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Cornelis Jan Stip is op 25 augus-
tus 1913 in Veenendaal geboren. 
Na de HBS ging hij in Utrecht 
klassieke talen en letterkunde 
studeren. Vervolgens werd hij 
reserve of�icier en tijdens de 
Tweede Wereldoorlog moest hij, 
omdat hij aan oorlogshandelingen 
had deelgenomen, onderduiken. 

Na de oorlog was hij werkzaam 
bij de Rijksvoorlichtingsdienst 
en hij heeft voor diverse kranten 
gewerkt, zoals de Volkskrant. Als 
freelance schrijver heeft hij tallo-
ze teksten geschreven, waaronder 
reclameteksten. Daarnaast heeft 
hij vele jaren het jaaroverzicht 
van het Polygoon journaal samen-
gesteld. Hij schreef kinderboeken, 
maakte �ilms, vertaalde samen 
met zijn vrouw kinderboeken en 
schreef cabaretliedjes en teksten, 
onder andere voor Wim Kan. Dat 
deze opsomming verre van com-
pleet is, mag u van mij aannemen. 
In 1995 werd hij benoemd tot rid-

der in de orde van Oranje Nassau. 
Hij heeft enkele prijzen gekregen 
voor zijn werk, waaronder de 
zilveren griffel. In 1985 kreeg hij 
een prijs die verband hield met de 
inhoud van zijn gedichten. Deze 
prijs was uitgeloofd door het lite-
raire tijdschrift De Tweede Ronde 
en zo heette die prijs dan ook. Hij 
was de eerste dichter die die prijs 
kreeg en daarna werd deze prijs 
de Kees Stip-prijs genoemd. Het 
jaar daarop was  Drs. P. de win-
naar. Op 27 juni 2001 is Kees Stip 
in Winschoten overleden.

De Haagse jaren 
van Kees Stip
In 1946 is Kees op het adres Anna 
Paulownastraat 74b op kamers 
gaan wonen. In diverse publica-
ties valt te lezen dat hij al eerder, 
van 1939 tot 1940, in Den Haag 
gewoond zou hebben en wel op 
het adres ‘s Gravenhaagse Bosch 
nr. 7. Dat wil zeggen dat dit in 
het Haagse bevolkingsregister 
wordt vermeld maar of hij hier 
ook echt gewoond heeft, betwijfel 
ik. In verband met gezinsuitbrei-
ding van het gezin waar hij vanaf 
1946 inwoonde, besluit hij in 
1948 te verhuizen naar het adres 
Noordeinde 39. Hij woont nu 
boven de uitgeverij en boekwin-
kel van L.J.C. Boucher. Een van de 
betere boekwinkels waar ik dan 
ook graag kwam. Je werd er des-
kundig geholpen en er was altijd 

ruimte voor een praatje. En over 
de uitgeverij las ik: “De uitgaven 
zijn eigenzinnig en verrassend 
naar inhoud.” Enkele boeken van 
Kees Stip zijn ook door hem uitge-
geven. De eigenaar was bovendien 
een getalenteerd kunstschilder. 
Eind 1982 werd de boekwin-
kel overgenomen door iemand 
anders. In 1959 gaat Kees weer 
op kamers wonen in de Banstraat. 
Twee jaar later trouwt hij met 
Marie Weijnen en ze verhuizen 
naar Zeist.

Speelse gedichten
Het is niet zo eenvoudig om dui-
delijk te maken wat er nu zo bij-
zonder is aan de gedichten waar-
van Kees Stip onder zijn eigen 
naam of onder het pseudoniem 
Trijntje Fop er honderden, zo niet 
duizenden geschreven heeft en 
bovendien maakte hij er zelf vaak 
pentekeningen bij. In Engeland 
spreekt men van Light Verse maar 
de vertaling Lichte Verzen dekt de 
lading niet helemaal. Puntdicht 
of Nonsensgedicht ook niet. Wat 
opvalt is dat er in dit soort gedich-
ten van Kees Stip vrijwel altijd 

een plaatsnaam voorkomt en een 
dier. Hij is er mee begonnen nadat 
twee kinderen van een vriend 
uit Den Haag aan hem vroegen 
om een verhaaltje te vertellen. 
In eerste instantie was hij niet 
erg tevreden over het uiterst 
korte verhaaltje maar later kreeg 
hij de smaak te pakken. Laat ik 
een tweetal voorbeelden voor u 
opschrijven en dat de naam van 
onze stad er in voorkomt had u 
misschien al verwacht.

Er was een bij 
te ’s Gravenhage
Er was een bij te ’s Gravenhage
die antwoord wist op alle vragen.
Toen men hem moeielijk genoeg
“Wat was was eer was was?” vroeg,
werd hij de winnaar van de quiz
met “Eer was was was was was is.”

Op een woerd
“Den Haag”, zo zegt een woerd,
“is blijkbaar 
per trein uit Utrecht onbereikbaar,
want telkens als ik het probeer
begint een goudgebiesde heer
zijn longen vol met lucht te happen
en roept dan: “Woerden overstappen!”

In een interview in de Telegraaf 
van 9 september 1988 legt 
Kees Stip uit waarom hij deze 
korte gedichten op deze manier 
geschreven heeft. Hij heeft iets 
met taalgrappen en woordspelin-
gen. Hoe ver kun je ermee gaan 
zonder dat de tekst onleesbaar 
wordt? “Ik kietel de taal graag,” 
was zijn antwoord.

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Ik kietel de taal
en van de vele vormen waarin een dich-
ter zijn of haar verhaal kwijt kan, is het 
epigram of puntdicht. Het gaat hier om 
een kort en bondig gedicht waarin een 

woordspeling voorkomt. Dit lijkt makkelijk maar 
het tegendeel is waar. Kees Stip was hier een 
meester in.

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

Hoofdredacteur
Sanne Groeneboer 
redactie@dehaagsetijden.nl

Vaste auteurs
Hans Roodenburg, 
John Vroom, 
Marcello & Els

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

Vormgeving
Brückel Reclame BV

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

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

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

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

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

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

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles 
in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie wordt 
verzocht van andere lezers. Schrijf aan redactie@dehaagsetijden.nlOproepjes
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Keizerstraat
Leuk om na ongeveer een half 
jaar nog een reactie te krijgen 
op mijn stuk over de Keizer-
straat. Hierbij nog een paar 
aanvullingen van mijn kant. 
Er zaten twee fotozaken in de 
straat, namelijk Charles Smith 
en Van Baalen. Alex de Wind 
was een Jood met een winkel 
in huishoudelijke artikelen en 
speelgoed.
Bep den Dulk
bertha.dulk@ziggo.nl

Lucienne Groenewegen
In 1967 - ik was 15 - lag ik in 
het ziekenhuis Johannes de 
Deo om een zware longopera-
tie te ondergaan. Naast mij lag 
een jongen van 24, Hildo, die 
in Amsterdam studeerde. We 
hielden allebei van The Beatles 
en The Rolling Stones, we lazen 
WF Hermans en Gerard Reve 
en zijn ouders brachten het 
tijdschrift Hitweek mee waar 
we de laatste popnieuwtjes uit 

lazen. Na mijn operatie werd 
ik naar een andere afdeling 
verplaatst en vlak voor kerst 
mocht ik naar huis. Hij bleef. 
We correspondeerden nog een 
paar keer - hij was verliefd 
geworden op een verpleegster, 
Lucienne Groenewegen - en 
toen werd het stil. Een jaar 
later bij een bezoek aan de 
longarts werd mij verteld dat 
zowel hij als zijn moeder waren 
overleden, en dat heeft me toen 
erg aangegrepen. Ik heb zijn va-
der nog een brief geschreven en 
ben ook een keer bij hem op be-
zoek geweest in de Roelofstraat 
105 Den Haag. Bij het afscheid 
kreeg ik ter herinnering aan 
zijn zoon een paar grammo-
foonplaatjes mee, niet van The 
Beatles maar van Chris Barbers 
Jazz band, een voor mij toen 
nog volkomen onbekend genre. 
Het gekke is dat ik later voor 
NRC over popmuziek ben gaan 
schrijven met als rode draad 
die momenten en gesprekken 

in het ziekenhuis. Moet ook nog 
vaak aan die voor mij belang-
rijke periode - tussen leven en 
dood - denken. De brieven heb 
ik altijd bewaard. 

Een paar weken geleden was ik 
op bezoek bij kennissen in het 
Benoordenhout en vertelde dat 
ik iemand heb gekend die vlak-
bij in de Roelofstraat woonde 
en toen bleek dat hun dochter 
op hetzelfde adres woonde: 

Roelofstraat 105! Ik heb me 
nog weleens afgevraagd hoe het 
met Lucienne Groenewegen is 
vergaan en door het toeval van 
dat adres in Den Haag kwamen 
alle herinneringen weer boven. 
Frank Dam
frank.dam@planet.nl

Klein Artis
In de jaren 50 kwam er af en 
toe een boot in de Soestdijkse 
kade liggen met aan boord een 

uitgebreide verzameling kleine 
dieren, zoals allerlei reptielen 
en am�ibieën. De boot werd 
‘Klein Artis’ genoemd. Jan 
Wolkers noemt deze boot ook 
in een van zijn eerste boeken. Je 
moest een kwartje betalen om 
de verzameling te mogen be-
kijken. Weet een van de lezers 
hier nog iets over te vertellen?
Henk Kouwenberg
hendrikkouwenberg@home.nl

Laatstgenoemde belde mij 
een aantal weken geleden op 
met de vraag of ik wellicht 
interesse had om de redac-
tie over te nemen. Ivar en ik 
kennen elkaar van een eerdere 
prettige samenwerking, wat 
ertoe heeft geleid dat hij 
mij zijn ‘kind’ – ik kan mij 
voorstellen dat ruim 4 jaar 
lang de krant onder je hoede 
hebben zo aanvoelt – per 
heden toevertrouwt. Met een 
achtergrond als yogadocent en 
communicatiemedewerker bij 
Nederlands Dans Theater is 

de redactie van een krant 
misschien niet geheel voor de 
hand liggend. Maar, zo bedacht 
ik, de redactie van De Haagse 
Tijden in het bijzonder is een 
ander verhaal. En wel om de 
volgende redenen:

1. Ik ben een geboren en geto-
gen Hagenaar. Opgegroeid in 
de Vruchtenbuurt, de Aalbes-
senstraat - waarvan ik overi-
gens in de veronderstelling 
was dat het de kortste straat 
was van Den Haag. Maar een 
snelle google-zoektocht wees 

uit dat deze eer uitgaat naar de 
Bibliotheekstraat. (Misschien 
een leuk onderwerp voor een 
artikel?). Als begin twintiger 
verhuisde ik naar het prachti-
ge Zeeheldenkwartier en sinds 
een jaar of 10 woon ik in het 
hart van de stad.

