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Henri en Anton Pieck in de Weimarstraat

N

aar aanleiding van alle artikelen en
reacties over de Weimarstraat, wil ik
er bij deze nog het verhaal aan toevoegen van de familie Pieck, die in de Weimarstraat op nummer 266 gewoond heeft.
Zelf ken ik de buurt goed aangezien ik de lagere school heb doorgebracht op de Gerardus
Majellaschool in de Herschelstraat van 1953
tot 1959 en vervolgens nog de Muloschool
H. Engelbewaarders in dezelfde straat. Daarnaast was ik in die periode misdienaar in
de Agneskerk en bij de zusters van de Sacré
Coeur in de Newtonstraat. U begrijpt het
plezier van de herkenning in alle gepubliceerde verhalen over deze dynamische buurt. Wij
woonden toen in de Harderwijkstraat, dus ik
heb wat afgelopen in al die jaren.
Het gezin Pieck bestond uit vader,
moeder en de tweeling Anton en
Henri (Han) toen ze vanuit Den
Helder naar Den Haag verhuisden
omstreeks 1914 na de pensionering van hun vader in 1906, die
onderofficier/machinist bij de
marine was geweest. Vier jaar
vóór de geboorte van de tweeling was hun broertje Coenraad
overleden toen hij veertien
maanden oud was. De tweeling
werd in 1895 geboren in Den
Helder, zij hebben daar ook hun

Leerlingen aan het werk. Staand achter
met vlinderstrik is Anton Pieck en voor
hem zittend met stropdas en vest zijn
tweelingbroer Han.

eerste tekenlessen gehad, nadat
gebleken was dat de talenten van
meerdere familieleden ook in de
twee jongens aanwezig waren.
Vader Pieck was in Den Haag
geboren in 1861 en voor zijn
werk bij de marine was het
gezin naar Den Helder verhuisd.
Moeder Pieck was afkomstig uit
Vlissingen en heeft haar man
ontmoet toen deze daar voor zijn
werk vertoefde. Omstreeks 1914
verhuisde het gezin naar een
ruim nieuwbouwappartement
aan de Weimarstraat 266 waar
de beide jongens nog min of meer
bij de ouders woonden, terwijl ze
overdag les gaven aan de tekenschool Bik en Vaandrager aan de
Galileïstraat 2A. Deze tekenschool
was in 1909 opgericht door Jan
Vaandrager en zijn zwager Willem Hendrik Bik. Beiden jongens
hebben bij dit instituut hun
onderwijsakten A en B gehaald,
waarna zij hier parttime zijn gaan
doceren tot omstreeks 1922.
Vanwege de mix van jongens en
meisjes en de kleinschaligheid
van de school, was het er een vrolijke boel getuige ook de foto’s die

KEES TALEN

Leerlingen en docenten voor de school van Bik en Vaandrager aan de Galileïstraat 2A.

de latere Haagse kunstenaar Jan
Giesen vanaf circa 1916 met zijn
Kodak Box camera maakte. Jan
Giesen heeft ook zijn opleiding
gedaan bij Bik en Vaandrager en
eveneens daar als docent gewerkt
tot 1921.
Bij Bik en Vaandrager leerde men
echt goed tekenen getuige de
lijst van succesvolle studenten,
die veelal als illustrator daarna
goed hun kost konden verdienen.
De vraag naar illustratoren was
vanaf circa 1900 groot vanwege
de nieuwe technische mogelijkheden van de drukkerijen om
boeken uit te voeren met foto’s en
afbeeldingen. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog waren veel van de
leerlingen afkomstig uit andere
plaatsen in Nederland, omdat ze
in Den Haag gemobiliseerd waren
en hun vrije tijd nuttig wilden
besteden door hun onderwijsakte

WONINGONTRUIMING

In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken, oude Indonesische schilderijen,
verzamelingen, winkel- en restantpartijen enz.
Bij verhuizing of overlijden wordt de woning veegschoon opgeleverd.

Margaretha van Hennebergweg 63

06-53621962 / 070-3238260
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te halen.
Na 1921 zwerven de beide broers
uit, Anton naar het Kennemerlyceum in Haarlem en Henri
naar Amsterdam. Henri, die wat
minder bekend is gebleven dan
zijn tweelingbroer Anton, heeft
vanaf de jaren 1915 veel gereisd
(Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk,
Hongarije, Italië en Egypte) en
o.a. als architect gewerkt aan
de restauratie van het interieur
van het Scalatheater aan de
Wagenstraat. Hij heeft vele jaren
de affiches vervaardigd voor de
Jaarbeurs in Utrecht en na de
oorlog zijn tekenwerk uit het
kamp Buchenwald en van de
vernietigde Nederlandse steden
gepubliceerd.
Vergezeld van de kinderen uit
de buurt staan hier docenten en
leerlingen op de stoep voor de

school van Bik en Vaandrager
aan de Galileïstraat 2A. Op de
achterste rij in het midden met
hoed en vlinderstrik is Anton
Pieck en voor hem zittend zijn
tweelingbroer Han (Herni) die
Raden Katamsi vasthoud. Deze
laatste heeft in 1950 de Academie
voor Schone Kunsten opgericht
in Yogyakarta Indonesië, waaraan
hij leiding heeft gegeven tot
maart 1959.
Mocht u de kinderen of andere
leerlingen herkennen, dan houden wij ons zeer aanbevolen om
dat van u te vernemen.
De foto’s zijn gemaakt door Jan
Giesen met zijn Kodak Box omstreeks 1917.
Jan Roedoe
Stichting Jan Giesen
info@stichtinggiesen.nl

Zorgeloos
samen
zijn.

Uw uitvaart goed geregeld met CUVO. www.cuvo.nl – 070 346 95 71 – info@cuvo.nl
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Oproepjes
H.H. Engelbewaarderskerk
Het artikel op de voorpagina van
“De Haagse Tijden” van 3 september jl. heeft veel losgemaakt.
Uit de vele reacties bleek de vaak
nog emotionele betrokkenheid
van voormalige kerkgangers met
de mooie kerk van hun jeugd.
Ook via deze weg wil ik allen, die
naar mij toe gereageerd hebben,
hartelijk danken voor de teksten,
foto’s, suggesties en anekdotes die
ik mocht ontvangen. Een bijzondere “bijvangst” waren de reacties
van uit het oog verloren personen
uit mijn jeugd. Wat verheugend
nieuws voor mij was is dat, naast
de in “De Haagse Tijden” prachtig
afgedrukte eerste kruiswegstatie, er nog meer elementen van
de H.H. Engelbewaarderskerk
bewaard zijn gebleven.
Zo berichtte Cees de Ridder uit
Loosduinen dat daar in de kerk
de lampen hangen sinds de kerk
in Loosduinen 100 jaar bestond
in 1981. In de niet vrij toegankelijke binnentuin van het kleine
kerkje dat nu in de Brandstraat
staat is, zo laat Theo Westerduin weten, de stenen plaquette
met “Louisa”-kerk ingemetseld.
De emeritus pastoor van de St.
Willibrorduskerk in Wassenaar,
dr. Robert Kurvers, informeerde
me over het feit dat in genoemde
kerk het tabernakel met het kruis
en bijbehorende kandelaars het
sacramentsaltaar sieren.
Onderdelen van het kerkorgel,
m.n. orgelpijpen, zijn naar de
Theresia van Lisieux-kerk aan de
Apeldoornselaan gegaan. Deze
kerk is overigens in 2007 aan de
eredienst onttrokken. Het schilderij “De Engel van Portugal” met
de drie herderskinderen uit de

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

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

Mariakapel werd op 21 augustus
2018, na een grondige restauratie,
geplaatst in de kerk Onbevlekt
Hart van Maria in de wijk Marlot.
Zowel de Theresiakerk als de kerk
in Marlot zijn van de hand van
architect Nicolaas Molenaar jr.
Vader Nicolaas Molenaar was de
ontwerper van o.a. de H.H. Engelbewaarderskerk alsook van De St.
Willibrorduskerk in Wassenaar.
Harry Schel
harrymetaschel@gmail.com

De Binckhorst

Ook ik heb aan de Binckhorst in
de jaren ‘50 gewerkt. In de Orionstraat op no 18 was het bedrijf
van de Philips Technische Dienst
gevestigd. Wij repareerden daar
40.000 tv’s, radio’s, etc. per jaar.
Na enkele jaren ben ik voor Philips naar Eindhoven verhuisd en
ben ik praktisch alle collega’s uit
het oog verloren. Jammer, jammer,
jammer. Mochten er nog oud-collega’s dit bericht lezen, dan graag
reageren, hoor.
Jan Meyer
jmeyer663@outlook.com

Reünie Amerongenstraat

Zondag 27 oktober organiseren
wij een reünie voor buurkinderen
uit de Amerongenstraat.
Hadden we nog geen contact met
je en wil je meer weten? Laat ons
dat dan o.v.v. je (meisjes)naam,
e-mailadres en huisnummer weten via nonki32@hotmail.com.

Carla Corver, Marianne Hempenius,
Marianne Kleihorst, Jenny Polman
en Han Rouwendal

H.Bonifatiuskerk

In 1984 bestond de H.Bonifatiuskerk,
Vredenburchweg in Rijswijk 100 jaar.
Wie heeft er herinneringen aan de kerk
en wil de kaars in de kaarsenstandaard
van pottenbakker Goosens hebben?
Cornel
cornela@gmail.com

Laatste reünie R.S. Stokvis verkoopkantoor Den Haag
De zevende en laatste reünie van R.S. Stokvis
verkoopkantoor Den Haag vond weer plaats
in De Bijhorst in Wassenaar. Vijftien trouwe
bezoekers kwamen weer elkaar opzoeken om
over het Stokvis-verleden te praten. Je raakt
er niet over uitgepraat. Op bijgaande foto was
ik op zoek in de benedenruimtes van de TU/
Elektrotechniek Delft naar de ErresR-radio’s
en -tv’s.

Zelf heb ik in mijn periode ervaringen opgedaan in de verkoop van gereedschappen, later
ook buizen, staal, non-ferro metalen, ijzerwaren en machines aan de midden- en grootindustrie in het rayon Den Haag. Af en toe voel
ik mij een soort lopende encyclopedie in Den
Haag. Vele klanten ken ik nog (en hun adressen). Vele bedrijven hebben de boeken moeten
sluiten.

Thuis is er in al die jaren een archief opgebouwd met catalogi van gereedschappen van
september 1953, non-ferro metalen van 1951,
IJzer & Staal van 1966 en nog vele andere boeken, die gebruikt werden bij het opstellen van
offertes en om inlichtingen aan de klanten te
geven. Stokvis had een perfectie in het uitgeven
van catalogi, die ook en wellicht nog gebruikt
kunnen worden voor de opleidingen. Men kan
de boeken beschouwen als leerboeken.
Ongeveer twintig afdelingen aangestuurd
vanuit het hoofdkantoor in Rotterdam, waren
dagelijks actief in de markten van automobielen, bromfietsen, garages, aannemers, metaal,
elektrotechnische industrie, loodgieters,
gasbedrijven, radio- en televisiezaken, elektrotechnische bedrijven, verkoop van koelkasten,
wasmachines met de bekende merken, die
werden verkocht onder de merknamen ErresR,
Austin, PuchR, RS SolexR, BahcoR, ChampionR,
FriventaR, KONI, enz. Stokvis had mooie toonzalen aan de Herengracht 9 met badkamers,
elektrische verlichting en hang- en sluitwerk.

Ik ben geraakt door de interessante geschiedenis van dit wereldhandelsbedrijf, dat vanaf
het begin werd geleid door de familie Stokvis.
Een aantal keren geneusd in de archieven in
het Stadsarchief in Rotterdam. Ook in Nederlands-Indië met Javastaal speelde Stokvis een
rol van betekenis. In het begin bestond de
samenwerking met Lindeteves-Stokvis; een
zeer interessante ‘Standaard=Catalogus’ (650
bladzijden, gedateerd februari 1929 te Semarang, heb ik van een inwoner uit Leidschendam
mogen ontvangen).

Ik ben altijd nog van plan een compilatie te
maken van de berichten en foto’s die ik heb
ontvangen en ook de normale dingen van de
dag, de vele suikerzakjes met de merken van de
producten.
Vanaf mijn zestiende jaar (1959) heb ik er veel
kunnen leren. Ik had ook een periode als taak
de offerte bewaking om op tijd de offertes in
te dienen, die van de verschillende afdelingen
kwamen. PTT-offertes (sluitingstijd uiterlijk
10.00 uur), Rijksinkoopbureau (om 09.00 uur),
Marine, Luchtmacht en Landmacht (14.00 uur
op de genoemde data). En attent zijn op de
leveringen, die binnen de afgesproken termijn
moeten plaatsvinden. Anders kwamen er
geldboetes.

Vakanties: twee weken in die tijd, heel normaal. Veel gelachen, vooral op de zaterdagmorgen, als ook de vertegenwoordigers op kantoor
kwamen. We zaten nog in de na periode van de
opbouwtijd na WO II. De werkdag begon met
het rinkelen van de telefoons en noteerden wij
o.a. de bestellingen.

Wat kantoorapparatuur betreft, de eerste
frankeermachine, lichtdrukapparaat en later de
start van computers.
Ergens is het jammer dat dit soort bedrijven
voor de werkgelegenheid niet meer bestaan.
Je verdiepte je in de materialen theoretisch en
ook praktisch. Met mijn Stokvis-collega’s hebben wij een rol gespeeld in de ontwikkelingen
van de Haagse industriestad.

