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Feestelijke taferelen in het Wachtje
W

e gaan terug naar het jaar 1966. Op het
Rijswijkseplein verzamelt zich een uitbundige groep mannen, vrouwen en kinderen.
Netjes gekleed en allemaal in een feeststemming. Er
klinkt gejuich als een welgevormde Cadillac aan komt
rijden en stopt. Een goed geüniformeerde chauffeur
stapt uit en doet aan de andere kant van de wagen op
elegante wijze het portier open. Een mooie dame in
een prachtige, witte jurk met fleurige bloemen in haar
hand zet als eerste voet op een met rozen bedekte
stoep. Gevolgd door een stoere man in net pak en
hoge hoed. Beiden hebben een kleurige corsage opgespeld. Hand in hand lopen ze onder een regen van
bontgekleurde confetti de toekomst tegemoet.
Een feestelijke erehaag en steeds
luider wordende klanken leiden
het kersverse echtpaar tussen
twee statige Griekse zuilen door
naar de hartelijke verwelkoming
van een opgedofte ceremoniemeester. In de daaropvolgende
uren barst het feest als een vuurpijl los. De bonte avond wordt gevuld met muziek en dans, waarbij
het rondschuimend bier rijkelijk
vloeit. Ondertussen balanceert de
bediening met schalen heerlijke
hapjes door de uitbundige menigte heen, terwijl een steeds langer
wordende polonaise zich meester
maakt van het feest. Het is een
dag waar mijn ouders 55 jaar
later nog steeds met veel liefde
en plezier aan terugdenken.
Dit feestelijke tafereel vond
tussen 1933 en 1981 vrijwel dagelijks plaats in het Wachtje: een
statig gebouwtje met het uiterlijk
van een Griekse tempel, die bij de
meeste inwoners van Den Haag
wel bekend is. Genesteld aan het
drukke Rijswijkseplein met in de
nabijheid de koning, waar verrukkelijke haringen door Haagse
monden naar binnenglijden en de

Loosduinsekade 175
2571 BW 's-Gravenhage
Tel: 070-3603927
info@vd-vlugt.nl
www.glashandel-vandervlugt.nl

straat waar luchtig geklede dames van plezier in roodgekleurde
etalages liefde en genot verkopen. Het karakteristieke pand, later ook bekend als het Paviljoen,
werd tussen 1825 en 1827 ontworpen door stadsarchitect Zeger
Reyers. In de eerste jaren diende
het karakteristieke gebouw als
accijnshuis waar invoerrechten voor inkomende goederen
betaald moesten worden. Het
zou overigens niet Reyers enige
ontwerp zijn voor Den Haag. Het
Kurhaus, de algemene begraafplaats met schijndodenhuis, de
oranjekazerne en een deel van
paleis Noordeinde kwamen ook
voort uit zijn ontwerpersgeest.
Het Rijswijkseplein heette toen
nog Haagweide en lag voor een
deel op het gebied van de tuin
van het voormalige leprozenhuis
aan het Zieken, de oudste open
gracht van Den Haag. Het was
toen nog een landelijk gebied
buiten Den Haag, waar vanaf de
vijftiende eeuw patiënten met
de ziekte lepra verbleven. Lepra
is een besmettelijke bacteriële
zenuw- en huidziekte die via de

Prentbriefkaart van het Rijswijkseplein, 1925. Collectie Haags Gemeentearchief

lucht wordt overgedragen en tot
ernstige handicaps en verminkingen kan leiden. Door de grote
mate van besmettelijkheid werden de leprozen verstoten uit Den
Haag, waarbij de soms afschrikbare afwijkingen vast ook een rol
hebben gespeeld. In het leprozenhuis werden de verstotelingen,
ook wel melaatsen genoemd, opgevangen. Binnen de muren van
het complex mochten de leprozen
wandelen in de tuin en langs de
gracht, die daardoor al snel in
de volksmond het Zieken werd
genoemd. Buiten de muren waren
de melaatsen verplicht om een

ratel of klepper mee te nemen
om nietsvermoedende voorbijgangers te waarschuwen niet te
dichtbij te komen. In de loop van
de zeventiende eeuw verdween
de ziekte uit Den Haag. In 1826
werd het pand definitief gesloten en afgebroken, om plaats te
maken voor het Wachtje.
Het Wachtje kreeg in de tweede
helft van de negentiende eeuw
een andere functie. Na het afschaffen van de Haagse accijnsheffing stond het enige tijd leeg.
Maar nadat in 1870 en 1871 Den
Haag getroffen werd door de kinderpokken werd in het gebouw

Het Wachtje, ook wel Paviljoen genoemd, aan het Rijswijkseplein. Foto: Roel Wijnants

de Vereeniging voor Koepokinenting opgericht. Een eeuw eerder
bezweken nog veel kinderen aan
de gevreesde ziekte. Maar toen
eind achttiende eeuw een vaccin
werd ontwikkeld, verminderde
het aantal dodelijke slachtoffers
fors. Van 1933 tot 1981 diende
het Wachtje, inmiddels bekend
als het Paviljoen, als café-restaurant waar vele feesten werden
gegeven. Ondertussen werd het
pand in 1967 als rijksmonument
opgenomen in het monumentenregister. Vanaf 1981 maakte de
feestelijkheden plaatst voor een
andere tak van vrolijkheid. Tot
1985 was het Circus-, Clowns- en
Kermismuseum hier gevestigd.
Sinds 1986 is het Wachtje in
gebruik als kantoorruimte, maar
is het nog steeds een opvallende
verschijning op het alsmaar drukkere Rijswijkseplein.
Jan Kaffa
jankaffa@hotmail.com
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Oproepjes

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

Rectificatie
In De Haagse Tijden van 5
oktober staat in het artikel
Heerlijk in ’t Haagse Sunneke (p.
10-11) bijgaande foto van de
Van Blankenburgstraat. De foto
is echter niet in 1947 gemaakt,
zoals het onderschrift aangeeft,
maar in 1987. Met dank aan lezer Robert van Opijnen die deze
fout opmerkte doordat er te veel
auto’s staan geparkeerd voor
die tijd, maar die ook de Renault
5 en een Volvo herkende, die in
1947 nog helemaal niet op de
markt waren.

Haags Mopje
Ik kom een vriendin tegen op het Spui en vraag: “Waar ga je naar
toe?” Antwoordt ze: “Naar de bioscoop.” Ik zeg: “Wat draait daar?”
Zegt ze: “Quo Vadis.” Ik zeg: “Weet je wat dat betekent?” “Nee”, zegt
ze. Waarop ik antwoord: “Waar ga je naar toe”. Zegt ze: “Naar de
bioscoop”…
Iris van Dijk
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.

Start leesclub klassiekers in Scheveningen

Leest u met plezier mooie boeken en wilt u uw
leeservaringen delen met anderen? Bent u geïnteresseerd in het lezen van literatuur van wat langer
geleden? Word dan lid van een Senia leesgroep. In
Scheveningen start binnenkort een leesclub klassieke literatuur. In de Bibliotheek is op dinsdagmiddag
26 oktober een informatiebijeenkomst voor mensen
die het leuk vinden om klassiekers te (gaan) lezen en
daardoor in contact willen komen met andere liefhebbers. De informatiebijeenkomst is een initiatief
van de landelijke organisatie Senia samen met de
bibliotheek. Meer informatie over de werkwijze is te
vinden op www.senia.nl. Belangstellenden zijn welkom op 26 oktober om 13:30 uur in de Bibliotheek,
Scheveningseweg 333 in Den Haag. Graag aanmelden in verband met het maximum aantal beschikbare plaatsen. Dit kan via onderstaand mailadres.
Bep den Blanken
bep.denblanken@senia.nl
Project 101010
In 2010 stuurt Hagenaar Arthur
van de Graaf honderden wegwerpcamera’s naar kinderen
over de hele wereld. Hij laat
ze vervolgens tien jaar liggen,
om een decennium later een
uniek document te maken. In
de krant, die afgelopen zondag
op 10 oktober verscheen, is te
zien hoe tientallen kinderen van
tien jaar oud, van over de hele

De Haagse Tijden

Laan van Meerdervoort 174
2517 BH Den Haag
www.facebook.com/dehaagsetijden
www.twitter.com/dehaagsetijden
www.instagram.com/dehaagsetijden
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Interactie in Kunst
De expositieruimte van ANNA Vastgoed & Cultuur
aan de Korte Vijverberg in Den Haag is een begrip
en zeer gewild in kunstkringen. Zo ook voor vijf
kunstenaars uit Leidschendam-Voorburg die de verkoopexpositie Interactie hebben ingericht. Hierin
draait het helemaal om de onderlinge synergie en
kruisbestuiving die kan ontstaan bij het gezamenlijk creëren van kunst. Het resultaat is een boeiende
en kleurrijke expositie van schilderijen van Gemma
Jonker, Joke Lassche en Marijke Pel, keramiek van
Kees Zandvliet en sieraden van Eveline Penning. De
expositie is t/m 24 oktober (donderdag t/m zondag) te zien in de Doelenzaal, Korte Vijverberg 2.
Uw oproep in De Haagse Tijden

Bent u op zoek naar een oude schoolvriend
of -vriendin? Heeft u een bepaalde herinnering, maar ontbreken enkele feiten of
details? Bent u nieuwsgierig naar een speci�ieke Haagse locatie of gebeurtenis, en zou u
hier graag een artikel over zien verschijnen
in onze krant? Stuur uw vraag of oproep
naar redactie@dehaagsetijden.nl en wij
plaatsen het graag op deze pagina!

wereld hun leven bezien. Het is
een bijzonder tijdloos tijdsbeeld
geworden van vele jonge levens.
De foto’s in deze bijzondere
krant zijn niet actueel en niet
commercieel, maar allemaal
van grote waarde doordat ze zo
puur zijn in hun eenvoud. De
opnamen geven een uniek en
onge�ilterd beeld van het leven
van anderen. Van kinderen.
Door de ogen van kinderen.

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, MiddenDel�land, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en
Wassenaar.

Redactie

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

Mist
In een wattendeken ontwaakt de natuur
De ochtendnevel op een frisse oktobermorgen
Een kruisspin maakt zich om zijn web zorgen
De boer loopt langzaam naar de koeien in de schuur
Langzaam prikt de ochtendzon door de witte sluier
Langs de kust van Scheveningen, een silhouet van een schip
Het geluid van de misthoorn reikt tot aan horizon’s stip
Eekhoorns in het bos maken een eind aan het geluier
Voetstappen in het zand, knerpende schelpen
In mijn gedachten zie ik jouw gezicht vervagen
De geur van verse kof�ie komt mijn gemoed helpen
Herfst klopt aan de deur, het worden kortere dagen
De mist laat het bloedend hart rustig stelpen
De zon breekt nu door, wat rest zijn mijn onbeantwoorde vragen
Een steen valt in het water…
Cor van Welbergen
cor.welbergen@minbzk.nl

Waar ze van houden, wat ze belangrijk vinden, wat ze doen. De
prachtige foto’s zijn simpelweg
te bewonderen, maar kunnen
ook stof geven tot nadenken.
Mogelijk is voor volwassen een
grotere les te trekken uit deze
krant, dan die met het Grote
Nieuws die dagelijks op hun
deurmat ploft. De krant is vanaf
nu online te bestellen via
project10101010.com.
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

Stuur een e-mail met uw gegevens naar
abonnement@dehaagsetijden.nl of per
post naar onze lezersservice.
Jaarabonnement Nederland € 75,00
Jaarabonnement Buitenland € 95,00
U kunt dit bedrag overmaken op:
NL08 RABO 0129 9222 93
t.a.v. Brückel Reclame, o.v.v. abonnement.

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

Fotogra�ie

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

Vormgeving

Brückel Reclame BV

Lezersservice

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

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

pagina 3

Dinsdag 19 oktober 2021

Een zeppelin boven de stad
We voeren met een zucht
Al boven in de lucht
En we zaten zo gezellig in het schui-ui-tje
En niemand kon ons zien
We hadden pret voor tien
Lang leve de zeppeli-i-in

Om iets voor 11.00 uur is het
dan zover, majestueus glijdt
de ‘Graf Zeppelin’ boven Den
Haag. Imponerend koerst de
zeppelin over de stad richting
Scheveningen. Klokslag 11.00
uur passeert de enorme zilveren
luchtolifant, door de vliegtuigen
geëscorteerd, het Vredespaleis, dat in vergelijking ineens
klein lijkt. Een prachtig gezicht,
jammer dat het maar zo kort
duurt. Over Zorgvliet verdwijnt
het luchtschip in de richting van
het Kurhaus.

G

a even mee terug naar je kleutertijd en zing
het liedje met me mee. In 1929 kon een
redacteur van de Haagsche Courant dit
liedje ook zingen, toen hij meevoer in een vaart
met de ‘Graf Zeppelin’. De vaart van dit luchtschip
ging ook over Den Haag.

Friedrichshafen
Het bijzondere avontuur van
deze redacteur begint op
zaterdag 12 oktober in Friedrichshafen aan het Bodenmeer.
Daar had Ferdinand graf von
Zeppelin, de ontwerper van de
zeppelin, in 1899 een drijvende
montagehal laten bouwen. Het
luchtschip waarmee de verslaggever de tocht maakt, heet ook
de ‘Graf Zeppelin’.

De tocht is al een keer uitgesteld
en hij en zijn medepassagiers
zitten licht nerveus in de hal van
het Kurgartenhotel te wachten,
als eindelijk de oproep komt:
“Bitte… Meine Damen und Herr’n,
einsteigen für den Zeppelinfahrt”.
De afvaart is iets na elf uur
’s avonds, dus het uitzicht is
beperkt. Des te opvallender is
de aanblik van de eerste grote
stad waar de zeppelin overheen
vaart: “Als een sprookje uit
Duizend-en-één-nacht bloeit
de stad voor ons open, een
wonderlijke sterrebloem van
ontelbare stralende lichtjes.”

Boven Nederland
Na een paar uur slapen, ontwaakt onze verslaggever bij
zonsopgang, net als de ‘Graf
Zeppelin’ over Delfzijl vaart.
Al snel komt de Groningse
Martini-toren in zicht, waar

het luchtgevaarte tweemaal
omheen vliegt. Daarna gaat het
over “groene, sappige weiden
met rijke, trotsche boerderijen.”
Naarmate de ochtend vordert,
zijn er steeds meer wuivende
toeschouwers. Al is het in de
kleinere stadjes wel rustiger,
want ja, op zondagmorgen is
de kerk belangrijker dan een
zeppelin.

In Zwolle is grote belangstelling.
Het luchtschip vaart op 300
meter en daalt boven Paleis Het
Loo zelfs naar 150 meter. Daar
aanschouwen prins Hendrik, de
echtgenoot van koningin Wilhelmina en zijn broer Adolf de
luchtreus. Of koningin Wilhelmina en prinses Juliana vanuit
hun kamers hebben gekeken,
daarover kunnen de kranten het
niet eens worden.

De rest van de Veluwe is helaas
vanuit de Zeppelin slecht te
bekijken, want er komt wat
nevel opzetten. En de inwoners van Brabantse steden Den
Bosch, Tilburg en Breda kunnen
slechts een glimp opvangen.
Maar gelukkig klaart het weer
op en onder begeleiding van
vliegtuigen van de K.L.M. gaat de
zeppelin richting de grote steden. Die vliegtuigen zijn kleine
Panders, uit de Haagse meubelen vliegtuigfabriek.

De ‘Graf Zeppelin’ boven Den Haag, 13-10-1929. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Boven Rotterdam
De verslaggever ziet dat het
in Rotterdam zwart van de
mensen staat. “Een machtige
onzichtbaren hand heeft in één
oogwenk het verkeer stopgezet. Geen tram rijdt, geen auto
beweegt... Overal staan de hon-

Zeppelin boven Den Haag
Via Delft en Rijswijk gaat het
nu richting Den Haag: “De Laan
van Meerdervoort, Duinoord in
de verte, dan de duinen waar
het zwart van de menschen
staat en dan: de blauwe eindelooze oceaan die in schuine

“Als een sprookje uit Duizend-en-één-nacht

bloeit de stad voor ons open, een wonderlijke
sterrebloem van ontelbare stralende lichtjes ”

Duinen en strand
De Haagse duinen vormen
een prachtige tribune om het
schouwspel van de overvliegende zeppelin te bewonderen. Aan
het einde van de Kwartellaan
zitten dan ook hele volksstammen, van jong tot oud, hele
huisgezinnen te wachten, velen
gewapend met een kijker. Ze
zijn wel over het prikkeldraad
geklommen en iedereen houdt
de adem in als over de Kwartellaan twee agenten aan komen
fietsen. Maar die begrijpen
dat een normaal verbod er is
om onder abnormale omstandigheden niet gehandhaafd te
worden. Ze kijken omhoog... en
fietsen verder.

Zeppelin boven Scheveningen. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

derden stil en zien onbewegelijk naar boven. Wij hebben van
de dappere, nijvere Rotterdammers daar beneden misschien
nog wel meer genoten dan zij
van ons.”

witte lijnen tegen het gele zand
breekt”. De Haagse verslaggever zou graag nog eens over de
stad vliegen, maar de tijd dringt
en de kapitein van de ‘Graf
Zeppelin’ stuurt alweer naar
het noorden.

Ondertussen in Den Haag

De Zeppelin op komst, het Buitenhof. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

afrekenen, want ze zijn bang dat
hun gasten gaan rennen als de
zeppelin in zicht komt.

