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Het Engelse cozy, het Duitse 
gemütlichkeit en het Franse 
convivialité betekenen nét iets 
anders. In ons woord gezellig-
heid zitten begrippen als be-
haaglijk, gemoedelijk, huiselijk 
en knusjes verborgen. Ik las in 
een Engelse tekst: “Gezellig is 
a word that encompasses the 
heart of Dutch culture and it 
can not be translated.” Zo leer 
je nog eens wat. Het woord 
is niet alleen niet te vertalen 
maar het omvat ook nog eens 
de kern van onze cultuur. Kort-
om, Nederland is een gezellig 
land. Het Latijnse woord decem 
betekent tien en we hebben het 
hier over de twaalfde maand 
van het jaar? De verklaring 
hiervan is dat in de Romeinse 
kalender die tot 153 jaar voor 

Christus gebruikt werd, het 
jaar op 1 maart begon en toen 
was december dan ook de tien-
de maand.

Vrijwel alle feestdagen die wij 
in ons land kennen zijn gere-
lateerd aan een religie, welke 
dan ook. Het vieren van het 
kerstfeest en van de jaarwis-
seling vindt zijn oorsprong in 
de Germaanse levensbeschou-
wing. Van 25 december tot 6 
januari, wanneer de winter-
zonnewende plaatsvindt, werd 

het Joelfeest gevierd. De dagen 
werden korter en de nachten 
vanzelfsprekend langer. De 
betreffende twaalf nachten 

werden moedersnachten 
genoemd, onder andere ter ere 
van de godin Freya. De zwakke-
ren moesten extra beschermd 
worden, net als de jongste 
kinderen, maar ook de zaden 
die evenals die jonge kinde-
ren het komende jaar gingen 
ontluiken. De overstap naar de 
geboorte van het kerstkind was 
dus niet eens zo groot. In het 
midden van de winter begint 
immers het nieuwe leven. Nu 
wordt er zowel teruggekeken 

als vooruitgekeken. Herin-
neringen worden opgehaald 
en toekomstplannen worden 
bedacht. Allerlei gebruiken 
die we nu nog kennen, vinden 
hun oorsprong in die tijd. De 
kerstboomverbrandingen 
symboliseren het vernietigen 
van het oude jaar, door middel 
van lawaai probeerde men de 
kwade geesten af te schrikken. 
Er werd geofferd aan de goden 
en het voedsel dat overbleef 
werd opgegeten. Er werden 
geschenken uitgewisseld om de 
vriendschapsbanden aan te ha-
len. Eigenlijk doen we dit nog 
steeds rond de jaarwisseling. 

Juist die lange avonden, de 
verwarming lekker hoog en de 
kamer verlicht door lamplicht 
of een kaars, geven aanleiding 
tot gezelligheid. Nu ik dit zo op-
schrijf moet ik denken aan de 

winteravonden die ik als kind 
meegemaakt heb. Ik bedoel dan 
die avonden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Terugdenkend 
aan die tijd herinner ik me 
vooral dat knusse, intieme. Bui-
ten was het kwaad en binnen 
was je veilig. Mijn vader was 
vaker thuis dan gebruikelijk en 
er werden spelletjes gedaan. 
Mijn vader zorgde ervoor dat 
er voldoende te eten was en af 
en toe iets lekkers lukte hem 
ook nog wel. Hoewel ik ook 
minder prettige herinneringen 
met betrekking tot die oorlogs-
jaren heb, denk maar aan het 
bombardement op het Bezui-
denhout, overheersen gelukkig 
die andere momenten. 

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

ls er één maand in het jaar is die uiter-
mate geschikt is om gezellig bij elkaar te 
komen, is het wel de maand december. Ik 

ga een poging wagen om duidelijk te maken waar-
om dit juist in de laatste maand van het jaar het 
geval is. Maar laat ik beginnen met u iets te vertel-
len over de woorden ‘gezelligheid’ en ‘december’. 
Wist u dat er in geen enkele andere taal een woord 
voor het begrip gezelligheid bestaat? 

Dagelijkse Groenmarkt in kerstsfeer. Foto: Harry van Reeken 

Gezelligheid in de maand december
A

De godin Freya met haar man Odin

“Het woord ‘gezellig’ is niet alleen niet  
te vertalen maar het omvat ook nog eens  
de kern van onze cultuur”

Vervolg op pagina 8



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

Hoofdredacteur
Sanne Groeneboer
redactie@dehaagsetijden.nl

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

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

Vormgeving
Brückel Reclame BV

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

Uitgeverij De Haagse Tijden
Laan van Meerdervoort 174 
2517 BH Den Haag

Ook te volgen via Facebook, Instagram, 
Twitter en LinkedIn.

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

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

Hergebruik van de artikelen en foto’s 
is aan de uitgever. Voor de vaste 
columnisten geldt een andere regeling.  
U kunt uw verhaal insturen naar: 
redactie@dehaagsetijden.nl

Abonnementen
Voor € 75,00 per jaar kunt u de krant 
in Nederland thuis ontvangen per post. 
Buiten Nederland ontvangt u de krant 
voor € 95,00 per jaar. Een abonnement 
vraagt u aan via de klantenservice. 

Alle uitgaves van De Haagse Tijden  
kunt u terug vinden op de website  
www.dehaagsetijden.nl/archief

Kerstboomlampjes ophangen (plat Haags)

Sinterklaas zit weer opgelucht op zijn pakkiesboot
Met een saffie en een volle Booster Haagse Baggâh in zijn hand
Hij heeft net op tijd de pleiterik gemaakt uit leip Nederland
Verderop staat al die KerstCliniclown die alles weer verkloot
 
Kerstboomlampjes ophangen, wat een jaarlijks trauma
Wat een koekwaus die dat heeft bedacht, mauie leip zuurdeeg
Het mooiste is, op zekâh, een Kerstboom in het bos, helemaal leeg
Maar zie de verwarde strengen, kreg tog een vet hagt, drama!
 
Tief tog eens lekkâh op, met doe eerst maar die Piek
Met pen in men hagsus, trek ik die zaui langzaam uit elkaar
Pleuâht die kat er ineens op, egt, ik ben nu heel doodziek
 
Einstein met een pet op, lost het op, met een Kerstboomlampiesschaar
Na een dagje ellende, hangen ze erin, klaar voor een mauie kiek
Stop ik de stekkâh erin, spatten er vijf lampies uit elkaar!
 
Cor van Welbergen
Cor.Welbergen@minbzk.nl

Dinsdag 14 december 2021

Kledingzaken 
Wat een leuk stuk las ik in de 
krant van 16 november over de 
vroegere kledingmagazijnen! 
Mijn herinneringen gaan terug 
naar de jaren vijftig en zestig, 
toen wij weer eens per WSM 
richting ‘de stad’ togen om een 
nieuw ‘pak’ aan te schaffen. 
Halverwege de Loosduinseweg 
kwam je dan Lijnkamp tegen, 
waar we overigens nooit kwa-
men. In het centrum had je eerst 
Verhulst en dan verderop Peek & 
Cloppenburg, Kreymborg en niet 
te vergeten C&A, waar wel eens 
een beetje lacherig over werd 
gedaan. Oh, een C&A-tje! Wegens 
‘Plechtige hernieuwing der 
Doopbelofte’ moest een nieuw 
pak worden aangeschaft. Ik soe-
batte voor een pantalon maar 
daar ik enig kind was, kon daar 
geen sprake van zijn. Ik zou er 
veel te snel zijn uitgegroeid. Het 
moest een ‘plusfour’ worden. 
Mijn neef, die wij later met zijn 
moeder tegenkwamen, had wel 
een pantalon gekregen. Maar hij 
had een broertje na hem die de 
dracht kon voltooien! Het valt te 

begrijpen dat ik stinkend jaloers 
was. Ik ben benieuwd of iemand 
nog herinneringen heeft aan 
Frans van Wijk herenkleding.
Piet Barendse 
pietbaar43@gmail.com

Artikel Kühne 
In De Haagse Tijden dd. dinsdag 
16 november 2021 staat in het 
artikel Kühne – Haute couture in 
Den Haag een foutje bij de foto 
van Juliana en Bernhard. Zij zijn 
niet getrouwd in 1939 maar 
in 1937. Ik weet dit heel goed, 
want ik werd namelijk geboren 
op hun trouwdag!
Nel Batenburg
j.batenburg@casema.nl

Componist 
Louis Andriessen 
In 1953 schreef de componist 
Louis Andriessen zijn eerste 
compositie: een Rondo voor 
piano solo, dat hij opdroeg aan 
Tineke Krouwel. Weet iemand 
wie Tineke Krouwel is? Neem 
dan contact met mij op, want 
ik werk momenteel aan een 
biografie over Andriessen.
Jacqueline Oskamp
j.oskamp@telfort.nl

Haags Mopje
Zit in de stad in een lunchtent en overhoor een man die een 
bestelling doorgeeft: “Mag ik twee bedorven gebakken eieren op 
twee sneetjes oud brood met twee plakken beschimmelde kaas 
en een glas zure melk?” Zegt de serveerster verontwaardigd: 
“Maar meneer, dat serveren wij hier niet.” Zegt de man: “Goh 
wat gek, want dat heb ik hier gisteren ook gehad.”

Ine Joustra

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.

Nieuwe rubriek: 
Trots op mijn (klein)kind
Voor een nieuwe rubriek per januari 2022 is De Haagse Tijden 
op zoek naar mooie, ontroerende of bijzondere verhalen over uw 
(klein)kind. 

Bent u zojuist opa of oma geworden en ontzettend trots op uw 
kersverse kleinkind? Of heeft u al wat oudere kleinkind zojuist 
zijn of haar diploma behaald? Of misschien wel een heel mooie 
daad verricht, en anderen geholpen? Heeft uw zoon of dochter 
een nieuwe stap gezet in het leven en wilt u dit trotse gegeven 
delen met de lezers van De Haagse Tijden? 

Stuur úw verhaal (van +/- 150 woorden) mét foto dan naar 
redactie@dehaagsetijden.nl. Wie weet prijkt uw trots dan 
straks op deze pagina van de krant.

Foto’s Stomerij 
Anton de Engelse
Met veel plezier lees ik als 
oud-Hagenaar uw krant De 
Haagse Tijden. Nu ben ik in 
het bezit van een aantal foto’s 
van stomerij Anton de Engel-
se, destijds gevestigd op de 
Binkhorstlaan. De foto’s heb 
ik van mij oom gekregen en ik 
stel ze graag beschikbaar aan 
eventuele geïnteresseerden, 
bijvoorbeeld oud-werknemers 
of familie van… Of misschien 
voelt een van de auteurs van 
deze krant zich aangesproken 
om hier een artikel aan te 
wijden? 
Arno van der Most
avdmost52@gmail.com
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Dinsdag 14 december 2021

Er is nog sprake van de oude  
situatie met de hoofdweg 
tussen de Hengelolaan en Melis 
Stokelaan en links de vent-
weg met daartussen diverse 
kiosken. Op de voorgrond zien 
we een ventwagen van het type 
Spijkstaal van broodbakker 
Hus, die door heel Den Haag 
vele filialen had en ook overal 
broodverkopers aan huis. De 
bakker staat met een paar 

klanten af te rekenen. Aan de 
rechterkant zien we de su-
permarkt van Albert Heijn en 
verderop het grote pand van 
V&D dat destijds de blikvan-
ger en publiekstrekker van de 
Leyweg was. Voor de Hema 
stond altijd een groentekraam 
waar mijn moeder met kerst 
haar groenten ging halen. Later 
kwam Leo Reysbergen met zijn 
groentezaak de Leyweg ver-

fraaien en hij werd voorzitter 
van de winkeliersvereniging. 
Naast zijn groente was zijn aan-
palende notenbar befaamd.

Bij Jamin werden de lekker-
ste ijsjes verkocht, zoals het 
dubbeldikke roomijs met twee 
wafeltjes. Die braken vrijwel 
altijd zodat je na het verorbe-
ren van het ijsje altijd eindigde 
met kleefhanden. Midden op 

de foto zien we de kiosk van 
kolenhandel v.d. Kolk. Helemaal 
achteraan, voorbij V&D en aan 
de overkant van de Hengelolaan 
is de bioscoop Euro Cinema 
in aanbouw. Als symbolische 
afronding van de bouw van het 
winkelcentrum werd deze bios-
coop op 25 september 1963 
feestelijk geopend door konin-
gin Juliana en prins Bernhard. 
Als eerste film werd Lawrence 
of Arabia getoond. De foyer 
bevond zich in een aanbouw 
boven de Hengelolaan, maar 
ook V&D kreeg een gezelli-
ge koffiecorner, met voor de 
grote ramen tafels met krukjes 
waar je het publiek voorbij zag 
schuiven, drukdoende met de 
aankopen voor de feestdagen.

Verder waren op de Leyweg 
verschillende bakkers te 
vinden. Bakker Mooiman, Aad 
de Groot, van Velzen en Van 
Kempen (die er nog steeds 
is). Verder had je de slagers 
Karremans, Van Beek en Van 
der Sijde, groentehandels zoals 
Van der Ploeg, drogisterij De 
Leeuw, parfumerie Gracia, 
Desiree en Kuhn en diverse 
juweliers, fotozaken en schoen-

winkels zoals Krol en Van 
Haren. Naast de koopavond 
die, in tegenstelling tot veel 
gemeenten, op de donderdag-
avond plaatsvond, verscheen 
in 1973 een wekelijkse markt 
op dinsdag. Na het verdwijnen 
van V&D vond daar een grote 
verbouwing plaats en werd 
de markt verplaatst naar het 
voorplein van ex-V&D.

Voor oud-Hagenaars zoals on-
dergetekende is de historische 
sfeer van de Leyweg verdwe-
nen. Er is geen autoverkeer 
meer, wat het winkelcentrum 
ten goede komt, maar het ver-
dwijnen van V&D en de komst 
van allerlei ondernemers in het 
eens zo sfeervolle pand en het 
invoeren van betaald parkeren 
heeft het winkelcentrum voor 
mij geen goed gedaan. Voor 
de moderne bezoekers zal het 
huidige winkelcentrum zeker 
aanspreken. Mocht de maker 
van de foto zich melden, dan 
zal dat zeker in de volgende 
Haagse Tijden worden vermeld. 
Voor nu: fijne feestdagen allen!

Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl

egin december zit ik in mijn werkkamer en 
heb via mijn zolderraam een somber, regen-
achtig uitzicht op het winkelcentrum achter 

mij, waar nog geen feestverlichting te bespeuren valt. 
Moeilijk om met de corona-maatregelen in het hoofd 
nu al in de kerststemming te komen. Mijn gedachten 
dwalen af naar de jaren zestig van de vorige eeuw en 
ik sla mijn fotoalbum open op een foto die onlangs op 
Facebook verscheen op de pagina ‘het verleden van 
Morgenstond’, helaas zonder vermelding van de ma-
ker. Wel dat de foto gemaakt is in 1962 en dat de feest-
dagen in zicht zijn. Het winkelcentrum was toen nog 
gedeeltelijk in aanbouw. Wat is er veel te zien op deze 
foto die ons meeneemt naar de goede, oude tijd…

Leyweg winkelcentrum in 1962 met de feestdagen in zicht

Huidige Winkelcentrum Leyweg in de kerstsfeer

Feestdagen in zicht
B
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96

Behandeling aan huis 

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken van nieuwe 
protheses of het corrigeren en repareren van uw huidige 
protheses. Met onze kennis en vaardigheden kunnen wij 
u perfect van dienst zijn!

Een team van prothesespecialisten 

www.novodent.nl

 

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

Enrico, Martijn, Jasper 
en John Jellema

Tel: 070-3555790
info@novodent.nl

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag

(Hoek Laan van Meerdervoort 
recht t.o. halte tram 3 en 12)

De stilste brommobiel
E-Aixam

Maak een proefrit:
070 - 329 70 51

Showroom & verkoop:
Zichtenburglaan 76-82

45
KM

www.autohoutwijk.nl

100% elektrisch

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

24/7
bereikbaar

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

Afscheid nemen 
van wie iemand 
in essentie was.

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

tot zover als nodig is.

Merlijn Berkhout-Schippers
Integer, betrouwbaar, persoonlijk

DE VOLHARDING, 
SAMEN VOOR ELKAAR

Stichting de Volharding Steun en Toeverlaat 
Roggeveenstraat 116, 2518 TT Den Haag T. 070-221 05 82 
steunentoeverlaat@devolharding.nl, www.devolharding.nl

GEZOCHT VRIJWILLIGE
BEGELEIDERS VERVOER M/V
De Volharding heeft een samenwerkingsverband met Florence waar wij 
dagelijks onze vrijwilligers inzetten voor het vervoeren van mensen met 
een beperking naar een ontmoetingscentrum.

Voor woonzorgcentrum Florence De Mantel in Voorburg zoeken wij vrijwilligers 
die mensen begeleiden en ondersteunen met in- en uitstappen, ook met 
rolstoelen, in speciaal voor dit vervoer aangepaste personenbussen.

Bent u beschikbaar voor enkele uren per week? Dan bent u van harte welkom! 

Rijbewijs niet noodzakelijk. Een vriendelijke en sociale instelling is onontbeerlijk 
voor dit dankbare werk. Voor een vlotte communicatie is een mobiele telefoon, 
e-mail of WhatsApp noodzakelijk.

Na een inwerkperiode kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

U kunt tijdens kantooruren vrijblijvend contact opnemen met onze coördinator 
vervoer Jan de Bruijn. Mobiel 06-278 76 400 of per e-mail jan@devolharding.nl

Of stuur uw CV naar onderstaand adres.

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

Het Warenhuis voor Thuis

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

VERLICHTING • BEVEILIGING • KOKEN & BAKKEN
VUURWERK • BRANDBEVEILIGING
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En dan valt je mond open van 
verbazing: Den Haag blijkt een 
aanzienlijke variatie aan bankjes 
te hebben. Bankjes die dienen 
als rustplek, als plek om elkaar 
te ontmoeten, als plek om even 
te mijmeren, te vrijen of gewoon 
je hoofd even rust te geven, 
terwijl je geniet van de omge-
ving. Denk bijvoorbeeld aan de 
Canapebank op de Van Alkema-
delaan. Of de Piet Zwart bank 
op het Buitenhof? Ook de Van 
Alffbanken op de Lange Vijver-
berg zijn erg bijzonder. 

De zogeheten ‘dubbelbank’, 
waarop je met de ruggen (of 
eigenlijk de hoofden) tegen 
elkaar zit, is nog maar op twee 
plaatsen te vinden. Een daarvan 
staat op het Nassauplein. De 
prachtig gevormde poten zijn 
gegoten door de ijzergieterij de 
Prins van Oranje, die de bank 
als tuinbank had opgenomen 
in haar catalogus. Het is een 
typisch negentiende-eeuwse 
bank met een nogal overdadige 
vormgeving zoals in die tijd 
‘mode’ was.  

De rustieke banken op het Nas-
sauplein werden ook wel ‘lichte 
Haagse banken’ genoemd en 
werden omstreeks 1960 in onze 
stad geïntroduceerd. Met name 
de Haagse gieterij Horrix had 

zich in ontwerp en fabricage van 
dit banktype gespecialiseerd. 

Er zijn natuurlijk ook ‘moderne’ 
banken te vinden in Den Haag, 
zoals bij de kinderspeelplaatsen 
op het Lamgroen. Het zijn maar 
een paar willekeurige voorbeel-
den van de talloze bankjes die 
onze stad kent. Het zou eigenlijk 
nog leuker zijn om de verhalen 
achter de bankjes te achterha-
len. Wellicht zijn er lezers die 
precies (en betrouwbaar!) we-
ten welke beroemde personen 
op welke bankjes gezeten heb-
ben. Of er gevreeën hebben? Of 
er kabinetten hebben gesmeed? 
Wie hierover 
iets te vertellen 
heeft, kan mij 
mailen! 

Momenteel 
wordt dus de 
behoefte aan 
uitbreiding van 
dit type zitcomfort weer actueel. 
Henny Weerman, bestuurslid 
van de SOC, is er druk mee. De 
SOC werkt samen met Voorall 
(belangenorganisatie voor Hage-
naars met een beperking). Beide 
verenigingen constateerden de 
afgelopen tijd een groeiende 
behoefte aan ‘rustpunten voor 
onderweg’. “Die behoefte speelt 
zowel bij ouderen als bij mensen 

met een beperking”, merkt 
Henny Weerman op. “Bijvoor-
beeld op weg naar het centrum 
of naar de Haagse markt blijken 
mensen behoefte te hebben aan 
rustpunten of om even naast 
andere mensen plaats te nemen. 
In hoeverre die behoefte in deze 
corona-tijd versterkt is, weet 
ik niet, maar het zou mij niet 
verbazen.” 

Toevallig bleek in contact met 
de gemeente Den Haag dat er 
nog zo’n veertig bankjes bij hen 
‘op voorraad’ stonden en dus 
was het verzoek vanuit diezelfde 
gemeente aan de SOC en Voorall 
voor de hand liggend: “Geven 
jullie maar aan op welke plaat-
sen in de stad er behoefte is aan 
een bankje.” Zodoende werd er 
een persbericht geplaatst, waar-
van onderstaand citaat belang-
rijk is voor wie het interesseert:

‘Opvallend was de veelvuldig 
gehoorde wens naar meer bank-
jes in de wijk. Daarom heeft de 
gemeente aan de SOC en Voorall 
gevraagd om een inventarisatie 

te maken van geschikte locaties. 
Binnenkort heeft de gemeen-
te namelijk veertig bankjes 
klaarstaan die geplaatst kunnen 
worden. Als u een mooie locatie 

weet voor een bankje, kunt u 
deze melden bij  
info@socdenhaag.nl. 

Plaats voor het gemak als 
onderwerp van uw mail het vol-
gende: Plaatsing bankje, (WIJK). 
De SOC en Voorall zullen dan 
de wensen inventariseren en 
samen met de gemeente kijken 
naar de meest geschikte locaties 
voor de bankjes.’

Meldt u snel en misschien rust 
u later wel uit op een door u 
gewenst bankje!

Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl

Buitenhof, de Piet Zwartbank

Rustieke bank op het Nassauplein

Lange Vijverberg, Van Alffbankje

Dubbelbank op het  
Nassauplein. 