Ik ben er weggegaan in 1966, toch wel met
enige weemoed. Het is daarom ook wel logisch,
dat ik ook een rol heb gespeeld in het organiseren van de huidige reünies na de periode
van de heren John Wils en Ed Nowee, die in de
jaren 1992/1993 een eerste start gaven.
Wim P.M. van Wezel
wimvanwezel@casema.nl

Onafhankelijk en betrokken

De Haagse Tijden is een ideële non-commerciële krant, zonder enige binding met de overheid of een organisatie. Alle kosten worden gedekt door de verkoop van advertenties. De lezers
en schrijvers die artikelen en foto’s aanleveren zijn onbezoldigd. De ingezonden artikelen kunnen ook gebruikt worden op de website en sociale media die aan De Haagse Tijden ter
beschikking staan. Hergebruik van de artikelen en foto’s is aan de uitgever. 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. Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten minste 64.000 exemplaren gratis te krijgen, op
circa 360 distributiepunten in de regio Den Haag. Zo’n 10.000 mensen lezen de krant online. Voor 75 euro per jaargang kunt u de krant thuis ontvangen per post in Nederland en in het
buitenland 95 euro. Het voordeligste is het om de krant gratis als PDF te downloaden via de website: www.dehaagsetijden.nl.

Hoofdredacteur
Ivar Lingen
redactie@dehaagsetijden.nl
Postadres
Postbus 26046
2502 GA Den Haag

Vaste auteurs
Hans Roodenburg
John Vroom

www.dehaagsetijden.nl

Uitgever
Constant Martini
uitgever@dehaagsetijden.nl

Administratie
Jan Vos jr.
administratie@dehaagsetijden.nl

Helpdesk
Vragen of klachten over
De Haagse Tijden?
Bel naar 070-2210584.
Op werkdagen van 9.00 tot
17.00 uur.

Advertentieverkoop
Daphne Brückel en
Jolanda Kraanen
Brückel Reclame BV
Telefoon: 070-360 76 76
dehaagsetijden@bruckel.nl

Vormgeving
Ron Baas e.a.
Reclamestudio Baasimmedia
www.baasimmedia.nl
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Bell in de Brandtstraat
I

n september 2019 stond in ‘Haagse Tijden’
een artikel over de H.H. Engelbewaarderskerk in de Brandtstraat door Harry Schel.
In november 2016 schreef Martin Driessen een
artikel in ‘De Oud-Hagenaar’, waarin deze kerk ook
voorkwam. Die kerk en met name de bij de artikelen
geplaatste zelfde foto van een statie kwamen mij
bekend voor. Als oud-Hagenaar, die op de Engelbewaardersschool zat aan de Weimarstraat en ‘viel’
onder de Agneskerk aan de Beeklaan, maar ook als
vrijwilliger bij de Telecommunicatie Erfgoed Stichting (Teles) te Rijswijk.
In De Oud-Hagenaar van juni
2018 heb ik de kerk terloops
genoemd in het artikel ‘Wat deed
Bell in Den Haag?’. Hierin stond
dat in deze kerk luidsprekerapparatuur voor in de openbare ruimte (PA-systems) was
geïnstalleerd van het merk WEC
(Western Electric Company).
WEC werd sinds 1911vertegenwoordigd in Nederland door een
verkoopkantoor in Den Haag van
de Bell Telephone Manufacturing
Company (BTMC) te Antwerpen.
WEC was de eigenaar van BTMC.
De naam van het kantoor was
‘Afdeeling Nederland en Indië’.
In 1925 werd in het Kurhaus te
Scheveningen een WEC-Luidsprekertentoonstelling gehouden.

Uit de ‘Afdeling’ is in 1940 in de
Scheldestraat in Den Haag de
Nederlandsche Standard Electric
Maatschappij (NSEM) ontstaan.
Ruim tien jaar geleden is door
oud-medewerkers van het vroegere NSEM de ‘Telecommunicatie
Erfgoed Stichting’ opgericht.
NSEM werd in de jaren negentientachtig onderdeel van Alcatel
en eindigde in 2017 als Nokia in
Hoofddorp. Onze stichting beheert naast apparatuur ook veel
fotomateriaal van o.a. BTMC. In
deze collectie zitten unieke foto’s
uit 1925 van de H.H. Engelbewaarderskerk met de genoemde

Kerk Brandtstraat 1925
luidsprekers en statie

luidsprekerinstallatie en ook van
het Kurhaus. Deze foto’s zijn, in
opdracht van het kantoor in Den
Haag, gemaakt door de fotograaf
E.H. Visser van Weeren, toen
gevestigd aan de Heerengracht.

Met name opvallend in de twee
eerstgenoemde artikelen is bij
beide de afbeelding van dezelfde
statie (Jezus wordt door Pilatus
ter dood veroordeeld) in de kerk.
Op een van de bijgaande foto’s
van de kerk is diezelfde statie
ook te zien, rechts van een paar
luidsprekers van WEC.

Wilt u meer lezen en zien? Op
onze website staat een uitgebreid
artikel ‘Bell in Den Haag’. Of in
het boek ‘125 jaar bellen met
Bell’, geschreven door onze auteur Thomas Lof. Wilt u dit boek
aanschaffen of heeft u een vraag?

Kerk Brandtstraat Interieur

Kerk Brandtstraat 1925

Neem dan contact met ons op.

Danny van der Steen
Telecommunicatie
Erfgoed Stichting (Teles)
communicatie@telecom-erfgoed.nl
www.telecom-erfgoed.nl

Kerk Brandtstraat 1925 PA versterker

Kurhaus 1925 PA opstelling
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Behandeling
aan huis
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Nieuw!!

BTR REIZEN

 055 - 5059500

Sfeervolle Najaars– Kerst & Nieuwjaars reizen

Een team van
prothesespecialisten

Pasta Menu
Speciaal
Op zondag en maandag:

€ 13,75

Kerst autoreis Asten / Brabant

5 dagen Nobid Hotel slechts € 285,285,- p.p.

Kerst autoreis Bonte Wever / Assen
4 dagen All Inclusive slechts € 369,369,- p.p.

Kerst of Oud & Nieuw Wunderland
3 dagen All Inclusive slechts € 239,239,- p.p.

Najaars busreis Epen / ZuidZuid-Limburg

All Inclusive Hotel Eperland ***
4 dagen van 27 - 30 okt. slechts € 299,299,- p.p.

Kerstcruise over de romantische Rijn
7 dagen MS Oscar Wilde ***** va. € 898,898,- p.p.

Kerst busreis Valkenburg / Limburg

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!

www.BTRreizen.nl

Kerstcruise over de Donau

All Inclusive Hotel Op de Boud ***
5 dagen van 23 - 27 dec. slechts € 445,445,- p.p.

Bruschetta
Vitello Tonnato

dun gesneden carpaccio van kalfsvlees
met tonijn mayonaise saus
of

8 dagen MS Amadeus ***** va. € 1.098,1.098,- p.p.

Reis per luxe touringcar # mooie excursies
met entreegelden # volpension met drankjes
Instap: Den Haag - Rotterdam - Utrecht

en nog veel meer sfeervolle
s– Kerst & Nieuw jaars reizen
Najaars–
voor alle vakanties zie:

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Verdure

• 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
zorgverzerkeraar

gegrilde groenten

NEEM
MEE!

VOLG ONS
OOK OP
FACEBOOK

Spaghetti aglio e olio

Olijfolie, knoflook, Spaanse peper en
cherrytomaten
of

Spaghetti bolognese

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

DE HAAGSE KRANT VAN ALLE TIJDEN

Biolognese rundvlees met kaas en
tomaten

Limoncello
John, Martijn en Jasper Jellema

Spaarpartner
bij Hofpas

Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl

Brand Assets

Reactions

Laan van Meerdervoort 214
2517 BK Den Haag
Tel. 070 - 3925585

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

Reactions are an extension of the Like
Button to give people more ways to share
their reaction to a post in a quick and easy
way. The collection of Reactions includes
Like, Love, Haha, Wow, Sad and Angry.

Video or Facebook Live Broadcast
We don’t provide animations of Reactions.
To include Reactions in your video, show
the Reactions within the Facebook UI as
they appear and function in the product.
Facebook Live: The “floating” Reactions
are only intended for use during a
Facebook Live broadcast and other
instances within Facebook products. Don’t
use the “floating” Reactions outside the
context of Facebook products, whether
animated or static, in your marketing.

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 070 - 306 16 96

Facebook Inc. - All rights reserved.
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Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

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

www.seniorenhulp.com

Samen aan alles gedacht!
• Opbaren thuis of in een
uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van
uitvaartwensen
• Uw uitvaartverzorger in regio
Haaglanden

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

Like

Love

Haha

Wow

Sad

Angry

To ensure accurate and consistent use,
never alter, rotate, embellish or attempt to
recreate the Reactions. Never alter the
proportions and shape of the Reactions
(and surrounding UI) for any reason.
Reactions are not emojis or individual
icons, and they cannot be used in this way.
It’s important to show Reactions in the
way they are intended to be used on
Facebook—as a quick and easy way to
express how you feel.

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Facebook Brand Guidelines

Mirella

Peter

Marcel

NEEM DEEL AAN
HET DEPOSITOFONDS
NEEM
DEEL
AAN
VAN DE
VOLHARDING
HET DEPOSITOFONDS
Veel
mensen
willen
hun nabestaanden niet
VAN
DE
VOLHARDING
opzadelen met hoge uitvaartkosten. Begrĳpelĳk,
����

Using Reactions
Use Reactions only as they appear and exactly how they function
within the context of Facebook UI. Reactions cannot be used for
creative purposes. Only use Reactions as a collection—do not
use them as individual icons or as the most prominent feature of
your marketing.

18

een gemiddelde uitvaart kost al snel meer dan
Veel
mensen
willen aan
hunhet
nabestaanden
nietvan
€ 5.000.
Deelname
Depositofonds
opzadelen
metbiedt
hogehiervoor
uitvaartkosten.
Begrĳpelĳk,
De Volharding
een passende
een
gemiddelde
uitvaart
kost al snel meer dan
oplossing
met veel
zekerheid.
€ 5.000. Deelname aan het Depositofonds van
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Boekwinkel Haagse Tijden wil aan de lezers van onder andere De Oud-Hagenaar de mogelijkheid geven om boeken te kopen
die over Den Haag gaan. Het gaat om zowel historische als eigentijdse verhalen. Uitgeverijen en schrijvers kunnen gebruik
maken van deze digitale boekwinkel.

BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN
BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

De Hondenkop: Een roman met
twee gezichten
Cornelis M. Netten

De kookschool van oom Iwan
Trudy van der Wees

Op deze plek te staan, een rondgang door Den
Haag in
gedichten
Gerrit Vennema

Iwan Kriens (1871-1957)
groeide op in Den Haag. Na
enige omzwervingen door
Europa vestigde hij zich
rond 1900 als chef-kok in
Londen, waar hij aan de
wieg stond van de allereerste Engelse kookschool
voor professionals.

Een ongewenst kind van
een prostituee, opgevoed
door een dubieuze
peetmoeder, wordt in
een vijandige omgeving
geen prettig mens. De
vlucht naar een Fries
dorp verandert zijn leven
in positieve zin. Toch
wordt hij achterhaald
door zijn verleden. Laat
u zich door de afloop
van dit fictieve verhaal

30 gedichten die, samen met
de foto’s van Elvin Hage,
lezen als een ontdekkingstocht langs Haagse locaties.
Met veel verwijzingen naar
de geschiedenis van de
hofstad. Den Haag wordt
belicht als stad aan zee,
stad van paleizen, van
vrede en recht en museumstad.
Een boekje

€ 19,95

€ 14,50

€ 12,50

Martinus Nijhoff
2002).

n.v. (1853-

In Martinus Nijhoff n.v.
(1853-2002). Opkomst,
bloei en ondergang van een
boekenimperium vertelt
oud-medewerker Bob Jongschaap nauwgezet, chronologisch en met een rijke
hoeveelheid beeldmateriaal
en anekdotes, het verhaal
van Martinus Nijhoff als
uitgever, boekhandel en
legendarisch antiquariaat.

Verkrijgbaar in de boekhandel of via www.

€ 29,50

Uitgeverij De Nieuwe Haagsche
Verhalen over Den Haag

Zojuist verschenen

De makers van De Oud-Hagenaar zijn in februari 2019 een nieuw initiatief
gestart: De Haagse Tijden. Met deze nieuwe krant hebben de makers een iets
gewijzigde formule gevonden die op een zelfde wijze de mogelijkheid geeft aan
de Hagenaars om hun liefde voor de stad te uiten in mooie verhalen en foto’s.

Bescherming, oorlog en wederopbouw

ISBN: 978-94-6010-087-1
NUR: 693; regionale stadsgeschiedenis
Redactie: Ivar Lingen
Aantal pagina’s: 112
Uitvoering: hardcover, met illustraties
Winkelprijs: € 23,50
Taal: Nederlands

ISBN: 978-94-6010-086-4
NUR: 693; regionale stadsgeschiedenis
Auteur: Henk Ambachtsheer en Corien Glaudemans
Aantal pagina’s: 284
Uitvoering: hardcover, met illustraties
Winkelprijs: € 29,95
Taal: Nederlands

Al in de jaren dertig van de vorige eeuw nam de gemeente Den Haag voorbereidende maatregelen ter bescherming
van de inwoners. Met de oorlogsdreiging aan de landsgrenzen werden ook veel Haagse burgers actief in de Luchtbeschermingsdienst of in de Haagse afdeling van de Vereeniging voor Luchtbescherming.
Op 10 mei 1940 vielen Duitse troepen Nederland binnen en begon de luchtoorlog boven Den Haag. De Haagse
bevolking kreeg niet alleen te maken met Duitse bombardementen, maar ook met die van geallieerde zijde.
Hoewel de bombardementen gedurende de gehele oorlog plaatsvonden, raakte de stad vooral vanaf september 1944
door luchtaanvallen zwaar gehavend. In die maand begon een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de oorlog.
Toen startten de Duitsers vanaf grondgebied in de Haagse regio met de lancering van V2-raketten gericht op
Londen. Mislukte lanceringen en de aanvallen van geallieerde vliegtuigen op V2-locaties zorgden voor de
verwoesting van delen van de stad.