De Haagsche Courant heeft ook
een verslaggever op de grond,
die vermeldt dat al om 9.00
uur de pleinen en brede verkeersstraten zich met mensen
beginnen te vullen. En de eerste
hoogklimmers vertonen zich op
daken en torens. Om 10.00 uur
is het in de binnenstad net zo
druk als op Prinsjesdag. De terrassen op het Buitenhof puilen
uit, waarbij de kelners wel direct

Als een zilveren vis glijdt de
zeppelin naar Scheveningen.
Ook daar staan op de daken, de
duinen en de terrassen van de
hotels vele mensen te kijken.
Het schip maakt boven zee een
bocht naar rechts en koerst naar
het noorden.
Na het vervolg van de vaart
over onder andere Amsterdam,
Utrecht en Nijmegen gaat de
‘Graf Zeppelin’ weer terug naar
Duitsland en landt zondagavond
om tien voor zeven weer veilig
in Friedrichshafen.
Jacqueline Alders - Stadswandelingen en Fietstours in Den Haag
info@jacquelinealders.nl
www.ikgidsudoordenhaag.nl
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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

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

24/7

bereikbaar

BTR REIZEN
Autovakanties All Inclusive

All Inclusive Hotel Op de Boud / Valkenburg
5 dagen Zuid
Zuid-Limburg
Limburg va. € 246,
246,- p.p.

All Inclusive Hotel ’t
’t Holt / Diepenheim
5 dagen Hof van Twente va. € 244,244, p.p.

www.BTRreizen.nl
 055 - 5059500
Kerst– en Nieuwja
aarvakanties
kanties

Hotel Bitburg / Duitse Süd Eifel van 22 t/m 27 dec.
met excursies naar Luxemburg, Trier en de Moezel
6 dagen All Inclusive voor slechts € 489,- p.p.

All Inclusive Hotel Oranjeoord/
Oranjeoord / Hoogsoeren Kerst autovakantie in Valkenburg
5 dagen Veluwe va. € 274,274, p.p.

5 dagen Hotel Op de Boud € 335,
335,- p.p.

5 dagen Moezel / Duitsland va. € 233,233, p.p.

5 dagen Best Western Hotel Asten € 285,
285,- p.p.

5 dagen Duitse Vulkaaneifel va. € 210,210, p.p.

6 of 7 dagen All Inclusive Hotel Am Park € 299,
299,- p.p.

All Inclusive Hotel Brauer / Treis-karden
Treis karden
Treis-

Kerst autovakantie in het Brabantseland

All Inclusive Hotel Am Park / Stadtkyll

Kerst autovakantie in de Duitse Eifel

All Inclusive Hotel Am Wall / Soest

Oud & Nieuw autoreis Wunderland Kalkar

5 dagen Duitse Sauerland va. € 269,- p.p.

en nog veel meer gastvrij All Inclusive hotels op
de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland

3 of 4 dagen All Inclusive Wunderland va. € 269,- p.p.

BTR Reizen heeft nog veel meer sfeervolle en goed
verzorgde Kerst- en Oud & Nieuwjaar vakanties

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL
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Onderhoud en reparatie
Onderhoud/reparatie airco
Schadeherstel
Verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's
SNEEUWBALSTRAAT 138A • DEN HAAG • 070 -345 21 37
INFO@SNEEUWBAL.NL • WWW.SNEEUWBAL.NL

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 070 - 306 16 96
�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

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

Napraten, troosten en ontmoeten
in een gastvrije omgeving

Wellicht het mooiste crematorium van Den Haag en Zuid-Holland. Een
intiem gebouw te midden van de duinen en de bomen van Den Haag.
Een grote ruimte met uitgebreide mogelijkheden voor een afscheidsreceptie luxe, uitgebreid of to the point. Voor de kleinere crematies is
er ook De Prelude afscheidssalon.

www.seniorenhulp.com

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

Tel: 070-3555790
info@novodent.nl

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

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

www.novodent.nl

Het uitvaartcentrum en het crematorium zijn direct met elkaar
verbonden. Zowel opbaren, afscheid nemen als cremeren of begraven
kan op dezelfde locatie.
Vraag uw uitvaartbegeleider of ondernemer naar de mogelijkheden
van deze locatie.

Crematorium Haagse Duinen | Wijndaelersingel 1 | 2553 AC Den Haag
t: (070) 218 20 88 | e: info@crematoriumhd.nl
www.crematoriumhaagseduinen.nl
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oed vasthoudend aan mijn vaders lange
leren jas achterop zijn brommer, een roodwitte Berini, waren we - ik als twaalfjarig
jongetje - op weg naar de stad. Ik had schoolvakantie
maar mijn vader moest werken. We reden over de
Melisstokelaan naar de Fruitweg, langs de grote HTMbus garage onder het viaduct de Leegwaterstraat, naar
het chaotische Rijswijkse plein, waar toen nog een
verkeersagent met een stopbord het drukke verkeer
stond te regelen. Vervolgens via de Nieuwe Haven
over de Fluwelen Burgwal Bleijenburg in. We stopten
bij de toegangspoort - waar pa een grapje deelde met
de portier - en kwamen uit op de binnenplaats, die
omringd was door in mijn ogen ontzettend hoge beton
grijze gebouwen. Via het trappenhuis kwamen we
vervolgens uit op de vijfde etage: het decoratelier van
de Koninklijke Schouwburg.
Het atelier bestond uit een
enorm grote zolder met op
iedere paar meter een dikke
steunbalk die het dak ophielden. In de lucht hing een
mengeling van hout en zaagsel,
verf, jute en sigarettenrook. Na
een paar joviaal toegewenste
“goeiemorgens” stonden niet
lang daarna timmerlieden en
decorschilders zoals Karel
Schouten, Chris Kobus, Frans
Felbehr, Albert Hulleman en
Piet Scheerder in een kleine cirkel gebogen over de technische
tekeningen van het te bouwen
decor, en dat allemaal onder
leiding van mijn vader; hij was
de Chef van het Decoratelier bij
de Haagse Comedie.

De zolder was zo groot dat er
genoeg ruimte was om een
decor van een Griekse tempel te
bouwen of het interieur van een
luxe landhuis voor Tsjechov’s
De Kersentuin. De achtergronddoeken met een gigantische
afmeting lagen op de houten
vloer en werden geverfd met
enorme kwasten of soms zelfs
met bezems, om daarna net
als alle andere decorstukken
aan de achterkant met een
dikke laag asbest besmeerd te
worden zodat ze vuurbestendig
waren (werken met chemicalien was niet zo’n probleem, zo
ging dat in die dagen).
Het hele decor, de muren,
ramen, deuren en soms een
elegante trap of balkon werden
ontworpen door decorontwerpers als Hep van Delft en
Harry Wich. Her en der lagen
tekeningschetsen verspreid,

en er was ook een op schaal
gemaakt miniatuur model van
het te bouwen decor in vaders
kantoor aan de oostkant van de
zolder. Helemaal aan het andere
eind van de zolder was een gesloten ruimte, waar de gereedschappen, verfblikken, kwasten,
spijkers, schroeven en andere
materialen lagen opgeslagen.
Ook was er een lunchruimte
met een klein keukentje waar,
op een paar verloren stoelen,
‘s middags de meegebrachte
boterhammetjes en koffie uit
thermosfles werden genuttigd.
Ten slotte was er genoeg ruimte
voor een, jawel, grote biljarttafel waar soms, als de tijd het
toe liet, een spelletje of twee
gespeeld werd. Als iemand dan
een goede stoot had gegeven,
stampte iedereen aanmoedigend met hun keu op de vloer
als beloning.
Er werden moppen getapt en
dan was het lachen. Ik herinner

Frans Veelberh, R. Van Eldik, Carel Schouten,
A. Verpoort, A Hullenman, W. Van Hemert en
P. Scheerder aan het werk

De Haagse Comedie in 1962

met kostuums en pruiken, in de
lucht hing een indringende geur
van hairspray, make-up, parfum
en natuurlijk sigarettenrook.
En als acteur Ko van Dijk in vol
ornaat, met pruik, geschminkt
gezicht en gekleed als King Lear
van Shakespeare, met zijn zware stem zijn rol hardop stond
te repeteren, was dat imponerend en tegelijkertijd ook heel
intimiderend voor een jongetje
van twaalf.

Anthoon van Zuilen, Loes Wieringa, Paul Steenbergen (directeur Haagse Comedie),
Helen Simonis en Joris Diels (regisseur)

me een keer dat een paar van
die grappenmakers een stukje
vuurwerk met een touwtje
hadden vastgebonden aan de
handzaag van Karel Schouten.
Nu moet u weten dat Karel een
heel lieve man was maar ontzettend hardhorend… Iedereen
lag al half in de kreukels van
de voorpret; dat zou een harde
knal worden! En dat was ook
het geval. Ze schrokken er zelf
nog het meest van, maar Karel…
die stond gewoon door te zagen! Toen was de grap helemaal
geslaagd; iedereen lag dubbel.
Niet lang daarna ging iedereen
weer serieus aan het werk, het
waren stuk voor stuk geweldige
vakmensen. Wanneer iedereen
zo bezig was, ging ik het theater
maar een beetje verkennen.
Eerst de grote, heel stille lege
zaal in, wat iets magisch had;
die halfdonkere zaal met honderden onbezette donkerrood
beklede stoelen. De verlaten
balkons, de mooi geschilderde muren en plafonds, waar
kroonluchters hingen die fonkelden van hun goudbrokaat.

Toneelknechten waren op het
toneel bezig met belichting en
het inhangen van een groot achtergronddoek. Het grote toneel

had heel hoge en mooie, rode
fluwelen gordijnen met gouden
franjes. Aan beide zijden van
het toneel had je de coulissen
en daar was ook de zogeheten
trekkenwand; een hijsinstallatie
die boven het toneel de achtergronddoeken en decorstukken
op en neer kon laten. Daarvoor
moest je echt uitkijken, want
als die zware metalen pijpen
met grote vaart naar beneden
werden gelaten kon het toneel
nogal gevaarlijk zijn. Er was ook
een roterende ronde vloer in
het toneel gebouwd en dat hielp
bij het ‘changement’ van het
decor in de pauze. Het decor
van de eerste akte werd rondgedraaid naar de achterkant
van het toneel en het decor van
de tweede akte kwam daardoor
naar voren, naar het publiek in
de zaal gericht.
Bij generale repetities waren
de kleedkamers, die gelegen
waren in het souterrain achter
het toneel, altijd heel druk.
Ik mocht daar dan eigenlijk
niet komen maar ja, ik was
nieuwsgierig. Kamers met grote
spiegels en veel lampen eromheen. Er waren grimeurs die de
gezichten van acteurs compleet
konden veranderen, rekken vol

De artiestenfoyer was op de
begane grond in een gang
achter het toneel. Het interieur
en de verf op de muur hadden
hun beste tijd wel gehad, leren
banken stonden tegen de muur
en verder had je er gewone
tafeltjes en stoelen. Iedereen
kwam er om een kopje koffie of
iets sterkers van de bar te nuttigen. Een enkele keer als mijn
vader iemand moest spreken
in de foyer en ik mee mocht,
zag ik daar de beginnende en
gerenommeerde acteurs zoals
Paula Petri, Bob de Lange, Ida
Wasserman, Trins Snijders,
Anne Wil Blankers, Myra Ward,
Albert van Dalsum, Ko van Dijk,
Caro van Eyck, Marijke Merckens, Coen Flink of directeur
Paul Steenbergen met glas in de
hand geanimeerd in gesprek.

Als ik me aan het einde van zo’n
dag goed had gedragen dan
trakteerde pa mij op chocomel
en een gevulde koek. De dag
vloog voorbij en als de grote
zaal klaar was om het hooggeëerde publiek te ontvangen
voor de avondvoorstelling,
was het tijd om achterop de
brommer terug te keren naar
het alledaagse en enigszins
mondaine leven van erwtensoep en gerookte worst in
Morgenstond.
Alex Verpoort
alexthehague@gmail.com
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VERZAMELBOX
ZES STRIPBOEKEN IN EENMALIGE
HARDCOVER UITVOERING,
GENUMMERDE OPLAGE!

GA NAAR
WWW.HAAGS.NL
EN BESTEL!

OP ZOEK NAAR PERSONEEL?
Vraag naar onze speciale tarieven via
070-3607676 of e-mail: info@dehaagsetijden.nl
en bereik per editie circa 165.000 lezers in
Den Haag en omstreken!

SLAGERIJ PERSONEEL GEZOCHT
Ben jij die schoolverlater of wat oudere die wil werken?
Voor onze slagerij zijn wij op zoek naar gemotiveerde verkoop(st)ers
en/of leerling verkoop(st)ers voor wisselende dagen in vaste dienst.
Dé slager op het Hobbemaplein!
Neem contact op met de heer Hoornweg van Slagerij Meurs.
Bel 06-302 975 39 of stuur een e-mail: fac.meurs@gmail.com.

Ook zoeken
wij een
slager op
oproepbasis

Om de tuin geleid
I

n vroegere tijden verwees het woord ‘tuin’ naar de
omheining rond een woning en bijbehorende grond.
Hetzelfde woord met eenzelfde betekenis werd aan de
overkant van de Noordzee gebezigd.

Na verloop en samen met andere hekken
verbonden om een dorp en de 'onbebouwde gemeentegrond' (Eng. 'commons')
daarbinnen als verdediging tegen invallen
te versterken kwam daaruit het Engelse
woord 'town' voort met nog steeds slechts
een dialectisch verschil in uitspraak met
'tuin'. Daarentegen in de Lage Landen
ging 'tuin' nog altijd verwijzend naar wat
omheind of door een heg (haag) afgebakend was over in de betekenis van een erf
daarbinnen en zo tuin.

De gemeenschappelijke oorsprong is nog
steeds te herkennen in 'tuinschap' (Eng.
‘township’) en in ‘s-Gravenhage letterlijk
'De haag van de graaf' (> Den Haag <
Oudsaksisch 'hago') maar klaarblijkelijk
verwijzend niet zo zeer naar de 'haag' maar
de 'stede' waar hij graag mocht wonen. Tot
zeker de jaren zestig werd er nog steeds in
zekere (niet Haagse - uit afgunst?) kringen beweerd dat de residentie nog altijd
een dorp was, want stadsrechten waren
nooit toegekend (tot schoorvoetend werd
toegegeven dat het in verdere zin een stad
betrof). Maar als woonplaats en zetel van
de graven van Holland die alhoewel niet in

naam in feite stedehouder waren (=stadhouder=waarnemend 'plaatsvervanger'
van koning of keizer >< Eng. 'hold instead')
hield dit in dat het 'de facto' een stad betrof
zodat het toekennen van stadsrechten een
overbodige vrijpostigheid geweest zou zijn.

Behalve 'tuin' bestaat echter ook het
woord 'gaarde' in de betekenis van 'waar
gewassen worden verbouwd' en dus (ver)
gader(en) = '(ver)zamel(en)' (= A. Sax.
'gaderian' met een overeenkomstige uitspraak) waaruit we respectievelijk tevens
'samen' en (Eng.) 'to gather' te danken hebben. En voorts zijn zo het Engelse 'garden'
en 'yard' verbonden, beide als voorbeelden
waar de Nederlandse/Angelsaksische 'g' en
zijn mutatie naar 'y' in het tegenwoordige
Engels is blijven bestaan.
Onno Kruller
krullero@netscape.net

DE VOLHARDING

Op zoek naar vrijwilligerswerk
met inhoud? Word mentor!
Als mentor behartig je de persoonlijke
belangen van een volwassen cliënt met een
verstandelijke of psychische beperking of
met dementie. Je hebt als mentor regelmatig persoonlijk contact met je cliënt en je
ondersteunt hem of haar bij het maken van
belangrijke beslissingen rond verzorging,
verpleging, behandeling en begeleiding. Je
treedt op als wettelijk vertegenwoordiger en
onderhoudt de contacten met de hulpverleners en verzorgers.

De Volharding is op zoek naar mensen voor een paar
uurtjes per week, die graag vrijwilligerswerk willen
doen tegen een kleine vergoeding.
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.

Denk aan:

Het mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel, die wordt toegewezen door
de rechter. Hiervoor wordt Stichting Mentorschap Haag en Rijn door de rechter benoemd.
Als vrijwillige mentor ga je aan slag en voer je het mentorschap uit met een mandaat van
de stichting. De stichting schoolt en ondersteunt jou in je rol als mentor. Verantwoordelijk
en waardevol werk, waarmee je echt het verschil maakt!
Wij zoeken mensen die:
• affiniteit hebben met volwassenen
met een beperking
• communicatief vaardig zijn en
grenzen kunnen stellen
• beslissingen durven nemen
• minimaal MBO-4 zijn opgeleid
• minimaal 4 uur per maand
beschikbaar zijn

Samen voor Elkaar

Wij bieden:
• uitdagend vrijwilligerswerk met
inhoud, dat je flexibel kunt indelen
• een goede match en gedegen
kennismaking met de cliënt
• scholing en ondersteuning
• een mandaat van de rechtbank
• een maandelijkse onkostenvergoeding

Wil jij het verschil maken? Meld je dan nu aan!
Belangstelling voor of vragen over het mentorschap?
Neem contact op met Ellen Vos
T: 06-15070234
M: denhaag@mentorschaphr.nl
Op 3 november start er een cursus voor nieuwe vrijwilligers.
(4 dagdelen op: 3, 9, 17 en 24 november 2021)
WWW.MENTORSCHAPHAAGENRIJN.NL

•
•
•
•
•
•

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
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

www.devolharding.nl

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

pagina 7

Dinsdag 19 oktober 2021

Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Café Banka. Een echt café!
maar dan wel met eten van restaurantkwaliteit!