Foto’s op deze pagina:  
Willem Vermeij,  
Dienst Stadsontwikkeling

Lamgroen, kinderspeelplaatsen 

Behoefte aan 
meer bankjes 

n ineens was daar de oproep van de Stedelijke Ouderen Commissie 
(SOC) aan inwoners van de gemeente Den Haag om aan te geven op 
welke plekken in onze stad “behoefte zou bestaan aan de plaatsing 

van nieuwe bankjes”. Ik kom daar straks op terug. Want in eerste instantie denk 
je: maar er zijn toch heel veel bankjes in Den Haag waar uitgerust kan worden? 
Om die vraag te beantwoorden duik ik in de uitgave van de Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling Op straat gezet, waarin alle soorten straatmeubilair en de ge-
schiedenis daarvan worden toegelicht, waaronder een apart hoofdstuk over 
Haagse bankjes. 

E
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www.dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

Reissom excl. € 19,50 reserveringskosten, € 2,50 Calamiteitenfonds
en SGR bijdrage van € 5 p.p

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld

De mooiste
busreizen 2022

vanaf p.p.

€ 739www.dejongintra.nl/ebprm07 www.dejongintra.nl/ebprm07 10-daagse busreis
Rondje om het Lago Maggiore

vanaf p.p.

€ 519www.dejongintra.nl/ebsdk016-daagse busreis
All inclusive in de Eifel

vanaf p.p.

€ 649www.dejongintra.nl/ebrud026-daagse fi etsbusreis
Fietsen langs de Rijn en de Moezel

vanaf p.p.

€ 79912-daagse busreis
Het beste van Polen

Vraag onze nieuwe brochure aan:
www.dejongintra.nl/brochures

vanaf p.p.

€ 499www.dejongintra.nl/efwen068-daagse busreis
Historisch Wenen

www.dejongintra.nl/eepl304www.dejongintra.nl/eepl304

DE VOLHARDING
SAMEN VOOR ELKAAR

Word lid van De Volharding en 
neem deel aan het Depositofonds! 
Bel 070 221 05 80 of ga naar 
www.devolharding.nl/depositofonds

DOOD GAAN WE ALLEMAAL
U realiseert zich wellicht niet dat een uitvaart voor uw kinderen en nabestaanden 
een grote last kan betekenen. Een doorsnee fatsoenlijke begrafenis of crematie 
kost algauw € 7.000,- Een uitvaartverzekering brengt veel administratieve kosten 
met zich mee en is daarom al niet altijd passend.

HET DEPOSITOFONDS VAN CUVO EN DE VOLHARDING
KENT DIE KOSTEN NIET
Het depositofonds is namelijk geen verzekering. Het heeft het karakter van een 
spaarfonds voor een speciaal doel namelijk uw uitvaart. De coöperatie bestaat al 
sinds 1935 en kent op dit ogenblik 26.000 leden. Van deze 26.000 hebben 6.900 
een rekening bij ons Depositofonds. Jaarlijks wordt er rente bijgeschreven. Voor 
2021 verwachten we een uitbetaling te doen van 1,5% op het ingelegde bedrag.

WĲ VRAGEN U EN ONZE LEDEN OM DEEL TE NEMEN 
De voordelen zijn duidelijk. U ontvangt een aanvangsbedrag van € 250,- direct
rentegevend. U bespaart vervelende kosten bij uw nabestaanden. Maakt u 
gebruik van het crematorium Haagse Duinen dan krijgt op de afscheidsreceptie 
iedereen een eerste koffie of een frisdrank. Geef dit aan bij uw wilsbeschikking. 
Deze actie loopt tot 31 maart 2022.

U kunt ook uw familie en kennissen lid maken van ons dan hebben die direct alle 
voordelen maar voor u is er één extra. Wij storten dan € 10,- per nieuw lid, bij op 
uw deposito. Geef hun naam en adres door. Nadat zij het bevestigen ontvangt u 
de welkomstpremie.

SINDS 1930

UW SPECIALIST IN VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINES,
NIEUWE EN PRE-OWNED MODELLEN.

Emmastraat 10 - Rijswijk - T. 070 390 05 05 - info@devrieselektro.nl - www.devrieselektro.nl

Uw ko�  ebonen verdienen 
een premium ko�  evolautomaat.

JUA706 TCF Premium Partner aanduiding - raam 2.indd   1 11-09-15   10:38

JURA Z10 Aluminium Dark Inox

JURA S8 Chroom JURA E8 Dark InoxJURA S8 Chroom

DVE504 JURA A5 Advertentie S8-Z10-E8 1 2.indd   1DVE504 JURA A5 Advertentie S8-Z10-E8 1 2.indd   1 16-09-2021   10:1216-09-2021   10:12

Speciale service voor senioren

■ In- en uitpakservice
■ Verhuisdirigente
■ Handyman
■ Inboedelopslag

■ Zorgverhuizingen
■ Particuliere verhuizingen
■ Int. verhuizingen
■ Kunst- en antiekservice

T 070 399 42 41
W utsvandergeest.nl

Kom langs of kijk op starstijlmeubelen.nl

Nu van € 1.620,- voor € 998,-
Neem de advertentie mee en we bezorgen hem bij u thuis voor € 995,-

Handige kleine eetkamertafel Gustavo
We ruimen ons Gustavo programma op

Deze eetkamertafel heeft twee klapbladen waardoor u hem in een
handomdraai kan verlengen naar 180 cm. 90(180) x 90 x 80 cm. (bxdxh). 

Nog maar een paar op voorraad.

30%
KORTING

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

 

MEDEN & PERZEN
PERZISCHE TAPIJTEN - SINDS 1975

  

 

Molenstraat 7 (zijstr. Noordeinde) ● Den Haag ● 070 - 310 69 75
 info@meden-perzen.nl ● WWW.MEDEN-PERZEN.NL 

ZÉÉR SCHERPE 
PRIJZEN EN EEN 
ENORME KEUZE
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Jena
Duitsland was rond 1800 een 
lappendeken van zelfstandige 
koninkrijken en vorstendommen, 
groot en klein, maar wel verenigd 
in het Heilig Roomse Rijk onder 
keizer Frans II. Een van die kleine 
staatjes was het hertogdom 
Saksen-Weimar-Eisenach met aan 
het hoofd Hertog Karel August. 
Zijn oudste zoon heette Karel 
Frederik die voorbestemd was 
zijn vader op te volgen. Voor zijn 
tweede zoon, Karel Bernard (KB) 
was alleen een loopbaan in het 
leger, de wetenschap of de kerk 
weggelegd. KB koos voor het leger 
en al op veertienjarige leeftijd 
meldde hij zich als vrijwilliger bij 
de staf van de Pruisische generaal 
Von Hohenlohe. Op dat moment, 
1806, was Napoleon bezig met 
een opmars door Duitsland en 
stuitte bij Jena op een groot leger 
van Pruisen. KB maakte van nabij 
mee hoe rampzalig die slag voor 
Pruisen verliep en vooral ook de 
wanordelijke terugtrekking daar-
na. De overwinning maakte voor 
Napoleon de weg naar Berlijn 
vrij, waar hij twee weken later tri-
omfantelijk binnen trok. Pruisen 
capituleerde, keizer Frans II trad 
af waardoor Napoleon de facto de 
macht over Duitsland verkreeg.

Waterloo
Napoleon was nu op het hoogte-
punt van zijn macht en trok op 
naar Moskou. Dit verliep voor 
hem desastreus. Het duurde 
evenwel tot 1815 toen een leger 
van geallieerde troepen hem bij 
Waterloo versloeg. Karel Bernard 
(KB) was daar bij. Na de verloren 
slag bij Jena trad hij in dienst van 
het Saksische leger waar hij snel 
carrière maakte en tot kolonel 
werd bevorderd. Hij was echter 
niet alleen talentvol maar ook 
ambitieus. In 1815 stapte hij over 
naar het Regiment Oranje Nassau 
waar hij de kans kreeg zij aan zij 
met prins Frederik Willem, onze 
latere koning Willem II te vechten. 
Bij Quatre Bras en Waterloo speel-

de hij een belangrijke rol bij het 
militaire succes van het regiment 
dat Frederik Willem de bijnaam 
Held van Waterloo bezorgde. Hoe 
belangrijk zijn rol was geweest, 
bleek uit zijn bevordering tot ge-
neraal-majoor. Zijn militair talent 
en inzicht kwam van pas tijdens 

de Belgische Opstand in 1833. 
KB wist de opstand in Antwerpen 
neer te slaan en via strategisch 
manoeuvreren Maastricht voor 
de noordelijke Nederlanden te 
behouden.

Vrede van Kuta
De militaire loopbaan van KB 
kreeg na de Belgische Opstand bij 
gebrek aan oorlog in Nederland 
een vervolg in Nederlands-Indië. 
Daar was het allesbehalve pais en 
vree. Gouverneur-Generaal Ro-
chussen had in zijn pogingen heel 
Indië onder zijn gezag te brengen 
vergeefs geprobeerd de vorsten 
van Bali te dwingen het Neder-
lands gezag te erkennen, zich te 
onderwerpen. Twee expedities 
waren uitgelopen op een sma-

delijke nederlaag en hadden het 
prestige van het Nederlands gezag 
bij de inlandse vorsten aangetast. 
Een derde nederlaag kon hij zich 
dus niet permitteren. Een nieuw 
expeditieleger werd onder bevel 
van generaal Machiels samenge-
steld. Het bestond uit een vloot 
van 29 oorlogs- en 26 transport-
schepen, 16 landingsvlotten, 286 
kanonnen en 5000 militairen. 

De eerste acties in Noord-Bali 
waren succesvol maar eisten aan 
beide zijden veel slachtoffers. De 
inlandse vorsten trokken zich 
met hun troepen terug in het 
binnenland en Machiels scheep-
te zijn mannen weer in. Nu was 
Zuid-Bali aan de beurt maar daar 
verliep het allesbehalve naar 

wens. Hij stuitte op veel verzet, 
trok zich tactisch terug maar door 
de vroege inval van de moesson 
brak er dysenterie in het leger-
kamp uit. Bij de gevechten was 
Machiels gewond geraakt en 
overleed na een aantal dagen. 
Zijn plaatsvervanger, kolonel Van 
Swieten besloot tot het voorlo-
pig beëindigen van de acties en 
nadere instructies uit Batavia af 
te wachten. Gouverneur- Generaal 
Rochussen stuurde als vervanger 
van Machiels zijn nieuwe opper-
bevelhebber luitenant-generaal 
Karel Bernard naar Bali met een 
volmacht naar bevind van zaken 
te handelen: de strijd vervolgen 
dan wel een overeenkomst met de 
vorsten sluiten. De inlandse vor-
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macht uit te breiden. 

Tegenover de Nederlanders ston-
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hadden in een militair avontuur. 
KB nodigde daarop de vorsten uit 
voor persoonlijke onderhandelin-
gen met hem. De inlandse vorsten 
gaven gehoor aan de uitnodiging 
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een vredesovereenkomst op zak. 
Niet lang daarna zag hij zich om 
gezondheidsredenen gedwongen 
terug te keren naar Nederland 
waar hij rijk werd gedecoreerd en 
hem eervol ontslag werd verleend. 
Hij trok zich terug op zijn landgoed 
Liebenstein waar hij zich aan zijn 
geliefde wetenschap, de wiskunde 
kon wijden. Een publicatie over 
de regelmatige zevenhoek in het 
‘Lehrbuch der Geometrie’ toonde 
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nog steeds verbonden met de 
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voor een man die niet in onze geschiedenisboe-
ken staat vermeld maar voor Nederland van grote 
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die man voor wie zo’n groot beeld, op zo’n pro-
minente plaats, is opgericht en waar de Weimar-
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Gedenkteken Karel Bernhard van Saksen-Weimar-Eisenach. Foto: Roger Veringmeier, Wikimedia
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www.dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

Reissom excl. € 19,50 reserveringskosten, € 2,50 Calamiteitenfonds
en SGR bijdrage van € 5 p.p

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld

De mooiste
busreizen 2022

vanaf p.p.

€ 739www.dejongintra.nl/ebprm07 www.dejongintra.nl/ebprm07 10-daagse busreis
Rondje om het Lago Maggiore

vanaf p.p.

€ 519www.dejongintra.nl/ebsdk016-daagse busreis
All inclusive in de Eifel

vanaf p.p.

€ 649www.dejongintra.nl/ebrud026-daagse fi etsbusreis
Fietsen langs de Rijn en de Moezel

vanaf p.p.

€ 79912-daagse busreis
Het beste van Polen

Vraag onze nieuwe brochure aan:
www.dejongintra.nl/brochures

vanaf p.p.

€ 499www.dejongintra.nl/efwen068-daagse busreis
Historisch Wenen

www.dejongintra.nl/eepl304www.dejongintra.nl/eepl304

DE VOLHARDING
SAMEN VOOR ELKAAR

Word lid van De Volharding en 
neem deel aan het Depositofonds! 
Bel 070 221 05 80 of ga naar 
www.devolharding.nl/depositofonds

DOOD GAAN WE ALLEMAAL
U realiseert zich wellicht niet dat een uitvaart voor uw kinderen en nabestaanden 
een grote last kan betekenen. Een doorsnee fatsoenlijke begrafenis of crematie 
kost algauw € 7.000,- Een uitvaartverzekering brengt veel administratieve kosten 
met zich mee en is daarom al niet altijd passend.

HET DEPOSITOFONDS VAN CUVO EN DE VOLHARDING
KENT DIE KOSTEN NIET
Het depositofonds is namelijk geen verzekering. Het heeft het karakter van een 
spaarfonds voor een speciaal doel namelijk uw uitvaart. De coöperatie bestaat al 
sinds 1935 en kent op dit ogenblik 26.000 leden. Van deze 26.000 hebben 6.900 
een rekening bij ons Depositofonds. Jaarlijks wordt er rente bijgeschreven. Voor 
2021 verwachten we een uitbetaling te doen van 1,5% op het ingelegde bedrag.

WĲ VRAGEN U EN ONZE LEDEN OM DEEL TE NEMEN 
De voordelen zijn duidelijk. U ontvangt een aanvangsbedrag van € 250,- direct
rentegevend. U bespaart vervelende kosten bij uw nabestaanden. Maakt u 
gebruik van het crematorium Haagse Duinen dan krijgt op de afscheidsreceptie 
iedereen een eerste koffie of een frisdrank. Geef dit aan bij uw wilsbeschikking. 
Deze actie loopt tot 31 maart 2022.

U kunt ook uw familie en kennissen lid maken van ons dan hebben die direct alle 
voordelen maar voor u is er één extra. Wij storten dan € 10,- per nieuw lid, bij op 
uw deposito. Geef hun naam en adres door. Nadat zij het bevestigen ontvangt u 
de welkomstpremie.

SINDS 1930

UW SPECIALIST IN VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINES,
NIEUWE EN PRE-OWNED MODELLEN.

Emmastraat 10 - Rijswijk - T. 070 390 05 05 - info@devrieselektro.nl - www.devrieselektro.nl

Uw ko�  ebonen verdienen 
een premium ko�  evolautomaat.

JUA706 TCF Premium Partner aanduiding - raam 2.indd   1 11-09-15   10:38

JURA Z10 Aluminium Dark Inox

JURA S8 Chroom JURA E8 Dark InoxJURA S8 Chroom

DVE504 JURA A5 Advertentie S8-Z10-E8 1 2.indd   1DVE504 JURA A5 Advertentie S8-Z10-E8 1 2.indd   1 16-09-2021   10:1216-09-2021   10:12

Speciale service voor senioren

■ In- en uitpakservice
■ Verhuisdirigente
■ Handyman
■ Inboedelopslag

■ Zorgverhuizingen
■ Particuliere verhuizingen
■ Int. verhuizingen
■ Kunst- en antiekservice

T 070 399 42 41
W utsvandergeest.nl

Kom langs of kijk op starstijlmeubelen.nl

Nu van € 1.620,- voor € 998,-
Neem de advertentie mee en we bezorgen hem bij u thuis voor € 995,-

Handige kleine eetkamertafel Gustavo
We ruimen ons Gustavo programma op

Deze eetkamertafel heeft twee klapbladen waardoor u hem in een
handomdraai kan verlengen naar 180 cm. 90(180) x 90 x 80 cm. (bxdxh). 

Nog maar een paar op voorraad.

30%
KORTING

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

 

MEDEN & PERZEN
PERZISCHE TAPIJTEN - SINDS 1975

  

 

Molenstraat 7 (zijstr. Noordeinde) ● Den Haag ● 070 - 310 69 75
 info@meden-perzen.nl ● WWW.MEDEN-PERZEN.NL 

ZÉÉR SCHERPE 
PRIJZEN EN EEN 
ENORME KEUZE
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Jena
Duitsland was rond 1800 een 
lappendeken van zelfstandige 
koninkrijken en vorstendommen, 
groot en klein, maar wel verenigd 
in het Heilig Roomse Rijk onder 
keizer Frans II. Een van die kleine 
staatjes was het hertogdom 
Saksen-Weimar-Eisenach met aan 
het hoofd Hertog Karel August. 
Zijn oudste zoon heette Karel 
Frederik die voorbestemd was 
zijn vader op te volgen. Voor zijn 
tweede zoon, Karel Bernard (KB) 
was alleen een loopbaan in het 
leger, de wetenschap of de kerk 
weggelegd. KB koos voor het leger 
en al op veertienjarige leeftijd 
meldde hij zich als vrijwilliger bij 
de staf van de Pruisische generaal 
Von Hohenlohe. Op dat moment, 
1806, was Napoleon bezig met 
een opmars door Duitsland en 
stuitte bij Jena op een groot leger 
van Pruisen. KB maakte van nabij 
mee hoe rampzalig die slag voor 
Pruisen verliep en vooral ook de 
wanordelijke terugtrekking daar-
na. De overwinning maakte voor 
Napoleon de weg naar Berlijn 
vrij, waar hij twee weken later tri-
omfantelijk binnen trok. Pruisen 
capituleerde, keizer Frans II trad 
af waardoor Napoleon de facto de 
macht over Duitsland verkreeg.

Waterloo
Napoleon was nu op het hoogte-
punt van zijn macht en trok op 
naar Moskou. Dit verliep voor 
hem desastreus. Het duurde 
evenwel tot 1815 toen een leger 
van geallieerde troepen hem bij 
Waterloo versloeg. Karel Bernard 
(KB) was daar bij. Na de verloren 
slag bij Jena trad hij in dienst van 
het Saksische leger waar hij snel 
carrière maakte en tot kolonel 
werd bevorderd. Hij was echter 
niet alleen talentvol maar ook 
ambitieus. In 1815 stapte hij over 
naar het Regiment Oranje Nassau 
waar hij de kans kreeg zij aan zij 
met prins Frederik Willem, onze 
latere koning Willem II te vechten. 
Bij Quatre Bras en Waterloo speel-

de hij een belangrijke rol bij het 
militaire succes van het regiment 
dat Frederik Willem de bijnaam 
Held van Waterloo bezorgde. Hoe 
belangrijk zijn rol was geweest, 
bleek uit zijn bevordering tot ge-
neraal-majoor. Zijn militair talent 
en inzicht kwam van pas tijdens 

de Belgische Opstand in 1833. 
KB wist de opstand in Antwerpen 
neer te slaan en via strategisch 
manoeuvreren Maastricht voor 
de noordelijke Nederlanden te 
behouden.

Vrede van Kuta
De militaire loopbaan van KB 
kreeg na de Belgische Opstand bij 
gebrek aan oorlog in Nederland 
een vervolg in Nederlands-Indië. 
Daar was het allesbehalve pais en 
vree. Gouverneur-Generaal Ro-
chussen had in zijn pogingen heel 
Indië onder zijn gezag te brengen 
vergeefs geprobeerd de vorsten 
van Bali te dwingen het Neder-
lands gezag te erkennen, zich te 
onderwerpen. Twee expedities 
waren uitgelopen op een sma-

delijke nederlaag en hadden het 
prestige van het Nederlands gezag 
bij de inlandse vorsten aangetast. 
Een derde nederlaag kon hij zich 
dus niet permitteren. Een nieuw 
expeditieleger werd onder bevel 
van generaal Machiels samenge-
steld. Het bestond uit een vloot 
van 29 oorlogs- en 26 transport-
schepen, 16 landingsvlotten, 286 
kanonnen en 5000 militairen. 

De eerste acties in Noord-Bali 
waren succesvol maar eisten aan 
beide zijden veel slachtoffers. De 
inlandse vorsten trokken zich 
met hun troepen terug in het 
binnenland en Machiels scheep-
te zijn mannen weer in. Nu was 
Zuid-Bali aan de beurt maar daar 
verliep het allesbehalve naar 

wens. Hij stuitte op veel verzet, 
trok zich tactisch terug maar door 
de vroege inval van de moesson 
brak er dysenterie in het leger-
kamp uit. Bij de gevechten was 
Machiels gewond geraakt en 
overleed na een aantal dagen. 
Zijn plaatsvervanger, kolonel Van 
Swieten besloot tot het voorlo-
pig beëindigen van de acties en 
nadere instructies uit Batavia af 
te wachten. Gouverneur- Generaal 
Rochussen stuurde als vervanger 
van Machiels zijn nieuwe opper-
bevelhebber luitenant-generaal 
Karel Bernard naar Bali met een 
volmacht naar bevind van zaken 
te handelen: de strijd vervolgen 
dan wel een overeenkomst met de 
vorsten sluiten. De inlandse vor-
sten hadden van de gelegenheid 
gebruik gemaakt hun troepen-
macht uit te breiden. 

Tegenover de Nederlanders ston-
den nu 33.000 inlandse militairen 
die groot in aantal maar wel slecht 
bewapend waren. KB inspecteerde 
na aankomst direct zijn gehavende 
troepen en liet zich over de lokale 
situatie uitgebreid informeren, 
onder andere door een Deense 
handelaar in rijst, specerijen en 
wapens Mads Lange. Die genoot 
vanwege zijn handel het vertrou-
wen van de inlandse vorsten. 
Lange wist te melden dat een 
militaire confrontatie tot zeer veel 
slachtoffers zou leiden, dat het er 
voor de Nederlanders slecht uitzag 
maar ook dat de vorsten geen zin 
hadden in een militair avontuur. 
KB nodigde daarop de vorsten uit 
voor persoonlijke onderhandelin-
gen met hem. De inlandse vorsten 
gaven gehoor aan de uitnodiging 
en waren verguld dat zij op niveau 
en wel met een vertegenwoordiger 

van de hoge Europese adel om de 
tafel konden zitten. 