10 jaar De Oud-Hagenaar

Met de wederopbouw van Den Haag eindigt het boek.

Verhalen van de stad gebundeld

Oorlog in de lucht – Den Haag 1940-1945. Bescherming, oorlog en wederopbouw is geschreven door
Henk Ambachtsheer, hoofd Monumentenzorg en Welstand, en Corien Glaudemans, wetenschappelijk medewerker
van het Haags Gemeentearchief.
Dit is een publicatie van de gemeente Den Haag, afdeling Monumentenzorg en Welstand, uitgegeven door
De Nieuwe Haagsche. VOM-reeks 2019, nummer 1

ISBN 978-94-6010-087-1

9 789460 100871

Bescherming, oorlog en wederopbouw

Verhalen van de stad gebundeld

Dit boek is een selectie van verhalen die in de afgelopen tien jaar zijn
gepubliceerd in De Oud-Hagenaar. Het is een poging om dichtbij het ultieme
Haagse gevoel te komen. Het is een document van de stad, voor de stad.

Oorlog in de lucht – Den Haag 1940-1945

Verhalen van de stad gebundeld

Oorlog in de lucht – Den Haag 1940-1945

De Oud-Hagenaar, dé gratis krant voor de Haagse 50-plusser, heeft de afgelopen
tien jaar getracht dat gevoel te vertolken. Met verhalen van schrijvers over
uiteenlopende Haagse onderwerpen: van de Tour de Archipel tot de architect van
Scheveningen en de Schilderswijk, van de geelgroene trams van de HTM tot
uitgaan in Den Haag in de jaren zestig, zeventig en tachtig. Beschreven vanuit
historisch perspectief of vanuit de herinnering.

10 jaar De Oud-Hagenaar

Den Haag heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar geleden. Het oorlogsgeweld heeft duizenden slachtoffers
geëist, de Joodse gemeenschap werd gedecimeerd en vele inwoners doorstonden de Hongerwinter niet. Ook door
de luchtoorlog boven de stad vielen vele doden op Haags grondgebied. De luchtaanvallen, beschietingen, bombardementen, neerstortende vliegtuigen en V2-raketten hebben enorme schade in de stad aangericht en groot menselijk
leed veroorzaakt.

10 jaar De Oud-Hagenaar

‘Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar’, schreef Louis Couperus. Maar wat is het
Haagse gevoel? Hagenaars en Hagenezen vinden het doorgaans lastig om dit
gevoel te beschrijven. We identificeren ons met personen en we adoreren –
of verafschuwen – bouwwerken. Maar het Haagse gevoel is niet in een paar
woorden te vatten.

Oorlog in de lucht
Den Haag 1940-1945
Bescherming, oorlog en wederopbouw

26-03-19 09:58

‘Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar’, schreef Louis Couperus. Maar wat is het
Haagse gevoel? Hagenaars en Hagenezen vinden het doorgaans lastig om dit gevoel te
ISBN 978-94-6010-086-4

beschrijven. We identificeren ons met personen en we adoreren – of verafschuwen –
bouwwerken. Maar het Haagse gevoel is niet in een paar woorden te vatten.

Henk Ambachtsheer
Corien Glaudemans

9 789460 100864

4812838 Omslag Luchtoorlog.indd Alle pagina's

18-03-19 09:20

De Oud-Hagenaar, dé gratis krant voor de Haagse 50-plusser, heeft de afgelopen tien

Door de luchtoorlog boven de stad vielen vele doden op Haags grondgebied.
De luchtaanvallen, beschietingen, bombardementen, neerstortende vliegtuigen en

jaar getracht dat gevoel te vertolken. Met verhalen van schrijvers over uiteenlopende
Haagse onderwerpen: van de Tour de Archipel tot de architect van Scheveningen en de

V2-raketten hebben enorme schade in Den Haag aangericht en groot menselijk leed
veroorzaakt.

Schilderswijk, van de geelgroene trams van de HTM tot uitgaan in Den Haag in de
jaren zestig, zeventig en tachtig. Beschreven vanuit historisch perspectief of vanuit de
herinnering. Dit boek is een selectie van verhalen die in de afgelopen tien jaar zijn
gepubliceerd in De Oud-Hagenaar.

Architect Louis de Wolf 1871-1923

Bureau voor Architectonische en Decoratieve Kunst

Architect Louis de Wolf 1871-1923

Architect Louis de Wolf 1871-1923

Bureau voor Architectonische en
Decoratieve Kunst

Bureau voor Architectonische en Decoratieve Kunst

ISBN: 978-94-6010-084-0
Auteur: Peter van Dam
Uitvoering: 168 pagina’s hardcover met

Peter van Dam

illustraties
Winkelprijs: € 29,95
Peter van Dam

4809310 Omsl Louis de Wolf.indd 3

18-01-19 13:15

Architect Louis De Wolf was een talentvol architect die het Haagse stadsbeeld
verrijkte met een aantal opvallende gebouwen; met name winkels, woonhuizen en
scholen. Een heel bekend voorbeeld van zijn werk is de Salon de Rafraichissements
in 1903 gebouwd aan Noordeinde 42-44. Met zijn originele interpretatie van de

Al in de jaren dertig van de vorige eeuw nam de gemeente Den Haag voorbereidende
maatregelen ter bescherming van de inwoners. Met de oorlogsdreiging aan de landsgrenzen werden ook veel Haagse burgers actief in de Luchtbeschermingsdienst of in
de Haagse afdeling van de Vereeniging voor Luchtbescherming.
Op 10 mei 1940 vielen Duitse troepen Nederland binnen en begon de luchtoorlog
boven Den Haag. De Haagse bevolking kreeg niet alleen te maken met Duitse
bombardementen, maar ook met die van geallieerde zijde. Mislukte lanceringen van
V2-raketten en de aanvallen van geallieerde vliegtuigen op V2-locaties zorgden voor
de verwoesting van delen van de stad.
Met de wederopbouw van Den Haag eindigt het boek.
Deze rijk geïllustreerde publicatie is van de gemeente Den Haag, afdeling
Monumentenzorg en Welstand, uitgegeven door De Nieuwe Haagsche.
VOM-reeks 2019, nummer 1

(Wiener) Sezessionstil is hij een echte Haagse bouwmeester.

Boeken zijn eenvoudig te bestellen: www.denieuwehaagsche.nl
Ook verkrijgbaar in de boekhandel
Advertentie 240x255 april.indd 1

11-04-19 10:39
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Indië aan de Mient
N

a de Tweede Wereldoorlog werd in Den
Haag en omgeving door de Neder-landse
Aardolie Maatschappij (NAM) naar aardolie gezocht en gevonden. Dat de NAM juist hier
boringen verrichtte was niet toevallig. In 1938 werd
aan de Mient een tentoonstelling gehouden over
de winning en verwerking van aardolie in Indië.
Tijdens een demonstratie boring werden sporen
van aardolie gevonden. Waarom de Mient diende
als locatie voor deze tentoonstelling is een opmerkelijk verhaal. We moeten daarvoor teruggaan naar
Parijs in de zomer van 1931.
Die zomer vond in het Bois
de Vincennes nabij Parijs een
grote internationale kolo-niale
tentoonstelling plaats. Nederland
was ook vertegenwoordigd. Kosten noch moeite waren gespaard
om de wereld te laten zien
hoe goed wij in onze koloniën
presteerden. De tentoongestelde
voorwerpen maar ook de Indische gebouwen wa-ren origineel.
Een blikvanger was het Sumatrahuis. Dit huis was – als bouwpakket met genummerde onderdelen
in tientallen kisten – uit Indië
overgebracht en in Frankrijk
weer in elkaar gezet. Het gebouw
viel op door zijn houtsnijwerk
en het sier-lijk gebogen dak, met
aan de einden rechtopstaande
metalen punten; het symbool van
de buffelhoorn.
Toen de tentoonstelling in
november 1931 haar poorten
sloot hadden ruim tien mil-joen
bezoekers haar bezocht.

Westbroekpark

De enorme belangstelling voor
de Parijse tentoonstelling bracht
het Haagse ge-meentebestuur en
enkele vooraanstaande burgers
op het idee de Nederlandse

pa-viljoens over te brengen naar
Den Haag. Hierdoor zouden
duizenden Hagenaars en toeristen, die niet naar Parijs waren
gegaan, alsnog in de gelegenheid
worden ge-steld, de gebouwen en
de daarin tentoongestelde schatten te bezichtigen.
Met steun van investeerders en
de medewerking van de gemeente verrezen op de weiden van
het Westbroekpark paviljoens
voor de ‘Indische Tentoonstelling’. Op 16 mei 1932 werd de
tentoonstelling met grote luister
geopend door prinses Juliana.

Vier maanden en 450.000
bezoekers later werd de tentoonstelling in een mineur stemming
afgesloten. De commercieel
opgezette expositie had niet de
winsten op-geleverd die de geldschieters hadden verwacht. Toch
kan men niet zeggen dat zij niet
alles in het werk hadden gesteld
om publiek te trekken. Er waren
dancings, golfbanen, „parades
van vrouwen in badpak” en zelfs
een huldiging van spelers die
deel hadden genomen aan de
Olympische Spelen van dat jaar
in Los Angeles. Het had allemaal

Minangkabausehuis in het Westbroekpark

niet mogen baten.

Omdat men in gebreke bleef het
tentoonstellingsterrein ‘schoon’
op te leveren, moest de gemeente
de gebouwen slopen en verwijderen.

Sloop en behoud

Omwonenden van het Westbroekpark mochten nog
maanden, niet geheel tot hun
genoegen, tegen een puinhoop
aankijken. De eens zo groene
weiden waren ver-anderd in
modderpoelen; bezaaid met
rommel van balken, planken en
gipsafgiet-sels. Om de chaotische aanblik compleet te maken

stonden op de modderige vlakte
groteske drakenbeelden en Balinese tempelgoden. De paviljoens
waren ruïnes ge-worden; waarin
ratten rond scharrelden. Alleen
het Sumatrahuis stond nog in
volle glorie overeind.

Het was een oorspronkelijk
Indisch gebouw met bijzondere culturele waarde. Daar-om
besloot de gemeente dit gebouw
niet te slopen maar naar een
passende be-stemming te zoeken
en die werd spoedig gevonden. In
mei 1933 richtte een aantal culturele organisaties de ‘Vereeniging Indisch Volksleven’ op. Met
als doel het in-richten en in stand
te houden van een gelegenheid,
waar de Haagse schooljeugd kennis kon verkrijgen van het leven
van de bevolking van Oost- en
West-Indië. Het Sumatrahuis zou
de expositieruimte worden.

Van de gemeente ontving de vereniging een renteloos voorschot
van ƒ 3.000 om het gebouw over
te plaatsen naar de Mient. Daar
werd het opgebouwd op het terrein van de school- en kindertuinen. Door leerlingen van de
vakschool voor jeugdige werklozen werd het gebouw opnieuw
geverfd zodat de gevel weer in de
oorspronke-lijke, heldere kleuren
prijkte.

Opening aardolietentoonstelling

Inmiddels was het Sumatrahuis
omgedoopt tot het Minangkabause huis, naar de landstreek
in West-Sumatra en waar het ooit
had gestaan. Onder deze benaming zou het ‘huis’ in Den Haag

bekend blijven.

Tentoonstellingen
De vereniging had grootse
plannen. Men wilde op de lange
termijn aan de Mient een Indisch
openluchtmuseum bouwen met
het Minangkabause huis als
middel-punt. Ook zouden jaarlijks tentoonstellingen worden
georganiseerd om de Haagse
schooljeugd een indruk te geven
van het economisch belang van
Indië.
Het openluchtmuseum zou een
wens blijven. Het organiseren
van tentoonstellin-gen bleek
– met medewerking van de
gemeente en het bedrijfsleven –
op korte ter-mijn wel mogelijk
te zijn. De eerste tentoonstelling vond plaats in 1936 met als
thema Europese en tropische
vezelgewassen en -producten.
Het jaar daarop volgde een tentoonstelling over rubberwinning
en ver¬werking.

De tentoonstelling van 1938 ging
over de winning van aardolie in
Indië en vond plaats van 15 juni
tot 15 juli. De inrichting kwam
voor rekening van de Bataafsche
Petroleum Maatschappij (BPM)
een werkmaatschappij van de
Koninklijke Shell; die belast
was met het zoeken naar olie in
Nederlands Indië.

Een boortoren aan de
Mient

Blikvanger van de tentoonstelling
zou een 28 meter hoge echt werkende boortoren worden. Deze
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boortoren was bestemd voor Indië maar door de BPM afgestaan;
met bedienend personeel!

Zo verrees bij het Minangkabause huis een groot ijzeren
geraamte met takels, bui-zen,
pompen en motoren. Het publiek
kon zien hoe water werd opgepompt om via de boorstang in de
grond te worden gespoten terwijl
de zware boor zich steeds verder de diepte indringt. Dit alles
aangedreven door een dieselmotor, die de grond deed trillen.
De BPM verwachtte dat men tot
ongeveer 500 meter diep zou
boren. Voor geologen was dit een
buitenkansje omdat zij door deze
diepteboring inzicht kregen in de
on-dergrond van Den Haag.
Maar alle deskundigen waren
het over één ding eens; olie zou
niet worden gevonden. Om het
publiek toch een indruk te geven
hoe aardolie uit de grond komt
was van bamboe een model
van een boortoren gemaakt
met daarnaast een jaknikker,
die zogenaamd aardolie uit de
grond pompte. Via een alu-miniumleiding vloeide de olie naar
een tank om vandaar terug te
stromen naar de ‘bron’. Overigens was in oliewinners jargon
geen sprake van bron maar van

put. De werkende boortoren was
put ‘Mient 2’ en het demonstratiemodel met de jaknikker put
‘Mient 1’.
Het Minangkabause huis diende
als expositieruimte. Er was een
model van een petroleumfabriek
opgesteld, zodat men een overzicht kreeg van de wijze, waarop
talrijke bijproducten uit aardolie
worden verkregen. Deze bijproducten waren er ook te zien.
De tentoonstelling trok bezoekers uit heel Nederland. Er
werden zelfs excursies naar
de Mient georganiseerd. Ruim
26.00 bezoekers, waarvan
20.000 schoolkin-deren, hadden
zich vergaapt aan boortoren en
jaknikker. Wegens deze overweldi-gende belangstelling was
de tentoonstelling verlengd met
twee weken.

