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Zijn grenzeloos eerlijke schuchterheid
S

imon Moulijn is op 20 juli 1866 in Rotterdam
geboren. Zijn vader was fabrikant. Al op jonge
leeftijd gaf hij aan kunstschilder te willen worden en dat viel niet bepaald in goede aarde bij
zijn ouders. “Ik was een droomer, door niemand begrepen,” schreef hij later over zichzelf.
In 1882 werd uiteindelijk toch
gehoor gegeven aan de wens van
Simon Moulijn; hij mocht naar
de Rotterdamse Academie voor
Beeldende Kunsten. Drie jaar later vervolgde hij zijn studie aan
de Rijksacademie in Amsterdam.
In 1887 heeft hij deze studie
afgerond en vervolgens ging hij
op diverse locaties in de provincie Drenthe schilderen. In 1902
is hij met de dichteres Hester
Henriëtte Jacoba Haitsma-Mulier
getrouwd. Ze besloten in Laren
te gaan wonen in een huis dat
Simon zelf ontworpen heeft; De
Eglantier. Het echtpaar kreeg
twee jongens, Eco en Hans. In
1917 werd Simon docent op de
Rotterdamse Academie waar
hij zelf gestudeerd had. Het
gezin verhuisde vervolgens naar

Zelfportret van Simon Moulijn uit 1945

Den Haag. Hoewel Simon ook
schilderde en tekende - zo heeft
hij onder meer illustraties voor
sprookjesboeken gemaakt - is
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hij toch vooral bekend geworden door de litho’s, ook wel
steendrukken genoemd. Hij
heeft zelfs een tweetal boeken
op het gebied van de lithogra�ische prentkunst geschreven. Na
zijn pensioen als docent aan de
Rotterdamse Academie besloten
Simon en zijn vrouw in Wassenaar te gaan wonen en hier
hebben ze van 1935 tot 1944 gewoond. Op last van de Duitsers
moesten ze in 1944 hun woning
verlaten. Na de oorlog hebben
ze op diverse locaties op kamers
gewoond, zowel in Leiden als in
Wassenaar. In 1946 gingen ze
bij hun oudste zoon in Den Haag
wonen. Op 2 november 1948
is Simon overleden. Zijn vrouw
is op 1 december van hetzelfde
jaar overleden en ze zijn beiden
begraven bij de Dorpskerk in
Wassenaar.

Een van de
oprichters van de
Haagse Kunstkring
Tijdens drie perioden in zijn
leven heeft Simon in Den Haag
gewoond. De eerste was van
1890 tot 1897. In 1891 is de
vereniging van kunstenaars en
kunstlie�hebbers, de Haagsche
Kunstkring, opgericht. Aanvankelijk op de Heerengracht
gehuisvest en later op de
Denneweg. Simon was een van
de oprichters van deze vereniging. Tot 1917 woonde het

Foto: H. Jansen, collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Bomen op Walcheren, 1919

gezin in Laren en omdat Simon
leraar werd aan de Academie in
Rotterdam besloot hij dichterbij
te gaan wonen. Kennelijk gaf hij
de voorkeur aan Den Haag want
een jaar later ging hij op het
adres Van Weede van Dijkveldstraat 101 wonen.

In 1935 ging hij met pensioen
en omdat zijn beide kinderen de
deur uit waren, vonden Simon
en zijn vrouw dat het huis te
groot werd en mede daarom besloten ze in Wassenaar te gaan
wonen. Hier hebben ze tot 1944
in het WAVO-park gewoond;
een appartementencomplex dat
bedoeld was voor mensen die
buiten hun schuld in �inanciële
moeilijkheden waren gekomen.
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Op last van de Duitsers moesten
ze dit appartement in 1944 verlaten. Vervolgens zijn ze samen
met het gezin van hun jongste
zoon bij familie in Papendrecht
gaan wonen. Een deel van de
schilderijen van Simon had een
plekje gekregen in het huis van
deze jongste zoon. Hij woonde
in de Helenastraat in het Bezuidenhout. Tijdens het bombardement dat op 3 maart 1945
plaatsvond, zijn deze schilderijen helaas verbrand. Na enige tijd
op kamers gewoond te hebben
in Leiden en Wassenaar gingen
Simon en Henriëtte, zoals zijn
vrouw genoemd werd, in 1946
bij hun oudste zoon op het adres
Frankenstraat 29 wonen. Hij kon
in die tijd gebruikmaken van het

atelier van een vriend en hier
heeft hij geprobeerd om enkele
van de schilderijen die verbrand
waren opnieuw te schilderen.
Twee jaar later zijn zowel Simon
als zijn vrouw overleden.

In het Elzeviersmaandschrift
van april 1904 schrijft de
sprookjesboekenschrijfster
Marie Marx-Koning over hem:
“zijn grenzeloos eerlijke schuchterheid, zijn �ijnvoelende bescheidenheid, die hem belet zich
op de voorgrond te dringen.” Ik
denk dat dit een van de redenen
is waarom zijn werk betrekkelijk onbekend gebleven is.

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
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Oproepjes
Rectificatie
De gedrukte krant van 28 april
heeft per abuis het nummer
10 meegekregen, terwijl dit
nummer 9 had moeten zijn.
Om verwarring te voorkomen,
draagt de (gedrukte) editie van
deze krant het nummer 10*.

Patat van Kalisvaart
Vervlogen tijden! In De Haagse
Tijden van 14 april las ik het
artikel Herinneringen aan
Kalisvaart. In de periode 19561959 was ik padvindster bij de
‘Elthetogroep’. Het wijkgebouw
Eltheto, gelegen aan de Azaleastraat, was ons clubhuis. Wij
hadden een mars/drumband en
de repetitieavond was altijd op
de vrijdag. Op zaterdag hadden
wij de Padvindstersbijeenkomst,
meestal tot een uur of 18.00. We
hadden gehoord dat de patat bij
‘de Plu’ zo ontzettend lekker was.
Het werd een wekelijks ritueel
om, na deze twee bijeenkomsten, met een vast clubje meiden
na a�loop naar de Plu te lopen.
Een stel pubers die zich te goed
deden aan de verrukkelijke
patat, met een grote klodder
zelfgemaakte mayonaise erop.
Jaren later toen wij elkaar weer
zagen, werd er vaak over gesproken: “Weet je nog wel toen we
bij de Plu patat zaten te eten en
we werden aangesproken door
een van onze leidsters. Zij vond
namelijk dat dit toch niet hoorde.
Ook wij hebben het echtpaar Kalisvaart vaak laten weten dat we
genoten van hun heerlijkheden.
Als ik erlangs rijd, moet ik altijd
even glimlachen en komen de
herinneringen weer naar boven.
Corry van Attekum
c.van.attekum@kpnplanet.nl
Spaansche Griep
De Spaansche Griep was een
beruchte griep-pandemie uit
de jaren 1918-1919. Hiernaast
een af�iche uit Brugge (B) dat
ik kreeg van een oud-Bekaert
collega uit Kortrijk. Mijn oma
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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

(Cornelia Nibbering) werd getroffen door de Spaansche Griep
en overleed op 9 September
1919 in Limmen (onder de rook
van Alkmaar). Zij was 34 jaar en
moeder van zeven kinderen zes meisjes, waaronder mijn
moeder, en een jongen. Mijn opa
(Gerardus Jansen) verbleef in
die tijd in een rusthuis en was
niet in staat voor zijn kinderen te
verzorgen. De pastoor J.H.M. Peeperkorn hield een ‘donderpreek’
in de zondagsmis en slaagde
erin de zeven kinderen onder te
brengen bij pleegouders. In 1955
zijn mijn ouders naar Den Haag
verhuisd en regelmatig vertelde
onze moeder Grada van WezelJansen over haar veel te jong
gestorven ouders. Ik heb een
zwart-wit foto van mijn overleden oma, haar bidprentje en
ook van mijn opa, die overleed
in 1926. Op 9 september a.s. is
het 101 jaar geleden dat mijn
oma overleed en ik ben ernstig

Uitgave:

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

Redactie:

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

van plan dit te herdenken. Nu
honderd jaar later zitten we
met de gebakken peren van een
nieuwe griep-pandemie, coronavirus COVID-19. Op Wikipedia is
overigens uitleg te vinden over
de Spaansche Griep, waarvan de
oorsprong niet in Spanje lag. Om
niet te vergeten!
Wim van Wezel
wimvanwezel@casema.nl
ZHB-Bierbrouwerij
Onlangs waren wij bij een
familielid op bezoek die helaas
op een gesloten afdeling woont
in een tehuis. Daar zag ik uw
blad met een a�beelding van de
ZHB-Bierbrouwerij. Ik ben in
1939 geboren te Den Haag en
heb daar tot 1982 gewoond.
Later ben ik verhuisd, eerst
naar Utrecht en later naar
Noord-Brabant. De ZHB-foto
riep herinneringen bij mij op,
omdat ik daar ooit als student
vakantiewerk had gedaan. 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.

Haags Mopje
Kom een kennis tegen in de Lijsterbesstraat die tegen mij zegt:
“Ik zit tegenwoordig op Nordic Walking en het gaat zo goed,
ik mag volgende week zonder stokken”.
Nico Bosman
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.

ZHB-Bierbrouwerij

nog steeds ligt er een kroonkurkopener van de ZHB bij mij
binnen handbereik!
Wim Heidt
wicohe@kpnplanet.nl
Gedenk mozaïek
In De Haagse Tijden van 31
maart 2020 las ik het artikel Een
vervlogen epidemie gedenken
met veel plezier. Álle �iguren
afgebeeld in het beschreven
gedenkmozaïek zijn inwoners
van Scheveningen en dus niet
‘enkele’, zoals de auteur schrijft.
In het boekje De St. Antonius
Abtkerk, een Schevenings Monument staan alle namen vermeld
van hen die voor de mozaïeken
in de abscis van de kerk model
hebben gestaan. Volgens de
verhalen van mijn moeder zijn
het mensen van wie iemand
in de familie aan de cholera
was overleden. Zo ook de opa
van moeder, de knielende man
rechts op het mozaïek. Als kind
was ik daar altijd al trots op. Dat
vertel ik nu nog aan iedereen

Adverteren

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

Hoofdredacteur

Sanne Groeneboer
redactie@dehaagsetijden.nl

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

die de kerk gaat bezoeken of al
heeft bezocht. Dat gedenkmonument is een prachtig mozaïek
wat de moeite van een bezoek
absoluut waard is. De kruiswegstaties uitgevoerd in glasmozaiek en de glas-in-loodramen in
bloemmotief die de Christelijke
deugden symboliseren, zijn dat
zeker niet minder, in tegendeel!
In de Antonius Abt valt heel veel
te zien en te bewonderen: je
kijkt je ogen uit!
Toni Durville - Amse.
tonidurville@kpnmail.nl

Fotogra�ie

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

Vormgeving

Brückel Reclame BV

Lezersservice

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

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden
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“Meid, wat ben ik bewust geworden!”
Herinneringen van Haagse Dolle Mina’s – deel 1