Mads Lange zorgde er voor dat 
alle vorsten kwamen en regelde 
zowel hun verblijf als de verblijf-
kosten van hun hele meekomende 
hofhouding. De partijen kwamen 
snel tot overeenstemming: de 
Balinese vorsten behielden hun 
zelfstandigheid in ruil voor erken-
ning van het Nederlands gezag. De 
vrede van Kuta was daarmee een 
feit. KB keerde in Batavia terug 
niet als veldheer na een gewon-
nen slag maar als diplomaat met 
een vredesovereenkomst op zak. 
Niet lang daarna zag hij zich om 
gezondheidsredenen gedwongen 
terug te keren naar Nederland 
waar hij rijk werd gedecoreerd en 
hem eervol ontslag werd verleend. 
Hij trok zich terug op zijn landgoed 
Liebenstein waar hij zich aan zijn 
geliefde wetenschap, de wiskunde 
kon wijden. Een publicatie over 
de regelmatige zevenhoek in het 
‘Lehrbuch der Geometrie’ toonde 
nog eens aan hoe talentrijk deze 
man was.

Tot slot
De familie Saksen-Weimar-Eise-
nach voelt zich heden ten dage 
nog steeds verbonden met de 
stad Den Haag. Ter gelegenheid 
van de officiële afronding van de 
restauratie van het gedenkteken 
in 2005 heeft Prins Michael van 
Saksen-Weimar-Eisenach speciaal 
hiervoor een bezoek aan onze 
stad gebracht. Met zijn aanwe-
zigheid bij deze ceremonie wilde 
hij de historische band van zijn 
familie tot uitdrukking brengen.

Ton van der Pijl
tonvanderpijl@gmail.com

et het vallen van de bladeren wordt 
op het Lange Voorhout, tegenover De 
Posthoorn, een monument zichtbaar. 

Het is een gedenkteken dat in 1864 is opgericht 
voor een man die niet in onze geschiedenisboe-
ken staat vermeld maar voor Nederland van grote 
betekenis is geweest: Hertog Karel Bernard van 
Saksen-Weimar-Eisenach (1792-1862). Wie was 
die man voor wie zo’n groot beeld, op zo’n pro-
minente plaats, is opgericht en waar de Weimar-
straat naar is vernoemd?

M

Gedenkteken Karel Bernhard van Saksen-Weimar-Eisenach. Foto: Roger Veringmeier, Wikimedia

Portrettekening Karel Bernard van Saksen-Weimar-Eisenach

Verstild monument 
voor een groot man
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En dan de laatste maand van dit 
jaar. Zonder enige twijfel een 
wonderlijk jaar. Hoewel je 2021 

zeker niet met de oorlogsjaren 
kunt vergelijken, zijn er wel 
degelijk overeenkomsten. Ook 

nu hebben we te maken met een 
gemeenschappelijke vijand, een 
vijand die moeilijk te verslaan is. 
Hoewel er veel kritiek is op de 
manier waarop de overheid met 
dit probleem omgaat, geef ik het 
u te doen om de juiste maatre-
gelen te treffen. Ik denk overi-
gens dat het voor jongeren veel 
moeilijker is om hiermee om 
te gaan dan voor ouderen. Er is 
voor mij en mijn vrouw eigenlijk 
niet zoveel veranderd. Natuurlijk 
houden we ons aan de bekende 
regels. Die zijn zinvol en werken 
tot op zekere hoogte. Hoewel ik 
van een generatie ben die in het 
algemeen weinig opheeft met 
een van de meest ingrijpende 
uitvindingen van deze tijd, te 
weten de smartphone, heb ik er 
toch maar een aangeschaft om 
mijn kinderen en kleinkinderen 
zo af en toe te kunnen zien, en 
bovendien kun je er nog prach-
tige foto’s mee maken ook. 

Een tijd als deze vraagt om 
creatieve maatregelen en dat 
heeft wel iets. Wat kunnen we 
nog wél doen en hoe gaan we 
dat doen? Onder andere door in 
kleine kring die gezelligheid te 
koesteren. Door ons positief te 

blijven opstellen en zeker niet 
door overal maar kritiek op te 
hebben en dit vervolgens op alle 
mogelijke manieren kenbaar te 
maken. De bevolking van ons 
land werd wel eens omschreven 
als een volk van kooplieden en 
dominees. Ik heb een beetje het 
gevoel dat in deze laatste tekst 
die dominee om de hoek komt 
kijken, maar waarom ook niet? 
Kortom, maak er iets van. Er is 
op z’n minst één troost. Deze 
krant, De Haagse Tijden, gaat 
alweer op weg naar de vierde 
jaargang. Ik hoor van mensen 
om mij heen dat de verhalen die 
erin staan zeer gewaardeerd 

worden. Ze geven een goed beeld 
van Den Haag in vervlogen jaren 
en zeker Hagenaars en niet te 
vergeten oud-Hagenaars hebben 
hier belangstelling voor. 

En zo is mijn verhaal weer rond. 
In het begin schreef ik immers 
dat juist in de maand december 
teruggekeken werd naar het ver-
leden en dat er plannen gemaakt 
werden voor de toekomst. Ik 
wens u allen en ook de mensen 
die deze krant samenstellen een 
prettig Joelfeest toe.

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Gezelligheid  
in de maand 
december

Vervolg voorpagina 

Ook in de Middeleeuwen wist men wat feesten was en afstand houden hoefde toen niet.
Pieter Bruegel de Oude,  De boerenbruiloftsdans, ca. 1566.

Een ‘joelvuurtje’ tijdens het Joelfeest
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In elke editie van De Haagse Tijden stapt 
autojournalist John Vroom weer even in een 
auto die vroeger door Den Haag reed.
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In de jaren ’60 
waren vrouwen 
en auto’s nog  
onlosmakelijk 
met elkaar 
verbonden in 
promotie- en 
reclame-uitingen 
en geven nu een 
nostalgische blik 
op het tijdsbeeld 
van toen. 

Beauties of the Sixties (65) John Vroom (autojournalist)

Terug naar de Hillman Imp. Een 
lollig vierkante auto voor stads-
gebruik met veel glas oppervlak 
en vooral veel ruimte. Een 875 
cc motor met 42 pk en een 
topsnelheid van 129 kilome-
ter. De motor zat achterin met 
daarboven bagageruimte die 
je bereikte door de achterruit 
open te klappen. Als je dan ook 
nog de achterbank plat legde 
ontstond er, voor de normen 
van die tijd, een zee van 
bagageruimte. Voorin, waar je 
de motor zou verwachten, zat 
het reservewiel met nog wat 
ruimte voor een paar beauty-
cases. Van bumper tot bumper 
was zijn formaat een ruime 3,5 
meter lang, dus makkelijk te 
parkeren en zoals Hillman zelf 
zei: “An ideal car for town dri-

ving”. Het interieur was ook ex-
ceptioneel ruim. Het dashboard 
zag er toen zeer eigentijds uit 
met zoals zij zelf beweerden: 
“Easy-to-read instruments and 
finger-tip controls” en met 
dat laatste bedoelden ze twee 
uit het dashboardkomende 
stengels, één rechts en één 
links voor knipperlichten en 
lichtbediening. Het oogde in 
ieder geval leuk en aan de 
zijkant links zat het rubberen 
pompje voor de ruitensproei-
er en rechts het contactslot. 
Alles zeer symmetrisch. In het 
midden de eenvoudige schui-
ven voor de verwarming of 
ventilatie met een keuzeschuif 
waar je de lucht wilde hebben. 
‘Car, Screen, Screen & Car of 
Off’. Helder, simpel en kom daar 

nu maar eens om. Ik kan mij 
nog goed herinneren dat ik als 
vijftienjarige tiener bij mijn 
oom en tante in Maidenhead 
in Engeland logeerde en ik 
op een dag met een vakantie-
liefde achterin de lichtblauwe 
Hillman Imp, met haar moeder 
achter het stuur, ergens naar 
toe reed en dat bovenaan een 
heuvel voor het stoplicht de 
motor afsloeg en niet meer 
aan de praat was te krijgen. In 
mijn overmoedige enthousias-

me riep ik: “Laat mij het maar 
even proberen” en met het 
grootste geluk van de wereld 
sloeg de motor, zonder dat ik 
iets speciaals deed, met een 
donkerbruine brom aan. U kunt 
zich voorstellen dat ik vanaf dat 
moment ‘de bink’ was, maar dat 
terzijde. Als ik er nog foto’s van 
terugzie verbaas ik mij over die 
mooie chroomaccenten rond 
de ramen, grille en die bum-
pers met die fraaie rubberen 
stootrozetten in de ‘de Luxe’ 

uitvoering. Niet dat de Hillman 
Imp dezelfde ‘kart’ eigenschap-
pen van de Mini had, maar het 
kwam wel in de buurt. Een fel 
motortje en doordat Engeland 
redelijk heuvelig is waren de 
motoren daarop afgestemd en 
kon je redelijk lang doortrek-
ken in de tweede versnelling. 
Wat een leuke auto en wat een 
mooie herinnering!

John Vroom
johnvroom@planet.nl 

at hebben die Britten toch leuke auto’s 
gemaakt! Herinnert u zich de Hillman 
Imp nog? In Nederland was het niet zo’n 

succes, maar ik kan mij nog herinneren dat ik de 
introductieshow bezocht bij de dealer ergens aan 
de Beatrixlaan. In die tijd heette het moederbedrijf 
Rootes en had als merken Hillman, Singer en Sun-
beam. Net als met de Austin Seven en Morris 850 
van de concurrent, BMC, brachten ze één model uit 
onder de drie merken met specifieke uiterlijke merk-
verschillen en prijsstellingen. 

Dinsdag 14 december 2021

Tja, wat zou Marilyn 
nu denken, zo zittend 
tegen de achterkant van 
deze Pontiac LeMans uit 
1967? Waarschijnlijk 
aan iets stoms of zoals 
Frank en Nancy Sinatra 
zongen in datzelfde jaar, 
Something Stupid.

W
Hillman Imp
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“Het verborgen geheim van Scheveningen”
In een kleine fabriek in de Soetensstraat 
18 in Scheveningen worden matrassen 
ontwikkeld, geproduceerd en verkocht. 
Chris Nederhorst en Oscar Jol, onderne-
mers en matrassenexperts begonnen hun 
bedrijf hier in 1998. Behalve aan consu-
menten verkoopt Royal Health Foam ook 
aan de vakhandel, produceert verschillende 
huismerken voor beddenwinkels en levert 
medische matrassen aan ziekenhuizen. 
Klanten kunnen in de showroom allerlei 
soorten matrassen uitproberen en na de 
aankoop nog 45 dagen thuis uitproberen. 
Binnen de bedden- en matrassenbranche 
zijn Chris en Oscar wereldberoemd, maar bij 
de Scheveningers zijn ze relatief onbekend. 
Tijd om daar verandering in te brengen.

Filosofie
Royal Health Foam maakt matrassen en 
kussens waarbij comfort, kwaliteit en 
ventilatie de uitgangspunten zijn. “Onze 
visie is dat echte comfort alleen bereikt 
kan worden door te werken met kwalita-
tief hoogwaardige materialen die aan de 

allerhoogste normen voldoen. Hoe beter 
de kwaliteit van de gebruikte materialen 
is, des te beter het comfort.” Iedereen 
krijgt bij Royal Health Foam, volledig gratis, 
45 dagen de tijd om een matras uit te 
proberen. “Omdat we een klein flexibel 
bedrijf zijn dat zowel de ontwikkeling als de 
productie in eigen beheer heeft, kunnen wij 
écht maatwerk leveren.”

Innovatie
Chris en Oscar hebben een passie voor 
het matrassenvak en ontwikkelen alle 
matrassen en kussens zelf. “We hebben 
eerst dertien jaar beddenzaken gehad, 
waaronder H2O in de Javastraat. Op een 
gegeven moment wilden we een matras van 
traagschuim maken dat niet alleen geweldig 
aanvoelt, maar dat ook een geweldig venti-
lerend vermogen heeft. We zijn hier in 1997 
aan begonnen en eind 1998 produceerden 
we ons eerste matras dat kan ademen en 
koel blijft.” Royal Health Foam levert aan 
de vakhandel en produceert verschillende 
huismerken voor beddenwinkels. Daar-

naast nemen Chris en Oscar ook deel aan 
verschillende innovatieve projecten met de 
TU Delft, TU Eindhoven en Philips. 

Speciale matrassen
Royal Health Foam maakt ook speciale 
matrassen. “We maken bijvoorbeeld het 
Evolution-matras (het ballenmatras) waar 
koudschuim-ballen in verwerkt zijn, wat 
een goed ligcomfort geeft. Of het Stro-ma-

tras waarbij de combinatie van moderne 
materialen en technologieën gecombineerd 
met het ‘ouderwetse’ stro gezondheids-
voordelen biedt.” Maar het bedrijf maakt 
ook medische matrassen voor bijvoorbeeld 
ziekenhuizen, zoals Amsterdam AMC. “Wij 
gebruiken voor onze matrassen schuim dat 
gegarandeerd vrij is van schadelijke stoffen 
en medisch gecertificeerd is.” 

Lekker slapen
Wat Royal Health Foam ook uniek maakt, is 
de rechtstreekse verkoop aan de consu-
ment zonder tussenhandel. “We kunnen 
echt goed slaapcomfort aanbieden. Ik denk 
dat veel Hagenaars zich niet realiseren hoe 
bijzonder het is dat ze zo dichtbij innovatie-
ve en kwalitatief hoogwaardige matrassen 
kunnen kopen voor een scherpe prijs. 
Uiteindelijk gaat het erom dat we mensen 
een matras willen geven waarop ze lekker 
kunnen slapen.” We vinden het leuk om 
matrassen te ontwikkelen en klanten te hel-
pen die baat hebben bij de goede kwaliteit 
van onze matrassen.”

Rechts Chris Nederhorst links zwager Oscar Jol

Royal Health Foam matrassen
(www.healthfoam.com)

Soetensstraat 18 
(Zijstraat van de Stevinstraat)

(Advertentie)

Dinsdag 14 december 2021
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Een armoedig meisje uit het 
nabijgelegen Ledig Erf, de huidige 
Bakkersstraat, loopt in de kou, 
zonder muts en op blote voe
ten via de Breedstraat richting 
Westeinde. Bij het oversteken van 
het Slijkeinde is ze haar pantoffels 
kwijtgeraakt toen ze door een 
rijtuig omver werd gereden. De 
linker slof was niet meer terug te 
vinden in de sneeuw en met de 
rechter ging een jongen aan de 
haal. Hij zei dat hij de pantoffel als 
wieg kon gebruiken als hij later 
kinderen zou krijgen. Op het Wes
teinde aangekomen strompelt het 
meisje moeizaam door de sneeuw. 
Haar blote voetjes zijn rood en 
blauw van de kou. In haar hand 
houdt ze een bosje zwavelstokjes 
vast die ze te koop aanbiedt. Wan
neer de avond valt, heeft nog nie
mand iets van haar gekocht. Het 

meisje is hongerig en heeft het 
koud. Ze heeft bijna geen gevoel 
meer in haar handjes. Het meisje 
besluit een zwavelstokje aan te 
steken om zich te warmen. Het 
vlammetje geeft een wonderlijk 

licht. Bij ieder volgend aangesto
ken zwavelstokje verschijnen de 
mooiste kersttaferelen. Haar 
blijdschap is groot als ze na het 
afsteken van het laatste zwavel
stokje in de veilige armen van 
oma wordt meegenomen. De 
volgende dag, op nieuwjaars
ochtend, wordt het kleine 
meisje bedekt door een wit laagje 
sneeuw dood aangetroffen.

Het meisje met de zwavelstokjes 
in Haagse omstandigheden. Het 
sprookje werd in 1846 geschreven 
door de Deense schrijver Hans 
Christian Andersen. De barre 
omstandigheden die hij beschrijft 

waren ook van toepassing op de 
vele armoedige buurten die onze 
stad kende in de negenttiende 
eeuw. Vele gezinnen konden maar 
net hun hoofd boven water houden 
door het beetje steun dat ze kregen 
van gemeente of kerk. Het Leger 
des Heils heeft zich vanaf de oprich
ting in 1865 beziggehouden met 
het verlenen van hulp aan de meest 
kwetsbaren. In de dagen voor kerst
mis worden weer en wind getrot
seerd door de heilsoldaten, hopen
de dat winkelende voorbijgangers 
munt of papiergeld in de zwarte pot 
laten glijden. De donaties worden 
gebruikt ter ondersteuning van de 
armlastigen en hulpbehoeftigen in 
onze maatschappij. Zo ook in 1922. 
Op zaterdag 23 december was het 
zaaltje van het Leger des Heils in 
de Lage Nieuwstraat gevuld met 
de meest behoeftige inwoners 
van onze stad. Voornamelijk arme 
oudjes, gehavende vrouwen, afge
sloofde jonge moedertjes en bleke 
vermagerde kinderen met aftandse 
kleding. Ze zaten op lange banken 
hoopvol wachtend totdat hun 
naam zou worden afgeroepen om 
allerlei heerlijkheden in ontvangst 
te nemen die de kerstdagen tot een 
feest zouden maken. Een portie 
aardappelen, een worst, een stuk 
spek, een pak boter, suiker, choco
lade, thee en koffie.

Aan de Lage Nieuwstraat 6 bevond 
zich ook een tehuis van het Leger 
des Heils, waar naast ouderen ook 
kinderen van één tot twaalf jaar 
een warme plek vonden. Eerste 

kerstdag werd gevierd in de kleine 
zaal. Dertig kinderen zaten in rijen 
achter elkaar. Vol verwachting 
keken de snotneusjes naar de 
mooie kerstboom die daar stond te 
stralen en te schitteren, en naar de 
tafel met allerlei heerlijkheden. De 
kinderen kwamen uit erbarmelijke 
omstandigheden toen ze werden 
opgenomen. Ondervoed, verwaar
loosd en aan hun lot overgelaten. 
Nu zaten de kinderen omringd door 
naastenliefde en met goed gevulde 
buikjes veilig in een gezellige zaal. 
In de kamer ernaast lag in een keu
rig bed een oude opoe van negentig 

jaar vol levendige verhalen. Erken
telijk voor de goede zorg genoot 
ze van de vreugde en het gezang 
van de kinderen. Dankzij het Leger 
des Heils en gulle gevers kregen de 
kinderen en de oudjes in 1922 een 
geweldig kerstfeest. 

Anno 2021 is armoede nog steeds 
onder ons. Iedere gift is meer dan 
welkom en kan rekenen op een 
vrolijke en hoopvolle glimlach. Een 
mooi begin van het nieuwe jaar.

Jan Kaffa
jankaffa@hotmail.com

ortenbosch, negentiende eeuw. Oudejaarsavond. In het kronkelige 
Westeinde dwarrelen witte vlokken speels naar beneden. De vele 
winkels zijn in een feestelijke stemming. Manden met handelswaar 

bedekt met een laagje sneeuw staan uitnodigend voor de versierde etalages. 
Het is druk op straat. Winkelende mannen en vrouwen, spelende kinderen, 
koetsen en kooplui met gevulde handkarren bewegen kriskras door elkaar 
en laten modderige sporen achter in het besneeuwde wegdek. De geur van 
gebakken oliekoek, toen nog de algemene benaming voor de bekende bol, 
vindt door de kieren en spleten zijn weg naar buiten. Uit de vele koffiehuizen 
en cafés klinkt gezang en gelach. Toch is de stemming niet overal vrolijk. In 
de achteraf steegjes wonen grote gezinnen in zeer zware omstandigheden. 
Bittere armoede, slechte hygiëne, hongersnood en rondwarende ziekten zor-
gen voor grote kindersterfte. 

K

Het meisje met de zwavelstokjes. Tekening: Paul Hey (1867–1952)

Lage Nieuwstraat, begin 20ste eeuw. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Westeinde, ter hoogte van de Assendelftstraat richting Jan Hendrikstraat, Gymnasium, 
begin 20ste eeuw. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Stille Veerkade 35, het Reddinghuis van het Leger des Heils. In de gevel ‘anno 1878’. 
Prentbriefkaart uit 1910, collectie Haags Gemeentearchief

“Vol verwachting keken de snot-
neusjes naar de mooie kerstboom”

Haagse Kerst in armoede
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kochten we altijd nog een 
krentenbrood, in goede tijden 
het luxe krentenbrood waar 
ook sukade in verwerkt was. 
Overigens was er in die tijd nog 
geen sprake van amandelspijs, 
maar het brood was rijk gevuld. 
Voor bij de koffie werden dan 
nog gemberenvelopjes aange-
schaft (soort amandelbroodjes) 
en de befaamde vloerkadetten. 
En dan gingen we weer met bus 
lijn 15 terug naar huis. De rest 
van de boodschappen deden we 
voornamelijk op de Leyweg. Ik 

heb daar in een ander artikel 
al uitgebreid over geschreven, 
maar wil nog even benadrukken 
dat dit tijdens de feestdagen 
een geweldig gezellig winkel-
centrum was, rijk verlicht met 
kerstverlichting, mooie etalages 
en op donderdag een gezellige 
koopavond. Want toen wij het 
feest van Sinterklaas niet meer 
vierden, werden de cadeautjes 
verplaatst naar kerstavond en 
daarvoor was het warenhuis 
V&D met zijn vele afdelingen, 
zoals platen, boeken, tijdschrif-
ten, speelgoed en fotoappara-
tuur uitermate geschikt.