Tijdens de verlenging ging het
boren gewoon door. Met als resultaat dat op een diepte van 460
meter, tegen alle verwachtingen
in, sporen van asfaltachtige olie
werden gevonden.

Jaknikkers en spuiters

Deze vondst was voor de ‘Koninklijke Shell’ aanleiding in het
westen van Neder-land op zoek
te gaan naar oliebronnen. Deze
zoektocht verliep aanvankelijk
moei-zaam. Maar vanaf 1941
kon door seismisch onderzoek
beter inzicht in de bodem worden verkregen. Hierdoor konden
namelijk de verschillende aardlagen, tot een diepte van 3 kilometer in kaart worden gebracht.
De vorm van deze lagen was een
aanwijzing voor de aanwezigheid
van aardolie of aardgas.

In de Tweede Wereldoorlog werd
in Rijswijk een poging gedaan
aardolie aan te bo-ren. Dat was
bij ’t Haantje waar een diepte
van 756 meter werd bereikt.
Deze poging werd voortijdig
afgebroken. Waarschijnlijk om de
Duitse bezetter niet in de kaart te
spelen. Na de oorlog, in de winter
van 1947/48, vond een boring
plaats in Delft, daar werden sporen van olie en gas aangetroffen.

Het oliemonumentje

Pas in het begin van de jaren
vijftig begon men op uitgebreide
schaal te zoeken naar aardolie
in Den Haag en omgeving. De
BPM had in 1947 plaats gemaakt
voor de Nederlandse Aardolie
Maatschappij. Een samenwerking
tussen de Koninklijke Shell en
Esso. Shell leverde personeel en
Esso het materieel.

Jaknikker in Mariahoeve

De eerste boring van de NAM
vond plaats in Rijswijk en was
gelijk raak. In mei 1951 werd
daar op een diepte van 1,3
kilometer een oliehoudende laag
aangetroffen. Er vonden nog zes
proefboringen plaats waarvan
twee eveneens olie aanboorden.
De druk op de Rijswijkse putten
was zo groot dat de olie naar
boven werd geperst en er sprake
was van ‘spuiters’. Voor Nederland was dit uniek. Bij een andere put werd een grote hoeveelheid aardgas gevonden. De NAM
besloot dat het gas in de grond
moest blijven om de druk op de
aardolie te handhaven. Toen na
verloop van tijd de druk minder
werd zijn jaknikkers geplaatst
om de olie op te pompen.
In de jaren die hierop volgden
werd door de NAM in het westen
van Zuid-Holland naar aardolie
gezocht. Op Haags grondgebied
waren er boorlocaties in: Kijkduin, Loosduinen, Mariahoeve,
Westduinpark en Meijendel.
Maar door strengere milieuregels, de afnemende productie
van de putten en de dalende
olieprijs besloot de NAM in 1989
de oliewinning in dit gedeelte
van Zuid-Holland te staken.
Natuurlijk zou ook zonder de

olievondst op de Mient vroeg of
laat in Den Haag aard-olie zijn
aangeboord. Maar deze vondst
heeft ongetwijfeld het onderzoek
naar het zwarte goud versneld.

Teloorgang

Het koloniale verleden van de
Mient is uitgewist. Het Minangkabause huis overleef-de de
oorlog. Bij een razzia in 1944
hadden jeugdige Hagenaars zich
binnen ver-stopt. Maar ze zaten
in de val; werden er uitgehaald
en weggevoerd.

Eind jaren veertig was er geen
belangstelling meer voor een
koloniaal openlucht museum.
Indonesië had zich losgemaakt
van Nederland. Van ons koloniale
rijk was weinig overgebleven.
Het Minangkabause huis had bij
de Mient geen functie meer. Het
verhuisde naar het Haagse Bos
en kreeg een nieuwe bestemming
als Chinees-Indisch restaurant.
Tot het in 1968 plaats moest
maken voor de bouw van een appartementencomplex.
Over de toekomst van het Minangkabause huis werd men het
bij de gemeente niet eens. Na wat
gemeentelijk, politiek gehakketak ontfermde Rijswijk zich over
het Mi-nangkabause huis. Deze

gemeente had plannen om het
huis een passende be-stemming
te geven. U zult het in Rijswijk
echter tevergeefs zoeken. Van
alle mooie plannen met het huis
is niets terecht gekomen. Jarenlang lag het in stukken opgeslagen in een loods aan de Huis
te Landelaan. Tot daar in 1972
brand uitbrak, waarbij bijna alles
verloren ging. Enkele overgebleven fragmenten bevinden zich in
de collectie van het Museon.

Een monumentje

In 1988 – vijftig jaar later - is
door de Shell aan de Mient, bij de
schooltuintjes, een monumentje
onthuld ter herinnering aan de
allereerste vondst van aardolie
in het westen van Nederland. Het
stelt een (mini-) boortoren voor
op een sokkel. Nog geen jaar later
vernielden krakers het monumentje door de mini-boortoren
vol te storten met cement en de
sokkel te bekladden. De gekalkte
kreet “Breek Shell” gaf aan dat
ze met deze actie Shell een lesje
wilden leren. Hersteld en gereinigd getuigt het monumentje op
een bescheiden wijze nog steeds
van het olierijke verleden van de
Mient.
Kees de Raadt
raadtvanleeuwen@ziggo.nl
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"Wij zijn er voor u."
Ieder mens verdient een mooi afscheid. Daarom
ondersteunen en inspireren wij, Sytze Geursen,
Mieke van Bergenhenegouwen, Sjalestia van
Aggelen en Tanja Schouten, u graag bij een
persoonlijk afscheid van uw dierbare. Bel ons op:
070 325 7955.

al 45 jaar een hele geruststelling

Overlijden melden? Bel 0800 8192. Dat kan 24
uur per dag, ook als u niet of elders verzekerd
Uitvaartverzorgers Yarden Den Haag e.o.

HADI Beveiliging bestaat 45 jaar.
Van oorsprong met Haagse papieren,
maar sinds 2015 gevestigd in
Wateringen.

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.
Kamperfoeliestraat 2a
2563 KJ Den Haag
yarden.nl
T 070 325 7955

HADI Beveiliging is - zoals de naam al suggereert gespecialiseerd in beveiliging. Eigenaar Harry Mastop:
”We doen zowel advies als installatie. Denk hierbij aan
het hele plaatje: alarmsystemen-; camerasystemen,
toegangscontrole en branddetectie, we hebben het
allemaal in huis. We kunnen particulieren, bedrijven,
scholen en overheidsinstellingen dan ook een totaalpakket aanbieden, waaraan niets ontbreekt.”
24/7 bereikbaar Harry: ”Zeker in de beveiligingsbranche
moet je 24 uur beschikbaar zijn. Buiten kantoortijden
kunnen onze klanten dan ook, in geval van een storing of
een calamiteit, altijd onze meldkamer bereiken. Daarop
wordt direct actie ondernomen.”
Draadje achter de bel Harry vervolgt: ”HADI Beveiliging
is in 1974 opgericht uit onze interesse voor techniek en
dan vooral de praktische toepassing ervan in het
dagelijkse leven. De tijd dat een gebouw met een
draadje aan een bel kon worden beveiligd, ligt ver achter
ons. Het draadje van toen is door geavanceerde
systemen vervangen.
Servicegericht én persoonlijk De komende jaren wil
HADI Beveiliging het huidige beleid voortzetten. ”Wij
richten ons met name op een servicegerichte én
persoonlijke benadering!”

bent. Kijk voor meer informatie op yarden.nl.

• Alarmsystemen
• Brandbeveiliging
• Toegangsbeveiliging
• Camerabewaking

070-308 32 00

www.hadi.nl

VRIJMETSELAARS: EEN DUISTER
EN GEVAARLIJK GENOOTSCHAP
OF LIGT HET IETS ANDERS?
Loge de Vriendschap in Den Haag opent haar deuren voor belangstellenden op maandag, 14 oktober a.s. U bent van harte welkom
om te komen ontdekken wat vrijmetselarij nu eigenlijk inhoudt en
of het wellicht iets voor u is.
Inloop met koffie en thee, én een lekker koekje, is vanaf
19.30 uur, de bijeenkomst zelf start om 20.00 uur aan de
2eSweelinckstraat 131,2517 GW te Den Haag.
U wordt vriendelijk verzocht zich vooraf aan te melden via email:
info@logedevriendschap.nl

BRÜCKEL RECLAME BESTAAT 50 JAAR
EN DAAR ZIJN WIJ HARTSTIKKE TROTS OP!

DO NOT

FRISSE BLIK!

NICE

OPWINDEND

DE
IDEALE
MEDIA
MIX

VERFRISSEND

VORMGEVING

TO THE
POINT!

Brückel Reclame B.V. • Laan van Meerdervoort 174, 2517 BH Den Haag • 070 360 76 76 • info@bruckel.nl • www.bruckel.nl
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Haagse Tijden interessant kunnen zijn – tentoonstellingen,
lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail naar
dehaagsetijden@bruckel.nl Of bel met Daphne of Jolanda op telefoonnr.: 070-360 76 76

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, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke
woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig
en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij
de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie:
030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

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

Presentatie dichtbundel Theo Monkhorst

Op zondag 6 oktober wordt de
nieuwe dichtbundel van de Haagse
dichter Theo Monkhorst gepresenteerd. De bundel kreeg als titel
mee ‘Huis huid, een cyclus’. De
cyclus bestaat uit 26 gedichten, met
als thema ‘het huis dat ik ben en
waarin ik woon’. Over de doden, de
vrienden, de schilderijen, het marmer, het bombardement – kortom alles wat een mensenleven in heen
huis maakt, maar ook hoe het huis de mens vormt.

Voordrachtskunstenaar Piet van der Pas en de auteur dragen samen alle
gedichten voor. Hun voordrachten worden afgewisseld door de pianiste
Philine Coops, die composities van Annette Kruisbrink speelt.
Toegang vrij. Na afloop signeert de auteur.
Haagse Kunstkring, Denneweg 64, Den Haag, tel. (070) 364 75 85
www.haagsekunstkring.nl.

zondag 13 oktober 2019 en vrijdag 1 november 2019:
De Vergissing
De doelstellingen van de stichting Het Portret Spreekt: historische gebeurtenissen als
basis voor een levendige theatervoorstelling, waarbij geen voorstelling zó succesvol
geweest is als “Adieu Indië”.“Adieu Indië” is meer dan 30 keer opgevoerd in Muzee
Scheveningen, de thuishaven van Het Portret Spreekt. Na afloop waren de toeschouwers niet alleen enthousiast over wat zij gezien hadden, maar ook nieuwsgierig naar
wat er daarna gebeurde: de voorstelling smaakte naar meer. Nu is het tijd voor dat vervolg. Het Portret Spreekt is bijzonder trots om te kunnen aankondigen dat er twee play
readings zullen plaatsvinden dat handelt over de periode waar Adieu Indië ophield.

DE VERGISSING,
geschreven door Han Ponneker, oud-dagbladjournalist en toneelschrijver
De play readings vinden plaats in Muzee Scheveningen, op zondag 13 oktober 2019, aanvang 16.00 uur en
op vrijdag 1 november 2019, aanvang 20.00 uur
Gespeeld door: Albertine de Kanter, Linda Möller, Robert Rosier, Casper van Bohemen, Joop Keesmaat en
Roelant Radier
Regie Gepke Witteveen

Kinderzwerfboekdag op De Nijkamphoeve

De Nationale Kinderzwerfboekdag op woensdag 2 oktober markeert de
start van de jaarlijkse kinderboekenweek. BuurtBoerderij De Nijkamphoeve
is een van de zogenoemde KinderzwerfboekStations en doet ook dit jaar
mee aan de Kinderzwerfboekdag.
Er is een programma voor uiteenlopende leeftijden. Zo is er van 13.30 tot
16.00 uur een kinderboekenruilmarkt. Kinderen die zijn uitgekeken op hun
boeken kunnen deze met andere kinderen komen ruilen. Er zijn gratis tafels
beschikbaar om boeken uit te stallen. Met een mailtje naar info@nijkamphoeve.nl kan een tafel worden gereserveerd.

Kinderboekenschrijfster
Femke Beeloo-Planken
leest voor

De Kinderboekenweek heeft als thema ‘Op reis’. Kinderboekenschrijfster
Femke Beeloo-Planken leest om 14.00 uur voor en neemt de luisteraars in een
reis die de boerderijkat Otje langs alle dieren op De Nijkamphoeve maakt.
Aansluitend op het voorlezen kunnen kinderen vanaf 4 jaar tot 15.30 uur knutselen. Met hulp van het
activiteitenteam maken zij een voertuig dat boeren gebruiken. Om aan het knutselen deel te nemen is
aanmelding via info@nijkamphoeve.nl noodzakelijk. Deelname aan het knutselen kost € 2,00. Dit bedrag
moet vooraf worden overgemaakt op rekening NL22 RABO 0168 7746 15 t.n.v. Stichting Vrienden van De
Nijkamphoeve o.v.v. ‘knutselen Kinderzwerfboekdag’ en de naam van het kind.
Verder is het mogelijk om na het voorlezen onder leiding van een van de beheerders een wandeling langs al
onze dieren te maken.
Vanzelfsprekend is ook het theehuis open.
Wanneer: woensdag 2 oktober, 13.30-16.00 uur
Waar: BuurtBoerderij De Nijkamphoeve, Escamplaan 1750, 2547 HG Den Haag

Helpdesk Geldzaken:

Zo houdt u geld over
Een stijgende huur, een fikse energierekening en onverwachte uitgaven voor zorg. Soms is
het best lastig om rond te komen. Ook kan er al sprake zijn van enkele schulden. Dan is het
fijn als een onafhankelijk en deskundig iemand meekijkt met uw financiën en u kan adviseren
over geldzaken. De Helpdesk Geldzaken, een samenwerking tussen de gemeente Den Haag en
Haagse welzijnsorganisaties, is er voor al uw vragen over geld. De hulp is gratis.
De Helpdesk Geldzaken kijkt u of
en hoe u kunt besparen en geld
kan overhouden. En u krijgt snel
inzicht in kosten en uitgaven.
Ook kijkt de Helpdesk Geldzaken
of u de juiste toeslagen ontvangt
en helpt bij het aanvragen hiervan. Heeft u grote geldzorgen?
De Helpdesk Geldzaken zoekt
naar oplossingen en helpt bij het
maken van afspraken over het
aflossen van schulden.