I

n maart 2020 was het vijftig jaar geleden
dat Dolle Mina Den Haag werd opgericht.
Deze actiegroep was van grote invloed
op de tweede feministische golf die in 1967 was
ontstaan n.a.v. het artikel van Joke Kool Smit: ‘Het
onbehagen van de vrouw’. Samen met Hedy d’Ancona richtte zij Man Vrouw en Maatschappij (1968)
op. Vrouwen realiseerden zich dat er nog altijd een
groot verschil was in de positie van vrouwen en
mannen in de maatschappij en in het huwelijk. Dolle
Mina vond de aanpak van MVM te intellectueel, te
veel “binnenskamers”, te veel alleen op de politiek
gericht. Zij slaagde er aanvankelijk niet in om grote
groepen vrouwen en mannen voor haar ideeën te
activeren. Dolle Mina was radicaler en wilde alle
vrouwen erbij betrekken, niet alleen vrouwen die
gestudeerd hadden. In 1970 barstte DM los met nog
nooit vertoonde acties.
De naam ‘Dolle Mina’
Dolle Mina was de bijnaam van
Wilhelmina Drucker (18741925). Tijdens de eerste feministische golf was zij de meest
uitgesproken pionierster van de
Nederlandse vrouwenbeweging
en voor die tijd had zij zeer (voor
veel mensen ‘te’) vooruitstrevende
opvattingen over de rolverdeling
tussen man en vrouw en over
het huwelijk. Volgens Wilhelmina was de emancipatie van de
vrouw nog lang niet voltooid als
de vrouw kiesrecht kreeg. Vandaar de scheldnaam Dolle Mina.
Het ontstaan van
Dolle Mina
In januari 1970 werden in het
journaal en in Brandpunt de eerste prikacties van Dolle Mina in
Amsterdam vertoond: zo werden
urinoirs (alleen voor mannen)
met roze linten versierd om zo

Dwarsblad van Wilhelmina Drucker

plasrecht/openbare toiletten te
eisen voor vrouwen, en mannen
werden nageroepen en nage�loten zoals zo vaak bij vrouwen
gebeurde. Door de rollen om
te draaien lieten de vrouwen
merken hoe ongemakkelijk iemand zich kan voelen om op die
manier bejegend te worden op
straat. Bij het stadhuis werden
pasgetrouwde stellen toegesproken met: “Bent u ook een blanke
slavin en wilt u dat blijven?
Dolle Mina wil afschaf�ing van
vrouwenslavernij”. Daarna werd
er een pam�let overhandigd met
een tekst hoe je je als vrouw
teweer kunt stellen tegen de
‘slavernij’ van het huishouden.

Veel vrouwen zagen die acties
en vonden het geweldig. Het
sloeg in als een bom, er werd een
zeer gevoelige snaar geraakt.
Hier hadden ook wij in Den
Haag op gewacht. Dat sprak
ons aan! Eindelijk vrouwen die
het lef hadden om op te staan
tegen vanzelfsprekendheden die
vrouwen maar moesten slikken.
Weg met die vaste rolverdeling.
Wij vonden het vrouwenleven
te beperkend, we wilden meer
dan alleen huishouden en gezin.
Dat ongemakkelijke gevoel had

Eerste Haagse actie, bezetting van de herensociëteit De Witte

een groot aantal vrouwen al veel
langer en deze acties raakten
precies dat gevoel aan. Iets wat
bij die groep sluimerde, kwam
ineens tot uiting. Bovendien... op
een leuke, geestige en sprankelende manier, waar je vrolijk van
werd! Je wilde meteen meedoen.
Dat deden vrouwen dan ook
massaal en binnen de kortste
keren meldden zich duizenden
vrouwen aan. Overal werden
spontaan groepen opgericht,
zo ook in Den Haag. Elke groep
ontwikkelde initiatieven met als
doel aandacht te vragen voor de
broodnodige emancipatie van
vrouwen en mannen.

Dolle Mina in Den Haag
Vanaf de tweede helft van de jaren zestig gebeurde er van alles
in Den Haag. Iedereen voelde
dat er iets broeide, er werden
demonstraties gehouden tegen
de oorlog in Vietnam en voor democratisering in het onderwijs,
er was Provo, er ontstond een
Kabouterbeweging, en Den Haag
was Popstad nr. 1. Wij wilden
een andere, betere maatschappij!
Het was een inspirerende tijd.
Een tijd van bijzondere ideeën
die tot uiting kwamen in ludieke
acties waarbij het publiek, de politiek en politie op het verkeerde
been werden gezet. Wij wilden
daarbij vooral de aandacht van
de media om zo de grote massa
te bereiken. In deze stimulerende sfeer ontstond de Dolle Mina
groep Den Haag.
De oprichting vond plaats op 24
maart 1970 op de Vrije Academie in De Gheynstraat.
De eerste Haagse actie
De eerste actie (april 1970) was
de bezetting van de Herensocieteit ‘De Witte’ aan het Plein. De

naam zegt het al: vrouwen waren
niet gewenst als lid. Hooguit
werden ze toegelaten als ‘aanhangsel’ van een heren-lid, haar
echtgenoot. Vandaar onze leuze:
“Zonder lid geen lid”. We verzamelden met een kleine groep
vrouwen in een poortje van het
Binnenhof. Daarna wandelden
we De Witte binnen en las een
van ons een verklaring voor
met onze eisen, zoals toegang
voor ‘vrije’ vrouwen, niet als een
aanhangsel. De heren reageerden verschillend: sommigen
vonden het maar niets, reageerden zeer geïrriteerd, anderen
vonden het wel amusant, maar
vaak op een wat neerbuigende toon. Ondanks dat de actie
veel publiciteit kreeg, waren de
heren niet snel tot veranderen
bereid. Pas in 1999 werd een
dameslidmaatschap gelijkgesteld
aan dat van mannen. Vanaf het
begin wisten we dat – als we iets
wilden veranderen – publiciteit
erg belangrijk was. We zorgden
er dan ook voor dat bij elke
actie de media zoveel mogelijk
aanwezig waren. Er werd bewust
voor acties op straat gekozen om
zo meer mensen te bereiken. We
wilden een daad stellen waarmee de boodschap in één keer
duidelijk was en mensen aan het
denken gezet werden.

Na deze actie sloten veel vrouwen zich bij Dolle Mina Den Haag
aan. Vrouwen van alle leeftijden,
rangen en standen. Hoe moeilijk
de onderwerpen die we wilden
aanpakken waren, hoe heftig de
problemen ook, alle acties waren
heel creatief, vrolijk en leuk.
De werk- en actiegroepen
Op 23 april 1970 vond de eerste
grote vergadering plaats in de

Haagse Sociale Academie aan de
Saf�ierhorst. Tijdens deze vergadering werden diverse werk-/
actiegroepen opgericht, namelijk
1) onderwijs en opvoeding; 2)
sociale en maatschappelijke posities, voorzieningen en wetgeving; 3) crèches; 4) sex – abortus
en 5) lezingen en scholing, informatie, �inanciën. De doelen waren het publiekelijk op de kaart
zetten van de maatschappelijke,
economische en juridische
ongelijkheid tussen mannen en
vrouwen en ijveren voor het realiseren van de actiepunten. Vanaf
het begin kwamen er verzoeken
om lezingen te geven bij onder
andere het Humanistisch Verbond, het Nederlands Lyceum,
Werkende Jongeren, Politieke
partijen, Antilliaanse vrouwen,
enzovoort. Wij voldeden graag
aan deze vraag en vertelden vol
overtuiging en enthousiasme hoe
wij de toekomst zagen.
Organisatie
Per groep werd een rapporteur
gekozen en alle rapporteurs vergaderden eens in de maand voor
het uitwisselen van gegevens.
De actiegroepen vergaderden bij
de deelneemsters thuis. Iedere
eerste dinsdag van de maand
kwamen we bijeen in Theater De
Steeg in het Westeinde. Op die
avonden werden de verslagen
over het verloop van acties besproken en waren er lezingen en
discussies om onszelf te scholen
en te ontwikkelen, bijvoorbeeld
over belastingen, vakbonden, de
vrouw door de eeuwen heen.

Tonnie Pauw-Meerman
aapauw@planet.nl
I.s.m. Wil Korrelboom, Mia Waij,
Frederike Spits, Edda Pauw.
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Huishoudelijke verzorging

Crossover stapt wel héél
gemakkelijk in en uit
Maak een proefrit:

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

www.autohoutwijk.nl
Zoekt u ondersteuning in de huishoudelijke verzorging
omdat het huishouden toch wat zwaar begint te worden?
Dan helpt Stichting Eykenburg u graag!
Wij bieden huishoudelijke verzorging zowel via de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) als particulier. Wij
werken in vaste teams, waardoor u niet teveel
verschillende medewerkers over de vloer krijgt.
Wilt u meer weten over de huishoudelijke verzorging of
bent u op zoek naar de actuele prijzen? Neem dan contact
op via 070 - 750 70 00 of kijk op www.eykenburg.nl.

Meer informatie 070 - 750 70 00 | www.eykenburg.nl

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

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

EN
EN ONTR
UIMEN
S��i�����
Ne���l�n���
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www.seniorenhulp.com

   



      


        
      


  

  


   

Ervaring met werkzaamheden in
het sociaal domein? Dan bent u
diegene die we zoeken!
Door de steeds groeiende vraag naar hulp zoeken wij
vrijwilligers met ervaring voor enkele uren per week die
ons gezellige team komen ondersteunen.
• Schuldhulpverleners
• Maatschappelijk werkers
• Juridisch geschoolde mensen
Mensen die ervaring hebben opgedaan bijvoorbeeld binnen de
sociale dienst van een van de gemeentes of maatschappelijke
organisaties kunnen zeer nuttig werk verrichten binnen onze
stichting. Hulp geven aan mensen die dit nodig hebben in een
steeds complexer wordende samenleving is het doel wat wij
nastreven. Hiervoor hebben wij gekwalificeerde mensen nodig.
U gaat in samenwerking met onze geschoolde schuldhulpverleners
van het Sociaal-Ombudsteam cliënten begeleiden en het traject
volgen wat noodzakelijk is voor een correcte afhandeling van
schuldbegeleiding. Voor de werkzaamheden geven wij een
vrijwilligersvergoeding.
Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met
Raymond Talhout, manager Sociaal-en Ombudsteam,
T. 070-221 05 82, Email: r.talhout@devolharding.nl

Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat
Roggeveenstraat 116 – 2518 TT Den Haag – T.070-221 05 82
Email: steunentoeverlaat@devolharding.nl – www.devolharding.nl

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

pagina 5

Dinsdag 12 mei 2020

Het Haagse Geveldier
B

innen de huidige maatregelen is het toegestaan om naar buiten te
gaan om een frisse neus te halen. Als je dat doet, kun je in je eigen
buurt op zoek gaan naar een bijzondere diersoort: het Haagse Geveldier. Dit dier kwam tijdens de biologieles op school niet aan de orde,
maar is in Den Haag op veel plekken te bewonderen in uiteenlopende vormen.
Dus loop mee en kijk omhoog!

De vlag dekt de lading
Veel Haagse Geveldieren vertellen het verhaal van het gebouw
waar ze aan hangen. Of eigenlijk
het verhaal van de gebruikers
van het gebouw. Zo wilde de
�irma Meddens aan de Hofweg 9
met een schaap in de gevel
laten zien dat je bij hen kleding
van de beste wol kon kopen en
bestellen.

Aan de Molenstraat 52 zie je ook
schapen, maar die zijn bedoeld
om op te eten. In dat pand zat
namelijk ooit de Coöperatieve
Vleeschhouwerij Eigen Hulp, zoals de gevelsteen ook vermeldt.

Kerken
Kerken gebruiken ook dieren als
symbool. Een mooi voorbeeld
hiervan is de pelikaan, te zien
boven de ingang van de Paschaliskerk aan de Wassenaarseweg
en in de gevel van de voormalige
Jeruzalemkerk aan het Pomonaplein.

Volgens een legende voedt een
pelikaan haar jongen met haar
eigen bloed. De vogel staat daarmee symbool voor de offerdood
van Christus. Overigens voeden
pelikanen hun jongen met
halfverteerd voedsel vanuit hun
zo kenmerkende keelzak. Omdat
dat voedsel rood is, kan het
lijken alsof de vogel haar jongen
bloed voert. Dus mogelijk komt
daar de legende vandaan.