Na de kerstdagen waren er 
nog een paar dagen te gaan 
voordat oud en nieuw begon. 
En dat betekende vuurwerk 
inkopen. We hadden daarbij 
de keuze uit verschillende 
verkooppunten, zoals kantoor-
boekhandel Hanson aan de 
Zuidlarenstraat, maar meestal 
haalden we ons vuurwerk bij 
V&D op de Leyweg. Als jonge 
kinderen begon dat dan met de 
zogenaamde sterretjes en de 
nagenoeg ongevaarlijke dames-
scheetjes die per rits werden 
verkocht. Het was de bedoeling 
deze rits te ontmantelen en ze 
één voor één aan te steken. Een 
verleiding was echter te groot 

de rits in één keer aan te steken, 
maar dan was je wel snel door 
je voorraad heen. Overigens zou 
de naam ‘damesscheetjes’ in het 
geëmancipeerde 2021 al lang 
niet meer kunnen. Dat zou dan 
hun-, hen- of het-scheetjes wor-
den. We hadden op de Meppel-
weg veel oudere vrienden wo-
nen die in het bezit waren van 
kanonslagen. Het was gieren 
als de heren een kanonslag in 
de put van de liftschacht lieten 
vallen. Dankzij de akoestiek van 
de liftschacht zat zelfs de meest 
dove bewoner van de maison-
nette rechtop in zijn bed.

Oudejaarsavond was natuurlijk 
het hoogtepunt van het jaar. Na 
de avondmaaltijd ging de tv aan 
en werd reikhalzend uitgekeken 
naar de oudejaarsconference. 
Seth Gaaikema beet in 1969 
het spits af. Wim Kan, met aan 
zijn zijde de kleine maar oh zo 
welbespraakte Corrie Vonk, 
nam deze show vanaf 1973 
over. Hierbij passeerden allerlei 
politici de revue en diegenen 
die niet genoemd of bespot 
werden, hadden 1 januari een 
vervelende dag, want je wílde 
door Wim genoemd worden. 
Zo noemde hij Joop den Uyl een 
zeer bekwaam man, geliefd bij 
vriend en vijand! Kan speelde 

zijn laatste show in 1982 
waarna Youp van ‘t Hek het 
stokje overnam, samen met 
vele andere cabaretiers, de ene 
succes voller dan de andere. 
Mijn favoriet is nog altijd Sjaak 
Bral op TV West!

En dan werd het middernacht 
en mochten we naar buiten 
met ons vuurwerk. Rond 2.00 
uur moesten we naar bed, waar 
we nog tot de volgende och-
tend opschrokken door luide 
knallen van illegale munitie. 
Op 1 januari was het verplicht 
nieuw jaar wensen bij opa en 
oma en dan gauw de straat op 
om niet ontploft vuurwerk te 
zoeken, iets dat bij regenachtig 
weer kansloos was. Buiten leek 
het wel een slagveld met de 

vele na smeulende straatvuren, 
uitgebrande autowrakken en 
miljoenen rode papiersnippers 
van afgestoken vuurwerk. Op 1 
januari 1983 bepaalde een vol-
ledig uitgebrande HTM-bus op 
de Viaductweg het straatbeeld 
na een onrustige jaarwisseling. 
Ik ben benieuwd wat de jaar-
wisseling van 2021 gaat bren-
gen met de corona-maatregelen 
en het verbod voor palletvuren 
op het Scheveningse strand! 

Tegen mijn trouwe lezers zeg 
ik: een goede jaarwisseling 
gewenst en een heel goed 2022 
met hopelijk het uitdoven van 
het covid 19-virus.

Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl

Direct na het vertrek van 
Sinterklaas terug naar Spanje 
begonnen bij mijn ouders de 
kriebels om ons voor te berei-
den op de kerstdagen. De eerste 
zaterdag na 5 december gingen 
mijn broer Frits en ik met pa 
en ma naar het bescheiden 
winkelcentrum aan de Hengel-
olaan, hoek Dedemsvaartweg 
naar onze vaste leverancier van 
kerstbomen. Van verre doemde 
al de stokoude Renaultbus 
op, voorzien van schamele 
petroleumlampen en kachel 
waar de verkoper in weer en 
wind trachtte zijn sparren aan 
de man te brengen. Na veel 
zoeken door vader en moeder 
vonden we een geschikte boom 

en te voet, met de kerstboom 
slepend aan de bovenste tak, 
maakten we de terugreis naar 
de Meppelweg. Aangekomen 
in onze maisonnette werd de 
boom nog enige tijd op het 
bovenbalkon geparkeerd om 
aan zijn ongetwijfeld roemloos 
einde te wennen en vervolgens 
waren wij geruime tijd bezig 
het irritante hars van de han-
den te wassen. 

Diezelfde avond werd na het 
avondeten de tafel leeggemaakt 
en bogen mijn ouders zich over 
een stapel verse kerstkaarten en 
een adressenklapper om rond 
de vijftig kaarten met de beste 
wensen verzendklaar te maken. 
Veel mensen raadplegen daar te-
genwoordig de mobiele telefoon 
voor en houden een overzicht 
bij wie er vorig jaar met het 
versturen in gebreke is gebleven. 
Die krijgen voor straf geen kaart 
meer. Ook hanteren veel mensen 
het motto: het hele jaar niet ge-
zien? Dan geen kaart meer. Mijn 
ouders hadden dat niet. Iedereen 
kreeg trouw een kerstkaart. Toen 
nog niet met kerstzegel maar 
gewoon één van een kwartje.

Tegenwoordig worden er veel 
digitale wensen verstuurd en 
waar vroeger de kaarten aan 
een lange waslijn door de kamer 
hingen, staan er nu drie of vier 
van oudtantes en digibeten op 
het dressoir. Maar dat was er 
in de jaren zestig niet, en als 
alle kaarten geschreven waren, 
kregen mijn vriendin Tineke 
en ik de opdracht deze te gaan 
posten op het postkantoor aan 

het Almeloplein. Als de kerst-
kaarten de deur uit waren, werd 
het tijd voor de inkopen voor 
kerst. Bij slager Ensing in de 
Zuidlarenstraat bestelden we de 
onvermijdelijke rollade. Van een 
gourmetstel had in die tijd nog 
niemand gehoord. Het braden 
van de rollade was een taak 
voor vader. Voorzien van een ab-
soluut NIET modebewust schort 
werd de zondag in de keuken 
doorgebracht, want de rollade 
moest op gezette tijden met jus 
worden overgoten. Ik weet nog 

dat de ochtendjas van vader, 
die altijd aan de badkamerdeur 
hing, nog tot ver in januari een 
vleesgeur verspreidde.

Bij Kerstmis hoort een kerstont-
bijt en dat betekende met de 
HTM-bus op zaterdag naar het 
Haagse centrum, waar in de 
Pastoorswarande bakkerij Yn-
tema nering voerde. De heerlijke 
broodgeur die je reukorgaan 
streelde zodra je de eenvoudige 
bakkerij binnenstapte, heb ik 
daarna nooit meer geroken. 

Maar dat kwam ook omdat de 
bakkerij zich in het verlengde 
van de winkel bevond waar-
door de geuren van brood en 
kadetten ongestoord de winkel 
konden bereiken. Overigens heb 
ik deze sensatie nog wel eens 
beleefd bij de Konmar, waar het 
brood en krentenstollen ook di-
rect achter de toonbank werden 
klaargemaakt.

Afijn, bij Yntema werd het 
kakel verse brood vaak nog 
warm ingeslagen en daarbij 

Dinsdag 14 december 2021

n het novembernummer van De Haagse 
Tijden 2020 schreef ik al een artikel over 
de feestdagen in de vorige eeuw, waarbij 

Sint-Nicolaas een grote rol speelde. Dit jaar wil ik 
eens teruggaan naar diezelfde tijd en met een aan-
tal afbeeldingen de sfeer van vroeger terughalen, 
en de voorbereidingen op de feestdagen schetsen.

“Mijn favoriet is nog altijd Sjaak Bral 
op TV West!”

I
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Voorbereiding op Kerstmis en de jaarwisseling in de jaren ‘60

De feestelijk verlichte Leyweg rond 1962

Feestelijke advertentie voor de feestdagen in een weekblad

V&D krantenreclame voor vuurwerk

Kerstbomenverkoper aan de Hengelolaan met de oude Renaultbus Het uitgebrande wrak van een HTM bus op 1-1-1983 aan de Viaductweg

De kerstwensen gaan op de post. Almeloplein 1976

Het bakkersechtpaar Yntema neemt uw bestelling graag aan
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kochten we altijd nog een 
krentenbrood, in goede tijden 
het luxe krentenbrood waar 
ook sukade in verwerkt was. 
Overigens was er in die tijd nog 
geen sprake van amandelspijs, 
maar het brood was rijk gevuld. 
Voor bij de koffie werden dan 
nog gemberenvelopjes aange-
schaft (soort amandelbroodjes) 
en de befaamde vloerkadetten. 
En dan gingen we weer met bus 
lijn 15 terug naar huis. De rest 
van de boodschappen deden we 
voornamelijk op de Leyweg. Ik 

heb daar in een ander artikel 
al uitgebreid over geschreven, 
maar wil nog even benadrukken 
dat dit tijdens de feestdagen 
een geweldig gezellig winkel-
centrum was, rijk verlicht met 
kerstverlichting, mooie etalages 
en op donderdag een gezellige 
koopavond. Want toen wij het 
feest van Sinterklaas niet meer 
vierden, werden de cadeautjes 
verplaatst naar kerstavond en 
daarvoor was het warenhuis 
V&D met zijn vele afdelingen, 
zoals platen, boeken, tijdschrif-
ten, speelgoed en fotoappara-
tuur uitermate geschikt.

Na de kerstdagen waren er 
nog een paar dagen te gaan 
voordat oud en nieuw begon. 
En dat betekende vuurwerk 
inkopen. We hadden daarbij 
de keuze uit verschillende 
verkooppunten, zoals kantoor-
boekhandel Hanson aan de 
Zuidlarenstraat, maar meestal 
haalden we ons vuurwerk bij 
V&D op de Leyweg. Als jonge 
kinderen begon dat dan met de 
zogenaamde sterretjes en de 
nagenoeg ongevaarlijke dames-
scheetjes die per rits werden 
verkocht. Het was de bedoeling 
deze rits te ontmantelen en ze 
één voor één aan te steken. Een 
verleiding was echter te groot 

de rits in één keer aan te steken, 
maar dan was je wel snel door 
je voorraad heen. Overigens zou 
de naam ‘damesscheetjes’ in het 
geëmancipeerde 2021 al lang 
niet meer kunnen. Dat zou dan 
hun-, hen- of het-scheetjes wor-
den. We hadden op de Meppel-
weg veel oudere vrienden wo-
nen die in het bezit waren van 
kanonslagen. Het was gieren 
als de heren een kanonslag in 
de put van de liftschacht lieten 
vallen. Dankzij de akoestiek van 
de liftschacht zat zelfs de meest 
dove bewoner van de maison-
nette rechtop in zijn bed.

Oudejaarsavond was natuurlijk 
het hoogtepunt van het jaar. Na 
de avondmaaltijd ging de tv aan 
en werd reikhalzend uitgekeken 
naar de oudejaarsconference. 
Seth Gaaikema beet in 1969 
het spits af. Wim Kan, met aan 
zijn zijde de kleine maar oh zo 
welbespraakte Corrie Vonk, 
nam deze show vanaf 1973 
over. Hierbij passeerden allerlei 
politici de revue en diegenen 
die niet genoemd of bespot 
werden, hadden 1 januari een 
vervelende dag, want je wílde 
door Wim genoemd worden. 
Zo noemde hij Joop den Uyl een 
zeer bekwaam man, geliefd bij 
vriend en vijand! Kan speelde 

zijn laatste show in 1982 
waarna Youp van ‘t Hek het 
stokje overnam, samen met 
vele andere cabaretiers, de ene 
succes voller dan de andere. 
Mijn favoriet is nog altijd Sjaak 
Bral op TV West!

En dan werd het middernacht 
en mochten we naar buiten 
met ons vuurwerk. Rond 2.00 
uur moesten we naar bed, waar 
we nog tot de volgende och-
tend opschrokken door luide 
knallen van illegale munitie. 
Op 1 januari was het verplicht 
nieuw jaar wensen bij opa en 
oma en dan gauw de straat op 
om niet ontploft vuurwerk te 
zoeken, iets dat bij regenachtig 
weer kansloos was. Buiten leek 
het wel een slagveld met de 

vele na smeulende straatvuren, 
uitgebrande autowrakken en 
miljoenen rode papiersnippers 
van afgestoken vuurwerk. Op 1 
januari 1983 bepaalde een vol-
ledig uitgebrande HTM-bus op 
de Viaductweg het straatbeeld 
na een onrustige jaarwisseling. 
Ik ben benieuwd wat de jaar-
wisseling van 2021 gaat bren-
gen met de corona-maatregelen 
en het verbod voor palletvuren 
op het Scheveningse strand! 

Tegen mijn trouwe lezers zeg 
ik: een goede jaarwisseling 
gewenst en een heel goed 2022 
met hopelijk het uitdoven van 
het covid 19-virus.

Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl

Direct na het vertrek van 
Sinterklaas terug naar Spanje 
begonnen bij mijn ouders de 
kriebels om ons voor te berei-
den op de kerstdagen. De eerste 
zaterdag na 5 december gingen 
mijn broer Frits en ik met pa 
en ma naar het bescheiden 
winkelcentrum aan de Hengel-
olaan, hoek Dedemsvaartweg 
naar onze vaste leverancier van 
kerstbomen. Van verre doemde 
al de stokoude Renaultbus 
op, voorzien van schamele 
petroleumlampen en kachel 
waar de verkoper in weer en 
wind trachtte zijn sparren aan 
de man te brengen. Na veel 
zoeken door vader en moeder 
vonden we een geschikte boom 

en te voet, met de kerstboom 
slepend aan de bovenste tak, 
maakten we de terugreis naar 
de Meppelweg. Aangekomen 
in onze maisonnette werd de 
boom nog enige tijd op het 
bovenbalkon geparkeerd om 
aan zijn ongetwijfeld roemloos 
einde te wennen en vervolgens 
waren wij geruime tijd bezig 
het irritante hars van de han-
den te wassen. 

Diezelfde avond werd na het 
avondeten de tafel leeggemaakt 
en bogen mijn ouders zich over 
een stapel verse kerstkaarten en 
een adressenklapper om rond 
de vijftig kaarten met de beste 
wensen verzendklaar te maken. 
Veel mensen raadplegen daar te-
genwoordig de mobiele telefoon 
voor en houden een overzicht 
bij wie er vorig jaar met het 
versturen in gebreke is gebleven. 
Die krijgen voor straf geen kaart 
meer. Ook hanteren veel mensen 
het motto: het hele jaar niet ge-
zien? Dan geen kaart meer. Mijn 
ouders hadden dat niet. Iedereen 
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Blijf prettig thuis wonen 
met extra hulp in huis
Online een boek bestellen of even met elkaar videobellen. Het 
is tegenwoordig heel gewoon. Het biedt gemak en geeft ons 
het gevoel dat dingen fijn zijn geregeld. Hetzelfde geldt voor 
wat extra hulp in huis. Mevrouw Petersen uit Den Haag woont 
nog in haar eigen huis en ziet met regelmaat haar dochter en de 
thuiszorg over de vloer komen. Indra, de coördinator van de regio 
Den Haag en omstreken, is blij dat ook wij extra ondersteuning 
mogen bieden. Het zorgt er namelijk voor dat zij naast de familie 
ook een beroep kan doen op Thea als vaste ondersteuner. Ze gaan 
er een paar uur in de week op uit voor de boodschappen en een 
wandeling in de buurt. Bij thuiskomst wordt er samen gekookt 
en genoten van een verse maaltijd. Ook voor andere vormen van 
niet medische ondersteuning zijn onze medewerkers uit de buurt 
beschikbaar, zoals persoonlijke begeleiding naar een periodieke 
afspraak in het ziekenhuis of hulp bij de dagstart en/of nachtzorg.

Bent u benieuwd wat onze coördinator en onze medewerker  
allemaal voor u of uw mantelzorger kunnen betekenen? 
Neem dan gerust contact met ons op via 070 - 204 3238 
of ga naar www.seniorservice.nl en vraag een brochure 
aan. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.Indra Ruisch

coördinator regio Den Haag en omstreken 

Fijn voor elkaar

Mijn wieg stond aan de 
Maartensdijklaan. Nee, niet in 
de wijk Morgenstond, maar 
Zuiderpark. 

Dus voor de kruising met de 
Meppelweg/Almeloplein, waar 
wij een roodstenen portiek-
woning uit de jaren dertig be-
woonden op de begane grond 

met stadstuin. De flats heb 
ik zien bouwen. Sterker nog, 
ze behoorden tot ons speel-
terrein. Het bouwterrein, zo 
hadden wij jeugdigen ontdekt, 
leende zich uitstekend voor 
huttenbouw, verstopplaats en 
andere avonturen die je jeugd 
niet doen vergeten. ‘Pas op de 
waker’ was een vaak gehoorde 

kreet, wanneer je je in de gesta-
pelde kozijnen had verborgen 
bij het verstoppertje spelen. 
In die tijd was de politiepost 
aan de Loevesteinlaan ook 
nog in aanbouw. De stadsuit-
breiding met de nieuwe wijk 
Morgenstond was ook doel van 
onze familie-uitjes. Tijdens de 
zondagse wandelingen verken-
den mijn ouders en twee zusjes 
modern Den Haag. Verbaasd 
en verwonderd keken we naar 
de nieuwe bouwwerken, zoals 
kerkgebouwen in gele baksteen 
opgetrokken en winkels aan het 
Almeloplein, waar het geurde 
naar koffie en gebrande pinda’s. 
Ik herinner mij een van de eige-
naren met de naam Kok die zelf 
in een kaki-kleurige werkjas 
rondliep en de bonen afwoog 
op een weegschaal. Ook was er 
een textielzaak waar mijn moe-
der hand- en theedoeken aan-

schafte. In de fotozaak schafte 
mijn vader zijn Agfa-clack aan 
en legde ons gezinsleven ‘voor 
de eeuwigheid’ vast. Dan keken 
wij onbegrijpelijk naar hem op. 
Wat was eeuwigheid? Overi-
gens liepen we als kleuters 
naar de dichtstbijzijnde RK 
Bewaarschool, waar we tussen 
9.00 en 16.00 uur werden 
‘bewaard’ door de nonnen. Het 
gebouw stond in de schaduw 
van de Theresiakerk aan de 
Apeldoornselaan. De kelder 
lag er vol zilverpapier, wat we 
opspaarden voor de ‘arme 
kindjes in Afrika’, zo vertelden 
de nonnen, als we hen al vragen 
durften de stellen.

Aan de Harmelenstraat werd 
gelukkig een houten nood-

school geplaatst. Dat plezierde 
ons en ook onze ouders, het 
was immers om de hoek. Hierin 
werden de eerste klassen van 
de lagere school ondergebracht. 
Groen-wit geschilderd hout, 
omgeven door speelplaatsen 
met vierkante palen afgezet, 
waardoor een drietal draden 
gevlochten. Daarop dansten wij 
als kinderen, de volgende strofe 
zingend: “Protestanten, olifan-
ten, Openbaren, klapsigaren”. 
Van de andere speelplaatsen 
hoorden we het antwoord 
klinken: “Katholieken, elastie-
ken”. Het waren de jaren vijftig 
van de vorige eeuw. Verknipt en 
verscheiden.

Harry CA Daudt 
hardaudt@gmail.com

Mijn jeugdjaren in het Haagse
eboren in en als oud-inwoner van ‘s-Gravenhage, wil ik u graag 
doen delen in mijn jeugdjaren ‘in het Haagse’. Nu woon ik al een 
halve eeuw in het eerste deel van de naam van mijn geboorte-

plaats ‘Grave’, gelegen aan de rivier de Maas, waar Brabant aanschuurt 
tegen Gelderland en verbonden wordt door de negen-bogen-brug, de 
Thompsonbrug.

G
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De tocht naar Bethlehem
De Romeinse keizer Augustus 
had een decreet uitgevaardigd 
dat alle inwoners van zijn rijk 
geregistreerd moesten worden. 
Voor deze ‘volkstelling’ moest 
iedereen naar de plaats waar hij 
vandaan kwam. Daarom gingen 
Jozef en de zwangere Maria 
van Nazareth in Galilea, hun 
woonplaats, naar Bethlehem, 
de plaats waar het voorgeslacht 
van Jozef vandaan kwam. Omdat 
er geen plaats in de herberg 
was, moesten ze een plekje 
zoeken in de stal. Daar baarde 
Maria haar eerstgeboren zoon. 
Ze wond hem in doeken en 
legde hem in een kribbe.  

De herders in het veld
In de nacht dat Jezus geboren 
werd, lagen er vlak bij Beth-
lehem herders in het veld. Ze 
hielden de wacht over hun 
schapen, toen ze opeens een 
helder licht zagen waar ze 
enorm van schrokken. Maar er 
verscheen ook een engel die zei 

dat ze niet bang moesten zijn. 
Integendeel, zei de engel, ik 
breng goed nieuws. Hij vertelde 
dat de herders naar Bethlehem 
moesten gaan, omdat daar de 
redder was geboren. De herders 
zouden het kind vinden in een 
kribbe, in doeken gewonden. 
Nadat de engel had gesproken, 
hoorden de herders een prachtig 
hemelkoor dat zong: “Ere zij God 
in de hoogste hemelen, en vrede 
op aarde, in de mensen een 
welbehagen.”

De herders in de stal 
De herders gehoorzaamden de 
engel en gingen naar Bethlehem. 
Daar vonden ze Maria en Jozef en 
inderdaad het pasgeboren kind 
in een kribbe, met naast de krib-
be een os en een ezel. De herders 
stonden vol bewondering, in 
aanbidding naast de kribbe. 
Nadat ze dit wonder hadden 
gezien, vertelden ze aan iedereen 
het bijzondere verhaal, waarna 
ze weer teruggingen naar hun 
kudde in het veld. 