2. Mijn vader heeft als leer-
kracht in het basisonderwijs 
gewerkt, waar hij een fervent 
verteller was van geschiede-
nisverhalen. Wanneer ik als 
kind aan de hand van mijn va-
der liep, kwamen wij geregeld 
oud-leerlingen van hem tegen, 
altijd met soortgelijke reactie: 
“Meester Groeneboer, uw 
levendige geschiedenisverha-
len zijn mij áltijd bijgebleven.” 
Ook thuis wist (en weet) hij 

mijn moeder, zus en mij gere-
geld te voorzien van vroegere 
gebeurtenissen, inclusief jaar-
tallen en andere details. Zelf is 
hij overigens geen Hagenaar 
(‘Utreg stoadsie woar’), maar 
(zie nr 1) ik dus wel.

3. Een laatste, niet geheel 
onbelangrijke, factor die mij 
enthousiasmeerde om ‘JA’ 
te zeggen tegen het aanbod 
is dat ik lie�hebber ben van 
taal en alles wat ermee te 
maken heeft: lezen, redigeren, 
schrijven, vertalen… Waar 
vroegere studiegenoten of 
collega’s kriegelig werden van 
al die details, haalde ik mijn 
hart op als ik met een rode 
pen geestdriftig door een stuk 
tekst mocht gaan. 

Bij de overdracht overhan-
digde Ivar mij een archief aan 
teksten en beelden, een schat 
aan kennis, herinneringen en 
nostalgie met als verbindende 
factor ónze stad, Den Haag. Ik 
kijk er erg naar uit om samen 
met én voor u een tweeweke-
lijkse editie uit te brengen. 

Sanne Groeneboer
redactie@dehaagsetijden.nl

Even voorstellen…
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Haags Mopje

Ik zit op een terras op het Plein en mijn biertje is op, dus ik wijs naar mijn glas en vraag de ober 
om nog zo’n glas, waarop die ober zegt: ‘Maar meneer, wat moet u met twee lege glazen?’

Nico Bosman

De ouderwetse Haagse mop moet weer terugkomen. 
We roepen alle Haagse humoristen op een mop te 
mailen naar redactie@dehaagsetijden.nl, zodat er 
tweewekelijks een geplaatst kan worden onder de 
rubriek ‘Haags Mopje’ en we er met z’n allen weer 
even ouderwets hartelijk om kunnen lachen.

Zoals u in de voorgaande krant van 10 december 
2019 heeft kunnen lezen, hebben Constant 
Martini en Ivar Lingen, als respectievelijk uitgever 
en hoofdredacteur, afscheid genomen van De 
Haagse Tijden. 

“Wat De Haagse 
Tijden zo bijzonder 

maakt, is dat de 
krant geheel leunt 

op úw verhalen. 
Zonder u geen 

krant.” 
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In Den Haag ontwikkelde Vincent 
van Gogh zich als kunstenaar en 
mens. Hier zijn de plekken van 
herinnering verbonden met de 
kunstwerken en brieven. Niet 
alleen in Frankrijk of in Nuenen 
kunnen wij Van Gogh op de voet 
volgen, maar ook in de Hofstad en 
haar directe omgeving. Zijn eerste 
brieven, zijn eerste schilderijen, 
zijn eerste gebruik van hulpmid-
delen als het perspectiefraam 
en zijn eerste betaalde opdracht 
hebben een Haagse oorsprong. 
Den Haag was maar liefst 6 jaar 
zijn verblijfplaats en zorgde voor 
een leven lang inspiratie. Hier 
leken de kansen zich te keren, 
een doorbraak was voorhanden, 
maar het mocht niet baten. Na zijn 
vertrek uit Den Haag zond Vincent 
van Gogh nog jarenlang werk naar 
de stad en wachtte op waardering 
en goedkeuring, maar tevergeefs. 
Tijdens zijn verblijf in de kliniek 
St. Remy nam hij het Haagse werk 
als basis voor nieuwe schilderijen. 
Zelfs zijn laatste kunstwerk heeft 
een directe link met Den Haag.

Van Gogh werkte jarenlang als 
kunstverkoper op de Plaats en 
vestigde zich opnieuw in de inter-
nationale kunststad Den Haag, na 
besloten te hebben om kunstenaar 
te worden (ruim in de 20). Het 
Haagse werk is van een totaal 
ander karakter dan zijn beroem-
de Franse werk, maar was voor 
Nederland qua onderwerpskeuze 
in die tijd niet zo vernieuwend. 
Arbeiders, de achterkant van de 
vervuilende fabrieken, de zel�kant 
van de maatschappij, het waren 
onderwerpen die anderen in Den 

Haag meden, maar die Van Gogh 
interessant vond en ons een juist 
beeld geven van de 19e-eeuwse 
maatschappij.

Het Haagse werk van Van Gogh is 
goed in een internationale context 
te plaatsen. De industrialisatie 
bracht naast welvaart ook veel 
sociale ellende met zich mee. Van 
Gogh was een belezen man. Hij 
had een sterke voorkeur voor 
boeken van schrijvers als Victor 
Hugo en Charles Dickens waarin 
de sociale wantoestanden, het 
verschil tussen rijk en arm en de 
macht van de staat tegenover de 
onmacht van het volk, centraal 
staan. Ook het Haagse werk van 
Van Gogh vertoont melodramati-
sche effecten. Zo maakte hij een 
vroeg schilderij van de aardappel-
wroeters, die vlakbij de vuurtoren 
in Scheveningen naargeestig 
door de aarde wroeten om hun 
zuurverdiende maaltijd bijeen 
te scharrelen, een werk dat op 
te vatten is als voorloper van het 
wereldberoemde schilderij 
De Aardappeleters dat hij in 1885 
in Nuenen maakt. Het pandhuis, 
de gaarkeuken, de achterbuurt; 
het waren dankbare onderwerpen 
voor de jonge kunstenaar. Ook 
maakt hij een aquarel van een 
loterij in de Spuistraat, waar arme 
mensen als vliegen op de stroop 
op a�komen.

Een pionier is Van Gogh altijd 
geweest, maar hij is ook te 
plaatsen in een traditie. Van zijn 
aangetrouwde neef, de bekende 
landschapsschilder Mauve kreeg 
hij een aantal schilderlessen op de 

Uilebomen in Den Haag. Hij teken-
de enkele malen naar model bij 
Pulchri Studio, kende de kunste-
naars die in Den Haag werkte en 
ging veel met Breitner op stap. Hij 
had een uitgebreide kennis over 
de internationale kunst, zowel van 
de toenmalige moderne ontwik-
kelingen als van het verleden, 
en had een uitgebreide collectie 
a�beeldingen. Aanvankelijk werkte 
hij in het kleurgebruik van de 
Haagse School, die ook wel Grijze 
school wordt genoemd. Hij werkte 
in de toen moderne technieken, 
zoals de aquarel. Ook ging hij –in 
navolging van de Franse school 
van Barbizon- buiten werken, net 
als zijn collega-schilders van de 
Haagse School. Met zijn schilder-
kist, tubes verf, perspectiefraam 
en doeken ging hij in de over-
volle paardentram op weg naar 
Scheveningen, waar hij vaak in de 
duinen en op het strand te vinden 
was. Hij trotseerde weer en wind 
en was zelfs zo fanatiek dat hij 
op de meest stormachtige dagen 
met zijn doeken aan het strand te 
vinden was. Het zand dat op het 
nog natte doek waaide, moest hij 
van zijn doeken afvegen om een 
nieuwe poging te wagen de sfeer 
met zijn penseel te treffen en om 
zich staande te houden tegen de 
harde regen en wind.
Van Goghs Haagse jaren staan 
in het teken van onderzoek naar 
perspectief, proportie, kleur, 
compositie en type �iguren en 
houdingen. Onderzoek dat begin-
nende leerlingen en kunstenaars 
doen, zodat zij de kwaliteiten 
ontwikkelen om als autonoom 
kunstenaar een eigen weg in te 
slaan. Van Gogh was daarin niet 

anders dan zijn vakbroeders, maar 
waarin hij wel verschilde was de 
aanpak. Modellen pikte hij op van 
straat. Goedkope modellen, zoals 
weeskinderen en weesmannen 
(oorlogsveteranen) gebruikte hij 
veelvuldig. Zelfs in zijn laatste 
levensjaar hebben de tekeningen 
en allereerste lithogra�ieën die hij 
in Den Haag maakte gediend als 
voorbeelden voor zijn schilderijen, 
dit keer in de nieuwe kleurenstel-
ling en met de expressieve schil-
dertrant, waardoor hij zo bekend 
is geworden. Veel mensen kennen 
dit werk wel, maar de Haagse 
oorsprong niet. 

Vanwege zijn opvliegende ka-
rakter en zijn tegendraadse en 
onorthodoxe verhouding met een 
prostituee Sien Hoornik, brak de 
Haagse kunstwereld al snel met 
de berooide kunstenaar. Vincent 
bekommerde zich om de zwangere 
en zieke Sien en haar kinderen. Hij 
nam hen in huis en leefde aanvan-
kelijk als gelukkige familieman 
met zijn jonge gezin. Sien diende 
Vincent van Gogh tot model. Van 
haar maakte hij een van zijn beste 
werken: Sorrow. Zijn broer Theo 
van Gogh ondersteunde het gezin 
�inancieel en met goede raad, 
terwijl bij Vincent de hoop onuit-
wisbaar bleef bestaan om iets ver-
koopbaars te maken. Door nijpend 
geldgebrek verlaat hij tenslotte 
Den Haag, maar niet zonder de 
wens uit te spreken naar Theo om 
terug te keren, wanneer de kansen 
zich keren en zijn aquarellen goed 
genoeg zijn. De herinneringen aan 
Den Haag bleven voor Vincent 
bitterzoet. Een van de mooiste 
herinneringen had hij aan een 

wandeling die hij met zijn broer 
maakte bij de Laakmolen en waar 
hij na de regen melk had gedron-
ken. Het staat voor hem symbool 
voor gelijkgestemdheid met zijn 
broer en het geeft hem een gevoel 
van nostalgie: ‘zóó het zelfde 
voelend, zoo het zelfde denkend 
en geloovend’.