Compleet verbouwd
We rijden bijna dagelijks langs Café Banka als we na het uitlaten van onze trouwe viervoeter Pablo
van het Scheveningse Bos weer naar ons huis rijden. Altijd zag het er vol en gezellig uit, maar
opeens was het knetterdrukke en beroemde café gesloten. Hoe kan dat nou dachten we, wat is er
aan de hand? In de krant lazen we dat eigenaresse Nel was overleden en dat haar partner Peter
daarom niet verder wilde. Al snel werd duidelijk dat er een nieuwe eigenaar moest zijn want er
was een verbouwing gaande. Anderhalf jaar later was het klaar en kon Michael Branth - de nieuwe
eigenaar - open met een totaal verbouwd Café Banka. De boel ging compleet op de schop, van de
oude inventaris is alleen nog een glas-in-lood raampje met de naam van de zaak over...

Al honderd jaar
Onze collega’s van andere media gingen
ons voor en misschien wel juist daarom
werd onze nieuwsgierigheid gewekt. Een
afspraak was snel gemaakt en op een
zondagavond zijn we er gaan eten. Via het
terras en de ruime serre kwamen we in een
sfeervol en druk café. Gezellig! Zo hadden
we het lang niet meegemaakt. Een grote
familie, een groep vrienden, echtparen
van diverse leeftijden en zo te zien vaste
klanten die hier al honderd jaar komen. Er
werd gegeten en gedronken.

Charmante waitress

Aline, onze charmante waitress met

verstand van zaken, begeleidt ons naar
een tafeltje in de serre. Met een mooie
Pinot Noir, één van onze favoriete druiven,
in het glas bestuderen we de menukaart.
Direct wordt duidelijk dat Banka bijzonder is. Je kan er terecht van 9 tot 16 uur
voor ontbijt en van 12 tot 16 uur voor een
lunch. Maar wij komen voor het diner. Met
acht voorgerechten en zes hoofdgerechten
is de kaart compact. De oosterse twist
valt op! Vooraf kiest Els de Tom Kha Kung
met limoen, kokos, tijgergarnalen en shii
take. Marcello krijgt Boa Buns, twee stuks
maar liefst met krokant buikspek, hoisin,
siracha, komkommer en little gem. Na dit
heel goede oosterse begin kiezen we voor

westerse hoofdgerechten. Een Black Angus
Hamburger (brioche, cheddar, Bankasaus...
en frietjes) voor Marcello en voor Els de
pasta, papardelle met morilles met een
roomsaus. Het is duidelijk dat eigenaar
Michael met restaurant Oker zijn sporen in
de horeca heeft verdiend, het eten is mooi
op smaak en van hoge kwaliteit! De wijnkaart is best groot en onverwacht voor een
café. Michael doet het echt niet allemaal
zelf en geeft alle eer aan zijn team; chefkok
Kevin van den Bergh, sous-chef Michael
Azar en bedrijfsleider Andrea Gargiulo.
Wij vinden het een gezellig café met eten
van restaurantkwaliteit en dat is nu precies Michael’s bedoeling met Café Banka.

Café Banka
Bankastraat 91, Den Haag
070 3504534
www.cafebanka.nl
Open: woensdag t/m zondag 09.00 - 00.00
Ontbijt
vanaf € 3,00
Lunch
vanaf € 11,50
Hoofd
vanaf € 17,00
Drankjes
gewoon

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

The Pirates, Gebouw De Haard, Pirates Club & Attention
The Pirates is oorspronkelijk een instrumentale rock schoolband van de
Populier HBS in de Populierstraat. De bezetting is Jaap Eggermont (drum),
Jimmy Donk (bas), Bram Bol (sologitaar), Don Biesbroek (tweede solo
gitarist) en af en toe zang van de wonderschone Marjo Dolores (Marjolein
Klaui). Don speelt op een met rood skai bekleedde Hofner met een LaFayette versterker. Zijn lievelingsnummer is Amorada van Jurgen Ingmann.

De schoolband bestaat van 1962 tot ongeveer halverwege 1963. Gerepeteerd wordt
in huize Eggermont aan de Frankenslag.
Wanneer Don vertrekt, wordt hij vervangen door Aat den Dulk (gitaar). The Pirates
breken in het Haagse door met als thuisbasis wijkgebouw (jeugdsoos) De Haard
in de Daguerrestraat 14-16. Marjo zien we
terug in The Johnny Lion Show en het teenager programma van de AVRO Rooster.
Ze wordt vaak begeleid door The Jumping
Jewels. Don zien we onder andere terug
in The Blue Fighters, The Magic Strangers,
Sounds Limited en The Buffoons.
De Haard is in die periode een van de
vaste plekken van de Haagse Wildhoef
Kikkers, die daar massaal komen dansen. The Pirates hebben een redelijk vast
instrumentaal repertoire (ook nog tijdens
de opkomende beat explosie), wat Kikker
Rinus Gerritsen tot de uitspraak verleidt:

Attention

The Pirates in De Haard, met drummer Jaap Eggermond

“Ze leren het ook nooit, ze blijven maar die
oude nummers spelen.” Ook mede Golden
Ear-rings Peter de Ronde en George
Kooymans zijn Kikkers. De ‘aartsvijanden’
van de Wildhoef Kikkers, ‘De Plu’, is ook op
de hoogte van het Kikker verblijf aldaar,
en besluit op een mooie zaterdagavond
alle bougiekabels uit de voor het gebouw
staande Puch motorblokken te slopen, met
als gevolg dat iedereen midden in de nacht
lopend naar huis moet: met meisje en
Puch aan de hand. De volgende zondag uiteraard veel gesleutel. De Residentie hangt

ondertussen vol met illegaal geplakte
affiches van The Pirates. Een Pirates fanclub wordt opgericht door manager Peter
Cupido. Tot De Haard krijg je in het vervolg
alleen nog maar toegang op vertoon van
de blauwe Pirates fanclubkaart. Per kaart
mag je één introducé meenemen en de
toegangsprijs is 1,75 gulden per persoon.
Op 25 april 1964 zijn er The Pirates twist
kampioenschappen, de wisselbeker wordt
gewonnen door de Kikkers Resy de Korte
en Ben Posthuma. Jongelui in spijkerbroek
wordt vanaf 2 september 1964 de toegang
geweigerd. Maar op 24 oktober 1964 is er
een Voddenbal, en dan is de spijkerbroek
juist verplicht. Op de fanclub uitnodiging
staat dat het “de bedoeling is dat iedereen
in vodden komt, dus in spijkerbroek”. De
beste in vodden geklede persoon krijgt
een prijs. Door de grote groepen aanwe-

zige Kikkers groeit de fanclub al snel tot
over de vijfhonderd jongens en meiden.
Als The Pirates stoppen met optreden,
worden de optredens geruisloos voortgezet met The Golden Ear-rings. De blauwe
fan kaarten blijven geldig. Jaap Eggermont
stapt over naar The Golden Earrings.
Dit staat voor een groot gedeelte op het
conto van toen nog Jaap (Jacques) Senf.
Eggermont heeft een krantenwijk om
een drumstel bij elkaar te verdienen, en
bezorgt onder andere in de straat van
Senf. Senf neemt Eggermont mee naar The
Golden Earrings, want hij vindt Eggermont
op dat moment de beste drummer van
Nederland, en die hoort in volgens hem de
beste band van Nederland. Na het vertrek
van Eggermont wordt de naam Pirates
gewijzigd in Attention. Onder die naam
neemt de band twee singles op die op
twee verzamelcd’s verschijnen. Attention
bestaat uit Bram Bol, Aat den Dulk, Marcel
Hoogerhout (drum), Thijs Kramer (bas),
en zanger Ricky Romero. Ze bestaan van
1965 tot 1967. Het was een mooie tijd in
gebouw De Haard, dat als een van de weinigen gebouwen uit de sixties nog steeds
bestaat.
Robert Mindé
romin@ziggo.nl

T

ot de zomer van 2019 is Sybrand van
Haersma Buma partijleider en fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. In
augustus van dat jaar wordt hij burgemeester van
Leeuwarden. Daarmee trad hij in de voetsporen
van zijn vader, die burgemeester was van Workum
en Sneek. Ook grootvader Buma, Sybrand Marinus - roepnaam Inus -, bekleedde dat ambt sinds
1930 in Stavoren. Wat vrijwel niemand weet is
dat de ogenschijnlijk Friese familie Van Haersma
Buma helemaal niet zo Fries is als zij lijkt. Rond
1900 wonen en werken
alle Buma’s op een enkelen
andré vermeu
ling na in Den Haag.
Pionier
van het verzet
Sybrand Marinus
van Haersma Buma
(1903-1942)
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Inus van Haersma Buma, Hagenaar met Friese roots
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Inus van Haersma Buma, van
wie bij uitgeverij Walburg Pers
recent een biografie verscheen
onder de titel Pionier van het
verzet, wordt op 30 december
1903 geboren aan de Theresia
straat nummer 5. Op die plek
staat nu het Paleis van Justitie.
De Britse luchtmacht (RAF)
bombardeert in maart 1945 bij
vergissing een groot deel van
het Bezuidenhout; de RAF heeft
de bedoeling om het Haagse Bos
plat te gooien, omdat daar lan
ceerinstallaties van V2raketten
staan. Daarmee bestoken de
nazi’s Londen. De piloten heb
ben verkeerde coördinaten van
de vluchtplanning meegekregen,
waardoor zij hun bommen te
vroeg droppen.

waarvan ook nog twee dienst
meisjes deel uitmaken. Inus
krijgt ook nog twee broertjes:
Wibo (1911) en Willem (1917).
Inus Buma zou het bombarde
ment sowieso niet meemaken.
Hij is dan al overleden. Kort voor
zijn 39ste verjaardag bezwijkt
hij in december 1942 in het con
centratiekamp Neuengamme, bij
Hamburg.
Bankkantoor Kneuterdijk

Inus’ vader Bernhard is ban
kier. Zijn moeder komt uit een
Haags bankiersgeslacht, zodat
Bernhard als vanzelf ook in die
wereld belandt. Begin vorige
eeuw werkt hij voor de Rotter
damsche Bank Vereeniging,
een verre voorloper van ABN
AMRO. Bernhard Buma doet
het goed en wordt directeur
van het filiaal in Den Haag,
dat vanaf 1923 in een nieuw
kantoor aan de Kneuterdijk is
gevestigd. In juli van dit jaar
is in het inmiddels voormalige
bankgebouw een hotel ge
opend.

Inus achter het stuur van zijn vaders auto, begin jaren dertig. Locatie onbekend, mogelijk Benoordenhoutseweg ter hoogte van het Malieveld.

In het jaar van de verhuizing
naar Benoordenhout gaat Inus
naar de Haagsche School Ver
eeniging (HSV) aan de Nassau
laan. Wanneer hij 33 jaar later
in Duitsland het leven laat, be
reikt dat bericht ook de HSV. De
lerares die hij in de eerste klas
had, juffrouw Van ’t Hoff, stuurt
Inus’ weduwe een brief, waarin
ze schrijft “hoe een lief ventje hij
was met zijn open gezicht, en hij
deed zo zijn best”.

Pim Boellaard

In 1915 gaat Inus naar het pres
tigieuze Gymnasium Haganum
aan de Laan van Meerdervoort.
Van de Jan van Nassaustraat
fietst hij ’s ochtends naar school
door de Javastraat, maar voor
de middagpauze lóopt hij terug
naar huis. De lunchpauze duurt
in die tijd twee uur. Na de maal
tijd loopt Inus weer terug naar
school voor nog twee lesuren,
om daarna weer op de fiets op

huis aan te gaan. Zoals het een
jongeman uit de betere krin
gen betaamt, gaat Inus op zijn
zestiende naar dansles. Daar
leert hij niet zijn latere echtge
note Marca van Heloma kennen,
maar wel Pim Boellaard, die
een van zijn beste vrienden zal
worden. Midden jaren twintig
van de vorige eeuw zitten de
twee samen op de officiersop
leiding bij de artillerie in Ede.
In de meidagen van 1940 is

De moeder van Inus Buma is
Rietje van Benthem van den

“Buma is de eerste burgemeester in Nederland
– en bovendien een van de weinige –
die ondergrondse activiteiten ontplooit ”

Het gezin Van Haersma Buma
heeft niet te lijden onder het
bombardement; het is in 1909
verhuisd naar de Jan van Nas
saustraat, waar de huizen groter
zijn dan in de Theresiastraat. Na
de geboorte van Sybrand Mari
nus volgt in 1907 zusje Catha
rina en in 1909 Minette. De wo
ning in het Bezuidenhout is te
klein geworden voor het gezin,

Bergh, die haar ouders vroeg
verliest, waardoor zij op haar
zeventiende wees wordt. Ze
groeit verder op in een streng
christelijk domineesgezin. Dat
maakt haar zelf ook tot een
zeer gelovige vrouw, en die
vroomheid geeft zij door aan
haar oudste zoon. Zijn sterke
geloof zal hem in 1941 en 1942
mentaal op de been houden.

Het gezin Van Haersma Buma had een weekendhuisje in Meyendel. Deze opname is uit de zomer van 1918. Vlnr. vader Bernhard, moeder Rietje, Minette, In
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eerste uur

Baby Inus van Haersma Buma met zijn ouders in 1904, thuis in de Theresiastraat

Boellaard commandant van een
artilleriebatterij in de duinen bij
Ockenburgh.

Na zijn studie rechten in Utrecht
krijgt Inus Buma een stage
plaats op de secretarie van een
dorpsgemeente in Friesland.
De jonge jurist heeft een hang
naar het verleden en hij weet
dat zijn voorvaderen in voor
gaande eeuwen carrière in
Friesland hebben gemaakt. Dat

nus en Catharina. Op de voorgrond Willem en Wibo.

wil hij ook. Een jaar later wordt
hij benoemd tot burgemeester
van Stavoren, waar hij acht jaar
blijft en waar drie van zijn vier
kinderen worden geboren.
De jongste, Cornélie, ziet in
1940 het levenslicht in IJs
brechtum, een gehucht even
buiten Sneek. Het dorpje is
onderdeel van de gemeente
Wymbritseradeel, waar vader
Inus in oktober 1938 burge
meester wordt.
Provocerend

Tweede helft jaren dertig heeft
Inus al snel in de gaten dat
Hitler en zijn nazipartij een
verwerpelijk beleid voeren.
Wanneer het Duitse leger in
mei 1940 Nederland bin
nenvalt, beraadt Buma zich
meteen op maatregelen om het
de bezetter zo lastig mogelijk

te maken. Buma is de eerste
burgemeester in Nederland
– en bovendien een van de
weinige – die ondergrondse
activiteiten ontplooit: hij
regelt vervalste persoonsbe
wijzen voor verzetsmensen en
onderduikers, organiseert een
netwerk van schuiladressen en
brengt militaire posities van de
Wehrmacht in kaart.
In maart 1941 ontslaan de
Duitsers Inus uit zijn burge
meestersambt. Niet omdat hij
illegaal werk doet, dat weten
ze helemaal niet, maar om
dat hij in het openbaar nogal
provocerend optreedt. Na zijn
arrestatie brengt de SD hem
naar Den Haag, waar hij aan de
Lange Vijverberg wordt ver
hoord in het pand waar nu nog
steeds de Duitse ambassadeur

De laatste foto van het jonge gezin van Inus, 26 mei 1940. Op schoot de jongste, Cornélie.
Zij en haar zus Mieke (rechts van haar) zijn nog in leven in 2021. De opname is waarschijnlijk gemaakt door de moeder.

resideert. Buma is bepaald niet
bang en stelt dat de bezetting
volkenrechtelijk niet mag,
omdat Nederland neutraal was.
Ook veegt hij de vloer aan met
de NSB en laat hij weten dat hij
alleen (de gevluchte) koningin
Wilhelmina gehoorzaamt.
Het kost hem een lange
periode van opsluiting in het
‘Oranjehotel’ in Scheveningen
en een vreselijk verblijf in
doorgangskamp Amersfoort.
Zijn vader fietst zo vaak hij
kan van de Dedelstraat, waar
zijn ouders inmiddels wonen,
naar de gevangenis, brengt zijn
zoon fruit, tandpasta, schoon
wasgoed en chocola, totdat dat
allemaal niet meer mag. Zijn
echtgenote Marca ziet hem
voor het laatst in november
1941, iets meer dan een jaar
voor zijn dood.

Pim Boellaard is inmiddels een
belangrijke lid van de Orde
Dienst, een verzetsorganisatie
in het westen van het land. De
twee vrienden komen elkaar na
lange tijd bij wijze van spreken
weer tegen in het Oranjehotel,
nadat de SD Boellaard heeft
opgepakt op aanwijzing van
een verrader uit eigen kring.
Buma zit dan al een jaar in de
gevangenis aan de Pompstati
onsweg. Tijdens het luchten op

de binnenplaats zien ze elkaar
voor het eerst. Het laatste
contact tussen de twee is in
september 1942, wanneer Inus
Buma op transport gaat naar
kamp Amersfoort. Pim over
leeft de oorlog in Dachau en
wordt 97 jaar.