Het verhaal van Ben (70)
Ben werd twee jaar geleden
ernstig ziek. Voor zijn revalidatie
moest hij hulpmiddelen aan-

schaffen die niet vergoed werden
en dat kostte extra geld. Na een
tijd stapelden de rekeningen zich
op. Via zijn woningbouwvereniging werd hij doorverwezen naar
de Helpdesk Geldzaken in Laak.

‘Met alleen AOW moet ik erg op
mijn uitgaven letten. Mede door
ziekte is er de afgelopen jaren
toch een aantal kleine schulden ontstaan. Ik heb daarvoor
geprobeerd een lening aan te
vragen bij de Gemeentelijke Kredietbank. Dat lukte alleen niet,
omdat ik vanwege een kunstbeen
amper kon lopen. Bovendien ben

ik niet handig met de computer,
dus ik dacht: laat maar.’

‘De consulent van de Helpdesk
Geldzaken hielp mij om alle benodigde documenten op te vragen en te verzamelen. Niet alleen
voor de lening, maar ook voor
kwijtscheldingen van gemeentelijke belasting en waterschapsbelasting. We vroegen samen een
DigiD voor mij aan om zaken te
regelen, brachten inkomen en
uitgaven in kaart en keken of ik
nog recht had op toeslagen. De
lening van de Gemeentelijke Kredietbank is inmiddels toegekend

en daar ben ik heel blij mee. Er
is een zorg van mijn schouders
afgevallen. Hiermee kon ik in één
keer al mijn schulden aflossen,
dat gaf rust. Ik betaal nu alleen
de GKB terug, daardoor heb ik
meer bestedingsruimte en overzicht over mijn financiën.’

Afspraak maken
De Helpdesk Geldzaken werkt op

afspraak en kunt u vinden op een
groot aantal locaties in de stadsdelen: Centrum, Escamp, Laak en
Loosduinen.

U kunt voor een afspraak bellen
op werkdagen tussen 08:30 uur
en 16:30 uur via telefoonnummer: 070 - 353 61 88. Of kijk op
de website www.helpdeskgeldzaken.nl voor meer informatie.
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Jeugd Circus ‘t Kraaienest
V

roeger stond in bijna iedere wijk een
buurthuis. In Spoorwijk was dat “de Fram”.
De naam is afkomstig van het expeditieschip waarmee Fridtnof Nansen en Roald Amudsen hun befaamde ontdekkingsreizen rond Antarctica en de Noordpool voltrokken in 1893. Clubhuis
de Fram stond in de Douwes Dekkerstraat 66 in
Spoorwijk in Den Haag. Een buurthuis waar vele
activiteiten werden georganiseerd, zoals figuurzagen, volksdansen, timmeren, toneelspelen, wandelen, radio maken, koken en nog vele andere activiteiten voor het hele gezin.
De leiding werd aangesproken
met Schipper, Boots, Kapitein of
Stuurman. De verschillende vertrekken van het clubhuis noemde
we stuurhut, vooronder, achteronder, kombuis enz. De kinderen
waren al naar gelang de leeftijd
zeuntje, varensgezel, sloepgast of
matroos. Je lidmaatschapskaart
was een monsterboekje. Ook
kon je de “evenaar” passeren en
was er een feest met Neptunus.
Inderdaad, NEP-tunus. Maar wel
erg leuk. Kort geleden sprak ik
nog een bewoner van Spoorwijk

Op 1 oktober 1957 werd als activiteit het Jeugd Circus ‘t Kraaienest opgericht door Stuurman
G.A. Boon. De (directeur) Schipper was L. Metz. Ook hij was bij
de oprichting betrokken.

De naam ‘t Kraaienest is afgeleid
van de uitkijkpost op een schip,
het Kraaienest. Dus geen nest
met kraaien. Een oproep in het
clubblad “De Scheepsroeper”
resulteerde in de aanmelding van
een groepje jongens en meisjes
met o.a. Roel Knolenburg, Eddy

Xxxx

De groep van het eerste uur met oprichter Hr. G.A. Boon

die daar haar hele leven al bijna
woont en die begon spontaan
over dit Neptunusfeest te vertellen. Heeft dus net als bij mij een
diepe indruk achter gelaten.

Kans, Wim Bakker, Rob van der
Post, Cor Lokkerbol, Alma Dekker, Henny de Jager, Elly Oort,
Rob van der Most, Ron van der
Most, Henny van Dijk, Henny de
Jager, Johnny Kip, Ria van der

Most, Erik Winkel en Dick van
der Zwan.

Iedere zaterdag middag oefenen
in acrobatiek, goochelen, trapeze,
paardjes, dompteur met “wilde
beesten”. Dit waren als leeuw,
beer of paard verklede kinderen
die “kunstjes” opvoerden. Het
voornaamste was toch dat je
van de straat was en leuk met
andere leeftijdgenoten omging.
Alle attributen werden ook zelf
gemaakt. We genoten ervan.

kindercircus. Een oplossing werd
gevonden door circus “Top” op te
richten. Dit heeft helaas niet lang
geduurd. Later verhuisde het
Circus naar een dependance, een
oude kleuterschool aan de Ferrandweg. Dit gebouw noemde we
de Sloep. De leiding werd overgenomen door Dory Molier die het
circus een flinke zet in de goede
richting heeft gegeven. Zelf ben
ik toen bij de leiding gekomen
en de technische dienst. Samen
met Kees Groenewegen maakte
we de nieuwe attributen en ik
oefende met de kinderen acrobatiek, jongleren, clownacts en een
fietsnummer. Mijn jongere broer
Simon was ook een alleskunner
en zat in het jongleernummer,
fietsact en op een grote bal lopen
over een wip.

Het circus groeide naar een
groep van ongeveer 40 kinderen. Er moest een echte entree
gemaakt worden en samen met
de Boots en laswerk van mijn
vader werd er een entreepoort
gemaakt die heel snel opgezet
kon worden, los kon staan en
windvast gezet kon worden en
het was wel een van de mooiste
die het circus heeft gehad: twee
steigerende paarden met pluimen en gordijnen.

De voorstellingen werden beter.
Het gebouwtje is later omgebouwd tot een echt theatertje. De
naam werd Theater Pierrot. Dit
gezellige theater is heel bekend
geworden in de wijde omgeving vanwege de gevarieerde
familievoorstellingen die werden
gegeven voor een zeer betaalbare

Het circus repeteerde en gaf
voorstellingen in de Fram, het
clubhuis in de Douwes Dekkerstraat. Later ook buiten de
deur. De allereerste voorstelling
buiten de deur was in het Haags
hervormd weeshuis op de Scheveningseweg nr. 66 met de eerste
foto in de krant.
De allereerste foto in de krant van een optreden buiten het clubhuis. V.l.n.r.: Ron vander
Most, Dick van der Zwan, Rob van der Most, Erik Winkel en Conny van der Sleen.

Na een paar jaar werden de
jongens en meisjes van het
eerste uur “te oud” voor het

Rijwielacrobaten
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lende entrees die zijn gemaakt
staan verschillende uitvoeringen,
maar ik ben in het bezit van een
document waarin afgesproken
is dat het met één ‘n’ wordt geschreven. Dus Kraaienest!

prijs. Vele artiesten en theatergroepen hebben hier voorstellingen gegeven. Ook ik mocht er een
tiental solo-optredens verzorgen
met een clownsgoochelshow.
Een theater met goede stoelen
en goed zicht door de mooie
tribune.
Het circus trad veel op voor
bedrijven, tuinverenigingen en
openluchttheaters zoals het
Zuiderpark. Op tournee naar
Veenendaal, Duitsland of een
tournee door Nederland. Na een
week op kamp met voorstellingen was de leiding bekaf maar
wat hebben we genoten. Ik heb
het niet willen missen. Ook de

vele vrijwilligers zoals meneer
en mevrouw Verkaart, De Boots,
mevrouw Helvensteijn en Maaike
en Wim van Schijndel en Jaap
de Groot kwamen het circus
versterken. Ook vele moeders
maakten de kostuums voor het
circus. We stonden in de Libelle,
in vele kranten en kwamen soms
op tv. Een optreden met een

acrobatengroepje in het echte
circus van Tony Boltini was ook
een hoogtepunt. Tony Boltini was
beschermheer van jeugdcircus t’
Kraaienest.
Ook waren we in het bezit van
een bijna levensgrote olifant
waar een kind op kon zitten. Ik
was de voorpoten. Bij een circuskamp in Veenendaal zijn we voor
de lol met de olifant de sloot, die
ons van het publiek scheidde, gelopen. We hadden al wel gekeken
wat voor bodem de sloot was.
Zand, dus dat moet goed gaan.
Grote hilariteit onder het publiek
en de artiesten. Niemand wist
wat we gingen doen, behalve het

meisje dat ons “dresseerde” was
ingelicht. Zo maakte we er voor
elk kamp of optreden weer een
feest van voor de kinderen. Soms
hoor je nu nog zeggen: “Weet je
nog in Veenendaal?”
Ook was er een discussie over:
hoe schrijf je Kraaienest? Met
één of twee n’en? Op de verschil-

Helaas, ook Dory Molier verliet het circus en toen zat het
circus zonder leiding. Dory was
de enige betaalde kracht en de
anderen waren vrijwilligers. We
woonden bijna in het theater.
De vraag kwam: gaan we verder
of stoppen we? Wim, Maaike
van Schijndel en ik konden het

en het leuke is dat een flink
aantal er een hobby of werk aan
heeft overgehouden waar de
basis bij het circus is gelegd. Ik
denk bijvoorbeeld aan een regisseur, toneelspelers, enkele oudartiesten zijn zelfs in een circus
gaan werken, iemand heeft een
exotisch slangennummer gehad,
een heel verlegen jongetje is
door het circus minder verlegen
geworden en is nu directeur van
een grote organisatie. Zelf was
ik ook erg verlegen en door het
goochelen ben ik daar overheen
gegroeid.

uitgevoerd.

Andere hoogtepunten zijn het
bezoek van prinses Beatrix in
de Sloep en het optreden op het
Malieveld.

Het Kraaienest is in 2006, na 49
jaar, vertrokken uit het eigen theatertje en is verder gegaan onder
de naam Circaso. Circus Circaso,
de voorloper van ‘t Kraaienest
bestaat anno 2019 nog steeds en
geeft vele circusworkshops.

niet over ons hart halen om de
kinderen aan hun lot over te
halen. Dus spraken we met de
leiding van clubhuis de Fram
af dat we voorlopig het circus
draaiende zouden houden. Daar
gingen heel wat uurtjes in zitten,
maar na ongeveer een jaar werd
Ab Smits aangesteld al hoofdleiding van het circus. Ab was
artiest en erg bevlogen met het
circus. Zelfs kwam er een echte
circustent. Na bijna twintig jaar
heb ik het circus verlaten en heb
mij gestort op mijn andere hobby
die ik in het circus heb geleerd:
goochelen.
Later hebben we nog met Henny
van Dijk, Ron van der Most en
ik twee keer een reünie georganiseerd bij het 25- en 40-jarig
bestaan.

Een groot succes was dat we vele
oud-artiesten weer zagen. Met
velen heb ik nog steeds contact

Ik ben ervan overtuigd dat het
buurthuis De Fram en met name
het circus, zeer belangrijk is
geweest voor kinderen voor de
vorming van hun eigen persoonlijkheid. Het is goed voor je
zelfvertrouwen, motoriek, het
leren samenwerken en respect
voor elkaar te hebben. Ik denk
dat er bijna duizend kinderen lid
van het circus zijn geweest en
daarvan hebben genoten.

Later hebben Jeanette, Carla,
Aat, Maja en Cees de leiding
overgenomen. Het niveau werd
steeds hoger. Kinderen konden
echt jongleren en Jeanette kon
zelfs met vijf brandende fakkels
jongleren. Op eenwielers en hoge
eenwielers werd er opgetreden.
Trapezewerk, rolschaatsact,
slangenmeisjes die zichzelf als
het ware in de knoop konden
leggen. Bijna alle soorten acts in
een echt circus werden hier ook

Door omstandigheden mocht de
naam niet meer worden gebruikt.
Het niveau is vergeleken met de
oprichting enorm gestegen en
veel professioneler.
Het theater heeft weer een
naamsverandering ondergaan
en heet nu Laaktheater en wordt
nu gebruikt voor wijkgebonden
activiteiten. De Fram zelf bestaat
niet meer en ik denk dat je nu
ook geen kinderen meer krijgt
voor een figuurzaagclub. Tijden
veranderen, maar de honderden
kinderen van toen hebben mooie
herinneringen aan het circus
overgehouden.
Jeanette houdt nog steeds een
Facebookpagina bij van oudleden waar je je kan aanmelden.
Op www.haagsefilmbank.nl zijn
vier films over circus t’ Kraaienest te zien. Een zelfs met geluid.
Tik op zoeken: ‘Kraaienest’. Niet
de mooiste beelden maar het
gaat om de herrinering.
Dick van der Zwan
info@clownpicapica.nl
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GROTE CLUBACTIE 2019 BIJ DE VOLHARDING

GROTE CLUBACTIE 2019
14 Karaat € 23,- per gram
18 Karaat € 30,- per gram

44

Op zaterdag 14 september 2019 start de landelijke Grote Clubactie. Wij gaan ons sterk maken
minimaal 5000 euro binnen te halen voor compleet keukengerei voor ons Menuutje Blijmaker.

