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aatst fietste ik weer eens door het Haagse Bos samen met mijn kleindochter. Een
deftig bos omdat de koning er woont. Vol
ontzag stond mijn kleindochter voor het
hek te kijken naar het grote huis, dat eigenlijk een
paleis zou moeten zijn. Jammer dat we niet door
het hek mochten fietsen. Er stond een bewaker bij
een klein poortwachtershuisje oplettend naar ons
te kijken. We fietsten verder langs de bosvijver.
Er kwamen meteen herinneringen bij mij boven
van strenge winters in de jaren negentig, toen de
vijver bevroren was en wij haar moeder leerden
schaatsen.
Naast dit koninklijke bos
hebben we verder in Den Haag
vooral veel ‘bosjes’. Behalve
de bekende Scheveningse
bosjes zijn er de bosjes van Pex,
de bosjes van Poot en niet te
vergeten het bosje van Repelaer,
een klein verstopt stukje groen
achter de Frederikstraat.
In mijn jeugd woonde ik in
de wijk Archipel, vlakbij de
Scheveningse bosjes. Als kind
ging ik daar met mijn ouders in
de jaren vijftig vaak heen om de
eendjes te voeren bij de Waterpartij. De grote vijver waar we

ook leerden schaatsen in een
van de koude winters uit mijn
kinderjaren. In de lente en de
zomer speelden we in het bos
bij de klimrekken in, wat wij ‘De
Leeuwenkuil’ noemden. Toen
we groter werden, fietsten we
met onze ouders helemaal naar
Meyendel. Je kon er fietsen door
de duinen tot aan Katwijk.
Bij Kijkduin is er ook nog Meer
en Bos. Daar was onze trouwreceptie in de jaren zeventig
en zijn ook onze trouwfoto’s
gemaakt. Verder zijn er natuurlijk de parken. Het mooiste park

Meer en Bos. Foto: Vera de Kok, Rijksmonumenten Wikimedia

Japanse tuin Clingendael. Foto: G.Lanting, Wikimedia

is het Zuiderpark en niet te vergeten het Westbroekpark. Daar
zijn mooie, grote grasvelden,
waar je ook mag barbecueën en
vuurkorfjes laten branden.
In het Benoordenhout – het deel
van Den Haag ten noorden van
het Haagse Bos - is nog het bos
van Byland. Dit is eigenlijk een
landgoed. Evenals Clingendael
met de Japanse tuin. Landgoederen met mooie grote bomen;
tegenwoordig heel geliefde
trouwlocaties. In Clingendael
gingen wij vroeger vaak met
de kinderen in het weekend
met mooi weer picknicken of
speurtochten uitzetten als er
een verjaarspartijtje was. Zo
kom je erachter dat elke groene
plek zijn eigen gebruikers
en herinneringen heeft. Niet
iedereen kan op vakantie. Of er
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is geen geld voor, of je bent om
verschillende redenen niet meer
in de gelegenheid een verre reis
te maken. Bedenk dat je niet ver
hoeft te gaan om te genieten van
de natuur.
Laatst las ik het boek Paradijs in
de Polder van Arita Baaijens. De
schrijfster is een ontdekkingsreizigster, die in alle uithoeken
van de wereld is geweest en
daar prachtige boeken over
heeft geschreven. Boeken over
tochten door de woestijn met
kamelen en zwerftochten te
paard door Mongolië. Maar
dit laatste boek gaat over het
landschap dichtbij huis. Plekken
waar we herinneringen aan hebben, plekken met verhalen. De
schrijfster moedigt je aan om je
heen te kijken en je te verwonderen over je omgeving en voor-

al niet alles vanzelfsprekend te
vinden. Het is me opgevallen
dat er nu pas steeds beter wordt
gekeken naar de vogels en de
insecten en plantensoorten
die dreigen te verdwijnen. We
beseffen zo langzamerhand dat
we niet zonder ze kunnen.
Blijf je verwonderen over
bomen. Ze zijn er vele jaren. Je
loopt in hun schaduw op het
Voorhout, fietst langs het Malieveld met die prachtige dikke
kastanjebomen. Ze zorgen voor
schone lucht en je kunt eronder
schuilen als het regent. Er zijn
gelukkig nog veel oude bomen
in Den Haag. Zoek ze op en
geniet van al dat mooie Haagse
Groen.
Ineke Seriese
ineke.seriese@ziggo.nl
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Oproepjes
Rectificatie
Op de voorpagina van
De Haagse Tijden nr. 7
(31 maart 2020) is een foto
van het gedenkmozaïek in
de Antonius Abtkerk te Scheveningen geplaatst, zonder
vermelding van fotograaf.
De betreffende foto is gemaakt door Roel Wijnants.
Foto-portret
Ik ben in het bezit van dit portret
van een - mij onbekende - jonge
vrouw, gefotografeerd door
Gerard Fieret.