Een wel heel pijnlijk en emo
tioneel moment beleeft Inus
wanneer hij op zaterdag 28
juni 1941 vanuit zijn cel voor
wéér een verhoor naar het Bin
nenhof wordt gebracht, waar
de SD kantoor houdt. Vanuit
de politiewagen ziet hij op de
Ruychrocklaan zijn moeder lo
pen met zijn middelste dochter
Mieke, die net vier jaar is. Het is
de laatste keer dat Inus Buma
hen in levenden lijve ziet.
Het is bijna anderhalf jaar
later wanneer de SS hem naar
Duitsland overbrengt. Nog
geen vier weken houdt hij het
uit in Neuengamme. Mentaal
ongebroken geeft zijn lichaam
het op. Sybrand Marinus van
Haersma Buma is niet meer.
André Vermeulen
65andrev@gmail.com

De foto’s bij dit artikel komen uit verzamelingen van Michiel van Haersma Buma
(oud-burgemeester van Voorburg) en
Cornélie van Haersma Buma, dochter van
de hoofdpersoon.
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De Spaanse ziekte breidt zich uit

Spaanse griep in een Haags gezin
M

ijn schoonvader vertelde met enige regelmaat het verhaal van het drama in zijn familie: “Tijdens de epidemie van de Spaanse
griep verloren mijn ouders in een nacht een dochtertje
en een zoontje”. Een kleine zoektocht maakt de harde
realiteit van de effecten van deze pandemie zichtbaar.

Spaanse griep

Aan het begin van 1918, het
laatste jaar van de Eerste
Wereldoorlog, werden de
eerste gevallen van wat later
de Spaanse griep ging heten,
bekend. Wie geïnfecteerd was
kreeg hoge koorts, spierpijn,
keelpijn en ging hoesten. De
patiënten werden ook extreem
moe, zodat er geen energie
meer overbleef om te eten en
te drinken. De ademhaling
werd steeds moeilijker en je
kon al binnen enkele dagen
doodgaan. Het totaal aantal
doden in Nederland wordt op
38.000 geschat.

Spaanse griep in
Den Haag

In het Vaderland van 17 juli
1918 stond het volgende
bericht: “Van bevoegde zijde
deelt men ons mede dat enige
weken geleden gevallen van
Spaanse griep in onze stad
zijn voorgekomen. Toenmaals
was de aandacht nog niet zo
speciaal op deze ziekte gevestigd en de patiënten genazen
zonder te weten welke belang-

Advertentie Haagsche Courant - 04-11-1918

rijke personen zij eigenlijk wel
geweest waren. De Haagsche
Courant van een dag later
meldt: ”De Spaanse ziekte
breidt zich uit; uit verschillende plaatsen komen berichten
van een groter of kleiner
aantal gevallen. Te oordelen
naar de sterfgevallen, is de
Spaanse ziekte zeker niet
van zo onschuldige aard als
men in Duitsland wil doen
voorkomen.” Het Dagblad van
‘s-Gravenhage en omstreken
plaatste op 5 november een
bericht dat er die dag minder
edities zouden verschijnen.
Te veel personeelsleden
waren ziek.

Johan en Johanna van Laeré eind veertiger jaren

Reacties

Steeds meer begon het besef
door te dringen dat voor het
bestrijden van deze ziekte
ongewone maatregelen nodig
waren. Op 1 november 1918
besloten B&W van Den Haag
dat de openbare scholen van
1 tot 11 november moesten
sluiten. Tegelijk meldde de
Nederlandse Voetbal Bond
(N.V.B.) op die datum dat voet-

Advertentie Haagsche Courant - 06 -11-1918

balverenigingen hun wedstrijden niet mochten uitstellen
vanwege de Spaanse Griep.
Veel bedrijven adverteerden
met middelen die de ziekte
konden voorkomen of genezen. De slogans: “Geneest uw
hoest met Abdijsiroop!” En:
“Afdoend middel tegen Spaansche Griep”. Opvallend is dat in
geen enkele troonrede in die
periode de Spaanse griep en
de effecten op de Nederlandse
samenleving werden genoemd. Dit in tegenstelling tot

Overlijdensadvt. Haagsche Courant
15-11-1918

de troonrede van 2020, waarin
de regering de coronapandemie en de gevolgen uitgebreid
besproken heeft.

Mijn schoonfamilie

Mijn schoonfamilie bestond
tijdens de Spaanse griep uit
vader en moeder Johan en
Johanna van Laeré met vier
kinderen: Nelly (1910), Jo
(1912), Pierre (1914, mijn
schoonvader) en Johannes
Petrus Cornelis (1915). Van dit
jongste kind is geen roepnaam
overgeleverd. Ze woonden
op het Schalkburgerplein 16,
een deel van Den Haag dat ze
nu niet meer zouden herkennen. Bij de burgerlijke stand
stond bij vader Van Laeré de
vermelding ‘kleermaker’ en
bij moeder ‘zonder beroep’.
Het drama in dit gezin wordt
zichtbaar in de overlijdensadvertentie die de ouders
plaatsen in de Haagse Courant
van 15 november 1918. Hierin
melden ze dat hun ouderhart
zwaar is getroffen door het
verlies van hun dochtertje

van acht en van hun jongste
lieveling, het zoontje van drie.
Het document van de aangifte van de overlijdens zet de
tragische situatie nog scherper
neer. Nelly is op 13 november
1918 ’s morgens om half twee
overleden en haar broertje een
aantal uren later om acht uur.
Mijn schoonvader, toen een
jochie van vier, kon zich van de
gebeurtenissen niet veel meer
herinneren. Maar het beeld
van twee kleine kistjes die het
huis in en weer uit werden gedragen, is hem zijn hele leven
bijgebleven.
Later zouden vader en moeder
Van Laeré nog drie kinderen
krijgen, drie meisjes waarvan er een weer Nel werd
genoemd. En in 1951 werd
opnieuw een Johannes Petrus
van Laeré geboren, waarvan
ik de roepnaam wel ken, want
die gebruik ik iedere dag:
Hans.
Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl
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In elke editie van De Haagse Tijden stapt
autojournalist John Vroom weer even in een
auto die vroeger door Den Haag reed.

Fiat 128 Coupé
A

ls ik aan auto’s uit de jaren zestig en zeventig denk, dan schieten mij spontaan ook
meisjesnamen te binnen op wie ik als puberende puber heimelijk verliefd was. Bijvoorbeeld
Aukje de Vries. Zij woonde in Mariahoeve en zat in
Mulo klas 1C van de Van Hoogstratenschool en ik in
1A. Ik zag haar dagelijks, maar heb nooit een woord
met haar gewisseld. Zij speelde geloof ik korfbal bij
Ons Eibernest bij Marlot. En waarom vertel ik dit?
Omdat er in die jaren ook auto’s waren waar ik een
beetje verliefd op was, maar dat daar nooit iets van
gekomen is.
De Fiat 128 Coupé is daar een
mooi voorbeeld van. Toen ik zelf
een gloednieuwe Fiat 850 Sport
Coupé kocht, leek mij de Fiat
128 Coupé een mooie opvolger
na een aantal jaar, maar het
werd een Alfa Romeo Sud Ti.
Desondanks vond en vind ik nog
steeds de 128 Coupé een fantastisch model. Een echt sportieve
auto. Hij werd ontworpen op
basis van de succesvolle 128
Sedan. Hij was leverbaar in
vier versies, maar mijn favoriet
was de 128 Coupé SL 1300.
Fraaie platte neus, a�lopende
Coupé daklijn, uitmondend in
een korte kont. Ruim voorzien
van chromen omlijstingen en
bumpers. Opvallend vond ik wel
de lelijk uitstekende uitlaatpijp,

maar dat terzijde. Grappig detail
was dat de kofferruimte even
groot was als bij de 128 Sedan.
Bij de vier versies kon je kiezen
uit twee motoren. Allereerst
de 1116 cc benzinemotor met
65 pk en een topsnelheid van
150 kilometer, of de 1290 cc
benzinemotor met 75 pk die
een top van 160 kilometer
beloofde. Deze motor was
ontwikkeld uit die van de 128
Rally. De motoren waren dwars
geplaatst en gecombineerd met
voorwielaandrijving. Alle vier
de wielen waren ona�hankelijk
opgehangen met schijfremmen
voor en trommelremmen achter
en servo bekrachtigd. Het prettige van deze Coupé was dat hij
plaats bood aan vier personen.

Om instapruimte te bieden,
moest je de leuning van de
voorstoelen naar voren klappen
en daarvoor moest je een ronde
knop onderaan de achterzijde
van de stoelleuning indrukken.
Ik had dat ook in mijn 850 Sport
Coupé en dat was superonhandig in de praktijk. De stoelen op
zich zaten prima. Fraai was het
leren gepolsterde dikke stuur
dat net als bij de 128 Sedan een
beetje hoog en plat stond. Het
dashboard was in grote lijnen

gelijk aan de Sedan en dat zag
er strak uit met toevoegingen
van een toerenteller en een
koelwaterthermometer. De 128
Coupé SL 1300 was standaard
voorzien van sportvelgen, had
dubbele koplampen en een
afwijkende grille, zwart met
een chromen rand, voorstoelen
met verstelbare rugleuningen
en fraaie armleuningen aan de
portieren met een ingebouwde
handgreep, om maar eens wat
te noemen. En natuurlijk, heel

Beauties of the Sixties (61)
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.

Hoe zoet is dit plaatje?
Gabriëlla in het roze
met een roze hoed
op de motorkap van
een superelegante
Lancia Fulvia. De
verpersoonlijking van de
hit van The Archies uit
1969 “Sugar, oh honey
honey, you are my candy
girl and you got me
wanting you”. Remember?

normaal voor die tijd, een uitklapbare asbak voorin en twee
achterin. Rijden met de 128
Coupé was een waar genoegen.
Echt een Fiat die uitnodigde
lekker in de toeren te rijden.
Een prima wegligging. Strak
sturen en soepel schakelen. Zó
jammer dat dit merk nu alleen
nog maar teert op de, overigens
superleuke, retro 500.
John Vroom
johnvroom@planet.nl

John Vroom (autojournalist)
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Deze week bij

west
De komende weken 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 (foto) draait heerlijke muziek.
16.00 uur West komt Thuis
Melle Tuik neemt de dag met je door en
draait heerlijke muziek.
(tot 19.00 uur, daarna non-stop muziek).
Extra: Bekervoetbal Op 26 en 27 oktober
zijn in de avond extra uitzendingen te horen
over de wedstrijden die dan in het bekervoetbal gespeeld worden.

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

Ontdek Huis De Quack:

al 100 jaar eigenzinnig
Museumhuis De Quack, Elandstraat 12 in de Haagse Zeeheldenbuurt, is het nieuwste museum van Den Haag. Je beleeft er
historisch wonen, anno begin twintigste eeuw.
Huis De Quack is een huis in metamorfose. Jan de Quack, architect en “sierkunstenaar” kocht het chique ‘rijtjeshuis’
uit 1879 en verbouwde het ingrijpend
in 1902. Hij vond praktische en geniale
oplossingen om eigentijdse trends en
ideeën van de rijkere middenklasse over
wonen en interieur te verwezenlijken
in zijn eigen huis. De verbouwingen en
uitbreidingen resulteerden in een combinatie van diverse architectonische stijlen,
wat het huis nog bijzonderder maakt.
Aan de voorgevel werd een rijkversierde
erker toegevoegd, en aan de achtergevel

een unieke traptoren en een opvallende
‘industrial look’. In het huis bevinden zich
onder meer een kamer-en-suite versierd
met bladgoud en prachtige hout- en
marmerimitaties. En luxe voorzieningen
als een etensliftje en een voor die tijd
hypermoderne badkamer. Uniek is dat je
in Museumhuis De Quack van Vereniging
Hendrick de Keyser alles mag aanraken.
Je waant je letterlijk Jan de Quack. Drink
een kopje thee op de chaise longue in de
voorkamer, lees de krant in de fauteuil
in de achterkamer, open de kastjes, en
bewonder zijn werkkamer op zolder.

89.3 Radio West 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 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 Kuipers 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, inclusief bijpassende muziek.

Huis De Quack is geopend op di t/m do van 11-17 uur en geregeld in het weekend.
Voor openingstijden, tickets en meer, zie: www.museumhuizen.nl/huis-de-quack.
Je kunt het huis ook huren als vakantiewoning via www.monumentenbed.nl
Zien we jou bij een van
deze theatervoorstellingen?

JEROEN VAN VEEN
The best of Einaudi
di 02 nov 2021 - 20:00

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 Met op 20/10 een rondleiding door Buitenplaats
Hofwijck in Voorburg en op 27/10 de Mesdag Collectie in Den Haag.
do: Mijn Zaak Programma waarin Haagse winkeliers en ondernemers
worden geholpen na de coronacrisis. Presentatie: Menno Tamming.
vr: Hart voor Muziek Zing mee met Hollandse hits
17.30 uur TV West Nieuws

IMAGINE
The John Lennon Songbook
wo 03 nov 2021 - 20:00

BAS BIRKER
Belg (tegen wil en drank)
vr 05 nov 2021 - 20:00

17.45 uur Weer Het weerbericht met Huub Mizee en Laura van der Blij.

TV West zaterdag
07.30 uur TV West Weekoverzicht
17.00 uur Westdoc Met op 23/10 deel 8 van De Rijnlandroute over
Corbulotunnel en aanleg van de N206. Op 30/10 de ﬁlm Vissermannen
Zout & Zoet over hoe het werkelijk is om visser op Scheveningen te zijn.

THE BASILY GIPSY BAND
Het verborgen land van
de zigeuners
za 06 nov 2021 - 20:00

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

LEONI JANSEN
in Concert
di 30 nov 2021 - 20:00

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

pagina 13

Dinsdag 19 oktober 2021

Eropuit!

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

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

Stet – No limits

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

De woorden diversiteit,
inclusie en toegankelijkheid
liggen in de Nederlandse
cultuursector op ieders lippen. Terwijl de eerste stappen
langzaam worden gezet voor
meer culturele- en genderdiversiteit, ontbreken performers met een beperking
nog te vaak op Nederlandse
podia en in het publiek. Wat
is er nodig om theaters toegankelijker te maken? Engelstalig theater STET kaart dit
aan tijdens een theatraal symposium. In corona-tijd zagen we dat het anders kan. De
noodgedwongen livestreams maakten dans- en theatervoorstellingen in Nederland op
slag toegankelijker voor wie fysiek minder beperkt is om het theater te bezoeken. Een
welkome ontwikkeling, die echter met het opnieuw opengaan van de theaters weer
snel verdween. Wat is er nodig om toegankelijkheid permanent in het cultuuraanbod
te implementeren? Op maandag 1 november faciliteert STET een gesprek met Nederlandse en Britse theaterprofessionals en ervaringsdeskundigen tijdens theatraal
symposium STET NO LIMITS: A Call to Action! Het symposium is fysiek en online bij
te wonen. Met onder andere een korte voorstelling van dove acteur Jonny Cotsen, keynote speech van Robert Sofltey Gale over zijn disablity-led theatergezelschap ‘Birds of
Paradise’ en aandacht voor de Agenda voor inclusieve podiumkunsten opgezet door
o.a LKCA, British Council, NFPK en Holland Dance. Om niet alleen te praten, maar over
te gaan naar actie. Kom langs of kijk online en neem deel aan het gesprek!

Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard?
En hebben die oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal
vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze
open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/
Heritage op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of
verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.
Festival De Betovering
Tijdens de herfstvakantie (t/m zaterdag 23
oktober) zal Den Haag wederom in het teken
staan van festival De Betovering, internationaal
kunstfestival voor de jeugd. Kinderen tot en met
twaalf jaar kunnen zich negen dagen lang onderdompelen in theater- en dansvoorstellingen,
films, muziek, workshops en straattheater. De
Betovering is een cultureel feest waar kinderen
uitgedaagd worden, zich suf lachen, ontroerd en
verrast worden, op het puntje van hun stoel zitten, zichzelf overtreffen en geïnspireerd
raken, en hun fantasie op vol vermogen draait! Bekijk het programma en geniet van de
allerleukste voorstellingen uit binnen- en buitenland of ga lekker zelf aan de slag met
een leuke workshop, in vrijwel alle theaters, musea en bibliotheken maar ook op straat.
Wanneer & waar: t/m za 23 okt, verschillende locaties in het centrum
Meer info via www.debetovering.nl
Japanse Tuin openstelling
De Japanse Tuin is dit najaar weer geopend
tot en met zaterdag 30 oktober. De tuin is
elke dag open van 10.00 tot 16.00 uur. De
Japanse Tuin is het pronkstuk van Landgoed Clingendael, gelegen tussen Den Haag
en Wassenaar. De Japanse Tuin is in het begin van de twintigste eeuw aangelegd door
de toenmalige eigenaresse van het Landgoed Clingendael, Marguerite M. Baronesse
van Brienen (1871-1939). Per schip heeft zij reizen gemaakt naar Japan, waarbij zij
enkele lantaarns, een watervat, beeldjes, de bruggetjes en het paviljoen naar Den Haag
heeft verscheept. Het is de enige Japanse tuin in Nederland van rond 1910, waardoor
deze tuin op Landgoed Clingendael een hoge historische waarde heeft. Het is bovendien
de grootste Japanse tuin in Nederland met een oppervlakte van 6800 vierkante meter.
Toegang tot Clingendael en de Japanse Tuin is gratis.
Wanneer & waar: t/m za 30 okt, Landgoed Clingendael (Wassenaarse weg)
Open stage concert
Een bijzondere muziekavond in de Waalse Kerk Den Haag. In samenwerking met het
Koninklijk Conservatorium Den Haag organiseren we een heus open podium concert.
Het is een prachtige kans om het aanstormend talent in een vroeg stadium al te aanschouwen. Een mooie kans voor de zangers & zangeressen van het Koninklijk Conservatorium om het podium op te
springen en te laten horen waar ze
aan gewerkt hebben en zo podiumervaring op te doen. Deze maandelijkse concerten zullen altijd gevuld
zijn met mooie muziek, nieuwe
getalenteerde zangers & zangeressen vol met frisse energie.
Wanneer & waar: do 28 okt, 20.00u,
Waalse kerk, Noordeinde 25

Wanneer & waar: ma 1 nov, 15.00u, Theater aan het Spui, Spui 187
Meer info via www.hnt.nl
Amélie de musical

De Franse filmhit Amélie komt
als musical naar Nederland!
Het verhaal van de dromerige
Amélie die anderen probeert liefde en vrolijkheid
te brengen, met het mooie
Montmartre in Parijs als
achtergrond, werd wereldwijd direct omarmd door een
miljoenenpubliek. Amélie de
Musical was eerder een succes
in New York (Broadway), London (West End), Tokyo en München. In Nederland wordt
een compleet nieuwe versie van de musical gemaakt, met een inventieve vormgeving
en acteurs die tevens muzikanten zijn. De hoofdrol is weggelegd voor Christanne de
Bruijn. Zij speelde eerder in de musicals Wicked en Sister Act. En uiteraard ontbreekt
de overbekende en prachtige filmmuziek niet. Een avond om bij weg te dromen!
Wanneer & waar: woe 20 & do 21 okt, 20.15u, Theater de Veste, Vesteplein 1 Delft
Meer info via www.theaterdeveste.nl
Masterly The Hague
Masterly The Hague is een terugkerend festival, toegankelijk voor publiek. Historische
schilderijen worden gecombineerd met
speciaal voor de gelegenheid vervaardigde
werken van hedendaagse ontwerpers,
kunstenaars en fotografen. Een biennale
voor Oude Meesters, Dutch Design, kunst
en fotografie. Met als thema in 2021: Ode
aan het Nederlandse landschap. Stichting
Masterly The Hague is een initiatief van
Nicole Uniquole en Willem Jan Hoogsteder.
Curator Nicole Uniquole en Maarten Spruyt
(art direction en styling) tekenden eerder
voor tentoonstellingen Dutch Design – Huis
van Oranje in Oranienbaum, Royal Showpieces in Paleis het Loo en Masterly – the
Dutch in Milano in Palazzo Francesco
Turati. Willem Jan Hoogsteder is kenner van Hollandse en Vlaamse meesters uit de
zeventiende eeuw. Met kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder verzorgde hij schilderijen voor meer dan 150 museale tentoonstellingen over de gehele wereld.
Wanneer & waar: do 21 t/m zo 24 okt, centrum Den Haag
Meer info via www.masterlythehague.com
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Mijn diensttijd bij het CBS
N

adat ik eerst bij de Koninklijke Bibliotheek
tijdelijk ben ´tewerkgesteld´, krijg ik in
1975 het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) te Voorburg toebedeeld als definitieve plek
van vervulling van plaatsvervangende dienst als
gewetensbezwaarde. Het pas opgeleverde CBS-gebouw staat dicht bij de spoorlijn Den Haag-Leiden.
Aan de andere kant van de spoorlijn, nog wonend in
Mariahoeve, heb ik het gebouwd zien worden. Het
gebouw met z’n markante ‘kop’ in het midden heeft
wel iets weg van een reusachtige spin.
Een kamer, onderdeel van de afdeling ‘Prijzen’, is mijn werkplek.
Bekendste product van de afdeling is het prijsindexcijfer voor
consumenten. Dat cijfer geeft aan
hoe sterk de prijzen in de winkels en van diensten zijn gestegen. De sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties)
gebruiken het om de lonen aan
te passen aan de verhoging van
de prijzen. Ik heb een voorkeur
om te werken voor de afdeling
sociale statistieken, maar daar is
blijkbaar geen plaats. Het CBS is
een groot gebouw waarin imponerende, menshoge computerkasten staan.

in Suriname en thuis. De oudste
medewerker van de kamer
werkt al jaren bij het CBS en laat
me eens weten dat direct na de
oorlog een viertal medewerkers in het geheim in de kelder
van het kantoor informatie van
bedrijven hebben nagelopen op
eventuele medewerking aan de
bezetter. In het geheim, want de
afspraak is dat verstrekte cijfers
alleen voor statistische doeleinden mogen worden gebruikt. De
man is actief PvdA-lid geweest
en heeft een keer op een politieke bijeenkomst de jas van Drees
aangepakt en in een garderobe
gehangen.

Telefonistes van het CBS

Je kunt door de ruiten van de
kasten zien hoe grote schijven
voortdurend snel heen en weer
bewegen. Bij de toegang tot elke
afdeling ligt een lijst waarop je
aangeeft hoe laat je binnenkomt.
Deze variant van de prikklok
nodigt bijna uit tot sjoemelen:
je vermeldt een tijdstip net even
later dan je voorganger, terwijl
je mogelijk (vele) minuten later
bent gearriveerd…
In het begin doe ik administratief werk waarvan ik het nut
niet inzie. Sterker, geen van de
collega’s in de kamer waar ik
werk lijkt zich nuttig te maken.
Zij zijn vogels van divers pluimage. Een Surinaamse Nederlander en ex-politieman heeft
de leiding. Hij vertelt graag over
zijn stevig optreden op de markt

Een collega, voormalig indo-gitarist, houdt zich vooral bezig met
het opdissen van anekdotes uit
zijn rijke artiestenverleden. En
bespioneert met een verrekijker
zijn ex die in een flat vlak over
de spoorlijn woont. Een vrolijke
kamergenote vertelt over haar
aanwezigheid op het beruchte
concert in 1964 van de Rolling Stones in het Kurhaus. De
oudste dame op de kamer is de
echtgenote van een KVP-wethouder. Als ik iets ten nadele
van ex-minister Luns zeg, is ze
verstoord. Een keer blijkt er in
de kamer wat te zijn ontvreemd,
men vermoedt door schoonmaakpersoneel. Een collega
uit een andere kamer vertelt
mij meegemaakt te hebben dat
iemand een vuistslag in het
gezicht kreeg en daardoor een

Voorburg, Prinses Beatrixlaan 428 Centraal
Bureau voor de Statistiek. Foto: Bert
Mellink, collectie Haags Gemeentearchief

schedelbasisfractuur opliep. Na
die tijd kijk ik anders aan tegen
dergelijke vuistslagen als die in
films worden uitgedeeld.

Na verloop van tijd maak ik
berekeningen die van belang
zijn voor de enquête die de basis
vormt van het indexcijfer (de
multipliciteiten). Bovendien krijg
ik de opdracht om een studie
te doen naar de haalbaarheid
van een apart indexcijfer voor
de hogere inkomensgroep. Een
gevoelig onderwerp, want die
groep heeft een ander uitgavenpatroon dan het gemiddelde.
Een op hen afgestemd indexcijfer
zou voor hen gunstiger kunnen
zijn. Mijn uitgebreide onderzoek
betreft onder meer de invloed
van ‘nodale gebieden’, landsdelen
waarvan een ‘node’, een stad, het
centrum vormt. Het lijkt mij een
goed idee om de regio’s in Nederland op die manier ‘nodaal’
in te delen, maar dat valt buiten

Voorburg, Maquette voor een kantoor voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS),
1968. Collectie Haags Gemeentearchief

de opdracht voor mijn studie. Uit
het onderzoek trek ik overigens
de conclusie dat zo’n apart indexcijfer niet goed realiseerbaar
is. Het is niet ingevoerd.

Als het einde van de diensttijd
bij het CBS nadert, is er een
vacature voor een leidinggevende op de afdeling. Men raadt
mij aan om daarop te solliciteren. Echter, ik voel daar niet
veel voor. Weliswaar is het een
‘mooie’ baan, maar het CBS is
niet direct een organisatie die
de maatschappelijke verande-

ring zal bewerkstelligen waarin
ik dan geloof. En ik zie er ook
tegen op om leiding te geven.
Dat betekent dat je soms een
confrontatie met een medewerker niet uit de weg kan gaan.
Ik heb thuis en ook daarbuiten
vaak ervaren hoe het is om confrontaties te verliezen en neig
er dus naar ze te vermijden, in
plaats van ze - op een menselijke manier - te winnen.

Na afloop van de CBS-tijd word
ik werkloos en ontvang ik een
uitkering krachtens de Wet
Werkloosheidsvoorziening
(WWV), een flinke vooruitgang
ten opzichte van de wedde (soldij) als dienstweigeraar. Voorwaarde voor de uitkering is een
plicht tot regelmatig solliciteren.
Wekelijks stop ik mijn formulier
met opgave van sollicitaties in
de bus van de Sociale Dienst aan
de Neherkade.
Nadat het CBS in 2008 verhuist
naar Leidschenveen, staat het
gebouw in Voorburg leeg. In
2019 volgt sloop, alleen de
parkeergarage blijft gespaard.
Er komt woningbouw voor in de
plaats.

Liftmachinekamer CBS

Koert Vrijhof
koertvrijhof@hotmail.com
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willen ontmoeten?
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behoefte aan een
luisterendoor?
www.haagsontmoeten.nl
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Shivani – 67 jaar
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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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‘Onder het genot van een lekker Haags bakkie...’

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

        
  

JA,

ik neem een abonnement
of geef er een cadeau. U ontvangt dan
iedere 14 dagen de krant in de
brievenbus.
Ik maak het bedrag over op
NL08 RABO 0129 9222 93
t.n.v. Brückel Reclame BV

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

Uw naam:
Telefoon:
E-mailadres:

Cade
auti
voor p
(oud)
Hagen
aars

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

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

❏ Halfjaarabonnement Nederland € 40,00
❏ Jaarabonnement Nederland € 75,00
❏ Jaarabonnement buitenland € 95,00
Deze actie is alleen geldig voor abonnementen afgesloten tot 2 november 2021.
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WOONSPECIAL

Wonen in de jaren zeventig

“Ontwerpers en stylisten hebben zich voor komend jaar laten inspireren door de jaren zeventig.”

De geschiedenis van een bijzondere straat in Den Haag
“De Surinamestraat, voor sommigen de mooiste straat van Den Haag.”

Haagse woonkamer s rond 1900

“Hartstocht achter de horren, over Haagse romans rond 1900.”

Een dak boven je hoofd

“Een woonhuis is een plaats waar je veilig moet kunnen leven.”
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Van klein winkeltje tot toonaangevende speciaalzaak

D

hr. Nottet opende in 1937 een klein winkeltje op de Genestetlaan en verhuisde na de
oorlog van de Genestetlaan naar een pand
op het Westeinde. Hij wist toen niet dat zijn zaak zou
uitgroeien tot een van de grootste toonaangevende
naaimachinespeciaalzaken van Nederland.
Eind 2019 is het pand geheel
gerenoveerd, de winkel is
voorzien van een nieuw interieur, verlichting en indeling, de
winkel is heropend in juli 2021.
Mooi overzichtelijk staan alle
machines qua merk en modellen
demonstratie klaar. Pronkstuk
van de vernieuwde winkel is wel
de circa 12 meter lange fourniturenwand gevuld met knopen,
drukkers, ritsen, lint en band,
quiltaccessoires, reparatiedoek,
borduur pakketten en een zeer
uitgebreid assortiment naai-,
lock- en borduurgarens. Mocht u
iets nodig hebben, dan slaagt u
zeer waarschijnlijk bij Nottet in
het Westeinde.

gekomen waar je borduur patronen mee kan maken. De klant is
ook veranderd. Vroeger waren
zijn klanten grote gezinnen die
de naaimachine gebruikte om
goedkoper zelf kleding te maken.
De gebruikers van nu zijn vooral
hobbyisten die zich willen onderscheiden doormiddel van het
pimpen van bestaande kleding of
iets aparts willen creëren.

Tegenwoordig vindt de jeugd het
ook leuk om bezig te zijn met de
naaimachine, vaak komen in de
winkel ouders of trotste oma’s
die voor hun (klein)kinderen een
machine komen uitzoeken. De

jeugd kijkt veel naar Pinterest
e/o tv-programma’s waar ze zien
wat je met stoffen of oudere kledingstukken kunt doen. Ook nu
met covid-19 wordt er nog meer
gehobbyd door de mensen.
Bij Nottet kunt u terecht voor
onderhoud en reparaties.
De technische dienst heeft een
vakopleiding gevolgd voor

In de winkel staan alle A-merken
naai- lock- en borduurmachines
van o.a. Janome, Bernina, Pfaff,
Husqvarna-Viking, Brother, Juki,
Lewenstein, Elna en natuurlijk
ook het oude vertrouwde merk
Singer. In de naaimachine wereld
is er veel veranderd, er zijn quilt
machines en borduurmachines

de nodige technische kennis.
Daarnaast krijgt een dealer
ondersteuning/scholing van
importeurs om het kennisniveau
helemaal up-to-date te houden.
Nottet is ook gespecialiseerd
in strijk apparatuur. Van een
eenvoudig strijkijzer tot een
volautomatisch strijksysteem of
strijkrol. De merken Battistella,
Bielle, Casoli, Singer en strijkrollen van Pfaff-Anker.

De winkel is geopend van
dinsdag tot zaterdag van 9:30 tot
17:30 en op zaterdag van 09:30
tot 17:00 uur. Er is geen koopavond openstelling.
Aankopen kunt u ook online
doen, makkelijk winkelen vanuit

|

een luie stoel, bezoek eens
www.naaimachinesuperstore.nl
Nottet heeft een samenwerking
met Ricken in Schoonhoven,
Gouda, Tilburg, Etten-Leur,
Alphen a/d Rijn, Urk en
Naaimachinehuis Haarlem.
Of volg ze via Facebook of
Instagram om op de hoogte te
blijven van al het nieuws in de
wereld van de naaimachine en
accessoires.

Nu

Westeinde 83-95 | Den Haag
070-346 30 00

Vindt u het
dekbedovertrek
verwisselen ook
een lastig en
zwaar karwei?

Met Sofiben is dit verleden tijd!

Den Haag op zijn best vind je op de Laan van Meerdervoort

HoutwinkelZaag is jouw Doe-het-Zelfwinkel
en maatwerkspecialist
HoutwinkelZaag, voorheen HUBO
“Dennis & Kees”, staat bekend om
haar service en dit al sinds 1965.

In de loop der jaren is er veel veranderd in
doe-het-zelf-land, maar wij zijn uniek gebleven in Den Haag met onze services. Het zagen
op maat, alleen betalen wat je daadwerkelijk

15%
KORTING

meeneemt, het maken van meubels op maat,
bezorgservice en een mooi assortiment
doe-het-zelf-artikelen en houtwaren.
HoutwinkelZaag
Laan van Meerdervoort 258
www.houtwinkelzaag.nl
070-345 27 00

Tĳdens de Woonweek geven wij speciaal voor
de lezers van de Haagse Tijden 15% korting!

Check www.houtwinkelzaag.nl/haagsetĳden voor de
voorwaarden en maak een afspraak in onze showroom.

Janome

Sofiben is een dekbedovertrek met een doorlopende
rits over 3 zijden. Wilt u de werking van het ritssysteem zien
kijk dan naar de video op www.sofiben.com.
Heeft u vragen of wilt u bestellen?
Bel 0164 - 686 071 of stuur een e-mail naar contact@sofiben.com
Hier kunt u ook onze nieuwsbrief aanvragen voor speciale acties.

Wilt u geen nieuwsbrief ontvangen
en toch gebruik maken van de 15% korting?
Gebruik dan de code WMS21
op uw aankoop in onze webshop.
Deze actie is geldig tot 3 november - twee weken na uitgave krant.
Niet geldig op andere webshops, winkels en Sale producten.

van
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Wonen in de jaren zeventig
D

e zomer is voorbij. Het wordt kouder en
natter. De herfstbladeren bedekken steeds
meer het wegdek. Het dagelijkse leven
begint zich langzaam terug te trekken naar binnen.
Voor iedereen in de woonbranche het startsein
voor een nieuw seizoen, waarin meubelmerken en
interieurzaken hun nieuwe collectie presenteren.
Ontwerpers en stylisten hebben zich voor komend
jaar laten inspireren door de jaren zeventig, ook wel
het decennium met de vele gezichten genoemd, wat
terug te zien was in woning en interieur.
Op 26 maart 1974 kreeg mijn
vader van het Haagse Gemeente
bestuur een woonvergunning
om met mijn moeder, zus en
ondergetekende een woning aan
de Steijnlaan te betrekken. Een
straat in de wijk Transvaal met
een middenberm waarop bomen
stonden die zorgden voor het
beetje natuur in de buurt. Ik was
zeven jaar toen ik voor het eerst
de steile portiek beklom naar
nummer 83. Achter de voordeur
bevond zich een trap naar de
tweede etage. De Lvormige
woning, gebouwd in 1906, had
een voor en achterkamer die
met glas in lood schuifdeuren
gescheiden konden worden.
Aan de straatkant bevond zich
de slaapkamer van mijn ouders,
waar het opklapbed op een zeke
re dag naar beneden donderde
en pijnlijk op mijn moeders
voet terecht kwam. Het middel
punt van de woning vormde de
keuken met een stevig granieten
aanrecht. Daarboven een kleine
geiser waar het vlammetje door
de tocht op en neer danste. Op
het vuur stonden kleurrijke
pannen met bloemmotief te
pruttelen. De oranje en gele
bussen en potten voor beschuit
en ander etenswaar zorgden
voor een vrolijke noot. Vanuit
de keuken bracht een lange
gang met houten wandpanelen
ons naar de douche en de twee
kinderkamers, voor mijn zus
en mij. Vreemd genoeg had de
woning geen balkon. Aan de
voorkant was het zicht gericht op
het levendige Paul Krugerplein
en laan met zijn vele winkels.
Achter keken we uit op de soms
troosteloze betegelde tuinen en
de woningen van de Reitzstraat.
De aldaar gelegen kerk stak met
zijn toren hoog boven de met
antennes bedekte daken uit.
Vanuit de keuken konden we
een blik werpen op de kleine
binnenplaats van de benedenbu
ren. In de achterste kinderkamer
bevond zich een luik naar het
dak, die alleen geopend werd bij

onderhoud en als het televisie
scherm voor de zoveelste keer
ruis liet zien; een verontrustend
teken dat de antenne op het dak
niet meer op zijn plek stond.