,500

Door verdere uitbreiding van Menuutje Blijmaker willen wij 1000 mensen per jaar samenbrengen
en een gezond en betaalbaar driegangenmenu serveren.
Nu bezoeken 500 mensen de gezellige etentjes. Alles gemaakt door onze vrijwillige kok!

Koop loten en steun ons Menuutje Blijmaker!
Losse loten
Loten kunt u kopen voor 3 euro. Dat kan contant of via eenmalige machtiging. U kunt ook direct

U ontvangt direct de hoogste
contantprijs voor sieraden,
heel of kapot, munten, goudbaren,
tandengoud, zilver, guldens,
rijksdaalders, bestek, broodmanden,
diamant, briljant en horloges:
Cartier, Rolex, Breiling, Omega enz.

online een lot bestellen om menuutje Blijmaker te steunen.
Zie de link. https://toolbox.clubactie.nl/actie/StichtingDeVolharding

Superlot
Er zijn ook superloten te koop voor 150 euro, met 50 losse loten die aan relaties of personeel
gegeven kunnen worden. Ideaal voor bedrijven of voor familie en vrienden.
Maar uiteraard ook voor particulieren.
Voor bedrijven die een

SUPERLOT kopen hebben wij een aantal mooie tegenprestatie;

GRATIS advertentie op de website van De Volharding.
GRATIS eenmalige vermelding van uw sponsoring in onze maandelijkse nieuwsbrief naar enkele
duizenden leden van de Volharding.
GRATIS waardebon voor 2 personen voor Menuutje Blijmaker en voorafgaand
GRATIS professionele wijnproeverij.
Wilt u een

Superlot? Neem contact met ons op.

Bel ons (070) 221 05 82 of mail steunentoeverlaat@devolharding.nl
Of via de link online https://toolbox.clubactie.nl/actie/StichtingDeVolharding

DE VOLHARDING SAMEN VOOR ELKAAR

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

Dinsdag 1 oktober 2019

pagina 13

Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Ristorante da Braccini

In deze gloednieuwe rubriek Marcello en Els (W)eten Wat
Lekker Is staat elke 4 weken een (oud) Haags restaurant
maar liefst 2x in de schijnwerpers. In het eerste stuk schreven de bekende Haagse kunstenaars Marcello en Els een
recensie over het restaurant in kwestie en in dit nummer
krijgt u een recept van datzelfde restaurant voorgeschoteld! Dit keer een recept van Ristorante Da Braccini.

Pasta pesto di Monica voor 4 personen
Deze pasta is simpel maar overheerlijk!! Het leuke van deze pasta is dat
je eindeloos combinaties kan maken
naar je eigen smaak.

l 500 gram pasta, trofie zijn erg lek-

ker of spaghetti
l Bosje waterkers ( rucola kan ook )
l 50 gram gedroogde tomaatjes
l 10 kleine tomaatjes
l Half bosje basilicum, kan ook met
munt bv
l 2 teentjes knoflook
l Gedroogde chili pepertjes naar
smaak
l Citroenschilletje voor de frisse toon
l Handje gerookte amandelen
l Handje geroosterde pijnboompitjes
of hazelnoten dat mag jezelf bepalen
l Scheutje olijfolie

Rechten
&Plichten
AOW en pensioen

Toeslag in pensioen
voor onregelmatigheid
Ik ben 28 jaar werkzaam geweest in
het onderwijs. Dit was een opleiding
binnenvaartmatroos met internaat.
Dus ook met vreemde werktijden:
nacht, weekend en daarbij een onregelmatigheid toeslag, die de moeite waard
was. Vanaf mijn pensioen in 2012. Ik
was 62 jaar en drie maanden. Toen
bestond nog de VUT. Natuurlijk heb ik
ook mijn AOW op tijd gekregen.Is het u
bekend of deze onregelmatige toeslag
ook met het pensioen is verrekend?
Een toeslag voor onregelmatigheid
zit vaak in de pensioengrondslag, de
basis van uw aanvullend pensioen
naast de AOW. Vraag het aan uw
pensioenfonds.
Samenlevingskwesties

fijn maalt nl.

Zet de pan water op, als dit kookt doe
er dan zout bij en proef het water zodat het lekker zout smaakt. Niets is zo
erg als pasta koken met te weinig zout.
Ondertussen meng alle ingredienten
in een keuken machine of met de
staafmixer of in een vijzel. Als je de
keukenmachine gebruikt, dan op de
pulse stand want de pesto moet niet te
fijn gemalen zijn.
Het lekkerst is als je de noten niet te

Parmezaanse kaas erover heen en wat
dun gesneden basilicum en optioneel
nog wat nootje en voila…Pasta pesto di
Monica !!
Buon appetito…

Da Braccini
Regentesselaan 24a Den Haag
T 070 363 4606
E info@dabraccini.nl

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw
vragen worden anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven. U
kunt uw kwesties sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl of naar Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.
Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.

Een op de drie van de gescheiden
stellen schakelt géén deskundige
begeleiding in bij scheiding, blijkt
uit onderzoek van de Nederlandse
Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). Dat
gebeurt vaak uit financiële overwegingen of omdat ze de noodzaak
ervan niet inzien.
Meer dan de helft van de ex-partners
die het tot een rechtszaak lieten
komen had achteraf spijt van de
gemaakte afspraken (volgens de
vereniging).
Spijt komt na het geval dat vrijwel
alles in kannen en kruiken is. De rechter kan niet zoveel meer doen dan
‘recht spreken’. Daarom nogmaals:
u bent beter af met een scheidingsadvocaat hetzij ieder één óf een
zogenoemde mediator die bemiddelt
tussen twee partijen die in scheiding
zijn.
Erf- en schenkingsrecht

Deskundig advies bij
scheiding is nodig
Ik ben gescheiden maar heb er spijt
van hoe het allemaal is gegaan met de
financiële gang van zaken. Wat moet
ik nu doen?

Pasta in het water, laten koken
totdat het gaar is maar wel al dente
natuurlijk!! Pasta afgieten, en dan de
pesto erdoor heen mengen met wat
kookvocht, breng nog op smaak met
wat peper.

Accountant bij lastige
kwestie betrokken
Mijn zussen en ik hebben een accountant van een neef ingeschakeld
voor een ingewikkelde kwestie met

toeslagen en lijfrentes. Dat is in alle
tevredenheid gebeurd. Maar we zitten
wel aan te hikken tegen zijn tarief.
Het lijkt erop dat de (officiële?)
accountant eerlijk en betrouwbaar
bezig is geweest. Maar een notaris is
een expert op dit gebied. Het erfrecht
is soms vrij eenvoudig. Zelfs erfgenamen kunnen dat afwikkelen als bank
geen verklaring van erfrecht vraagt.
Normaal gesproken heeft een notaris
er korter werk aan. Die accountantskosten zijn namelijk niet misselijk.
Notarissen en accountants hanteren
ongeveer dezelfde uurtarieven. We
weten natuurlijk niet welk tarief hij/
zij per uur heeft gerekend. Dat kunt u
op zijn factuur zien.

Dure notaris
ingeschakeld
De bank wilde een verklaring van
erfrecht. Mijn vader is in juni 2019
overleden en mijn moeder acht maanden geleden. Ze waren bijna 76 jaar
getrouwd. Mijn zus en ik zijn hun enige kinderen. Omdat de begrafenisondernemer benadrukte dat wij zeker
een notaris nodig hadden, hebben we
op zijn advies hem/haar ingeschakeld.

Het gaat om een eenvoudige erfenis,
mijn zus en ik zijn de enige erfgenamen. Nu hebben wij een rekening
gekregen van ruim 1400 euro van de
betreffende notaris. Dat was schrikken. Op internet zien we in onze regio
bedragen voor minimaal 400 euro.
Wat is uw advies voor de lezers?
De allereerste tegenvraag is waarom
heeft de bank een verklaring van
erfrecht nodig geacht? Die is alleen
maar nodig geweest als er meerdere
erfgenamen zijn. Het is een dure
notaris geweest. Banken vragen dat
vrijwel niet meer als vader en/of
moeder zijn overleden.

Jullie zijn er dus ingestonken door
een dure notaris te nemen op advies
op de begrafenisondernemer. In onze
rubriek wijzen we vaak op de mogelijkheid om regionaal de goedkoopste
notaris te vinden.
U kunt natuurlijk wel in beroep
gaan bij de geschillencommissie.
Kijk in eerste instantie op www.
rijksoverheid.nl/onderwerpen/
rechtspraak-en-geschiloplossing/
vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-eenklacht-indienen-over-een-notaris.

Financiële zaken

Juridische zaak;
zwart bijklussen
Ik bouw zelf mijn eigen huis. Nu is een
van mijn hulpen van dak afgedonderd.
Misschien is hij wel blijvend invalide. Dat kan ik nog niet overzien. Hij
werkte voor mij in het weekeinde. Ik
betaalde hem contant uit. Wat moet
ik doen?
Dat is een juridische zaak. Als u
hem zwart heeft betaald, dan helpt
misschien nog een aansprakelijkheids- en/of een rechtsbijstandverzekering. Dan vervalt u in juridische
kwesties als hij blijvend invalide is en
hij u verantwoordelijk stelt. Als zijn
verwondingen meevallen kan hij zich
ook maandag ziek melden. Dan draait
de werkgever voor hem op als hij niet
meldt dat hij in het weekeinde zwart
bijgeklust heeft.
We nemen aan dat de persoon die
van het dak afvalt bewust het zwartwerken heeft aangenomen. Het is
niet zo verstandig van hem. Het beste
is gewoon van hem een arbeidsrelatie (of als nevenverdiensten) met u
aan te gaan.
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Voor vragen, advies en bestellingen

BEL 070 - 221 0580

THUISZORGWINKEL
** SPECIALE ROLLATOR ACTIES **
Gedurende de maand oktober kunt u profiteren van Extra Veel Korting op een selectie uit onze meest populaire rollators.
Komt u gerust bij ons langs om de rollators zelf uit te proberen!
Onderstaande rollators koopt u de gehele maand oktober voor onze Actieprijs.
Geniet bovendien van 20% korting op accessoires voor deze modellen, zoals een dienblad of een luxe rollatortas.

MULTIMOTION
LIGHT ROLLATOR

MULTIMOTION
DOUBLE ROLLATOR

MULTIMOTION
TROLLIMASTER

LICHTGEWICHT DESIGNROLLATOR
IN ANTRACIET OF CHAMPAGNE

DUBBEL OPVOUWBAAR EN LICHTGEWICHT
IN ANTRACIET OF CHAMPAGNE

LICHTGEWICHT ALUMINIUM ROLLATOR
IN ANTRACIET OF WIT

• Lichtgewicht rollator: slechts 6,9 kg
• Opvouwbaar frame met in hoogte verstelbare
handgrepen
• Voorzien van stevige zitting en comfortabele rugband
• Voorzien van ergonomisch gevormde handvatten
• Handvatten zijn eenvoudig in hoogte verstelbaar
• Geleverd inclusief kleine, gesloten tas en stokhouder

De MultiMotion Light is een lichtgewicht
rollator met een modern design in de kleur
champagne of antraciet grijs. Deze aluminium
rollator is standaard voorzien van handremmen
met een parkeerrem, een stevige zitting en een
rugband waardoor u comfortabel even kunt
zitten onderweg. De ergonomisch gevormde
handvatten kunnen eenvoudig in hoogte versteld
worden. Standaard wordt deze rollator geleverd
met een stokhouder en een kleine, gesloten tas.
De MultiMotion Light rollator is zeer eenvoudig
in te klappen door de zitting omhoog te trekken.
Zo kunt u hem makkelijk even wegzetten of
meenemen in de auto en openbaar vervoer.
De bijbehorende afneembare tas is met
klittenband afsluitbaar en heeft een verstelbare
schouderband. Optioneel bij te bestellen: een
luxe, gesloten tas met extra veel inhoud en een
bijpassend dienblad.

Oktober Actieprijs

€ 135,-

,Normale prijs € 169

• Dubbel opvouwbare rollator – extra handig mee te
nemen
• Licht van gewicht, weegt slechts 6,9 kg
• Standaard voorzien van een stokhouder en een
gesloten tas
• Sterk en veilig in gebruik

De handige MultiMotion Double rollator is een
dubbel opvouwbare, lichtgewicht rollator. Met
één eenvoudige handbeweging klapt u de rollator
in de breedte samen. U kunt bovendien de
rollator extra klein maken door het neerklappen
van de rechtopstaande framedelen, tot een
compact formaat dat in iedere auto past en
zeer handzaam is om mee te nemen of op te
bergen. De Double rollator weegt slechts 6,9 kg
en kan zowel buiten als binnen gebruikt worden
en heeft stevige anti-slijtage banden. Deze
aluminium rollator is standaard voorzien van
handremmen met een parkeerrem. Ook is deze
rollator voorzien van een stevige zitting en een
rugband zodat u comfortabel en veilig kunt zitten
op de rollator als u even wilt uitrusten.Standaard
wordt deze rollator geleverd met een kleine tas
en stokhouder. Optioneel is er een luxe, gesloten
boodschappentas en dienblad bij te bestellen.