In zijn Franse tijd stuurt Van 
Gogh nog altijd werk naar 
Den Haag. Zo wil hij onder de 
aandacht gebracht worden bij 
zijn vroegere werkgever Goupil & 
Cie en stuurt hij de weduwe van 
Mauve een prachtig schilderij van 
Perzikbloesem na het overlijden 
van haar man. Den Haag is door 
Van Gogh nooit vergeten, maar 
Den Haag vergat Van Gogh wel.

Wimmie Hofstra
vincentvangoghexperience@gmail.com

egenwoordig wordt Vincent van Gogh 
gezien als een van de grootste kunste-
naars aller tijden en kent iedereen het 

dramatische verhaal van de excentrieke man die in 
een vlaag van waanzin zijn oor afsneed. Maar niet 
veel mensen weten dat Den Haag voor deze kun-
stenaar een doorslaggevende rol heeft gespeeld. 

De Haagse streken van Vincent van Gogh
T

Vincent van Gogh - De Laakmolen in Den Haag
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Het boek ‘De Haagse streken 
van Vincent van Gogh’ en de 
Engelse versie ‘Van Gogh in 
The Hague’ is voor € 29,50 te 
koop via www.hofcultuur.nl
of in de boekwinkel: 
ISBN:9789083035604.

Vincent van Gogh - De loterij
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Crossover stapt wel héél
gemakkelijk in en uit

Maak een proefrit:
070 - 329 70 51

Showroom & verkoop:
Zichtenburglaan 76-82

45
KM

Crossover stapt wel héél
gemakkelijk in en uit

www.autohoutwijk.nl
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com
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VERHUIZENEN ONTRUIMEN
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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96

NEEM DEEL AAN 
HET DEPOSITOFONDS 
VAN DE VOLHARDING
Veel mensen willen hun nabestaanden niet 
opzadelen met hoge uitvaartkosten. Begrĳpelĳk, 
een gemiddelde uitvaart kost al snel meer dan 
€ 5.000. Deelname aan het Depositofonds van 
De Volharding biedt hiervoor een passende 
oplossing met veel zekerheid.

  U ontvangt € 250,- uitvaartkorting bĳ een 
uitvaart verzorgd door CUVO uitvaartzorg.
Jaarlĳks ontvangt u rente.
U kunt flexibel bĳstorten.
Deelname is kosteloos.

Vragen over uitvaarten?
Bezoek gratis en vrĳblĳvend ons spreekuur:
Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur op de
Roggeveenstraat 141, hoek Prins Hendrikstraat.
Kĳk voor andere spreekuren op www.cuvo.nl.

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

DE VOLHARDING
SAMEN VOOR ELKAAR

3913.19 Adv depositofonds 123x141mm v4.indd   2 16-05-19   13:57
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OPEN HUIS BIJ ZORGLOCATIE
RESIDENCE HAGANUM

Bent u op zoek naar hoogwaardige zorg en service in een persoonlijke 

omgeving midden in Den Haag? Dan bent u bij Residence Haganum aan 

het juiste adres. Wij organiseren in januari driemaal een open huis en 

vertellen u dan graag meer over de zorg en service die wij bieden en laten 

onder andere onze verschillende kamertypes en mooie binnentuin zien. 

Wij ontmoeten u graag op:

• Zaterdag 11 januari van 14.00 tot 16.00 uur

• Zondag 19 januari van 14.00 tot 16.00 uur

• Zondag 26 januari van 14.00 tot 16.00 uur

Heeft u interesse? Meld u dan aan. Dit kan telefonisch, +31(0)70 31 849 00,

of per e-mail aan lisa.vandenakker@residencehaganum.nl.

Kunt u niet langskomen op een van de bovenstaande data? Neem dan 

contact met ons op voor een bezoek of kennismakingsgesprek.

Wij helpen u graag!

Adres: Tasmanstraat 188-1, 2518 VT in Den Haag  |  www.residencehaganum.nl

Residence Haganum is onderdeel van Valuas Zorggroep
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Majo-kacheltje, collectie Mijn Den Haag, 
Ph. van Rijkhuizen

Herinneringen aan de Hongerwinter van 1944-1945

De naam ‘Hongerwinter’ voor 
de barre winter van 1944-
1945 is eigenlijk misleidend, 
want behalve door gebrek aan 
voedsel, werd deze winter ook 
gekenmerkt door gebrek aan 
brandstoffen. Voornamelijk 
als gevolg van de oproep op 7 
september 1944 van de Neder-
landse regering in Londen aan 
het spoorwegpersoneel om in 
staking te gaan, ontstond vooral 
in het westen van het land 
gebrek aan voedsel en kolen. De 
Duitsers waarschuwden dat de 
staking de voedselvoorziening 
in gevaar zou brengen. En dat 
gebeurde ook. Duitse militairen 
gebruikten het spoorwegnet 
alleen nog voor de eigen trans-
porten.

Behalve het transportpro-
bleem was er nog een tweede 
probleem: de zwarte markt. Dit 
probleem blijkt duidelijk uit de 
gezamenlijke Herderlijke brief 
van 20-12-1944 van aartsbis-
schop De Jong en bisschop Hui-
bers van Haarlem. Na de boeren 
te hebben gemaand hun voed-

selproducten af te geven als ze 
daartoe door de Nederlandse 
autoriteiten waren opgeroepen, 
schrijven zij: “Helaas zien Wij 
Ons gedwongen om ook nog tot 
U te spreken over het afschuwe-
lijke euvel van ‘zwarten handel’, 
dat bestaat in het achterhouden 
van noodzakelijke levensmid-
delen, met de bedoeling deze 
voor woekerprijzen van de 
hand te doen, in plaats van ze 
ten goede te doen komen aan 
de noodlijdende menigte. Wij 
hooren, dat dit schandelijk 
bedrijf nog steeds door velen 
wordt voortgezet.”
De zwarthandel beperkte zich 
overigens niet tot de boeren; 
ook veel winkeliers maakten 

zich er schuldig aan. Er werd 
van alles gedaan om aan voed-
sel te komen. Het plantsoen 
voor de kerk aan het Kamper-
foelieplein werd aardappel-
veld. We gingen tulpenbollen, 
suikerbieten en brood van 
spinaziezaad eten. Mijn vader 
liep met mijn oudere broer, 
�iets met houten banden aan 
de hand, vele kilometers naar 
boeren en tuinders buiten 
de stad om aan aardappels 
en groenten te komen. In ruil 
daarvoor raakten mijn ouders 
hun gouden trouwringen en 
het gouden vestzakhorloge van 
mijn pas overleden grootvader 

kwijt. Toen ze thuiskwamen 
van een van hun hongertochten, 
vond mijn moeder onder in een 
zakje aardappelen een bierglas 
van bijna een pond. Ze heeft 
dat altijd bewaard als tastbaar 
bewijs van boerenbedrog. Een 
kruidenier bij ons in de straat 
sluisde veel van de legaal 
verkregen levensmiddelen door 
naar zwarthandelaren. Aan de 
klanten die met hun distribu-
tiebonnen wilden kopen tegen 
de of�iciële prijzen, verkocht 
hij nee.

Omdat er een eind kwam aan 
de gas- en elektriciteitsvoorzie-
ning kon er vrijwel niet meer 
gekookt worden en zaten we 
met z’n allen in de kou en in het 
donker. We raakten aangewe-
zen op centrale gaarkeukens, 
vanwaar warm eten in grote ga-
mellen naar de diverse uitdeel-
posten werd getransporteerd. 
Die van ons was gevestigd 
in de gymnastiekzaal van de 
Rooms-Katholieke meisjesscho-
len in de Tweede Braamstraat. 
Je moest er met je pannetje heel 
lang in de rij staan. De kerken 
werkten eendrachtig samen om 
de karige rantsoenen voor kin-
deren, jonge moeders, zieken 
en ouden van dagen aan te vul-
len. De Interkerkelijke Bureaus 
voor Noodvoedselvoorziening 

(IKB’s) richtten daartoe eigen 
gaarkeukens in.

Voor het zelf nog bereiden van 
wat warm eten bewees het 
‘majo-kacheltje’, dat men zelf 
uit een blik of bus vervaardig-
de, goede diensten. Voor de trek 
en de afvoer van de rookgassen 
werd dat op een niet branden-
de, maar op een schoorsteen 
aangesloten potkachel of 
kolenfornuis geplaatst. Om aan 
brandstof te komen werden 
de bomen in de straat omge-
hakt en hout uit leegstaande 
huizen naast het ‘Sperrgebiet’ 
gesloopt. Het kappen van die 
bomen zie ik nog voor me. 
Een paar man zaagden met 
een spanzaag de stam door. 
Anderen stonden met bijlen en 
handzagen klaar om de takken 
te bemachtigen als de boom 
gevallen was. Dan renden ze 
met z’n allen de boom in en 
begonnen in het wilde weg te 
hakken en te zagen.

Bij het slopen van hout uit de 
woningen was een buurvrouw 
van in de vijftig even gaan uit-
rusten op een wc. Niet vermoe-
dend dat de vloer onder haar 
werd los gezaagd. Met toiletpot 
en al stortte ze naar beneden en 
zat midden in de scherven. Ge-
lukkig liep het af met een bont 
en blauw achterwerk. Minder 
geluk had de jongen die houten 
paaltjes in een grasstrook tus-
sen de kerkhoven aan de Laan 
van Eik en Duinen uit de grond 
trok. Die zaten vast aan land-
mijnen. Ze zetten hem rechtop 
tegen de heg. In mijn herinne-
ring alleen nog een romp met 
een hoofd. Later vond ik in het 
Gemeentearchief bij toeval 
zijn overlijdensverklaring. Het 
was de 16-jarige Richard de 

Cloe, die met zijn moeder in de 
Goudenregenstraat woonde. Hij 
was beide handen kwijtgeraakt 
en had een verbrijzeld been.
Na het invallen van de duister-
nis bleef het op straat en bin-
nenshuis pikdonker. Het ont-
breken van binnenverlichting 
loste een overbuurman op door 
zijn �iets op een standaard te 
plaatsen en de koplamp aan het 
plafond te hangen. Om beurten 
werd er getrapt. Om even bij 
te lichten was de knijpkat van 
Philips een uitkomst. Vloeibare 
brillantine werd gebruikt als 
brandstof voor een olielampje.