Dierenriem

de gevelstukken zo geestig
getekend had. Dat was namelijk
Julie Kropholler (een zus van de
architect).

De fabrikant van de gevelstenen
was de N.V. Steen- Pannen- en
Tegelfabriek. “Ouderzorg” uit
Leiderdorp. Dit bedrijf was gespecialiseerd in het maken van
handvormstenen en heeft ook
stenen geleverd voor de bouw
van het Vredespaleis.

Tegeldier

Het zal je niet verbazen dat ook
de tekens van de dierenriem
geveldieren opleveren. Daarvoor moet je naar de Vogelwijk,
waar je in een aantal gevels op
de Kwartellaan je eigen sterrenbeeld kan opzoeken. De huizen
zijn in 1927 gebouwd en zijn
ontworpen door de architect
Alexander Kropholler. In de
advertentie van de projectontwikkelaar, het Bouwbureau
J.A. Meijer, in het dagblad de
Vaderlander staat als bijzondere
aanprijzing genoemd ‘siertableaux van terra-cotta’.

En ook in de Bankastraat vrolijken dieren de gevel op.
In de Vogelwijk kun je trouwens
nog een andere bijzondere
diersoort vinden: het tegeldier!

Iedere straat heeft namelijk een
mooie mozaïektegel met een
a�beelding van de ‘eigen’ vogel
waarnaar de straat is vernoemd.
Herkenbaarheid

Er zijn ook panden waar het
geveldier nog steeds het actuele
verhaal van de bewoners
vertelt, zoals bij de Koninklijke
Stallen.

In een bespreking in diezelfde
krant krijgen de tableaus (zoals
we inmiddels spellen) ook een
aparte vermelding: ‘Geestig
geteekende gevelstukken, welke
aanschouwelijk voorstellen
�iguren uit de dierenriem, de
planeten en de jaargetijden;
een versiering welke niet zal
nalaten de aandacht te trekken’.
De krant neemt in dit artikel
niet de moeite te vertellen wie

De dieren boven de portieken
aan de Stokroosstraat hebben
een prachtig uitzicht over het
Stokroosveld.

Op veel plekken in Den Haag
maken dieren de ingangen van
portieken herkenbaar. Zoals bij
huizen aan de Thorbeckelaan
(vlakbij de Amandelstraat).

Ga verzamelen!
Wat ik hier laat zien, is maar een
klein deel van alle geveldieren
die in Den Haag zijn te vinden.
Zoek je een nieuwe hobby, dan
heb ik er één: Geveldieren verzamelen!

Als je eropuit gaat, kijk omhoog,
verbaas je en geniet!
Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl

Wilt u ook een onderwerp aandragen voor Danny’s Wereld, mail naar redactie@dehaagsetijden.nl
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haagsehistorie.nl/magazine/abonneren
“Klussenbedrijf ‘De Ontzorg Centrale’ sinds 2014 een
daverend succes!” aldus eigenaar Rob Herrebout
Voor álle kleine en grote klussen in en
rondom huis en tuin. Onze focus ligt
weliswaar op het ontzorgen van ouderen,
maar wij staan voor iedereen klaar die
door gebrek aan tijd, kennis, technisch inzicht en/of fysieke beperkingen behoefte
heeft aan hulp. De komende periode ligt
het accent vooral op het buiten schilderwerk, maar wij zijn er ook voor al uw
binnenschilderwerk, timmerwerk, elektra,
tuinonderhoud en voor het ophangen van
lampen en schilderijen. De dienstverlening
is niet alleen gericht op het “technisch”
ontzorgen, maar ook op het sociale aspect,
door het aanbieden van hulp- en gemak-

diensten. U kunt ook werkzaamheden
combineren. U stelt zelf een wensenlijstje
op en wij voeren het voor u uit!

Bent u geïnteresseerd?
Bekijk alle mogelijkheden op
www.deontzorgcentrale.nl of neem, geheel
vrijblijvend, contact met ons op via het
contactformulier of bel 0174-76 88 88.
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Haags Historie
boeit en groeit
V

ijf jaar na de oprichting is het Haagse Historie
magazine uitgegroeid tot hèt tijdschrift over de
geschiedenis van de hofstad. De inhoud is er dan
ook naar. Op een boeiende en leesbare manier schrijven
historici over allerlei personen en gebeurtenissen die de
Haagse geschiedenis bepaald hebben.
Haagse verzetsstrijders tijdens de
Tweede Wereldoorlog, beroemde
Haagse kunstenaars en architecten, het
ontstaan van badplaats Scheveningen,
een volksopstand op het Binnenhof,
een cold case moordzaak uit de 17de
eeuw, Romeinse nederzettingen,
Haagse Historie verrast de lezer met
interessante en soms spannende
verhalen over de meest uiteenlopende
onderwerpen.

Haagse Historie is een initiatief
van de stichting Haagse Historie en
Erfgoed. De stichting werkt samen
met het Haags Historisch Museum,
het Haags Gemeentearchief, de
Afdeling Archeologie en Stichting
Monumentenzorg en vormt een platform

voor 27 historische verenigingen. Bij
elkaar voldoende garantie voor een
historisch verantwoorde inhoud.

Wie elk kwartaal verwend wil worden
met een onvervalst stukje Haagse
geschiedenis, doet er goed aan om voor
€ 24,50 per jaar een abonnement te
nemen op Haagse Historie.

Ga naar www.haagsehistorie.nl en bekijk
de inhoud van het huidige nummer.

Voor ál uw klussen in en rondom huis en tuin
• Schilderwerk (binnen/buiten)
• Timmerwerk
• Elektra
• Sanitair
• Tuinonderhoud
• Ophangen van lampen en schilderijen

Wij verzorgen graag uw buiten schilderwerk, maak
hiervoor tijdig een afspraak met De Ontzorg Centrale.
T: 0174-768888
E: info@deontzorgcentrale.nl
W: www.deontzorgcentrale.nl

NU IS HET MOMENT
UW GOUD TE VERKOPEN!

De huidige goudprijs staat weer op ‘n recordhoogte.
Wij kopen uw goud in tegen de hoogste dagkoers
en direct contante betaling.

Inkoop en verkoop van goud,
zilver & juwelen sinds 1946
Driebergenstraat 143, Den Haag
www.rosjuweliers.nl
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Een scheikundestudent Stap WOII binnen
met stadsspel ‘Haags Verzet’
in het verzet
Den Haag is een nieuw stadsspel rijker: ‘Haags
Verzet’. Als speler treedt u in de voetsporen van
verzetsstrijders die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Den Haag actief waren. Het spel is ontwikkeld om oorlogsverhalen op een nieuwe, interactieve manier door te geven aan nieuwe generaties.

W

anneer je je aan alle mooi ingerichte
boetieks laaft aan de Denneweg, kan
het zomaar zijn dat je de poort op 70A
voorbijloopt. Feit is dat deze locatie
leidt naar een bijzonder stukje Haagse geschiedenis uit de Tweede Wereldoorlog. Een gouden
plaquette verwijst naar de voormalig inwoner van
dit hofje: Siewert de Koe.
De Koe werd op 2 april 1915
geboren in Utrecht, als zoon van
advocaat Salomon Siewert de Koe
en Fanny de Laat de Kanter. De
Koe studeerde scheikunde aan de
Technische Hogeschool in Delft,
en behaalde zijn kandidaatsexamen. In 1942 sloot hij zich aan
bij een verzetsgroep, genaamd
de ‘Groep-Kees’, ook wel bekend
als Groep H. Via De Koe werden
veel aspirant reserve-of�iciers
geworven voor deze groep. Eenmaal actief voor het verzet nam
hij ook een schuilnaam aan: Hugo
de Groot.
De Groep-Kees werd opgezet
door de geheime agent Ernst de
Jonge, Cees Dutilh en Leendert
Pot. De groep hield contact met
de militair attaché in Bern, en
stond in contact met de regering
in Londen. Na in�iltratie door de
beruchte ‘V-mann’ Anton van der
Waals, werd Cees Dutilh op 10
maart 1943 gearresteerd. Leen
Pot vertrok naar Zweden, waardoor De Koe de leiding kreeg
over de Groep-Kees.

Het is aan dit ho�je aan Denneweg 70A, nummer 74 om precies
te zijn, waar Siewert de Koe zijn
centrale zend- en ontvangstinstallatie had ingericht. Daarmee
werden naar verloop van tijd
ook militaire inlichtingen over
het Duitse leger naar Engeland
gestuurd. Vanwege het ho�je
en de hoge schoorsteen leende
deze plek zich uitstekend voor
het plaatsen van een antenne. De
informatie van De Koe was zeer
waardevol, vooral over de Duitse
verdedigingswerken aan de kust.

De Koe heeft zeven maanden de
leiding over de verzetsgroep als
in december 1943 in de Pyreneeen een medewerker van hem, een
zekere ‘Boerema’, wordt opgepakt door de Duitse Sicherheitsdienst. Boerema wordt gefouilleerd en als in enkele brieven de
naam van een medewerkster van
De Koe opduikt, gaat het snel.
Op 18 december wordt deze
medewerkster opgepakt, en twee
dagen later valt de Sichterheitsdienst binnen aan Denneweg
74. Het hele archief wordt door
de Sicherheitsdienst in beslag
genomen.
De Koe zou na zijn arrestatie
maandenlang worden verhoord
en gemarteld in Kamp Haaren

Siewert Salomon de Koe.
Foto: Delftse Studentenraad Gedenkboek.

om de namen van zijn handlangers prijs te geven, maar zoals
een Duitse onderof�icier later zou
zeggen, “nur schwer zugänglich
und wie man so sagt: steinhart”:
De Koe zweeg in alle talen.
Als een medegevangene zich
aanbiedt als cel verklikker en de
naam van de aangewezen opvolger van De Koe vertelt, wordt
De Koe op 5 juni 1944 naar de
gevangenis in Utrecht overgebracht. Vijf dagen later wordt het
doodvonnis tegen hem uitgesproken. Siewert de Koe wordt op 21
juni 1944 gefusilleerd. Hij is dan
29 jaar. De Koe is onderscheiden
met een Bronzen Leeuw, het Cer-

Ho�je Denneweg 74. Foto: collectie Haags Gemeentearchief.

ti�icate of Service en het Verzetsherdenkingskruis. Daarnaast is er
bij Denneweg 70A een plaquette
te zien om hem te herdenken. In
het stadsspel Haags Verzet is het
ho�je de eerste locatie die je als
deelnemer aandoet.

Jules Stuyt
haagsverzet@gmail.com

Hoe werkt het spel?
Haags Verzet is op de smartphone te spelen. Via de spelsite
hoort u naar welke locatie u
toe moet lopen in Den Haag.
Vervolgens leert u de verzetsstrijder via een audiofragment
kennen, en voert u opdrachten
uit om diegene te helpen met
zijn activiteit. Na het invullen
van de oplossing, ontvangt u de
route naar de volgende locatie.
In totaal zijn er acht locaties en
brengt de wandeling van drie
kilometer u onder meer door
Buurtschap 2005, het Centrum
en het Malieveld. De slotvideo
laat zien wat er uiteindelijk met
alle verzetshelden die u heeft
‘geholpen’ is gebeurd. Verzetshelden die zijn opgenomen
in het spel zijn onder andere
Ru Paré, Jan Le Griep en Gerrit
Kastein.