Oktober Actieprijs

€ 135,-

,Normale prijs € 169

•
•
•
•
•
•
•

Lichtgewicht design met moderne uitstraling
Geschikt voor binnen en buiten
Eenvoudig in te klappen
Remkabels zijn weggewerkt in het frame
Stevige en betrouwbare remmen
Geleverd met stoffen mandje/boodschappennetje
Voorzien van stevige zitting met zachte toplaag

De MultiMotion Trollimaster is een lichtgewicht
aluminium rollator die speciaal ontworpen is
voor zijn uitstekende stabiliteit. Deze opvouwbare
rollator weegt slechts 6,9 kg en heeft een stevige
zitting en een brede ruime mand/tas aan de
voorzijde. Voor zowel binnen- als buitengebruik
is dit een ideale rollator om veilig en stabiel mee
te lopen. Door zijn grote PU-rubberen banden
bent u verzekerd van een optimale demping en
goede ligging. Met zijn comfortabele zitting en
stevige rugband is deze rollator zeer geschikt om
langere tijd op te zitten.

Oktober Actieprijs

€ 159,-

,Normale prijs € 199

NOG GEEN LID? Word dan snel gratis lid van De Volharding en De Hofpas en spaar voor extra korting. Bij elke aankoop bij De Volharding spaart
u 15% aan kortingspunten van het aankoopbedrag. Deze punten kunt u direct bij een volgende aankoop inwisselen voor korting. Met uw
lidmaatschap van de Volharding wordt u automatisch ook lid van De Hofpas. Uw opgespaarde punten kunt u derhalve ook inwisselen voor
kortingen of speciale acties bij alle ondernemingen die aangesloten zijn bij het Hofpas spaarsysteem. Voor een volledig overzicht van alle
aangesloten bedrijven zie www.dehofpas.nl. Op bovenstaande producten ontvangt u direct 15% actiekorting in plaats van spaarpunten.

Uw bestelling wordt Gratis thuis geleverd bij een bestelbedrag boven €75,-. Verzendkosten bij bestelbedrag onder €75,- bedragen €6,95.

Wilt u langskomen in onze winkel om een artikel te bekijken of kopen? Belt u dan tevoren even of het artikel voorradig is, zodat u niet voor niets komt.

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden
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Inzamelactie voor slachtoffers Bezuidenhoutbombardement

O

p de ochtend van de 3e maart 1945 stond ik voor het huis. Ik
keek de straat in. Die straat bood een treurige aanblik. De bomen waarmee wij kinderen voorheen “Boompje Verwisselen”
speelden, waren allemaal door onbekenden omgezaagd. Er staken alleen
nog wat korte stompen boven de grond uit. Hier en daar was rondom zo’n
stomp een kuil gegraven om ook de wortels, die eveneens als brandstof
konden worden gebruikt, op te delven. Het was een triest gezicht.
Ik hoorde vliegtuiggeronk. Dat
was niet ongewoon. Regelmatig
begonnen éénmotorige jachtvliegtuigen (Spit�ires) recht boven ons hoofd hun duikvlucht
om de lanceerplaats van de
V2-raketten bij Ockenburg met
bommen en mitrailleervuur
te bestoken. Veel effect leek
dat niet te hebben want enige
uren daarna zagen we alweer
zo’n monsterachtige “Sigaar”
loodrecht opstijgen met als
doel zijn vernietigende lading
te laten exploderen op één van
de steden in het Westen van
Engeland.
Deze keer was het anders. In
plaats van een enkele Spit�ire
die zijn duikvlucht richting het
Zuiden inzette was het nu een
formatie tweemotorige bommenwerpers die Noordwaarts
a�boog.
Het gevolg liet zich raden.
Enkele momenten later waren
vanuit de verte doffe explosies
te horen en vulden grijsgrauwe
wolken de voorheen onbedekte
lucht. Er was duidelijk iets zeer
ernstigs aan de hand, waarvan
we ons afvroegen wat dat wel
zou kunnen zijn.

Mijmeringen

De berichtgeving ging in die tijd
lang niet zo snel als nu dus na
enige uren vernamen we pas
het gerucht dat het centrum
van de stad was gebombardeerd. En lang daarna hoorden
we dat zich in het Bezuidenhout een ramp had voltrokken
met vele slachtoffers als gevolg.
Iedereen was onthutst en vroeg
zich af wat zo’n vernietiging
van een woonwijk voor nut zou
kunnen hebben gehad.
Er werd een inzamelingsactie
ten bate van de slachtoffers georganiseerd. Mijn buurjongen/
vriend Hans en ik gaven ons
spontaan op als inzamelaars.
We moesten ons melden in een
Polikliniekgebouwtje aan de
Mient. Ik kende het gebouw.
Het was daar, waar ik enige tijd
daarvoor door de chirurg dr.
Vaandrager van de Volharding
niet bepaald pijnloos van mijn
voetwratten was afgeholpen.
In dat gebouw kregen we
een “wijk” toebedeeld en we
vertrokken om onze opdracht
uit te voeren. Hoewel er geen
sneeuw lag trokken we toch
een kindersleetje met ons mee
waarop we de ingezamelde

goederen zouden kunnen
vervoeren.
Wij hadden als taak om op de
hele Troestrakade en vervolgens onder het spoorviaduct
door in Spoorwijk en Laakkwartier huis aan huis aan te
bellen om de mensen te vragen
goederen voor de slachtoffers
van de Bezuidenhoutramp af te
staan.

De oogst was niet groot. Na
vijf jaar oorlog en bezetting
konden de mensen maar weinig
bruikbaars missen. Bovendien
hadden ze uit nood al veel
verruild voor etenswaar. We
hadden ook veel moeite om die
en geen ervan te overtuigen
dat we niet namens de Winterhulp Nederland kwamen. Dat
was een aan het nationaalsocialisme gelieerde instelling
waarvan bekend was dat de
opbrengsten voornamelijk
naar leden en sympathisanten
van de tegenpartij gingen. Met
de tegenpartij wordt hier níet
bedoeld: de aan het Simplisties
Verbond van de heren Koot en
Bie gelieerde partij. Maar hier
wordt bedoeld: de partij waarvan de leden elkaar begroetten

met hakkengeklap en een
geheven gestrekte rechterarm.
Die geheven gestrekte arm was
waarschijnlijk geïnspireerd
door honden, die wel eens hetzelfde doen, maar dan met hun
achterpoot. Dat die partij toch
iets met uitwerpselen had, zou
misschien ook kunnen blijken
uit het feit dat de leden van de
jeugdafdeling van die partij
“Meeuwen” werden genoemd.
Na zo’n dag inzamelen keerden
we vermoeid terug naar het
inzamellokaal op de Mient, ons
sleetje achter ons aanslepend.
Daar werden de ingezamelde
goederen door een aantal dames in ontvangst genomen en
gesorteerd.
Wij hebben dat een behoorlijk
aantal dagen gedaan waarbij
we de ons toebedeelde straten

volledig hebben afgestroopt en
de ingezamelde spullen bij het
inzamelpunt afgeleverd.
Ik ben zelf zeer benieuwd wat
er uiteindelijk met die ingezamelde spullen is gebeurd.
Helaas heb ik daar nooit meer
iets over vernomen. Een Bezuidenhout-slachtoffer, dat ik een
aantal jaren later sprak, vertelde mij verbaasd te zijn omdat
hij nooit iets over zo’n actie had
gehoord. Ik vond dat behoorlijk
teleurstellend.
Ik zou daarom eenieder, die
meer weet over die inzamelactie en het resultaat ervan,
willen vragen mij hierover te
informeren.
Gé C. Witmaar
gcwitmaar@gmail.com

Van Hoogstratenschool

In mijn tweewekelijkse rubriek ‘Vroem, Vroom’ refereer ik vaak aan mijn schooljaren op de Van
Hoogstratenschool in de Spaarwaterstraat. En begrijpelijk, want daar heb ik toch een belangrijk deel van mijn jonge jaren doorgebracht.
Ik zat eerst op de openbare
Prinses Ireneschool aan de
Sillestraat, maar daar waren mijn
ouders niet zo tevreden over en
op advies van de moeder van
Emilie Dane ging ik over naar
de christelijke Van Hoogstratenschool en kwam daar middenin
het schooljaar in de klas van
mevrouw Baasdorp. Ik kreeg een
plaatsje achterin de klas naast
Edith Frohwein die mij een beetje wegwijs zou maken. Dat ging
prima en ik werd gelijk verliefd
op haar.

Troelstrakade (augustus 1949). Foto: Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, collectie Haags Gemeentearchief

Wel even wennen, hoor, om aan
het begin van de les een psalm
of een gezang te zingen en te
bidden.
Hoofd van de school was meneer
Leenhouts. Ik kan hem mij nog
zo voor de geest halen. Een
paar klassen verder kregen we
meneer Jopp als klassenleraar
en wat mij van hem nog het
meest bijstaat is dat hij in de klas
rookte als een ketter. Hij rookte
pijp met Clan-tabak, ja, die met
die herkenbare toffeelucht en
hij draaide ook shag met zo’n

metalen doosje en naast sigarettentabak deed hij er ook altijd
een plukje Clan-pijptabak bij. Een
heerlijke lucht, maar tegenwoordig toch onvoorstelbaar in een
klas.
De vakken vond ik op zich leuk,
behalve gymnastiek. Ik hield toen
al niet van sport en had daar
zo’n verschrikkelijke hekel aan,
maar ik heb mij daar manmoedig
doorheen geslagen. Het �ijne van
deze school was dat je daar kon
doorstromen naar de mulo in
datzelfde gebouw en daar begon-

nen mijn echte puberjaren.
In de eerste klas was de klassenlerares mevrouw Schrijvers
van Zenden, een hele strikte,
maar ook geschikte Indonesische
dame. Wij kregen bij haar ook
zingen als vak en ik zie ons nog
‘Spiegelbeeld’ van Willeke Alberti
en ‘De Postkoets’ van de Selvera’s
zingen. Hilarisch, als je daar nu
aan terugdenkt.
Zie ook de andere leraren nog
voor mij. Meneer De Groot die
Duits gaf en een witte Ford Cortina reed en meneer Van Kesteren
met zijn groene Triumph Herald,
meneer De Groot die Engels gaf
en zich op de �iets verplaatste.
Mooie tijden en mooie meiden.

Rita van Vugt, Aukje de Vries,
Emilie Dane en zo.
Hoofd van de muloschool was de
heer Zijdeman die ook een les
verzorgde. Hij rookte tijdens de
les altijd Elisabeth Bas-bolknakken die zo afwisselend rechts of
links in zijn mondhoek hingen.
Soms waren ze op en dan mocht
ik tijdens de les een doos gaan
halen bij de sigarenboer op het
De Eerensplein. In opdracht een
beetje spijbelen. Heerlijk zo nu
en dan even mijmeren. Mooie
herinneringen, toch?
John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl
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De veiligste brommobiel
Nu standaard ABS op de
Sensation Range
Maak een proefrit:

070 - 329 70 51
Showroom & verkoop:
Zichtenburglaan 76-82

www.autohoutwijk.nl
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Vrijwilligers gezocht
voor onze ontmoetingscentra!

   

GEZOCHT BIJ DE VOLHARDING

VRIJWILLIGE CHAUFFEURS
VOOR PERSONENVERVOER
De Volharding heeft een vervoersproject waarvoor wij
vrijwillige chauﬀeurs hebben voor Den Haag en Rijswijk.
Speciﬁek voor Florence Mariahoeve zoeken wij chauﬀeurs.

Florence heeft op verschillende plekken in
Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk
en Voorschoten 17 ontmoetingscentra.
Hier kunnen ouderen, veelal met de diagnose
dementie, invulling geven aan hun dag.
Er worden binnen deze ontmoetingscentra
elke dag leuke en gezellige activiteiten
georganiseerd, zoals gezamenlijk koffie drinken
en lunchen, wandelen, het lezen en bespreken
van de krant, bloemschikken, biljarten, kaarten
of spelletjes doen. Ook uitstapjes staan
regelmatig op het programma.
Voor het begeleiden van al deze activiteiten
zijn we op zoek naar vrijwilligers!

Vrijwilliger worden?
Op zoek naar zinvol en prettig
vrijwilligerswerk? Dan maken we
graag kennis met u!
Met 17 locaties is er altijd wel een
ontmoetingscentrum bij u in de buurt.
De werkzaamheden en tijden
bepalen we in overleg.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Jan Oosterling,
jan.oosterling@florence.nl of
06 - 39 85 07 88

Jij gaat mensen vervoeren naar de
dagbesteding met een busje voor
acht personen. Je moet wel rijbewijs B
hebben. Ervaring is een pré maar niet
noodzakelijk. Als waardering geven wij
onze vrijwilligers een vergoeding voor
hun werkzaamheden. Belasting vrij..!

Informatie om chauﬀeur te worden?
Bel vrijblijvend tijdens kantooruren
070- 221 05 82 - Jan de Bruijn M. 06-278 76 400
Email: jan@devolharding.nl
DE VOLHARDING SAMEN VOOR ELKAAR
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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.

Jensen Interceptor II
S
oms is het heerlijk om even weg te dromen. Stelt u zich voor, u bent in Engeland, het is zomer 1969 en aan het eind
van de dansavond danst u met het meisje van
uw dromen op het allerlaatste plaatje dat net
een giga-hit is geworden: ‘May I have the next
dream with you’ van de Engelse zanger Malcolm
Roberts (google even deze song voor de sfeer).
U spreekt met haar af de volgende dag een ritje
met de nieuwe Jensen Interceptor II te gaan maken door het romantische graafschap Kent, met
mooie heuvelachtige wegen, met een heerlijke
lunch in de pub of een picknick op die zwoele
zondagmiddag. Kunt u zich dat voorstellen?
Heer-lijk!
Het enige kan zijn dat u de
Jensen Interceptor II niet kent.
Kan zijn, want ik betwijfel of er
veel van in Den Haag hebben
rondgereden, alleen kwam ik ze
tijdens mijn jeugdvakanties in
Engeland nog wel eens tegen.
Niet vaak, want het was wel
een hele exclusieve auto. Wat
een waanzinnig mooie elegante
auto was dat. Kijk zelf nog maar
eens naar de foto. Natuurlijk
ontworpen door een Italiaan.
Het meest opvallend was die
aparte chroom omrande glazen
achterklep. En dan die mooie
langgerekte strakke zijkant met
ook een fraai gevormde raampartij met aan de voorkant een
lange neus met een rechthoekige chromen grille met door
eenvoud gesierde lampunits.
En onder die motorkap een

8-cilinder benzinemotor met
een inhoud van 6276 cc en 350
pk goed voor een topsnelheid
van 220 kilometer, dus dat zat
wel goed.