Op nieuwjaarsdag 1945, laat in 
de middag, het was al don-
ker, zaten we bij het licht van 
zo’n brillantinelampje aan de 
keukentafel en genoten van een 
bijzondere maaltijd; twee blik-
jes sardines van het Portugese 
Rode Kruis, die mijn broer en 
ik op school hadden meegekre-
gen. We hadden ze net opgege-
ten toen we door het raam een 
V2 naar beneden zagen storten. 
Die kwam even verderop te-
recht, in de Indigostraat.

Een verheugende belevenis in 
januari was de uitreiking van 
Zweeds wittebrood met boter. 
Ineens lagen de schappen van 
een kruidenierswinkel in de 
Boksdoornstraat vol met brood! 
We kregen een half brood per 
persoon, met een half pakje 
boter erbij. Maar het zou nog 
ruim drie maanden duren, tot 
vlak voor de bevrijding, dat de 
voedsel droppings plaatshad-
den en aan honger en kou een 
einde kwam.

Henk Kuilder
hjgkuilder@ziggo.nl

B ijna 75 jaar na de Hongerwinter schoot 
mij te binnen waar de derde, grote 
rode voorraadbus uit de nalatenschap 

van mijn ouders is gebleven. Met zekerheid 
kan ik me herinneren dat het er drie waren: 
voor koffi e, thee, en suiker. Maar ‘suiker’ is niet 
meer… Mijn vader had er een ‘majo-kacheltje’ 
van gemaakt.

 Dinsdag 7 januari 2020   

 IKB maaltijdbon ter gelegenheid van de bevrijding, voor- en achterkant
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Een team van 
prothesespecialisten

Behandeling 
aan huis

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Nieuw!!

John, Martijn en Jasper Jellema

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

 Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag

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

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!

• 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

Nooit te oud voor vakantie! 

www.allegoedsvakanties.nl

VAKANTIES  
VOOR OUDEREN

Vraag onze brochure aan:
0318 - 48 51 83

BEL VOOR ADVIES

Complete verbouwingen • Timmerwerkzaamheden • Pleisterwand afwerking
Tegel werkzaamheden • Technisch onderhoud • Eindschoonmaak

Totaal installateur • Duurzame oplossingen • Storingsdienst • Witgoed vervangen
Loodgieter • Dak reparaties • Mechanische ventilatie

Badkamer • Sanitair • Elektra • Keukens • CV nieuw / reparatie

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

(0900)0105
(lokaal tarief)

Hennink ontzorgt!
OOK

VERDUURZAMING

WONINGEN

ADVIES &

WARMTEPOMP

Wij werken voor o.a.:
• Particulieren
• Bedrijfpanden 
• Winkels & scholen 
• Woningportefeuilles

TIJD VOOR EEN
SERVICEBEURT!

Met een ketel onder-
houdsbeurt, voorkom je  

problemen, bespaar je 
stookkosten, en de  

CV-ketel gaat langer mee. 

Hennink laat u niet in
 de kou zitten!

• Service abonnementen voor:
 HR-VR ketel, geiser, boiler 
 en airconditioning
• Particulier, bedrijf en VVE’s
• Plaatsing & service in uw regio!

Bel voor een afspraak:
0900-0105

Ketelvervanging & Reparatie
binnen 1 dag



 

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

Elke dinsdag- en donderdagmiddag wordt er bij het Vredespaleis in Den Haag een 
carillonconcert gegeven. Het beiaardspel vindt plaats van 13:00 tot 13:45 uur en 
is gratis te beluisteren vanaf het plein voor het Vredespaleis. Een echte insidertip! 
Luisteren naar het carillon van het Vredespaleis kan vanaf het Carnegieplein. Het is 
jammer genoeg niet mogelijk om de beiaardbespeling in de tuin van het Vredespaleis 
te volgen. Een andere fraaie luisterplaats bij goed weer biedt de tuin van museum De 
Mesdag Collectie, om de hoek van het Vredespaleis (Laan van Meerdervoort 7f).

Wanneer & waar: do 9 januari 2020, 13:00 - 13:45 uur, Vredespaleis
Meer informatie: www.stichtingcarillondenhaag.nl

Winternachten 2020

Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag viert zijn 25-jarig bestaan 
met een feestelijke editie! Van 15 tot en met 19 januari 2020 is Winternachten te vin-
den in theaters, bibliotheken en scholen door heel Den HaagMet ruim honderd schrij-
vers, dichters en spoken word-artiesten uit binnen- en buitenland. Met voordrachten, 
proza, poëzie, storytelling, spoken word, auteursinterviews, actuele gesprekken, films 
en muziek.
 
Meer informatie en kaartverkoop: www.writersunlimited.nl

Royal History toer 

Den Haag en de Oranjes, al meer dan 400 jaar aan elkaar verbonden! Maak kennis met 
het wervelende verleden en heden van de Oranje Dynastie. Op luchtige, ludieke, maar 
ook wel serieuze wijze leidt de ervaren, gids je door de wervelende geschiedenis van 
ons Koninkrijk en de Oranjes….en die is echt wervelend!

Wanneer & waar: do 9 januari t/m za 25 januari (diverse dagen), Grote Kerk
Meer informatie en reserveren: www.robandeweg.nl 

Grote Kerk zoekt vrijwilligers
 
De Grote of Sint Jacobskerk is op zoek naar vrijwillige rondleiders en baliemedewerkers. 
Vanaf januari zullen er bijna ieder weekend rondleidingen worden georganiseerd in de 
Grote Kerk, in samenwerking met GA Den Haag, organisator van de rondleidingen in de 
toren. We zijn op zoek naar rondleiders die de verhalen van Den Haag willen gaan ontdek-
ken om ze te kunnen doorgeven. Bovendien we zijn op zoek naar baliemedewerkers die de 
bezoekers vriendelijk en gastvrij tegemoet treden.  

Bent u gemiddeld eens in de twee weken een dagdeel beschikbaar op donderdag, vrijdag, zater-
dag of zondag, neem dan contact op met Wietske Verkuyl: w.verkuyl@grotekerk-denhaag.nl.

‘Geen haast’: een licht concert, vol warme liedjes voor koude dagen
 
De wereld davert nog na van de #MeToo-discussie. Ons land stond op zijn kop, omdat één 
dokter in de jaren tachtig met zijn zaad de halve Randstad bleek te hebben geïnsemineerd. 
Genderneutrale uitlatingen zijn gemeengoed geworden. Twintigers zijn massaal depres-
sief. En in de veganistische keuken wordt inmiddels zo ongeveer alles van cashewnoten 
gemaakt. In deze tijd, waarin alles en iedereen steeds meer op elkaar gaat lijken, probeert 
Dominique Engers samen met haar formidabele muzikanten een klein verschil te maken.

Wanneer & waar: zo 19 jan, Haagse Kunstkring
Meer informatie: www.haagsekunstkring.nl

Dinsdag 7 januari 2020

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

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

Kunstmuseum Den Haag ontvangt 100.000ste bezoeker voor Monet

Sinds de opening van de tentoonstelling 
Monet – Tuinen van verbeelding heeft 
Kunstmuseum Den Haag al vele enthou-
siaste bezoekers en lovende woorden 
ontvangen. “Ik heb zelden zoveel mensen 
glimlachend zien rondlopen” aldus een 
journalist bij de Belgische radio Klara. 
NRC schreef: “[de] Monets hangen in zes 
van de mooiste schilderijenzalen van Ne-
derland, waar het licht verandert als er 
een wolk voor de zon schuift.” Vandaag 
verwelkomde het museum de 100.000ste 
bezoeker. 

Directeur Benno Tempel: “Fantastisch om te zien dat zoveel mensen al van de ten-
toonstelling genoten. Het is voor ons een kroon op de vele jaren aan voorbereiding die 
hieraan vooraf zijn gegaan.” Conservator Frouke van Dijke werkte bijna vijf jaar aan de 
tentoonstelling. Tijdens de voorbereidingen deed het museum bovendien nog een ver-
rassende ontdekking. Restaurator Ruth Hoppe, die in aanloop naar de tentoonstelling 
het topstuk Blauweregen uit de eigen collectie grondig onderzocht en restaureerde, trof 
op een röntgenfoto een onderschildering van waterlelies aan. 

Het is een laatste puzzelstukje dat het kunsthistorisch onderzoek dat Van Dijke deed 
naar de publiekslieveling, compleet maakt. Evenals de Monet-tentoonstelling die het 
Kunstmuseum in 1952 organiseerde gaat Monet – Tuinen van verbeelding daarom niet 
alleen de boeken in als een ‘blockbuster’, maar markeert deze een belangrijk moment in 
de historie van het museum. 

De tentoonstelling Monet – Tuinen van verbeelding wordt mede mogelijk gemaakt door 
de Turing Foundation, het Mondriaan Fonds en het Blockbusterfonds en is nog t/m 2 
februari 2020 te zien.

DE VOLHARDING 
LEDEN 

HELPEN LEDEN De Blijmakers van De Volharding helpen leden die wij Ontmoeters noemen, voor 
een praatje, boodschapje, bezoek aan de huisarts samen wandelen of noem maar 
op. Maar zeker ook om de eenzaamheid van mensen te doorbreken, staan onze 
leden voor u klaar.

Als waardering geven wij onze Blijmakers een vergoeding van 4,50 euro per uur 
tot een maximum van 141,67 euro netto per maand. Per jaar mag u een bedrag 
ontvangen van maximum 1700,04 euro, vrij van álle belastingen. Zelfs als u 
bijstand heeft mag u dit bedrag volledig houden ZONDER gekort te worden.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Anouk Talhout op 070-221 05 82 
Email: anouk@devolharding.nl.