Deze foto werd gemaakt
in 1970/’71 in het Haags
Gemeentemuseum, ten tijde van
de tentoonstelling Foto-portret,
waar ook werk te zien was
van Fieret. Graag zou ik alsnog
achter de naam van deze jonge
vrouw willen komen. Wie (her-)
kent deze vrouw? Vast hartelijk
dank voor de eventuele reacties.
Nico Crama
nicocrama@nbf.nl
R.A.C. Rijksautomobielcentrale
Al ruim dertig jaar woon ik in
Zoetermeer en altijd haal ik
bij de supermarkt De Haagse
Tijden. Na vele corona weken
zag ik weer een krantje liggen
van 12 mei, die ik meenam en
met grote ogen las: op pagina
14 en 15 stond het hele verhaal
over de R.A.C. Rijksautomobielcentrale in Den Haag; voor mij
een verhaal uit het verleden wat
weer tot leven kwam. Mijn man
heeft veertig jaar bij de RAC
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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

gewerkt, van 1955 tot 1995.
Eigenlijk ben ik in die veertig
jaar met de RAC opgegroeid;
alle verhalen van mijn man, we
hebben zoveel meegemaakt die
jaren en altijd was de RAC mijn
man tot steun, wat zijn werk
betrof als ook zijn collega’s. Ik
herkende zelfs
iemand op een van de foto’s,
deze persoon staat namelijk ook
in het receptieboek van mijn
man. Hij kreeg een ridderorde
van de directeur van het bedrijf,
als ik het mij goed herinner was
dat de Heer van Streun. Mijn
man overleed in 1997. Mijn
vraag aan de lezers van deze
krant: is er iemand die in dezelfde tijd voor dit bedrijf heeft
gewerkt en misschien ook mijn
man heeft gekend?
Mevrouw A. Beekman-Valk.
a.beekman-valk@hetnet.nl
‘De Plu’ van de
familie Kalisvaart
Graag wil ik reageren op het artikel over Kalisvaart in De Haagse
Tijden van 12 mei. Toen ik een
jaar of twaalf was, werkte ik in
het weekend bij ‘De Plu’ van
de familie Kalisvaart voor het
formidabele salaris van veertig
cent per uur! De werkzaamheden bestonden onder andere
uit de aardappels (kanjers van
Binten) in grote teilen gooien,
waarna ze grondig met een
borstel gewassen en goed nagespoeld moesten worden. Dit
alles gebeurde buiten op de binnenplaats en in de winter was
dat afzien! Vaak was het zo koud
dat het water bevroren was. Dan
moest je eerst het ijs breken en
was het een heel gedoe en een
hels karwei om de aardappels
te putten. Op zaterdag werden
in de keuken taarten en ander
gebak bereid door een aardige
banketbakker. Het gebak werd
op maat gesneden en alle
stukjes die eraf vielen of mislukt
waren, mocht ik opeten. Tjonge,
wat was dat een traktatie!

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, MiddenDelfland, 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

Thuis werd ik niet zo verwend
met al dat gebak. Met etenstijd
maakte ma Kalisvaart heerlijke
broodjes met roomboter met
veel verschillende vleeswaren
klaar voor iedereen die in de
zaak werkte. Als de aardappels
gewassen waren en ontdaan
van slechte plekken, moest je
ze in een groot snij-apparaat
doen, precies in het midden, en
vervolgens een zware hendel
naar beneden drukken. Dat was
heel pittig voor een jochie van
twaalf. Het moest altijd heel snel
gebeuren en na die klus voelde
je je helemaal afgepeigerd. Op
zondagochtend vroeg bestond
mijn taak uit het bakken van de
frites. Dat vond ik erg leuk om
te doen. Een grote puntzak friet
kostte in die tijd vijfentwintig
cent en voor een patatje mét,
betaalde je vijf cent extra. Ik
heb goede herinneringen aan de
familie Kalisvaart, een aardige,
hardwerkende familie. Elke keer
als ik langs rijd, moet ik aan de
zelfgebakken patat frites denken van 65 jaar geleden.
Rob van Olphen
robvanolphen@icloud.com
Banketbakkerij Osse
Voor mijn vader Dick Groenendijk ben ik op zoek naar foto’s
of naar oud-medewerkers van
Banketbakkerij Osse uit 1960.
Mijn vader is 73 jaar en werkte
als banketbakker bij Osse in de
Keizerstraat in Scheveningen.
Zijn hele jeugd woonde hij in de
Nieuwe Laantjes, een straat achter de Keizerstraat, en regelmatig denkt hij terug aan deze tijd
in de bakkerij. Hij vraagt zich
af of er misschien nog mensen
in leven zijn, met wie hij heeft
samengewerkt om eventueel
herinneringen op te halen. Of
dat er wellicht foto’s zijn uit die
tijd van de bakkerij met zijn
medewerkers. Zelf heeft hij uit
die tijd niets, behalve herinneringen. Soms is hij zelfs nog
op zoek naar de ouderwetse