Wat ook goed zat was het
meubilair. Voorin prachtig ontworpen leren stoelen met een
heerlijke support in de rug en
de bovenbenen. De achterbank
bestond eigenlijk uit twee luxueus gevormde kuipjes met een
brede uitklapbare armsteun.
Het hele interieur ademde luxe
en rijkdom. Achter het houten
sportstuur sierlijke klokken als
snelheidsmeter en toerenteller
en de rest was opgenomen in
het imposante met walnotenhout ingelegde middenconsole
en vlak onder de middenarmsteun het selectiehendel van

de automaat. Het zal u dan ook
niet verbazen dat deze sportieve, luxe, high performance car
in 1971 in de prijslijst stond
voor 68.000 gulden.
Het was ook een auto met flinke
afmetingen, met een lengte van
bijna 5 meter en bijna 2 meter
breed. Een draaicirkel van 11,6
meter en hij woog 1590 kilo.
Zoals te verwachten voor dat
soort geld ook royaal voorzien
van zaken die in die tijd nog
niet zo standaard waren, zoals

onafhankelijke vering, verstelbare schokdempers, verstelbaar stuur, veiligheidsgordels,
hydraulische schijfremmen op
alle wielen, elektrisch bedienbare ramen, radio met twee
speakers en hoogpolig tapijt
om maar eens wat te noemen.

Het zal u niet verbazen dat
rijden met deze Jensen een
waar genoegen was. Een super
sportieve reisgenoot op de
lange afstanden, maar ook heel

Beauties of the Sixties (10)
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.

Zou MG met deze foto hebben willen aantonen
dat de motorkap van deze MGB van een degelijke kwaliteit is?

dynamisch op de heuvelachtige
country roads waar Engeland
er veel van heeft. En eerlijk gezegd hoort de Jensen Interceptor daar ook thuis, want hij past
wat sfeer betreft in elk plaatje,
zoals voor de local pub van
mijn oom Jim in Maidenhead
tot de ingang van Buckingham
Palace in Londen, als u begrijpt
wat ik bedoel.
John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

John Vroom (autojournalist)
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Een stukje geschiedenis van O.B.K.

O

p 7 juli 1923 werd de ‘s-Gravenhaagsche
Politie Jeugd Mandolinevereniging “Oefening Baart Kunst” opgericht. Dit jeugdorkest startte met 56 kinderen tussen 9 en 12 jaar.
Ze werden alleen toegelaten als de vader een
dienstverband had bij de Haagse Gemeentepolitie. De ouders, die hun kinderen kwamen brengen en/of ophalen, vonden de muziek zo leuk
klinken dat sommigen van hen ook mandoline,
mandola of gitaar wilden leren spelen. Zo ontstond ook een “groot” orkest.
Na 1936 veranderde de structuur van de vereniging en konden ook niet-politiemensen lid
worden. Er werd deelgenomen
aan concoursen en festivals en
in de zestiger jaren gaf O.B.K.
concerten in het buitenland, o.a.
Kopenhagen, Luzern, Berlijn,
Mannheim en Aken. Ook aan de
Moezel, in het plaatsje Enkirch,
is meer dan eens opgetreden.
Wij hebben er goede muzikale
en vriendschappelijke contacten aan overgehouden.

de dirigeerstok overgenomen
door Wouda Nieuwenhuizen, al
jarenlang lid en penningmeester
van O.B.K. Zij had een dirigentencursus met goed resultaat
afgesloten.
Door haar verhuizing naar
elders in het land moest zij ons
helaas verlaten en in juni 2000
werd Martin Boek, één van de
spelers van de eerste mandolinesectie en beroepsmusicus, de
nieuwe dirigent. Onder zijn en-

Oefening baart kunst 1923

jaarconcerten. Er heerste grote
verslagenheid onder de leden
toen Martin, gedwongen door
zijn zeer drukke werkzaamheden, aankondigde dat hij O.B.K.
ging verlaten aan het einde van
het seizoen 2004.

weer en nog steeds vol enthousiasme aan de slag is gegaan.
In Den Haag waren er in hoogtijdagen in totaal 17 mandolineorkesten actief met elk een
aanzienlijk aantal leden, die
speelden in jeugd- en volwassenorkesten.

Regelmatig werden er competities gehouden. De beker, die
daarbij te winnen was, ging
wisselend naar de diverse verenigingen. Kwaliteit en variatie
werden enorm gewaardeerd,
men ging de strijd aan. In de
jury zat o.m. Benny Ludeman.
Van de 17 orkesten zijn er in
Den Haag nog twee orkesten
actief. Ook landelijk hebben
orkesten hun deuren moeten
sluiten.
Diverse dirigenten hebben
de dirigeerstok gehanteerd,
waarvan mevrouw Gerda Visser
meer dan 40 jaar. In april 1989
overleed Gerda Visser en werd

thousiaste leiding werd er qua
muziekrepertoire een nieuwe
weg ingeslagen waar mede goed
gescoord werd op het Haags
Muziekfestival, Concours en de

Gelukkig werd er in de persoon
van Domenico di Lella een
waardige opvolger gevonden
onder wiens leiding het orkest

Tijden zijn veranderd, ontspanning is in veel meer te
vinden dan in het maken van
muziek. Dit is te merken aan de
instroom van nieuwe leden. Al
geruime tijd is ons orkest aan
het “vergrijzen”. Toch is er zeker

reden tot een feestje.

Inderdaad, tijden veranderen.
O.B.K. heeft 95 jaar het hoofd
boven water kunnen houden,
levensvatbaar tot op de dag van
vandaag.

Om het 100-jarig bestaan te
halen zijn wij dringend op
zoek naar leden die de mandolinemuziek een warm hart
toedragen. Speel je of heb je in
het verleden ooit mandoline,
mandola, mandolon cello, gitaar
of contrabas gespeeld? Dan ben
je bij O.B.K. heel welkom en
precies op de juiste plaats.
Op 2 september 2019 zijn we
weer begonnen met de repetities. Wij repeteren op maandagavond van 19.15 – 21.45
uur in onze repetitieruimte, in
wijkcentrum “Vrederust”, Melis
Stokelaan 2496-W, Den Haag.
De contributie bedraagt slechts
10 euro per maand.
Oefening Baart Kunst
info@obk-denhaag.nl
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Onder de inzenders verloten we wederom drie waardebonnen van 15,
10 en 5 euro, te besteden bij Comfortland. U kunt de juiste oplossingen
afzonderlijk mailen, maar u mag deze ook bundelen in een enkel bericht.

RAAD HET WOORD

Raad het
woord, stuur
uw antwoord
op naar puzzel@dehaagsetijden.nl en win!
In de volgende
krant leest u de
juiste oplossing
en worden de
prijswinnaars
bekendgemaakt

22

Inwisselbaar bij

Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. Arie Boer te Zoetermeer
2. J. Remmerswaal te Den Haag
3. Gerard Gutz te Den Haag
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Horizontaal
1. vak- of teamgenoot; 7. rond verkeersplein; 12. rustplaats; 13. (Indische) heilige
stier; 14. cilinder; 15. buitengewoon onderwijs (a�k.); 17. deel van �ietswiel; 19.
vuurverschijnsel; 21. soort onderwijs (a�k.); 22. periodieke autokeuring (a�k.); 24. chef van een
(goederen) loods; 27. muzieknoot; 28. zijrivier van de Donau; 30. bladgroente; 31. mannetjesschaap; 32. Amerikaanse staat; 33. kippenloop; 35. vishaakje; 37. dopingmiddel bij wielrenners
(a�k.); 38. benzine innemen; 41. sluiskolk; 42. autoweg waarvoor je moet betalen; 44. geestdrift;
46. insectenlarve; 47. land in Zuid-Amerika; 48. grote groep wielrenners; 49. oorspronkelijke bewoner van Peru; 50. soort snuiftabak; 52. chanson; 54. deel van een boek of krant; 56. jongensnaam;
58. met2wilgen3 begroeide
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U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de twee Sudoku’s.
De vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.
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Veel puzzelplezier!
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U kunt de oplossing mailen naar
puzzel@dehaagsetijden.nl.
Dit kan tot uiterlijk vrijdag 11
oktober.

6
8 5
2
8

12
16

I

Y

X

KRUISWOORDPUZZEL

15

H

Z

pagina
S
E 19
D

M
I
Q

K
T

O
R

€

In elke editie van De Haagse Tijden kunt u drie verschillende puzzels
maken. In de eerste puzzel wordt u gevraagd het woord te raden dat is
uitgebeeld. In de tweede puzzel moet u de sudoku-opgave oplossen. De
derde puzzel is een kruiswoordpuzzel. Hier volgen de juiste antwoorden
van de vorige krant. Woordraadsel: boerenmetworst. Sudoku: 9-1. Kruiswoordpuzzel: struisvogel.
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DÉ LEUKSTE SPAARPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.
HEB JIJ DE HOFPAS AL? NEEM ’M GRATIS MEE!
W W W.DEHOFPAS.NL

SPAAR VOOR KORTINGEN
EN STEUN DE LOKALE
ONDERNEMERS!
Spaar punten bij diverse ondernemers in jouw buurt.
Gespaarde punten kun je een volgende keer inwisselen
voor korting of je spaart nog even door voor gratis
producten, diensten, uitjes, attracties, wellness, een
diner, cultuur of evenementen.
De Hofpas heeft voordelen voor iedereen! Je bent voordeliger uit
en ontdekt verborgen pareltjes in jouw stad. Door vaker bij lokale
ondernemers te winkelen houden we samen de buurten levendig.
Kneiterdeals; de leukste aanbiedingen uit de regio!
Met je Hofpas kan je vanaf nu ook profiteren van Kneiterdeals.
Kneiterdeals zijn de beste aanbiedingen uit de regio, hebben een
hoge korting, zijn gelimiteerd en kan je alleen via onze website
bestellen. Kijk op www.dehofpas.nl/kneiterdeals voor meer info en
alle aanbiedingen.

UITGELICHTE SPAARPARTNERS

In de Haagse Tijden zullen we je continu op de hoogte houden van de nieuwste partners.
Kijk voor het volledige overzicht op www.dehofpas.nl

Cederstraat 2 – Den Haag

De Volharding

Roggeveenstraat 116 – Den Haag

Reﬁll City

Fahrenheitstraat 606 – Den Haag

Heerlijk ambachtelijk Italiaans schepijs, dagelijks bereid
met biologische melk en zonder kunstmatige kleur-,
geur- en smaakstoffen! Is recent verkozen tot de lekkerste
ijssalon van het land.

Levert een sociale bijdrage aan de maatschappij, o.a. door
het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten voor
haar 25.000 leden. Lidmaatschap is GRATIS. De korting
geldt in de voordeelwinkel.

Hervult en levert een huismerk van alle merken
inktcartridges, wideformats en de meest gangbare
lasertoners tegen scherpe prijzen. Ook voor het overzetten
van video naar DVD kan je hier terecht.

Spaarpercentage: 5%

Spaarpercentage: 15%

Spaarpercentage: 1%

Rebalans

Juliana v. Stolberglaan 294 – Den Haag

Reinvitaal

Tripstraat 299 – Den Haag

Da Sabastiano

Laan v. Meerdervoort 214 – Den Haag

Bij binnenkomst wordt je verwelkomt door warmte, de
geur van etherische oliën en ontspannende muziek.
Dé ideale omgeving voor diep werkende massages en
gezichtsbehandelingen.

Biedt een platform op het gebied van vitaliteit en
gezondheid. Met Crossfitness werken ze toe naar een
algehele fitheid middels natuurlijke beweegpatronen,
functionele oefeningen en spel-elementen.

Authentieke Italiaanse maaltijden, voor een snelle hap,
maar ook voor een uitgebreid avondje tafelen. Hier werken
ze alleen met verse producten en heb je elke dag een
ander menu.

Spaarpercentage: 5%

Spaarpercentage: 1%

Spaarpercentage: 6%

The Outside

Korte Houtstraat 9 – Den Haag

Hotel Court Garden

Laan v. Meerdervoort 96 – Den Haag

Prijsnijder

Loosduinseweg 219 – Den Haag

Verkoopt al jaren kleding van hippe (Scandinavische)
merken en prachtige designerlabels in het centrum van
de stad. Ook de schoenen en accessoires kom je niet snel
ergens anders tegen.

Het eerste ecodesigned hotel van Nederland. De
combinatie van duurzaamheid en de warme, rustige sfeer,
maken van Court Garden Hotel een unieke plek waar je je
meteen op je gemak voelt.

De enige fietsenwinkel van de hele Randstad die elke dag
open is! Met ruim 3000 m2 winkelruimte is er voor ieder
wat wils te vinden. Van mountainbikes, kinderfietsen,
stadsfietsen, hybride fietsen tot aan fietsaccessoires.

Spaarpercentage: 5%

Spaarpercentage: 5%

Spaarpercentage: 1%

SPAAR EN BETAAL, LIEVER LOKAAL!
Nog geen pas? Haal hem op bij een van de aangesloten spaarwinkels of download de app. Geen internet? Vraag de pas dan aan via 070 221 05 81

De Hofpas is een initiatief van De Volharding en Florence.

Ijssalon De Lorenzo