Door de toenemende vraag naar hulp 
van Ontmoeters die aandacht en hulp zoeken, kunnen wij 

Blijmakers plaatsen in ons gezellige vrijwilligers team

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR  |  www.devolharding.nl
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Opdrachtgever van de bijzondere 
tentoonstelling is de Maranatha-
kerk in Duinoord (2e Sweelinck-
straat). De kerk bestaat zeventig 
jaar. Om dat jubileum te vieren 
werd een uniek kunstproject be-
dacht. In samenwerking met Leo 
van Heijningen werden schilders 
uit het hele land uitgenodigd om 
in een wijde kring rond de kerk 
karakteristieke stadsgezichten 
te schilderen. De belangstelling 
was groot. Niet twee of drie, 
zoals voorzichtig gehoopt, maar 
welgeteld veertien professionele, 
bekende kunstenaars wilden 
meedoen.

Omdat de helft van de schilders 
van buiten Den Haag komt, 
was een zonnige zomerdag de 
ideale gelegenheid om de stad te 
verkennen. Op gehuurde fietsen 
trok een heel gezelschap de stad 
door. Van het Regentesseplein 
naar de Van Speijkstraat, en via 
Zorghvliet naar het Sweelin-
ckplein en het Statenkwartier. 

De fietsende schilders kwamen 
ogen te kort. Wat is Den Haag 
toch een afwisselende stad. Elke 
tien minuten veranderde het 
beeld. Zo zit je in een voormalige 
arbeidersbuurt – bijvoorbeeld 
in de beroemde hofjes achter de 
Newtonstraat – en tien minuten 
later kijk je je ogen uit in de 
flitsende Internationale Zone. 
Zo bevestigt het project dat Den 
Haag inderdaad nog steeds een 
verzameling dorpjes is, elk met 
een eigen karakter.

Daarna volgden maanden waarin 
er gewerkt werd. Alle schilders 
hadden hun eigen, favoriete 
methode. Ze kozen een ‘stek’ 
ergens in Duinoord, de Zeehel-
denbuurt of langs de Laan van 
Meerdervoort, en gingen aan de 
slag. Sommigen namen foto’s en 
doken vervolgens hun atelier 
in. Anderen namen de ezel mee 
en posteerden zich ergens op 
de stoep of in de berm. Soms 
dagenlang, in de felle zon of in 

de druilerige regen, om elke wis-
seling van licht en schaduw vast 
te leggen. De variatie van wat 
ze gemaakt hebben, is enorm. 
Het formaat van de schilderijen 
wisselt ook. Er zijn breekbare, 
sfeervolle miniatuurtjes bij. 
Andere doeken zijn fors.

Twee kunstenaars hebben het 
interieur van de Maranathakerk 
geschilderd, en beiden zijn tot 
een totaal verschillend resultaat 
gekomen. Dat is het mooie van 
het project: door de ogen van 
deze mannen en vrouwen ziet 
Den Haag er nog gevarieerder uit 
dan je meestal denkt. Hoewel ze 
allemaal ‘realistisch’ schilderen, 
kijken ze allemaal verschillend. 
En dat is te merken. Een beeldje 
aan de Scheveningseweg, of 
het sluisje van Houtrust, een 
tram die om de hoek komt, de 
karakteristieke witte gevelste-
nen in langgerekte straten – als 
toeschouwer word je meegeno-
men op hun ontdekkingsreis. En 
dat is een plezierige ervaring.

Neem Natalia Dik, die een prach-
tige boom op het Sweelinckplein 
schilderde – maar wel met een 
auto ervoor. Een veelzeggend 

ude pleinen en straten zetten zich vast in 
het geheugen. Zó ziet Den Haag er uit.  
Maar wat gebeurt er als kunstenaars eigen-
zinnige schilderijen en aquarellen maken 

van geliefde doorkijkjes en bruggetjes? Dan gaat 
de stad er anders uitzien. Dat is gebeurd. Veertig  
schilderijen, ‘Nieuwe Haagse stadsgezichten’,  
worden tentoongesteld op een expositie bij  
Kunstzaal Van Heijningen aan het Noordeinde.

Nieuwe Haagse stadsgezichten
Kunstproject jubilerende Maranathakerk

O

Dinsdag 7 januari 2020

Joanna Quispel, Laan van Meerdervoort, Den Haag, aquarel

Hans Versfelt, Johan de Wittlaan met zon, olieverf, 40 x 50 cm.
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contrast. Of Hagenaar Titus 
Meeuws die zich vastbeet in een 
weergave van de Conradkade. Hij 
noemt zichzelf geen ‘fijnschilder’, 
omdat hij met een losse toets 
toch veel aan de verbeelding van 
de kijker overlaat. Of kijk naar 
Joanna Quispel die op de Laan 
van Meerdervoort een beelden-
groep opmerkte waar de meeste 
passanten aan voorbijgaan. En 
Hans Versfelt die het aandurfde 
de Johan de Wittlaan vast te leg-
gen. Ogenschijnlijk een nietszeg-
gende drukke weg, maar waar 
tientallen vlaggen van evenzo-
veel landen aan hoge masten 
het straatbeeld beheersen. Hier 
is de ‘stad van vrede en recht’ 
neergezet.

Het was inderdaad de bedoeling 
van de jubilerende Maranatha-
kerk de kunstenaars te verlei-
den juist díe stadswijken in te 
trekken waar ze normaal nooit 
komen. Want ‘gewone’ Haagse 
stadsgezichten in verf of inkt, dat 
zijn meestal geijkte afbeeldingen 
van het centrum: het eeuwige 
Binnenhof, het sfeervolle Lange 
Voorhout, de Gevangenpoort. 
Ook mooi, maar wel een 
tikje eenzijdig. Het kunstproject 

Haagse stadsgezichten rond de 
Maranathakerk toont een andere 
kant van de stad en daarmee de 
veelzijdigheid van de residentie.

Maar waarom neemt een kerk 
het initiatief tot een kunstpro-
ject? Het antwoord is simpel: 
kerk en kunst hebben raakvlak-
ken. Kerken én kunstenaars 
zoeken middelen om dat wat 
ongrijpbaar is, een vorm te 
geven die tot nadenken stemt. 
Daarbij heeft de Maranathakerk, 
gebouwd op het terrein van 
de Atlantikwall uit de Tweede 
Wereldoorlog, zich ontwikkeld 
tot een kerk met een cultu-
reel profiel. Met de turbulente 
geschiedenis van de twintigste 
eeuw in haar genen, richt ze zich 
op ‘vrede, hoop en geloof in de 
toekomst’. Dat betekent dat ze 
van de stad en haar inwoners 
houdt. Veel kunstenaars hebben 
dit appèl verstaan.

Jan Goossensen
jangoossensen@ziggo.nl

Dinsdag 7 januari 2020

De expositie Haagse stadsgezichten rond de 
Maranathakerk is nog tot en met 

 zondag 12 januari te zien bij Kunstzaal  
Van Heijningen, Noordeinde 152.

Bij deze expositie is een mapje met vijftien 
fraaie kunstkaarten verschenen;  

een selectie van de tentoongestelde werken.  
Prijs: € 9,50. Voor bestellen zie  

www.maranathakerkdenhaag.nl

Natalia Dik, Sweelinckplein II, olieverf, 15 x 15 cm

Dorien van Diemen, Vredespaleis, interieur, olieverf, 80 x 70 cm

Titus Meeuws, Conradkade, olieverf, 45 x 55 cm

Ton van Steenbergen, Koningsplein, tempera, 30 x 25 cm
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Ik heb niet op de Prinses 
Wilhelminaschool gezeten, 
maar in mijn jonge gedachten 
heb ik de school wel zien 
bouwen. Ik woonde toen in 
de Maarsbergenstraat, tussen 
de Harmelenstraat en de 
Maartensdijklaan. Ik keek tegen 
de school aan. De rest was nog 
onbebouwd. Geen Paaskerk, geen 
scholen, of huizen; dat heb ik 
allemaal gebouwd zien worden. 
Herkenbaar, de kroontjespen 
en de inktlap. Ook je uitspraak 
omtrent openbaren klapsigaren, 
protestanten olifanten en 
katholieken elastieken.

Ik behoorde tot die elastieken. 
Daar even het volgende over. 
Het klopt dat de katholieken op 
school gingen naar de Nijkerklaan, 
maar ook naar de Braamstraat 
en mijn oudste broer naar de 
Paulus school, achteraan de 
Thorbeckelaan. Dat was in 1950. 
Onze wijk viel toen nog onder de 

Paulusparochie aan de Haagweg.
In het schooljaar 1951/1952 ging 
ik naar de lagere school. Dat was 
in de Woudenbergstraat. Daar 
werd een 1ste klas gerealiseerd 
in een noodgebouw(school) - in 
het gemeentearchief genoemd 
als Fins schoolpaviljoen - als 
dependance van de Paulusschool. 
Vooruitstrevend, met een 
gemengde klas van meisjes 
en jongens. Het is ons altijd 
voorgehouden dat onze klas de 
eerste was in het bisdom, die 
gemengd was. Er werd altijd mee 
geschermd dat wij ons moesten 
gedragen voor het slagen hiervan. 
Het bisdom moest daar ook zijn 
goedkeuring aan geven. Bizar, die 
tijd. Tot in de zesde klas moest er 
voor een driedaags afscheidskamp 
in Bennekom dispensatie 
aangevraagd worden. 

Je ging naar de 2de klas de 3de 
enz. Het werd te klein in de 
Woudenbergstraat. Nu komt 

het waarom ik denk dat jij, Joan 
Verheij, naar de school op de 
Escamplaan moest gaan. De 
uitbreiding van mijn school ging 
naar de Harmelenstraat! Ik ging 
mee, en zo heb ik daar ook een 
aantal jaren op school gezeten. 
Dus de katholieken waren er 
toen ook. Tegenover de Paaskerk. 
Maar dat heb je niet meegekregen 
omdat je naar de Escamplaan 
moest. Ik hoefde alleen maar de 
straat over te steken om naar 
school te gaan. Terwijl jij nu 

een eind moest lopen. Toen je 
terugkwam in de Harmelenstraat 
was onze nieuwbouw school aan 
de Amerongenstraat klaar en 
gingen alle klassen hier naartoe.