Waarom Haags Verzet?
“Dit jaar vieren we 75 jaar Bevrijding in Nederland. Het is een
bekend verhaal, maar het
aantal mensen dat de oorlog
heeft meegemaakt wordt steeds
kleiner, en jonge generaties weten minder van de oorlog. Door
de verhalen op een andere – en
vooral interactieve - manier te
vertellen hoop ik dat jongeren
zich er meer voor interesseren.
Den Haag ademt historie en

herbergt geweldige verhalen.
Daarnaast is het een spel dat
uitermate geschikt is voor
lie�hebbers van escape rooms
en puzzels”, vertelt bedenker
Jules Stuyt.

De Tweede Wereldoorlog
als spel?
Was de Tweede Wereldoorlog
dan een spel? “Absoluut niet.
Haags Verzet is ontwikkeld met
groot respect voor de geschiedenis. De verzetshelden die voorbij
komen, hebben echt geleefd en
hun verhalen zijn getracht zo
waarheidsgetrouw mogelijk
weer te geven, met raadpleging
van meerdere bronnen. Alleen de
opdrachten in het spel zijn �ictief,
maar passen wel bij de activiteiten van de verzetshelden.”
Haags Verzet spelen
met huidige COVID-19
maatregelen
Als gevolg van de maatregelen
van het kabinet en het RIVM
wordt aangeraden om zoveel
mogelijk binnen te blijven. Het
spel kan desalniettemin ook
eenvoudig via laptop of tablet
gespeeld worden. “En met tools
als Google Street View kun je
ook virtueel van locatie naar
locatie lopen. Als je toe bent aan
een spannend avontuur tijdens
deze periode waarin we vooral
binnen moeten zitten is dit
zeker een leuke activiteit”, aldus
Jules Stuyt. Het spel is te spelen
via www.haagsverzet.nl en
kost €7,50.
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Doet u ook mee met
Bingo TV?
Speciaal voor senioren
spelen we bingo
op elke vrijdagmiddag
om 14.00 uur met een
live-uitzending op
Den Haag TV

Napraten, troosten en ontmoeten
in een gastvrije omgeving

(bij Ziggo op kanaal 40 en bij KPN op kanaal 1312)

Wellicht het mooiste crematorium van Den Haag en Zuid-Holland. Een
intiem gebouw te midden van de duinen en de bomen van Den Haag.

Voor het verkrijgen van
bingokaarten en nadere informatie
kunt u bellen met de stichting BBD

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

070 - 364 66 61

woensdag, donderdag en vrijdag 9.00 - 13.00 uur

Stichting BBD

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

Esperantostraat 160

www.bbddenhaag.nl

Is uw kleinkind geslaagd?
Geef het leukste cadeau!

Zeer voordelig STARTERSPAKKET
Crematorium Haagse Duinen | Wijndaelersingel 1 | 2553 AC Den Haag
t: (070) 218 20 88 | e: info@crematoriumhd.nl
www.crematoriumhaagseduinen.nl

5 Rijlessen met personenauto • Theorieboekenset
Cursus in ons theoriecentrum • Theorie examentest

Koningin Emmakade 65 • Den Haag
Bel voor info: 070 - 345 76 26

€ 215,-

rijtempo.nl
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In elke editie van De Haagse Tijden stapt
autojournalist John Vroom weer even in een
auto die vroeger door Den Haag reed.

Morris Minor 1000 Convertible

G

rappig dat in de jaren zestig bijna elk
zichzelf respecterend automerk wel
een cabrio-uitvoering had. De Britse
merken waren daar heel succesvol mee. Bijzonder, want dat was nu net geen continent met
lekker cabrio weer.
In die tijd waren cabrio’s ook erg
prijzig, dus de doelgroep was de
elite. Hoewel cabrio’s nu veel betaalbaarder zijn, is het opvallend
dat steeds meer merken deze
uitvoering schrappen uit hun
programma. Als cabrio-lie�hebber vind ik dit wel een trieste
ontwikkeling. Maar hoe kom
je daar zo op, vraagt u zich
wellicht af. Ik zal het u vertellen.
Ik reed recentelijk over de Laan
van Meerdervoort en ter hoogte
van het Lijsterbesplein stond
een Morris Minor 1000 Convertible geparkeerd en ik moest
natuurlijk even stoppen. Tot
mijn grote genoegen stond het
portierraam een stukje open en
kon ik zo even die heerlijke geur
van leer in combinatie met die
van Castrololie opsnuiven en dat
bracht mijn herinnering weer
jaren terug. Het bijzondere was
natuurlijk die cabrio-kap. Eigenlijk een heel simpele constructie.
Loshaken en uiteraard met de
hand vouwde je het stangensys-

teem naar achteren. Afgezien
van het dak was deze Convertible niet meer dan een gewone
Minor 1000 tweedeurs. De
windtunnelstroomlijning was
nog niet ontdekt en de Morris
Minor was een aaibaar bol auto-

tje. Leuk detail was het chromen
handvat met logo bovenop de
motorkap. En natuurlijk het
gaatje in de bumper, waar de
slinger in paste als hij niet wilde
starten en ‘aangeslingerd’ moest
worden, zoals dat heette. Design
was blijkbaar nog helemaal
geen punt, want als je ziet hoe
lelijk de benzinetank toevoer
was ontworpen aan de zijkant,
met een rubber manchet en tuut
en daarop een niet-afsluitbare
draaidop. Onbegrijpelijk, maar

waarschijnlijk wel praktisch. Ik
kan mij nog herinneren dat deze
Minor eigenlijk een heel kale
was, wat interieur betrof. Het
dashboard, dat helemaal van
metaal was in dezelfde kleur als
de buitenkant, zat slim in elkaar.
In het midden een grote klok als
snelheidsmeter, met daarin de
benzinevoorraadmeter en wat
lampjes. Daaronder een aantal
trekknoppen en in het midden
daarvan het contactslot. Links
daarvan en ook rechts daarvan

John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

Beauties of the Sixties (24)
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.

een dashboardkastje. Dus voor
de ombouw van rechts- naar
linksgestuurd hoefde je alleen
het stuur en de pedalen te
verplaatsen. Het stuur vond
ik erg mooi. Niet plat, maar
drie series chromen spaakjes
liepen naar het dieper gelegen
stuurcentrum, waar je eigenlijk
de claxon zou verwachten, maar
dat was niet het geval. Daarvoor
drukte je op het clignoteurhendel. De deuren waren eenvoudig
afgewerkt met een opvallend
langwerpig opgevouwen lapje
leer als lus, waaraan je hem
dicht kon trekken. Eenvoudige
stoeltjes die niet verstelbaar
waren en die je omhoog kon
klappen om de platte achterbank te bereiken. En wat ik het
allermooist vond en inderdaad
nog steeds vínd, is het starten
van deze Morris. Dat mooie
donkerbruine motor- en uitlaatgeluid, met zo’n prachtige sound
als hij wegrijdt en van 1 naar
2 schakelt. Ik zal ook nooit die
heerlijke interieurlucht vergeten
wat een mengsel was van leer en
Castrololie. Heer-lijk!!

Hoezo weinig Peugeot
in beeld? Voor deze
rubriek is Eugenie even
de hoofdzaak, letterlijk
en �iguurlijk. De Peugeot
404 was trouwens vijftien
jaar in beeld, van 1965
tot 1975 en er zijn er
2.885.374 geproduceerd,
waarvan 6.834 Coupés en
10.389 Cabrio’s. Dit voor
de statistici onder u.

John Vroom (autojournalist)
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Merken van vroeger: ve
B

aronie, de Boerenleenbank, Brinkers,
Castella, van Dongen, Exota, Fant, Fruxano, Nuts, Raider, Wajang, wie zegt deze
namen nog iets? Of bij auto’s: Austin,
DKW, Hillmann, Zastava en Borgward? Deze keer
wil ik eens wat van die vergeten merken met u
doornemen, en wellicht frissen de bijbehorende
afbeeldingen de herinnering wat op.

Treets
Laten we beginnen met Treets.
In de jaren zestig bracht producent MARS het snoepgoed
op de markt. Het betrof hier
pinda’s die waren gevat in een
melkchocolade-omhulsel en
daaromheen een hard, donkerbruin geglazuurde laag. En dat
alles in een felgele verpakking.
De harde geglazuurde laag voorkwam dat de chocolade in de
hand smolt en dat werd dan ook
de beroemde reclameslogan
“smelt in de mond, niet in de
hand”. Al in 1988 werd de vervaardiging van Treets stopgezet

en kwamen de welbekende
M&M’s op de markt. Hoewel
Mars in 2018 aankondigde dat
ze Treets weer gingen uitbrengen heb ik ze tot op heden nog
nergens aangetroffen.

Margarine
Kortgeleden heb ik mijn speldjes eens gesorteerd en in een
album gestoken. In mijn jonge
jaren hielp ik na schooltijd de
melkboer en die had altijd een
voorraad speldjes die fabrikanten hun klanten verstrekten bij

aanschaf van hun producten.
Als dank voor het helpen gaf de
melkboer mij zulke speldjes.
Bij het insteken van de speldjes
kwamen vele margarine-producten voorbij, die al lang niet
meer bestaan, denk aan Planta,
Zeeuws Meisje,Wajang en Brio.
Margarine stamt uit eind negentiende eeuw toen fabrikant
Jurgens en Van den
Bergh een boterhamsmeersel
ontwikkelde ter
vervanging van
de dure roomboter. Vele merken
verschenen en
verdwenen weer,
zoals Planta waar
mensen huiduitslag van bleken te
krijgen. Dit werd
vervangen door
Brio. Het merk
Brio is in 2001 van
de markt gehaald,
waarna Bertolli werd
gezien als de opvolger voor dit
merk. Door de jaren heen heeft
margarine zich ontwikkeld tot
een volwaardig product, vooral
ook als dieetproduct. Van de
verdwenen merken is onder
andere Becel een uitzondering.
Deze heeft een aanzienlijk
marktaandeel. Om toch de
smaak van roomboter te benaderen, kwam het product Morgen op de markt. Dit was geen
succes en het merk verdween
geruisloos. Ik herinner me nog
de rechtszaak tegen het merk
Elmer dat in haar reclames suggereerde dat er roomboter in
hun product zou zitten. Heden
ten dage probeert Blue Band
het nogmaals door margarine
aan te bieden, vermengd met
roomboter. Overigens deed mijn
oma dit vorige eeuw al door een
pakje roomboter met margarine
te mengen en dit in de botervloot op tafel te zetten. Maar dat
was uit zuinigheid.
Platenzaken
Platenzaken zaten er in de jaren
zestig genoeg in Den Haag: mijn
vaste leverancier was Manus
aan de Groene zijde, waar ik
mijn - voornamelijk tweedehands - elpees kocht. Eén
kruisje was acht gulden, twee
kruisjes bij een dubbelelpee
zestien gulden. Verder herinner ik me nog Gradefo aan de
Rade 16 en Fred Jasper op het
Heeswijkplein 87, gespecialiseerd in Underground muziek.
Op de Stationsweg zat op
nummer 143 disco Bolland. Op

een singletje van Shocking Blue
trof ik nog een hoesje van deze
platenzaak, waar tegenwoordig
een telefoonwinkel huist.

De Gruyter
Wat ook nooit mag worden vergeten in de categorie ‘verdwenen merken’ is de Gruyter. Deze
winkelketen heb ik al uitgebreid
besproken in mijn artikel in De
Haagse tijden van 5 februari
2019 maar wellicht is het leuk
om nog wat verpakkingen uit
die tijd af te beelden.