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
Komt een echtpaar bij de gynaecoloog in het Westeinde
ziekenhuis. “Gefeliciteerd”, zegt de gynaecoloog.
“Hebben jullie al een naam?”
“Ja”, zegt zij, “Ik heet Wilma en mijn man heet Henk”.
Nico Bosman
We roepen alle Haagse humoristen op een mop te
mailen naar redactie@dehaagsetijden.nl,
zodat er tweewekelijks één geplaatst
kan worden onder de rubriek ‘Haags
Mopje’ en we er met z’n allen weer
even ouderwets hartelijk om kunnen lachen.

bakvormen waarmee hij in die
tijd heeft gebakken, maar die
zijn nu lastig terug te vinden.
Mijn vader en ik zien de reacties
graag tegemoet!
Diana Groenendijk
dianagroenendijk@hotmail.com
Is Sinterklaas een
slavendrijver?

de overlevering op een wit
paard en hij werd begeleid
door een tweetal zwarte raven
en hier komt dan ook de kleur
zwart vandaan. Het heeft niets
te maken met de helpers van de
echte Sint Nicolaas. Dat waren
Moren en die zijn helemaal niet
zwart. Ik ben in dit verband
eens nagegaan wie van mijn
vrienden en kennissen ik van
racisme kan betichten en ik kan
niemand bedenken. Wie doen
dat dan eigenlijk wel? U?
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
Geen woord

Nu de discussie over de vraag
welke kleur Piet, het hulpje
van Sinterklaas, dan wel moet
hebben weer oplaait - zelfs Mark
Rutte heeft hier iets over gezegd lijkt het me verstandig om maar
weer eens duidelijk te maken
waar de kleur zwart in dit
geval vandaan komt. Toen het
christelijk geloof lang geleden
ook in ons land verspreid werd,
was men zo slim om elementen
uit het reeds aanwezige geloof
erin op te nemen, teneinde de
schok niet al te groot te maken.
Denk aan de dennenboom, ook
wel kerstboom genoemd. Het
was een oud Germaans gebruik
om bij bomen offergaven neer
te leggen. Wodan, een van de
Germaanse goden, reed volgens

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

Beeld: Cornelia Troost

Doe niet als Orpheus, beste
lezer, twijfel niet, hou je aan
de regels, speel die mythe
niet in de kaart. Het verhaal
van een overlevende: ‘Ik ben
ongehoord ziek geweest,
het virus zelf gun ik geen
woord.’ Grafiek, tabel, cijfers,
statistiek. Het actuele dagelijkse overzicht. Een anoniem
mondiaal verdriet.
Theo van der Wacht
twacht@casema.nl
Fotografie

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

Vormgeving

Brückel Reclame BV

Lezersservice

De lezersservice is te bereiken van
maandag t/m vrijdag van 10 - 12 uur
op: 070 - 345 76 97
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Het Haags straatbeeld
in de vorige eeuw
A

ls lezer bent u van mij over het algemeen grote artikelen met veel illustraties gewend. Er zijn echter ook genoeg
interessante onderwerpen waar wat
minder over te vertellen valt. Daarom zal ik
vanaf heden ook zo nu en dan iets nieuws met u
delen: een praatje bij een plaatje. Op bijgaande
foto is veel te zien, waarover ik graag iets vertel
in de hoop zo uw geheugen op te frissen.
Op de foto bij dit artikel is het
26 april 1980. We bevinden ons
op de hoek van de Meppelweg
en de Dedemsvaartweg. In
1956 werden de Maisonettes
aan de Meppelweg opgeleverd,
zeer modern voor die tijd, met
een beneden- en bovenverdieping. Koelkasten waren in die
tijd nog geen gemeengoed en
in de keukens was een keukenkastje geplaatst met een ventilatiegat naar de galerij zodat je
daar producten kon opslaan die
koel moesten blijven.
Aan de voorzijde van het huis
was CV geïnstalleerd, aan de
achterzijde moest je behelpen
met straalkacheltjes. In de
kelderruimte was een enorme
CV-ketel gesitueerd, gestookt
op stookolie. Regelmatig
kwamen de tankwagens van
Wubben langs om de enorme
ondergrondse tanks te vullen.
Het toilet beneden was onevenredig groot. De architect had
hier een stortkoker bedacht
voor het huisafval, maar daar
koos de huiseigenaar niet
voor; bij elke woning werd een
ijzeren, ontilbare vuilnisbak

geplaatst die eenmaal per week
aan de straat moest worden
gezet. Er was een lift aanwezig,
maar die stopte alleen op de
tweede en derde etage. Later
is de eerste etage ook voorzien
van een liftstop.