Inmiddels was er ook een nieuwe 
kerk voor deze wijk gebouwd, 
de Fatimakerk, in de driehoek 
Soestdijksekade, Volendamlaan en 
Escamplaan. De Soestdijksekade, 
precies tegenover dat hekwerk 
waar jij langs moest lopen om naar 
school te gaan. Zo herkenbaar, 
ik liep er ook langs toen ik nog 
naar de kleuterschool ging aan de 
Braamstraat. Ook uitdagend om 
aan de verkeerde kant van het hek 
te lopen en dat zonder te kunnen 
zwemmen. Aan de brug hing toch 
een reddingsboei en een haak aan 
een stok, wat kon me gebeuren?

Zwemles kreeg ik later in het 
zwembad aan de Escamplaan. Ja, 
de tramlijn 6, ook herkenbaar. 
Spijkers op de tramrails, om ze 
weer warm en plat van de rails te 
halen als de tram voorbij was.
Niet dat ik dat zelf nog weet, 
maar uit de verhalen van mijn 
ouders. Mijn ouders zijn in de 

oorlog gebombardeerd in het 
Bezuidenhout. Mijn vader heeft 
nog spullen van emotionele 
waarde uit het brandende huis 
proberen te halen. Maar door 
tocht was de deur van de kamer 
zo hard dicht geslagen, dat hij met 
zijn laatste krachten de deur heeft 
kunnen openen. Zonder enige 
spullen mee te nemen, vluchtte 
hij het brandende huis uit. Zij 
hadden niets meer. Zij zijn voor 
noodopvang ondergebracht in de 
school aan de Nijkerklaan. Het 
Noodtehuis, daar werd altijd over 
gesproken.
In die tijd, direct na de oorlog, ben 
ik geboren. In het ziekenhuis aan 
de Prinsessegracht.
Daarna kwamen wij in de 
Maarsbergenstraat wonen. In 
de loop van de tijd is er veel 
gebouwd, veel scholen zoals jouw 
school aan de Baambruggestraat 
en tegenover ons een 
huishoudschool.
In 1960 zijn we verhuisd 
naar Mariahoeve. Maar de 
herinneringen blijven.

Ben de Vries 
ben-reina@zonnet.nl

De Prinses Wilhelminaschool in de Harmelenstraat 

G
raag reageer ik op het verhaal van 
Joan Verheij in De Haagse Tijden van 3 
september over de Harmelenstraat. Een 
mooi verhaal, herkenbaar en het bracht 

herinneringen naar boven. 

Foto: Woudenbergstraat, Finse school. Collectie Haags Gemeentearchief

Foto: 3de klas harmelenstraat

PERSONEELSADVERTENTIES
Bent u op zoek naar nieuw  
personeel of een vrijwilliger?
Bij De Haagse Tijden kunt u een vacature plaatsen in de 
rubriek Personeelsadvertentie voor zowel betaald personeel 
als vrijwillige medewerkers. U bereik hiermee per editie circa 
175.000 lezers in groot Den Haag.

Vraag naar onze speciale tarieven via 070 - 360 76 76 
of e-mail: dehaagsetijden@bruckel.nl
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Facebook Brand Guidelines

Facebook Inc. - All rights reserved.

Reactions

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.

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.

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.

Like AngryHahaLove SadWow

����
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.

Brand Assets

Wilt u een 
familiebericht 
plaatsen? 
Neem contact op met uw 
uitvaartverzorger of met 
ons: Daphne Brückel of 
Jolanda Kraanen 
tel. 070-3607676.

Dinsdag 7 januari 2020



In elke editie van De Haagse Tijden stapt 
autojournalist John Vroom weer even in een 
auto die vroeger door Den Haag reed.
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Fiat 850 Sport Spider

Als ik er nu weer naar kijk vind 
ik het toch wel een heel fraaie 
Cabrio. Een ranke, elegante 
schoonheid. Wat een mooie lijnen. 
Lage neus met twee eigenwijs 
opstaande koplampen. Subtiel 
chromen bumpers. Ook mooi 
chromen omlijsting langs de 
voorruit en zijramen en een vlakke 
karakteristieke achterkant met 
een sportief chromen benzinedop 
bij de achterklep.  

Sommigen zullen hem wellicht 
typeren als een vrouwenautootje, 
maar dat zegt wellicht meer 
over hun gevoel voor esthetiek 
dan over deze Spider, maar dat 
terzijde. Het interieur zag er 
ook heel sportief en stijlvol uit. 
Lekkere, overigens niet verstelba-
re kuipstoeltjes, die alleen maar 

voor- en achteruit konden. Fraai 
houten sportstuur met matzwarte 
spaken met sportieve gaten. Het 
dashboard was eveneens een 
genot om naar te kijken. Zeer 
afwijkend van de Sport Coupé met 
klokken en tuimelschakelaar uit 
de grotere broer, de 124 Spider. 
Prachtig houten afwerking over 
de gehele breedte. De twee grote 
klokken van de snelheidsmeter en 
de toerenteller, en de drie kleinere 
hadden een sportieve, matzwarte 
omlijsting die mooi matchte met 
het hout. Het lastige was dat door 
de brede wielkasten de pedalen 
wat naar het midden toe waren 
geplaatst, zodat je wat scheef in de 
stoel zat.  

Bagageruimte was natuurlijk 
wel een dingetje, want die was 

beperkt. Onder de, zeg maar 
‘motorkap’ voorin was wat ruimte 
voor een klein koffertje en wat 
tassen en achter de kuipstoeltjes 
eveneens ruimte voor twee tassen 
en dat was het dan. Dus ‘traveling 
light’ was het motto.  

Bijzonder was de constructie van 
de linnen kap, waarbij de kap 
na het neerklappen geheel werd 
losgenomen en opgeborgen in de 
daartoe in de carrosserie aange-
brachte ruimte. Voor de winter-
periode was een losse hardtop 
leverbaar. Motorisch gezien was 

het een 843 cc benzinemotor met 
54 pk die met de versnellingsbak 
achter in de wagen was geplaatst. 
Hij had achterwielaandrijving 
en die combinatie maakte hem 
wat zijwindgevoelig. De inhoud 
van de benzinetank was 30 liter 
en de topsnelheid was circa 145 
kilometer.  
 
Veel liefhebbers zullen bij het zien 
van deze Fiat denken aan vakan-
tieritten naar Umbrië en Toscane, 
maar het fijnst vond ik ritten met 
deze Spider op landweggetjes of 
op die weg van Wassenaar naar 

Rijnsburg. Kap los en luisteren 
naar die mooie, volle toon van het 
motortje achterin. Als liefhebber 
van het Italiaanse product kijk ik 
nu met weemoed en een beetje 
afgrijzen naar het huidige aanbod 
van het toch legendarische merk 
Fiat. De 500 is leuk en succesvol, 
maar de rest, tja wat is eigenlijk 
nog de rest, is toch pure armoe. 
Zóóóó jammer!

John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

at maakte Fiat toch mooie Coupé’s en 
Cabrio’s begin jaren 70. Zelf koos ik voor 
een gloednieuwe, donkergroene Fiat 

850 Sport Coupé. Ook een hoogtepunt van esthe-
tisch genot was de Fiat 850 Sport Spider, maar die 
was toch iets boven mijn budget. Een fantastisch 
elegant model, getekend door de Italiaanse desig-
ner Giugiaro in dienst bij Bertone. Ik heb er vaak 
in gezeten in de showroom van Fiat dealer Swart 
in de Parkstraat om een goede afweging te maken 
welk model uiteindelijk te kiezen. 

W

Dinsdag 7 januari 2020

Fiat 850 Sport Spider 

Wie zei er ook al weer dat 
Ford destijds een suf merk 
was?

In de jaren ’60 
waren vrouwen 
en auto’s nog on-
losmakelijk met 
elkaar verbonden 
in promotie- en re-
clame-uitingen en 
geven nu een nos-
talgische blik op 
het tijdsbeeld van 
toen. 

Beauties of the Sixties (15) John Vroom (autojournalist)
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We gaan terug in de tijd naar 
het jaar 1953 toen Max Punt 
benoemd werd tot leraar op 
die Mulo. Wiskunde en Franse 
lessen zou hij verzorgen. Zoals 
vermeld: één keer in de week 
op maandagmiddag werd er in 
de gymzaal gezongen door alle 
meisjes en jongens, begeleid 
door twee collega’s. Eén van hen 
deed de begeleiding op de piano 
en de ander dirigeerde. Later 
kwam er een andere directeur 
op school die Max goed kende 
van de Kweekschool de Klokken-
berg in Nijmegen, waar hij inder-
tijd de kweekschool opleiding 
deed, en viool, cello en zang had 
gestudeerd. Deze directeur vroeg 
Max de zanglessen te verzorgen. 
Max wilde wel, maar hij deed het 
liever zonder de jongens; van 
de meeste jongens veranderden 
de stemmen op die leeftijd. En 
aldus geschiedde. De meisjes van 
alle klassen kregen éénmaal per 
week verplicht zangles en zo is 
het Heldria Meisjeskoor geboren. 

Het koor kreeg een vaste bege-
leider, en er kwam een pianist 
tijdens de repetities. Er werd 
hard gewerkt, gedeeltelijke 
koorrepetities, de sopranen en 
de alten apart. De directeur sti-
muleerde erg, en zei tegen Max: 
“Als je langs een muziekwinkel 
komt en je ziet er materiaal voor 
het koor, dan ga je maar naar 
binnen en open je een rekening 
voor de school.” Een andere keer 
liet hij de oude vleugel weghalen 
en verraste het koor met een 
nieuwe piano.

Prachtige liederen werden inge-
studeerd en gezongen. Meer-
stemmige Kerstzang met het ‘Ere 
zij God’ en ‘Hoe leit dit Kindeke’, 
het ‘Agnus Dei’ van Fauré, ‘Abide 
with me” van Samuel Liddle, 
‘There is a balm in Gilead’ van 
R. Shaw, ‘The Everlasting Arms’ 
van Webster & Broones. Max 
bewerkte het voor 4-stemmig 
koorzang. Bas, de toenmalige 
conciërge, timmerde een uit-
neembaar podium waar het koor 
zich in vier rijen boven elkaar 
verdeelde bij uitvoeringen. Toen 
het koor op dreef raakte en de 
eerste lichting van school zou 
gaan werd de vraag gesteld: “Wat 
moet er nu met ons?” Zodoende 
werd er een avondkoor voor hen 
gesticht, waar de besten van het 
schoolkoor zich bij aansloten.