De drie wijzen
Het stadje Bethlehem lag in 
Judea en de koning van Judea 
was Herodes. Niet lang na de 
geboorte van Jezus kwamen in 
Jeruzalem, de hoofdstad van Ju-
dea, drie wijze mannen aan. Om-
dat ze een ster hadden gezien, 
wisten ze dat er een nieuwe ko-
ning geboren was en ze waren 
op zoek naar die koning. Hero-
des riep zijn priesters en leraren 
bij elkaar die konden vertellen 
dat in de heilige boeken stond 
dat het kind in Bethlehem zou 
worden geboren. Herodes zei in 
het geheim tegen de drie wijzen 
dat ze naar Bethlehem moesten 
gaan en hem verslag moesten 
uitbrengen nadat ze het kind ge-
zien hadden. De wijzen gingen 
op pad en waren blij te zien dat 
de ster ze de weg wees. De ster 
bleef staan boven de plaats waar 
het kind was. Ze knielden bij het 
kind neer en gaven het geschen-
ken: goud, wierook en mirre. 

De kwade plannen 
van Herodes
De interesse van Herodes in 
het pasgeboren kind had geen 
vriendelijke reden. Hij vreesde 
de concurrentie. Deze nieuwe ko-
ning zou hem van zijn troon sto-
ten. In de nacht hoorden de drie 
wijze mannen een stem die zei: 
“Ga niet terug naar Herodes”. Ze 
besloten deze waarschuwing te 
volgen en gingen via een andere 
weg terug. Ook Jozef werd in een 
droom gewaarschuwd. Een engel 
sprak tot hem: “Neem het kind 
en zijn moeder en vlucht naar 
Egypte”. Jozef volgde deze raad 
op en hij bracht Maria en Jezus in 
Egypte in veiligheid. Herodes was 
woedend toen hij hoorde dat de 
wijzen zich niet aan de afspraak 
hadden gehouden om hem te 
vertellen waar het kind was. En 
hij nam geen halve maatregelen: 
hij gaf opdracht om alle kinderen 
in Bethlehem van twee jaar en 

jonger te doden. Op die manier 
dacht hij van zijn concurrent af 
te komen. Vanuit Egypte gingen 
Jozef, Maria en Jezus naar Naza-
reth, waar Jezus opgroeide. 

Ook voor wie, zoals ik, niet 
religieus is, is het kerstverhaal 
te zien als een verhaal over een 
nieuw begin, een verhaal van 
hoop en het overkomen van 
moeilijkheden. En het heeft, 

zoals we zien, veel kunstenaars 
geïnspireerd tot het maken 
van schilderijen. Ik wens alle 
lezers en de samenstellers van 
De Haagse Tijden een gezellige 
kerst en oudejaarsavond. En 
een mooi 2022 met weer leuke 
en mooie afleveringen van deze 
krant. 

Jacqueline Alders 
info@jacquelinealders.nl 
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ver de hele wereld klinkt binnenkort deze tekst uit de bijbel, uit het 
evangelie van Lucas: “En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en 
wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor 

henlieden geen plaats was in de herberg.” Het is natuurlijk het kerstverhaal, 
het verhaal van de geboorte van Jezus Christus. Verschillende musea In Den 
Haag hebben schilderijen in de collectie die belangrijke momenten uit dat 
kerstverhaal weergeven. Een aantal staat in het depot en deze schilderijen 
zijn dus niet te zien. Een extra reden om ze eens als illustratie van het kerst-
verhaal tevoorschijn te halen. 

O

Het kerstverhaal 
in Haagse Musea

De kindermoord te Bethlehem. Cornelis Cornelisz van Haarlem, 1591. 
Mauritshuis, Den Haag - niet te zien

Aanbidding der herders, Jan Steen, Museum Bredius

De vlucht naar Egypte. Adriaen van der Werff, 1710. Mauritshuis, Den Haag

Mauritshuis
Het Mauritshuis is misschien wel het bekendste museum in Den 
Haag. Het prachtige pand staat naast het torentje van de minis-
ter-president. Een klein museum van wereldformaat met een 
formidabele collectie wereldberoemde Nederlandse en Vlaamse 
zeventiende-eeuwse schilderkunst. Werken van Vermeer, Rem-
brandt, Potter en andere zeven tiende-eeuwse schilders.

Galerij Prins Willem V
Galerij Prins Willem V is ook een museum aan de Hofvijver, met als 
adres Buitenhof 33, naast de Gevangenpoort. Het noemt zichzelf 
“De verborgen Parel van Den Haag”. Prins Willem V van Oranje-Nas-
sau liet de zaal in 1774 bouwen om er zijn indruk wekkende schilde-
rijenverzameling tentoon te stellen aan het publiek. De wanden 
hangen er bomvol, zodat de rijkdom van zijn verzameling goed te 
zien is. Je vindt er ruim 150 oude meesters uit de collectie van het 
Mauritshuis, waaronder werken van Steen, Rubens en Potter.

Museum Bredius
Aan de Lange Vijverberg op nummer 14 vind je in een prachtig 
achttiende-eeuws herenhuis een van de onbekendere musea van 
Den Haag, het bijzondere Museum Bredius. De collectie van dit 
museum was ooit de privécollectie van één man, namelijk Abra-
ham Bredius. Je kunt er schilderijen en tekeningen van onder meer 
Rembrandt, Jan Steen en Hobbema bewonderen. En in het prachtige 
pand staan ook antieke meubelen, zilver, kristal en porselein. Kunst 
in een huiselijke sfeer en zeker de moeite waard om te bezoeken.
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Blijf prettig thuis wonen 
met extra hulp in huis
Online een boek bestellen of even met elkaar videobellen. Het 
is tegenwoordig heel gewoon. Het biedt gemak en geeft ons 
het gevoel dat dingen fijn zijn geregeld. Hetzelfde geldt voor 
wat extra hulp in huis. Mevrouw Petersen uit Den Haag woont 
nog in haar eigen huis en ziet met regelmaat haar dochter en de 
thuiszorg over de vloer komen. Indra, de coördinator van de regio 
Den Haag en omstreken, is blij dat ook wij extra ondersteuning 
mogen bieden. Het zorgt er namelijk voor dat zij naast de familie 
ook een beroep kan doen op Thea als vaste ondersteuner. Ze gaan 
er een paar uur in de week op uit voor de boodschappen en een 
wandeling in de buurt. Bij thuiskomst wordt er samen gekookt 
en genoten van een verse maaltijd. Ook voor andere vormen van 
niet medische ondersteuning zijn onze medewerkers uit de buurt 
beschikbaar, zoals persoonlijke begeleiding naar een periodieke 
afspraak in het ziekenhuis of hulp bij de dagstart en/of nachtzorg.

Bent u benieuwd wat onze coördinator en onze medewerker  
allemaal voor u of uw mantelzorger kunnen betekenen? 
Neem dan gerust contact met ons op via 070 - 204 3238 
of ga naar www.seniorservice.nl en vraag een brochure 
aan. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.Indra Ruisch

coördinator regio Den Haag en omstreken 

Fijn voor elkaar

Mijn wieg stond aan de 
Maartensdijklaan. Nee, niet in 
de wijk Morgenstond, maar 
Zuiderpark. 

Dus voor de kruising met de 
Meppelweg/Almeloplein, waar 
wij een roodstenen portiek-
woning uit de jaren dertig be-
woonden op de begane grond 

met stadstuin. De flats heb 
ik zien bouwen. Sterker nog, 
ze behoorden tot ons speel-
terrein. Het bouwterrein, zo 
hadden wij jeugdigen ontdekt, 
leende zich uitstekend voor 
huttenbouw, verstopplaats en 
andere avonturen die je jeugd 
niet doen vergeten. ‘Pas op de 
waker’ was een vaak gehoorde 

kreet, wanneer je je in de gesta-
pelde kozijnen had verborgen 
bij het verstoppertje spelen. 
In die tijd was de politiepost 
aan de Loevesteinlaan ook 
nog in aanbouw. De stadsuit-
breiding met de nieuwe wijk 
Morgenstond was ook doel van 
onze familie-uitjes. Tijdens de 
zondagse wandelingen verken-
den mijn ouders en twee zusjes 
modern Den Haag. Verbaasd 
en verwonderd keken we naar 
de nieuwe bouwwerken, zoals 
kerkgebouwen in gele baksteen 
opgetrokken en winkels aan het 
Almeloplein, waar het geurde 
naar koffie en gebrande pinda’s. 
Ik herinner mij een van de eige-
naren met de naam Kok die zelf 
in een kaki-kleurige werkjas 
rondliep en de bonen afwoog 
op een weegschaal. Ook was er 
een textielzaak waar mijn moe-
der hand- en theedoeken aan-

schafte. In de fotozaak schafte 
mijn vader zijn Agfa-clack aan 
en legde ons gezinsleven ‘voor 
de eeuwigheid’ vast. Dan keken 
wij onbegrijpelijk naar hem op. 
Wat was eeuwigheid? Overi-
gens liepen we als kleuters 
naar de dichtstbijzijnde RK 
Bewaarschool, waar we tussen 
9.00 en 16.00 uur werden 
‘bewaard’ door de nonnen. Het 
gebouw stond in de schaduw 
van de Theresiakerk aan de 
Apeldoornselaan. De kelder 
lag er vol zilverpapier, wat we 
opspaarden voor de ‘arme 
kindjes in Afrika’, zo vertelden 
de nonnen, als we hen al vragen 
durften de stellen.

Aan de Harmelenstraat werd 
gelukkig een houten nood-

school geplaatst. Dat plezierde 
ons en ook onze ouders, het 
was immers om de hoek. Hierin 
werden de eerste klassen van 
de lagere school ondergebracht. 
Groen-wit geschilderd hout, 
omgeven door speelplaatsen 
met vierkante palen afgezet, 
waardoor een drietal draden 
gevlochten. Daarop dansten wij 
als kinderen, de volgende strofe 
zingend: “Protestanten, olifan-
ten, Openbaren, klapsigaren”. 
Van de andere speelplaatsen 
hoorden we het antwoord 
klinken: “Katholieken, elastie-
ken”. Het waren de jaren vijftig 
van de vorige eeuw. Verknipt en 
verscheiden.

Harry CA Daudt 
hardaudt@gmail.com

Mijn jeugdjaren in het Haagse
eboren in en als oud-inwoner van ‘s-Gravenhage, wil ik u graag 
doen delen in mijn jeugdjaren ‘in het Haagse’. Nu woon ik al een 
halve eeuw in het eerste deel van de naam van mijn geboorte-

plaats ‘Grave’, gelegen aan de rivier de Maas, waar Brabant aanschuurt 
tegen Gelderland en verbonden wordt door de negen-bogen-brug, de 
Thompsonbrug.

G
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De tocht naar Bethlehem
De Romeinse keizer Augustus 
had een decreet uitgevaardigd 
dat alle inwoners van zijn rijk 
geregistreerd moesten worden. 
Voor deze ‘volkstelling’ moest 
iedereen naar de plaats waar hij 
vandaan kwam. Daarom gingen 
Jozef en de zwangere Maria 
van Nazareth in Galilea, hun 
woonplaats, naar Bethlehem, 
de plaats waar het voorgeslacht 
van Jozef vandaan kwam. Omdat 
er geen plaats in de herberg 
was, moesten ze een plekje 
zoeken in de stal. Daar baarde 
Maria haar eerstgeboren zoon. 
Ze wond hem in doeken en 
legde hem in een kribbe.  

De herders in het veld
In de nacht dat Jezus geboren 
werd, lagen er vlak bij Beth-
lehem herders in het veld. Ze 
hielden de wacht over hun 
schapen, toen ze opeens een 
helder licht zagen waar ze 
enorm van schrokken. Maar er 
verscheen ook een engel die zei 

dat ze niet bang moesten zijn. 
Integendeel, zei de engel, ik 
breng goed nieuws. Hij vertelde 
dat de herders naar Bethlehem 
moesten gaan, omdat daar de 
redder was geboren. De herders 
zouden het kind vinden in een 
kribbe, in doeken gewonden. 
Nadat de engel had gesproken, 
hoorden de herders een prachtig 
hemelkoor dat zong: “Ere zij God 
in de hoogste hemelen, en vrede 
op aarde, in de mensen een 
welbehagen.”

De herders in de stal 
De herders gehoorzaamden de 
engel en gingen naar Bethlehem. 
Daar vonden ze Maria en Jozef en 
inderdaad het pasgeboren kind 
in een kribbe, met naast de krib-
be een os en een ezel. De herders 
stonden vol bewondering, in 
aanbidding naast de kribbe. 
Nadat ze dit wonder hadden 
gezien, vertelden ze aan iedereen 
het bijzondere verhaal, waarna 
ze weer teruggingen naar hun 
kudde in het veld. 

De drie wijzen
Het stadje Bethlehem lag in 
Judea en de koning van Judea 
was Herodes. Niet lang na de 
geboorte van Jezus kwamen in 
Jeruzalem, de hoofdstad van Ju-
dea, drie wijze mannen aan. Om-
dat ze een ster hadden gezien, 
wisten ze dat er een nieuwe ko-
ning geboren was en ze waren 
op zoek naar die koning. Hero-
des riep zijn priesters en leraren 
bij elkaar die konden vertellen 
dat in de heilige boeken stond 
dat het kind in Bethlehem zou 
worden geboren. Herodes zei in 
het geheim tegen de drie wijzen 
dat ze naar Bethlehem moesten 
gaan en hem verslag moesten 
uitbrengen nadat ze het kind ge-
zien hadden. De wijzen gingen 
op pad en waren blij te zien dat 
de ster ze de weg wees. De ster 
bleef staan boven de plaats waar 
het kind was. Ze knielden bij het 
kind neer en gaven het geschen-
ken: goud, wierook en mirre. 

De kwade plannen 
van Herodes
De interesse van Herodes in 
het pasgeboren kind had geen 
vriendelijke reden. Hij vreesde 
de concurrentie. Deze nieuwe ko-
ning zou hem van zijn troon sto-
ten. In de nacht hoorden de drie 
wijze mannen een stem die zei: 
“Ga niet terug naar Herodes”. Ze 
besloten deze waarschuwing te 
volgen en gingen via een andere 
weg terug. Ook Jozef werd in een 
droom gewaarschuwd. Een engel 
sprak tot hem: “Neem het kind 
en zijn moeder en vlucht naar 
Egypte”. Jozef volgde deze raad 
op en hij bracht Maria en Jezus in 
Egypte in veiligheid. Herodes was 
woedend toen hij hoorde dat de 
wijzen zich niet aan de afspraak 
hadden gehouden om hem te 
vertellen waar het kind was. En 
hij nam geen halve maatregelen: 
hij gaf opdracht om alle kinderen 
in Bethlehem van twee jaar en 

jonger te doden. Op die manier 
dacht hij van zijn concurrent af 
te komen. Vanuit Egypte gingen 
Jozef, Maria en Jezus naar Naza-
reth, waar Jezus opgroeide. 

Ook voor wie, zoals ik, niet 
religieus is, is het kerstverhaal 
te zien als een verhaal over een 
nieuw begin, een verhaal van 
hoop en het overkomen van 
moeilijkheden. En het heeft, 

zoals we zien, veel kunstenaars 
geïnspireerd tot het maken 
van schilderijen. Ik wens alle 
lezers en de samenstellers van 
De Haagse Tijden een gezellige 
kerst en oudejaarsavond. En 
een mooi 2022 met weer leuke 
en mooie afleveringen van deze 
krant. 

Jacqueline Alders 
info@jacquelinealders.nl 
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ver de hele wereld klinkt binnenkort deze tekst uit de bijbel, uit het 
evangelie van Lucas: “En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en 
wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor 

henlieden geen plaats was in de herberg.” Het is natuurlijk het kerstverhaal, 
het verhaal van de geboorte van Jezus Christus. Verschillende musea In Den 
Haag hebben schilderijen in de collectie die belangrijke momenten uit dat 
kerstverhaal weergeven. Een aantal staat in het depot en deze schilderijen 
zijn dus niet te zien. Een extra reden om ze eens als illustratie van het kerst-
verhaal tevoorschijn te halen. 

O

Het kerstverhaal 
in Haagse Musea

De kindermoord te Bethlehem. Cornelis Cornelisz van Haarlem, 1591. 
Mauritshuis, Den Haag - niet te zien

Aanbidding der herders, Jan Steen, Museum Bredius

De vlucht naar Egypte. Adriaen van der Werff, 1710. Mauritshuis, Den Haag

Mauritshuis
Het Mauritshuis is misschien wel het bekendste museum in Den 
Haag. Het prachtige pand staat naast het torentje van de minis-
ter-president. Een klein museum van wereldformaat met een 
formidabele collectie wereldberoemde Nederlandse en Vlaamse 
zeventiende-eeuwse schilderkunst. Werken van Vermeer, Rem-
brandt, Potter en andere zeven tiende-eeuwse schilders.

Galerij Prins Willem V
Galerij Prins Willem V is ook een museum aan de Hofvijver, met als 
adres Buitenhof 33, naast de Gevangenpoort. Het noemt zichzelf 
“De verborgen Parel van Den Haag”. Prins Willem V van Oranje-Nas-
sau liet de zaal in 1774 bouwen om er zijn indruk wekkende schilde-
rijenverzameling tentoon te stellen aan het publiek. De wanden 
hangen er bomvol, zodat de rijkdom van zijn verzameling goed te 
zien is. Je vindt er ruim 150 oude meesters uit de collectie van het 
Mauritshuis, waaronder werken van Steen, Rubens en Potter.

Museum Bredius
Aan de Lange Vijverberg op nummer 14 vind je in een prachtig 
achttiende-eeuws herenhuis een van de onbekendere musea van 
Den Haag, het bijzondere Museum Bredius. De collectie van dit 
museum was ooit de privécollectie van één man, namelijk Abra-
ham Bredius. Je kunt er schilderijen en tekeningen van onder meer 
Rembrandt, Jan Steen en Hobbema bewonderen. En in het prachtige 
pand staan ook antieke meubelen, zilver, kristal en porselein. Kunst 
in een huiselijke sfeer en zeker de moeite waard om te bezoeken.
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Bouw mee aan
Haags karakter!

Stadsherstel Den Haag zet zich in voor het herstel en behoud van het historische 
-

houders door monumenten en beeldbepalende panden te kopen, te herstellen en 
een passende bestemming te geven. Zo bouwen zij aan Haags karakter al sinds 

Kijk snel op www.stadshersteldenhaag.nl

DEN HAAG

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 afscheids-
receptie luxe, uitgebreid of to the point. Voor de kleinere crematies is 

er ook De Prelude afscheidssalon.

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

Service Sanitair Verwarming Woning aanpassing Verbouwing DakService Sanitair Verwarming Woning aanpassing Verbouwing Dak
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Haagse Geluiden gaat over Haagse muziek, dansgelegenheden, 
muziekwinkels en platenzaken in de jaren ‘50, ‘60 en ‘70.

De bezetting bestaat uit Paul van Mel-
zen (bas/fluit/zang), Kid van Ettinger 
(zang/gitaar), Jaap Mossel (drums) en 
Foort Verbrugge (zang/mondharm). 
De heren hebben in een groot aantal 
Haagse topgroepen gespeeld, zoals 
The Mack, The Motions, The Scar-
lets, Big Wheel, Mistral, The Haigs en 
The Chiva’s. Foort is de enige niet-
Hage naar, hij komt uit Wemeldinge, 
Zeeland. Op een later tijdstip is gitarist 
Rinus Honig bij de band gekomen. Jaap 
kreeg drumles van de vermaarde John 
Engels Sr. De band nam verscheidene 
LP’s, EP’s en singles op. De single Red 
Rover uit 1970 belandt op nr. 29 in de 
top 40, en in datzelfde jaar nog ver-
schijnt de single Movin’ op nr. 32. Dit 
laatste nummer is ook uitgebracht in 
Frankrijk, België, Engeland en Duits-

land, waar het zelfs de alarmschijf 
wordt. In Movin’ wordt à la Creedence 
Clearwater Revival op een fascine-
rende wijze constant op hetzelfde 
thema voortgeborduurd, zonder enige 
eentonigheid te bespeuren. De eerste 
LP wordt geproduceerd door Hans van 
Hemert op het Decca label en wordt 

opgenomen in de Phonogram studio 
in Hilversum. Manager is Ton van Dijk, 
tevens manager van de musical Hair, 
hoofdredacteur van Nieuwe Revu en 
later Panorama. Hij is een kennis van 

Foort, die hem met de Hagenaars in 
contact brengt. Naast zijn muzikale 
activiteiten is Foort een verdienstelijk 
kunstschilder van abstracte voorstel-
lingen. Op een van de LP-hoezen prijkt 
een schildering van zijn hand. In zijn 
latere leven is hij blijven schilderen 
en tot ieders verbazing nog een tijdje 
predikant geweest in zijn oude Zeeuw-
se omgeving. In 2020 overleed hij. De 
Mailer Mackenzie Band staat onder 
contract bij boekingsbureau Paul 
Acket (destijds in de Theresiastraat). 
De band oefent altijd in een zaaltje 

achter toenmalig café Little Come In 
aan het Spui. In dit café repeteren veel 
Haagse bands, en het is ook drukbe-
zocht door leden van diverse bands. 
De band speelt veel in Nederland en 
Duitsland, niet in clubs, maar in grote 
zalen, hallen en op openluchtfestivals. 
Met uitzondering van een optreden in 
het Paard van Troje en Amicitia is er 
nauwelijks in Den Haag gespeeld. Kid 
is altijd musicus gebleven, hij is een 
zeer getalenteerd gitarist/bassist. Hij 
wordt studiomuzikant en begeleider 
van artiesten en cabaretiers tijdens 
theater optredens. Paul en Jaap zijn 
later het bedrijfsleven ingegaan. 

