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Wilhelmina
Wilhelmina leerde in 1888 
rond haar achtste schaatsen. 
Dat gebeurde eigenlijk stiekem. 
Haar vader, Koning Willem III, 
vond deze sport ‘onbetamelijk’ 
voor jonge meisjes. Maar haar 
moeder, Koningin Emma, wilde 
wel dat haar dochtertje leerde 
schaatsen en zorgde er voor dat 
ze ongemerkt les kreeg. In haar 
memoires schrijft Wilhelmina: 
“Wat herinner ik mij nog duide-
lijk die eerste keer op het kleine 
vijvertje in de bloementuin, hoe 
ik daar stuurloos bengelde aan 
de handen van een adjudant 
van vader en daarna achter een 
slee de grote vijver op ging. 
Spoedig vond ik schaatsenrij-
den heerlijk. Natuurlijk zag ik 
niet één, twee, drie kans deze 
sport onder de knie te krijgen, 
en dat ijs behalve glad ook hard 
is heb ik wel ontdekt.” Haar 
eerste paar schaatsen, Friese 
doorlopers, wordt nog steeds 
bewaard in de Koninklijke  
Verzamelingen. 

Juliana
In de eerste wintermaanden 
van 1917 was het de beurt aan 
Juliana om te leren schaatsen. 
Ook zij was toen bijna acht en 
mocht op het terrein van de 
Haagssche Ysclub (zo werd dat 
toen gespeld) haar eerste slagen 
maken achter een door de club 
geleverd hekje. Haar moeder 
schrijft hierover: “Ook zij ging 
spoedig van deze sport houden 
en was blij, wanneer er weer een 
tocht te maken viel.”

Vorstelijk ijs in 1933
In januari 1933 lagen de mi-
nimumtemperaturen vanaf de 
13e steeds onder nul. Op de 27e 
bereikte het kwik -12,7 graden. 

Goede omstandigheden 
voor een dikke ijslaag. 

Dat prinses Juliana 
graag schaatstochten 
maakte, liet ze op 

26 januari van dat jaar 

zien, ze was toen inmiddels 23. 
Ze schaatste, samen met twee 
dames van de hofhouding, van 
Den Haag naar Maassluis (onge-
veer 26 kilometer). Na aankomst 
liepen ze daar naar de markt, 
waar een auto klaarstond om ze 
weer naar Den Haag terug te rij-
den. Haar moeder bleef die dag 
dichter bij huis en schaatste op 
de brede vaart achter Paleis Huis 
ten Bosch. Een paar dagen later 
vertrokken moeder en dochter 
voor een sneeuwvakantie naar 
Zwitserland. Over al deze ge-
beurtenissen stonden berichten 
in de kranten, ook in Het Nieuws 
van den dag voor Nederlandsch 
Indië. Blijkbaar werden berich-
ten over vorstelijk ijs ook in de 
tropen belangrijk gevonden. 

Schaatswedstrijden 
voor militairen
Koningin Wilhelmina wilde haar 
enthousiasme voor de schaats-
sport graag delen met anderen 
en liet wedstrijden voor de in 
Den Haag gelegerde militairen 

organiseren. Ook dat meldt 
ze in haar memoires: “Later 
ondernam ik tochten op het ijs 
en ik liet toen ook wedstrijden 
houden voor het garnizoen. De 
ijstijd bracht steeds veel fleur 
en vrolijkheid voor ons mee.” 
Ondanks de inmiddels ingevallen 
dooi, konden op 30 januari 1933 
de zogeheten garnizoensschaats-
wedstrijden plaatsvinden. De 
koningin en haar dochter waren 
inmiddels naar Zwitserland afge-
reisd, maar er was toch konink-
lijke belangstelling. Vanuit een 
open auto keek Koningin-Moe-
der Emma naar de wedstrijden. 
Behalve Emma was er ook een 
indrukwekkend gezelschap 
van generaals en kolonels als 
bijzonder publiek. De wedstrij-
den begonnen ’s morgens met 
het hardrijden over een afstand 
van 300 meter. Eerst streden 
de korporaals en manschappen 
om de prijzen. Daarna was het 
de beurt aan de onderofficieren 
en daarna volgde het hardrijden 
voor officieren. De snelste tijd 

werd gereden door de Grenadier 
E. Oosting, die de 300 meter in 
slechts 34 seconden deed.  
’s Middags waren de wedstrijden 
in het schoonrijden. Dit is een 
schaatsvorm waarbij niet de 
snelheid, maar de sierlijkheid 
van het rijden centraal staat. De 
rijder beweegt zich in mooie 
grote bogen en in een vloeiende 
lijn voorwaarts. Blijkbaar was 
het schoonrijden meer iets voor 
de betere kringen, want er waren 
alleen wedstrijden voor de 
onderofficieren en daarna voor 
de officieren. Direct na afloop 
van de wedstrijden, reikte de 
adjudant van H.M. de Koningin 
de prijzen uit. Die waren door 
de Koningin zelf en door haar 
moeder ter beschikking gesteld. 
De adjudant benadrukte dat het 
de Koningin erg speet dat ze niet 
zelf bij de wedstrijden kon zijn 
en hij dankte mede namens haar 
het organisatiecomité. 

Jacqueline Alders 
info@jacquelinealders.nl

Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana 
op de schaats, 1917. Foto: Koninklijke 
Verzamelingen

H.M. Koningin Wilhelmina, arren in het Haagsche Bos, 1917. Foto: collectie Haags Gemeentearchief 

nze koning Willem-Alexander heeft de 
Elfstedentocht uitgereden. En hij heeft 
Máxima ten huwelijk gevraagd op het ijs 

van de vijver, in de tuin van Huis ten Bosch. Die 
liefde voor schaatsen had hij van geen vreemde. 
Zijn grootmoeder Juliana en overgrootmoeder 
Wilhelmina konden ook genieten van vorstelijk ijs. 
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Eerste paar 
schaatsen van Wilhelmina. 
Foto: Koninklijke Verzamelingen Den Haag
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Mijn herinneringen aan vroe-
gere winters worden vooral 
ingekleurd door mijn verleden 
op de Zuiderparklaan, dus ook 
de opgespoten schaatsbaan in 
het Zuiderpark. Een heerlij-
ke schaatsbaan, bijna net zo 
mooi als de ijsvloeren op de 
tennisbanen in Den Haag. Het 
was altijd een feestje om te 
schaatsen in dat Zuiderpark. Er 
waren bankjes om je schaat-
sen aan te trekken, je kon je 
kleding in bewaring geven 
en er was ‘koek en zopie’. En 
niet onbelangrijk, er werd ook 
geschaatst door meisjes; ik was 
op een leeftijd (13/14 jaar) 
waarop de belangstelling van 
jongens vooral gericht was op 
de meisjes. Niet alleen op de 
schaatsbaan in het Zuiderpark, 
maar ook op de Haagse HOKIJ, 
onderdeel van dat fantasti-
sche Houtrustcomplex. Al 
was het wel zo dat je je in het 
Zuiderpark nog kon vertonen 
met ‘klemschaatsen’ (losse 
schaatsen die je met klemmen 
aan je schoenen vastdraaide), 
maar op de HOKIJ was je dan 
kansloos. Daar werden alleen 
hockeyschaatsen getolereerd. 
Als je tenminste wilde dat de 
blikken van de meiden ook 
jouw kant op gingen. 

Nee, de uitdrukking ‘code 
rood’ kenden we nog niet. 
Wij kinderen vonden het juist 
prachtig als het sneeuwde en 
natuurlijk werden er op straat 
sneeuwpoppen gefabriceerd, 
sneeuwballengevechten gehou-
den en schoolvriendinnetjes 
ingezeept. Natuurlijk hebben 
we ook hele koude winters 
meegemaakt. De winter van 
1962/63 bijvoorbeeld of die 
van 1954. Die van 1962/63 be-
leefde ik als dienstplichtig mi-
litair tijdens de kaderopleiding 
in Ede, waar ik geacht werd bij 
-20 graden met een dienst-
maatje in een schutterstentje 
te kruipen. In het bos achter 
de Simon Stevinkazerne, met 
dikke kleding aan de slaapzak 
in. Tijdens de winter van 1954 
schaatste ik voor het eerst in 
het Zuiderpark, op die gekke 
klemschaatsen dus, maar nog 
niet achter de meiden aan; wist 
ik veel op die leeftijd.

Als ik een sprongetje naar late-
re tijden mag maken: in 1979 
hadden we echt een uitermate 
pittige winter. Ik werkte toen 
nog bij de Directie Bruggen 
van de Rijkswaterstaat in 
Voorburg, op het Koningin 
Julianaplein. De strenge winter 

had besloten er op een goede 
dag een heuse ‘ijzeldag’ van 
te maken. Op die dag was het 
mogelijk om op de schaatsen 
– hockeyschaatsen inmiddels 
– van huis af (Duindorp) naar 
Voorburg te schaatsen. Zonder 
onderbreking, zonder klunen, 
gewoon helemaal over de ijzel-
baan die Duindorp met Voor-
burg verbond. En gelukkig was 
het die dag zo koud, dat ik ’s 
avonds hetzelfde traject zonder 
noemenswaardige vertraging 
terug ook kon afleggen.
Herinneringen aan winters 
van toen, het zijn er talloze. 
Maar, het waren niet allemaal 
strenge winters, ze werden wel 
eens onderbroken door milde-

re winters. Echter, de onder-
brekingen werden wel steeds 
langer; het kan natuurlijk 
geen toeval zijn dat de laatste 
Elfstedentocht plaats vond in 
1997 en dat de laatste ‘strenge’ 
winter dateert van 2010, toen 
ik ook in de omgeving van 
Duindorp nog mooie sneeuw-
plaatjes kon schieten. De 
laatste Elfstedentocht herinner 
ik me nog goed. Ik was voor 
mijn werk een dagje of twee in 
Groningen en werd ’s morgens 
in het hotel ‘overvallen’ met 
het verslag van de start van 
de laatste Elfstedentocht. Een 
Friese aangelegenheid, Den 
Haag had er part noch deel aan, 
wij konden het “iet gaot oan” 
niet eens uitspreken. Maar het 
blijft een onvergetelijk stukje 
vaderlandse folklore. 

Schaatsen deden we trouwens 
eerder ook op de Soestdijk-
sekade, toen het water nog 
gewoon bevroren was. Bij het 
Soestdijkseplein het ijs op en 
dan schaatsen maar, tot aan 
de brug bij de Escamplaan. 
Later dus in het Zuiderpark 
en tijdens mijn middelbare-
schooltijd op de metsbanen. 
Nee, noren hadden toen de 
meesten van ons nog niet, op 
hockeyschaatsen was je overi-
gens ‘gewild’ genoeg; in mijn 
tijd hielden de meiden nog 
niet van die strakke pakken en 
noren; met hockeyschaatsen 
scoorde je veel beter. Zowel op 
de metsbanen als later op de 
HOKIJ.

Er waren in die tijd natuurlijk 
ook nog ijsbloemen op de 
ramen. Het woord thermopane 
bestond nog niet, de ramen 
van de slaapkamer werden ge-
woon vochtig ten gevolge van 
het verschil tussen binnen- en 
buitentemperatuur en zo 
ontstonden er ijsbloemen op 
de ramen. Qua decoratie overi-

gens heel erg mooi, qua bood-
schap erg indringend: het is 
steenkoud buiten! Er was na-
tuurlijk geen centrale verwar-
ming; de warmtevoorziening 
was doorgaans beperkt tot een 
kolenhaard in de woonkamer 
en een petroleumkacheltje 
in de keuken. Dat laatste was 
nodig op de momenten dat 
je als kind gewassen werd. In 
die teil, waar je zussen ook al 
in gewassen waren… dou-
ches waren er niet. Kortom, 
de winters waren nog echt 
winters, we wisten nog hoe we 
sneeuwpoppen moesten ma-
ken. Hoe groter hoe beter, met 
kooltjes voor de ogen en een 
peen als neus. Waarom dat een 
peen moest zijn, is mij nooit 
helemaal duidelijk geworden. 
Het kan toch niet zo zijn, dat 
de sneeuwpop is uitgevonden 
in Loosduinen? Overigens kan 
ik mij herinneren, dat de tram 
in de winter gewoon reed. 
Anno 2021 stoppen de treinen 
al bij het eerste sneeuwvlokje, 
maar toen ging de pekelwagen 
vooraf aan de tram om wissels 
en rails te ontdoen van sneeuw 
en ijs.

Later werd de beroemde HO-
KIJ vervangen door de Uithof, 
skiën werd mogelijk in Zoeter-
meer, de faciliteiten werden 
talrijker en mooier, maar de 
echte winters verdwenen. 
Daarvoor moeten we toch naar 
Oostenrijk, Frankrijk of Italië. 
Ik ga inmiddels niet meer naar 
Val Gardena, ik vind mij er te 
oud en te stram voor, maar het 
koesteren van herinneringen 
is ook een boeiend tijdverdrijf. 
Zeker wanneer er dan ineens 
een maand februari voorbij-
komt, die het verleden weer 
eens een pittige opfrisbeurt 
geeft.

Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl

n ineens valt er een gigantisch pak sneeuw. Netjes vooraf aangekon-
digd, want tja, we willen graag op alles voorbereid zijn. We houden 
niet van het onverwachte; het leven moet planbaar zijn, ook al is het 

dat nou eenmaal niet. En als er dan ‘code rood’ wordt afgegeven, gaan de ge-
dachten onwillekeurig terug naar vroeger, toen het elk jaar sneeuwde. Althans, 
dat zit zo in ons geheugen, maar we weten heel goed dat dat niet waar is: er 
gingen ook ‘toen’ wel eens jaren voorbij dat het niet of nauwelijks vroor, niet 
sneeuwde en er geen ijsbloemen op de slaapkamerramen verschenen.

E
Winterherinneringen

Schaatsen in Leidschendam, 1979. Foto: Wim Bouwens, collectie Haags Gemeentearchief

Strand ter hoogte van het Kurhaus. Grote belangstelling voor de met ijs bedekte zee in 1962. Foto: D. van Zuilen, coll. Haags Gemeentearchief
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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
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Lezersservice
De lezersservice is te bereiken van 
maandag t/m vrijdag van 10 - 12 uur  
op: 070 - 345 76 97
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Uitgave:
Uw krant is elke twee weken in 
een oplage van tenminste 65.000 
exemplaren gratis af te halen op circa 
360 distributiepunten in Den Haag, 
Zoetermeer, Westland, Delft, Midden-
Delfland, Leidschendam-Voorburg, 
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en 
Wassenaar.

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

Instagram) die aan De Haagse Tijden ter 
beschikking staan. Hergebruik van de 
artikelen en foto’s is aan de uitgever. Voor 
de vaste columnisten geldt een andere 
regeling. U kunt uw verhaal insturen 
naar: redactie@dehaagsetijden.nl

Abonnementen
Voor € 75,00 per jaar kunt u de krant 
in Nederland thuis ontvangen per post. 
Buiten Nederland ontvangt u de krant 
voor € 95,00 per jaar. Een abonnement 
vraagt u aan via de klantenservice. 
Het is het voordeligst om de krant na 
verschijning gratis als PDF te downloaden 
via onze website www.dehaagsetijden.nl.

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles 
in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie wordt 
verzocht van andere lezers. Schrijf aan redactie@dehaagsetijden.nlOproepjes
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Reactie op  
Haagse Buslijnen
Er was nog een busdienst in de 
regio. Namelijk Hofstad Tours. 
Hofstad Tours had van de RET 
Rotterdam 2 oude stadsbussen 
overgenomen, uitgerust met een 
Heckmotor. In de huiskleur van 
van de fa gespoten: spierwit met 
zwart opschrift. De bus vertrok 
vanuit de nieuwe werkplaats aan 
de Radarstraat in Den Haag. Het 
startpunt in Rijswijk was in de 
Herenstraat. Een kaartje kostte 
toen 10 cent per rit. Dit alles 
is reeds lang geschiedenis uit 
1955. Ik was daar monteur, van-
daar mijn kennis. Hofstad Tours 
was bij vele Hagenaars bekend 
als touroperator voor de smalle 
beurs. Reizen gingen voorname-
lijk naar Oostenrijk, Zwitserland 
en Italië. Veelal geheel verzorgd 
voor weinig. 
Ruud Vermeulen

Verrassingsfoto  
Prinsegracht 55 

Ik ben voor mijn zusje op zoek 
naar een foto van de Prinse-
gracht 55 Den Haag. Aan dit 
pand hebben mijn beide zusjes 
– hun leeftijd loopt al aardig 
richting tachtig – leuke en goede 
herinneringen. Dat was in de 
tijd dat Rath en Doodeheefver 
er zat. Het liefst zou ik mijn 
zusje willen verrassen met een 
foto van dit pand toen Rath en 
Doodeheefver er zat.
Susan Jasper.
susanjasper@kpnmail.nl

Wie heeft er foto’s  
van Begraafplaats  
St. Barbara?

 

Wie oh wie heeft foto’s van, of 
anekdotes over onze honderdja-
rige jubilerende begraafplaats St. 
Barbara? U zou ons er enorm blij 
mee maken. Neem gerust contact 
op met Astrid Oranje - Directeur 
Stichting R.K. Begraafplaatsen 
a.g.oranje@paxrkb.nl

Reünie Schaloenstraat?
Via de Facebook-groep ‘Moerwijk 
1950 – 1979’, waar ik in 2019 
lid van ben geworden, ben ik op 
zoek gegaan naar foto’s uit de pe-
riode dat ik in de Schaloenstraat, 
in Moerwijk heb gewoond. Dat 
was ongeveer van 1957 tot 1971. 
Zo heb ik er een aantal gevonden 
die ik vervolgens als oproep 
geplaatst heb. Naast ons woonde 
een gezin van Indische afkomst. 
Een van de kinderen was een 
meisje van mijn leeftijd dat Roos-
je heette, nu dus gewoon Rose. 
Zij reageerde op de foto van het 
groepje kinderen in de achter-
tuin, tussen de Schaloenstraat en 
de Cannenburglaan. Daar zat zij 
ook bij en zij, net als ikzelf, was 
benieuwd hoe het inmiddels met 
ons allen zou gaan. We hebben 
vervolgens telefoonnummers 
uitgewisseld en contact gehad. 
Het leek ons beide wel leuk om 
na 55, bijna 60 jaar, elkaar weer 
eens te ontmoeten. Mijn zus , die 
vijf jaar ouder is dan ik en dus 
ook haar in haar kindertijd daar 
gewoond heeft, was ook nieuws-
gierig naar haar vriendinnen. 
Rose wist nog wel achter enkele 
namen en hun telefoonnummers 
te komen en zodoende leek het 
ons leuk om met z’n allen en nog 
enkele bekenden, ergens een 
soort reünie te houden. Doordat 

er in de Schaloenstraat geen 
horecagelegenheid is, zouden 
we naar ‘café het Oude Gemaal’ 
gaan, op de Loevesteinlaan. Dit 
is de meest geschikte locatie 
omdat het zich dicht bij de 
Schaloenstraat bevindt en dus bij 
ons oude buurtje. We hadden de 
bijeenkomst gepland op vrijdag 
10 april. Maar helaas kon het 
feest door de Coronacrisis niet 
doorgaan. Hopelijk komt het er 
ooit nog van. 
M. de Kleijn
mdkleijn@ziggo.nl

Reactie kleuterschool 
Haviklaan  

Graag wil ik reageren op het 
artikel Mijn jeugd in de Bomen-
buurt en de Vogelwijk. Het artikel 
is zeer herkenbaar voor mij. 
Allerlei bekende zaken passeren 
de revue. Maar toch nog een 
kleine opmerking. Het onder-

schrift bij de foto van de school 
rechtsonder is niet correct. Dat 
moet zijn ‘De kleuterschool aan 
de Haviklaan’. Ook ik heb daar 
mijn kleuterschooljaren doorge-
bracht. Ik ben geboren in 1949 
en zal in 1953/1954 daar hebben 
gezeten. Daarna ben ik naar de 
lagere school aan de Parkietlaan 
gegaan. Voor de volledigheid heb 
ik een redelijk recente foto van de 
kleuterschool bijgevoegd. 
George Gijbels
georgegijbels@ziggo.nl

Correctie e-mailadres
Hartelijk dank voor het plaatsen 
van de foto en tekst van mijn 

schoolreis naar Ouwehands 
dierenpark in De Haagse Tijden 
van 9 februari 2021. Alleen 
heb ik niet goed opgelet bij het 
vermelden van mijn e-mailadres. 
Graag ontvang ik reacties op het 
onderstaande e-mailadres. 
Quirien van der Zijden
q.v.d.zijden@kpnplanet.nl 

Correctie onderschrift foto
De foto linksonder, op pagina 14 
van de vorige editie (De Haagse 
Tijden, 9 februari 2021) heeft 
niet het juiste onderschrift 
gekregen. Er zou moeten staan: 
Schoolgebouw 2e Dalton Mulo 
Cornelis Planting.
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Haags Mopje
Een typisch Haagse dame drinkt een kopje thee in Hotel des 
Indes. Komt een ober langs die zich verdienstelijk wil maken 
en fluistert discreet tegen de oudere dame: ‘Pardon mevrouw, 
maar uw kousen zitten wat rimpelig’. Sist de dame terug:  
‘Idioot, ik heb helemaal geen kousen aan’.