In de weken voorafgaand aan de
verhuizing had mijn vader, die
geboren is met twee rechterhan

Steijnlaan 80-100, gezien van het Paul Krugerplein richting Engelenburgstraat, 1979. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

beerde ik op het juiste moment,
als de discjockey uitgepraat was,
liedjes op te nemen. Een vrolijke
kinderlamp aan het plafond
zorgde voor het nodige licht.

Een bureau kwam pas veel later.
Huiswerk en handarbeid werden
aan de eikenhouten eettafel in
de achterkamer gedaan. Cen
traal in de voorkamer stond een
sierlijk gevormde gaskachel die
in de winter de enige bron van
warmte was. Aan de raamzij
de stond in een eikenkast met
deurtjes de televisie. Toen nog
een kleine beeldbuis met een

Mijn vader op zijn bakfiets op de Steijnlaan

den, het huis opgeknapt. De mu
ren van de woonkamer werden
bedekt met banen behang vol
bonte motieven en betimmerd
met vuren schrootjes. De houten
vloer werd bekleed met een
heerlijk zacht hoogpolig rood
tapijt met bloempatronen. De
verhuizing vond voor een deel
plaats met mijn vaders gemoto
riseerde bakfiets die volgeladen
werd met huisraad en dozen.
Maar de meeste meubels en
apparatuur werden gloednieuw
aan de deur bezorgd. Door de
draai in de trap was het passen
en meten om de spullen en de
muren onbeschadigd te houden.
Eenmaal boven kon het inruimen
en indelen beginnen. Ik kreeg de
voorlaatste kinderkamer. Mijn
bed had een ijzeren frame en
als bodem een spiraal die vaak
diende als trampoline. Aan de
muur hing naast de kledingkast
een metalen rek met drie plank
jes in het wit, rood en zwart
waarop speelgoedfiguurtjes en
autootjes hun plaats vonden. De
kamer werd opgefleurd met een

Ik in onze woonkamer op de Steijnlaan nr. 78

geel gordijn waarop clowntjes
lachend de wereld inkeken.
Boven het bed waren een aantal
kinderplaatjes geplakt die overi
gens al snel plaatsmaakten voor
een poster van een jeugdige Elvis
Presley die ik uit een tijdschrift
had geknipt. Met een grijs zilve
ren radiocassetterecorder pro

rijtje knoppen voor zenders en
volume. Een afstandsbediening
hadden we toen nog niet. Op
een kastje daarnaast stond een
joekel van een stereoset, met
versterker en platenspeler,
waarvan de geluidsboxen in de
hoek tegen het plafond waren
geplaatst. Ook hoog hingen de

hangplanten en zomerse vlie
genvangers. Naast de bank en
de daarbij behorende fauteuils
waren ook de gordijnen en het
tafelkleed bedrukt met bloemen
en vormen. De zware eikenkast
waar mijn moeder naast het
servies en glaswerk ook allerlei
gezoet en gezouten lekkernij
achter deurtjes had opgeslagen,
stond prominent langs de lange
zijde. Op de boekenplank stond
een encyclopedie te wachten
om gelezen te worden. Zwart
wit foto’s van geliefden zorgden
voor dierbare herinneringen. De
salontafel was ook van zwaar
donker hout met een blad die
bedekt was met bruinoranje
tegels. Vaak gesierd door een
mooie vaas met rode rozen.
De vensterbank stond vol met
planten in allerlei soorten en
maten. En of het al niet druk
genoeg was, werden de muren
volgehangen met grote en kleine
schilderijen met zee en stadsge
zichten. Op zaterdagavond stond
de salontafel vol met hapjes,
drankjes en brandende kaars
jes. Samen keken we dan naar
de gezellige familieshows van
Willem Ruis, Fred Oster en Ted
de Braak. Het waren sowieso
gouden televisietijden met kin
derprogramma’s als Stuif es in,
Ren je Rot en natuurlijk Ome Willem. Op de schoorsteenmantel
prijkten porseleinen beelden die
allerlei taferelen uit lang vervlo
gen tijden nabootsten. Inmiddels
liggen ook de jaren zeventig ver
achter ons. Een decennium waar
ik nog steeds met enige wee
moed aan terugdenk.
Jan Kaffa
jankaffa@hotmail.com
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Gespecialiseerd slaapadvies P.H. Frauenfelder helpt u bij alle
toepassingen van zink en lood

Engering is ‘de’ beddenspeciaalzaak van Den Haag en al meer dan
100 jaar een begrip. Gelegen op de
Frederik Hendriklaan, in het stadsdeel Scheveningen, voorziet het
team van Engering vele klanten van
gespecialiseerd slaapadvies.
Daarom biedt Engering alleen topkwaliteit
bedden, boxsprings en beddengoed aan.
Het doel is om iedereen van een goede
nachtrust te laten genieten en ervoor te
zorgen dat u uitgerust wakker wordt. Iedere
dag weer!

Naast het bed- en badtextiel heeft de winkel
een ruime showroom met een zorgvuldig
uitgezochte kerncollectie uit het Europese
aanbod en daarom duurzaam geproduceerd.
Het geheel wordt in de advieshoek onder
het genot van een kopje kof�ie of thee van
een passend voorstel voorzien.

Zit er in of op het dak van uw woning
zink of lood verwerkt? Wij helpen u
graag met alle toepassingen.

Bent u op zoek naar een beddenspeciaalzaak én linnenshop in één winkel en hecht u
waarde aan professioneel slaapadvies? Kom
dan naar Engering Slaapcomfort! Het team
van slaapadviseurs staat voor u klaar.

Zink wordt, zeker bij historische panden,
veel gebruikt als dakbedekking bij hellende vlakken, in de bekleding van gevels
en in dakgoten. Zowel zink als lood zijn
duurzame producten die lang meegaan
en weinig onderhoud nodig hebben. Is
de hemelwaterafvoer van uw woning aan
vernieuwing toe? Moet het lood op het dak
worden gerepareerd? Of moet het zink op
de dakkapel of balkon worden vervangen?
P.H. Frauenfelder helpt u bij alle toepassingen van zink en lood. Op het dak, als het
bijvoorbeeld gaat om een felsdak, profielbanendak of een schoorsteen, of juist wat
lager, als het gaat om een goot, gevel of
regenpijp.
Zinkwerk
Zink is niet alleen waterdicht, maar ook
heel duurzaam. Uw dakgoot of regenpijp
kan dan ook lange tijd meegaan, tenminste
als de montage goed gebeurt. De levens-

duur van goten en gevels is direct afhankelijk van de kwaliteit van de montage en uitvoeringswijze. Niet voor niets dragen wij
dan ook zorg voor onder andere een goede
maatvoering, een degelijke uitvoering van
hoekdetails, een goed afgewerkte soldeernaad, de juiste aansluiting van de hemelwaterafvoer en een passende aansluiting
op dakgoten van naastgelegen huizen.

Loodwerk
Op veel daken en in muurconstructies
wordt lood gebruikt als onderdeel van de
dakbedekking. Het lood draagt eraan bij
dat uw huis of bedrijfspand droog blijft.
We gebruiken lood om openingen op het
dak waterdicht te maken, bijvoorbeeld
rondom de schoorsteen of tussen de gevel
en een plat dak. Lood heeft weinig onderhoud nodig; echter, als het lood versleten
is, kan dit leiden tot lekkage. Laat daarom
regelmatig het loodwerk controleren en repareren, onderhouden of vervangen. Lood
heeft bovendien een lange levensduur. We
gebruiken loodtoepassingen onder meer
voor dakkapellen, gevels en schoorstenen.

Design Deals

op onze Original boxsprings

Bezoek onze winkel op de Fred | Frederik Hendriklaan 119E Den Haag | Tel. 070-3542811 | www.engering.nl

MEDEN & PERZEN
PERZISCHE TAPIJTEN - SINDS 1975

ZIEGLER TAPIJTEN, KASHMIR ZIJDE, KELIMS, BERBERS, MODERNE TAPIJTEN

Het Warenhuis voor Thuis
Voor al uw authentieke kerstversiering
en kerstverlichting. En het mooiste
siervuurwerk van Den Haag!

VERLICHTING • BEVEILIGING • KOKEN & BAKKEN
VUURWERK • BRANDBEVEILIGING
ZÉÉR SCHERPE
PRIJZEN EN EEN
ENORME KEUZE
Molenstraat 7 (zijstr. Noordeinde) ● Den Haag ● 070 - 310 69 75
info@meden-perzen.nl ● WWW.MEDEN-PERZEN.NL

Kom langs in de winkel,
of neem contact op voor een vrijblijvende afspraak!
Voor al uw siervuurwerk! www.beumer.vuurwerkexpert.nl • Tel: 070-3280248
Mail: info@beumerijzerhandel.nl • Van Hoytemastraat 72 • 2596 ES ‘s-Gravenhage
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De geschiedenis
van een bijzondere
straat in Den Haag
D

e Surinamestraat wordt door sommigen de mooiste straat van
Den Haag genoemd, in mijn ogen met recht. We zien een
schitterende straat en ervaren tegelijkertijd een atmosfeer die wij
denken te kennen uit het verleden. Omdat in Nederland verandering en
vernieuwing als hoogste goed wordt beschouwd, en traditie en behoud van
het verleden als ouderwets wordt ervaren, is deze redelijk ongeschonden
straat, gebouwd aan het eind van de negentiende eeuw, heel bijzonder.
De straat is als ensemble uniek: in zijn uiterlijk bijna onaangetast sinds de
aanleg 140 jaar geleden. In mijn boek De Surinamestraat in Den Haag, een
geschiedenis van een bijzondere straat leest u hier meer over.
In eerste instantie bespreek ik
in dit boek de straat zoals deze
voor ons ligt: met het plantsoen
in het midden, de hoge bomen,
de gevels van de huizen, de stoepen, kortom het uiterlijk van de
straat. Daarnaast verhaal ik over
de mensen die er woonden.

waren de personen die aan het
Hof frequenteerden. Dit waren
toen bijna alleen lieden van adel
en deze woonden toen nog in

door publicaties of het oprichten
van verenigingen of stichtingen.
Een enkele bewoner was beeldend kunstenaar en een ander

Wie ging er in de huizen wonen
toen deze werden opgeleverd?
Het blijkt dat de eerste bewoners in de Surinamestraat voor
een belangrijk deel personen
waren die militair waren (geweest). Daarnaast was er een
belangrijke groep personen die
in Nederlands-Indië carrière
hadden gemaakt als bestuursambtenaar, als rechter of als
plantagehouder. Deze groep was
ondanks hun gemeenschappelijk verleden in de tropen een
heterogeen gezelschap, maar in
Den Haag voelden zij zich heel
keurig en deftig.

Je zou kunnen zeggen dat
zij het puikje van de Haagse
bourgeoisie vormden. Ongetwijfeld tot hun spijt bleken zij
bij terugkeer naar Nederland
niet te behoren tot de top van
de Nederlandse elite, want dat

hun familiehuizen aan of in de
directe omgeving van het Lange
en Korte Voorhout.

De eerste bewoners van de Surinamestraat hadden vele idealen
die zij probeerden te realiseren
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“de mooiste straat van

gebruikt werden. De verplichte
inkwartiering tijdens en direct
na de Tweede Wereldoorlog en
het gebruik, gedeeltelijk of in
het geheel, van de panden als
kantoor deed het karakter van de
straat sterk veranderen.

De Surinamestraat
in Den Haag
Een geschiedenis van een

bijzondere straat

Haag

De Surinamestraat in 2010. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

publiceerde gedichten. Louis
Couperus schreef in de Surinamestraat zijn bekende roman
Eline Vere. De eerste veertig jaar
tot halverwege de jaren twintig
van de vorige eeuw waren de
meeste bewoners heel vermogend. Vervolgens ontstond er een
periode waarin door de gevolgen
van de Eerste Wereldoorlog
en de economische recessie
sommige huizen in gedeelten
werden verhuurd of als kantoor

De Surinamestraat in Den

“De eerste bewoners van de Surinamestraat hadden
vele idealen die zij probeerden te realiseren ”

Peter StrengerS

De Surinamestraat in de jaren ‘80. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

opmerkelijk dat de gemeentelijke diensten hiermee wat
problemen bleken te hebben. De
nieuwe eigenaars van een huis
dat tot 1985 als kantoor was gebruikt en dat aan de achterzijde
een moderne uitbouw voor het
kantoor had gekregen, hadden
grote moeite om de gemeentelijke ambtenaren te overtuigen
van hun restauratieplannen om
het huis in oorspronkelijke staat
terug te brengen. Niettemin zijn
tegenwoordig bijna alle huizen
door particulieren bewoond en
deze huidige bewoners koesteren hun huizen en de unieke
sfeer van de Surinamestraat met
veel overgave.

P eter S tren gerS

9 789090 350899

Maar in de jaren tachtig vond er
een radicale ommekeer plaats.
Steeds meer huizen werden
gerestaureerd en door particulieren bewoond. Het was

Wilt u meer lezen over deze
bijzondere straat in Den Haag?
Neem dan contact met mij op via
onderstaande gegevens.
Peter Strengers
strengers.peter@gmail.com
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Haagse woonkamer
T

wee jaar geleden publiceerde uitgeverij De Nieuwe Haagsche mijn boek Hartstocht achter de
horren, over Haagse romans rond 1900. Daaronder natuurlijk in de eerste plaats Eline Vere, de
meest bekende roman van Louis Couperus, maar ook een roman van diens indertijd veelgelezen
maar nu vrijwel geheel vergeten Haagse tijdgenote, Cornélie Noordwal (1869-1928). Na ruim een eeuw
bieden haar boeken een realistisch en tegelijk nostalgisch inkijkje in het lief en leed van onder meer onderwijzeressen, dienstboden en winkelmeisjes. In mijn boek bespreek ik met name haar meest ‘sociale’
roman, De winkeljuffrouw uit l’Oiseau d’Or (1903), maar ook Ursule Hagen (1900) en De nieuwe mevrouw
Garvliet (1908) zijn zeker het afstoffen en herlezen waard. Wat ik in deze (zogenaamde) ‘damesromans’
minstens even interessant vind als de verhaallijn en de personages, zijn de beschrijvingen van Haagse
interieurs. In deze bijdrage wil ik daar wat voorbeelden van citeren.

Ursule Hagen
Ursule Hagen is een joods weesmeisje, dat in betrekking komt
bij een deftige Haagse familie
in het Bezuidenhout. Vóór haar
betrekking woonde ze met haar
broer Max in huis bij haar tante
Jeannette, die ze op een vrije
avond weer eens gaat opzoeken. Dan valt haar ineens het
armetierige interieur op: ‘Ursule
tuurde op naar het benauwdlage, gladwitte plafondje van
dit het-kón-niet-burgerlijkervoorkamertje einde Spui, met
zijn uitdragerswinkel van potjes,
vaasjes, pulletjes, gelijmde
herdertjes en hoofdelooze boerinnetjes op den schoorsteen,
weerkaatst in een verweerden
spiegel met bladderende gulden
lijst; dat kamertje met zijn
erwtensoepkleurig roodbloemig
behangsel, waarop oliegraphieën [felgekleurde steendrukken] schreeuwden [...]. Voorts de
eerbiedwaardige chiffonnière
[ladenkast] ook van de juffrouw

beneden, met derzelver koperen
ringen en beslag; dan de amerikaansche gaatjes-stoelen; dan
de eenzame gasballon aan lang
koperen staak van den zolder af;
dan het ouderwetsche theeblad,
met lepeldoosje en verder toebehooren; dan het vloerkarpet met
sluike, zwarte, dradige franje;
dán tante Jeannette in haar
huisgareelachtigheid; en last
not least Max, de beminnelijke
droomer, voor wien alles een
wonder was, tot zelfs een schoon

‘De kamer viel Ursule nog mee.
Tamelijk ruim en licht zag ze met
twee kortbreede ramen neer op
den tuin; daaroverheen, op velden reeds begraven onder de regennevels van dezen winterdag.
Gelukkig stond de koffer naast
het bed, dat kleurige woldekens
en hooge witte kussens toonde
onder de plooientent van zijn
gebloemd katoenen gordijnen.
Een ovaal spiegeltje, verguld
omlijst, lichtkaatste waterhelder
boven de waschtafel. Deze was

halfhemd en een stuk koek.’
Ten huize van mevrouw Warde
van Ekinga wordt Ursule door
de kleine Johan, mevrouws
achtjarige kleinzoon, naar haar
dienstbodenkamertje gebracht:

bespannen met wit marmerzeil
en sloot in heur ronde opening
een nijlgroene kom-en-kan,
geflankeerd door dito zeep- en
borstelbakje en een karafje met
glas-hoed. [...] “Mooi kleed wel

“Bij de meesten, hoewel zij zestig tot zeventig
gulden’s maands eischten voor twee kleine
tweede-verdieping-vertrekken, zag het er uit,
alsof de deurwaarder zoo dadelijk den boel op
zou komen schrijven”

hier, hè?” vroeg Johan, wijzend
op het rood karpet, dat nog
randen van vloerplanken liet
zien. Hij toonde ook een ouden
drie-plankigen boekenhanger,
met verschoten banden van
geborduurd stramien, welke
kleurige zij bij heele vakken was
weggeteerd, maar waar Ursule
zich blij mee voelde voor haar
kleine bibliotheek. In den muur,
een garderobe met haken voor
de japonnen, en plankjes voor
het linnengoed in twee afdeelingen. Een schoorsteen ontbrak,
maar een gaskacheltje sloot
met een kromme kniepijp in de
ruimte tusschen de twee vensters, en er achternaast krulde,
als een staart, een wit elastieken
buis, die vastzoog om ’t koperen
kraanpijpje. Een eindje loodpijp
voerde het gas toe.