Robert Mindé
romin@ziggo.nl

Mailer Mackenzie Band
Mailer Mackenzie Band is een Haagse soft hardrockband die bestaan heeft 
van 1969 t/m 1972. De band speelde nummers van een paar minuten, be-
geleid door gitaar en soms gearrangeerd met andere instrumenten zoals 
piano of viool. De arrangementen worden gemaakt door Hans van Hemert 
en de nummers geschreven door o.a. Peter Koelewijn, Hans van Hemert, 
Paul van Melzen en Jaap Mossel. Mailer Mackenzie Band is ook niet vies 
van het bewerken van Elvis Presley nummers. Tijdens optredens oogsten 
ze veel succes met Jailhouse Rock. 
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Ingrediënten voor 4 personen, 
uiteraard biologisch...
• 1 rode ui gesnipperd
• 1 teentje fijngesneden knoflook
• 2 komkommers
• 1 rode paprika
• 10 tomaten
• zout en peper
• 1 eetlepel verse tijm
• 1 eetlepel agavesiroop (honing kan ook)
• 1 eetlepel citroensap
• 1 scheutje lekkere olijfolie
• 5 takjes verse munt

Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Vegane Glorie, restaurant van de toekomst! We hebben onlangs 
uitstekend gegeten bij Vegane Glorie (zie recensie in het vorige 
nummer), in onze ogen horeca van de toekomst. Je kan er terecht 
voor een kop koffie, een lunch, een goed glas wijn of een complete 
maaltijd. Alles is gericht op duurzaamheid en op het behoud van 
onze moeder aarde. Els en ik denken dat misschien al over een 
jaar of tien elk middenklasse restaurant of eetcafé min of meer 
zo is als Vegane Glorie. Geen geitenwollensokken hippies maar 
realistische en idealistische ondernemers. 

Zelf zeggen de ondernemers op de web-
site: “Bij Vegane Glorie proberen we van de 
wereld een prachtplek te maken, met elke 
heerlijke hap die we nemen. We serveren 
zalige plantaardige maaltijden en drankjes. 
Fris en vers bereid met liefde voor jou en de 
natuur. En we proberen dit zo biologisch te 
maken als we maar kunnen!” 

Komkommersalade met 
tomaten en knoflook
We kregen het volgende recept uit de keu-
ken van Vegane Glorie. Het is makkelijk te 
maken en ook nog eens erg lekker en zeker 

iets voor als het zonnetje weer gaat schijnen. 
Lekker fris met een subtiel zoetje!

Bereiding
Makkelijker kan het niet...
1. Snipper de ui en de knoflook
2.  Snijd de komkommers, tomaten en de 

paprika in blokjes van 2 centimeter
3.  Doe alles in een schaal en mix met de 

rest van de ingrediënten en breng op 
smaak met peper en zout

Eet smakelijk!

VEGANE GLORIE

Vegane Glorie
Douzastraat 1, Den Haag
Reserveren via: www.veganeglorie.com

Voorgerecht vanaf € 7,50
Bijgerecht vanaf € 4,50
Lunch vanaf € 7,50
Hoofdgerecht vanaf € 14,50
Desserts vanaf € 4,50
Drankjes  niet duur
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Bouw mee aan
Haags karakter!

Stadsherstel Den Haag zet zich in voor het herstel en behoud van het historische 
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houders door monumenten en beeldbepalende panden te kopen, te herstellen en 
een passende bestemming te geven. Zo bouwen zij aan Haags karakter al sinds 

Kijk snel op www.stadshersteldenhaag.nl
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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 afscheids-
receptie luxe, uitgebreid of to the point. Voor de kleinere crematies is 

er ook De Prelude afscheidssalon.

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

De bezetting bestaat uit Paul van Mel-
zen (bas/fluit/zang), Kid van Ettinger 
(zang/gitaar), Jaap Mossel (drums) en 
Foort Verbrugge (zang/mondharm). 
De heren hebben in een groot aantal 
Haagse topgroepen gespeeld, zoals 
The Mack, The Motions, The Scar-
lets, Big Wheel, Mistral, The Haigs en 
The Chiva’s. Foort is de enige niet-
Hage naar, hij komt uit Wemeldinge, 
Zeeland. Op een later tijdstip is gitarist 
Rinus Honig bij de band gekomen. Jaap 
kreeg drumles van de vermaarde John 
Engels Sr. De band nam verscheidene 
LP’s, EP’s en singles op. De single Red 
Rover uit 1970 belandt op nr. 29 in de 
top 40, en in datzelfde jaar nog ver-
schijnt de single Movin’ op nr. 32. Dit 
laatste nummer is ook uitgebracht in 
Frankrijk, België, Engeland en Duits-

land, waar het zelfs de alarmschijf 
wordt. In Movin’ wordt à la Creedence 
Clearwater Revival op een fascine-
rende wijze constant op hetzelfde 
thema voortgeborduurd, zonder enige 
eentonigheid te bespeuren. De eerste 
LP wordt geproduceerd door Hans van 
Hemert op het Decca label en wordt 

opgenomen in de Phonogram studio 
in Hilversum. Manager is Ton van Dijk, 
tevens manager van de musical Hair, 
hoofdredacteur van Nieuwe Revu en 
later Panorama. Hij is een kennis van 

Foort, die hem met de Hagenaars in 
contact brengt. Naast zijn muzikale 
activiteiten is Foort een verdienstelijk 
kunstschilder van abstracte voorstel-
lingen. Op een van de LP-hoezen prijkt 
een schildering van zijn hand. In zijn 
latere leven is hij blijven schilderen 
en tot ieders verbazing nog een tijdje 
predikant geweest in zijn oude Zeeuw-
se omgeving. In 2020 overleed hij. De 
Mailer Mackenzie Band staat onder 
contract bij boekingsbureau Paul 
Acket (destijds in de Theresiastraat). 
De band oefent altijd in een zaaltje 

achter toenmalig café Little Come In 
aan het Spui. In dit café repeteren veel 
Haagse bands, en het is ook drukbe-
zocht door leden van diverse bands. 
De band speelt veel in Nederland en 
Duitsland, niet in clubs, maar in grote 
zalen, hallen en op openluchtfestivals. 
Met uitzondering van een optreden in 
het Paard van Troje en Amicitia is er 
nauwelijks in Den Haag gespeeld. Kid 
is altijd musicus gebleven, hij is een 
zeer getalenteerd gitarist/bassist. Hij 
wordt studiomuzikant en begeleider 
van artiesten en cabaretiers tijdens 
theater optredens. Paul en Jaap zijn 
later het bedrijfsleven ingegaan. 

Robert Mindé
romin@ziggo.nl

Mailer Mackenzie Band
Mailer Mackenzie Band is een Haagse soft hardrockband die bestaan heeft 
van 1969 t/m 1972. De band speelde nummers van een paar minuten, be-
geleid door gitaar en soms gearrangeerd met andere instrumenten zoals 
piano of viool. De arrangementen worden gemaakt door Hans van Hemert 
en de nummers geschreven door o.a. Peter Koelewijn, Hans van Hemert, 
Paul van Melzen en Jaap Mossel. Mailer Mackenzie Band is ook niet vies 
van het bewerken van Elvis Presley nummers. Tijdens optredens oogsten 
ze veel succes met Jailhouse Rock. 
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Ingrediënten voor 4 personen, 
uiteraard biologisch...
• 1 rode ui gesnipperd
• 1 teentje fijngesneden knoflook
• 2 komkommers
• 1 rode paprika
• 10 tomaten
• zout en peper
• 1 eetlepel verse tijm
• 1 eetlepel agavesiroop (honing kan ook)
• 1 eetlepel citroensap
• 1 scheutje lekkere olijfolie
• 5 takjes verse munt

Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Vegane Glorie, restaurant van de toekomst! We hebben onlangs 
uitstekend gegeten bij Vegane Glorie (zie recensie in het vorige 
nummer), in onze ogen horeca van de toekomst. Je kan er terecht 
voor een kop koffie, een lunch, een goed glas wijn of een complete 
maaltijd. Alles is gericht op duurzaamheid en op het behoud van 
onze moeder aarde. Els en ik denken dat misschien al over een 
jaar of tien elk middenklasse restaurant of eetcafé min of meer 
zo is als Vegane Glorie. Geen geitenwollensokken hippies maar 
realistische en idealistische ondernemers. 

Zelf zeggen de ondernemers op de web-
site: “Bij Vegane Glorie proberen we van de 
wereld een prachtplek te maken, met elke 
heerlijke hap die we nemen. We serveren 
zalige plantaardige maaltijden en drankjes. 
Fris en vers bereid met liefde voor jou en de 
natuur. En we proberen dit zo biologisch te 
maken als we maar kunnen!” 

Komkommersalade met 
tomaten en knoflook
We kregen het volgende recept uit de keu-
ken van Vegane Glorie. Het is makkelijk te 
maken en ook nog eens erg lekker en zeker 

iets voor als het zonnetje weer gaat schijnen. 
Lekker fris met een subtiel zoetje!

Bereiding
Makkelijker kan het niet...
1. Snipper de ui en de knoflook
2.  Snijd de komkommers, tomaten en de 

paprika in blokjes van 2 centimeter
3.  Doe alles in een schaal en mix met de 

rest van de ingrediënten en breng op 
smaak met peper en zout

Eet smakelijk!

VEGANE GLORIE

Vegane Glorie
Douzastraat 1, Den Haag
Reserveren via: www.veganeglorie.com

Voorgerecht vanaf € 7,50
Bijgerecht vanaf € 4,50
Lunch vanaf € 7,50
Hoofdgerecht vanaf € 14,50
Desserts vanaf € 4,50
Drankjes  niet duur
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2001) behoorde tot de Neder-
landse bestuurlijke en militaire 
elite. Hij werd geboren in 1903 
en het lag voor de hand dat 
ook hij, net als enkele van zijn 
voorouders, een loopbaan in het 
leger of de marine zou volgen. 
Maar het liep allemaal anders, hij 
koos een burgerlijke loopbaan en 
werd directeur van de (toenma-

lige) verzekeringsmaatschappij 
De Nederlanden van 1845. Hij 
was overigens wel reserveka-
pitein bij de bereden artillerie, 
een legeronderdeel dat paarden 
gebruikte. Zijn batterij leverde 
in mei 1940 hevige strijd met 
Duitse luchtlandingstroepen die 
het Haagse vliegveld Ockenburg 
hadden bezet en een grote be-
dreiging waren voor de regering 
en het vorstenhuis. 

Na de capitulatie kwam Boel-
laard al snel in een verzetsgroep 
terecht, de Ordedienst (OD) die 
voornamelijk bestond uit officie-
ren van conservatieve signatuur. 
Trouw aan het koningshuis, God 
en het vaderland waren belang-
rijke drijfveren van de deelne-
mers. Ook waren zij beducht 
voor een machtsvacuüm als 
Duitsland verslagen werd en er 
mogelijk een gevaarlijke periode 
van anarchie zou aanbreken. In 
dat geval zou de Ordedienst als 
een betrouwbaar instrument van 
de regering kunnen optreden. 
Naïviteit en onvoorzichtigheid 
eisten al spoedig een zware tol. 

In september 1941 werd een 
groot aantal leden gegrepen 
en naar concentratiekampen 
gestuurd. Op 3 mei 1942 werden 
er 72 en een week later nog eens 
twintig van hen doodgeschoten. 

Boellaard zat maanden gevan-
gen in de Scheveningse straf-
gevangenis en hij voelde zich 

daar todeskandidat. Hij heeft 
in die periode een uitgebreid 
dagboek kunnen bijhouden, 
met een potloodje geschreven 
op glad toiletpapier en in een 
bibliotheekboek uit de gevange-
nis gesmokkeld - en bewaard 
gebleven. Bij ieder verhoor heeft 
hij zich buitengewoon stand-
vastig gedragen en hij was niet 
bevreesd de Duitsers een grote 
mond te geven. Op 14 mei werd 
hij naar Clingendael gebracht. In 
zijn dagboek schrijft hij over die 

dag (citaat ontleend aan Wees 
manlijk, zijt sterk van Jolande 
Withuis, 2008): “(...) nu ik voor 
hem (Himmler) sta, is hij kleiner 
dan ik gedacht had: kort, gezet, 
borst vol ridderorden, de hoog 
opgebouwde ploertenpet maakt 
het geheel topzwaar en weinig 
indrukwekkend. Geen soldaat, 
eerder een kantoorman. Maar 
de sluwe intelligentie van de 
strakke mond, waaruit de vragen 
roffelen, en van de doordringen-
de ogen, ietwat verborgen door 
de glans van zijn lorgnet, die 
mond en die ogen herstellen het 
evenwicht weer; zij zorgen dat 
de dodelijke angst zal blijven, 
ook nadat hij vertrokken is (...)”

Boellaard overleefde de kampen 
Natzweiler (“erger dan de kogel” 
schreef hij) en Dachau, bleef 
overal en te allen tijde standvas-
tig en werd de vertrouwensman 
voor tallozen - van allerlei snit 
en slag. Zijn naoorlogse leven 
stond voor een groot deel in 
dienst van zijn ex-medegevan-
genen en organisaties van het 
voormalig verzet. Velen hebben 
hem geprezen om zijn moed, op-
offeringsgezindheid en noemen 
hem een ‘ware held.’

Han Jordaan
H.J. (Han) Jordaan (1918–1945) 
kwam uit een familie van 
Twentse textielfabrikanten. Na 
zijn dienstplicht in 1937-38 
studeerde hij in Engeland, waar 
hij in juli 1940 textielingenieur 
werd en dienst nam bij de naar 
Engeland uitgeweken marine-
vliegdienst. Zijn vaardigheid 
met radiotelegrafie viel op en 
ook daarom werd hij gevraagd 
als agent/radiotelegrafist bij de 
Secret Operations Executive, die 
uiterst geheime opdrachten in 
bezette gebieden liet uitvoeren. 
Samen met een andere geheime 
agent, Ras, was hij nabij de 
bossen van de Holterberg in de 

nacht van 29 maart 1942 uit een 
bommenwerper gesprongen. Al-
les leek vlot te gaan, de zender 
was in goede staat terechtgeko-
men en Han kende de buurt als 
zijn broekzak. 

Binnen enkele dagen ging alles 
mis. De Duitsers grepen Ras al 
op 1 april en op 3 mei klapte de 
val dicht voor Jordaan, die niet 
gemerkt had dat hij al weken-
lang gevolgd werd. Ook zijn 
zendapparaat werd ingepikt 

en hij werd door de beulen 
gedwongen om met zijn eigen 
zender een bericht van zijn 
‘veilige’ aankomst naar Londen 
te sturen. Daarvoor moest hij 
zijn eigen geheime wachtwoord 
prijsgeven. Han vond dat het 
ergste niet, want nu kon hij 
alsnog zijn ‘security check’ 
gebruiken, een van tevoren afge-
sproken tikfout, die betekende: 
ik zit gevangen. Het leek hem de 
enige mogelijkheid om Londen 
te waarschuwen dat er iets hele-
maal verkeerd was gelopen.

Hij seinde zijn bericht, gaf zijn 
wachtwoord en ‘vergiste’ zich 
volgens afspraak. Dit had in 
Londen moeten opvallen, maar 
er werd niet op gereageerd - 
integendeel, SOE bleef steeds 
weer nieuwe geheime agenten 
sturen met verschrikkelijke 
gevolgen voor de parachutis-
ten die na hun landing direct 
werden opgewacht door de 
Duitsers. Ook het Nederlandse 
verzet dat daarbij betrokken 
was leed zware verliezen. 

Han werd een geknakt mens. 
Hij is zich blijven afvragen 
hoe en waar er zoveel was 
misgelopen en dat sloopte 
hem. Daar kwam natuurlijk de 
beklemming van een mogelijke 
executie bij. Hij werd eerst naar 
de beruchte SD-gevangenis, het 
inmiddels afgebrande groot-
seminarie in het Brabantse 
Haaren gebracht. Vandaar is hij 
op 11 februari 1945 met een 
gevangenentransport naar de 
steengroeven van Mauthausen 
gebracht. Zijn laatste restje 
leven verloor hij daar op 21 
april, 26 jaar oud. “...hij was 
een zacht en vriendelijk mens, 
waarvan een groote beschaving 
uitging...” schreef C. Vrolijk, een 
medegevangene van Jordaan.  

Jacques de Zwart
jrdezwart@me.com

Het landgoed met het park was 
niet alleen een groot verdedi-
gingscomplex als onderdeel van 
de festung Scheveningen, het 
was ook de residentie van de 
reichskommisar für den besetzten 
gebiete in die Niederlände, Arthur 
Seyss-Inquart (1892-1946). Hij 
nam in 1941 zijn intrek in het 
landhuis dat eind zestiende eeuw 
werd gebouwd en ooit aan de 
familie Van Brienen toebehoorde. 
De rijkscommissaris liet heel wat 
verbouwen en er kwam een zon-
newijzer op het gazon. Tot in de 
verre omtrek was de residentie 
beveiligd, waaraan de bunkers en 
kazerneachtige bouwsels voor de 
SS-lijfgarde herinneren.

Op een hoek van de conciërge-
woning tegenover het landhuis 
bevindt zich een bescheiden 
bronzen plaquette. Die herinnert 

aan een van de meest bizarre ope-
raties uit de Tweede Wereldoor-
log: het Englandspiel. Landgoed 
Clingendael was het schitterende 
decor voor het eerste bedrijf 
daarvan: het verhoor op 14 mei 
1942 van Han Jordaan, geheim 
agent, uit Engeland afkomstig, en 
Pim Boellaard, die een spilfunc-
tie vervulde in het Nederlandse 
verzet. Het kost moeite om in 
dit verband te spreken van een 
’spel’, waarbij ‘spelers’ betrokken 
waren, of te denken dat er een 
glorieuze winnaar zou zijn. Zowel 
geallieerden als Duitsers speelden 
het ‘game’ met boosaardige grim-
migheid. Mensenlevens hadden 
daarin nog niet de waarde van 
een zandkorrel. 

Het begon ermee dat de Duitsers 
Nederlandse geheim agenten 
gevangenzette, hun codes om 

te communiceren met de Britse 
Special Operations Executive 
(SOE) ontfutselden en daarmee 
valse informatie naar de Britten 
stuurden. Hoewel de spionnen 
via hun berichten van tevoren af-
gesproken tekens gaven om te la-
ten weten dat ze waren opgepakt, 
pikte de SOE die niet op. Of dit 
per ongeluk of expres gebeurde, 
is nog steeds een onbeantwoorde 
vraag. Bijna tachtig jaar na het 
‘spiel’ zijn de Britse archieven 
nog niet volledig open. Het enige 
dat werkelijk vaststaat, is dat 
het honderden Nederlanders het 
leven gekost heeft.

De twee Nederlandse deelnemers 
aan het eerste bedrijf van het 
‘spiel’, de gevangenen Jordaan, 23 
jaar, en Boellaard, 40 jaar, hebben 
toen nooit geweten wat er aan de 
hand was. Als gevolg van verraad 
werden beiden gearresteerd, 
ze kenden elkaar niet en wisten 
niet wat de redenen waren voor 
het verhoor. Dat laatste wisten 
de Duitsers wel, zij wilden een 
‘beeld’ krijgen van het Neder-

landse verzet om de bestrijding 
daarvan te verfijnen en kozen 
twee gevangenen. De Duitsers 
hadden bedacht dat een ontspan-
nen wandeling in de schitterende 
ambiance van Seyss geschikt zou 
zijn om die eens rustig over hun 
motieven uit te horen. Zo kuierde 

de Duitse nomenklatoera met zijn 
gevangenen rustig door het park, 
terwijl achter iedere struik en 
boom een zwaarbewapende SS’er 
van de lijfwacht stond.

Pim Boellaard
Willem (Pim) Boelaard (1903–
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Het landhuis waar Seyss-Inquart in 1941 zijn intrek nam. Foto: Milja de Zwart

De bronzen plaquette die herinnert aan het Englandspiel. Foto: Milja de Zwart

De conciërgewoning. Foto: Milja de Zwart

Pim Boellaard. Still uit film, vertoond in het Oranjehotel

Han Jordaan. Foto: Oorlogsgravenstichting

lingendael. Het landhuis, tot in de puntjes onderhouden, prijkt in de 
zon tussen vijvers en geboomte van het gelijknamige Haagse park. 
Het is bij de Hagenaars een geliefd wandelgebied, men flaneert langs 

waterpartijen, genietend van kleurige rododendrons, de Japanse Tuin en het 
Sterrenbos. Op veel plaatsen in het park is de Tweede Wereldoorlog zichtbaar 
aanwezig. Tientallen bunkers en luchtafweerstellingen, soms overgroeid of 
bedekt met bosgrond, staan onder het geboomte en een groot deel van het 
terrein wordt begrensd door een tankgracht. 

C
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Clingendael, schitterend 
decor voor gruwelijk ‘spel’ 

deel 1
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2001) behoorde tot de Neder-
landse bestuurlijke en militaire 
elite. Hij werd geboren in 1903 
en het lag voor de hand dat 
ook hij, net als enkele van zijn 
voorouders, een loopbaan in het 
leger of de marine zou volgen. 
Maar het liep allemaal anders, hij 
koos een burgerlijke loopbaan en 
werd directeur van de (toenma-

lige) verzekeringsmaatschappij 
De Nederlanden van 1845. Hij 
was overigens wel reserveka-
pitein bij de bereden artillerie, 
een legeronderdeel dat paarden 
gebruikte. Zijn batterij leverde 
in mei 1940 hevige strijd met 
Duitse luchtlandingstroepen die 
het Haagse vliegveld Ockenburg 
hadden bezet en een grote be-
dreiging waren voor de regering 
en het vorstenhuis. 

Na de capitulatie kwam Boel-
laard al snel in een verzetsgroep 
terecht, de Ordedienst (OD) die 
voornamelijk bestond uit officie-
ren van conservatieve signatuur. 
Trouw aan het koningshuis, God 
en het vaderland waren belang-
rijke drijfveren van de deelne-
mers. Ook waren zij beducht 
voor een machtsvacuüm als 
Duitsland verslagen werd en er 
mogelijk een gevaarlijke periode 
van anarchie zou aanbreken. In 
dat geval zou de Ordedienst als 
een betrouwbaar instrument van 
de regering kunnen optreden. 
Naïviteit en onvoorzichtigheid 
eisten al spoedig een zware tol. 

In september 1941 werd een 
groot aantal leden gegrepen 
en naar concentratiekampen 
gestuurd. Op 3 mei 1942 werden 
er 72 en een week later nog eens 
twintig van hen doodgeschoten. 