Supermarkt A&O
Den Haag heeft in de vorige
eeuw ontelbare supermarkten
gekend, vaak ontstaan uit eenmansbediening zoals de winkels
van de Spar, Simon de Wit, de
Gruyter en de Kroon. Denk verder aan de Coop, die filialen had
door heel Den Haag, Peha, met
meerdere filialen, Profimarkt,
C1000, de Konmar en Saba.
Maar ook bekend waren de
winkels van A&O, een keten van
groothandels en supermarkten
met een gezamenlijke inkoop en
bestaand vanaf 1964. Met Kroon
en Tip vond in 1979 een fusie
plaats tot Markant. In 1995 ging

dit samen met Vendex, dat via
de Konmar (Laurus) uiteindelijk
is opgegaan in de Jumbo, een
zeer succesvolle supermarktketen. Op de afbeelding een
slagersverpakking van A&O.
Reclame Nederlanden
van 1845
Verzekeringsmaatschappijen
hadden we ook volop in de
vorige eeuw. We hebben ze nog
steeds, maar de meeste zijn
gefuseerd en hebben andere
namen gekregen. Zo was er de
Ago, de Olveh, de Bataafsche
van 1806, de Nillmij, NezamNezifo (met fraaie reclameborden op de Haagse trams) en de
Nederlanden van 1845. In 1945
gaven ze ter gelegenheid van
het honderdjarig bestaan een
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erdwenen en vergeten?
bordspel uit dat veel gelijkenis
had met het bekende Ganzenbord (zie mijn vorige artikel in
DHT van 14 april).
Het bedrijf, dat later is opgegaan in Nationale Nederlanden, maakte reclame op onder
andere de Haagse autobussen.
Elke autobus van de HTM was
aan de achterzijde voorzien van
een fraai emaillen reclamebord.
Met ruim tweehonderd bussen
op straat moet dat destijds een
aanzienlijk bedrag zijn geweest.

De Betuwe
Een merk dat lang heeft bestaan
was de Betuwe-Tiel. Maatschappij de Betuwe ontstond reeds
in 1885. Daarvoor was het een
azijnfabriek. De directeur van
deze fabriek ontdekte jam op
een van zijn zakenreizen naar
Engeland en bracht dit product
naar Nederland. Hierbij was het
grote voordeel dat Tiel rijk was
aan fruitkwekers. Naast jam
ging de fabriek ook appelstroop
vervaardigen, mede omdat er
op suiker geen accijns werd
geheven. In de jaren dertig
werd er een reclamemiddel
gezocht en gevonden in Flipje,
een frambozenmannetje met
een koksmuts. In de producten
van de Betuwe, inmiddels ook
uitgebreid met chocoladepasta,
werden strookjes van verhalen van Flipje en zijn vrienden

bijgevoegd; grappige maar ook
leerzame verhaaltjes, die in een
album konden worden geplakt.
De producten van de Betuwe
staan bekend om hun duurzame
verpakkingen en menig blikje
appelstroop of pasta is nog in
gebruik als opbergpot voor spijkers, punaises of schroefjes. Op
de jampotten zaten spaarzegels
die konden worden uitgeknipt
en leidden tot de aanschaf van
Flipje-boekjes. Deze zijn tegen-

woordig geliefd bij verzamelaars. Ik zou ze graag bezitten!
In 1986 wordt de Betuwe
overgenomen door Hero. Leuk
detail is dat Flipje meeverhuist
naar de nieuwe producent, die
ook nog nieuwe boekjes van
Flipje op de markt brengt.

Sigaretten
Tenslotte het rookgenot, in de
jaren zestig heel gewoon. Bij
elke verjaardag stonden de
sigaretten van Roxy, Mantano,
Chief Wip, Lexington, Belinda,
North State of Caballero op tafel
en zat oom Freek met een dikke
bolknak van Agio, Willem II,
Elizabeth Bas of Ritmeester te
genieten in wolken rook, terwijl
vader een pijp rookte gevuld
met Clan pijptabak met heerlijke
karamelgeur, Coopvaert, Old Cavendisch, Van Rossems Troost,
of de heerlijke smaken van Van
Nelle, Friesche heerenbaai of
Amphora van Douwe Egberts.
Die tijden zijn voorbij. De roker
wordt tegenwoordig met de nek
aangekeken, en mag alleen nog
in zijn huis genieten van zijn
rokertje. Ook op de buitenterrassen is het tegenwoordig not
done te genieten van rookwaar.
Met het verbod op roken in

het openbaar verdwenen ook
alle reclame-uitingen, zowel in
de sigarenwinkels als op het
openbaar vervoer. Zo hadden de
Haagse geelgroene trams op de
voorzijde een Lexington reclamebord, uiteraard van emaillen.
En waren de zijkanten van tram
en bus uitgerust met prachtige

borden van Willem II. Dit zijn
tegenwoordig collector-items.
Maar ook de fraaie sigarenkistjes, vaak van hout maar ook veel
van metaal, waren een lust voor
het oog en nog veel in gebruik
voor het opruimen van kleingoed.
Tot slot
Met dit artikel heb ik u meegenomen naar vervlogen tijden
waar geluk nog heel gewoon
was en reclame-uitingen bestonden uit fraaie emaillen borden en verpakkingen die vaak
als kunst ontworpen waren.
Vooral de verpakkingen van
de Gruyter waren vaak ware
kunstwerkjes, maar ook de
beschuitbussen van diverse
merken en sigarendoosjes
worden door liefhebbers
van historie voor het nageslacht bewaard en samen
met koffieblikken van Van
Nelle en Douwe-Egberts met
liefde onderhouden en verzameld. Natuurlijk heb ik lang niet
alle merknamen kunnen benoe-

men, dan zou dat een boekwerk
worden. Lezers zullen wellicht
opmerken het merk V&D te
hebben gemist in mijn verhaal.
Ik kan u geruststellen. V&D was
een dermate belangrijk merk
waaraan ik een apart artikel wil
wijden voor

De Haagse Tijden. Om uw
interesse te prikkelen eindig
ik dit artikel met een speldendoosje van V&D.
Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl
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Een bijzonder monument
O

p het terrein van de voormalige stichting Rosenburg, nu onderdeel van Parnassia Groep, staat een bijzonder monument aan
de Nectarinestraat. Het is in 2017 onthuld als herdenkingsplek
voor gedeporteerde Joodse patiënten, onderduikers, omgekomen patiënten en personeel van de voormalige stichtingen Rosenburg
en Bloemendaal. De Raad van Bestuur van Parnassia Groep heeft tot de
bouw van dit monument besloten om de verschrikkelijke gebeurtenissen
niet te vergeten en die te gedenken.
Herdenking
Onder normale omstandigheden vindt jaarlijks op 4 mei
bij dit monument een korte
plechtigheid plaats aan de
Nectarinestraat 10. Die is voor
iedereen toegankelijk.
Ontwerp monument
Het monument is ontworpen
door Merijn Bolink. In glad
beton maakte hij een sculptuur in de vorm van een lus,
als teken dat we de tijd terug
zouden willen draaien om alle
onrecht ongedaan te maken.
Maar dat kan niet. We kunnen de tijd niet terugdraaien.
We kunnen wel herinneren
en gedenken. Daarom staat
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op de zijkant: Vergeet nooit.
Aan de buitenkant van de lus
staat: 1940 – 1945. Aan de
binnenkant is ruimte voor een
digitaal scherm. Daarop staat
een uitsparing van een Joodse
kandelaar, een menora. Die
uitsparing laat de achtergelaten leegte zien van het Joodse
gedachtegoed dat verdwenen
is. Daarboven branden zeven
kaarsen. Als de langzaam brandende kaarsen opgebrand zijn,
zet een hand nieuwe kaarsen
neer en steekt die aan. Zo is
er altijd licht voor degene die
weggevoerd zijn en voor hen
die geleden hebben. Al vanuit
de verte zijn de zeven brandende lichtpuntjes te zien. Raak

het scherm aan en er komt
een tekst tevoorschijn met de
geschiedenis van het drama dat
zich hier afspeelde. Daaronder
staan alle 251 namen van de
weggevoerde Joden.
Krukjes om in gesprek
te gaan
Rond het monument staan
zes groene krukjes op ruime
afstand van elkaar en van het
monument, zodat mensen in
een rolstoel er gemakkelijk bij
kunnen komen. Op ieder krukje
staat een tekst ter overdenking
en meditatie. Je kunt over een
tekst (zie hiernaast) ook met
elkaar in gesprek gaan, als je
daar samen zit.

Mensen zijn pas vergeten als hun namen vergeten zijn (onbekend)
Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht (Hendrik Matheus van Randwijk,
1909 – 1966, journalist en verzetsstrijder)

Zonder geheugen is er geen cultuur. Zonder geheugen zou er geen
beschaving, geen enkele maatschappij, geen toekomst zijn
(Elie Wiesel, 1928 – 2016, schrijver, winnaar Nobelprijs voor de
vrede, Auschwitz-overlevende)

Wat gebeurd is, kan niet ongedaan gemaakt worden, maar men
kan wel voorkomen dat het weer gebeurt (Anne Frank, 1929 –
1945, schrijfster van het dagboek Het Achterhuis, omgekomen in
Bergen-Belsen)

Aan deze wereld die zo vol dissonanten is, zou men niet de kleinste
dissonant mogen toevoegen (Etty Hillesum, 1914 – 1943. Schrijfster dagboek. Vermoord in Auschwitz)
Monsters bestaan, maar er zijn er te weinig om echt gevaarlijk
te zijn. Gevaarlijk zijn de gewone mensen, de functionarissen, die
bereid zijn te geloven en te handelen zonder vragen te stellen
(Primo Levi, 1919 – 1987, schrijver, Auschwitz-overlevende)

Monsterseweg
Op de locatie van het voormalig
psychiatrisch ziekenhuis Bloemendaal aan de Monsterseweg,
nu ook onderdeel van Parnassia
Groep, hangt tegen een muur
van de kerk een kleiner monument met eenzelfde scherm.
Bijzondere plek
Het monument is sinds 2017
voor velen een bijzondere plek

Geef uw meubels
een tweede kans
Gespecialiseerd in:
* Herstofferen van banken
en fauteuils
* Stofferen van leren meubels
* Vernieuwen van binnenwerken
* Fauteuils op lengtemaat maken
* Fineren en politoeren
* Antiek-restauraties
* Biezen, Rieten en Rotan stoelen
* Leerrestaurateur/stylist
* Optimale service,
garantie en
kwaliteit

Ambachtelijke
Meubelstoffeerderij

DREWES

geworden. Zowel jongeren als
ouderen denken hier na over
de wereld en over het leven. Er
worden geregeld bloemen en
steentjes neergelegd. Steentjes
neerleggen op een graf leggen
is een Joodse gewoonte.
Loop er eens naar toe!
Corry van Straten
cvanstraten@planet.nl

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

werkplaats van “toen”

Enrico, Martijn, Jasper
en John Jellema

Tel: 070-3555790
info@novodent.nl

werkplaats van “nu”

Voor informatie: 06 - 25314231

U kunt ons bellen tijdens werkdagen van 10.00 - 18.00 uur
meubelstoffeerderijdrewes@live.nl
Fahrenheitstraat 273A, 2561 DV Den Haag - KvK 34223151

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

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

www.novodent.nl
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

JULES - Café Bistro

Als alles goed gaat is Jules vanaf 1 juni weer open. Het terras gaat sowieso open en
binnen alleen op reservering en niet meer dan dertig personen.

Zelf lekker koken naar oude familierecepten deden we de laatste drie aﬂeveringen. Dit keer hebben we
het afhaalmenu van Café Bistro Jules om over te schrijven. Jules zit letterlijk bij ons op de hoek en we hebben
met verbazing de ingrijpende verbouwing - nu zo’n twee jaar geleden - met eigen ogen kunnen volgen. Alles maar dan ook
àlles is vervangen, verbeterd of hersteld. Het resultaat mag er zijn. Een aanzienlijke verbetering met hoe het vroeger was,
is de open trap naar de eerste etage; het ziet er goed uit en betrekt de bovenruimte bij de zaak. Slim!
Toen wij in 1985 ons eigen bedrijf openden zat hier een enigszins alternatieve
zaak met een voordelig en vooral gezond
menu. Café De Plak heette het toen en
omdat we geen keuken hadden hield De
Plak ons prima in leven.