“Steekt u ’t eens op!”zei Johan,
“’t zegt zoo dol floep, flap, floep!”
Ursule deed ’t, om hem genoegen te doen én omdat ’t op dat

Interieur van een huis op de Bezuidenhoutseweg, 1904. Fo

kamertje rillerig koud was. De
ijzeren looftakjes brandden
blauwig ros op, en terwijl het gas
gezellig borrelde, bijna als een
snorrende kachel aanhoorend,
begonnen de punten gloeiend te
rooden en werd het aangenaam
warm. “Aardig hè?” vroeg Johan.’

Een Haags pension

Interieur Lange Voorhout 46. Foto: Adolphe Zimmermans, collectie Haags Gemeentearchief

De treurigheid van sommige
Haagse pensions wordt door
Noordwal als volgt beschreven
in De nieuwe mevrouw Garvliet.
Béatrice is een niet heel welgestelde jonge Indisch-Haagse onderwijzeres, die na het overlijden van haar moeder op kamers
moet gaan wonen. Die Haagse
pensions vallen dus nogal tegen,
want: ‘Bij de meesten, hoewel
zij zestig tot zeventig gulden’s
maands eischten voor twee
kleine tweede-verdiepingvertrekken, zag het er uit, alsof
de deurwaarder zoo dadelijk
den boel op zou komen schrijven. Oogenschijnlijk heerschte
er zekere weelde, doch deze
weelde bleek steeds, van nabij
gezien, een tweede- of derde-
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s rond 1900

oto: collectie Haags Gemeentearchief

hands. Pluchen en fluweelen
zittingen waren op hun beurt
pensions voor motten, porcelein
op schoorsteen en consoles was
gelijmd, kristal doorbarsten,
verguldsel bladderde af, liet
het naakte hout zien; terwijl
kanten en gazen gordijnen
dikwijls in hun mazen hielden
doode vliegen, doode torren of
fijngeknepen glazenmakers, en
aldus bepaald insectenkerkhofjes waren geworden; zeer zeker
belangwekkend voor den entomoloog, maar weerzinwekkend
voor Béatrice, die hevig ging
twijfelen aan de zindelijkheid
der eigenaars van dit moois.’

De vlotgeschreven en geestige
romans van Cornélie Noordwal
zijn helaas bijna alleen nog
maar in bibliotheken of tweedehands te vinden. Over deze
ten onrechte veronachtzaamde
Haags-joodse schrijfster en
haar werk is meer te vinden in
Cornélie Noordwal: veel gelezen,
weinig geprezen, een lang artikel
van Hans Pars in jaargang 9
nummer 1 (oktober 2002)

van het boekverkoperskatern
Uitgelezen boeken. Daarnaast
werd zij eerder dit jaar ontdekt
en enthousiast beschreven door
Sylvia Witteman, in haar column
in De Volkskrant van 21 maart,
en door Carl Doeke Eisma in De
Haagse Tijden van 10 augustus.

Een ‘maintenee’

In Hartstocht achter de horren
bespreek ik ook een roman van
Marcellus Emants, Inwijding,
uit 1901. De jonge vrijgezelle
advocaat Theodoor van Onderwaarden laveert tussen het burgerlijke ‘fatsoen’ van zijn adellijke
familie en van de wereldwijze
‘confrères’ die hij regelmatig
spreekt op Sociëteit De Witte,
en zijn behoefte naar genegenheid, die hij hoopt te krijgen bij
zijn maintenee Tonia. Deze Tonia
woont in de Nieuwe-Havenstraat,
die al lang heeft plaatsgemaakt
voor nieuwbouw achter het
Centraal Station, maar zich toen
ongeveer bevond waar nu een
stuk van de Turfmarkt loopt tussen Wijnhaven en Zwarteweg. In
haar burgerlijke interieur wordt

Tonia als volgt beschreven: ‘Rode
portières, rode gordijnen, rood
kleed, rood behang. Overal grote
en kleine schilderijen in vergulde
lijsten; vlak tegenover hem de
open piano; dan de schoorsteen
met het Rozenburg stel; vervolgens de volle tafel met kanapee

en leuningstoelen overtrokken
met nagemaakt Smyrnaas er
omheen, de hoge, breed uitzwierende palm er achter, links bij
het venster enige bloempotten
naast het zwarte schrijftafeltje
dicht bezet met snuisterijen; bij
de deur het zwarte kastje van
binnen vol glimmend zilver met
Japanse cloisonnévazen op het
bovenblad. En midden in al die
druk opwemelende kleuren en
blikkeren-de schijnsels, gehuld in
een lang naslierende sietroen-gele peignoir, over-straald door het
licht van drie breed uitspattende
gasvlammen, dat regenboogjes
gloeien deed in de prisma’s van
een kristallen kroon, stond Tonia
recht overeind, uit het rode tapijt
omhoog rijzend als een felle vlam
uit vurige kolen. Met de rug naar
hem toe gewend, de romig glan-

zende armen uit omgezonken
mouw-eilanden opgeheven naar
het donkerblonde haar, blikte zij
in de spiegel naar de fijne krulletjes, die haar vingers oprondden en neerduwden, plooiden en
schikten.’

Je ziet het allemaal bijna voor je,
alsof je even terugstapt in de tijd.
In het Haags Gemeentearchief
zijn veel foto’s te vinden van
‘deftige’ interieurs, zoals u ze bij
dit artikel ziet. De indertijd door
minder welgestelde mensen
bewoonde kamers zijn zelden of
nooit in beeld gebracht; daarvoor
moeten we het dus doen met
treffende beschrijvingen in de
romans uit die tijd...
Wim Tigges
w.tigges@hum.leidenuniv.nl

Nassauplein 30, vermoedelijk de slaapkamer van de jongste dochter in de woning van het echtpaar J.M. Pijnacker Hordijk-Wieseman, 1905.
Foto: collectie Haags Gemeentearchief
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Vijftig plus en toch heerlijk slapen?
Kleine kinderen kunnen letterlijk overal
slapen. Zelfs in het kinderzitje op de
ﬁets zie je vaak een klein kindje slapen.
Maar als we richting ons 50ste levensjaar
komen ontstaan er vaak slaapproblemen
en wordt slapen geregeld zelfs lastig. Hoe
ouder je wordt, hoe nauwer het allemaal
luistert. De rol van je slaapgereedschap
(het matras, dekbed en hoofkussen) wordt
steeds belangrijker; is het matras niet te
hard of te zacht en is het bed niet te warm
of te koud? Als een van deze zaken niet
helemaal goed is kan dit al voor in- en
doorslaap problemen zorgen.
De juiste temperatuur
Om goed en ﬁjn te slapen is de juiste
temperatuur in bed een vereiste. Op het
eerste gezicht lijkt de bed temperatuur niet
van groot belang maar het is, op de juiste
stevigheid na, het allerbelangrijkste! Een
lastig gegeven is dat je lichaamstemperatuur
tijdens de slaap ﬂuctueert. Je lichaam dient
al enigszins warm te zijn om goed en gemakkelijk in te kunnen slapen. Een zijden dekbed
of een warme kruik kan hiervoor uitkomst
bieden. Je lichaamstemperatuur zakt in
eerste instantie tijdens de slaap waarna het
aan het einde van de slaapcyclus juist weer
stijgt om ons duidelijk te maken dat het tijd
is om wakker te worden.

En dan het gereedschap; het matras
Het juiste matras draagt enorm bij om beter
en gemakkelijker te kunnen slapen. Maar
welk type matras is het beste? En welk type
matras past bij u? Dit lijkt lastiger dan het
feitelijk is. Er zijn namelijk maar vijf verschillende matrastypen waarvan er eigenlijk al
direct twee afvallen als u iets goeds zoekt.
De matrassen die u in mijn optiek beter direct kunt vergeten zijn polyether matrassen
en binnenvering matrassen. Dit zijn de goedkoopste type matrassen die bijzonder weinig
veerkracht en comfort bieden. Dan blijven
er drie matrastypen over. Dit zijn latex
rubber, pocket matrassen en koudschuim
matrassen. Latexmatrassen zijn het warmst
en ventileren slecht. Pocket matrassen zijn
het koelst maar het minst hygiënisch. Koudschuim matrassen zijn temperatuurneutraal
en bieden bijzonder veel comfort en steun.
En dan is er nog traagschuim dat drukverlagend werkt en een mal maakt van uw
lichaamsvorm. Traagschuim werkt geweldig
tegen artrose en reuma of andere druk-pijn
en biedt enorm veel comfort, met name
voor mensen die de vijftig gepasseerd zijn.
Pionier en vooraanstaande ziekenhuizen
Nederhorst en Jol zijn matrassenexperts die
binnen hun vakgebied bekend zijn, maar
voor het grote publiek onbekend. Veel zaken

Rechts Chris Nederhorst links zwager Oscar Jol

In de showroom in Scheveningen aan de
Soetensstraat en op de website is een koopjeshoek waarop de retour gekomen matrassen staan. Deze gaan met een buitengewoon hoge korting direct in de uitverkoop.
Matrassen gemaakt met hart
en ziel zijn zeldzaam
Tegenwoordig is massaproductie voor veel
fabrikanten aan de orde van de dag en verdwijnt de vakman. Bij deze massaproductie
gaat het meestal vooral om de prijs en dat
terwijl een matras, gemaakt met hart en
ziel, zo’n geweldig product is. Als een matras
gemaakt wordt met het uitgangspunt om
lekker en gezond te slapen krijg je een heel
ander eindproduct dan wanneer het alleen
maar gaat om de prijs.

die nu alom geaccepteerd zijn, zijn door
hen bedacht, ontwikkeld en op de markt
gebracht. Zo experimenteerden zij met verschillende schuimsoorten om zo te komen
tot matrassen die geschikt zijn voor medisch
gebruik. Het gevolg is dat het bedrijf nu
leverancier is voor verschillende vooraanstaande ziekenhuizen. Daarnaast kiest Royal
Health Foam alleen voor duurzame materialen die gif-vrij zijn. Ja, u leest het goed, in
veel matrassen zitten giftige stoﬀen zoals
brandvertragers en andere toegevoegde
chemische middelen tegen huisstofmijt
of de bed-bug. Dit zijn giftige stoﬀen die
in onze optiek absoluut niet thuishoren in
matrassen of toebehoren.
Uitvinders proefslapen nemen
risico miskoop weg
“Wij zijn de eersten geweest die met gratis
proefslapen begonnen in 1998”, vertelt Chris
Nederhorst van de Scheveningse matrassenfabriek Royal Health Foam. Wij zijn duidelijk
en open naar onze klanten. Nog steeds zijn
wij uniek met de bijzondere combinatie van
45 dagen proefslapen en niet-goed, geld
terug- garantie. Dus mensen krijgen geen
waardebonnen of iets dergelijks als de matras niet bevalt, maar hun geld terug!”

Hoe beter de gebruikte materialen, hoe
meer comfort het eindproduct zal bieden.
Sinds 1998 is het bedrijf Royal Health Foam
matrassen gevestigd in Scheveningen dat
kwaliteits matrassen ontwikkelt, produceert en verkoopt. Geen hightech fabriek
op een industrieterrein, maar een pand
dat gewoon in een woonwijk staat. Dat is
bijzonder want meestal worden matrassen
ergens in een fabriek zo goedkoop mogelijk
gemaakt, daarna geïmporteerd en vervolgens verkocht via een winkel of via internet.
Juist de combinatie produceren én verkopen
maakt de Scheveningse matrassenfabriekant
uniek en al helemaal in combinatie met de
gratis proeftijd mét de niet- goed, geld-terug
garantie.
Kortom, op het gebied van écht goed slapen
is Royal Health Foam het adres waar nog
maar weinig mensen van af weten maar
waar de hele matrassen branche al jaren van
proﬁteert. Doe zelf ook uw voordeel!

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

Royal Health Foam • www.voorechtlekkerslapen.nl • Soetensstraat 18 (zijstraat Stevinstraat) • Scheveningen 070 - 338 70 10
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Onze winkel bestaat al 65 jaar
En is inmiddels een begrip in de wijk Benoordenhout en daarbuiten

H

Het Warenhuis voor Thuis

et assortiment is opgebouwd uit artikelen
waar vanuit de wijk vraag naar is en behoefte. En natuurlijk uit artikelen die u elk
seizoen weer nodig heeft in en om het huis.
Onze winkel bestaat al 65 jaar en
is inmiddels een begrip in de wijk
Benoordenhout en daarbuiten.

Bent u zelf niet handig en wilt
u toch graag iets nieuws in huis
gemonteerd hebben?

Zo zijn we uitgegroeid van een
kleine ijzerwarenhandel tot een
warenhuis voor thuis. Die niet
zijn roots heeft losgelaten. Dat
wil zeggen voor een kopie van uw
sleutels en voor elk klusartikel
kunt u bij ons terecht. Met elke
vraag en elk probleem denken
wij graag 1 op 1 met u mee tot
de goede oplossing er is. Zelfs als
u die oplossing niet bij ons kunt
kopen, voorzien wij u graag van
de goede informatie en waar u
het wel kunt halen.

Daarnaast hebben wij
ons gespecialiseerd
op het gebied van
veiligheid in de wijk.
En zijn wij jarenlang een Erkend
Politie Keurmerk Veilig Wonen
specialist (PKVW). Daar zijn
wij erg trots op! U kunt altijd
een afspraak maken met onze
preventieadviseur voor een woningscan om overzichtelijk in een
offerte opgesomd te krijgen wat
de verbeteringspunten zijn voor
uw woning. Uiteraard geheel
vrijblijvend en met een glimlach,
vertrouwd en dichtbij.

Het assortiment is opgebouwd
uit artikelen waar vanuit de wijk
vraag naar is en behoefte. En
natuurlijk uit artikelen die u elk
seizoen weer nodig heeft in en
om het huis.

Dan kunt u gebruik maken van
ons service thuis team, elk artikel
dat u in de winkel koopt kan bij u
bezorgd of gemonteerd worden.

Voor al uw beveiligingswerkzaamheden,
slijpwerkzaamheden of een nieuw
naambordje of huisnummerbord.

IJZERWAREN
SANITAIR • HUISHOUDELIJK
In de winter
toveren wij•onze
• VERF & SCHILDERWERK
winkel om inELECTRA
een kerstparadijs
en hebben we de mooiste warm
witte kerstverlichtingen en een
Kom langs in de winkel,
duizelingwekkend
assortiment
of neem contact
op voor een vrijblijvende afspraak!
met authentieke kerstversieVan Hoytemastraat
ringen, van glazen
ballen tot 3072 • 2596 ES ‘s-Gravenhage
Tel: 070-3280248 • Mail: info@beumerijzerhandel.nl
soorten pieken.
Ook voor de donkere dagen hebben wij vrijwel alle soorten lichtbronnen in huis van een lampje
voor uw koelkast tot de sfeervolle
verlichting in de woonkamer
waar u op uw gemak in �ijn licht
wilt zitten. Laat u in de winkel
adviseren voor de goede verlichting met omruilgarantie.

wij ons best een hoogwaardig
assortiment van het mooiste en
veiligste siervuurwerk samen
te stellen voor onze klanten.
Ook alle beschermingsmiddelen
horen bij dit assortiment om het
afsteken zo veilig mogelijk te
maken.

Alle soorten vogelvoer, haardhout
en -blokken, maar ook als het
weer het toe laat winterartikelen
zoals sledes en strooizout.
Siervuurwerk verkopen wij al
sinds jaar en dag, elk jaar doen

In de winkel hebben wij ook een
breed assortiment aan huishoudelijke artikelen zoals keukengerei, schoonmaakartikelen, borstel
en bezemwerk.

Wij mengen sinds enige jaren alle
kleuren verf en verkopen hierbij
alle toebehoren die u nodig heeft.
Laat u in de winkel advies geven
welke verf het beste bij uw klus
past!
Kortom voor elk probleem,
sleutel of klus. Komt u naar
Beumer dus.