Rob van Olphen

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.

PRIKDAG
Ja, de eerste prik heb ik mooi op 
tijd binnen. Een paar uurtjes ge-
voelig, een paracetamol genomen 
om, als ik in mijn bed naar rechts 
draai, net té gevoelig ben om niet 
in slaap te raken.

Het prikpunt aan de rand van 
Den Haag was een gezellig ver-
warmd circus, onder de kuip van 
ADO. Eindelijk eens een nuttige 
bestemming van dat gedrocht. 
Natuurlijk met een giga parkeer-
terrein, en veel mensen, allemaal 
met kapjes om ons te begeleiden, 
buiten en binnen. Tientallen! 
Daar was een stevige houten 
vloer met tapijt gelegd en aan de 
wanden hingen prachtige foto’s, 1 
op 1, om een sfeertje te scheppen 

alsof je in een mooi bos wandelt. 
Overal lekkere stoelen, in groep-
jes voor de bejaarde bezoekers 
met hun arsenaal aan stokken 
en rollators. Alweer begeleiders 
voor paperassen, identiteits-
kaarten, recepten en vragen. De 
artsen en andere verplegenden 
hebben elk een gangetje. De 
patiënt zit machteloos in een 
rolstoel, mouw wordt opgerold, 
schouder afgeveegd, prik, pleis-
tertje, klaar is Kees! Dan naar een 
gedeelte waar je een kwartiertje 
moet bijkomen van de schrik. 
OK? Afspraak voor de tweede 
prik, in maart. Tot ziens! Al met 
al was ik een halfuurtje binnen. 
Er was deze eerste prikdag, een 
ontspannen, vriendelijke sfeer. 
Natuurlijk ben je in een soort 

geneestempel. Maar bureaucra-
tie (weer je nummer voor de 
Service) en vriendelijke bejege-
ning gingen hier hand in hand. 
Natuurlijk waren mensen een 
beetje angstig maar velen vonden 
het ook een uitje in plaats van 
weer een eenzame ochtend thuis. 
Er werd in ieder geval gezellig 
gepraat. Ik deed daaraan mee en 
kon opscheppen over mijn oude 
‘pokkenboekje’ met talloze stem-
pels vanwege prikken tegen tbc, 
polio, gele koorts, meningitis en 
nog een paar onleesbare kwalen. 
Had je vroeger nodig als je ging 
lesgeven in Den Haag of op reis 
wilde naar landen als Ruanda, 
Congo of Jemen.

J. de Zwart - Zoetermeer
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Mijn herinneringen aan vroe-
gere winters worden vooral 
ingekleurd door mijn verleden 
op de Zuiderparklaan, dus ook 
de opgespoten schaatsbaan in 
het Zuiderpark. Een heerlij-
ke schaatsbaan, bijna net zo 
mooi als de ijsvloeren op de 
tennisbanen in Den Haag. Het 
was altijd een feestje om te 
schaatsen in dat Zuiderpark. Er 
waren bankjes om je schaat-
sen aan te trekken, je kon je 
kleding in bewaring geven 
en er was ‘koek en zopie’. En 
niet onbelangrijk, er werd ook 
geschaatst door meisjes; ik was 
op een leeftijd (13/14 jaar) 
waarop de belangstelling van 
jongens vooral gericht was op 
de meisjes. Niet alleen op de 
schaatsbaan in het Zuiderpark, 
maar ook op de Haagse HOKIJ, 
onderdeel van dat fantasti-
sche Houtrustcomplex. Al 
was het wel zo dat je je in het 
Zuiderpark nog kon vertonen 
met ‘klemschaatsen’ (losse 
schaatsen die je met klemmen 
aan je schoenen vastdraaide), 
maar op de HOKIJ was je dan 
kansloos. Daar werden alleen 
hockeyschaatsen getolereerd. 
Als je tenminste wilde dat de 
blikken van de meiden ook 
jouw kant op gingen. 

Nee, de uitdrukking ‘code 
rood’ kenden we nog niet. 
Wij kinderen vonden het juist 
prachtig als het sneeuwde en 
natuurlijk werden er op straat 
sneeuwpoppen gefabriceerd, 
sneeuwballengevechten gehou-
den en schoolvriendinnetjes 
ingezeept. Natuurlijk hebben 
we ook hele koude winters 
meegemaakt. De winter van 
1962/63 bijvoorbeeld of die 
van 1954. Die van 1962/63 be-
leefde ik als dienstplichtig mi-
litair tijdens de kaderopleiding 
in Ede, waar ik geacht werd bij 
-20 graden met een dienst-
maatje in een schutterstentje 
te kruipen. In het bos achter 
de Simon Stevinkazerne, met 
dikke kleding aan de slaapzak 
in. Tijdens de winter van 1954 
schaatste ik voor het eerst in 
het Zuiderpark, op die gekke 
klemschaatsen dus, maar nog 
niet achter de meiden aan; wist 
ik veel op die leeftijd.

Als ik een sprongetje naar late-
re tijden mag maken: in 1979 
hadden we echt een uitermate 
pittige winter. Ik werkte toen 
nog bij de Directie Bruggen 
van de Rijkswaterstaat in 
Voorburg, op het Koningin 
Julianaplein. De strenge winter 

had besloten er op een goede 
dag een heuse ‘ijzeldag’ van 
te maken. Op die dag was het 
mogelijk om op de schaatsen 
– hockeyschaatsen inmiddels 
– van huis af (Duindorp) naar 
Voorburg te schaatsen. Zonder 
onderbreking, zonder klunen, 
gewoon helemaal over de ijzel-
baan die Duindorp met Voor-
burg verbond. En gelukkig was 
het die dag zo koud, dat ik ’s 
avonds hetzelfde traject zonder 
noemenswaardige vertraging 
terug ook kon afleggen.
Herinneringen aan winters 
van toen, het zijn er talloze. 
Maar, het waren niet allemaal 
strenge winters, ze werden wel 
eens onderbroken door milde-

re winters. Echter, de onder-
brekingen werden wel steeds 
langer; het kan natuurlijk 
geen toeval zijn dat de laatste 
Elfstedentocht plaats vond in 
1997 en dat de laatste ‘strenge’ 
winter dateert van 2010, toen 
ik ook in de omgeving van 
Duindorp nog mooie sneeuw-
plaatjes kon schieten. De 
laatste Elfstedentocht herinner 
ik me nog goed. Ik was voor 
mijn werk een dagje of twee in 
Groningen en werd ’s morgens 
in het hotel ‘overvallen’ met 
het verslag van de start van 
de laatste Elfstedentocht. Een 
Friese aangelegenheid, Den 
Haag had er part noch deel aan, 
wij konden het “iet gaot oan” 
niet eens uitspreken. Maar het 
blijft een onvergetelijk stukje 
vaderlandse folklore. 

Schaatsen deden we trouwens 
eerder ook op de Soestdijk-
sekade, toen het water nog 
gewoon bevroren was. Bij het 
Soestdijkseplein het ijs op en 
dan schaatsen maar, tot aan 
de brug bij de Escamplaan. 
Later dus in het Zuiderpark 
en tijdens mijn middelbare-
schooltijd op de metsbanen. 
Nee, noren hadden toen de 
meesten van ons nog niet, op 
hockeyschaatsen was je overi-
gens ‘gewild’ genoeg; in mijn 
tijd hielden de meiden nog 
niet van die strakke pakken en 
noren; met hockeyschaatsen 
scoorde je veel beter. Zowel op 
de metsbanen als later op de 
HOKIJ.

Er waren in die tijd natuurlijk 
ook nog ijsbloemen op de 
ramen. Het woord thermopane 
bestond nog niet, de ramen 
van de slaapkamer werden ge-
woon vochtig ten gevolge van 
het verschil tussen binnen- en 
buitentemperatuur en zo 
ontstonden er ijsbloemen op 
de ramen. Qua decoratie overi-

gens heel erg mooi, qua bood-
schap erg indringend: het is 
steenkoud buiten! Er was na-
tuurlijk geen centrale verwar-
ming; de warmtevoorziening 
was doorgaans beperkt tot een 
kolenhaard in de woonkamer 
en een petroleumkacheltje 
in de keuken. Dat laatste was 
nodig op de momenten dat 
je als kind gewassen werd. In 
die teil, waar je zussen ook al 
in gewassen waren… dou-
ches waren er niet. Kortom, 
de winters waren nog echt 
winters, we wisten nog hoe we 
sneeuwpoppen moesten ma-
ken. Hoe groter hoe beter, met 
kooltjes voor de ogen en een 
peen als neus. Waarom dat een 
peen moest zijn, is mij nooit 
helemaal duidelijk geworden. 
Het kan toch niet zo zijn, dat 
de sneeuwpop is uitgevonden 
in Loosduinen? Overigens kan 
ik mij herinneren, dat de tram 
in de winter gewoon reed. 
Anno 2021 stoppen de treinen 
al bij het eerste sneeuwvlokje, 
maar toen ging de pekelwagen 
vooraf aan de tram om wissels 
en rails te ontdoen van sneeuw 
en ijs.

Later werd de beroemde HO-
KIJ vervangen door de Uithof, 
skiën werd mogelijk in Zoeter-
meer, de faciliteiten werden 
talrijker en mooier, maar de 
echte winters verdwenen. 
Daarvoor moeten we toch naar 
Oostenrijk, Frankrijk of Italië. 
Ik ga inmiddels niet meer naar 
Val Gardena, ik vind mij er te 
oud en te stram voor, maar het 
koesteren van herinneringen 
is ook een boeiend tijdverdrijf. 
Zeker wanneer er dan ineens 
een maand februari voorbij-
komt, die het verleden weer 
eens een pittige opfrisbeurt 
geeft.

Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl

n ineens valt er een gigantisch pak sneeuw. Netjes vooraf aangekon-
digd, want tja, we willen graag op alles voorbereid zijn. We houden 
niet van het onverwachte; het leven moet planbaar zijn, ook al is het 

dat nou eenmaal niet. En als er dan ‘code rood’ wordt afgegeven, gaan de ge-
dachten onwillekeurig terug naar vroeger, toen het elk jaar sneeuwde. Althans, 
dat zit zo in ons geheugen, maar we weten heel goed dat dat niet waar is: er 
gingen ook ‘toen’ wel eens jaren voorbij dat het niet of nauwelijks vroor, niet 
sneeuwde en er geen ijsbloemen op de slaapkamerramen verschenen.

E
Winterherinneringen

Schaatsen in Leidschendam, 1979. Foto: Wim Bouwens, collectie Haags Gemeentearchief

Strand ter hoogte van het Kurhaus. Grote belangstelling voor de met ijs bedekte zee in 1962. Foto: D. van Zuilen, coll. Haags Gemeentearchief

Adverteren
Wilt u ook adverteren in De Haagse 
Tijden? Vraag naar de mogelijkheden 
bij Daphne Brückel of Jolanda Kraanen 
en bel 070-3607676 of mail naar 
dehaagsetijden@bruckel.nl

Hoofdredacteur
Sanne Groeneboer 
redactie@dehaagsetijden.nl
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John Vroom
Marcello & Els
Milja de Zwart
Robert Mindé

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

Vormgeving
Brückel Reclame BV

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

De Haagse Tijden
Laan van Meerdervoort 174 
2517 BH Den Haag
www.facebook.com/dehaagsetijden
www.twitter.com/dehaagsetijden
www.instagram.com/dehaagsetijden

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

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

Instagram) die aan De Haagse Tijden ter 
beschikking staan. Hergebruik van de 
artikelen en foto’s is aan de uitgever. Voor 
de vaste columnisten geldt een andere 
regeling. U kunt uw verhaal insturen 
naar: redactie@dehaagsetijden.nl

Abonnementen
Voor € 75,00 per jaar kunt u de krant 
in Nederland thuis ontvangen per post. 
Buiten Nederland ontvangt u de krant 
voor € 95,00 per jaar. Een abonnement 
vraagt u aan via de klantenservice. 
Het is het voordeligst om de krant na 
verschijning gratis als PDF te downloaden 
via onze website www.dehaagsetijden.nl.

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles 
in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie wordt 
verzocht van andere lezers. Schrijf aan redactie@dehaagsetijden.nlOproepjes
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Reactie op  
Haagse Buslijnen
Er was nog een busdienst in de 
regio. Namelijk Hofstad Tours. 
Hofstad Tours had van de RET 
Rotterdam 2 oude stadsbussen 
overgenomen, uitgerust met een 
Heckmotor. In de huiskleur van 
van de fa gespoten: spierwit met 
zwart opschrift. De bus vertrok 
vanuit de nieuwe werkplaats aan 
de Radarstraat in Den Haag. Het 
startpunt in Rijswijk was in de 
Herenstraat. Een kaartje kostte 
toen 10 cent per rit. Dit alles 
is reeds lang geschiedenis uit 
1955. Ik was daar monteur, van-
daar mijn kennis. Hofstad Tours 
was bij vele Hagenaars bekend 
als touroperator voor de smalle 
beurs. Reizen gingen voorname-
lijk naar Oostenrijk, Zwitserland 
en Italië. Veelal geheel verzorgd 
voor weinig. 
Ruud Vermeulen

Verrassingsfoto  
Prinsegracht 55 

Ik ben voor mijn zusje op zoek 
naar een foto van de Prinse-
gracht 55 Den Haag. Aan dit 
pand hebben mijn beide zusjes 
– hun leeftijd loopt al aardig 
richting tachtig – leuke en goede 
herinneringen. Dat was in de 
tijd dat Rath en Doodeheefver 
er zat. Het liefst zou ik mijn 
zusje willen verrassen met een 
foto van dit pand toen Rath en 
Doodeheefver er zat.
Susan Jasper.
susanjasper@kpnmail.nl

Wie heeft er foto’s  
van Begraafplaats  
St. Barbara?

 

Wie oh wie heeft foto’s van, of 
anekdotes over onze honderdja-
rige jubilerende begraafplaats St. 
Barbara? U zou ons er enorm blij 
mee maken. Neem gerust contact 
op met Astrid Oranje - Directeur 
Stichting R.K. Begraafplaatsen 
a.g.oranje@paxrkb.nl

Reünie Schaloenstraat?
Via de Facebook-groep ‘Moerwijk 
1950 – 1979’, waar ik in 2019 
lid van ben geworden, ben ik op 
zoek gegaan naar foto’s uit de pe-
riode dat ik in de Schaloenstraat, 
in Moerwijk heb gewoond. Dat 
was ongeveer van 1957 tot 1971. 
Zo heb ik er een aantal gevonden 
die ik vervolgens als oproep 
geplaatst heb. Naast ons woonde 
een gezin van Indische afkomst. 
Een van de kinderen was een 
meisje van mijn leeftijd dat Roos-
je heette, nu dus gewoon Rose. 
Zij reageerde op de foto van het 
groepje kinderen in de achter-
tuin, tussen de Schaloenstraat en 
de Cannenburglaan. Daar zat zij 
ook bij en zij, net als ikzelf, was 
benieuwd hoe het inmiddels met 
ons allen zou gaan. We hebben 
vervolgens telefoonnummers 
uitgewisseld en contact gehad. 
Het leek ons beide wel leuk om 
na 55, bijna 60 jaar, elkaar weer 
eens te ontmoeten. Mijn zus , die 
vijf jaar ouder is dan ik en dus 
ook haar in haar kindertijd daar 
gewoond heeft, was ook nieuws-
gierig naar haar vriendinnen. 
Rose wist nog wel achter enkele 
namen en hun telefoonnummers 
te komen en zodoende leek het 
ons leuk om met z’n allen en nog 
enkele bekenden, ergens een 
soort reünie te houden. Doordat 

er in de Schaloenstraat geen 
horecagelegenheid is, zouden 
we naar ‘café het Oude Gemaal’ 
gaan, op de Loevesteinlaan. Dit 
is de meest geschikte locatie 
omdat het zich dicht bij de 
Schaloenstraat bevindt en dus bij 
ons oude buurtje. We hadden de 
bijeenkomst gepland op vrijdag 
10 april. Maar helaas kon het 
feest door de Coronacrisis niet 
doorgaan. Hopelijk komt het er 
ooit nog van. 
M. de Kleijn
mdkleijn@ziggo.nl

Reactie kleuterschool 
Haviklaan  

Graag wil ik reageren op het 
artikel Mijn jeugd in de Bomen-
buurt en de Vogelwijk. Het artikel 
is zeer herkenbaar voor mij. 
Allerlei bekende zaken passeren 
de revue. Maar toch nog een 
kleine opmerking. Het onder-

schrift bij de foto van de school 
rechtsonder is niet correct. Dat 
moet zijn ‘De kleuterschool aan 
de Haviklaan’. Ook ik heb daar 
mijn kleuterschooljaren doorge-
bracht. Ik ben geboren in 1949 
en zal in 1953/1954 daar hebben 
gezeten. Daarna ben ik naar de 
lagere school aan de Parkietlaan 
gegaan. Voor de volledigheid heb 
ik een redelijk recente foto van de 
kleuterschool bijgevoegd. 
George Gijbels
georgegijbels@ziggo.nl

Correctie e-mailadres
Hartelijk dank voor het plaatsen 
van de foto en tekst van mijn 

schoolreis naar Ouwehands 
dierenpark in De Haagse Tijden 
van 9 februari 2021. Alleen 
heb ik niet goed opgelet bij het 
vermelden van mijn e-mailadres. 
Graag ontvang ik reacties op het 
onderstaande e-mailadres. 
Quirien van der Zijden
q.v.d.zijden@kpnplanet.nl 

Correctie onderschrift foto
De foto linksonder, op pagina 14 
van de vorige editie (De Haagse 
Tijden, 9 februari 2021) heeft 
niet het juiste onderschrift 
gekregen. Er zou moeten staan: 
Schoolgebouw 2e Dalton Mulo 
Cornelis Planting.

Dinsdag 23 februari 2021

Haags Mopje
Een typisch Haagse dame drinkt een kopje thee in Hotel des 
Indes. Komt een ober langs die zich verdienstelijk wil maken 
en fluistert discreet tegen de oudere dame: ‘Pardon mevrouw, 
maar uw kousen zitten wat rimpelig’. Sist de dame terug:  
‘Idioot, ik heb helemaal geen kousen aan’.

Rob van Olphen

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.

PRIKDAG
Ja, de eerste prik heb ik mooi op 
tijd binnen. Een paar uurtjes ge-
voelig, een paracetamol genomen 
om, als ik in mijn bed naar rechts 
draai, net té gevoelig ben om niet 
in slaap te raken.

Het prikpunt aan de rand van 
Den Haag was een gezellig ver-
warmd circus, onder de kuip van 
ADO. Eindelijk eens een nuttige 
bestemming van dat gedrocht. 
Natuurlijk met een giga parkeer-
terrein, en veel mensen, allemaal 
met kapjes om ons te begeleiden, 
buiten en binnen. Tientallen! 
Daar was een stevige houten 
vloer met tapijt gelegd en aan de 
wanden hingen prachtige foto’s, 1 
op 1, om een sfeertje te scheppen 

alsof je in een mooi bos wandelt. 
Overal lekkere stoelen, in groep-
jes voor de bejaarde bezoekers 
met hun arsenaal aan stokken 
en rollators. Alweer begeleiders 
voor paperassen, identiteits-
kaarten, recepten en vragen. De 
artsen en andere verplegenden 
hebben elk een gangetje. De 
patiënt zit machteloos in een 
rolstoel, mouw wordt opgerold, 
schouder afgeveegd, prik, pleis-
tertje, klaar is Kees! Dan naar een 
gedeelte waar je een kwartiertje 
moet bijkomen van de schrik. 
OK? Afspraak voor de tweede 
prik, in maart. Tot ziens! Al met 
al was ik een halfuurtje binnen. 
Er was deze eerste prikdag, een 
ontspannen, vriendelijke sfeer. 
Natuurlijk ben je in een soort 

geneestempel. Maar bureaucra-
tie (weer je nummer voor de 
Service) en vriendelijke bejege-
ning gingen hier hand in hand. 
Natuurlijk waren mensen een 
beetje angstig maar velen vonden 
het ook een uitje in plaats van 
weer een eenzame ochtend thuis. 
Er werd in ieder geval gezellig 
gepraat. Ik deed daaraan mee en 
kon opscheppen over mijn oude 
‘pokkenboekje’ met talloze stem-
pels vanwege prikken tegen tbc, 
polio, gele koorts, meningitis en 
nog een paar onleesbare kwalen. 
Had je vroeger nodig als je ging 
lesgeven in Den Haag of op reis 
wilde naar landen als Ruanda, 
Congo of Jemen.