Alweer week zes
Als echte ondernemer moet je snel reageren op veranderende omstandigheden. Zo
hadden wij zelf al na één dag quarantaine
onze portretaanbieding (een getekend
portret voor slechts 100 euro) en was

Jules zo’n beetje de eerste met a�haalmaaltijden in Den Haag. Vorige weekend
was het compleet uitverkocht en ook
dit weekend stonden alle tafels vol met
papieren tasjes met de maaltijden. A�halen kan bij Jules alleen in het weekend,
uitsluitend op bestelling.

Thuis uit eten
Het menu is simpel. Twee voor, twee
hoofd en één dessert. Deze week vooraf
een Gravad Lax of een Salade Végétarienne. Voor het hoofdgerecht konden
we kiezen tussen agneau (lamsstoof met
asperges) of de inmiddels beroemde
kaasfondue van Jules. Wij kozen beiden
hetzelfde; vooraf de zalm en vervolgens
het lam. Wat �ijn is, is dat alles in het tasje
zit. Je eten in keurige bakjes, je drankjes en heel belangrijk: een A4'tje met
instructies over opdienen en opwarmen.

het min of meer in één keer mooi neer
kan leggen. Ook nu weer thuis uit eten
met een stevig glas Pomerol om het feest
compleet te maken. Het chocoladedessert, een tartelette met meringues, is een
de zoete afsluiter.
Je kan dus gewoon thuis uit eten! De zalm
was een makkie. Grote borden pakken,
voorzichtig het gerecht netjes op het bord
leggen en hup de dressing erover (let op:
niet te veel) en opdienen met een mooie
koele Pinot Noir. Heerlijk stuk zalm met
salade, lekker met appeltjes. Een goed
begin. De agneau was ook niet moeilijk
hoor, gewoon 7 minuten in een voorverwarmde oven en dan netjes op het bord
leggen. Lastig? Welnee, de chef van Jules
heeft het zo opgemaakt/verpakt dat je

Thuis uit eten, het is voor ons een beetje
wennen. Maar als het altijd zo is als het
menu van Jules, doen we het beslist vaker!
Menu à emporter
Jules Café Bistro
3 gangen € 25,Bestellen voor vrijdag 22.00 uur via
info@cafebistrojules.nl
A�halen in de tuin van Jules aan de
Koningin Emmakade 118A
www.cafebistrojules.nl
Of bel: 070 - 345 4060

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

Muziekcafé
La Gaité

In Haagse muziekkringen
is de naam La Gaité een
begrip. Het heeft echter
niet altijd deze naam
gedragen. Van oorsprong
was het gebouw van La
Gaité een bestelkantoor
van Ruttens bierbrouwerij, genaamd De Zwarte
Ruiter.
De bouw kwam rond 18981904 tot stand. Van De Zwarte
Ruiter kreeg het de naam
Speakeasy, vervolgens La Gaité,
toen de Promenade Bar en
vanaf 1988 weer café-restaurant De Zwarte Ruiter. In het
pand, gevestigd aan de Grote
Markt nr. 27, heeft korte tijd
ook nog Hecks lunchroom
gezeten. In de jaren zestig van
de vorige eeuw was La Gaité
erg belangrijk voor de opko-

mende Haagse muziek scene
en vrijwel iedere Hagenees of
Hagenaar boven de 65 jaar weet
dan ook van het bestaan van
La Gaité. Er traden ongelofelijk
veel rock ‘n roll en indo rock
groepen op. Een gouden greep:
The Motowns (indorock) met
o.a. zangeres Mariska Veres en
basgitarist Hans Consten, The
Crazy Rockers (indorock) met
o.a. indorock legendes Woody
Brunings en Eddy “C” Chatalin,
en het maandelijkse optreden
van de indorock groep Wings,
met o.a. de broers Ed en Harry
Blokdijk. Dit zijn slechts een
paar namen van de tientallen
bands die in La Gaité op de
planken stonden.
De allereerste keer dat The
Crazy Rockers er optraden was
met Woody Brunings (zang/
guitaar), Sidney Rampersad
(zang), Piet Solleveld (gitaar)
en Henny Aschman op de
drum. Op de basedrum was
door Piet zelf de naam ‘The
Crazy Rockers’ geschilderd en

ze droegen vestjes met logo,
gemaakt door de vriendin en
moeder van Henny. Het was
een enorm succesvol optreden,
waarna La Gaité de naam kreeg
van rockcafé. In 2019 vierde de
band hier ook hun zestigjarig

bestaan met nog twee leden van
het eerste uur; Woody Brunings
en Eddy “C” Chatelin. U bezoekt
La Gaité/De Zwarte Ruiter ook
tijdens de Haagse Rock Tour.
Vandaag de dag – in ‘normale’
tijden – treden er

nog regelmatig bands op in De
Zwarte Ruiter.
Robert Mindé
romin@ziggo.nl
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Van Rijksautomobielcentra
D

e geschiedenis van de Rijksautomobielcentrale (RAC) gaat officieel
terug tot 1936, maar eigenlijk nog verder, omdat in 1916 de Rijwielherstel Inrichting (RHI) werd opgericht in een tijd waarin de postbestelling vooral per fiets werd uitgevoerd. In 1926 besluit de directie van de PTT
een onderzoek in te stellen naar de levensvatbaarheid van de RHI. De aanbevelingen worden overgenomen, de dienst blijft bestaan en de naam wordt in
1929 veranderd in Automobiel-, Motorrijwiel- en Rijwielcentrale (AMRC). Er
ontstaat zowel bij PTT als bij andere rijksdiensten behoefte aan een breder
opgezette en gecentraliseerde service en er is een uitgesproken voorkeur
voor uitbouw van de al bestaande dienst. De AMRC wordt opgeheven en in
haar plaats wordt bij Koninklijk Besluit van 2 maart 1936 de Rijksautomobielcentrale (RAC) ingesteld.
RAC tijdens WOII
De RAC groeit sterk in de jaren
voorafgaande aan de Tweede
Wereldoorlog. Er vindt veel
herstel plaats aan militaire
voertuigen om een onderhoudsachterstand in te halen, mede
omdat de spanning door de
dreiging van een wereldoorlog
steeg. Kort na de bezetting in
1940 vragen de Duitse bezetters hulp van de werkplaatsen
(er zijn er inmiddels veel meer)
bij het repareren van militaire
voertuigen. Omdat dat niet altijd even snel en met veel zin
gebeurt, besluiten de bezetters
het benodigde materiaal bij
particulieren aan te schaffen. De
houding van de bezetters - die
zich aanvankelijk nog als klant
opstelden - verandert in 1943
en 1944, wanneer men grote
belangstelling begint te krijgen
voor de voertuigen van PTT zelf.
Op een gegeven moment worden
ze gewoon meegenomen, ook
al probeerde RAC-personeel de
PTT-voertuigen zoveel mogelijk
over het land te verspreiden of
ze onder te brengen bij particuliere garages. Maar omdat de
Duitsers steeds feller begonnen
te zoeken en overal binnen te

vallen en omdat ook bij de RAC
wel wat NSB-sympathisanten
werkzaam waren, werd het
steeds lastiger om de voertuigen
bij de bezetters weg te houden.

Diensten voor de overheid
Na de oorlog wordt besloten de
‘koetswerkzaamheden’ deels in
eigen hand te nemen. Ontwerpen deed de RAC al, maar omdat
het steeds moeilijker werd om
koetsbouwers te vinden, leek het
handiger een eigen werkplaats
te bouwen voor dat doeleinde.
Daaruit ontstond uiteindelijk de afdeling Constructie &
Nieuwbouw, die zich toelegde
op modi�icatie en/of bouw van
voertuigen naar de speci�ieke
wensen van de klanten van het
PTT-bedrijf. Zo groeide het RACbedrijf tot een grotere en brede
organisatie, die zich toelegde op
wagenparkbeheer (inkoop en
administratief beheer van voertuigen), reparatie en onderhoud
(in twaalf werkplaatsen) en
constructie en nieuwbouw. De
RAC werkte in de eerste plaats
voor de PTT, maar ook voor
andere overheidsdiensten. Erg
karakteristiek waren de zogenoemde RAC-hallen in de 1e van

Personeelsmeeting TU Delft, aftrap nieuwe naam PTT Autolease

der Kunstraat; twee aan elkaar
grenzende parkeergarages waar
de nieuwe voertuigen werden
gestald, alvorens naar de klant te
worden vervoerd. In die hallen
stond ook het verhuurpark, want
de RAC deed ook aan korte termijnverhuur voor PTT en andere
overheidsdiensten. Deze hallen
bestaan nog steeds, want zijn
aangemerkt als ‘industrieel erfgoed’. Het reparatie- en onderhoudsbedrijf Den Haag, alsmede
het oorspronkelijke kantoor van
de RAC in diezelfde straat zijn
inmiddels verdwenen. De afdeling Constructie & Nieuwbouw
had twee locaties: één in de Lulofdwarsstraat en een tweede in
de Koppelstokstraat in Scheveningen. De twaalf onderhoudsen schadeherstel werkplaatsen
waren gevestigd in Den Haag,
Rotterdam, Amsterdam, Utrecht,
Den Bosch, Haarlem, Eindhoven, Breda, Zwolle, Arnhem en
Groningen. Het hoofdkantoor
van de RAC bevond zich boven
de werkplaats in de 1e van der
Kunstraat tegenover de RAC-hallen. Overigens werd het hoofdkantoor in 1993 verplaatst naar
het Calandplein in een voormalig pand van PTT Post.

Collage van medewerkers

Al In de jaren tachtig ontstond er binnen de overheid discussie
over de “zin van het voortbestaan van de RAC” en het mogelijke alternatief van privatisering van dit bedrijf. Er kwam een
Interdepartementale werkgroep met de prachtige naam IBP
(Interdepartementale Begeleidingscommissie Privatisering) die
adviseerde om de RAC voor te bereiden op een overdracht naar
de particuliere markt. Nu waren er zowel binnen de overheid in
het algemeen, als met betrekking tot de toenmalige PTT al langer
geluiden dat privatisering van niet-kernactiviteiten beter zou zijn
voor de ef�iciency en dus kostenbeheersing, dus zo bijzonder was
de focus op onder meer de RAC niet.
Ontwikkeling naar
marktconformiteit
Hoe dan ook werd de directie
van de RAC de gelegenheid geboden het bedrijf te ontwikkelen
richting marktconformiteit. Er
vond in de jaren ’84 tot ‘86 een
eerste reorganisatieplaats, die
zich mede richtte op een kleiner
personeelsbestand, een ingrijpende automatisering van het
wagenparkbeheer en een grotere ef�iciency. De eerste werkplaats die het niet zou redden
was de werkplaats Haarlem. Jaren later volgde Breda. De afdeling Wagenparkbeheer ging zich
geleidelijk aan voorbereiden op
het echte beheer van voertuigen,
zoals leasemaatschappijen dat
al deden, inclusief een scherpere sturing op kosten. In die
eerste fase van de reorganisatie
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ale (RAC) tot KPN Autolease

maquette huidig gebied

afdeling onderhoud en schadeherstel werd de Business Unit
Service en de afdeling constructie & nieuwbouw werd de naam
Business Unit Transporttechniek
toebedacht. En in 1993 werd
het hoofdkantoor verhuisd naar
een gerenoveerd pand aan het
Calandplein en wijzigde de naam
PTT RAC in PTT Autolease.