Boellaard zat maanden gevan-
gen in de Scheveningse straf-
gevangenis en hij voelde zich 

daar todeskandidat. Hij heeft 
in die periode een uitgebreid 
dagboek kunnen bijhouden, 
met een potloodje geschreven 
op glad toiletpapier en in een 
bibliotheekboek uit de gevange-
nis gesmokkeld - en bewaard 
gebleven. Bij ieder verhoor heeft 
hij zich buitengewoon stand-
vastig gedragen en hij was niet 
bevreesd de Duitsers een grote 
mond te geven. Op 14 mei werd 
hij naar Clingendael gebracht. In 
zijn dagboek schrijft hij over die 

dag (citaat ontleend aan Wees 
manlijk, zijt sterk van Jolande 
Withuis, 2008): “(...) nu ik voor 
hem (Himmler) sta, is hij kleiner 
dan ik gedacht had: kort, gezet, 
borst vol ridderorden, de hoog 
opgebouwde ploertenpet maakt 
het geheel topzwaar en weinig 
indrukwekkend. Geen soldaat, 
eerder een kantoorman. Maar 
de sluwe intelligentie van de 
strakke mond, waaruit de vragen 
roffelen, en van de doordringen-
de ogen, ietwat verborgen door 
de glans van zijn lorgnet, die 
mond en die ogen herstellen het 
evenwicht weer; zij zorgen dat 
de dodelijke angst zal blijven, 
ook nadat hij vertrokken is (...)”

Boellaard overleefde de kampen 
Natzweiler (“erger dan de kogel” 
schreef hij) en Dachau, bleef 
overal en te allen tijde standvas-
tig en werd de vertrouwensman 
voor tallozen - van allerlei snit 
en slag. Zijn naoorlogse leven 
stond voor een groot deel in 
dienst van zijn ex-medegevan-
genen en organisaties van het 
voormalig verzet. Velen hebben 
hem geprezen om zijn moed, op-
offeringsgezindheid en noemen 
hem een ‘ware held.’

Han Jordaan
H.J. (Han) Jordaan (1918–1945) 
kwam uit een familie van 
Twentse textielfabrikanten. Na 
zijn dienstplicht in 1937-38 
studeerde hij in Engeland, waar 
hij in juli 1940 textielingenieur 
werd en dienst nam bij de naar 
Engeland uitgeweken marine-
vliegdienst. Zijn vaardigheid 
met radiotelegrafie viel op en 
ook daarom werd hij gevraagd 
als agent/radiotelegrafist bij de 
Secret Operations Executive, die 
uiterst geheime opdrachten in 
bezette gebieden liet uitvoeren. 
Samen met een andere geheime 
agent, Ras, was hij nabij de 
bossen van de Holterberg in de 

nacht van 29 maart 1942 uit een 
bommenwerper gesprongen. Al-
les leek vlot te gaan, de zender 
was in goede staat terechtgeko-
men en Han kende de buurt als 
zijn broekzak. 

Binnen enkele dagen ging alles 
mis. De Duitsers grepen Ras al 
op 1 april en op 3 mei klapte de 
val dicht voor Jordaan, die niet 
gemerkt had dat hij al weken-
lang gevolgd werd. Ook zijn 
zendapparaat werd ingepikt 

en hij werd door de beulen 
gedwongen om met zijn eigen 
zender een bericht van zijn 
‘veilige’ aankomst naar Londen 
te sturen. Daarvoor moest hij 
zijn eigen geheime wachtwoord 
prijsgeven. Han vond dat het 
ergste niet, want nu kon hij 
alsnog zijn ‘security check’ 
gebruiken, een van tevoren afge-
sproken tikfout, die betekende: 
ik zit gevangen. Het leek hem de 
enige mogelijkheid om Londen 
te waarschuwen dat er iets hele-
maal verkeerd was gelopen.

Hij seinde zijn bericht, gaf zijn 
wachtwoord en ‘vergiste’ zich 
volgens afspraak. Dit had in 
Londen moeten opvallen, maar 
er werd niet op gereageerd - 
integendeel, SOE bleef steeds 
weer nieuwe geheime agenten 
sturen met verschrikkelijke 
gevolgen voor de parachutis-
ten die na hun landing direct 
werden opgewacht door de 
Duitsers. Ook het Nederlandse 
verzet dat daarbij betrokken 
was leed zware verliezen. 

Han werd een geknakt mens. 
Hij is zich blijven afvragen 
hoe en waar er zoveel was 
misgelopen en dat sloopte 
hem. Daar kwam natuurlijk de 
beklemming van een mogelijke 
executie bij. Hij werd eerst naar 
de beruchte SD-gevangenis, het 
inmiddels afgebrande groot-
seminarie in het Brabantse 
Haaren gebracht. Vandaar is hij 
op 11 februari 1945 met een 
gevangenentransport naar de 
steengroeven van Mauthausen 
gebracht. Zijn laatste restje 
leven verloor hij daar op 21 
april, 26 jaar oud. “...hij was 
een zacht en vriendelijk mens, 
waarvan een groote beschaving 
uitging...” schreef C. Vrolijk, een 
medegevangene van Jordaan.  

Jacques de Zwart
jrdezwart@me.com

Het landgoed met het park was 
niet alleen een groot verdedi-
gingscomplex als onderdeel van 
de festung Scheveningen, het 
was ook de residentie van de 
reichskommisar für den besetzten 
gebiete in die Niederlände, Arthur 
Seyss-Inquart (1892-1946). Hij 
nam in 1941 zijn intrek in het 
landhuis dat eind zestiende eeuw 
werd gebouwd en ooit aan de 
familie Van Brienen toebehoorde. 
De rijkscommissaris liet heel wat 
verbouwen en er kwam een zon-
newijzer op het gazon. Tot in de 
verre omtrek was de residentie 
beveiligd, waaraan de bunkers en 
kazerneachtige bouwsels voor de 
SS-lijfgarde herinneren.

Op een hoek van de conciërge-
woning tegenover het landhuis 
bevindt zich een bescheiden 
bronzen plaquette. Die herinnert 

aan een van de meest bizarre ope-
raties uit de Tweede Wereldoor-
log: het Englandspiel. Landgoed 
Clingendael was het schitterende 
decor voor het eerste bedrijf 
daarvan: het verhoor op 14 mei 
1942 van Han Jordaan, geheim 
agent, uit Engeland afkomstig, en 
Pim Boellaard, die een spilfunc-
tie vervulde in het Nederlandse 
verzet. Het kost moeite om in 
dit verband te spreken van een 
’spel’, waarbij ‘spelers’ betrokken 
waren, of te denken dat er een 
glorieuze winnaar zou zijn. Zowel 
geallieerden als Duitsers speelden 
het ‘game’ met boosaardige grim-
migheid. Mensenlevens hadden 
daarin nog niet de waarde van 
een zandkorrel. 

Het begon ermee dat de Duitsers 
Nederlandse geheim agenten 
gevangenzette, hun codes om 

te communiceren met de Britse 
Special Operations Executive 
(SOE) ontfutselden en daarmee 
valse informatie naar de Britten 
stuurden. Hoewel de spionnen 
via hun berichten van tevoren af-
gesproken tekens gaven om te la-
ten weten dat ze waren opgepakt, 
pikte de SOE die niet op. Of dit 
per ongeluk of expres gebeurde, 
is nog steeds een onbeantwoorde 
vraag. Bijna tachtig jaar na het 
‘spiel’ zijn de Britse archieven 
nog niet volledig open. Het enige 
dat werkelijk vaststaat, is dat 
het honderden Nederlanders het 
leven gekost heeft.

De twee Nederlandse deelnemers 
aan het eerste bedrijf van het 
‘spiel’, de gevangenen Jordaan, 23 
jaar, en Boellaard, 40 jaar, hebben 
toen nooit geweten wat er aan de 
hand was. Als gevolg van verraad 
werden beiden gearresteerd, 
ze kenden elkaar niet en wisten 
niet wat de redenen waren voor 
het verhoor. Dat laatste wisten 
de Duitsers wel, zij wilden een 
‘beeld’ krijgen van het Neder-

landse verzet om de bestrijding 
daarvan te verfijnen en kozen 
twee gevangenen. De Duitsers 
hadden bedacht dat een ontspan-
nen wandeling in de schitterende 
ambiance van Seyss geschikt zou 
zijn om die eens rustig over hun 
motieven uit te horen. Zo kuierde 

de Duitse nomenklatoera met zijn 
gevangenen rustig door het park, 
terwijl achter iedere struik en 
boom een zwaarbewapende SS’er 
van de lijfwacht stond.

Pim Boellaard
Willem (Pim) Boelaard (1903–
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Het landhuis waar Seyss-Inquart in 1941 zijn intrek nam. Foto: Milja de Zwart

De bronzen plaquette die herinnert aan het Englandspiel. Foto: Milja de Zwart

De conciërgewoning. Foto: Milja de Zwart

Pim Boellaard. Still uit film, vertoond in het Oranjehotel

Han Jordaan. Foto: Oorlogsgravenstichting

lingendael. Het landhuis, tot in de puntjes onderhouden, prijkt in de 
zon tussen vijvers en geboomte van het gelijknamige Haagse park. 
Het is bij de Hagenaars een geliefd wandelgebied, men flaneert langs 

waterpartijen, genietend van kleurige rododendrons, de Japanse Tuin en het 
Sterrenbos. Op veel plaatsen in het park is de Tweede Wereldoorlog zichtbaar 
aanwezig. Tientallen bunkers en luchtafweerstellingen, soms overgroeid of 
bedekt met bosgrond, staan onder het geboomte en een groot deel van het 
terrein wordt begrensd door een tankgracht. 

C
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In de groene wijk Escamp verhuurt WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) sociale 
aanleunwoningen voor 67-plussers aan de Zwaardvegers- en Steenhouwersgaarde.

WAT BIEDEN WIJ?
De woningen worden verhuurd aan eenpersoonshuishoudens met een inkomen 
tot € 23.750 of aan tweepersoonshuishoudens met een inkomen tot € 32.200 
(prijspeil 2021). De kale huurprijzen liggen tussen de € 500 en € 550 per maand. 

WZH kan de complete dienstverlening aan senioren leveren, van de verhuur 
tot en met de zorgverlening.

BENT U NIEUWSGIERIG GEWORDEN 
EN WILT U MEER INFORMATIE? 
Bel met de Klantenservice van WZH 
via 070 - 756 16 00 of neem een kijkje 
op onze website: 
www.wzh.nl/garantwoning-huren

OP ZOEK NAAR EEN
UNIEKE GARANTWONING 
IN DE GROENE WIJK ESCAMP?

Ik verwees in mijn artikel naar het monu-
mentaal koffietentje op de Wassenaarse 
Buurtweg, nabij de Landscheidingsweg. 
Wie de laatste tijd langs dit tentje reed, 
viel twee dingen op. Ten eerste dat het 
verplaatst was en ten tweede dat het er 
erg vervallen uitzag. Er waren in Was-
senaar onderhandelingen gaande met 
diverse geïnteresseerden voor het huisje, 
maar tot een verkoop is het tot op heden 
niet gekomen. Volgens een artikel in de 
Wassenaarse Krant is het niet tot een 
overeenkomst gekomen tussen de in 
2020 uit de selectieprocedure gekomen 
koper ‘nummer 1’ en de gemeente. Nieu-
we onderhandelingen met meerdere ge-
interesseerden worden gestart. Inmiddels 
was ook gebleken dat de toestand van het 
keetje zo slecht was dat er van een door-
start op dat moment geen sprake kon 
zijn. Hoewel dus geen geschikte koper, 
was men wel zo verstandig dit historisch 
huisje te laten opknappen door een Leid-
se aannemer. Daar is inmiddels een start 
mee gemaakt en wanneer men nu langs 
het huisje rijdt, ziet het er nog steeds niet 

fraai uit, maar er wordt aan gewerkt. Het 
huisje is tot op de naad gestript en zo te 
zien wordt dat vervangen wat echt nodig 
is, zonder aan het karakter van het keetje 
te komen. De afronding van het herstel-
project zou in november gerealiseerd zijn, 
hoewel daar tot op heden niets van blijkt.
Hopelijk kunnen we in het nieuwe jaar 
hier dan na een wandeling in die mooie 
omgeving of na een hockeywedstrijd op 
de naastgelegen hockeyvelden, iets gaan 
gebruiken. We wachten met enthousi-
asme op de heropening van dit prachtig 
stukje geschiedenis.

Fred Verdelman
verdel@ziggo.nl

Koffiehuisje aan 
de Wassenaarse Buurtweg

n de Haagse Tijden van 20 augustus 2019 refereert Carel
Goseling aan een eerder door mij in deze leuke krant
geschreven artikel van 23 juli 2019 betreffende het zoge-

noemde Peemankeetje. Het was eigenlijk mijn reactie op een eer-
der verschenen artikel over een Haags fenomeen: de koffietent.

I

Het monumentaal koffietentje
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Kerststal Lourdeskerk

Aanschouw een levensgrote echte 
kerststal in winterse sferen in de 
Lourdeskerk te Scheveningen. In 
de kerststal vind je echte dieren 
zoals een ezel, pony’s, alpaca’s, 
kippen en konijnen én natuurlijk 
Joseph en Maria die het kerstver-
haal zullen vertellen en uitbeelden. 
De dieren zijn handtam en mogen 
geaaid worden dus ontzettend leuk 
voor de kleintjes. Op deze dagen staan er diverse kerstkraampjes, Koek en Zopie 
voor winterse hapjes en/of drankjes en zal de kerstman aanwezig zijn. Kortom, een 
beleving voor jong en oud. 

Wanneer & waar: za 18 & zo 19 dec, 12.00u – 17.00u, Lourdeskerk Scheveningen,  
Berkenbosch Blokstraat 9a
Meer info via www.lourdeskerk-scheveningen.nl

Unieke wandeling met archiefbeelden van Beeld en Geluid

Beeld en Geluid Den Haag heeft 
een unieke gratis stadswandeling 
gemaakt die u meeneemt langs der-
tien bekende plekken in Den Haag 
waar vroeger grote gebeurtenissen 
plaatsvonden. Denk aan de brand 
in het Paleis Noordeinde en de ope-
ning van de Haagse Bijenkorf, waar 
de eerste roltrap van Nederland 
te vinden was. Deze bijzondere 

gebeurtenissen werden door het Polygoonjournaal vastgelegd en zijn terug te zien 
tijdens de wandeling. De centrumroute loopt in een rondje, we raden u aan om bij 
het Paleis Noordeinde te starten. De wandeling met unieke beelden neemt ongeveer 
anderhalf uur in beslag en neemt u mee door verschillende delen van de Haagse 
binnenstad. De route is gemakkelijk te printen vanaf de website van Beeld en Geluid 
Den Haag, maar kan ook op je telefoon worden bekeken.

Wanneer & waar: t/m vr 31 dec, centrum Den Haag
Meer info via www.beeldengeluid.nl

Dromen als Messiaen

In Dromen als Messiaen duik je 
voor even op bijzondere wijze in de 
wereld van de Franse organist en 
componist Olivier Messiaen (1908- 
1992). Een wereld waarin kleur 
en klank onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. Als bezoeker laat je 
je een uur lang onderdompelen in 
een concert waarin het orgel niet 
alleen het auditieve, maar ook het 
visuele brandpunt is. Terwijl organist Geerten van de Wetering de indrukwekkende 
orgelcyclus La Nativité du Seigneur van Messiaen speelt, projecteert audiovisueel 
kunstenaar Marcel Wierckx live gegenereerde beelden op het orgel. Deze beelden 
zijn gebaseerd op negen pasteltekeningen die de Franse schilder Charles Blanc-Gat-
ti, vriend van Messiaen, maakte naar aanleiding van een van de eerste uitvoeringen 
van La Nativité du Seigneur in 1936. Messiaen vertelde hem welke kleuren hij zag 
bij de samenklanken in zijn muziek. Dit kleurenspectrum van zijn muziek komt nu 
tot leven met de videoprojecties op het orgel. Een hallucinerende totaalervaring in 
klank en beeld in de monumentale Kloosterkerk.

Wanneer & waar: vr 24 dec, 8.00u, Kloosterkerk, Lange Voorhout 4
Meer info via www.kloosterkerk.nl

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

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

The Hague HighLights

Licht uit, spot aan! Na groot succes van de 
afgelopen jaren zet The Hague Highlights ook in 
2021 vier bijzondere plekken - hartje centrum 
Den Haag – in het volle licht. Tussen 17.30 tot 
22.00 uur bent u van woensdag 15 tot en met 
zaterdag 18 december van harte welkom om 
met vrienden, collega’s of familie de lichtkunst-
werken te bekijken. Waarom heet de Kneuter-

dijk eigenlijk de Kneuterdijk? Wat heeft het Mauritshuis met bloemen? En wanneer 
was de op een na laatste politieke moord? De lichtkunstwerken van The Hague 
Highlights zijn allemaal anders, maar vertellen ieder op hun manier hét verhaal van 
die plek. Want dat is wat we willen doen met The Hague HighLights: Haagse verhalen 
vertellen met licht!

Wanneer & waar: woe 15 t/m zo 18 dec, centrum Den Haag
Meer info via www.thehaguehighlights.nl

Scrooge

We zijn de tel kwijtgeraakt. Bijna ieder jaar maakt 
Manon Barthels een nieuwe versie van dit mooie 
verhaal van Charles Dickens. Soms klassiek, soms 
entertaining, dan weer actueel en maatschap-
pijkritisch. Door de bekende ellende werd er een 
jaar overgeslagen, maar dit seizoen komt Scrooge 
terug! En deze keer voelen we de behoefte om 
rond de kerstdagen een licht verteerbare versie neer te zetten; de afgelopen twee jaar 
waren al pittig genoeg. We maken het als vanouds gezellig met een fijne voorstelling 
waarvan u het verhaal al kent, maar waardoor u toch weer wordt verrast. En met een 
glaasje bubbels achteraf. Scrooge is een voorstelling met de nodige schurende humor, 
de lach en de traan en de onverbeterlijke vrek die uiteindelijk toch tot beter in staat 
blijkt te zijn. Alleen moet hij daarvoor wel eerst eens goed door de mangel worden ge-
haald. Een fijne avond of middag uit om in de stemming te komen voor de kerstdagen.  

Wanneer & waar: woe 15 t/m zo 26 dec, Theater Branoul, Maliestraat 12
Meer info via www.branoul.nl

Rock & Rollator 65+

Juist in deze lastige tijd (zeker voor senioren), met steeds meer eenzaamheid, is het 
erg belangrijk actief bij cultuur betrokken te blijven. Senioren horen erbij en moeten 
mee blijven doen! In dit interactieve programma wordt iedereen betrokken door mee 
te klappen, mee te bewegen, percussie-instrumenten mee te spelen, mee te zingen, 
mee te dansen en nog veel meer. Naar livemuziek luisteren is goed voor lichaam en 

geest maar met muziek meedoen en meebe-
wegen is nog veel leuker en bovendien heel 
gezond! Door deze gezellige meedoe mid-
dagen zal iedereen een boost van endorfine 
krijgen, die nog dagen zal nawerken.

Wanneer & waar: woe 15, do 16 & zo 19 dec, 
14.30u, Zeeheldentheater, Trompstraat 342
Meer info via www.zeeheldentheater.nl
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Organiseert u een leuke activiteit waar onze lezers blij van worden? Mail uw activiteiten of tips naar info@dehaagsetijden.nl of bel: 070 - 360 76 76

Eropuit!Eropuit!

Proef onze heerlijke saté
van de lavagrill!

Reserveer via onze website 

WWW.RAYSSATE.NL
of bel  070 - 7200871
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De parochiekerk van de H.H. En-
gelbewaarders, grenzend aan de 
Brandtstraat en Kritzingerstraat 
in de Haagse Transvaalwijk, was 
lange tijd gezichtsbepalend in dit 
deel van Den Haag. Nadat eerst 
een klein kerkje aan de andere 
kant van de Brandtstraat was ge-
bouwd, kon er dankzij een onver-
wacht legaat van fl. 175.000 een 
nieuw ontwerp van Molenaar 
worden uitgevoerd. Het werd 
een neogotische hallenkerk met 
één grote en drie kleine torens. 
De welgestelde dame, ene Geer-
truida Jacoba Louisa de Bruijn, 
liet dit bedrag na, op voorwaarde 
dat deze kerk de naam van haar 
overleden moeder zou krijgen: 
‘De Louisakerk’. Bouwpastoor 
Lucassen had echter al de 
naam ‘H.H. Engelbewaarders’ 
bedacht. Een oplossing werd 
gevonden door de Louisakerk 
onder bescherming van de H.H. 
Engelbewaarders te stellen. Op 
8 mei 1916 kon de nieuwe kerk 
worden geconsacreerd.
In de eerste helft van de vorige 
eeuw hebben parochie en kerk in 

deze wijk een bloeiend bestaan 
gekend. De Transvaalwijk en 
daarmee de parochie breidden 
zich in de twintiger jaren snel 
uit. Er kwamen maar liefst zes 
katholieke scholen in de straten 
rondom de kerk en er waren veel 
verenigingen op divers gebied. In 
de zestiger en vooral zeventiger 
jaren nam het kerkbezoek echter 
danig af en de kosten voor het 
onderhoud van deze grote (in 
hoogtijdagen 1600 zitplaatsen) 
kerk waren niet meer op te 
brengen. Na 65 jaar viel het doek 
voor deze prachtige kerk.
Dat het ontwerp en de uitvoering 
ervan in architectonische zin 
inderdaad zeer bijzonder is ge-
weest, werd mij bevestigd door 

Dr. Herman Wesselink, architec-
tuurhistoricus, gepromoveerd 
aan de VU te Amsterdam met als 
onderwerp Bedreigde kerkge-
bouwen uit de periode 1800-
1970. Hij is vanaf jonge leeftijd 
zeer geïnteresseerd geraakt in 
juist deze kerk. Op mijn verzoek 
een bijdrage te leveren over de 
verdwenen kerk ging hij graag in:

“Niet alleen het teruglopende 
kerkbezoek en stijgende onder-
houdskosten vormden aanlei-
ding om te slopen, maar ook de 
cultuurhistorische onderwaarde-
ring voor deze kerk heeft mede 
tot de ondergang ervan geleid. 
Reden om nu stil te staan bij 
dit kerkgebouw dat niettemin 
aantoonbare architectonische 
en kunsthistorische kwaliteiten 
bleek te hebben. Wie vandaag 
door de Brandtstraat loopt, ziet 
een klein kerkje staan op de 
plek waar de geschiedenis van 
de Haagse Engelbewaarderspa-
rochie in de vorige eeuw begon 
én eindigde – een stille getuige 
van het eens zo rijke katholieke 

parochieleven in deze wijk. Daar 
tegenover – waar nu een rij wo-
ningen staat – stond tot veertig 
jaar geleden een van de meest 
imposante kerkgebouwen van de 
late neogotiek die ons land heeft 
gekend. De in 1916 gewijde kerk 
kan namelijk als een apotheose 
in het oeuvre van de architect 
Nicolaas Molenaar (1850-1930) 
– een getalenteerde leerling 
van Pierre Cuypers – worden 
beschouwd en bevatte vooral 
van binnen een verrassende en 
complexe ruimtewerking.