Op de school zelf werden mu-
ziekavonden georganiseerd en 
diverse Kerst- en Paasuitvoerin-
gen hadden plaats in verschillen-
de kerken. Een kerstwijding in 
de Pauluskerk, in de Vogelwijk; 
een samenwerking met Jan van 
der Waard; een optreden met de 
koren Entre Nous, het ‘s- Gra-
venhaagse Politie Mannenkoor 
en ASAS. Velen herinnerden Jan 
de Waard van zijn muziekpro-
gramma’s van de NCRV. Diverse 
plaatopnames volgden. ‘Vrede 
op aarde’, een live opname in de 
Julianakerk in de Kempstraat, 
met medewerking van Entre 
Nous en Heldria. ‘Zingend van 
hart tot hart’, een opname in 
de Oude kerk in Scheveningen. 
Vele concerten in de Julianakerk 
volgden. Het koor, dat al gauw 
een goede naam had in en buiten 
Den Haag, maakte steeds verdere 
stappen vooruit. 

In het Bronovo ziekenhuis werd 
opgetreden, elders werden 
werken van de grote dichter 

Martinus Nijhoff opgeluisterd 
met zang. Paas en kerstspe-
len volgden. De weduwe van 
Martinus Nijhoff, de chan-
sonnière-actrice Georgette 
Hagedoorn, schonk het koor 
op een Franse schoolavond 

het Zweedse 
wiegelied ‘Slaap mijn kind’, een 
vertaling van haar echtgenoot 
Martinus Nijhoff. Max bewerkte 
de muziek voor zijn koor. Een 
lange muzikale vriendschap 
met Georgette ontstond, beiden 
hadden een liefde voor de Franse 
taal!

Max ging ertoe over om zelf ar-
rangementen te maken. Hij deed 
de dirigentenopleiding van Kurt 
Thomas aan het conservatorium, 

evenals cursussen voor 
volksdansen. Een koorblad 
werd opgericht, met de naam 
‘Luister’, waarvoor contribu-
tie werd geïnd. Er was een 
verjaardagcommissie, een 
kleding- en een redactiecom-
missie. In haar beste tijd had 
het koor wel 100 donateurs 
en zo’n 30 adverteerders. 
Later werd er een koorcourant 
opgericht. Koormededelingen 
werden op een doeltreffende 
manier bekendgemaakt. Er was 
een mogelijkheid geboren om 
belangstellenden via de courant 
op de hoogte te houden.

Er was een behoefte om nog 
iets anders te doen dan Heldria 
zang. Dat bleek toen een selectie 
uit het koor, als revue groep op 
het 40-jarig schooljubileum, een 
belangrijke vrolijke bijdrage 
aan het feest leverde. Na wat 
aanvulling van buitenaf ontstond 
er een nieuwe vaste zanggroep 
onder de speelse naam Chante-
relle. Repetities vonden plaats 
in de Maranathakerk in de 
Tweede Sweelinckstraat, waar 
eerst Heldria aan bod kwam en 
daarna Chanterelle. 

ang geleden was in de Heldringschool, 
IJsvogelplein te Den Haag, ook de Mulo 
ondergebracht. De meisjes en jongens, on-
geveer vanaf 13 jaar, kregen eens per week 

zangles, gegeven in de prachtig klinkende gym-
zaal, waarbij Henk Herzog assisteerde op de piano.

Heldria Meisjeskoor Max Punt
L

Dinsdag 7 januari 2020

Foto: Chanterelle
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De Chanterelle-leden kregen 
twee vaste begeleiders, waar-
onder Carel van der Wissel die 
contrabas speelde bij het Tele-
mann Ensemble. Verder speelde 
hij tuba op de Harmonie waar hij 
tweede dirigent was. Hans Punt 
was meer dan 12 jaar de pianist 
van het Haags studentencabaret, 
waar hij fungeerde als muzikale 
ziel, want hij componeerde alle 
muziek. Een ideaal koppel! Vele 
uitnodigingen stroomden bin-
nen, met name van de N.R.C.V. 
en van de A.V.R.O. Deelname 
aan muziekprogramma’s bracht 
Chanterelle naar verschillende 
studio’s.

De weduwe van Martinus Nij-
hoff, de chansonnière Georgette 
Hagendoorn, was een goede 
vriendin-collega van Max. Zij was 
vaak bij ons thuis te gast, waar 
Franse chansons en liederen 
werden bewerkt en besproken. 
Een lange samenwerking en 
vriendschap ontstond. Op een 
avond bood Georgette tijdens 
een optreden van Chanterelle in 
de Franse Ambassade het mu-
ziekstuk ‘Slaap mijn kind’ aan, 
gebonden in een rood lint. Max 
mocht het met haar toestem-
ming bewerken voor het koor, 
en zo werd het uitgevoerd op 
diverse concerten. 
Tijdens het 50-jarig jubileum 
van de Heldringschool had het 
laatste optreden van Chanterelle 

plaats. De school 
waar het allemaal 
was begonnen! 
Eind 1992 was er 
een reünie van 
Heldria/ Chante-
relle. Meer dan 
100 oud-leden 
waren aanwezig, 
waarvan 50 en-
thousiastelingen 
besloten om weer 
samen te gaan 
zingen onder de 
naam Heldria/
Chanterelle. In 
datzelfde jaar 
werd er na drie 
maanden studie 
een concert 
gegeven, 
samen met 
het Christelijk 
Mannenkoor, 
in de Oude 
Kerk in de 
Scheveningse 
Keizerstraat. 

Wegens groot 
succes gaven 
zij nog twee 
concerten; 
in 1993 in 
de Opstan-
dingskerk 
en in maart ’94 in de Bethelkerk. 
Een CD-opname volgde in de 
Evangelisch-Lutherse Kerk in 
Den Haag. 

Eind 1994 stierf mijn man 
Max Punt na een kort ziekbed. 
Jeanne Visser
jeannevisser@hotmail.com

 Dinsdag 7 januari 2020   

plaats. De school 
waar het allemaal 
was begonnen! 
Eind 1992 was er 
een reünie van 
Heldria/ Chante-
relle. Meer dan 
100 oud-leden 
waren aanwezig, 
waarvan 50 en-
thousiastelingen 
besloten om weer 

zingen onder de 
naam Heldria/

werd er na drie 
maanden studie 

Jury-rapport van winnaar 
van het Nederlands 
Koorfestival A.V.R.O.

Foto: Max Punt. Heldria Meisjeskoor. Begeleiding Henk Herzog
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is
Sint Joris en de Draeck
Oudste café van Nederland?

Best ribs in town!
De Joris is een echt buurtcafé- en 
restaurant waar de hele buurt toch 
wel een paar maal per jaar eet of 
‘s zomers lekker op het terras iets 
gaat drinken. Omdat ons bedrijf 
al 35 jaar om de hoek zit hebben 
we er op zijn minst wel 150 keer 
gegeten... Meestal kijken we uitge-
breid naar het menu om vervolgens 
toch weer de beste spareribs van 
Den Haag te bestellen. Dit keer niet 
en kiezen we voor het Draecken-
menu. Dit 3-gangenmenu wisselt 
elke 5 tot 6 weken en kost slechts 
€ 23,-. Met maar liefst 4x voor, 4x 
hoofd en 4x toe is de keuze groot. 
Marcello neemt vooraf het pasteitje 
met kalfsragout en Els kiest voor 
de Vietnamese springrolls. Mooie 
gerechtjes op een leuk bord en qua 
smaak precies wat je verwacht. Al 
snel komen de hoofdgerechten. 

Voor Els de canard à l’orange en 
voor Marcello de varkenshaas-
medaillons met een cranberry-
portsaus. Ook hier weer mooie 
bordjes met ruime porties lekker 
eten. De groenten en onwijs lekkere 
frietjes worden apart geserveerd. 
Als dessert nemen we allebei de 
flensjes, Crèpe Suzette dus, met 
een lekker sausje, een flinke dot 
slagroom en verse aardbeien.

Superblij
In een geanimeerd gesprek met de 

sympathieke eigenaar Bert Rijling 
hebben we het over het reilen en 
zeilen van een bijzondere zaak als 
De Joris. Het zijn bijna twee zaken; 
in het café kom je binnen en het 
restaurant zit eigenlijk in het pand 
ernaast. Met recht dus café en 
restaurant. Wel lekker rustig als 
je alleen een hapje komt eten. We 
hebben het ook over de niet weg te 
denken klassiekers op het à la carte 
menu. Natuurlijk de spareribs met 
hun geheime marinade, de kipsaté 

en waar vind je nog kalfslever 
met spek, uien en appel? Net als 
elke andere kleine ondernemer be-
denkt Bert steeds weer iets nieuws 
om de loop erin te houden. Nieuw 
is de seniorenavond op maandag; 
voor € 18,50 een 3-gangenmenu, 
glas wijn en een kop koffie. Of wat 
dacht je van kaasfondue (minimaal 
2 personen) voor een tientje p.p. op 
dinsdag en woensdag. 

Als wij vrienden uitleggen wat De 
Joris voor zaak is dan zeggen we 
altijd: “Als je een soortgelijke toko 
op je stedentripje naar Parijs of 
Berlijn vindt ben je echt superblij!” 
Kortom, verwacht bij De Joris geen 
culinaire hoogstandjes maar wel 
degelijk buurtcafé-eten voor een 
schappelijke prijs in een superge-
zellige bruin-café sfeer. Het omfiet-
sen waard!

LET OP. Gratis aperitief!
Je krijgt een gratis aperitiefje als 
je gaat eten en je dit artikel mee 
neemt en laat zien! Geldig tot en 
met maart 2020.

St. Joris en de Draeck
Koningsplein 6, Den Haag
Reserveren  070 356 23 72
Menu www.sintjorisendedraeck.nl
Spareribs € 16,75
Draeckenmenu  € 23,00
Voor  v.a.  € 6,00
Hoofd v.a.  € 15,00
Dessert v.a.  € 7,00
Drankjes normale caféprijzen
Keuken dagelijks 17 - 23
Bar dagelijks 17-01 vrij/za tot 1.30

Om de hoek bij onze galerie in hetzelfde blok huizen vinden we aan het Koningsplein nummer 6 één van 
de oudste cafés van Nederland; Sint Joris en de Draeck. De geschiedenis van “De Joris”, zoals iedereen 
het café noemt, is niet helemaal duidelijk. De naam duikt al op in 1459 (!) en in 1640 wordt de zaak, dan 
gevestigd aan de Nieuwe Turfmarkt, genoemd in een gedicht. In de jaren dertig van de vorige eeuw 
verhuisden ze naar het Koningsplein waar ze nog altijd zitten.