J. de Zwart - Zoetermeer
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com
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VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96

•  Schilderwerk (binnen/buiten)
•  Timmerwerk 
•  Elektra 
•  Sanitair
•  Tuinonderhoud 
•  Ophangen van lampen en schilderijen
•  Kleine klussen in en om het huis
•  Onderhoudswerkzaamheden

Onze kernwaarden zijn:
•  Hoge kwaliteit
•  Exclusiviteit
•  Maatwerk
•  Nakomen van afspraken
•  Betrouwbaarheid en respect

T: 0174 - 76 88 88 
E:  info@deontzorgcentrale.nl 
W: www.deontzorgcentrale.nl
 

Wij verzorgen graag uw buiten schilder-
werk, maak hiervoor tijdig een afspraak 
met De Ontzorg Centrale.

Voor ál uw klussen in en rondom huis en tuin 

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 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 CHAUFFEURS M/VGEZOCHT VRIJWILLIGE CHAUFFEURS M/V
De Volharding heeft een samenwerkingsverband met Florence waar wij onze vrijwillige 
chauffeurs ter beschikking stellen om dagelijks mensen naar een ontmoetingscentrum 
te brengen. 

HET VERVOER IS VOOR DE LOCATIES FLORENCE MARIAHOEVE, RIJSWIJK 
EN LEIDSCHENDAM. Belangrijk en verantwoordelijk werk waar wij mensen voor 
nodig hebben die om kunnen gaan met meest oudere cliënten, sommige met een 
beperking. Wij rijden met moderne aangepaste Mercedes Sprinter automaat bussen 
voor 8 passagiers. 

WIJ VRAGEN
• Rijbewijs B
• Beschikbaar voor twee dagdelen. In de ochtend van 8.00 tot ca. 10.00 uur. 

In de middag van 15.00 tot ca. 17.00 uur. In overleg  ook aangepast aan uw wensen.
• In het bezit van een mobiele telefoon, Email of WhatsApp is belangrijk voor de 

bereikbaarheid.
• Ervaring met rolstoelvervoer is een pré maar niet noodzakelijk.

Wij geven al onze chauffeurs begeleiding en een korte training.

WIJ BIEDEN
• Een vergoeding van 4,50 euro per uur tot een maximum 141 euro per maand. 

Belastingvrij ook als u AOW of een uitkering heeft wat wettelijk is vastgesteld. 
Totaal tot maximaal 1700 euro netto per jaar.

• Een gezellige, informele en dankbare werkomgeving.
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•  Hoge kwaliteit
•  Exclusiviteit
•  Maatwerk
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Hoe ik in de jazz werd ingewijd
aagse bloemenbuurt, begin jaren vijftig. Mijn 
schoolvriend Jan, troonde mij mee naar een 
oudere vriend aan de Goudsbloemlaan, die al 

aan de TH in Delft studeerde. Deze Koen had een spel 
ontworpen en was daarmee intussen zo vergevorderd 
dat hij medespelers zocht om het in de prakijk uit te 
testen. Koens vader was zoiets als kolonel bij de Ko-
ninlijke Landmacht en het bewuste spel had al dan niet 
toevallig in grote lijnen met ‘oorlogje spelen’ te maken. 

H

Tijdens die sessies draaide Koen 
op bovengemiddeld volume een 
voor mij totaal onbekende mu-
ziek. Die, op zijn zachtst gezegd, 
onrecht deed aan mijn van huis-
uit nogal klassiek geschoolde 
oren. Vriend Jan en ik wisselden 
af en toe bedenkelijke blikken 
met elkaar. Wij beschouwden 
de helse kakafoniën die ons 
ritmisch omringden, op zijn best 
als bijbehorende filmische oor-
logsmuziek. Zelfs de klankuit-
barstingen in de toen populaire 
oorlogsfilm Warsaw Concerto 
staken hier haast romantisch bij 
af. Toen ik Koen eindelijk, om-
streeks de derde of vierde ses-
sie, durfde te vragen uit wiens 
koker diens favoriete muziek 
stamde, was ik eerlijk gezegd al 
zo goed als omgeturnd.

Stan Kenton heette de leider 
van de band, die mij in een paar 
middagen tijd voor dit nieuwe 
geluid (Artistry in Rhythm) 
had weten te winnen. Achter-
af leek het of mijn inwijding 
in de jazz een stuk simpeler 
had gekund, bijvoorbeeld via 
de Dutch Swing College Band 
van onze buurtgenoot Peter 
Schilperoort. Dat geluid lag im-
mers veel gemakkelijker in het 
gehoor en bracht ons jongeren 
zowaar in een oogwenk aan het 
swingen en jiven, wat er bij mij 
toe leidde dat ik op een avond 
accuut van de (school)dansles 
werd verwijderd. Mijn ouders 
hadden totaal niets op met jazz, 
ook al beroemde mijn moeder 
zich erop in de late twintiger 
jaren de Charleston te hebben 
gedanst. Heel wat voor een keu-
rig meisje dat aan het Koninlijk 
Conservatorium in Den Haag 
als hoofdvak piano studeerde, 

nadat zij daar op haar dertiende 
met het pianoconcert van Grieg 
auditie had gedaan. Zelf kon ik 
amper een noot lezen, laat staan 
spelen. Dit had zowel met de 
voorbije oorlog en de bezetting 
te maken – wij moesten evacu-
eren en keer op keer verhuizen 
– als ook met mijn moeders 
opvatting dat een eventuele 
loopbaan in de muziek enkel 
maar tot narigheid kon leiden: 
“Kijk maar naar mijn studie-
genoten. Piano- of vioolleraar 
geworden? Arremoe, arremoe 
en nog eens arremoe!”

Ik liet het er niet bij zitten, en 
deed onder andere vakantie-
werk bij bakkerij Hus. Van de 
daarmee verdiende centjes 
kocht ik meteen jazz-lp’s. O, hoe 
onvergetelijk elke keer weer 
die 16,50 gulden uit te tellen 
op de toonbank van platenzaak 
Van der Horst, aan de Loos-
duinseweg. Behalve het Gerrie 
Mulligan kwartet en het Oscar 
Peterson Trio, was daar een 
jamssession van Buck Clayton 
bij (met oa. Robbins nest). 
Hierdoor aangemoedigd en een 
tikkeltje overmoedig, waagde 
ik mij op een goede dag uit te 

geven voor theekistbassist. Het 
ging hier om een jazzbandje op 
het internaat van mijn Zeevaart-
school in Vlissingen, een bandje 
bestaande uit piano, gitaar en 
die theekistbas. Daarmee imi-
teerden wij om het even Oscar 
Peterson als George Shearing, 
zij het in de regel wel achter 
dikke geluidsdichte deuren.
En ja, toen brak de herfst van 
1956 aan. In de lente van dat 
jaar braken over-enthousias-
telingen de grote zaal van de 
Houtrusthal in Den Haag af 
tijdens het optreden van Lionel 
Hampton met zijn orkest, vooral 
het finale Flying Home bleek 
een uitsmijter, zeker voor die 

introverte tijd. Zelf kon ik daar 
helaas niet bij zijn maar de Jazz 
at the Philharmonic op Scheve-
ningen van dat zelfde jaar, liet ik 
mij niet ontsnappen. Gebonden 
aan schooltijd, konden mijn 
jazzvriend Piet en ik op die 
bewuste zaterdag pas na enen 

uit Vlissingen vertrekken. Lif-
tend, erg populair in die dagen, 
maar zelfs in ons schooluniform 

stonden wij tegen vijven nog 
aan de weg bij Goes te kleu-
men. Personenauto’s reden er 
slechts mondjes maat in die 
contreien. Het niet-te-mogen-
missen-concert leek verder 
weg dan ooit, maar wonderwel 
kregen wij vlak voor het donker 
toch de lift die ons zou redden.                                                                                                                                          

En zo zaten wij die avond nog 
net op tijd voor vijftig cent de 
man achterin de concertzaal 
van het Kurhaus en overzagen 
wij vanaf de derde rang nogal 
verbaasd de ruimte voor ons, 
die… nog voor geen kwart 
gevuld bleek te zijn. En toen 
nam impressario Lou van Rees 
het woord: “Om te beginnen, 
dames en heren, wilt u alsublieft 
allemaal naar voren komen... U 
zult begrijpen dat er vanavond 

dik geld bij moet... en daarom is 
het jammer dat sommigen mij 
verwijten dat ik zulke populaire 
concerten als die met Louis 
Armstrong en Lionel Hampton 
op de planken breng. Maar u 
snapt nu vast wel dat die een 
slecht bezette avond als deze, 
weer goed moeten maken... Ten-
slotte wens ik u allen een fan-
tastische Jazz at the Phil.” Wat 
mij van die avond het meest is 
bijgebleven – vast vanwege een 
antieke plaat die ik nog steeds 
van ze bezit – is het optreden 
van The Modern Jazz Quartet. 
Met als hoogtepunt Fontessa, 
een stuk van klassieke allure. 
En natuurlijk bleven en blijven 
de noten van Roy Eldridge en 
Illinios Jacquet voor altijd door 
mijn brein schuren en scheuren 
en zong een weergaloze Ella 
Fitzgerald Oh Lady be good en 
hoor ik gitarist Herb Ellis van 
het Oscar Peterson Trio er nog 
telkens hoog  bovenuit tinkelen 
in How High The Moon...         
                       
Theo van der Wacht   
twacht@casema.nl

Muziek in de Kurzaal tijdens de manifestatie ‘Swinging Scheveningen’, 1980. Foto: Robert Scheers, collectie Haags Gemeentearchief.

Modern Jazz Quartet op Schiphol, 1961. Foto: wikimedia

Dutch Swing College Band, 2012

“O, hoe onvergetelijk elke keer weer.”
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‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Rolf, Linda, Paul en Michelle van DELA

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. 
Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie 
naar dela.nl/denhaag of bel 070 217 09 10
voor een persoonlijk gesprek.
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Een landelijke omgeving
Jas Borsboom stamde uit een 
geslacht dat zich generaties 
lang bezighield met land- en 
tuinbouw in Den Haag en 
omstreken. Vanaf het begin van 
de achttiende eeuw komen we 
Borsbomen tegen als tuinders en 
landbouwers in de omgeving van 
‘het Boschhek’; het grensgebied 
tussen Den Haag en Wassenaar. 
In deze landelijke omgeving 
zouden ook de kinderen van Jas 
Borsboom opgroeien. Landelijk… 
want de wijk Mariahoeve be-
stond alleen nog in de gedachten 
van stedelijke planologen. Het 
landelijke leven had – vergele-
ken met de stad – voor de jeugd 
een bijzondere bekoring. Zoals 
blijkt uit de jeugdherinneringen 
van twee van zijn zonen: Gerard 
(1934) en Koos (1936-2009).

Van een bokkenwagen tot een 
op hol geslagen paard
Het zijn herinneringen aan de 
geboorte van een kalfje of aan de 
eigenzinnige bok Gerrit. Gerrit 
die een zelf gemaakte bokken-
wagen moest trekken maar vaak 
weigerde een poot te verzetten, 
zodat een tochtje langs de Bezui-
denhoutseweg uren duurde. En 
spijbelen om op de bok van een 
groentewagen mee te mogen rij-
den naar de veiling en te worden 
‘betrapt’ door een overijverige 
‘waut’. Met als gevolg dat je 
onder politiebegeleiding naar 
school werd gebracht. Of er 
was een op hol geslagen paard 
dat pas in een plantsoentje in 
de wijk Marlot gekalmeerd kon 

worden. Maar het echte boe-
renleven speelde zich af in de 
Veenpolder; de polder tussen 
Den Haag en Voorburg.

De koeien vlogen door de lucht
In de Veenpolder kruisten twee 
spoorwegen elkaar. Boven de 
spoorbaan van de lijn Amster-
dam – Den Haag – Rotterdam 
en daar onder de rails van de 
Hofpleinlijn. Deze spoorlijnen 
speelden een belangrijke rol 
voor de boeren en landarbei-
ders die werkten in de Veenpol-
der. Want naast de stand van de 
zon was de werktijd gebaseerd 
op de dienstregeling van de 
spoorwegen. De halfuurdienst 
op de lijn Amsterdam – Den 

Haag en de kwartierdienst op 
de Hofpleinlijn waren voor de 
landarbeiders een solide tijds-
bepaling. Deze tijdsaanduiding 
bleek niet altijd betrouwbaar. 
Op een noodlottige zaterdag in 
juni 1949 hielp Gerard een boer 
bij het opdrijven van zijn koeien 
naar een ander weiland. Ze 
moesten daarbij een onbewaak-
te overweg van de Hofpleinlijn 
oversteken. De landbouwer, 
vertrouwende op zijn kennis 
van de dienstregeling, opende 
het hek. Gerard joeg de koeien 
over de rails en … zag toen tot 
zijn schrik een trein naderen. 
Deze kon niet tijdig remmen en 
reed met volle vaart in op de 

kudde koeien. Door de botsing 
vlogen de koeien letterlijk door 
de lucht. Zeven koeien werden 
gedood en verschillende zwaar 
gewond; die werden ter plaatse 
afgemaakt. Gerard heeft zich 
nooit schuldig gevoeld voor 
deze slachting want het was 
toch echt de schuld van de boer.

De djiguiten Kozakken
Koos herinnerde zich de komst 
van de djiguiten kozakken. Deze 
kozakken waren ooit het keur-
korps van het tsaristische leger. 
Het woord djiguit betekent 
zoveel als ‘moedig man’. Door 
de Russische revolutie in 1917 
en de daarop volgende burger-
oorlog waren deze kozakken 

uit hun vaderland verdreven en 
raakten verspreid over Euro-
pa. In 1926 kreeg een van hun 
hoofdmannen het idee om met 
zijn beste ruiters een troep 
samen te stellen en daarmee 
voorstellingen te geven.

In 1947 traden zij op in Den 
Haag (Houtrust) en omgeving. 
Als uitvalsbasis hadden zij 
Manege Marlot gekozen. Hier 
verbleven zij enkele weken; de 
paarden werden gestald in de 
manege en er was ruimte genoeg 
om met ze te oefenen.

Spectaculaire stunts
Tijdens hun optreden haalden 

de kozakken ongelooflijke 
staaltjes van paardrijkunst uit. 
Hoogtepunt van hun optreden 
was het piramide rijden, waarbij 
vijf ruiters op de paardenruggen 
stonden met twee ruiters op hun 
schouders en daar bovenop een 
ruiter met wapperende vlaggen. 
Tijdens de pauze zongen ze wee-
moedige volksliederen bij mu-
ziek van de balalaika en voerden 
ze temperamentvolle dansen 
uit voor een ontroerd publiek. 
Om in vorm te blijven, oefenden 
zij dagelijks. Dit gebeurde in de 
paardenbak bij de manege. Koos 
en zijn broers stonden daar op 
de eerste rang om de training 
van de spectaculaire toeren 
van dichtbij gade te slaan en te 
luisteren naar commando’s in 
een vreemde taal!  Vlak voor hun 
huis zagen zij ‘woeste’ kozakken 
die je anders alleen in jongens-
boeken tegenkwam en nu bijna 
kon aanraken. Het zou bij Koos 
en zijn broers onuitwisbare 
indruk achterlaten.  

Van platteland naar stad
Het zijn herinneringen aan een 
tijd die voorgoed voorbij is. Het 
landelijke karakter van dit ge-

deelte van Den Haag verdween 
langzaam maar zeker door de 
uitbreiding van Mariahoeve. De 
Marlot Manege werd gesloopt 
en het gezin verhuisde naar de 
Laak. Maar de jongens koester-
den de rest van hun leven de 
herinnering aan de kozakken; 
een herinnering vol jongensro-
mantiek. En de djiguit kozakken? 
De oorspronkelijke generatie 
stierf uit. Hun zoons namen het 
over tot ook zij te oud werden.

En verder… 
Gerard en Koos hebben niet 
gekozen voor een leven op de 
boerderij. Na enkele avontuur-
lijke jaren in Canada, vestigde 
Gerard zich uiteindelijk als 
garagehouder in Friesland. Na 
zijn pensionering keerden hij en 
zijn echtgenote terug naar Den 
Haag. Koos werd slager en was 
daarnaast een verdienstelijk 
amateur toneelspeler. Zo trad 
hij in de jaren tachtig op met de 
toneelgroep Facet en maakte, 
in de jaren tachtig, een tournee 
door Polen.

Kees de Raadt
raadtvanleeuwen@ziggo.nl

Dinsdag 23 februari 2021

De Kozakken komen!
edere lezer heeft wel een herinnering aan de wijk, straat of het plein, 
waar hij of zij is opgegroeid. Maar er zijn ook Hagenaars die hun jeugd 
doorbrachten aan de rand van de stad op landerijen en buitenplaatsen. 

Hun Haagse herinneringen zijn niet te vergelijken met die van de stadse jeugd. 
Tot ver in de twintigste eeuw was Den Haag omringd door tuinderijen, kassen 
en weilanden. Hier woonden en werkten boeren en tuinders die hun zuivelpro-
ducten, verse groente en fruit leverden aan de Haagse bevolking. Een van deze 
boeren was Jasper (Jas) Borsboom, die met zijn gezin boven ‘Manege Marlot’ 
woonde. Deze manege was gelegen aan de Bezuidenhoutseweg tegenover de 
ingang van Huis ten Bosch. 

I

Kozakken Piramide, 1935. Foto: Groninger Archieven

Voorstelling van Djiguiten Kozakken in Houtrust, 1947. Foto: fotopersbureau van den Heuvel, collectie Haags Gemeentearchief

Jasper Borsboom woonde met zijn gezin boven Manege Marlot. Foto Familiearchief Borsboom

“ Vlak voor hun huis zagen zij ‘woeste’ 
kozakken die je anders alleen in 
jongensboeken tegenkwam ”
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Iedere dag als ik naar school 
ging in Loosduinen kwamen 
wij als kinderen uit ‘het 
nieuwe blok’ er langs. Over 
de Haagweg langs Vredestein 
en de wasserij, op de hoek 
van het Zwarte Pad. Ook was 
er nog een melkfabriek op de 
Burgemeester Hovylaan, hoek 
Haagweg. Zo kwamen wij uit-
eindelijk bij de Rooms-Katho-
lieke kerk en de scholen. De 

jongensschool lag ver bij de 
meisjesschool vandaan en de 
lagere school bevond zich tus-
sen het nonnenklooster en de 
bewaarschool. Er waren veel 
kinderen, dus we hadden dub-
bele klassen (twee 1e klassen, 
twee 2e klassen etc.). Er zaten 

rond de veertig kinderen in 
een klas, inclusief kinderen uit 
Monster en omstreken. Achter 
de scholen was het GDA- 
terrein, waar we gingen spor-
ten. In die jaren waren we veel 
meer Loosduiners dan Hage-
nezen. Maar mijn herinnering 
ging eigenlijk over de ‘Ramaer- 
kliniek Rosenburg’. Destijds 
was er een portier, want het 
was streng verboden om zo-
maar het park in te lopen. Er 
stonden ook heel mooie hui-

zen op het terrein; villa’s, waar 
de artsen en de hoge heren in 
woonden. Die stonden aan de 
rechterkant van de Haagweg, 
aan het water. Aan de linker-
kant woonden de tuinders en 
was er de Haagvaart, waar-
over de boeren met hun platte 
schuiten naar de Loosduinse-
veiling gingen. Vroeger ging de 
tuinder Janus Duijvestijn met 
zijn karretje met daarop een 
kieperton, de resten van het 
eten bij Rosenburg ophalen 

voor zijn varkens. Als kinde-
ren waren we wel bang voor 
het ‘gekkenhuis’ en als je door 
‘de Walnoot’ liep, hoorden we 
vaak gekrijs en gegil.  
Doodeng! 