werd het personeelsbestand
gereduceerd met het aantal van
25, maar er bleven altijd nog
zo’n 500 personeelsleden over.
Intussen werd de druk vanuit de
top van PTT om de vaart in het
proces van “verzelfstandiging”
te houden, minder. Simpelweg
omdat de PTT zelf object van
privatisering werd en het ook
de politiek logischer leek om het
afstoten van ”niet-kernactiviteiten” mee te nemen als onderdeel

van de integrale privatisering
van PTT. Met andere woorden:
we privatiseren eerst PTT en
we stellen een management aan
dat tot taak krijgt om de hele
PTT marktconform te maken.
Dat betekende dat de RAC wat
meer tijd kreeg om zich voor te
bereiden op die marktconformiteit. Dat voorbereiden vond
ook plaats: de afdeling Wagenparkbeheer werd omgevormd
tot een Business Unit Lease,

Ton van Rijswijk in gesprek met Jan Berghout (voorzitter Ondernemingsraad)

De boedelscheiding
Maar voordat die verhuizing
plaatsvond, was PTT al KPN
(Koninklijke PTT Nederland)
geworden, namelijk in 1988.
Drie sectoren ontstonden: het
‘groene’ PTT Telecom, het ‘rode’
PTT Post en het ‘blauwe’ concern, inclusief bedrijven zoals
PTT Autolease. De Raad van
Bestuur was formeel gevestigd
in Groningen, tot dan toe de
standplaats van de Centrale
Directie van de PTT vanwege
de eerder besloten spreiding
van rijksdiensten. In 1996
vond een verdere scheiding

Transport Techniek Delft

plaats, waarbij twee onderdelen
afzonderlijke beursnotering
kregen en twee nieuwe namen
ontstonden: KPN Telecom
en TPG (TNT Post Groep, het
postbedrijf had inmiddels de
Australische transporteur TNT
overgenomen). Bij die gescheiden beursnotering vond een
‘boedelscheiding’ plaats, waarbij
diverse staf- en concerndiensten
werden verdeeld tussen KPN
(geleid door ir. Wim Dik) en TPG
(geleid door Ad Scheepbouwer).
In die boedelscheiding viel PTT
RAC (dat inmiddels via PTT Autolease KPN Autolease heette)
toe aan de nieuwe ‘eigenaar’
TPG. Die nieuwe eigenaar begon
vrijwel meteen aan het voorbereiden van het afstoten van KPN
Autolease naar de markt. Daarbij konden marktpartijen, zoals
het altijd gaat bij een ‘veiling’,
zich inschrijven en een bieding
uitbrengen. Eind 1997 was de
besluitvorming rond: KPN Autolease werd integraal overgenomen door ABN AMRO Lease.
De nieuwe eigenaar besloot om
de onderhoudswerkzaamheden
geleidelijk over te hevelen naar
bestaande dealerorganisaties
en het schadeherstel onder
te brengen bij een al langer
bestaande schadeketen Care. De
Business Unit Transporttechniek werd verder afgestoten via

een management-buy out en de
Leasefunctie werd geïntegreerd
in bestaande activiteiten van
Auto Lease Holland, toen een
afzonderlijke poot van ABN
AMRO (later samengevoegd met
Lease Plan).

Zowel de afzonderlijke Business
Unit Service als de Business Unit
Transporttechniek bestaan niet
meer, beide ‘verzwolgen’ door
de markt. Ik spreek daar geen
waardeoordeel over uit, het is
zoals het is. Wat niet wegneemt
dat er in 1998 een einde kwam
aan het bestaan van een op zich
uniek bedrijf, dat zich in de loop
van de tientallen jaren van zijn
bestaan heeft ontwikkeld van
een puur technisch-ambachtelijk bedrijf tot een bedrijf waarin
optimaal wagenparkbeheer
de belangrijkste drijfveer was.
Maar ik ben ervan overtuigd dat
veel ex-medewerkers van dit
bedrijf met weemoed terugdenken aan hun werkend leven bij
de Rijksautomobielcentrale en
het latere KPN Autolease.
Het enige dat nog herinnert aan
de zestig jaar van de RAC zijn
de RAC-hallen in de 1e van der
Kunstraat.
Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl

pagina 16

Deze week bij

west
Tijdens de Coronacrisis houdt Omroep West je 24 uur per dag op de hoogte van
alles wat je moet weten. Daarnaast staan ook andere mooie programma’s in de
planning op radio, tv en online. Kijk op Omroepwest.nl/aangepasteprogrammering
voor het volledige overzicht of download de gratis Omroep West app.

89.3 Radio West maandag t/m vrijdag
07.00 uur
Muijs in de Morgen
Nieuws, weer en verkeer, gepresenteerd door Bas Muijs en Bart Nolles.
09.00 uur
De Radio West Hulplijn
Patrick van Houten helpt: bel tijdens de uitzending naar 070 390 5454.
12.00 uur
De Lunchshow
Een krokante lunchshow met Justin Verkijk.
15.00 uur
Gebakken Lugt
Paul van der Lugt draait de lekkerste platen ooit gemaakt.
16.00 uur
Studio Haagsche Bluf (tot 19 uur, dan non-stop muziek)
Nieuws, weer en verkeer, Tjeerd Spoor neemt je mee door de avondspits.

89.3 Radio West op zaterdag
09.00 uur
UIT!
Rogier van der Zanden geeft je alternatieve uitgaanstips voor het weekend.
12.00 uur
Broodje Bral
Sjaak Bral neemt op zijn eigen wijze de actualiteit door
14.00 uur
Hotel de Haagse Beek
Een ouderwets hoorspel, gemaakt door Sjaak Bral! (tot 14.30 uur, daarna
non-stop muziek)

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

Muziek van alle Tijden Pieter Kuipers draait op verzoek.

10.00 uur

UIT!

12.00 uur
Adres Onbekend Zoektochten naar uit het oog verloren
bekenden, met Ron Kas.
14.00 uur
Hotel de Haagse Beek (herhaling van zaterdag, daarna
vanaf 14.30 uur Non-stop muziek).

TV West maandag t/m vrijdag
Dagprogramma’s vanaf 17.00 uur:
ma: Verborgen Museumschatten Op zoek naar schatten die in depots
van musea in de regio liggen opgeslagen, met aanlsuitend Verborgen
Thuisschatten: museumwaardige schatten die mensen thuis hebben.
di: Team West Kirsten van Dissel roept samen met de politie jouw hulp in.
wo: Eruit op de Buis: Geniet vanaf je bank, met op 13 mei optredens
van diverse artiesten die in Studio Haagsche Bluf verzoeknummers
speelden en op 20 mei een rondleiding door museum Archeon.
do: Op de Kaart Jet, Pim en Annelies rijden kris kras door de regio.
vr: Uit het archief: ADO Journaal en Feest op Vrijdag
17.30 uur

TV West Nieuws

TV West zaterdag
07.30 uur

TV West Weekoverzicht

14.30 uur
Voetbalklassieker Geniet van een hele voetbalwedstrijd
uit het verleden.
17.00 uur
Westdoc Met op 16 mei Alles wordt Anders over hoe
Anton van Leeuwen tijdens de coronacrisis met zijn rijdende winkel door
Leidschendam-Voorburg rijdt.

TV West zondag
09.00
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Hoop & Leven De Universele Kerk van Gods Rijk.

17.00
Westdoc Voetbaldocumentaire van ADO Den Haag:
met op 16 mei Willy: voor Faam en Familie, over het leven van Wilfried
Kanon en op 16 mei De Kerstboom van Co over het kerstboomsysteem,
dat Co Adriaanse in het seizoen 1988/1989 introduceerde.
Download de gratis Omroep West app.

DE VOLHARDING
VOORDEELWINKEL

De Volharding Voordeelwinkel is weer open!

Vanaf heden kunt u weer bij ons terecht voor allerlei handige hulpmiddelen
die het leven thuis veiliger, eenvoudiger en comfortabeler maken.

Winkelen is bĳ ons absoluut veilig:
• We houden 1,5 meter afstand aan.
• We desinfecteren alle producten die door klanten en personeel zijn
vastgehouden.
• Wanneer het in de winkel te druk is kunt u buiten op een bankje wachten.
• U kunt bij ons pinnen en contactloos betalen.
• Wilt u langskomen voor aanschaf van een rollator? Dan vragen wij u
hiervoor een afspraak te maken zodat wij voldoende tijd kunnen
inplannen om u van goed advies te voorzien.
We zijn geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur en adviseren u
graag bij de keuze van een handig hulpmiddel. Ook in onze webshop kunt u
terecht voor tal van producten en mooie aanbiedingen.

YOS Bottle

waterfles én pillendoosje ineen
Waterfles en medicijndoos in één. Ideaal om mee
op pad te nemen. Zo heeft u overal uw medicijnen,
supplementen én water binnen handbereik!
Elke YOS Bottle heeft een inhoud van 375 ml. Aan
de buitenkant van de waterfles een afneembare
medicijnendoos met 7 aparte vakjes, voor iedere
weekdag één. Het doosje klikt met een
magneetje vast in de fles.
Ledenprijs:
Elk vakje biedt ruimte voor
meerdere medicijnen of
supplementen.
,95)
(normaal: € 14

€ 12,70

Boodschappentrolley
Playmarket Go-Up

De Go Up trolley kunt u zowel trekken als duwen.
Zo geeft de trolley enige steun bij het lopen. De
dubbele zwenkwielen maken de trolley zeer
wendbaar en stabiel, ook als hij wat zwaarder
beladen is. De tas heeft de inhoud van een ruime
boodschappentas (40 liter); u kunt er voor 20 kg
spullen in vervoeren. Aan de voorzijde een apart
koelvak voor uw gekoelde producten. De
handbeugel is in hoogte verstelbaar en
de trolley is geheel inklapbaar
Ledenprijs:
en handig om mee te nemen
in de auto.
9,00)
(normaal € 14

€126,65

Toiletverhoger

met opklapbare armleuningen
Een toiletverhoger met armsteunen is voor
iedereen geschikt die gemakkelijker wil
opstaan en gaan zitten op het toilet. Deze
toiletverhoger is stevig vast te zetten,
waardoor u veilig gebruik kunt maken van
de armleuningen en maximale ondersteuning.
De maximale belastbaarheid is 120 kg en
de toiletverhoger is tevens voorzien van
een toiletbril en deksel.
U kunt de toiletverhoger eenvoudig in hoogte
verstellen op de gewenste zithoogte en er is
geen gereedschap nodig voor het installeren.
Er zijn 3 hoogtestanden mogelijk,
8cm, 12cm en 16cm.

Ledenprijs:

€ 84,90
,95)

(normaal: € 99

Bel: 070 - 22 10 581

GRATIS verzending voor bestellingen vanaf €75.
Voor bestellingen onder €75 zĳn de verzendkosten €6,95.
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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. Heeft u activiteiten te
melden? Stuur uw gegevens op via e-mail naar dehaagsetijden@bruckel.nl of bel: 070 - 360 76 76

Nu het coronavirus ons sociale leven op pauze zet, zoeken we alternatieve manieren om het ritme te bewaren.
Vervang het theater- of museumbezoek door het bekijken van een inspirerende film of documentaire,
of het lezen van een goed boek. De redactie van De Haagse Tijden deelt enkele tips met u.
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

Films

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.

Het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) biedt een ona�hankelijke en inspirerende plek waar publiek en professionals terecht kunnen voor een
pluriform aanbod documentaires van hoge kwaliteit. Pluriform wat betreft vorm en
inhoud, maar ook wat betreft (culturele) achtergrond van de maker. Op de site idfa.nl
bekijkt u gratis een selectie van �ilms die bij IDFA hebben gedraaid.