&
Rechten
     Plichten

Erf- en schenkingsrecht

Stiefvader bezit twee huizen
Ik heb twee kinderen uit een eerdere 
relatie en ben inmiddels al twaalf 
jaar getrouwd met een man die twee 
huizen in bezit heeft. Wat erven mijn 
kinderen als ik kom te overlijden?

Indien u overlijdt dan hebben 
uw (eigen) kinderen - als er geen 
testament is dat anders bepaalt 
– volgens het wettelijk erfrecht 
alleen maar recht op hun deel uit 
uw nalatenschap in de vorm van 
een vordering op de langstleven-
de (uw tegenwoordige echtge-
noot dus). 

En uw nalatenschap is weer de 
helft uit uw huwelijksboedel met 
uw echtgenoot als u in gemeen-
schap van goed bent getrouwd. 
Dus ook de helft van de waarde 
van de huizen van uw man.
We gaan er hierbij vanuit dat er 
geen sprake is van huwelijksvoor-
waarden waarmee het vermogen 
van uw partner is afgezonderd 

van de huwelijksboedel. Kinderen 
erven dus niet van hun stiefva-
der tenzij hij de kinderen heeft 
geadopteerd of in een testament 
heeft vastgelegd dat zij als kinde-
ren mede-erfgenaam zijn! Dat is 
een andere kwestie. Voor zover 
hij eigen kinderen heeft wél. 
 
Te laat op de hoogte van 
overlijden nicht 
Mijn zus en ik hadden regelmatig 
contact met onze nicht, een weduwe 
van 83 jaar en lang alleenwonend. 
Wij zijn de enig overgebleven naaste 
familie van haar. Tot onze verbijs-
tering vernamen wij dat zij al in 
augustus 2018 is overleden. Haar 
huis is volledig ontruimd. De woning 
staat niet meer op haar naam.
Zij had een dochter maar zij was 
daarvoor al overleden. Haar gehuw-
de schoonzoon heeft kennelijk niet 
het fatsoen opgebracht om de naaste 
familie over dit overlijden te berich-
ten. Wij zijn daarover verdrietig. 
Had hij niet de plicht om daarvan 
ons in kennis te stellen?

Dit is dus weer zo’n geval waarin 
uzelf wat intensiever contact had 
moeten houden bij leven van uw 
nicht. We nemen aan dat uw nicht 
ook geen testament had opge-
steld waarin u genoemd werd als 
erfgenaam. 
Als u wettelijk erfgenaam zou 
zijn, dan had ook de regelaar 
van haar nalatenschap met u 
contact moeten opnemen. Is 
er echter geen sprake van een 
nalatenschap dan is de door uw 
genoemde persoon, die kennelijk 
de afwikkeling heeft gedaan, niet 
verplicht u op de hoogte te stel-
len. Zeker niet als er andere erf-
genamen zijn die voor u komen! 
Bijvoorbeeld de schoonzoon die 
op grond van zijn huwelijk met 
haar dochter mogelijk recht heeft 
op een deel van de nalatenschap 
van haar of uw tante. 
Als u vermoedt dat er ‘gefrau-
deerd’ of ‘gesjoemeld’ is ten koste 
van u, dan moet u een advocaat 
inschakelen. Maar ook daar moet 
u natuurlijk wel goed beslagen 
ten ijs komen. 

Sociale voorzieningen

Ontslag op komst bij  
een bedrijf
Bij ons bedrijf worden tien tot twaalf 
mensen ontslagen. Ik ben iets ouder 
dan 60 jaar en heb er 21 jaar in vas-
te dienst gewerkt. Als ik een bedrag 
mee krijg, zou ik meer dan de helft 
aan de fiscus moeten afdragen. Klopt 
dit? Ik ben ook al bijna twee jaar 
ziek. Kunnen ze mij ook om die reden 
ook ontslaan? 
 
Het is een ingewikkelde vraag. 
Daarom kunnen we op basis van 
uw vragen géén advies geven. 
Neem contact op met het Uit-
voeringsinstituut Werknemers-
verzekeringen (UWV) of met uw 
vakbond als u ontslagen wordt. 
Het hangt namelijk er ook vanaf 
of het bedrijf nog voldoende 
middelen heeft of failliet is. 
Als u wordt ontslagen en er zijn 
voldoende middelen moet u met 
uw dienstjaren een afvloeiingsre-
geling of een transitievergoeding 
krijgen. Ook speelt een rol of er 

een sociaal plan is van de vakbe-
weging.
Als u dat in één keer laat uitkeren 
dan betaalt u het toptarief van 
de Belastingdienst (schijf van 52 
procent over een jaar inkom-
stenbelasting). Er zijn andere 
fiscaalvriendelijke constructies 
mogelijk. Maar let er wel op dat 
de Belastingdienst in dit type 
gevoelige zaken vaak controleert.
Over uw ziekte kunnen we wel 
iets adviseren. Uw bent al bijna 
twee jaar ziek. Dan kan uw werk-
gever u na twee jaar ontslaan. 
Er zijn ook diverse uitkeringsre-
gelingen na een ziekte van twee 
jaar gezien uw leeftijd. Die lopen 
tot maximaal uw AOW-leeftijd. 
Tijdens de eerste twee jaar 
ziekte mag uw werkgever u niet 
ontslaan. 

Maar neem contact op met het 
UWV of met uw vakbond als u het 
precies wil weten. Zij kunnen u 
verder helpen. De eis is wél dat 
u meer informatie geeft dan aan 
ons. 

Sinds 2008 boog Hans Roodenburg zich over al uw vragen met betrekking tot uitkeringen, consumentenzaken, 
rechten, belastingen en andere financiële zaken. Met het oog op zijn 75-ste verjaardag later dit jaar neemt hij na 
ruim 11 jaar afscheid van de rubriek Rechten & Plichten. De Haagse Tijden dankt hem voor zijn 
inzet en toewijding voor de krant.

Dinsdag 7 januari 2020
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SUDOKU1 2

3KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal
1. bedrog (fraude); 7. ongerept oud bos; 12. gehoororgaan; 
13. water bij Amsterdam; 14. lokspijs; 15 klaar; 17. insect; 19. bescha-
diging; 21. muzieknoot; 22. deel van de hals; 24. bouwvakker; 27. 
metaalsoort; 28. bakmiddel voor brood; 30. Europeaan; 31. kwajongen; 
32. leesmateriaal; 33. rivier in Utrecht; 35. Spaans riet; 37. jongensnaam; 
38. klein roofdiertje; 41. deel van gelaat; 42. knaap (knul); 44. hooivork; 
46. land in Midden-Amerika; 47. telwoord; 48. courant; 49. afgestoken 
graszode; 50. melkklier; 52. geparachuteerde soldaat (afk.); 54. vorstenti-
tel; 56. karaat (afk.); 58. plagen; 61. republiek (afk.); 62. koude neerslag; 
64. uitroep van een schildwacht; 65. dierenverblijf; 67. vaatwerk; 68. 
kippen eigenschap; 70. tafelgast; 72. lichte slag; 73. Europeaan; 76. deel 
van een hengel; 77. oude lengtemaat; 78. kledingstuk; 79. hard doorzich-
tig materiaal; 81. vogel; 82. Chinese vermicelli; 83. arbeidzaam (ijverig); 
84. paling; 86. lus in een achtbaan; 87. zendbrief van apostel.

Verticaal
1. plaats in Noord-Holland; 2. en omstreken (afk.); 3. duinheuvel; 4. me-
talen vat; 5. zangvogel; 6. familietwist; 7. zeer zware storm; 8. vreemd; 
9. bijenproduct; 10. gesneden stier; 11. ladderzat; 16. sprookjesfi guur; 
18. dun en mager; 20. vlug; 21. aanwijzend voornaamwoord; 23. omme-
zwaai; 25. lang stuk hout; 26. weg met bomen; 27. deel van de mond; 29. 
gedraal; 32. voormalige Franse staatsman; 34. bloeimaand; 36. plaats in 
Noord-Brabant; 37. zeehond; 39. onze planeet; 40. scheepsexploitant; 42. 
een der apostelen; 43. verdieping; 45. voertuig; 46. ruiterpet; 51. loof-
boom; 53. mensensoort; 54. burcht (slot); 55. land in Azië; 56. fi jn licht 
weefsel; 57. afstammeling; 59. soldatenkost; 60. alledaags (gewoon); 62. 
Hollandse nieuwe; 63. loze ruimte; 66. duivenhok; 67. griepje; 69. haar-
versteviger; 71. boomsoort; 73. groentesoort; 74. plaats in Noord-Bra-
bant; 75. eentonig; 78. drinkgeld (fooi); 80. sluiskolk; 82. soort onderwijs 
(afk.); 85. militaire rang (afk.).

Sudoku A Sudoku B                               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 prijswinners 
bekendgemaakt. 

Tekening: 
Wim Hoogerdijk/Who

U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjesvan 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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RAAD HET WOORD
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Puzzelt u mee?
N CQ O W

KADOBONInwisselbaar bij comfortland.nl

€

Veel puzzelplezier!

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 kruiswoordpuz-
zel. Hier volgen de juiste antwoorden van de vorige krant. 
Woordraadsel: Worsteling. Sudoku: 2-9. Kruiswoordpuzzel: Zilvermeeuw.

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. U kunt de oplossing mailen naar 
puzzel@dehaagsetijden.nl. 

Dit kan tot uiterlijk 
donderdag 16 januari.

Wij feliciteren de 
prijswinnaars:
1. E.J. van Maanen te Leiderdorp
2. Marian Vrolijk te Den Haag
3. Gerard Stam te Rijswijk
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86 87

9 39 27 87 35 62 7 43 60 78 42 33

 Dinsdag 19 maart 2020   
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Het voormalige 
havenkantoor aan de 
Bierkade is weer in gebruik 
genomen als havenkantoor 
voor De Ooievaart. Met het 
kantoor als thuisbasis, laten 
ze je graag de mooie stad 
vanaf het water zien.

PETER DUIVESTEIJN
DE OOIEVAART 
BIERKADE 18

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

Dinsdag 7 januari 2020