We zeiden ‘de Walnoot’, ‘de 
Okkernoot’ en ‘de Kokosnoot’ 
zonder ‘straat’ erachter, maar 
het was wel de ‘Notenstraat’. 
Geboren in de Kokosnoot 
waren we met zes kinderen, 
waarvan er nog een in Den 
Haag woont en een in Zoeter-
meer. De andere vier wonen 
nu in Limburg, Brabant, 
Gelderland en Overijssel. Maar 
je zou geen Hagenees wezen 
als je niet meer terug zou gaan 

naar ‘onze mooie stad achter 
de duinen’. Ieder jaar komen 
mijn zus Pauline en ik terug 
voor onze ‘nostalgische toer’. 
We slapen dan in één van de 
Haags hofjes: het Hofje van 
Wouw (waar de Haagse Kak-
kers al op je wachten) of het 
Heilige Geesthofje. Zoiets is 
uniek toch?! Maar Den Haag is 
zo enorm veranderd. Gelukkig 
vinden we nog wel oude plek-
jes. We hopen dit jaar weer 
onze toer te kunnen maken, 
zonder de beperkingen van de 
Corona-pandemie.

Erna Nekeman (oud-Hagenees 
uit ‘de Kokosnoot’)
hansenerna@live.nl

et artikel ‘De Ramaerkliniek, een ma-
jesteus gebouw’ (De Haagse Tijden, 26 
Januari 2021) riep een stroom van herin-

neringen op. Zelf ben ik geboren als Hagenees, in 
de Notenbuurt vlak bij Rosenburg. 

H
Reactie op de Ramaerkliniek

“Destijds was er een portier, want het was streng 
verboden om zomaar het park in te lopen.”

Voormalige modelstal ‘Berkendael’ later melkfabriek van De Sierkan. Burgemeester  
Hovylaan, hoek Burgemeester v.d. Veldestraat, 1968. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Het Hofje van Wouw. Foto: Wikimedia
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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 (44) John Vroom (autojournalist)

Fiat 500 Giardiniera

Het voorste gedeelte was 
identiek aan de reguliere 500, 
alleen het achterste gedeelte 
was rechtgetrokken met extra 
grote schuiframen en een soort 
van ventilatierooster. Rechtaflo-
pende achterkant met een naar 
links opendraaiende achterdeur. 
Ook deze uitviering had een 
groot vouwdak om lekker open 
te kunnen rijden. 
Ik denk dat iedereen hem leuk 
vond om te zien. Toen en nu nog 
steeds. Motorisch gezien was 
het destijds ook al minimaal en 
nu bijna onverantwoord. Een 
2-cilinder luchtgekoelde motor 
met 594 cc en slechts 18 pk met 
een topsnelheid van 95 kilome-
ter. Om vanuit stilstand op de 
80 kilometer te komen moest je 
25 tellen wachten en zeker geen 
tegenwind hebben of naast je 
een vrachtwagen. Met zijwind 
was je natuurlijk helemaal jarig. 

Daarom hadden veel 500 rijders 
een zak zand in de bagageruim-
te onder de ‘motorkap’. Het 
interieur, nou ja interieur, was 
natuurlijk ook echt Spartaans. 
Het dashboard was van metaal, 
in dezelfde kleur gespoten als de 
buitenkant met aan de onder-
kant een zwarte wat opgevulde 
stootrand. Recht voor je de 
snelheidsmeter met de optimis-
tisch afgebeelde snelheid van 
120 km. Vier controlelampjes 
en adviesafbeeldingen om bij 30 
naar 2, 50 naar 3 en bij 80 naar 
4 te schakelen. Links en rechts 
daarvan een controlelampje 
voor de knipperlichten en de 

verlichting. Het leukst was, dat 
je die lampjes kon draaien waar-
door zij sterker of minder sterk 
straalden. Een soort dimbare 
dashboardverlichting dus. In het 
midden het contactslot met links 
en rechts daarvan een tuimel-
schakelaar voor de verlichting 
en de ruitenwissers, met daar-
boven een asbakje. Achter het 
stuur links twee hendels achter 
elkaar geplaatst. De langste 
voor dimlicht en grootlicht en 
de kleinere voor de richting-
aanwijzers. Links en rechts van 
de versnellingspook zaten twee 
omhoogtrekhendeltjes. Één 
was de choke en de rechter de 

starter. Het meubilair was naar 
de maatstaven van toen, ook al 
erg Spartaans. Een dun met skai 
bekleed stalen stoeltje dat je in 
zijn geheel naar voren moest 
klappen voor de in- en uitstap 
naar achteren. Voor de rest 
niets verstelbaar. Handig en ook 
heel inbraakgevoelig waren de 
zogenaamde tochtraampjes die 
je in het voorportier kon open 
zetten. Sturen ging natuurlijk 
vederlicht en ook de bediening 
van de koppeling. Het gaspedaal 
was een soort van lepeltje dat 
bevestigd was aan het midden-
console en dat je naar achteren 
moest trappen. Het rempedaal 

moest je flink naar achtertrap-
pen om de trommelremmen hun 
werk te laten doen. Schakelen 
deed deze 500 plezierig en was 
prettig want om hem lekker op 
snelheid te houden moest dat 
veelvuldig gebeuren en dat was 
nou echt autorijden. Zoals u 
weet heb ik een voorliefde voor 
Italiaanse auto’s door het design 
en het rijgedrag. Ik vind het dan 
ook fantastisch dat het 500 de-
sign geherintroduceerd is in de 
huidige Fiat 500 en dat het zo’n 
succes is. Top!!

John Vroom
johnvroom@planet.nl

en superleuk 
model dat 
bedoeld was 

als een soort van Stati-
onwagon-variant van de 
Fiat 500, uit de periode 
dat de 500 nog van 
die zogenaamde ‘zelf-
moord’ portieren had; 
die dus van voor naar 
achteren scharnierden. 
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En Caroline bedacht 
een originele manier 
om visueel duidelijk te 
maken wat haar favoriete 
nummer was van The 
Drifters. Precies, u raadt 
het al: Up on the Roof uit 
1962

E
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Iedere dag als ik naar school 
ging in Loosduinen kwamen 
wij als kinderen uit ‘het 
nieuwe blok’ er langs. Over 
de Haagweg langs Vredestein 
en de wasserij, op de hoek 
van het Zwarte Pad. Ook was 
er nog een melkfabriek op de 
Burgemeester Hovylaan, hoek 
Haagweg. Zo kwamen wij uit-
eindelijk bij de Rooms-Katho-
lieke kerk en de scholen. De 

jongensschool lag ver bij de 
meisjesschool vandaan en de 
lagere school bevond zich tus-
sen het nonnenklooster en de 
bewaarschool. Er waren veel 
kinderen, dus we hadden dub-
bele klassen (twee 1e klassen, 
twee 2e klassen etc.). Er zaten 

rond de veertig kinderen in 
een klas, inclusief kinderen uit 
Monster en omstreken. Achter 
de scholen was het GDA- 
terrein, waar we gingen spor-
ten. In die jaren waren we veel 
meer Loosduiners dan Hage-
nezen. Maar mijn herinnering 
ging eigenlijk over de ‘Ramaer- 
kliniek Rosenburg’. Destijds 
was er een portier, want het 
was streng verboden om zo-
maar het park in te lopen. Er 
stonden ook heel mooie hui-

zen op het terrein; villa’s, waar 
de artsen en de hoge heren in 
woonden. Die stonden aan de 
rechterkant van de Haagweg, 
aan het water. Aan de linker-
kant woonden de tuinders en 
was er de Haagvaart, waar-
over de boeren met hun platte 
schuiten naar de Loosduinse-
veiling gingen. Vroeger ging de 
tuinder Janus Duijvestijn met 
zijn karretje met daarop een 
kieperton, de resten van het 
eten bij Rosenburg ophalen 

voor zijn varkens. Als kinde-
ren waren we wel bang voor 
het ‘gekkenhuis’ en als je door 
‘de Walnoot’ liep, hoorden we 
vaak gekrijs en gegil.  
Doodeng! 

We zeiden ‘de Walnoot’, ‘de 
Okkernoot’ en ‘de Kokosnoot’ 
zonder ‘straat’ erachter, maar 
het was wel de ‘Notenstraat’. 
Geboren in de Kokosnoot 
waren we met zes kinderen, 
waarvan er nog een in Den 
Haag woont en een in Zoeter-
meer. De andere vier wonen 
nu in Limburg, Brabant, 
Gelderland en Overijssel. Maar 
je zou geen Hagenees wezen 
als je niet meer terug zou gaan 

naar ‘onze mooie stad achter 
de duinen’. Ieder jaar komen 
mijn zus Pauline en ik terug 
voor onze ‘nostalgische toer’. 
We slapen dan in één van de 
Haags hofjes: het Hofje van 
Wouw (waar de Haagse Kak-
kers al op je wachten) of het 
Heilige Geesthofje. Zoiets is 
uniek toch?! Maar Den Haag is 
zo enorm veranderd. Gelukkig 
vinden we nog wel oude plek-
jes. We hopen dit jaar weer 
onze toer te kunnen maken, 
zonder de beperkingen van de 
Corona-pandemie.

Erna Nekeman (oud-Hagenees 
uit ‘de Kokosnoot’)
hansenerna@live.nl

et artikel ‘De Ramaerkliniek, een ma-
jesteus gebouw’ (De Haagse Tijden, 26 
Januari 2021) riep een stroom van herin-

neringen op. Zelf ben ik geboren als Hagenees, in 
de Notenbuurt vlak bij Rosenburg. 

H
Reactie op de Ramaerkliniek

“Destijds was er een portier, want het was streng 
verboden om zomaar het park in te lopen.”

Voormalige modelstal ‘Berkendael’ later melkfabriek van De Sierkan. Burgemeester  
Hovylaan, hoek Burgemeester v.d. Veldestraat, 1968. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Het Hofje van Wouw. Foto: Wikimedia
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“In eene nieuwe stadswijk, 
achter het station van den 
Staatsspoorweg, in de Pieter 
Bothstraat, heeft Apol zich 
wederom als Hagenaar geves-
tigd. Op de bovenste verdie-
ping zijner woning, opdat het 
hemellicht onmiddellijk en in 
ruime mate zijn werk bestrale, 
heeft onze kunstenaar daar een 
atelier ingericht, dat evenzeer 
van zijne heldhaftige neigingen 
als van zijn pittoreske versie-
ringskunst getuigt. Wapentro-
feeën aan de wand doen hem 
als wapenverzamelaar en vurig 
schermmeester kennen. Verder 
een verzameling van oogbeko-
rende voorwerpen zoals een 
opgezette eidergans, herinne-
ring aan den Noordpooltocht. 
Zo staat onze kunstenaar in 
den bloei zijner jaren weder te 
midden der Haagsche schil-
dersbent. Het vaste tafeltje bij 
Linke in de Veenestraat, Apol’s 
atelier in de Juffrouw Idastraat 
kenden een zekere populariteit. 
Moge zijn terugkomst in den 
Haag een nieuw en bloeiend 
tijdperk in zijne kunst worden.” 

Linke was een café in 
de Venestraat op num-
mer 20. 

Op 1 augustus 1894 
heeft hij het huis, 
erf en tuin aan de 
Wilhelminastraat 2a 
gekocht voor 12.650 
gulden. Dit huis was 
254 centiaren groot 
(1 centiare is 1 m2) 
en werd in 1885 
gebouwd. Zoals ik al 
eerder schreef, heeft 
Louis niet altijd in 
Den Haag gewoond. 

Van 1880 tot 1886 woonde 
hij in Roozendaal, in de buurt 
van Arnhem en van 1886 tot 
1892 woonde hij in Velp. In 
1903 heeft hij een reis naar 
Amerika gemaakt. Hij woonde 
een tijdje in Niagara Falls en 
ook hier heeft hij geschilderd. 
Naast het maken van olieverf-

schilderijen heeft hij onder 
meer tekeningen en aquarellen 
gemaakt. Hij wordt als een van 
de belangrijkste voorbeelden 
van de Haagsche School gezien. 
Ook als fotograaf heeft hij zich 
verdienstelijk gemaakt. Hij was 
lid van Pulchri Studio en Officier 
in de Orde van Oranje Nassau. 
Zijn werk is onder andere in het 
Rijksmuseum in Amsterdam, in 
het Gemeentemuseum in onze 
stad en in het Singermuseum in 
Laren te zien. Op 22 november 
1936 is hij in Den Haag overle-
den en hij werd begraven op Be-
graafplaats Oud Eik en Duinen.

Over Louis Apol
De eerder genoemde kunstcri-
ticus, Johan Gram, schreef ook 
nog het volgende over Louis: 
“Er zijn uitverkorenen die met 
palet en penseel ter wereld 
komen, en op de gemakke-
lijkste en geleidelijkste wijze, 
schijnbaar al spelende, eene 
reeks bekoorlijke en bewon-
derenswaardige kunstwerken 
voortbrengen. Met de hem van 
nature geschonken grooten 
aanleg geeft hij zich gelijk hij 
is een kunstenaar ter goeder 
trouw, die de indrukken, welke 
hij van de natuur ontvangt, 
vlug en lenig, bevattelijk voor 
een ieder, op doek of papier 
toovert. Zoo ging het met alles, 
dat Apol’s zeer ontvankelijk 
kunstenaarsgemoed aangreep. 
Een riviergezicht tintelend van 
licht en leven, met dobberende 
bootjes en zeilende schepen, 
een woud in zomer of herfst bij 
ondergaande zon, een zomer 
op de heide, op alles wat zijn 
oog toelacht, legde hij voor zijn 
kunst beslag.”

Ook Vincent van Gogh heeft 
in één van zijn vele brieven 
aandacht besteed aan het werk 
van Louis: “Weet ge wel dat ik 
de dingen van Apol bijvoor-
beeld van wit op wit, dikwijls 
heel goed vind. Zijn zonson-
dergang in ‘t Haagsche bosch 
bijvoorbeeld. Waarachtig dat 
ding is weergaasch mooi. Neen, 
zwart en wit, ze hebben hun 
reden en beteekenis, en wie ze 
verdonkeremanen, komen er 
niet mee uit.”

In een krantenartikel dat 
betrekking heeft op zijn 
overlijden las ik: “Zijn werken 
zijn over vele musea ver-
spreid: in het Rijksmuseum, in 
Boymans en elders. Maar het 
meeste is in particulier bezit, 
want weinig schilders zijn 
zoo populair geweest bij het 
schilderijen koopend publiek 
als hij. Geen schilder is ook zoo 
vaak nagevolgd, van geen an-
der zijn zooveel reproducties 
gemaakt.”

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Lodewijk Franciscus  
Hendrik Apol
Louis is op 6 september 1850 in 
Den Haag geboren. Zijn vader, 
Johannes Cornelis Apol, was 
kunstlakker en hij schilderde 
zelf ook stillevens van bloem-
stukken en vruchten. Een kunst-
lakker brengt door middel van 

handwerk, fraaie versieringen 
op allerlei artikelen aan. Zijn 
moeder was Antonia Johanna 
Hage. Louis had een broer en 
een zus. Al op vijftienjarige 
leeftijd krijgt hij schilderles in 
het atelier in de Kazernestraat 
van J.F. Hoppenbrouwers, een 
vriend van zijn vader. Deze 

kunstschilder van romantische 
landschappen had al snel door 
dat Louis talent had. Toen Louis 
negentien jaar was, werd zijn 
werk tentoongesteld tijdens de 
‘Driejaarlijksche Tentoonstelling 
te ’s-Gravenhage’. De bekende 
kunstschilder Andreas Schelf-
hout zag dit werk en hij merkte 
op: “Die jongen zal ’t ver bren-
gen.” In datzelfde jaar werd hij 
pensionnaire van koning Willem 
III, hetgeen wil zeggen dat hij 
een jaargeld kreeg ter aanmoe-
diging van zijn studie. Overigens 
hebben koningin Emma en 
Wilhelmina in een later sta-
dium werk van hem gekocht. 
Van 1867 tot 1872 volgde hij 
schilderlessen op de Konink-
lijke Academie voor Beeldende 
Kunsten in Den Haag.

Nova Zembla
Tussen 1878 en 1884 vonden er 
vanuit Nederland een zevental 
wetenschappelijke expedities 
plaats naar de eilandengroep 
Nova Zembla. Spitsbergen is 
één van die eilanden. Tijdens de 
reis die in 1880 gemaakt werd, 
is Louis Apol meegegaan om 
verslag te doen van die reis. Hij 
heeft dan ook vele tekeningen 
en schetsen gemaakt, zowel van 
de natuur als van het leven aan 

boord van de poolschoener met 
de toepasselijke naam Willem 
Barentsz. In een krantenartikel 
wordt hier verslag van gedaan: 
“Op dertig-jarigen leeftijd 
ondernam hij met het Pool-
scheepje de ‘Willem Barentsz’ 
van IJmuiden uit, een Noord-
pool-tocht van onze marine en 
toen heeft hij koning winter in 
diens rijk van de eeuwige ijs- 
en sneeuwvelden uitmuntend 
leeren kennen. Hij maakte daar 
verscheidene schetsen, welke hij 
later verwerkte in het door hem 
geschilderde panorama. Op die 
reis heeft de ‘Willen Barentsz’ 
nabij Bergeiland door het 
stooten op een rif schipbreuk 
gemaakt, doch na vele uren 
slaagde de aan de kiel deerlijk 
gehavende ‘Willem Barentsz’ 
erin vlot te komen en te Ham-
merfest binnen te loopen, ja 
zelfs nog op eigen gelegenheid 
de thuisreis te ondernemen.” 
Het panorama ‘Nova Zembla’ na 
die gevaarvolle reis door hem 
geschilderd, heeft vanaf 1896 
tientallen van jaren in het toen-
malige Panoramagebouw te Am-
sterdam de belangstelling van 
duizenden bezoekers getrokken. 

Eén van de schilderijen voor 
Panorama werd later gekocht 
door H.M. de Koningin en in het 
paleis Het Loo ondergebracht. 
Ook wijlen Koningin Emma 
bezat een schilderij van den 
meester namelijk, ‘Winter in het 
Haagsche Bosch.’ Van oktober 
2019 tot maart 2020 was er in 
Panorama Mesdag in onze stad 
een tentoonstelling met als titel: 
Louis Apol op Nova Zembla. 
Suzanne Veldink schreef in 2019 
een boek over deze reis.

Op 30 september 1886 is Louis 
getrouwd met Catharina Eli-
sabeth Kraijesteijn. Ze kregen 
twee dochters, Henriëtte die 
in 1887 geboren is en Johanna 
die in 1890 geboren is. Op dat 
moment woonden ze niet in 
Den Haag maar in Velp. In 1892 
kwam hij weer in Den Haag 
wonen op het adres Pieter 
Bothstraat 39. De huidige Pieter 
Bothstraat is in 1979 aange-
legd, maar daarvoor bestond 
er al sinds 1890 een straat in 
de buurt met dezelfde naam. 
De kunstcriticus Johan Gram 
schreef hierover in Elseviers 
Geïllustreerd Maandschrift: 
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Een januari-avond in het Haagse Bos, 1875

Winterlandschap, ca 1900Schaatsers op de Bosvijver

Portret van Johannes Franciscus Hoppenbrouwers voor zijn ezel en A. van den Berg toekijkend, 1865

Louis Apol, 1920

ouis Apol, de schilder van de winter-grootheid, zou in onze jaren zich 
afgevraagd hebben, of het winterkleed van donzen sneeuw ook voor de 
toekomst het symbool zal blijven van de wintermaanden. Vreemd die 

winters zonder sneeuw en ijs, zonder het zingen van glijdende schaatsen over 
de spiegelgladde vaarten, zonder al die attributen van de winter in de goede 
oude tijd.” Ik kan me voorstellen dat u wanneer u dit leest denkt dat deze tekst 
onlangs geschreven is. Dat is niet het geval. Ik las dit in een tijdschrift uit 1916.

“L

“Hij wordt als een van de belangrijkste 
voorbeelden van de Haagsche School gezien.”

Louis Apol, schilder van het winterlandschap 
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“In eene nieuwe stadswijk, 
achter het station van den 
Staatsspoorweg, in de Pieter 
Bothstraat, heeft Apol zich 
wederom als Hagenaar geves-
tigd. Op de bovenste verdie-
ping zijner woning, opdat het 
hemellicht onmiddellijk en in 
ruime mate zijn werk bestrale, 
heeft onze kunstenaar daar een 
atelier ingericht, dat evenzeer 
van zijne heldhaftige neigingen 
als van zijn pittoreske versie-
ringskunst getuigt. Wapentro-
feeën aan de wand doen hem 
als wapenverzamelaar en vurig 
schermmeester kennen. Verder 
een verzameling van oogbeko-
rende voorwerpen zoals een 
opgezette eidergans, herinne-
ring aan den Noordpooltocht. 
Zo staat onze kunstenaar in 
den bloei zijner jaren weder te 
midden der Haagsche schil-
dersbent. Het vaste tafeltje bij 
Linke in de Veenestraat, Apol’s 
atelier in de Juffrouw Idastraat 
kenden een zekere populariteit. 
Moge zijn terugkomst in den 
Haag een nieuw en bloeiend 
tijdperk in zijne kunst worden.” 