Met vriendelijke groet,
Uw Beumer Team
www.beumerijzerhandel.nl

MEUBELSTOFFEERDERIJ LODEWIJK

75
jaar

Al 4 generaties uw Ambachtelijke Meubelstoffeerderij
UW EN ONZE
GEZONDHEID STAAN
BIJ LODEWIJK
VOOROP, OOK IN DE
CORONA-CRISIS.
Wij nemen de gepaste
voorzorgsmaatregelen,
zoals werken met handschoenen en mondkapjes en we houden voldoende afstand, zodat
we u ook in deze tijd van
dienst kunnen blijven!

Optimale service, garantie en kwaliteit
Wij halen en brengen gratis!

Ambachtelijke Meubelstoffeerderij Lodewijk
is er voor uw totale meubelrestauratie.

Ambachtelijke Meubelstoffeerderij Lodewijk
meubelrestauratie.

Gespecialiseerd in:
is er
voor uw totale
• Herstoffering van banken
en fauteuils
• Vernieuwing van binnenwerken
• Gespecialiseerd
Fauteuils en politoeren in:
• Leerreparatie
Herstoffering van banken en fauteuils
• •Antiekrestauratie
Vernieuwing
binnenwerken
• •Biezen-,
rieten- en van
rotanstoelen
• •Vloerbedekking
gordijnen
Fauteuils enenpolitoeren

• Leerreparatie

Keuze uit méér dan 600 soorten bekledings• Antiekrestauratie
stof.
Kom langs in onze winkel met uw stoel,
fauteuil,
of éénrietenvan onze
komt
• Biezen-,
enmedewerkers
rotanstoelen
bij ú langs met onze mobiele winkel waarna
•
Vloerbedekking
en
gordijnen
we u direct een offerte kunnen doen.
Service

Sanitair
Service

Verwarming
Sanitair

Woning
aanpassing
Verwarming

Verbouwing
Woning
aanpassing

Verbouwing
Dak

Keuze uit méér dan 600 soorten
bekledingsstof. Kom langs in onze
winkel met uw stoel, fauteuil, of één
van onze medewerkers komt bij ú langs
met onze mobiele winkel waarna we u
direct een offerte kunnen doen.

Stoffering
Stoffering Lodewijk
Lodewijk (hoofdvestiging)
(hoofdvestiging)
Reinkenstraat
111Den
Den
Haag
- 070-3922344
Reinkenstraat 111
Haag
- 070-3922344

Dak

Voor informatie of een vrijblijfende offerte ons
Voor informatie of een vrijblijfende offerte ons
centrale nummer:
nummer: 0800-5633945
0800-5633945 (gratis)
(gratis)
centrale
KVK nummer 7607178

Stoffering Lodewijk (hoofdvestiging)
Reinkenstraat 111 - Den Haag - 070-3922344
Voor informatie of een vrijblijfende offerte

WWW.STOFFERINGLODEWIJK.NL
WWW.STOFFERINGLODEWIJK.NL
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Schilderwerk (binnen/buiten)
Timmerwerk
Elektra
Sanitair
Tuinonderhoud
Ophangen van lampen en schilderijen

aldus eigenaar Rob Herrebout
Voor álle kleine en grote klussen in en rondom huis en tuin.
Onze focus ligt weliswaar op het
ontzorgen van ouderen, maar
wij staan voor iedereen klaar
die door gebrek aan tijd, kennis,
technisch inzicht en/of fysieke
beperkingen behoefte heeft aan
hulp.

Wij verzorgen graag uw binnenschilderwerk, maak
hiervoor tijdig een afspraak met De Ontzorg Centrale.

T. 0174-768888 | info@deontzorgcentrale.nl
www.deontzorgcentrale.nl

Kortom de ‘Ontzorg Centrale’ probeert een
zo groot mogelijk aanbod van diensten aan
te bieden.

Speciale service voor senioren
Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Int. verhuizingen
■ Kunst- en antiekservice
■
■
■

In- en uitpakservice
Verhuisdirigente
Handyman
■ Inboedelopslag
■
■
■

T 070 399 42 41
W utsvandergeest.nl

We hebben een aantal handige
kleine eetkamertafels ‘Gustavo’

De tafel heeft twee klapbladen waardoor de tafel in een
handomdraai verlengd kan worden naar 180 cm.
90 x 90 x 80 cm (bxdxh). Zolang de voorraad strekt.

Nu van € 1.620,- voor € 1.069,-

Neem deze advertentie mee en u krijgt hem voor slechts € 995,- thuis geleverd.

Kom langs of kijk op starstijlmeubelen.nl

KA-ME-TA TAPIJT
Leverancier van alle merken • Specialist Projectstoffering & Kunstgras • www.kameta.nl

VERTO BOUCLÉ

Let op! Kamerbreed prijs!

400 breed • 5 kleuren • jute rug
Winkelprijs € 69,90
Nu bij ons:

€ 36,90

SISAL-LOOK BOUCLÉ

Diverse soorten
Winkelprijs € 89,90
Nu bij ons, incl. gelegd:

€ 59,

90

400 breed • 8 kleuren • superzacht
Winkelprijs € 149,Nu vanaf, incl. gelegd:

€ 99,

00

€ 149,

00

400 breed • 6 kleuren• 100% scheerwol
Winkelprijs € 199,90
Nu bij ons, incl. gelegd:

€ 129,

00

SISAL-TAPIJT

400 breed • 5 kleuren • jute rug
Winkelprijs € 99,90
Nu bij ons, incl. gelegd:

€ 69,90

Bent u geïnteresseerd?
Wij verzorgen graag uw binnenschilderwerk, maak hiervoor tijdig een afspraak.

Bekijk alle mogelijkheden op: www.deontzorgcentrale.nl of neem – geheel
vrijblijvend - contact met ons op via het contactformulier of bel 0174-76 88 88.

Oktober Woonmaand

In de maand oktober geven
In de maand oktober geven
wij bij aankoop van een nieuwe
wij bij aankoop van een nieuwe
Doge sta-op-fauteuil weer
Doge sta-op-fauteuil weer
één gratis optie weg:
één gratis optie weg:

U kunt
kunt kiezen
kiezen uit
uit
U

• Gratis accessoire naar keuze
• Gratis accessoire naar keuze
ter waarde van € 175,ter waarde van € 175,• Gratis accupakket
• Gratis accupakket
• Gratis stofgroep upgrade
• Gratis stofgroep upgrade

Keuken, gang, woonkamer en slaapkamer

€ 19,90 € 39,90

Vanaf: 200 br.

400 br.

Specialist in traplopers
Incl. tapijt
Nu vanaf:

€ 299,00

KIJK EN VERGELIJK EERST ELDERS

€ 99,90

BOUCLÉ TAPIJT

Maak het uzelf en ons niet moeilijker dan het is
en neem eventueel uw plattegrond met kamer,
gang en keukenmaten mee!

EXCLUSIEF BIJ KA-ME-TA TAPIJT!

€ 49,

90

KAMERBREED VINYL

400 breed • 3 mm dik
Winkelprijs € 79,Nu vanaf, incl. gelegd:

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

Alles in één hand. De dienstverlening is niet
alleen gericht op het “technisch” ontzorgen,
maar ook gericht op het sociale aspect.
U kunt ook werkzaamheden combineren. U
stelt zelf een wensenlijstje op en wij voeren
het voor u uit!

TRAPPEN BEKLEDEN

BERBER

400 breed • 7 kleuren
Winkelprijs € 69,Nu bij ons, incl. gelegd:

GRATIS PARKEREN!

De komende periode ligt het accent vooral
op het binnenschilderwerk, maar de ‘Ontzorg Centrale’ is er ook voor al uw buiten
schilderwerk, timmerwerk, elektra, tuinonderhoud en voor het ophangen van lampen
en schilderijen. Waar nodig kan ‘De Ontzorg
Centrale’ ook – door haar uitgebreide
netwerk - mensen in contact brengen met
betrouwbare en betaalbare leveranciers en
dienstverleners uit de regio.

VINYL alle soorten

AXMINSTER TAPIJT

Bloemtapijten • 400 breed
Diverse kleuren
Incl. gelegd
Nu vanaf, incl. gelegd:

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

Dit is slechts een greep uit onze collectie

FRISÉ TAPIJT

VELOURS TAPIJT

WOONSPECIAL

“Klussenbedrijf
De Ontzorg Centrale
is er voor iedereen!”

Voor ál uw klussen in en rondom huis en tuin
✔
✔
✔
✔
✔
✔

De Haagse Tijden

€ 49,90

Dierenprint tapijt en kleden
op maat gemaakt, tevens voor de TRAP
Panter • Zebra • Slang • Tijger • Krokodil
Te zien in onze showroom, kamerbreed!

Deze actie is geldig van 1 oktober t/m 31 oktober 2021
Deze actie is geldig van 1 oktober t/m 31 oktober 2021

BINNEN 1 WEEK stofferen mogelijk
ALLES ONDER VOLLEDIGE GARANTIE
400 rollen tapijt, 200 rollen vinyl
uit voorraad leverbaar

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

Turfschipper 5 • 2292 JC Wateringen • Tel: 0174-296335
Turfschipper 5 • 2292 JC Wateringen • Tel: 0174-296335
www.zorg-point.nl
www.zorg-point.nl
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Een dak boven je hoofd
E

en woonhuis is een plaats waar je veilig moet kunnen leven. Een dak
boven je hoofd hebben, is een van de eerste levensbehoeften. Hoewel
deze twee zinnen die ik onlangs in een artikel las zonder twijfel waar
zijn, leert de realiteit ons wel anders. Er zijn miljoenen mensen op onze planeet
die niet in vrijheid leven en die geen dak boven hun hoofd hebben. Het is tot nu
toe nog steeds niet gelukt hier verandering in te brengen, ondanks de goede wil
van velen en ondanks de vergevorderde techniek.

Een korte samenvatting van
het wonen in de loop der tijd
Tijdens de oudste tijd van de
geschiedenis van de mensheid - de Prehistorie - waren
de mensen nomaden, hetgeen
wil zeggen dat ze rondtrokken.
Wanneer de eetbare vruchten
en planten opraakten, trok
men verder. ’s Nachts werd er
in grotten geschuild of men
bouwde hutten van takken,
bladeren en dierenhuiden. Later
bleef men op één plaats wonen
omdat men geleerd had zelf
planten te kweken en dieren te
fokken. De woningen werden
in de meeste gevallen uit grote
blokken klei opgetrokken. De
oudste nederzettingen die we
kennen, stonden in het Nabije
Oosten. In de tijd van de Griekse
en Romeinse cultuur bouwde
men voor de rijken paleizen en
villa’s. De armen woonden in
appartementsblokken met hele
families in kleine kamertjes. De
buitenmuren waren van steen,
de binnenmuren van hout.

Tijdens de Middeleeuwen leefden de meeste mensen op het
platteland. In de steden werden
de huizen dicht bij elkaar gebouwd. Er werden drie soorten
huizen gebouwd, van steen, van
hout en van leem. Gedurende
de eeuwen hierna werden de
steden steeds groter en bouwde
men voor de rijken paleizen,
terwijl de huizen van de gewone
man uiterst eenvoudig bleven.
Na de industriële revolutie was
de technologie zover dat men
alle mogelijke materialen ging
gebruiken om huizen te bouwen.
Niet alleen het aanzicht van
de steden maar ook dat van de
dorpen veranderde. De vriend
van Wim Sonneveld, Friso
Wiegersma, heeft dit in het lied
Het Dorp duidelijk gemaakt. In
1964 zong de Fransman Jean
Ferrat het lied La Montagne.
Friso heeft op de melodie van
dit lied in 1969 een geheel eigen
tekst geschreven, die vervolgens
door Wim Sonneveld gezongen
is. Ik vind dit een van de mooiste
liedjes in de Nederlandse taal. Ik
neem een deel ervan over:

Wat leefden ze eenvoudig toen
In simp’le huizen tussen groen
Met boerenbloemen en een heg
Maar blijkbaar leefden ze verkeerd
Het dorp is gemoderniseerd
En nou zijn ze op de goeie weg
Want ziet, hoe rijk het leven is
Ze zien de televisiequiz
En wonen in betonnen dozen
Met flink veel glas, dan kun je zien
Hoe of het bankstel staat bij Mien
En d’r dressoir met plastic rozen
Een ervaringsdeskundige
Ik ga u nu iets vertellen dat voor
velen van u heel herkenbaar is.
Dat er op dit moment in ons land
sprake is van woningnood is
algemeen bekend. Hoe was dat
in de tijd dat ik op zoek ging naar
woonruimte? Ik heb het nu over

zowaar over een tweetal kleine
kamertjes met ertussenin een
ruimte waarin zich een wasbak
en een kookplaatje bevond.

Mocht u nieuwsgierig geworden
zijn en precies willen weten hoe
dat huis ingericht was, dan kan
dat. Mijn buurjongen, Nicolaas
Matsier, heeft een boek geschreven waarin een identiek huis
beschreven wordt. Eigenlijk
heet hij Tjit Reinsma want Nicolaas Matsier is een pseudoniem.
Dit boek verscheen in 1994 en
draagt de titel Gesloten huis. In
deze roman vertelt hij dat zijn
ouders overleden zijn en dat
hij het huis moet leeghalen,
hetgeen vanzelfsprekend allerlei
herinneringen oproept.

In dit interieur is sinds de jaren zeventig weinig veranderd

Wonen in een dorpje vlakbij Den Haag

de jaren zeventig van de vorige
eeuw. Ook toen was er, zeker in
Den Haag, sprake van een groot
gebrek aan betaalbare woningen. Omdat ik werkzaam was in
het onderwijs had ik een kleine
voorsprong op al die andere
woningzoekenden. Om onder
andere mensen uit het onderwijs en de politie aan de stad te
binden, kon je via de gemeente
na veel aandringen in aanmerking komen voor een bescheiden
woonruimte. Zoals zovelen gingen mijn vrouw en ik in eerste
instantie op zolder bij mijn ouders wonen. Hier beschikten we

Hierin beschrijft hij het huis zelf
in details en mijn ouders woonden dan ook in precies hetzelfde
huis, zij het spiegelbeeldig. Hoewel Tjit acht jaar jonger is dan ik
heb ik hem redelijk goed gekend.
Na enige tijd op die zolder
gewoond te hebben, kregen
we een aanbieding om in het
Benoordenhout op een etage te
gaan wonen. Deze woonruimte
bestond uit een tweetal kamers,
een keukentje en een toilet. We
hadden geen eigen ingang want
boven ons werd de rest van deze
woning in tweeën verhuurd en

die bewoners gebruikten dezelfde trap als wij. Beneden ons
was een kapperszaak en toen die
opgeheven werd, konden we beneden gaan wonen, dat wil zeggen na die woning voor een flink
bedrag verbouwd te hebben.
Alleen al de kappersstoelen hadden enorme gaten in de vloer
achtergelaten toen ze gesloopt
werden. Nu hadden we twee kamers achter elkaar, een enorme
tuin, een keuken, een toilet, een
in een kast ingebouwde douche
en via een tweetal trappen twee
kleine kamertjes voor Marc en
Taco, onze zoontjes. In dit huis

hebben we met groot plezier
gewoond totdat we in 1980 verhuisd zijn naar een koopwoning,
waar we nu wonen. Dit staat er
nu zo eenvoudig, maar dat was
het niet. Toen ik naar een bank
ging om een hypotheeklening
af te sluiten, werd ik aldaar min
of meer uitgelachen. Met mijn
toen bescheiden salaris kwam
ik niet in aanmerking voor
zo’n hypotheekverstrekking.
Gelukkig waren mijn ouders zo
aardig om ons een flink bedrag
te schenken zodat de koop wél
kon doorgaan. En in een van de
kamers in dit huis, zichtbaar op
de bijgevoegde foto, beëindig ik
nu deze bijdrage voor De Haagse
Tijden. Hopelijk heeft u het met
plezier en de nodige herkenning
gelezen.

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
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Midden in het Makerskwartier
bevindt zich Het Ruijtenhuis.
Hier maken en restaureren
ze de mooiste glas-in-lood
creaties. Met de monumentale
panden van Stadsherstel een
perfect passende huurder!
HET RUIJTENHUIS
BOEKHORSTSTRAAT 189

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

installatietechniek b.v.

TOTAALINSTALLATEUR

EEN WARM WELKOM MET DE WARMTEPOMPEN
VAN HENNINK INSTALLATIETECHNIEK BV
Bespaar op uw gasverbruik! De warmtepomp wordt een steeds populairder!
Wij maken in uw woning een hybride opstelling naast uw huidige HR-combiketel in combinatie met
een luchtwarmtepomp. Niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee.

HOT! HOT! HOT!

Bel onze experts voor advies!

BEL VOOR ADVIES

(
0)
(0900)0105

(lokaal tarief )

GEZOCHT! ALLROUND VAKKRACHT
Wij zoeken een Servicemedewerker woningen en gebouwen:
• Een leuke zelfstandige baan met VW Transporter
• Onderhoud, klein timmerwerk, pleister-, schilder-,

tegelwerkzaamheden, installatietechniek etc.

KO M
O N S T EJ I J
VERSTE AM
RKEN?

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

• We bieden de mogelijkheid voor interne of externe cursussen.
• Afwisselend werk voor vastgoed portefeuilles, winkels, bedrijven en particulieren

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

Ben jij servicegericht, in het bezit van rijbewijs B en ben je enthousiast en
stressbestendig? Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 06-53169900
of 0900-0105 en vraag naar Sascha van den Bosch of stuur je motivatie per
e-mail naar: sascha@hennink.info

