik m	 r, 
beg� jp ik m	 r.’

Shanti – 72 jaar

Er zijn 37 locaties. Er is er altijd een bij u in de buurt!
Kijk op www.haagsontmoeten.nl voor meer informatie.
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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  
30 september mailen naar 
puzzel@dehaagsetijden.nl. 
 
Oplossingen vorige editie:
1. Sudoku: 2
2. Zweedse puzzel: Begroting
3. Kruiswoordpuzzel: Troonrede 

Puzzel & Win! 
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SUDOKU1

Wij feliciteren de winnaars van de vorige editie met een 
mooie prijs, aangeboden door de Fifties Store.  
De CD van The Clarks-medleys gaat naar:
Ruud van Oosten te Den Haag
Henk Roest te Nootdorp

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

Horizontaal: 1 puinhoop 6 kosmos 12 voorgerecht 13 werktuig 15 grote bijl 16 bergweide  
18 dwaas 19 ik 20 pers. vnw. 22 zuurdeeg 25 en omstreken 26 gelaatskleur 29 naaldboom  
30 windrichting 32 aardbol 34 enig 36 Engels bier 37 water in Utrecht 39 ongehoorzaam  
41 plant 44 vergissing 46 etcetera 48 tuinkamer 50 titel 51 reusachtig 53 en dergelijke 54 schel  
56 voorschrift 57 vangwerktuig 59 pl. in Gelderland 60 schone jongeling 62 coureur  
64 sportvrouw 65 windrichting.

Verticaal: 1 pook 2 indien 3 vanaf 4 gravin van Holland 5 betaalmiddel 7 pl. in Noord-Holland  
8 grond om boerderij 9 Frans lidwoord 10 wees gegroet 11 strijdmacht 12 dans 14 keet  
17 honingdrank 18 spijskaart 21 betrekking 23 selenium 24 Europeaan 27 landbouwwerktuig  
28 gevaarte 30 niemendal 31 in orde 33 spuugzat 35 ontkenning 38 grote garnaal  
39 Sovjet-Unie 40 kampeergerei 41 Ned. omroep 42 lage rivierstand 43 elk 45 pl. in Noord-
Brabant 47 tegenover 49 motief 51 droogvloer 52 tijding 55 loterijbriefje 56 vragend vnw.  
58 onderricht 59 een zekere 61 namelijk 63 deel v.d. bijbel.
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KRUISWOORDPUZZEL2

57 49 43 7 61 22 63 3127 33 51 28

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

Beker
Braden
Buitenomtrek
Drinken
Etage
Feite
Gerst

Grenoble
Hikken
Kendo
Kwiek
Oksel
Parel
Pendeldienst

Punter
Sober
Tekst
Trend
Trimester
Uilig
Uitdrager

Urgent
Verlichten
Videoscherm
Vissoep
Voyeur
Vredig

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

WOORDZOEKER3

WINNAAR

Win nu de echte Koning Willem Alexander Vinyl Klok, t.w.v. € 24,95.
Deze prachtige klok is gemaakt van een echte langspeelplaat en een 
leuk collectors item!

Verkrijgbaar bij de Fifties Store www.fiftiesstore.nl 
Namensestraat 73 - 2587 VX Den Haag - 070 3585810

3 9
3 8 9 7

7 2
4 1

4 5 2 8
1 5 9

7 6
6 3 7 8
2 8 9

Kom langs of kijk op starstijlmeubelen.nl

Nu van € 1.335,- voor € 995,-
Zolang de voorraad strekt. Binnen 14 dagen gratis bij u thuis geleverd. 

Pro�iteer nu al van onze 
 oktober woonmaand actie 
Ronde kersen eetkamertafel Pikeur
115 cm rond en een tuimelblad van 40 cm om te verlengenOKTOBER 

WOONMAAND!
Specialist in schilderwerk!

Voor ál uw klussen in en rondom huis en tuin. O.a. Elektra, 
timmerwerk, sanitair en het ophangen van lampen en schilderijen. 

Plan tijdig uw binnenschilderwerk in:  T: 0174-768888
info@deontzorgcentrale.nl  |  www.deontzorgcentrale.nl

Dinsdag 21 september 2021
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Kerketuinenweg 21
   070 752 34 52 

Fahrenheitstraat 343
070 707 14 65

Loosduinsekade 156
    070 707 11 25 

Torenstraat 2
070 359 98 00

Westduinweg 196 
     070 707 02 78 

De buurthuizen van Schroeder

Wil je werken aan je toekomst? 
Meld je aan bij Schroeder!

Ontdek hoe veelzijdig Schroeder is.

kun je bij ons werken aan je toekomst 
en langskomen in onze buurthuizen. 

Bij Schroeder kom je te werken op de werkervaringsplaats die bij je past en kun je je eigen talenten ontdekken 
onder begeleiding van een jobcoach/trajectbegeleider.

Iedereen is van harte welkom in onze buurthuizen: ko�e en thee staan altijd klaar!

Meer informatie over je talenten ontwikkelen bij Schroeder, kijk op onze website www.schroeder.nl 
Aanmelden kan via: zorgadministratie@schroeder.nl of 070 330 02 22

Kom eens buurten!
Kom zomaar langs of bekijk 
via de QR-code onze vaste 
weekprogramma’s.

Dinsdag 21 september 2021