Linke was een café in 
de Venestraat op num-
mer 20. 

Op 1 augustus 1894 
heeft hij het huis, 
erf en tuin aan de 
Wilhelminastraat 2a 
gekocht voor 12.650 
gulden. Dit huis was 
254 centiaren groot 
(1 centiare is 1 m2) 
en werd in 1885 
gebouwd. Zoals ik al 
eerder schreef, heeft 
Louis niet altijd in 
Den Haag gewoond. 

Van 1880 tot 1886 woonde 
hij in Roozendaal, in de buurt 
van Arnhem en van 1886 tot 
1892 woonde hij in Velp. In 
1903 heeft hij een reis naar 
Amerika gemaakt. Hij woonde 
een tijdje in Niagara Falls en 
ook hier heeft hij geschilderd. 
Naast het maken van olieverf-

schilderijen heeft hij onder 
meer tekeningen en aquarellen 
gemaakt. Hij wordt als een van 
de belangrijkste voorbeelden 
van de Haagsche School gezien. 
Ook als fotograaf heeft hij zich 
verdienstelijk gemaakt. Hij was 
lid van Pulchri Studio en Officier 
in de Orde van Oranje Nassau. 
Zijn werk is onder andere in het 
Rijksmuseum in Amsterdam, in 
het Gemeentemuseum in onze 
stad en in het Singermuseum in 
Laren te zien. Op 22 november 
1936 is hij in Den Haag overle-
den en hij werd begraven op Be-
graafplaats Oud Eik en Duinen.

Over Louis Apol
De eerder genoemde kunstcri-
ticus, Johan Gram, schreef ook 
nog het volgende over Louis: 
“Er zijn uitverkorenen die met 
palet en penseel ter wereld 
komen, en op de gemakke-
lijkste en geleidelijkste wijze, 
schijnbaar al spelende, eene 
reeks bekoorlijke en bewon-
derenswaardige kunstwerken 
voortbrengen. Met de hem van 
nature geschonken grooten 
aanleg geeft hij zich gelijk hij 
is een kunstenaar ter goeder 
trouw, die de indrukken, welke 
hij van de natuur ontvangt, 
vlug en lenig, bevattelijk voor 
een ieder, op doek of papier 
toovert. Zoo ging het met alles, 
dat Apol’s zeer ontvankelijk 
kunstenaarsgemoed aangreep. 
Een riviergezicht tintelend van 
licht en leven, met dobberende 
bootjes en zeilende schepen, 
een woud in zomer of herfst bij 
ondergaande zon, een zomer 
op de heide, op alles wat zijn 
oog toelacht, legde hij voor zijn 
kunst beslag.”

Ook Vincent van Gogh heeft 
in één van zijn vele brieven 
aandacht besteed aan het werk 
van Louis: “Weet ge wel dat ik 
de dingen van Apol bijvoor-
beeld van wit op wit, dikwijls 
heel goed vind. Zijn zonson-
dergang in ‘t Haagsche bosch 
bijvoorbeeld. Waarachtig dat 
ding is weergaasch mooi. Neen, 
zwart en wit, ze hebben hun 
reden en beteekenis, en wie ze 
verdonkeremanen, komen er 
niet mee uit.”

In een krantenartikel dat 
betrekking heeft op zijn 
overlijden las ik: “Zijn werken 
zijn over vele musea ver-
spreid: in het Rijksmuseum, in 
Boymans en elders. Maar het 
meeste is in particulier bezit, 
want weinig schilders zijn 
zoo populair geweest bij het 
schilderijen koopend publiek 
als hij. Geen schilder is ook zoo 
vaak nagevolgd, van geen an-
der zijn zooveel reproducties 
gemaakt.”

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Lodewijk Franciscus  
Hendrik Apol
Louis is op 6 september 1850 in 
Den Haag geboren. Zijn vader, 
Johannes Cornelis Apol, was 
kunstlakker en hij schilderde 
zelf ook stillevens van bloem-
stukken en vruchten. Een kunst-
lakker brengt door middel van 

handwerk, fraaie versieringen 
op allerlei artikelen aan. Zijn 
moeder was Antonia Johanna 
Hage. Louis had een broer en 
een zus. Al op vijftienjarige 
leeftijd krijgt hij schilderles in 
het atelier in de Kazernestraat 
van J.F. Hoppenbrouwers, een 
vriend van zijn vader. Deze 

kunstschilder van romantische 
landschappen had al snel door 
dat Louis talent had. Toen Louis 
negentien jaar was, werd zijn 
werk tentoongesteld tijdens de 
‘Driejaarlijksche Tentoonstelling 
te ’s-Gravenhage’. De bekende 
kunstschilder Andreas Schelf-
hout zag dit werk en hij merkte 
op: “Die jongen zal ’t ver bren-
gen.” In datzelfde jaar werd hij 
pensionnaire van koning Willem 
III, hetgeen wil zeggen dat hij 
een jaargeld kreeg ter aanmoe-
diging van zijn studie. Overigens 
hebben koningin Emma en 
Wilhelmina in een later sta-
dium werk van hem gekocht. 
Van 1867 tot 1872 volgde hij 
schilderlessen op de Konink-
lijke Academie voor Beeldende 
Kunsten in Den Haag.

Nova Zembla
Tussen 1878 en 1884 vonden er 
vanuit Nederland een zevental 
wetenschappelijke expedities 
plaats naar de eilandengroep 
Nova Zembla. Spitsbergen is 
één van die eilanden. Tijdens de 
reis die in 1880 gemaakt werd, 
is Louis Apol meegegaan om 
verslag te doen van die reis. Hij 
heeft dan ook vele tekeningen 
en schetsen gemaakt, zowel van 
de natuur als van het leven aan 

boord van de poolschoener met 
de toepasselijke naam Willem 
Barentsz. In een krantenartikel 
wordt hier verslag van gedaan: 
“Op dertig-jarigen leeftijd 
ondernam hij met het Pool-
scheepje de ‘Willem Barentsz’ 
van IJmuiden uit, een Noord-
pool-tocht van onze marine en 
toen heeft hij koning winter in 
diens rijk van de eeuwige ijs- 
en sneeuwvelden uitmuntend 
leeren kennen. Hij maakte daar 
verscheidene schetsen, welke hij 
later verwerkte in het door hem 
geschilderde panorama. Op die 
reis heeft de ‘Willen Barentsz’ 
nabij Bergeiland door het 
stooten op een rif schipbreuk 
gemaakt, doch na vele uren 
slaagde de aan de kiel deerlijk 
gehavende ‘Willem Barentsz’ 
erin vlot te komen en te Ham-
merfest binnen te loopen, ja 
zelfs nog op eigen gelegenheid 
de thuisreis te ondernemen.” 
Het panorama ‘Nova Zembla’ na 
die gevaarvolle reis door hem 
geschilderd, heeft vanaf 1896 
tientallen van jaren in het toen-
malige Panoramagebouw te Am-
sterdam de belangstelling van 
duizenden bezoekers getrokken. 

Eén van de schilderijen voor 
Panorama werd later gekocht 
door H.M. de Koningin en in het 
paleis Het Loo ondergebracht. 
Ook wijlen Koningin Emma 
bezat een schilderij van den 
meester namelijk, ‘Winter in het 
Haagsche Bosch.’ Van oktober 
2019 tot maart 2020 was er in 
Panorama Mesdag in onze stad 
een tentoonstelling met als titel: 
Louis Apol op Nova Zembla. 
Suzanne Veldink schreef in 2019 
een boek over deze reis.

Op 30 september 1886 is Louis 
getrouwd met Catharina Eli-
sabeth Kraijesteijn. Ze kregen 
twee dochters, Henriëtte die 
in 1887 geboren is en Johanna 
die in 1890 geboren is. Op dat 
moment woonden ze niet in 
Den Haag maar in Velp. In 1892 
kwam hij weer in Den Haag 
wonen op het adres Pieter 
Bothstraat 39. De huidige Pieter 
Bothstraat is in 1979 aange-
legd, maar daarvoor bestond 
er al sinds 1890 een straat in 
de buurt met dezelfde naam. 
De kunstcriticus Johan Gram 
schreef hierover in Elseviers 
Geïllustreerd Maandschrift: 
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Een januari-avond in het Haagse Bos, 1875

Winterlandschap, ca 1900Schaatsers op de Bosvijver

Portret van Johannes Franciscus Hoppenbrouwers voor zijn ezel en A. van den Berg toekijkend, 1865

Louis Apol, 1920

ouis Apol, de schilder van de winter-grootheid, zou in onze jaren zich 
afgevraagd hebben, of het winterkleed van donzen sneeuw ook voor de 
toekomst het symbool zal blijven van de wintermaanden. Vreemd die 

winters zonder sneeuw en ijs, zonder het zingen van glijdende schaatsen over 
de spiegelgladde vaarten, zonder al die attributen van de winter in de goede 
oude tijd.” Ik kan me voorstellen dat u wanneer u dit leest denkt dat deze tekst 
onlangs geschreven is. Dat is niet het geval. Ik las dit in een tijdschrift uit 1916.

“L

“Hij wordt als een van de belangrijkste 
voorbeelden van de Haagsche School gezien.”

Louis Apol, schilder van het winterlandschap 
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Het braakliggende terrein 
langs de Sportlaan, waar later 
HBS zou worden gehuisvest, 
was eigendom van de ‘s-Gra-
venhaagsche Ijsvereniging. ‘s 
Zomers werd er door de jeugd 
enthousiast op gevoetbald en 
tegen de tijd dat de winter 
naderde, werd het waterpeil 
van de omliggende Haagse Beek 
zodanig verhoogd dat de hele 
vlakte blank kwam te staan. Een 
enorm gebied en een walhalla 
voor veel sportieve Hagenaars. 
Toen er dus enkele weken na de 

kerstvakantie op geschaatst kon 
worden, wemelde het er in de 
avonden van de scholieren op 
gladde ijzers. Op de verlichte ijs-
vlakte, in een decor van wit be-
vroren bomen en struiken langs 
de kant, was het goed toeven en 
had niemand last van de kou. Ik 
was zestien jaar en had er geen 
spijt van dat ik op een avond 
de dominee had laten zitten. 
De week daarop was er immers 
weer catechisatie! Die week 
kwam inderdaad en toen bleek 
dat al die jongens en meisjes die 

net als ik waren gaan schaatsen, 
de catechisatie keurig hadden 
afgebeld, zoals het hoort natuur-
lijk. De dominee vertelde ons 
dat hij de week daarvoor bijna 
alleen had gezeten, omdat veel 
kinderen zich hadden afgemeld 
met ‘griep’, ‘zware verkoudheid’ 
of ‘migraine’.  Wat hij niet wist  
– en blijkbaar niet kon beden-
ken – was, dat het uitsluitend 
ging om kinderen die net als ik 
hadden gekozen voor winter-
pret en die allemaal kerngezond 
waren. De dominee vroeg dus 
waar ik de vorige week was 
geweest, zonder iets van mij te 
laten horen. Voor mij was het de 
normaalste zaak van de wereld, 

ik had een goed besluit geno-
men door te gaan schaatsen en 
ik kon werkelijk geen reden be-
denken om daarover te liegen. 
De goede man dacht daar echter 
anders over en legde mij uit dat 
je alleen mag wegblijven met 
een goede reden, zoals de overi-
ge kinderen dat hadden gedaan. 
Vervolgens bestrafte hij mij met 
het schrijven van een opstel van 
minimaal drie kantjes. Ik wilde 
mijn vrienden niet verraden 
en hield mijn mond, maar zon 
daarna wel op een kleine wraak-
actie. Een week later leverde ik 
mijn opstel in en vergat verder 
het hele gebeuren. Weer een 
week later, tijdens de volgende 

catechisatie, kreeg ik mijn epis-
tel terug en de dominee had er 
zijn commentaar bijgeschreven: 
“heel goed Frits”. Hij wist niet 
dat ik het hele verhaal letterlijk 
had overgenomen uit een artikel 
van de bekende arts, theoloog 
en filosoof Albert Schweitzer, 
winnaar van de Nobelprijs voor 
de Vrede in 1952. 
 
Totdat HBS in 1969 verkaste 
van Houtrust naar de Daal 
en Bergselaan heb ik er nog 
dikwijls geschaatst en vaak met 
een glimlach om mijn lippen.

Frits Meijer
meijer41@gmail.com

et 51 dagen vorst in De Bilt en slechts elf 
dagen waarop de temperatuur een heel 
etmaal onder het vriespunt bleef was het in 

1958/59 een, voor die tijd, vrij zachte winter. 

M
Verboden ijspret

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?

Ijspret op de Haagse Beek bij de Segbroeklaan, 2021. Foto: M. Gormand
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Ik herinner me die winters voor-
al omdat ik - ik denk dat ik zeven 
was - een keer was gaan schaat-
sen met mijn grote broer. Op de 
ondergelopen tennisbaan aan 
het Kleine Loo. En toen viel ik 
op mijn linkerarm. Ik krabbelde 
naar mijn broer en vertelde dat 
het pijn deed, maar hij zei: “Niet 
zeuren, doorschaatsen.” Dus dat 
deed ik dapper. Toch moest ik die 
avond in het gips, mijn ellepijp 
was verbogen. Die winter bracht 
ik zodoende vooral door op een 
sleetje en sindsdien heb ik eigen-
lijk nooit meer geschaatst.

Witte Pasen
Van de vorige eeuw spring ik 
daarom naar de winter van 
2007 - 2008, mijn eerste terug 
in Den Haag. Die bracht half 
maart een witte Pasen! Heel 
uitzonderlijk, kortstondig werd 
alles bedekt met een laagje 
poedersuiker. Maar voor sneeuw 
van enige betekenis moet ik naar 
de winter van 2010. Die begon 
vroeg en bracht een witte kerst, 
ook uitzonderlijk. In mijn tuin 
lag minstens zo’n dik pak als in 
de afgelopen week. Belangrijker 
was dat die winter voor het 
allerlaatst de levende kerststal 
werd georganiseerd in het 
Atrium van het stadhuis. En daar 
moest ik als woordvoerder van 
de wethouder Stadsbeheer de 
blaren voor op mijn tong praten.

Levende kerststal
Op een zondag voor de kerst 
ploegde ik mij met fiets door 
een dik pak sneeuw naar het 
stadhuis. Toen ik eindelijk arri-
veerde, bleek er van alles aan de 
hand rond de kerststal, waarin 
daklozen de rollen van Jozef, Ma-
ria en de drie koningen speelden 
te midden van dwerggeitjes, een 
ezel, een kameel en een ‘os’.

Door de sneeuw had de trailer 
met daarin de levende have, de 
hoofdingang van het stadhuis 
niet kunnen bereiken. Daarom 
was de begeleider van het dier-
transport naar de achterkant 
gegaan. Waarna hij de kameel 
even aan een verkeersbord had 
gebonden – en met de koe (Lou-
ise van 26!) naar de hoofdingang 
was gelopen. Maar het was 
glad en vlakbij de ingang gleed 
Louise met een poot uit. Voor 
de herkauwer het signaal om 
buiten in de sneeuw te gaan lig-
gen. Met uitzicht op het heerlijke 
stro en de andere dieren binnen, 
dat wel. Toen er met behulp van 
rubber matten een loper voor 
haar was uitgerold, bedacht ze 
zich. Ze stond op en liep alsnog 
naar binnen. 

Kameel aan  
verkeersbord
Intussen circuleerden foto’s 
van sneeuwlandschappen met 
daarin de liggende koe en de 
wachtende kameel op internet. 
En begon het vragen te regenen 
van de pers over het vermeende 
dierenleed dat was geschied. 
Nou was daar geen sprake van. 
Zelfs niet om de dagelijkse tocht, 

van de stal bij Breda naar Den 
Haag en vice versa. Want ik weet 
één ding zeker: als dieren daar 
geen trek in hebben, krijg je ze 
met geen mogelijkheid de trailer 
op. Louise demonstreerde dat al 
die avond: ze wilde het stro in 
het stadhuis niet meer uit, stel je 
voor, die glibberige sneeuw in! 
Uiteindelijk lukte het met inzet 
van sterke hulpverleners toch 
om haar op de trailer naar huis 
te zetten. Voor de laatste maal: 
Louise ging van haar welver-
diende pensioen genieten en na 
de winter zette de gemeente een 
punt achter het omstreden spek-

takel. Het werd wegbezuinigd, 
het was immers geen dwingende 
gemeentetaak om iets dergelijks 
te organiseren.

Daar moest ik allemaal aan den-
ken toen er andermaal een dik 
pak sneeuw over Den Haag lag. 
En toen ik mijn kat Micky  
- allesbehalve een herkauwer -  
vertwijfeld een u-bocht door 
dat koude witte spul zag maken: 
snel weer naar binnen! Waarna 
hij zich er letterlijk overheen 
zette. De mooie sprong van de 
schutting naar zijn favoriete 
uitkijkplek bewijst dat.

Sneeuw!
Idee voor een Haagse kwestie? 

Mail naar Milja de Zwart: haagsekwesties@dehaagsetijden.nl

Het dikke sneeuwpak dat 
het land en Den Haag een 
weeklang bedekte, zette 
me aan het denken over 
de zeldzaamheid daarvan. 
Mijn gedachten gingen 
al gauw terug naar de 
winters in de jaren zestig. 
Te beginnen met die van 
1963, de koudste winter 
van vorige eeuw, met heel 
januari en februari sneeuw. 
Maar ook die van 64 en 65 
mochten er zijn.

Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Recept Kreeftenbisque by Vigo
Voor de vorige aflevering hebben we sushi laten bezorgen door Vigo Delivery aan 
de Aert van der Goesstraat in Den Haag. Onwijs lekker, een echte aanrader. 

Elke recensie wordt gevolgd door een recept van hetzelfde restaurant. Als het even kan proberen we 
het recept zelf thuis uit. Dit keer ‘Kreeftenbisque by Vigo’. De ingrediënten kochten we bij de mooie 
viswinkel van Vigo, vlak naast het restaurant. Het recept lijkt moeilijk, maar dat is echt niet zo. 
Het kost wel even tijd, je bent zo maar twee uur bezig. Maar dat is dan wel de moeite waard...

Ingrediënten:
• 2 liter water
•  1000 gram langoustines 

(diepvries kan)
• 1 blikje tomatenpuree
• 1 blikje gepelde tomaten
• 1 theelepel Saffraan
• 4 blaadjes laurier
• 400 gram soepgroente
• 0,5 liter room
• potje kreeftenfond of visfond
• eventueel verse kreeft
• Halve citroenschil en -sap

Aan de slag deel 1
 •  Doe de langoustines in een grote 

pan (min. 3 liter) met het water.
•  Zet de pan op het fornuis met 

warmtebron op lage stand.
•  De tomatenpuree toevoegen en 

goed door roeren. 
•  De gepelde tomaten pureren 

met de staafmixer. Voeg de puree 
toe. 

•  De pan aanvullen met koud wa-
ter totdat het bijna onderstaat 
(niet teveel!). 

•  Laurier en saffraan toevoegen. 
•  Aan de kook brengen en 4 minu-

ten laten doorkoken.
•  Soepgroente toevoegen en dan 

minimaal een uur rustig laten 
trekken op een lage stand.

 Aan de slag deel 2
• Neem een nieuwe pan.
•  Zeef de bouillon in de nieuwe 

pan en breng aan de kook.
•  Alles wat in de zeef overblijft 

kan weggegooid worden, want 
de smaken van de langoustines 
zitten nu in de bouillon.

•  Mocht je het vlees van de Lan-
goustines willen gebruiken, dan 
kan je deze pellen en later aan de 
soep toevoegen. Nog lekkerder is 
het om er verse kreeft aan toe te 
voegen.

•  Laat de bouillon zo’n 30 minuten 
flink inkoken. Let op, niet laten 
aanbranden.

•  Voeg de room toe en breng het op 
smaak met kreeftbouillon en zout. 

Let op! Doe dit met een eetlepel 
in de hand en al roerend lekker 
proeven zodat je een eigen identi-
teit aan de bisque kan geven.

•  Als laatste moet je de soep 
afbinden met een bindmiddel, 
bijvoorbeeld maïzena.

 
   Eet smakelijk!