De uit Friesland afkomstige 
architect Molenaar was al op 
leeftijd toen hij de opdracht 
van bouwpastoor F.A.M. Lucas-

sen voor de Brandtstraatkerk 
kreeg. Molenaar had in Den 
Haag al naam gemaakt met het 
ontwerp van onder meer de 
Elandstraatkerk, de Marthakerk, 
het eveneens gesloopte Huize 
Groenesteijn en statige woonhui-
zen aan het Sweelinckplein en 
de Laan van Meerdervoort. Aan 
de Brandtstraat kon de architect 
nog eenmaal zijn esthetische en 
ruimtelijke talenten optimaal 
benutten. Het tijdschrift Van 
Bouwen en sieren publiceerde 
naar aanleiding van diens over-
lijden in 1930 een artikel waarin 
de Haagse Engelbewaarders-
kerk wordt geprezen als ‘een 
onbewust keerpunt in moderne 
ruimteontwikkeling’. Maar liefst 
drie interieurfoto’s vanuit 

verschillende kijkrichtingen 
ondersteunen deze bewering: 
de weidse ruimtewerking en 
de ragfijn gemetselde gewelven 
van deze kerk, vooral die boven 
de dubbele zijbeuken, leken 
haast verbluffend. Deze com-
plexe gewelfconstructies van de 
Louisakerk gaven de geheimen 
ervan prijs.

Want op het eerste gezicht leek 
de Louisakerk een ‘gewone’ neo-
gotische hallenkerk, waarbij de 
architect zich – zoals hij bij zijn 
eerdere kerkontwerpen steeds 
deed – liet inspireren door de 
laatgotische hallenkerken in 
Westfalen en de vroege Franse 
gotiek. Maar het nagenoeg 
vierkante bouwterrein tussen 
de Brandt- en Kritzingerstraat 
leidde merkwaardigerwijze tot 
een nagenoeg vierkante kerk-
plattegrond, waardoor evenzeer 
het effect van een centraalbouw 
ontstond. Door deze centrali-
serende opzet was sprake van 
een hallenkerk die maar liefst 
vijf beuken breed was, tevens 
nagenoeg even breed als lang. 

De middelste beuk was even 
breed als twee zijbeuken samen. 
Molenaar ontwierp ook een 
grote dwarsbeuk en een rijzig 
vieringtorentje, die uitwendig 
het optische effect van een cen-
traalbouw navenant versterkten. 
Hierdoor was de kerk in feite 
een kruiskerk, een hallenkerk 
en een centraalbouw in optima 
forma: een knappe prestatie. 
De grote toren stond op de 

noordwesthoek, markeerde het 
hoofdportaal aan de Brandt-
straat en vormde samen met de 
lagere torentjes en het complexe 
dakenspel een indrukwekkend 
geheel. Als kers op de taart 
voorzag de architect oranje gele 
speklagen voor de buitengevels, 
geïnspireerd door zijn leermees-
ter Cuypers en zijn tijdgenoten 
van de late neogotiek.

In liturgisch opzicht sloot 
Molenaars ontwerp voor de 
Brandtstraatkerk goed aan 
bij de eisen van die tijd. De 
kerkruimte was – ondanks 
enkele zware gemetselde pijlers 
waarop daken en gewelven rust-
ten – overzichtelijk en intiem. 
Zoals destijds in toenemende 
mate was gewenst, was de kerk 
zo ontworpen dat de zichtbaar-
heid op het altaar zo optimaal 
mogelijk was. De in de jaren na 
de bouw toegevoegde kunstwer-
ken, waaronder mozaïeken en 
betegelde kruiswegstaties van 
kunstenaar Lambert Lourijsen – 
vervaardigd door De Porceleyne 
Fles in Delft – en gebrandschil-

derde koorvensters van Fritz 
Geuer, lieten vernieuwing in de 
katholieke kerkelijke kunst van 
na 1900 zien: laatstgenoemde 
werken waren beïnvloed 
door niemand minder dan Jan 
Toorop en Johan Derkinderen. 
De kunstwerken in de Louisa-
kerk hadden zich als het ware 
losgemaakt van de neogotiek, 
maar pasten toch naadloos 
in het rijzige en veelkleurig 
gemetselde interieur. Sinds de 
sloop zijn slechts fragmenten 
van het interieur over het land 
verspreid geraakt.

Nu, veertig jaar na de sloop, 
kunnen alleen de oudere 
Hagenezen zich de Engelbe-
waarderskerk nog herinneren. 
Tegenwoordig is sloop van een 
dergelijk gebouw veel moei-
lijker voorstelbaar geworden, 
enerzijds vanwege de inmiddels 
gegroeide waardering en monu-
mentenbescherming voor de in 
neostijl uitgevoerde gebouwen 
en anderzijds door de vaker 
voorkomende herbestemming 
van overtollig geworden kerk-
gebouwen. De Engelbewaar-
derskerk heeft relatief korte 
tijd bestaan maar verdient het 
alleszins om in het collectieve 
geheugen bewaard te blijven.”
- Dr. Herman Wesselink

Vorig jaar verscheen op You-
Tube een tweedelige docu-
mentaire, destijds gefilmd op 
8mm-film, onder de naam ‘De 
Louisakerk’. Hierin wordt aan de 
hand van foto’s en authentieke 
documenten de parochiege-
schiedenis verteld. Verder zijn 
er onder meer filmopnamen te 
zien van het kerkgebouw en het 
interieur. Ook zijn er opnamen 
van de laatste plechtige hoog-
mis, die op 27 september 1981 
plaatsvond. Zeker voor oud-pa-
rochianen en oud-Transvaalbe-
woners het bekijken waard.

Wim Kok
fam_wakok@hotmail.com

Gesloopt, maar niet vergeten
eze maanden is het precies veertig jaar geleden dat de sloopkogel zijn 
verwoestende werk deed. Het unieke bouwwerk van Nicolaas Molenaar 
sr., leerling van de beroemde architect Pierre Cuypers, werd in novem-

ber en december 1981 gesloopt.

D

De Engelbewaarderskerk aan de Brandtstraatkant, met sacristie en deel van de pastorie. 
Foto uit 1972, archief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Interieurfoto naar voren, met fragmenten van de zijaltaren en het priesterkoor. 
Foto uit 1972, archief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Het Maria-altaar met goudkleurige mozaïeken, aangebracht in de twintiger jaren

Dinsdag 14 december 2021



pagina 22 De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

De parochiekerk van de H.H. En-
gelbewaarders, grenzend aan de 
Brandtstraat en Kritzingerstraat 
in de Haagse Transvaalwijk, was 
lange tijd gezichtsbepalend in dit 
deel van Den Haag. Nadat eerst 
een klein kerkje aan de andere 
kant van de Brandtstraat was ge-
bouwd, kon er dankzij een onver-
wacht legaat van fl. 175.000 een 
nieuw ontwerp van Molenaar 
worden uitgevoerd. Het werd 
een neogotische hallenkerk met 
één grote en drie kleine torens. 
De welgestelde dame, ene Geer-
truida Jacoba Louisa de Bruijn, 
liet dit bedrag na, op voorwaarde 
dat deze kerk de naam van haar 
overleden moeder zou krijgen: 
‘De Louisakerk’. Bouwpastoor 
Lucassen had echter al de 
naam ‘H.H. Engelbewaarders’ 
bedacht. Een oplossing werd 
gevonden door de Louisakerk 
onder bescherming van de H.H. 
Engelbewaarders te stellen. Op 
8 mei 1916 kon de nieuwe kerk 
worden geconsacreerd.
In de eerste helft van de vorige 
eeuw hebben parochie en kerk in 

deze wijk een bloeiend bestaan 
gekend. De Transvaalwijk en 
daarmee de parochie breidden 
zich in de twintiger jaren snel 
uit. Er kwamen maar liefst zes 
katholieke scholen in de straten 
rondom de kerk en er waren veel 
verenigingen op divers gebied. In 
de zestiger en vooral zeventiger 
jaren nam het kerkbezoek echter 
danig af en de kosten voor het 
onderhoud van deze grote (in 
hoogtijdagen 1600 zitplaatsen) 
kerk waren niet meer op te 
brengen. Na 65 jaar viel het doek 
voor deze prachtige kerk.
Dat het ontwerp en de uitvoering 
ervan in architectonische zin 
inderdaad zeer bijzonder is ge-
weest, werd mij bevestigd door 

Dr. Herman Wesselink, architec-
tuurhistoricus, gepromoveerd 
aan de VU te Amsterdam met als 
onderwerp Bedreigde kerkge-
bouwen uit de periode 1800-
1970. Hij is vanaf jonge leeftijd 
zeer geïnteresseerd geraakt in 
juist deze kerk. Op mijn verzoek 
een bijdrage te leveren over de 
verdwenen kerk ging hij graag in:

“Niet alleen het teruglopende 
kerkbezoek en stijgende onder-
houdskosten vormden aanlei-
ding om te slopen, maar ook de 
cultuurhistorische onderwaarde-
ring voor deze kerk heeft mede 
tot de ondergang ervan geleid. 
Reden om nu stil te staan bij 
dit kerkgebouw dat niettemin 
aantoonbare architectonische 
en kunsthistorische kwaliteiten 
bleek te hebben. Wie vandaag 
door de Brandtstraat loopt, ziet 
een klein kerkje staan op de 
plek waar de geschiedenis van 
de Haagse Engelbewaarderspa-
rochie in de vorige eeuw begon 
én eindigde – een stille getuige 
van het eens zo rijke katholieke 

parochieleven in deze wijk. Daar 
tegenover – waar nu een rij wo-
ningen staat – stond tot veertig 
jaar geleden een van de meest 
imposante kerkgebouwen van de 
late neogotiek die ons land heeft 
gekend. De in 1916 gewijde kerk 
kan namelijk als een apotheose 
in het oeuvre van de architect 
Nicolaas Molenaar (1850-1930) 
– een getalenteerde leerling 
van Pierre Cuypers – worden 
beschouwd en bevatte vooral 
van binnen een verrassende en 
complexe ruimtewerking.

De uit Friesland afkomstige 
architect Molenaar was al op 
leeftijd toen hij de opdracht 
van bouwpastoor F.A.M. Lucas-

sen voor de Brandtstraatkerk 
kreeg. Molenaar had in Den 
Haag al naam gemaakt met het 
ontwerp van onder meer de 
Elandstraatkerk, de Marthakerk, 
het eveneens gesloopte Huize 
Groenesteijn en statige woonhui-
zen aan het Sweelinckplein en 
de Laan van Meerdervoort. Aan 
de Brandtstraat kon de architect 
nog eenmaal zijn esthetische en 
ruimtelijke talenten optimaal 
benutten. Het tijdschrift Van 
Bouwen en sieren publiceerde 
naar aanleiding van diens over-
lijden in 1930 een artikel waarin 
de Haagse Engelbewaarders-
kerk wordt geprezen als ‘een 
onbewust keerpunt in moderne 
ruimteontwikkeling’. Maar liefst 
drie interieurfoto’s vanuit 

verschillende kijkrichtingen 
ondersteunen deze bewering: 
de weidse ruimtewerking en 
de ragfijn gemetselde gewelven 
van deze kerk, vooral die boven 
de dubbele zijbeuken, leken 
haast verbluffend. Deze com-
plexe gewelfconstructies van de 
Louisakerk gaven de geheimen 
ervan prijs.

Want op het eerste gezicht leek 
de Louisakerk een ‘gewone’ neo-
gotische hallenkerk, waarbij de 
architect zich – zoals hij bij zijn 
eerdere kerkontwerpen steeds 
deed – liet inspireren door de 
laatgotische hallenkerken in 
Westfalen en de vroege Franse 
gotiek. Maar het nagenoeg 
vierkante bouwterrein tussen 
de Brandt- en Kritzingerstraat 
leidde merkwaardigerwijze tot 
een nagenoeg vierkante kerk-
plattegrond, waardoor evenzeer 
het effect van een centraalbouw 
ontstond. Door deze centrali-
serende opzet was sprake van 
een hallenkerk die maar liefst 
vijf beuken breed was, tevens 
nagenoeg even breed als lang. 

De middelste beuk was even 
breed als twee zijbeuken samen. 
Molenaar ontwierp ook een 
grote dwarsbeuk en een rijzig 
vieringtorentje, die uitwendig 
het optische effect van een cen-
traalbouw navenant versterkten. 
Hierdoor was de kerk in feite 
een kruiskerk, een hallenkerk 
en een centraalbouw in optima 
forma: een knappe prestatie. 
De grote toren stond op de 

noordwesthoek, markeerde het 
hoofdportaal aan de Brandt-
straat en vormde samen met de 
lagere torentjes en het complexe 
dakenspel een indrukwekkend 
geheel. Als kers op de taart 
voorzag de architect oranje gele 
speklagen voor de buitengevels, 
geïnspireerd door zijn leermees-
ter Cuypers en zijn tijdgenoten 
van de late neogotiek.

In liturgisch opzicht sloot 
Molenaars ontwerp voor de 
Brandtstraatkerk goed aan 
bij de eisen van die tijd. De 
kerkruimte was – ondanks 
enkele zware gemetselde pijlers 
waarop daken en gewelven rust-
ten – overzichtelijk en intiem. 
Zoals destijds in toenemende 
mate was gewenst, was de kerk 
zo ontworpen dat de zichtbaar-
heid op het altaar zo optimaal 
mogelijk was. De in de jaren na 
de bouw toegevoegde kunstwer-
ken, waaronder mozaïeken en 
betegelde kruiswegstaties van 
kunstenaar Lambert Lourijsen – 
vervaardigd door De Porceleyne 
Fles in Delft – en gebrandschil-

derde koorvensters van Fritz 
Geuer, lieten vernieuwing in de 
katholieke kerkelijke kunst van 
na 1900 zien: laatstgenoemde 
werken waren beïnvloed 
door niemand minder dan Jan 
Toorop en Johan Derkinderen. 
De kunstwerken in de Louisa-
kerk hadden zich als het ware 
losgemaakt van de neogotiek, 
maar pasten toch naadloos 
in het rijzige en veelkleurig 
gemetselde interieur. Sinds de 
sloop zijn slechts fragmenten 
van het interieur over het land 
verspreid geraakt.

Nu, veertig jaar na de sloop, 
kunnen alleen de oudere 
Hagenezen zich de Engelbe-
waarderskerk nog herinneren. 
Tegenwoordig is sloop van een 
dergelijk gebouw veel moei-
lijker voorstelbaar geworden, 
enerzijds vanwege de inmiddels 
gegroeide waardering en monu-
mentenbescherming voor de in 
neostijl uitgevoerde gebouwen 
en anderzijds door de vaker 
voorkomende herbestemming 
van overtollig geworden kerk-
gebouwen. De Engelbewaar-
derskerk heeft relatief korte 
tijd bestaan maar verdient het 
alleszins om in het collectieve 
geheugen bewaard te blijven.”
- Dr. Herman Wesselink

Vorig jaar verscheen op You-
Tube een tweedelige docu-
mentaire, destijds gefilmd op 
8mm-film, onder de naam ‘De 
Louisakerk’. Hierin wordt aan de 
hand van foto’s en authentieke 
documenten de parochiege-
schiedenis verteld. Verder zijn 
er onder meer filmopnamen te 
zien van het kerkgebouw en het 
interieur. Ook zijn er opnamen 
van de laatste plechtige hoog-
mis, die op 27 september 1981 
plaatsvond. Zeker voor oud-pa-
rochianen en oud-Transvaalbe-
woners het bekijken waard.

Wim Kok
fam_wakok@hotmail.com

Gesloopt, maar niet vergeten
eze maanden is het precies veertig jaar geleden dat de sloopkogel zijn 
verwoestende werk deed. Het unieke bouwwerk van Nicolaas Molenaar 
sr., leerling van de beroemde architect Pierre Cuypers, werd in novem-

ber en december 1981 gesloopt.
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De Engelbewaarderskerk aan de Brandtstraatkant, met sacristie en deel van de pastorie. 
Foto uit 1972, archief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Interieurfoto naar voren, met fragmenten van de zijaltaren en het priesterkoor. 
Foto uit 1972, archief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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In elke editie van De Haagse 
Tijden kunt u verschillende 
puzzels maken.  
 
Mocht u de oplossingen weten 
van de puzzels op deze pagina, 
dan maakt u kans op deze leuke 
prijs van de Fifties Store!  

U kunt de oplossingen tot  
23 december mailen naar 
puzzel@dehaagsetijden.nl. 
 
Oplossingen vorige editie:
1. Sudoku: 1
2. Zweedse puzzel: Marsepein
3. Kruiswoordpuzzel: Chocolade

Puzzel & Win! 
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SUDOKU1

Wij feliciteren de winnaar van de vorige editie met een 
mooie prijs, aangeboden door de Fifties Store. De CD van 
The Clarks-medleys gaat naar:
Mowafak Numani te Den Haag 
Anja Kooij te Rijswijk 

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

Horizontaal: 1 beweeglijk  6 verborgen  12 koppel  13 treuzel  15 putemmer  17 slee   
19 stoomschip  20 hoon  22 strafwerktuig  23 optreden  25 wilde haver  26 verlangen   
28 deel v.e. fiets  30 Franse kaassoort  31 kunstzin  33 stuk  35 profeet  36 poos  38 ondergrondse   
40 kweken  43 voldoende gekookt  45 hengselvat  47 kreupel  49 sterke drank  50 pl. in Gelderland  
51 waterkering  52 lof bewijzen  54 voorzetsel  55 namelijk  57 smekend verzoek  58 echtgenoot  
60 loopvogel  62 doktersvoorschrift  63 leest.

Verticaal: 2 plotseling  3 drinkgelegenheid  4 dierengeluid  5 jaartelling  7 wandversiering   
8 hectare  9 priem  10 invoer  11 graansoort  14 wondvocht  16 herkauwer  18 getroffen   
19 loot  21 vrouwelijk dier  24 muziekschijfje  27 vet  28 land in Afrika  29 naderhand   
30 grond  32 zangstem  34 schicht  37 landbewerking  38 rijschool  39 voorteken   
40 deel v.d. voet  41 verlies  42 bouwland  44 houding  46 Militaire Politie  48 afgunst  53 Ned. 
voetbalclub  54 olm  56 bijbelse figuur  57 dik en rond  59 lidwoord  61 mijns inziens.
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KRUISWOORDPUZZEL2

16 5 62 27 11 14 648 2952

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

Aantal
Carre
Cassis
Combine
Eieren
Fanclub
Filmacademie

Gebit
Hakmes
Hevig
Hymne
Katjes
Kogelgieter
Kriel

Lawine
Lolly
Motor
Palen
Parma
Proefdraaien
Sleepketting

Spelden
Squash
Stampen
Tandem
Trien
Update

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

WOORDZOEKER3

WINNAAR

5 9 3
1

8 2 5 4
4

6 5 4
2 9 1 6

7 3 9
5 7 6
8 1

61 x 61 cm
Voedselbank

Haagse Harry puzzel 
Strippuzzel - 1000 stukkies!

De volledige opbrengst van deze 
Haagse Harry puzzel gaat naar de 
voedselbank van Stichting Solidariteit. 
Meer info: www.ssos.nl.

24,95

Bestel op www.haags.nl

Specialist in schilderwerk!
Voor ál uw klussen in en rondom huis en tuin. O.a. Elektra, 

timmerwerk, sanitair en het ophangen van lampen en schilderijen. 

Plan tijdig uw binnenschilderwerk in:  T: 0174-768888
info@deontzorgcentrale.nl  |  www.deontzorgcentrale.nl
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Win nu een klok van een echte Schellak 78 Toeren Plaat
Deze handige tijdloze Shellac Record Clock is een van de 450 unieke stukken  
gemaakt van echte vintage shellac records. Draai de tijd terug terwijl u geniet van het heden.  

U ontvangt een willekeurige klok / label t.w.v. € 19,95.  
Verkrijgbaar bij de Fifties Store, www.fiftiesstore.nl. Namensestraat 73 - 2587 VX Den Haag - 070 3585810
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Onze kringloopwinkels sluiten van maandag tot en met zaterdag 
om 17 uur i.v.m. de coronamaatregelen van 15 november 2021.

Bekijk onze nieuwe website:
 www.schroeder.nl

Het Speelgoed
Paradijs bij 

Kringloop Holland aan
de Kerketuinenweg 21 
is goed gevuld en er zijn 

volop kerstspullen
verkrijgbaar. 

Kerstmarkt
maandag tot en met vrijdag 
van 9.30 uur tot 17.00 uur, 

zaterdag van 10 uur tot 17 uur. 
Loosduinsekade 156, 

Den Haag

Wees op tijd, 

want OP=OP
NU nog 

VOLOP keus!

Kerst 
te duur?

Niet als U 
bij Schroeder’s 

kringloopwinkels 
koopt!

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:   _________________________________________________

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

Op zoek naar een origineel cadeau voor de feestdagen? Verwen uzelf
of uw naaste met een proefabonnement op De Haagse Tijden!  

Een ambachtelijke kerststol gevuld met amandelspijs van Hessing 
cadeau bij een 1/2 jaar of 1 jaar abonnement op De Haagse Tijden!
Deze actie is alleen geldig voor 1/2 jaar en 1 jaar abonnementen afgesloten tot 28 december 2021

❑ Proefabonnement Nederland
 6 edities  € 20,00
❑ Hal� aarabonnement Nederland
 13 edities  € 40,00

❑ Jaarabonnement Nederland
 26 edities  € 75,00
❑ Jaarabonnement buitenland
 26 edities  € 95,00

Feestelijke aanbieding! 
6 edities voor maar € 20,-!