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.
De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog

Vrijheid en onvrijheid in kaart en beeld
Heldere kaarten, gedetailleerde infographics en authentiek fotomateriaal laten de Tweede Wereldoorlog op
een nieuwe manier zien. Niet alleen de aanloop en de
oorlogsperiode komen aan bod, maar ook de doorwerking in politiek en maatschappij tot op de dag van
vandaag.

In compacte (beeld)verhalen laat de atlas de Tweede
Wereldoorlog in een uniek breed perspectief zien:
• Botsing van ideologieën in het interbellum
• Inval, collaboratie, verzet, holocaust, oorlog in
Nederlands-Indië, bevrijding
• Dekolonisatie, Koude Oorlog, vredesmissies,
Srebrenica, herdenken en vieren
In het jaar waarin we vieren dat Nederland al 75 jaar in vrijheid leeft, zijn de effecten
nog steeds waarneembaar. De Bosatlas sluit af met een overzicht van vrijheid en onvrijheid in de huidige wereld en toont daarmee aan hoe bijzonder 75 jaar leven in vrijheid
in Nederland is.
In tijden van besmetting – Paolo Giordano

All of me

Are you listening

Nederland - Diede en Emma zijn beste
vriendinnen. School, zangles, shoppen,
geinen: ze delen alles met elkaar. Alles?
Nou... bijna alles. Want Diede heeft één
geheim: ze is - al heeft ze zelf een hekel
aan het woord - helderziend. Van alle
mensen om haar heen zijn haar ouders
de enigen die het weten. Ze heeft er vroeger wel eens met anderen over gepraat,
maar die geloofden haar niet altijd, of
dachten dat ze eigenlijk gek was. En stel
je voor dat Emma haar raar gaat vinden.
Dan zou Diede haar beste vriendin verliezen. Maar wat betekent vriendschap,
als je jezelf niet helemaal kunt laten zien?
Dit ben ik vermengt documentaire met
speel�ilmelementen, die de zintuiglijke
wereld van Diede verbeelden. Net als in
eerdere �ilms van Susan Koenen draait
het ook in Dit ben ik om persoonlijke
moed. Om te groeien naar een volwassen vriendschap, zal Diede zich moeten
blootgeven.

Bangladesh Met haar lange,
grillige kustlijn
en omvangrijke
rivierdelta is het
dichtbevolkte Bangladesh een land dat
bijna ieder jaar te maken heeft met
verwoestende overstromingen. Dat gaat
alleen maar toenemen, is de verwachting
in het licht van de klimaatverandering.
De bevolking kan weinig anders dan
leren leven met dit fact of life. Kamar Ahmad maakt in deze observerende, fraai
gefotografeerde documentaire inzichtelijk hoe deze problematiek zijn weerslag
vindt in het dagelijks bestaan van een
jong gezin. Hij betrekt de kijker bijna fysiek bij een gemeenschap die in afwachting is van de door de Bengaalse overheid beloofde ondersteuning nadat huis
en haard verdwenen onder een dikke
laag modder. Het bestaan van Rakhi en
haar man Soumen is hier exemplarisch
voor. In 2009 vernietigde een krachtige
vloedgolf al hun bezittingen. Net als bijna
een miljoen anderen zocht het gezin
een veilig heenkomen op een oude dijk.
Rahki beraadt zich op de toekomst van
hun kind en vraagt zich daarbij hardop af
of die nog wel in Bangladesh ligt.

Najib’s Muziekboeket

Een urgent, elegant en uiteindelijk hoopvol essay van
de auteur van De eenzaamheid van de priemgetallen
over het virus dat ons allen in zijn greep houdt. De
corona-epidemie dreigt de grootste gezondheidsdreiging van onze tijd te worden. Het legt de verschillende
niveaus bloot waarop wij tegenwoordig met elkaar
verbonden zijn – het maakt niet uit wie of waar we
zijn, wat we nu meemaken gaat voorbij aan landsgrenzen, identiteiten en culturen. De verspreiding van
het virus maakt ondubbelzinnig duidelijk hoezeer
onze wereld geglobaliseerd is. De epidemie moedigt
ons aan de wereldbevolking als één grote samenleving te zien en dwingt ons om in te zien dat individuele keuzes
gevolgen hebben voor iedereen. De samenleving waar we ons nu mee bezig moeten
houden, is de gehele mensheid. De wereldwijde bestsellerauteur Paolo Giordano
schreef vanuit zijn wetenschappelijke achtergrond met In tijden van besmetting een
glashelder, indringend en belangwekkend betoog.

Focus & Fun Foundation

De Boodschappen Begeleidingsdienst (BBD) is in de afgelopen 28 jaar bekend geworden met het bieden van vervoer en begeleiding aan Haagse senioren bij allerlei uitstapjes en bij het doen van boodschappen. Vanaf vrijdag 15 mei om 14.00 uur wordt gestart
met een wekelijkse live-uitzending van Bingo TV op Den Haag TV. Gezellig bingo spelen
vanuit uw woonkamer, u maakt kans op prachtige prijzen zoals boodschappen- en
cadeaupakketten en kunt genieten van interviews, actuele informatie en muziek.

Aankomende weken zullen er nog diverse volgen. Op Youtube kunt u ze terugkijken of
direct meekijken als er een live stream is. Een overzicht van de speeldata vindt u op
de Facebook pagina van Focus and Fun of live op ons Youtube kanaal.

Stichting BBD met Bingo TV

Om mee te doen kunt u zich opgeven bij de Stichting BBD op woensdag, donderdag en
vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur, telefoon 070 - 364 66 61.

organiseert bij diverse verzorgingstehuizen in o.a. Den
Haag Najib’s Muziekboeket.
Bewoners mogen omwille van
de Corona-maatregelen geen
bezoek ontvangen. Om de
bewoners, de zorgmedewerkers en familieleden een
hart onder de riem te steken
kunnen familieleden van de
bewoners videoboodschappen
inzenden die in een live-stream worden vertoond en verzoeknummers aanvragen die
live worden gespeeld door Alexander Broussard en Dennis van Hoorn. Dit alles wordt
vrolijk aan elkaar gepraat door niemand minder dan Najib Amhali. Steven Breukel,
vormgever van De Haagse Tijden, zorgt met een aantal andere vrijwilligers voor de
technische realisatie. Er zijn al diverse succesvolle Muziekboeketten weggegeven.

Waar: Diverse verzorgingshuizen in Den Haag,
Rotterdam & Arnhem, te bekijken via de
livestream op YouTube. Kijk voor info:
www.facebook.com/focusandfunfoundation

het Muziekboeket
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MEDEN & PERZEN
PERZISCHE TAPIJTEN - SINDS 1975

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

ZÉÉR SCHERPE PRIJZEN
EN EEN ENORME KEUZE
Molenstraat 7 (zijstr. Noordeinde) ● Den Haag ● 070-310 69 754
info@meden-perzen.nl ● WWW.MEDEN-PERZEN.NL

de haagsche
glashandel bv
AVOND- NACHT- EN WEEKEND SERVICE
Onze servicedienst is 24/7 bereikbaar voor het leveren en zetten van glas.

Service

Sanitair
Service

Verwarming
Sanitair

Woning
aanpassing
Verwarming

Verbouwing
Woning
aanpassing

Verbouwing
Dak

Dak

WEGASTRAAT 19 t/m 21 - DEN HAAG (DE BINCKHORST)

www.haagglas.nl
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Puzzelt u mee?

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 21 mei.
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Samen komen we erdoorheen!
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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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Horizontaal
1. slijk (bagger); 7. bekwaam; 12. voertuig; 13. water bij Amsterdam; 14. glansverf;
15. dameskledingstuk; 17. beknopt; 19. geestdrift; 21. rivier in Rusland; 22. jonge carrièremaker;
43
24. medisch specialist; 27. bontgekleurde papegaai; 28. koppel; 30. Chinese vermicelli;
31. vrouwtjesschaap; 32. dienstbetrekking; 33. deel van het oor; 35. voorpui; 37. mannetjes bij;
38. papieren zakdoekje; 41. graanafval; 42. neem me niet kwalijk (excuus); 44. houten dwarsbalk;
46. enkel (alleen); 47. kunstleder; 48. boek voor in- en uitgaven; 49. zuivelproduct; 50. lastdier;
52. ver (in samenst.); 54. muurpleister; 56. huisdier; 58. het invoegen van auto’s; 61. keel-, neus- en
oorheelkunde (a�k.); 62. door ondiep water lopen; 64. hoofddeksel; 65. snijwond; 67. waterplant;
68. streling; 70. uitstapje; 72. enthousiast bewonderaar; 73. orkest voor mensen met een
59
60
verstandelijke
beperking; 76. voetbalclub uit Zwolle; 77. militaire rang (a�k.); 78. tijdelijke mode;
79. voorgerecht; 81. dwarsmast; 82. eerste vrouw; 83. ongekleed; 84. sporenplant; 86. rookartikel;
87. gekleurde inkt.
71

Verticaal
1.
76 kinderoppasser; 2. United Kingdom (a�k.); 3. open kist; 4. opwellend water; 5. koets (landauer);
6. �iets (Zuid-Ned.); 7. inwoner van Suriname; 8. afgestoken graszode; 9. voorzetsel; 10. berkelium
81 a�k.); 11. land in het Midden-Oosten; 16. scheepskamertje; 18. vertragingstoestel; 20. Leidse
(scheik.
onderwijsinstelling (a�k.); 21. bid (Latijn); 23. dierenhuid; 25. hooivork; 26. windzijde van een
85
schip;
27. karakter; 29. homoseksuele vrouw; 32. weerkundig instrument; 34. werkschuw; 36. blad
voor bepaalde beroepsgroep; 37. laagte tussen twee bergen; 39. bijenhouder; 40. deel van de voet;
42. spel met dobbelstenen; 43. dun rond wafeltje; 45. hoeveelheid; 46. tennisterm; 51. dierentuin;
53. deel van de mond; 54. brandstofcilinder; 55. plaats in Duitsland; 56. meubelstuk; 57. tegen elk
aannemelijk bod (a�k.); 59. autoped; 60. oploskof�ie; 62. Europese bizon; 63. medemens; 66. vochtig;
67. dik en zwaar; 69. dochter van Cadmus; 71. Europeaan; 73. tijdperk; 74. bankrekeningnummer;
75. proefopname; 78. raad van arbeid (a�k.); 80. aardkluit; 82. landbouwwerktuig; 85. muzieknoot.
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Veel puzzelplezier!
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Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. Bertie Bouwman te Den Haag
2. L.H. Deckers te Zoetermeer
3. Miek Stadhouder te Apeldoorn
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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.
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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: Vierendelen. Sudoku: 8-7. Kruiswoordpuzzel: Pruimenboom.
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Heeftueen (hulp)vraag?
Bel070 205 3003

www.haagsontmoeten.nl

Ook mantelzorgers kunnen hier terecht.
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altijd dichtbij!
Florence werkt aan gezondheid én zorg. Iedere dag.
Bij u thuis, bij u in de buurt of in onze woonzorgcentra.
Waar en wanneer u maar wilt.
Met Florence hebt u advies én ondersteuning altijd dichtbij.

ZORG

• Zorg thuis in uw eigen omgeving en
in onze woonzorgcentra

ONDERSTEUNING

• Onze huisverpleegkundige
denkt met u mee

• Specialistische zorg en behandeling
voor verschillende doelgroepen

• Een veilig gevoel met een hals- of
polsalarm

Florence, T 070 - 41 31 000,