Vigo Delivery
Aert van der Goesstraat 40
070 - 397 17 37
Bestellen: www.vigodelivery.nl
Luxe Vigo Plateau 2 pers. € 48,00
Soep vanaf € 5,00
Starters vanaf € 5,00
Oesters vanaf € 2,00
Hoofd vanaf € 10,00
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Het braakliggende terrein 
langs de Sportlaan, waar later 
HBS zou worden gehuisvest, 
was eigendom van de ‘s-Gra-
venhaagsche Ijsvereniging. ‘s 
Zomers werd er door de jeugd 
enthousiast op gevoetbald en 
tegen de tijd dat de winter 
naderde, werd het waterpeil 
van de omliggende Haagse Beek 
zodanig verhoogd dat de hele 
vlakte blank kwam te staan. Een 
enorm gebied en een walhalla 
voor veel sportieve Hagenaars. 
Toen er dus enkele weken na de 

kerstvakantie op geschaatst kon 
worden, wemelde het er in de 
avonden van de scholieren op 
gladde ijzers. Op de verlichte ijs-
vlakte, in een decor van wit be-
vroren bomen en struiken langs 
de kant, was het goed toeven en 
had niemand last van de kou. Ik 
was zestien jaar en had er geen 
spijt van dat ik op een avond 
de dominee had laten zitten. 
De week daarop was er immers 
weer catechisatie! Die week 
kwam inderdaad en toen bleek 
dat al die jongens en meisjes die 

net als ik waren gaan schaatsen, 
de catechisatie keurig hadden 
afgebeld, zoals het hoort natuur-
lijk. De dominee vertelde ons 
dat hij de week daarvoor bijna 
alleen had gezeten, omdat veel 
kinderen zich hadden afgemeld 
met ‘griep’, ‘zware verkoudheid’ 
of ‘migraine’.  Wat hij niet wist  
– en blijkbaar niet kon beden-
ken – was, dat het uitsluitend 
ging om kinderen die net als ik 
hadden gekozen voor winter-
pret en die allemaal kerngezond 
waren. De dominee vroeg dus 
waar ik de vorige week was 
geweest, zonder iets van mij te 
laten horen. Voor mij was het de 
normaalste zaak van de wereld, 

ik had een goed besluit geno-
men door te gaan schaatsen en 
ik kon werkelijk geen reden be-
denken om daarover te liegen. 
De goede man dacht daar echter 
anders over en legde mij uit dat 
je alleen mag wegblijven met 
een goede reden, zoals de overi-
ge kinderen dat hadden gedaan. 
Vervolgens bestrafte hij mij met 
het schrijven van een opstel van 
minimaal drie kantjes. Ik wilde 
mijn vrienden niet verraden 
en hield mijn mond, maar zon 
daarna wel op een kleine wraak-
actie. Een week later leverde ik 
mijn opstel in en vergat verder 
het hele gebeuren. Weer een 
week later, tijdens de volgende 

catechisatie, kreeg ik mijn epis-
tel terug en de dominee had er 
zijn commentaar bijgeschreven: 
“heel goed Frits”. Hij wist niet 
dat ik het hele verhaal letterlijk 
had overgenomen uit een artikel 
van de bekende arts, theoloog 
en filosoof Albert Schweitzer, 
winnaar van de Nobelprijs voor 
de Vrede in 1952. 
 
Totdat HBS in 1969 verkaste 
van Houtrust naar de Daal 
en Bergselaan heb ik er nog 
dikwijls geschaatst en vaak met 
een glimlach om mijn lippen.

Frits Meijer
meijer41@gmail.com

et 51 dagen vorst in De Bilt en slechts elf 
dagen waarop de temperatuur een heel 
etmaal onder het vriespunt bleef was het in 

1958/59 een, voor die tijd, vrij zachte winter. 
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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?

Ijspret op de Haagse Beek bij de Segbroeklaan, 2021. Foto: M. Gormand
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Ik herinner me die winters voor-
al omdat ik - ik denk dat ik zeven 
was - een keer was gaan schaat-
sen met mijn grote broer. Op de 
ondergelopen tennisbaan aan 
het Kleine Loo. En toen viel ik 
op mijn linkerarm. Ik krabbelde 
naar mijn broer en vertelde dat 
het pijn deed, maar hij zei: “Niet 
zeuren, doorschaatsen.” Dus dat 
deed ik dapper. Toch moest ik die 
avond in het gips, mijn ellepijp 
was verbogen. Die winter bracht 
ik zodoende vooral door op een 
sleetje en sindsdien heb ik eigen-
lijk nooit meer geschaatst.

Witte Pasen
Van de vorige eeuw spring ik 
daarom naar de winter van 
2007 - 2008, mijn eerste terug 
in Den Haag. Die bracht half 
maart een witte Pasen! Heel 
uitzonderlijk, kortstondig werd 
alles bedekt met een laagje 
poedersuiker. Maar voor sneeuw 
van enige betekenis moet ik naar 
de winter van 2010. Die begon 
vroeg en bracht een witte kerst, 
ook uitzonderlijk. In mijn tuin 
lag minstens zo’n dik pak als in 
de afgelopen week. Belangrijker 
was dat die winter voor het 
allerlaatst de levende kerststal 
werd georganiseerd in het 
Atrium van het stadhuis. En daar 
moest ik als woordvoerder van 
de wethouder Stadsbeheer de 
blaren voor op mijn tong praten.

Levende kerststal
Op een zondag voor de kerst 
ploegde ik mij met fiets door 
een dik pak sneeuw naar het 
stadhuis. Toen ik eindelijk arri-
veerde, bleek er van alles aan de 
hand rond de kerststal, waarin 
daklozen de rollen van Jozef, Ma-
ria en de drie koningen speelden 
te midden van dwerggeitjes, een 
ezel, een kameel en een ‘os’.

Door de sneeuw had de trailer 
met daarin de levende have, de 
hoofdingang van het stadhuis 
niet kunnen bereiken. Daarom 
was de begeleider van het dier-
transport naar de achterkant 
gegaan. Waarna hij de kameel 
even aan een verkeersbord had 
gebonden – en met de koe (Lou-
ise van 26!) naar de hoofdingang 
was gelopen. Maar het was 
glad en vlakbij de ingang gleed 
Louise met een poot uit. Voor 
de herkauwer het signaal om 
buiten in de sneeuw te gaan lig-
gen. Met uitzicht op het heerlijke 
stro en de andere dieren binnen, 
dat wel. Toen er met behulp van 
rubber matten een loper voor 
haar was uitgerold, bedacht ze 
zich. Ze stond op en liep alsnog 
naar binnen. 

Kameel aan  
verkeersbord
Intussen circuleerden foto’s 
van sneeuwlandschappen met 
daarin de liggende koe en de 
wachtende kameel op internet. 
En begon het vragen te regenen 
van de pers over het vermeende 
dierenleed dat was geschied. 
Nou was daar geen sprake van. 
Zelfs niet om de dagelijkse tocht, 

van de stal bij Breda naar Den 
Haag en vice versa. Want ik weet 
één ding zeker: als dieren daar 
geen trek in hebben, krijg je ze 
met geen mogelijkheid de trailer 
op. Louise demonstreerde dat al 
die avond: ze wilde het stro in 
het stadhuis niet meer uit, stel je 
voor, die glibberige sneeuw in! 
Uiteindelijk lukte het met inzet 
van sterke hulpverleners toch 
om haar op de trailer naar huis 
te zetten. Voor de laatste maal: 
Louise ging van haar welver-
diende pensioen genieten en na 
de winter zette de gemeente een 
punt achter het omstreden spek-

takel. Het werd wegbezuinigd, 
het was immers geen dwingende 
gemeentetaak om iets dergelijks 
te organiseren.

Daar moest ik allemaal aan den-
ken toen er andermaal een dik 
pak sneeuw over Den Haag lag. 
En toen ik mijn kat Micky  
- allesbehalve een herkauwer -  
vertwijfeld een u-bocht door 
dat koude witte spul zag maken: 
snel weer naar binnen! Waarna 
hij zich er letterlijk overheen 
zette. De mooie sprong van de 
schutting naar zijn favoriete 
uitkijkplek bewijst dat.

Sneeuw!
Idee voor een Haagse kwestie? 

Mail naar Milja de Zwart: haagsekwesties@dehaagsetijden.nl

Het dikke sneeuwpak dat 
het land en Den Haag een 
weeklang bedekte, zette 
me aan het denken over 
de zeldzaamheid daarvan. 
Mijn gedachten gingen 
al gauw terug naar de 
winters in de jaren zestig. 
Te beginnen met die van 
1963, de koudste winter 
van vorige eeuw, met heel 
januari en februari sneeuw. 
Maar ook die van 64 en 65 
mochten er zijn.

Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Recept Kreeftenbisque by Vigo
Voor de vorige aflevering hebben we sushi laten bezorgen door Vigo Delivery aan 
de Aert van der Goesstraat in Den Haag. Onwijs lekker, een echte aanrader. 

Elke recensie wordt gevolgd door een recept van hetzelfde restaurant. Als het even kan proberen we 
het recept zelf thuis uit. Dit keer ‘Kreeftenbisque by Vigo’. De ingrediënten kochten we bij de mooie 
viswinkel van Vigo, vlak naast het restaurant. Het recept lijkt moeilijk, maar dat is echt niet zo. 
Het kost wel even tijd, je bent zo maar twee uur bezig. Maar dat is dan wel de moeite waard...

Ingrediënten:
• 2 liter water
•  1000 gram langoustines 

(diepvries kan)
• 1 blikje tomatenpuree
• 1 blikje gepelde tomaten
• 1 theelepel Saffraan
• 4 blaadjes laurier
• 400 gram soepgroente
• 0,5 liter room
• potje kreeftenfond of visfond
• eventueel verse kreeft
• Halve citroenschil en -sap

Aan de slag deel 1
 •  Doe de langoustines in een grote 

pan (min. 3 liter) met het water.
•  Zet de pan op het fornuis met 

warmtebron op lage stand.
•  De tomatenpuree toevoegen en 

goed door roeren. 
•  De gepelde tomaten pureren 

met de staafmixer. Voeg de puree 
toe. 

•  De pan aanvullen met koud wa-
ter totdat het bijna onderstaat 
(niet teveel!). 

•  Laurier en saffraan toevoegen. 
•  Aan de kook brengen en 4 minu-

ten laten doorkoken.
•  Soepgroente toevoegen en dan 

minimaal een uur rustig laten 
trekken op een lage stand.

 Aan de slag deel 2
• Neem een nieuwe pan.
•  Zeef de bouillon in de nieuwe 

pan en breng aan de kook.
•  Alles wat in de zeef overblijft 

kan weggegooid worden, want 
de smaken van de langoustines 
zitten nu in de bouillon.

•  Mocht je het vlees van de Lan-
goustines willen gebruiken, dan 
kan je deze pellen en later aan de 
soep toevoegen. Nog lekkerder is 
het om er verse kreeft aan toe te 
voegen.

•  Laat de bouillon zo’n 30 minuten 
flink inkoken. Let op, niet laten 
aanbranden.

•  Voeg de room toe en breng het op 
smaak met kreeftbouillon en zout. 

Let op! Doe dit met een eetlepel 
in de hand en al roerend lekker 
proeven zodat je een eigen identi-
teit aan de bisque kan geven.

•  Als laatste moet je de soep 
afbinden met een bindmiddel, 
bijvoorbeeld maïzena.

 
   Eet smakelijk!

Vigo Delivery
Aert van der Goesstraat 40
070 - 397 17 37
Bestellen: www.vigodelivery.nl
Luxe Vigo Plateau 2 pers. € 48,00
Soep vanaf € 5,00
Starters vanaf € 5,00
Oesters vanaf € 2,00
Hoofd vanaf € 10,00



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

Ik neem u mee terug naar eind 
jaren vijftig, begin jaren zestig, 
waar ik met mijn ouders een 
Maisonette bewoonde aan de 
Meppelweg, die al voorzien 
was van centrale verwarming. 
Weliswaar aan een zijde van 
de woning, dus de keuken en 
kinderkamer waren in de winter 
onverwarmd. De flat had een 
centraal ketelhuis en op gezette 
tijden werden er rijplaten in het 
grasveld gelegd en kwam een 
tankwagen de tank vullen met 

stookolie. Jaren later werd de in-
stallatie omgebouwd op aardgas. 
De bakkers, die nog vaak met 
handkarren liepen, hadden de 
grootste moeite hun verse brood 
en banket aan huis te bezorgen.

Mijn opa en oma in de Nieu-
wersluisstraat stookten nog op 
kolen en hadden daartoe een 
kolenkist in de fietsenschuur 
achter de woningen. Kolenboer 
Wubben bezorgde de kolen en 
met een kolenkit mocht ik opa 

helpen de kolen naar de vierde 
etage te sjouwen. Als de sintels 
uit de asla onder de zwarte ka-
chel met Mica-ruitjes waren ver-
wijderd, gingen de verse kolen 
in de kachel en werd het heerlijk 
warm in de woonkamer. Omdat 
dit hun enige verwarming in 
het huis was, was de badkamer 
voorzien van een elektrische 
straalkachel die boven de deur 
was gemonteerd. Naast kolen-
boeren waren er ook olieboeren 
die aan de deur kwamen bij 
particulieren. Zo hadden mijn 
tantes aan de Loosduinseweg 
petroleumkachels, maar ook 
werd het draadjesvlees urenlang 
gesudderd op een petroleumstel. 
Hiertoe kwam olieboer Beuker 
(ik meen uit de Twentstraat) 
regelmatig langs met zijn GEHA 
‘Ijzeren hond’ om de olie, maar 
ook om waspoeder af te leveren.

De koudste winter die ik mij kan 
herinneren was die van 1962-
1963. Op 5 december 1962 
stapten opa en oma op de halte 

Meppelweg uit bus 15 om bij 
ons Sinterklaas te vieren, maar 
door de ijzel scheelde het maar 
weinig of ze waren onderuit 
gegleden op het trottoir. Vanuit 
de warme huiskamer een koddig 
gezicht en uiteraard ben ik voor 
het raam blijven zitten om ook 
te genieten van de acrobatische 
toeren van de volgende uit-
stappende busladingen. Begin 
januari 1963 was er een enorme 
sneeuwstorm en kwam het ver-
voer compleet stil te liggen, wer-
den de eilanden onbereikbaar 
per boot, de veerboten kwamen 
er niet meer doorheen en er 
werd een luchtbrug aangelegd. 
Met mijn ouders ging ik later die 
maand naar Scheveningen, waar 
de branding volledig bevroren 
was en ik voor het eerst en met-
een voor het laatst op de schots 
en scheef liggende ijsschotsen 
van de zee kon lopen.

Natuurlijk ging er niets boven 
sleetje rijden. De heuvels van 
het nabijgelegen Zuiderpark 

waren uiteraard ultiem geschikt 
om hoge snelheden te berei-
ken. Dat daarbij de slee wel 
eens omsloeg, mocht de pret 
niet drukken; de sneeuwlagen 
vingen de klappen op. Overi-
gens heb ik mijn hele leven al 
een bloedhekel aan het zoge-
naamde ‘inzepen’, mede omdat 
de uitgesmeerde sneeuwballen 
niet altijd voor 100 procent uit 
sneeuw bestonden, maar ook 
vaak resten van hondenuitwerp-
selen bevatten. Bij de Dedems-
vaartweg hield Den Haag op en 
was het kassengebied. De vele 
sloten die daar lagen, zorgden 
uiteraard de hele winter voor 
schaatsplezier. Ik zie nog de 
kinderen met keukenstoelen op 
hun klompjes trachten een paar 
meter vooruit te komen. Ik lag 
zelf ook meer in spagaat op het 
ijs dan dat ik vooruit kwam, tot 
ik hockeyschaatsen kreeg met 
vaste schoen. Daarna ging het 
iets beter, maar de Olympische 
spelen heb ik er nooit mee 
bereikt.

Dan het wegverkeer. De HTM 
had de taak het openbaar ver-
voer zoveel mogelijk in bewe-
ging te houden. 

Voor de tramlijnen had de HTM 
al sinds 1904 pekelaanhangwa-
gens in dienst, die werkten met 
borstels en pekelwater. Als trek-
kracht fungeerden de normale 
stadsmotorwagens. Het gebruik 
van de aanhangwagens was erg 
Spartaans, want in de hevige 
vrieskou stonden de medewer-
kers buiten op het balkon van de 
aanhanger in dikke oliejassen en 
met pet op om de kranen van het 
voertuig te bedienen. Daarom 
besloot de HTM begin jaren zes-
tig om een aantal motortrams 
om te bouwen tot pekeltram, 
gebruikmakend van de oude 
pekeltanks uit de aanhangers. In 
de voornoemde strenge winter 

van 1962/63 bewezen de eerste 
twee verbouwde pekeltrams hun 
dienst en werd besloten er in 
totaal zestien om te bouwen.

Doordat steeds meer tramlijnen 
veldspoor kregen, bleek dat 
uiteindelijk kon worden volstaan 
met tien pekeltrams. De verbou-
wing startte in 1969 waarbij de 
trams een geheel ander uiterlijk 
kregen, zoals dubbele koplam-
pen, verwijderen van de lijn- en 
richtingfilms, knipperlichten, 
elektrische ruitenwissers en ver-
warmingselementen. Ook dit is 
allemaal verleden tijd; inmiddels 
zijn er een aantal GTL’s (de rode 
trams) omgebouwd tot (gele) 
pekeltram.

Om ook de busroutes vrij te hou-
den, bouwde de HTM in eigen 
beheer vier Kromhoutbussen 

uit de serie 151-200 uit 1947, 
rond 1960 om tot zandstrooi-
wagens. Nadat bij het ministerie 
vrijstelling van wegenbelasting 
werd verkregen, werden uit de 
terzijde staande bussen vier 
wagens gekozen om te worden 
verbouwd tot strooiwagen. 
Hiertoe werd het interieur van 
de bussen uitgebouwd en een 
grote zandbak gemonteerd. De 
bus werd bediend door twee 
medewerkers: een chauffeur en 
de zandstrooier. Op 25 meter 
voor het te strooien wegdek 
gaf de chauffeur de strooier 
opdracht het strooimechanisme 
in werking te stellen door aan 
een grote slinger te draaien. 
Hierdoor kwam een groot schoe-
penrad in beweging en werd het 
strooizand over het wegdek ge-
slingerd. De vier bussen hebben 
tot ca 1967 dienst gedaan.

Het sneeuwvrij houden van 
de wegen is een taak van de 
gemeente. Vroeger had je alleen 
de sneeuwploeg die de wegen 

sneeuwvrij hield met sneeuw-
schuivers. Tot 1960 werd er 
uitsluitend zand gebruikt om de 
wegen stroef te maken. Hierna 
ging men over op strooizout, 
omdat zout sneller werkt dan 
zand. Door zout wordt het 
vriespunt van water verlaagd. 
Dit zout komt voornamelijk 
uit zoutmijnen uit Duitsland of 
Frankrijk en wordt vermengd 
met sneeuw en ijs pekel. Te-
genwoordig wordt veel gebruik 

gemaakt van strooiwagens. Vaak 
zijn dit vrachtwagens die gedu-
rende de vorstperiode worden 
voorzien van een strooiopbouw. 
Met een lopende band wordt het 
strooizout naar een ronddraai-
ende schotel gevoerd die het 
strooisel over de weg slingert. 
Een bekend broodje aap verhaal 
is de anekdote dat de bestuurder 
van een dergelijk voertuig een 
keer bij een stoplicht werd aan-
gesproken door een toeterende 
mede-weggebruikster die hem 
ervoor waarschuwde dat hij zijn 
lading verloor. Vroeger had de 
gemeentereiniging de beschik-
king over strooiwagens, die door 
hun geringe inzet maar weinig 
kilometers maakten en daar-
door een hoge leeftijd konden 
bereiken.

Inmiddels is het 2021 en heeft 
een deel van de jeugd voor het 
eerst van hun leven kennis 
gemaakt met de gemakken en 
ongemakken die strenge winters 
met zich meebrengen. Glibbe-
rend over stoep of fietspad, auto 
sneeuwvrij maken voor vertrek 
met het ongemak van vastge-
vroren deuren en natuurlijk de 
bittere kou die we vroeger zo 
gewoon waren. Ben benieuwd 
of we ook nog eens mogen gaan 
genieten van een witte Kerst of 
Elfstedentocht!

Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl

Dinsdag 23 februari 2021 Dinsdag 23 februari 2021

“Ben benieuwd of we ook nog eens 
mogen gaan genieten van een witte 
Kerst of Elfstedentocht! ”

Winters 
van lang 
geleden

Een gemoderniseerde pekeltram, de H1 op de Laakkade op 9-1-1985. Foto: R. Berendes.

Bakker Steenbeek heeft het moeilijk zo te zien en krijgt hulp van een aardige voorbijganger op 
7-2-1963, aan de Pieter Langedijkstraat. Foto: Ernst Molenaar, collectie Haags gemeentearchief.

Deze Daf-strooiwagen uit 1962 van de gemeentereiniging rukt twintig jaar later uit om zijn strooi-
werkzaamheden te gaan uitoefenen. Populierlaan op 16-11-1982. Foto: R. Berendes.De GEHA Motorcarrier van Beuker, aan de Haagse Zorgvlietstraat, winter 1983. Foto: R. BerendesPekelbussen 176 en 178. Foto archief J. Blankwaard, in beheer van R. Berendes

Bevroren branding in Scheveningen met wandelaars op de ijsschotsen. Foto: Margriet van Bebber

April doet wat ie wil: Op 11 april 1978 viel er nog een flink pak sneeuw en probeert de chauffeur van lijn 25 zonder brokken de bocht naar de 
Hengelolaan te nemen. Foto: R. Berendes.

Een van de pekeltrams, de H7 bewijst in de barre winter van 1970 zijn diensten op het Haagse Spui. De achterganger PCC 1148 moet even geduld hebben.  
Foto: Gerard Hondius en R. Berendes

e winters van de afgelopen jaren stelden 
niet veel voor. In 1997 hadden we de laat-
ste Elfstedentocht en in 2010 beleefden 

we voorlopig onze laatste witte Kerst. Maar toen 
ging het ineens los afgelopen maand. Op zaterdag-
nacht 6 februari begon het te sneeuwen en werden 
we geconfronteerd met een ongekende koude pe-
riode. Tegenwoordig zijn sneeuw en ijs een weinig 
voorkomend fenomeen en de sleeën vlogen de 
winkels uit. Dat was in de vorige eeuw wel anders.

D
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Ik neem u mee terug naar eind 
jaren vijftig, begin jaren zestig, 
waar ik met mijn ouders een 
Maisonette bewoonde aan de 
Meppelweg, die al voorzien 
was van centrale verwarming. 
Weliswaar aan een zijde van 
de woning, dus de keuken en 
kinderkamer waren in de winter 
onverwarmd. De flat had een 
centraal ketelhuis en op gezette 
tijden werden er rijplaten in het 
grasveld gelegd en kwam een 
tankwagen de tank vullen met 

stookolie. Jaren later werd de in-
stallatie omgebouwd op aardgas. 
De bakkers, die nog vaak met 
handkarren liepen, hadden de 
grootste moeite hun verse brood 
en banket aan huis te bezorgen.

Mijn opa en oma in de Nieu-
wersluisstraat stookten nog op 
kolen en hadden daartoe een 
kolenkist in de fietsenschuur 
achter de woningen. Kolenboer 
Wubben bezorgde de kolen en 
met een kolenkit mocht ik opa 

helpen de kolen naar de vierde 
etage te sjouwen. Als de sintels 
uit de asla onder de zwarte ka-
chel met Mica-ruitjes waren ver-
wijderd, gingen de verse kolen 
in de kachel en werd het heerlijk 
warm in de woonkamer. Omdat 
dit hun enige verwarming in 
het huis was, was de badkamer 
voorzien van een elektrische 
straalkachel die boven de deur 
was gemonteerd. Naast kolen-
boeren waren er ook olieboeren 
die aan de deur kwamen bij 
particulieren. Zo hadden mijn 
tantes aan de Loosduinseweg 
petroleumkachels, maar ook 
werd het draadjesvlees urenlang 
gesudderd op een petroleumstel. 
Hiertoe kwam olieboer Beuker 
(ik meen uit de Twentstraat) 
regelmatig langs met zijn GEHA 
‘Ijzeren hond’ om de olie, maar 
ook om waspoeder af te leveren.

De koudste winter die ik mij kan 
herinneren was die van 1962-
1963. Op 5 december 1962 
stapten opa en oma op de halte 

Meppelweg uit bus 15 om bij 
ons Sinterklaas te vieren, maar 
door de ijzel scheelde het maar 
weinig of ze waren onderuit 
gegleden op het trottoir. Vanuit 
de warme huiskamer een koddig 
gezicht en uiteraard ben ik voor 
het raam blijven zitten om ook 
te genieten van de acrobatische 
toeren van de volgende uit-
stappende busladingen. Begin 
januari 1963 was er een enorme 
sneeuwstorm en kwam het ver-
voer compleet stil te liggen, wer-
den de eilanden onbereikbaar 
per boot, de veerboten kwamen 
er niet meer doorheen en er 
werd een luchtbrug aangelegd. 
Met mijn ouders ging ik later die 
maand naar Scheveningen, waar 
de branding volledig bevroren 
was en ik voor het eerst en met-
een voor het laatst op de schots 
en scheef liggende ijsschotsen 
van de zee kon lopen.

Natuurlijk ging er niets boven 
sleetje rijden. De heuvels van 
het nabijgelegen Zuiderpark 

waren uiteraard ultiem geschikt 
om hoge snelheden te berei-
ken. Dat daarbij de slee wel 
eens omsloeg, mocht de pret 
niet drukken; de sneeuwlagen 
vingen de klappen op. Overi-
gens heb ik mijn hele leven al 
een bloedhekel aan het zoge-
naamde ‘inzepen’, mede omdat 
de uitgesmeerde sneeuwballen 
niet altijd voor 100 procent uit 
sneeuw bestonden, maar ook 
vaak resten van hondenuitwerp-
selen bevatten. Bij de Dedems-
vaartweg hield Den Haag op en 
was het kassengebied. De vele 
sloten die daar lagen, zorgden 
uiteraard de hele winter voor 
schaatsplezier. Ik zie nog de 
kinderen met keukenstoelen op 
hun klompjes trachten een paar 
meter vooruit te komen. Ik lag 
zelf ook meer in spagaat op het 
ijs dan dat ik vooruit kwam, tot 
ik hockeyschaatsen kreeg met 
vaste schoen. Daarna ging het 
iets beter, maar de Olympische 
spelen heb ik er nooit mee 
bereikt.

Dan het wegverkeer. De HTM 
had de taak het openbaar ver-
voer zoveel mogelijk in bewe-
ging te houden. 

Voor de tramlijnen had de HTM 
al sinds 1904 pekelaanhangwa-
gens in dienst, die werkten met 
borstels en pekelwater. Als trek-
kracht fungeerden de normale 
stadsmotorwagens. Het gebruik 
van de aanhangwagens was erg 
Spartaans, want in de hevige 
vrieskou stonden de medewer-
kers buiten op het balkon van de 
aanhanger in dikke oliejassen en 
met pet op om de kranen van het 
voertuig te bedienen. Daarom 
besloot de HTM begin jaren zes-
tig om een aantal motortrams 
om te bouwen tot pekeltram, 
gebruikmakend van de oude 
pekeltanks uit de aanhangers. In 
de voornoemde strenge winter 

van 1962/63 bewezen de eerste 
twee verbouwde pekeltrams hun 
dienst en werd besloten er in 
totaal zestien om te bouwen.

Doordat steeds meer tramlijnen 
veldspoor kregen, bleek dat 
uiteindelijk kon worden volstaan 
met tien pekeltrams. De verbou-
wing startte in 1969 waarbij de 
trams een geheel ander uiterlijk 
kregen, zoals dubbele koplam-
pen, verwijderen van de lijn- en 
richtingfilms, knipperlichten, 
elektrische ruitenwissers en ver-
warmingselementen. Ook dit is 
allemaal verleden tijd; inmiddels 
zijn er een aantal GTL’s (de rode 
trams) omgebouwd tot (gele) 
pekeltram.

Om ook de busroutes vrij te hou-
den, bouwde de HTM in eigen 
beheer vier Kromhoutbussen 

uit de serie 151-200 uit 1947, 
rond 1960 om tot zandstrooi-
wagens. Nadat bij het ministerie 
vrijstelling van wegenbelasting 
werd verkregen, werden uit de 
terzijde staande bussen vier 
wagens gekozen om te worden 
verbouwd tot strooiwagen. 
Hiertoe werd het interieur van 
de bussen uitgebouwd en een 
grote zandbak gemonteerd. De 
bus werd bediend door twee 
medewerkers: een chauffeur en 
de zandstrooier. Op 25 meter 
voor het te strooien wegdek 
gaf de chauffeur de strooier 
opdracht het strooimechanisme 
in werking te stellen door aan 
een grote slinger te draaien. 
Hierdoor kwam een groot schoe-
penrad in beweging en werd het 
strooizand over het wegdek ge-
slingerd. De vier bussen hebben 
tot ca 1967 dienst gedaan.

Het sneeuwvrij houden van 
de wegen is een taak van de 
gemeente. Vroeger had je alleen 
de sneeuwploeg die de wegen 

sneeuwvrij hield met sneeuw-
schuivers. Tot 1960 werd er 
uitsluitend zand gebruikt om de 
wegen stroef te maken. Hierna 
ging men over op strooizout, 
omdat zout sneller werkt dan 
zand. Door zout wordt het 
vriespunt van water verlaagd. 
Dit zout komt voornamelijk 
uit zoutmijnen uit Duitsland of 
Frankrijk en wordt vermengd 
met sneeuw en ijs pekel. Te-
genwoordig wordt veel gebruik 

gemaakt van strooiwagens. Vaak 
zijn dit vrachtwagens die gedu-
rende de vorstperiode worden 
voorzien van een strooiopbouw. 
Met een lopende band wordt het 
strooizout naar een ronddraai-
ende schotel gevoerd die het 
strooisel over de weg slingert. 
Een bekend broodje aap verhaal 
is de anekdote dat de bestuurder 
van een dergelijk voertuig een 
keer bij een stoplicht werd aan-
gesproken door een toeterende 
mede-weggebruikster die hem 
ervoor waarschuwde dat hij zijn 
lading verloor. Vroeger had de 
gemeentereiniging de beschik-
king over strooiwagens, die door 
hun geringe inzet maar weinig 
kilometers maakten en daar-
door een hoge leeftijd konden 
bereiken.

Inmiddels is het 2021 en heeft 
een deel van de jeugd voor het 
eerst van hun leven kennis 
gemaakt met de gemakken en 
ongemakken die strenge winters 
met zich meebrengen. Glibbe-
rend over stoep of fietspad, auto 
sneeuwvrij maken voor vertrek 
met het ongemak van vastge-
vroren deuren en natuurlijk de 
bittere kou die we vroeger zo 
gewoon waren. Ben benieuwd 
of we ook nog eens mogen gaan 
genieten van een witte Kerst of 
Elfstedentocht!

Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl
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“Ben benieuwd of we ook nog eens 
mogen gaan genieten van een witte 
Kerst of Elfstedentocht! ”

Winters 
van lang 
geleden

Een gemoderniseerde pekeltram, de H1 op de Laakkade op 9-1-1985. Foto: R. Berendes.

Bakker Steenbeek heeft het moeilijk zo te zien en krijgt hulp van een aardige voorbijganger op 
7-2-1963, aan de Pieter Langedijkstraat. Foto: Ernst Molenaar, collectie Haags gemeentearchief.

Deze Daf-strooiwagen uit 1962 van de gemeentereiniging rukt twintig jaar later uit om zijn strooi-
werkzaamheden te gaan uitoefenen. Populierlaan op 16-11-1982. Foto: R. Berendes.De GEHA Motorcarrier van Beuker, aan de Haagse Zorgvlietstraat, winter 1983. Foto: R. BerendesPekelbussen 176 en 178. Foto archief J. Blankwaard, in beheer van R. Berendes

Bevroren branding in Scheveningen met wandelaars op de ijsschotsen. Foto: Margriet van Bebber

April doet wat ie wil: Op 11 april 1978 viel er nog een flink pak sneeuw en probeert de chauffeur van lijn 25 zonder brokken de bocht naar de 
Hengelolaan te nemen. Foto: R. Berendes.

Een van de pekeltrams, de H7 bewijst in de barre winter van 1970 zijn diensten op het Haagse Spui. De achterganger PCC 1148 moet even geduld hebben.  
Foto: Gerard Hondius en R. Berendes

e winters van de afgelopen jaren stelden 
niet veel voor. In 1997 hadden we de laat-
ste Elfstedentocht en in 2010 beleefden 

we voorlopig onze laatste witte Kerst. Maar toen 
ging het ineens los afgelopen maand. Op zaterdag-
nacht 6 februari begon het te sneeuwen en werden 
we geconfronteerd met een ongekende koude pe-
riode. Tegenwoordig zijn sneeuw en ijs een weinig 
voorkomend fenomeen en de sleeën vlogen de 
winkels uit. Dat was in de vorige eeuw wel anders.

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

89.3 Radio West maandag t/m vrijdag 

06.00 uur   West Wordt Wakker Nieuws uit de regio.

10.00 uur   Aan de Bak Gezellige muziek, spelletjes en een bak koffi e.

12.00 uur   Muijs in de Middag Sport-, media- en cultuurnieuws.

14.00 uur   Muziek aan Zee Heerlijke muziek en gezelligheid

16.00 uur    West komt Thuis (tot 19.00 uur, dan non-stop muziek)

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

Deze week bij

westwest

89.3 Radio West op zaterdag  
09.00 uur   UIT!
Rogier van der Zanden geeft je uitgaanstips.

12.00 uur   Broodje Bral 
Sjaak Bral neemt op zijn eigen wijze de actualiteit door.

14.00 uur   Radio West Sport (tot 18.00 uur, dan non-stop muziek). 
Gevarieerd programma met onder meer sport. 

89.3 Radio West op zondag
07.00 uur   Klassiek op West (herhaling om 19.00 uur)
Aad de Been draait bekende en onbekende klassieke- en wereldmuziek. 

09.00 uur   Muziek van alle Tijden (herhaling om 18.00 uur)
Pieter Kuipers draait muziek op verzoek.

10.00 uur   UIT! 

12.00 uur   Adres Onbekend (tot 14.00 uur, daarna non-stop muziek).
Zoektochten naar uit het oog verloren bekenden, met Ron Kas.

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

ma: Water in Zicht Over water in Zuid-Holland.

di:  Team West Opsporingsprogramma.

      Ernst’s Onderwater Wereld Over de natuur in Zuid-Holland.

wo:  Eruit op de Buis Met op 24/2 een rondleiding door het Museum van 
       Volkenkunde in Leiden en op 3/3 de Space Expo in Noordwijk.

do:   Zuid West thuis best Fred Zuiderwijk struint door Den Haag Zuid-West. 

vr:    Hart voor Muziek Zing mee met Hollandse hits.

17.30 uur   TV West Nieuws             

17.45 uur   Weer met Huub  Weerbericht van Huub Mizee.

TV West zaterdag
07.30 uur   TV West Weekoverzicht

17.00 uur   Westdoc: met op 27/2 en 6/3 in twee delen de documentaire
Kind in Den Haag in de Tweede Wereldoorlog over hoe ouderen van 
nu als kind WOII overleefden.

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

10.00 uur   Residentie Orkest Concert Mendelssohn

17.00 uur   Westdoc Muziek: met op 28/2 de concertregistratie 
Five-Zero van Golden Earring en op 7/3 De Tovenaar van de 
Nederpop over Robert-Jan Stips. 

Vanaf 27 februari staat Radio 
West een week lang in het teken 
van de jaren zeventig! 
Haal herinneringen op en luister 
naar de muziek uit die tijd. 
Op vrijdag 5 maart sluiten we af 
met de ‘Happy Seventies Top 60’ 
tussen 14.00-19.00 uur.

VOLLEDIG VERZORGDE VAKANTIE
WEKEN VOOR SENIOREN

HEERLIJK TEMIDDEN VAN BOSSEN EN VENNEN IN
“DE PAREL VAN BRABANT” OISTERWIJK!

•  U VERBLIJFT IN RUIME ALLE OP BEGANE GROND GELEGEN KAMERS MET EIGEN TERRAS.
•  IN HUISELIJKE SFEER KUNT U GENIETEN VAN ONZE UITMUNTENDE KEUKEN
•  WIJ BIEDEN EEN VOLLEDIG DAG- EN AVOND PROGRAMMA MET 4 HALVE DAGTOCHTEN.

AL RUIM 30 JAAR EEN SUCCESVOL FAMILIEBEDRIJF
MET PERSOONLIJKE AANDACHT!

VRAAG NAAR ONZE FOLDER EN ZOMERARRANGEMENT

Vraag naar de mogelijkheden

Scheibaan 5, 5062  TM  Oisterwijk
Tel. 013 528 2555

info@hoteldepaddestoel.nl
www.hoteldepaddestoel.nl

Advertorial
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Lezing over popmuziek met Haags tintje: Lub Tropiana

Niels en Job van Lub Tropiana maken de gezelligste 
podcast over popmuziek. Deze keer vanuit bibliotheek 
Ypenburg en thuis op de bank te zien! Een speciale uit-
zending met een Haags tintje. Den Haag staat bekend 
als popstad bij uitstek, dus genoeg inspiratie.
Lub Tropiana In Lub Tropiana tonen Job en Niels de 
verwantschap aan tussen Hazes en Mozart, leggen ze 
uit waarom Duncan Laurence het songfestival heeft 

gewonnen en hoe het komt dat popliedjes steeds korter worden. Gewapend met een 
ongezonde dosis muzikale kennis bespreken Job en Niels elke aflevering één num-
mer van Nederlandse bodem. Deze aflevering maken zij speciaal vanuit Bibliotheek en 
Cutuuranker Ypenburg.

Wanneer: 25 februari 2021, van 20:00 tot 20:30 
Meer informatie via www.bibliotheekdenhaag.nl

Boeken

 
Schemervluchten – Helen Macdonald
In Schemervluchten zijn Helen Macdonalds mooiste natuuressays 
bijeengebracht. Over de nostalgie naar het verdwijnende platteland, 
over zwanen vangen, over paddenstoelen plukken en over de be-
proevingen die het zorgen voor struisvogels met zich meebrengt.  
Haar essays zijn kalme overpeinzingen over gevangenschap en 
vrijheid, migreren en op de vlucht slaan. Macdonald neemt de 
lezer mee op een persoonlijke reis: ze observeert de massale 
trek van zangvogels vanaf de top van het Empire State Building, 
ze spot tienduizenden kraanvogels in Hongarije en ze gaat op zoek naar de laatste 
wielewaal in de populierenbossen van Suffolk. Schemervluchten is een aangrijpend en 
diepgaand boek van een van de beste natuurschrijvers van deze tijd.

De tuinen van Buitenzorg – Jan Brokken 
Toen de 23-jarige Olga en de twee jaar oudere Han in 1935 naar 
Nederlands-Indië verhuisden, was het alsof de ene na de andere 
wereld voor hen openging. De eerste maanden brachten ze door 
op Java, later woonden ze in Makassar, waar Han als theoloog 
onderzoek deed. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ver-
woestte de wereld waarin Olga en Han volledig waren opgegaan. 
In 1947 moesten ze terugkeren naar Nederland.
Olga is de moeder van Jan Brokken vóór ze zijn moeder werd. 
Na het overlijden van zijn ouders overhandigde tante Nora hem de brieven en 
foto’s die haar zus Olga haar vanuit Buitenzorg en Makassar schreef. Teder, sensitief en 
tastend zoekt Brokken in die brieven naar de vrouw die gedurende haar leven altijd een 
onbekende voor hem was gebleven. Brokken verweeft Olga’s verhaal op ingenieuze wijze 
met beschouwingen over muziek, literatuur, cultuur en geschiedenis, zoals over compo-
nist Leopold Godowsky die in de ban raakte van de gamelan en de moeder van Hella S. 
Haasse, die de bekendste concertpianist van Indië was. ‘De tuinen van Buitenzorg’ is een 
juweel van een boek, van een schrijver op de toppen van zijn kunnen.

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.

Viering Gedichtendag 2021 nu online
 
Gedichtendag 2021, startsein van 
de jaarlijkse Poëzieweek, werd ook 
gevierd in de Haagse Kunstkring! 
Op 28 januari brachten leden van 
de afdelingen Beeldende Kunst, 
Letteren/Theater/Film en Muziek 
hun lievelingsgedicht ten gehore: 
Brigitte Spiegeler, Franciska Dukel, 
Anita Poolman, Theo Monkhorst, 
Hans Blom, Gerrit Vennema, Piet van 
der Pas, Michel Meissen, Marieke Cordesius, Martin Sjardijn, Ella van Schaik, Margriet 
Westervaarder, Pat Houkes, Paul van Vliet en Mar-Lin Schut. Martin van Hees speelde 
gitaar.

Meer informatie via www.haagsekunstkring.nl 

Live Rondleiding door Vredespaleis
 
Op zaterdag 27 februari 2021 om 13:00 
uur kunt u vanuit uw huiskamer deel-
nemen aan een live rondleiding door 
het Vredespaleis. Een deskundige gids 
zal u alles vertellen over de totstandko-
ming van het paleis en het belangrijke 
werk van de internationale instellingen 
die in het Vredespaleis zijn gehuisvest.

Meer informatie via www.vredespaleis.nl

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

Nu de lockdown is afgekondigd, kunt u het beste zoveel mogelijk thuisblijven. 
Naast het lezen van een goed boek of bekijken van een inspirerende film, bieden vele organisaties hun (culturele) diensten 

ook online aan. De redactie van De Haagse Tijden deelt enkele tips met u. 
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PIANO & ZANGLESSEN
Wil je musiceren in verbinding met je lichaam en adem? 
Persoonlijk, creatief en opbouwend met muziek bezig zijn?
Ik kan je helpen! Ik geef lessen aan huis en online. 
Aarzel niet om te bellen of appen voor een proefles! 

Bas Maassen
Zanger, acteur en theatermaker

06 17018521
basmaassen@gmail.com  

T. 070 399 42 41 
W. utsvandergeest.nl 

■ Verhuisdirigente
■ Handyman
■ Inboedelopslag
■ Woningstoffering

Speciale service voor senioren

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

S I N C E 1 9 8 5 ®

A R T F A C T O R Y

ROCK GALLERY
a n d

PORTRET - ILLUSTRATIE
ROCK ART - TEKENLES

www.marcellos.nl



pagina 18 De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijdenDinsdag 23 februari 2021

Ik was vier jaar oud toen we 
verhuisden en aangezien er geen 
scholen in de buurt lagen, ging ik 
met een abonnementskaart aan 
een touwtje om mijn nek, met 
tramlijn 6 naar de kleuterschool 
in de Van Heutszstraat. Achter 
ons huis lag namelijk het eind-
punt van lijn 6. Gelukkig hielpen 
de conducteurs ons met over-
steken. Toen ik zes werd, was de 
Louise de Colignyschool klaar. 
Deze bevond zich op de hoek 
van de Hofzichtlaan en staat er 
nog steeds. De toen aanwezige 
onderwijzers waren juf Prakken, 
juf Kloostermann, meester Stof-
fels, meester Krenz en hoofdon-
derwijzer meneer de Lange. De 
onderwijzers kwamen eenmaal 
per jaar op huisbezoek en dan 
moesten wij vroeg naar bed. Op 
die manier kreeg de school een 
goede indruk van de thuissitu-
atie. Voor het gymlokaal moesten 
we door weer en wind lopen tot 
aan de Diamanthorstschool. Ik 
herinner me een Christelijk gezin 
dat in de flat Dignaland woonde. 
Zij hadden wel 23 kinderen, dus 
op school zaten er in elke klas 
wel een paar. Als onze kleding 
te klein geworden was, moest ik 
het naar deze familie brengen en 
ontving als dank zelfgemaakte 
pindabrokken om op te snoepen. 

Ook gingen we wel eens sloot-
jespringen in de polders achter 
Isabellaland. Helaas was ik daar 
niet zo goed in; ik ging met witte 

lakschoentjes van huis en kwam 
met zwarte schoentjes terug. Als 
het weer eens zo ver was, werd 
ik pardoes ontmanteld in het 
portiek en moest ik maar hopen 
dat er niemand langs kwam ter-
wijl ik in mijn ondergoed stond. 
Verder werd er gelukkig geen 
punt van gemaakt.

Minister Luns woonde in de 12-
hoge flat tegenover ons en had 
een dubbele woning.
Hij kwam thuis in grote dienst-
auto met zwarte vlaggetjes en 
een eigen chauffeur. Als we hem 
zagen aankomen, renden we er 
heen en sprongen snel de trap 
op om een handje te geven; hij 
was zeer kindvriendelijk en nam 
altijd paar minuten tijd voor ons.

Op woensdagmiddag was het 
‘knutselmiddag’ in een keldertje 
tegenover ons – waarschijnlijk 
georganiseerd door studenten 
van de kunstacademie. Deze 
knutselpartijen waren zeer 
gewild en het was dringen om 
er binnen te komen. Tegen 
een kleine bijdrage was er van 
alles te leren: kleien, glazuren, 
houtsnijden, in linoleum kerven, 
inkt afdrukken en nog veel meer. 
Na afloop moesten we zelf alles 
schoonmaken in een keukentje. 
Het was een erg leuk initiatief.

De melkboer Tom parkeerde 
zijn wagen onder onze flat, in 
de garages daar, om vroeg in de 

morgen in- en uit te laden. Som-
mige dappere jongens mochten 
graag stiekem achterop meelif-
ten. Maar ons buurjongetje van 
vijf jaar – een ondernemend 
ventje – sprong mis en kwam on-
der het achterwiel terecht, met 
alle gevolgen van dien. Een groot 
drama voor het hele portiek en 
vooral voor het gezin want zij 
hoorden de melkkar elke dag 
onder hun huis parkeren.

We hadden een winkelcentrum 
aan de overkant, met een wasse-
rette, een kapper, een drogist en 
een supermarkt met een ruime 
parkeerplaats ervoor, waar een-
maal per jaar een kermis stond 
met zweefmolens, botsautootjes 
goktenten en nog veel meer. 
De drogist was geliefd omdat 
we daar met ons zakgeld tal van 
lekkers konden uitzoeken, zoals 
dropstaaf, kauwgom en zwart-
witjes.

Om de hoek bevond zich een 
keldertje voor de plantsoenen-
dienst, want alles werd keurig 

onderhouden in de wijk, met 
daarnaast een telefooncel met 
grote, zware papieren tele-
foonboeken – toen nog veel 
gebruikt – die je naar boven 
kon klappen. Daarnaast lag een 
koffietent en later kwam er 
een bloemenwinkel en de bank 
waar ik mijn eerste spaarbank-
boekje ontving.

Achter ons huis bevond zich een 
slootje dat goed werd benut. In 
de zomer vlot of bootje varen 
en de grote jongens hadden 
zelfs een bruggetje gebouwd. Ik 
herinner me tentjes genaakt van 
kleden en onze lunch die via een 
emmertje aan een touw vanaf 
het balkon werd aangereikt. De 
schaapjes stonden daar toen 
nog in de wei, die later een voet-
balveld werd. Sommige jongens 
klommen langs het houtwerk 
naar boven of we gingen door 
het kelderraam naar het kolen-
hok met de Keulse pot voor de 
ingemaakte boontjes of zuur-
kool en de fietsen – overbodige 
spullen hadden we nog niet – en 

in de winter natuurlijk schaats- , 
ijs- en sneeuwpret. Toen de 
familie Bossink naar Portugal op 
vakantie ging werden ze door 
het halve portiek uitgezwaaid, 
want dat was uniek in die tijd. 
De plantjes werden door een 
van ons verzorgd. 

Kleine kindjes worden groot: 
we gingen naar het voortgezet 
onderwijs en kregen andere 
vrienden. Marjo was een van 
de eersten met vaste verkering 
en Wimmie had een oogje op 
een meisje aan de overkant; op 
een dag klom hij zelfs op haar 
balkon, maar ondanks dat werd 
zijn liefde niet beantwoord.

Mijn ouders wilden stijgen op 
de maatschappelijke ladder en 
we verhuisden naar Moerwijk. 
Daar woonden we in een ap-
partement op vijftien-hoog, met 
centrale verwarming. Toch was 
ik er niet gelukkig. Ik had het 
gevoel dat mijn ‘thuis’ mij was 
ontnomen. Nog steeds denk ik 
met weemoed terug aan de fijne, 
zorgeloze jaren in mijn geliefde 
portiek in Catharinaland. Ik kan 
mij zelfs nog de namen van de 
22 kinderen die er woonden 
voor de geest halen: Paultje? en 
Elvira Heeringa (nr. 170), twee 
zusjes van Vliet (nr. 172), Hanny 
en Joke de Graaf (nr. 174), Suzie, 
broer en zus? Eewijk (nr. 176), 
Wimmie, Bennie en Kitty Hof-
fmann (nr. 180) Adam, Roel, 
Rudy en Rens (nr. 182) Yvette, 
Karin en Robin van Zijl (nr. 184) 
en Gert-Jan, Marjo en Bart Bos-
sink (186). 

Josephine van Dijk
gerardjosephine@hotmail.com

Herinneringen aan het portiek van Catharinaland
n het jaar 1960 kwamen wij in een portiek-
woning, in Catharinaland 170-186 te wonen. 
In die tijd was onze wijk nog een beetje een 

bouwput; het was een grote zandbak met hoge hijs-
kranen en de flats met 12 verdiepingen waren nog in 
aanbouw. Ik herinner me grote rioolbuizen waarin we 
bijna rechtop konden lopen en verstoppertje spelen. 
Het was een ruim opgezette wijk met veel gras en 
voor ons een grote vooruitgang, aangezien we uit de 
Schilderswijk kwamen. 

I

Catharinaland, gezien vanaf Isabellaland, 1965. Foto Jan Stegeman, collectie Haags Gemeentearchief

Een kijkje in de huiskamer Joke, varend op het slootje voor het huis
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MAAK NU EEN AFSPRAAK

The Good Life Vision
Willem Royaardsplein 12, 2597 GS Den Haag
070-88 777 26  -  www.thegoodlifevision.com

NIEUWE BRIL NODIG?

A F S F E E R A F N A F

L E T A R D N E K O K L

A B A K K E R T N I E S

A U T K R V N E E V A E

R L I E A O T T E R D G

Z D O L I S N N U L I N

E E N D Z S S K A O E A

N R S R Z D R N E M H G

L B C A A W S E O L K O

Y A H G R A A K V L A K

S A E E J T N A A L W J

T N F R E I E Z N M Z E

In elke editie van De Haagse 
Tijden kunt u verschillende 
puzzels maken.  
 
Mocht u de oplossingen weten 
van de puzzels op deze pagina, 
dan maakt u kans op deze 
leuke prijs van de Fifties Store!  

U kunt de oplossing tot  
4 maart 2021 mailen naar 
puzzel@dehaagsetijden.nl. 
 
Oplossingen vorige editie:
Woordzoeker: Jachtschotel,  
Sudoku: 6 - 1,  
Kruiswoord: Zandkoekje

Wij feliciteren de prijswinnaars van de vorige editie  
met een waardebon van Comfortland:
1. M.F. Dijkhuizen te Den Haag
2. Betty Burgstad te Bergschenhoek.
3. Evert van Maanen te Leiderdorp

Let op:  Eerdere prijswinnaars kunnen hun cadeaubon van  
Comfortland nog inleveren t/m 12 maart 2021.

Puzzel & Win! 
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3 8 9 7
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SUDOKU

ZWEEDSE PUZZEL
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Verticaal: 
2 eens 
3 oude munt  
4 vliegende schotel  
5 grond om boerderij  
6 kuip  
7 verdaging  
8 Europeaan 
10  scheepsvloer 
12 versterker 
14 compact 
16 armoedige woning 

19 Spaanse titel 
20 spinrag 
22 soort aardappel 
23 inktpatroon 
24 halfbloed 
26 heks 
28 draagbare telefoon 
30 plaaggeest 
34 maat van Noors hout 
35 paard 
36 hoogste punt 

37 Griekse letter 
40 wedstrijdslee 
43 dun papier 
45 heester 
46 grap 
47 boosheid 
48 speelgoed 
49 kloosteroverste 
51 Noorse godheid 
52 voertuig.

Horizontaal:  
1 ontvangstbewijs  
5 naarling  
9 scheidsrechter  
11 kortschrift  
13 speelschijf  
15 schenkmond  
17 ondeskundige  
18 Ned. Spoorwegen  
19 zet; 21 scandium (afk.)  
22 pers. vnw.  
23 indiaans symbool  
25 hoogfrequent  
27 edelgas  
29 borstbeeld  
31 stannum (afk.)  
32 bergplaats; 33 zeur
36 kaartspel; 38 reeds  
39 machinemens  
41 motorschip  
42 loco citato  
44 zeepwater  
45 zangnoot  
46  binnenste van  

beenderen; 
48 verbond  
50 drukkende lasten  
52 vleesgerecht  
53 doorgang; 54 honingbij 
55 wijnsoort

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

11 12 13 14

15 16 17

18 19 20 21

22 23 24 25 26

27 28 29 30

31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41

42 43 44 45

46 47 48 49

50 51 52

53

54 55

11 43 25 51 38 15 44 34 1

Haal nu je oude vinyl uit de kelder of van zolder met de Crosley Cruiser 2, 
de platenspeler die je overal mee naartoe kan nemen. Werkt op batterijen 
en netstroom.  t.w.v. € 97,95.

Verkrijgbaar bij de Fifties Store www.fiftiesstore.nl 
Namenstraat 73 - 2587 VX Den Haag - 070 3585810
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Ik was vier jaar oud toen we 
verhuisden en aangezien er geen 
scholen in de buurt lagen, ging ik 
met een abonnementskaart aan 
een touwtje om mijn nek, met 
tramlijn 6 naar de kleuterschool 
in de Van Heutszstraat. Achter 
ons huis lag namelijk het eind-
punt van lijn 6. Gelukkig hielpen 
de conducteurs ons met over-
steken. Toen ik zes werd, was de 
Louise de Colignyschool klaar. 
Deze bevond zich op de hoek 
van de Hofzichtlaan en staat er 
nog steeds. De toen aanwezige 
onderwijzers waren juf Prakken, 
juf Kloostermann, meester Stof-
fels, meester Krenz en hoofdon-
derwijzer meneer de Lange. De 
onderwijzers kwamen eenmaal 
per jaar op huisbezoek en dan 
moesten wij vroeg naar bed. Op 
die manier kreeg de school een 
goede indruk van de thuissitu-
atie. Voor het gymlokaal moesten 
we door weer en wind lopen tot 
aan de Diamanthorstschool. Ik 
herinner me een Christelijk gezin 
dat in de flat Dignaland woonde. 
Zij hadden wel 23 kinderen, dus 
op school zaten er in elke klas 
wel een paar. Als onze kleding 
te klein geworden was, moest ik 
het naar deze familie brengen en 
ontving als dank zelfgemaakte 
pindabrokken om op te snoepen. 

Ook gingen we wel eens sloot-
jespringen in de polders achter 
Isabellaland. Helaas was ik daar 
niet zo goed in; ik ging met witte 

lakschoentjes van huis en kwam 
met zwarte schoentjes terug. Als 
het weer eens zo ver was, werd 
ik pardoes ontmanteld in het 
portiek en moest ik maar hopen 
dat er niemand langs kwam ter-
wijl ik in mijn ondergoed stond. 
Verder werd er gelukkig geen 
punt van gemaakt.

Minister Luns woonde in de 12-
hoge flat tegenover ons en had 
een dubbele woning.
Hij kwam thuis in grote dienst-
auto met zwarte vlaggetjes en 
een eigen chauffeur. Als we hem 
zagen aankomen, renden we er 
heen en sprongen snel de trap 
op om een handje te geven; hij 
was zeer kindvriendelijk en nam 
altijd paar minuten tijd voor ons.

Op woensdagmiddag was het 
‘knutselmiddag’ in een keldertje 
tegenover ons – waarschijnlijk 
georganiseerd door studenten 
van de kunstacademie. Deze 
knutselpartijen waren zeer 
gewild en het was dringen om 
er binnen te komen. Tegen 
een kleine bijdrage was er van 
alles te leren: kleien, glazuren, 
houtsnijden, in linoleum kerven, 
inkt afdrukken en nog veel meer. 
Na afloop moesten we zelf alles 
schoonmaken in een keukentje. 
Het was een erg leuk initiatief.

De melkboer Tom parkeerde 
zijn wagen onder onze flat, in 
de garages daar, om vroeg in de 

morgen in- en uit te laden. Som-
mige dappere jongens mochten 
graag stiekem achterop meelif-
ten. Maar ons buurjongetje van 
vijf jaar – een ondernemend 
ventje – sprong mis en kwam on-
der het achterwiel terecht, met 
alle gevolgen van dien. Een groot 
drama voor het hele portiek en 
vooral voor het gezin want zij 
hoorden de melkkar elke dag 
onder hun huis parkeren.

We hadden een winkelcentrum 
aan de overkant, met een wasse-
rette, een kapper, een drogist en 
een supermarkt met een ruime 
parkeerplaats ervoor, waar een-
maal per jaar een kermis stond 
met zweefmolens, botsautootjes 
goktenten en nog veel meer. 
De drogist was geliefd omdat 
we daar met ons zakgeld tal van 
lekkers konden uitzoeken, zoals 
dropstaaf, kauwgom en zwart-
witjes.

Om de hoek bevond zich een 
keldertje voor de plantsoenen-
dienst, want alles werd keurig 

onderhouden in de wijk, met 
daarnaast een telefooncel met 
grote, zware papieren tele-
foonboeken – toen nog veel 
gebruikt – die je naar boven 
kon klappen. Daarnaast lag een 
koffietent en later kwam er 
een bloemenwinkel en de bank 
waar ik mijn eerste spaarbank-
boekje ontving.

Achter ons huis bevond zich een 
slootje dat goed werd benut. In 
de zomer vlot of bootje varen 
en de grote jongens hadden 
zelfs een bruggetje gebouwd. Ik 
herinner me tentjes genaakt van 
kleden en onze lunch die via een 
emmertje aan een touw vanaf 
het balkon werd aangereikt. De 
schaapjes stonden daar toen 
nog in de wei, die later een voet-
balveld werd. Sommige jongens 
klommen langs het houtwerk 
naar boven of we gingen door 
het kelderraam naar het kolen-
hok met de Keulse pot voor de 
ingemaakte boontjes of zuur-
kool en de fietsen – overbodige 
spullen hadden we nog niet – en 

in de winter natuurlijk schaats- , 
ijs- en sneeuwpret. Toen de 
familie Bossink naar Portugal op 
vakantie ging werden ze door 
het halve portiek uitgezwaaid, 
want dat was uniek in die tijd. 
De plantjes werden door een 
van ons verzorgd. 

Kleine kindjes worden groot: 
we gingen naar het voortgezet 
onderwijs en kregen andere 
vrienden. Marjo was een van 
de eersten met vaste verkering 
en Wimmie had een oogje op 
een meisje aan de overkant; op 
een dag klom hij zelfs op haar 
balkon, maar ondanks dat werd 
zijn liefde niet beantwoord.

Mijn ouders wilden stijgen op 
de maatschappelijke ladder en 
we verhuisden naar Moerwijk. 
Daar woonden we in een ap-
partement op vijftien-hoog, met 
centrale verwarming. Toch was 
ik er niet gelukkig. Ik had het 
gevoel dat mijn ‘thuis’ mij was 
ontnomen. Nog steeds denk ik 
met weemoed terug aan de fijne, 
zorgeloze jaren in mijn geliefde 
portiek in Catharinaland. Ik kan 
mij zelfs nog de namen van de 
22 kinderen die er woonden 
voor de geest halen: Paultje? en 
Elvira Heeringa (nr. 170), twee 
zusjes van Vliet (nr. 172), Hanny 
en Joke de Graaf (nr. 174), Suzie, 
broer en zus? Eewijk (nr. 176), 
Wimmie, Bennie en Kitty Hof-
fmann (nr. 180) Adam, Roel, 
Rudy en Rens (nr. 182) Yvette, 
Karin en Robin van Zijl (nr. 184) 
en Gert-Jan, Marjo en Bart Bos-
sink (186). 

Josephine van Dijk
gerardjosephine@hotmail.com

Herinneringen aan het portiek van Catharinaland
n het jaar 1960 kwamen wij in een portiek-
woning, in Catharinaland 170-186 te wonen. 
In die tijd was onze wijk nog een beetje een 

bouwput; het was een grote zandbak met hoge hijs-
kranen en de flats met 12 verdiepingen waren nog in 
aanbouw. Ik herinner me grote rioolbuizen waarin we 
bijna rechtop konden lopen en verstoppertje spelen. 
Het was een ruim opgezette wijk met veel gras en 
voor ons een grote vooruitgang, aangezien we uit de 
Schilderswijk kwamen. 

I

Catharinaland, gezien vanaf Isabellaland, 1965. Foto Jan Stegeman, collectie Haags Gemeentearchief

Een kijkje in de huiskamer Joke, varend op het slootje voor het huis
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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.

Gastvrijheid staat bij ons centraal, daarom is het crematorium alle dagen 
in de week beschikbaar. Ook de tijdsduur van de dienst stemmen 

wij af op uw behoeften.

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

���������������������
AD PATRES, afscheidsaula en rouwcentrum kunnen de start zijn van een 
volledig verzorgde uitvaart, zowel begrafenissen als crematies.

AD PATRES bevindt zich aan de Frederik Hendriklaan 7. Vanuit Den Haag 
en Scheveningen een goede bereikbare locatie voor een afscheid of 
opbaring van een overledene. 

Voor informatie over het gebruik kunt u zich tot uw uitvaartondernemer 
wenden en vragen naar de mogelijkheden van AD PATRES.

U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot: 
Ad Patres   
Frederik Hendriklaan 7 070 355 64 27
2582 BP 's-Gravenhage info@adpatres.nl
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