Direct bij het intrekken van de
nieuwe bewoners meldden zich
ook allerlei handelaren aan de
deur: HUS voor uw dagelijkse
brood, Van Grieken voor melk
(eerst nog vanuit de melkbus,
later per fles), de scharensliep,
Waayer de Kaasboer, Wubben
voor eieren en Smit met een
rijdende groentewinkel. HUS
zou later concurrentie krijgen
van onder andere Steenbeek,
Binnerts en Lensvelt Nicola.
Op de foto zien we de Spijkstaal
van Cees Bosman, onze melkventer, voor de laatste flat
staan. Hier werd door Van Grieken de dagvoorraad neergezet
vanuit de vrachtwagen, waarna
Bosman er zijn ventkar mee
bevoorraadde. Deze melkwagen van Spijkstaal was voor
die tijd al luxe. Daarvoor had
Cees vele jaren een ijzeren
hond, een eenvoudige vent-

Betrokken.
Altijd maatwerk.
Met aandacht.

Op een liefdevolle manier afscheid
nemen, die bij jou en je dierbare past.
Dat is wat wij iedereen gunnen.
Merlijn
06 17 49 27 76 Den Haag e.o.
Henriëtte 06 34 01 81 07 Rotterdam e.o.

De sloop van het ‘Moors Paleis’

Meppelweg, 1980

kar met open cabine, aangestuurd door een eenvoudige
bromfietsmotor van het merk
Sachs. Ik weet nog goed dat hij
regelmatig zijn knalpot verloor
die provisorisch met ijzerdraad
aan het simpele motortje was
bevestigd maar regelmatig
losschoot, wat een enorme
geluidsoverlast veroorzaakte. Je
kunt het je niet meer voorstellen maar op de plaats waar
nu de Kromhoutbus staat was
vroeger het eindpunt van bus
36 gesitueerd. Dat kon ook niet
anders, want Den Haag hield
op dat punt op en ging over in
weilanden met kassen.
Bus 36 was een korte lijn
tussen Meppelweg en Zuiderparklaan. Daar kon worden

overgestapt op tramlijn 15
richting Staatsspoor. Maar Den
Haag breidde snel uit en reeds
op 1 oktober 1957 werd buslijn
36 doorgetrokken tot de Bouwlustlaan met een halte aan de
Rade. Een klein jaar later, op 1
mei 1958, werd tramlijn 15 omgezet in een buslijn tot de Dedemsvaartweg, later verlengd
tot de Lozerlaan. De Kromhoutbus op de foto is mede
door toedoen van uw auteur
bewaard als museumbus en
vertegenwoordigt onder andere
het materieel dat destijds op
lijn 15 reed. En dan ten slotte
de telefooncel op de foto; een
straatbeeld dat de jeugd zich
absoluut niet kan herinneren
en vaak wordt aangezien voor
een gewone telefooncel. De

Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.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!
Enrico, Martijn, Jasper
en John Jellema

Tel: 070-3555790
info@novodent.nl

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag
www.cirkelvanafscheid.nl - info@cirkelvanafscheid.nl

alarmcellen werden vanaf 1925
ontwikkeld omdat nog lang niet
iedereen een telefoonaansluiting had. Bij calamiteiten kon
dan alarm geslagen worden bij
politie en brandweer. De cellen
vertoonden door hun ontwerp
van staal en glas veel gelijkenis
met de PTT-telefooncellen. Vaak
stonden de twee cellen naast
elkaar, maar op de Meppelweg
was daar geen ruimte voor en
stond de telefooncel bij de volgende doorgang richting Leyweg. Inmiddels zijn we veertig
jaar verder en is het complete
straatbeeld veranderd. Gelukkig houden foto’s uit de tijd de
herinnering levend.

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

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

www.autohoutwijk.nl

 055 - 5059500

Boek nu uw All Inclusive vakantie naar gastvrij hotels op de
mooiste plekjes in Nederland en Duitsland, het kan nu weer !
All Inclusive Hotel Appelscha
Appelscha / Drenthe - Friesland
5 dagen voor € 266,00 p.p.

All Inclusive Hotel Der Jägerhof
Teutoburgerwald / Duitsland
5 dagen voor € 272,00 p.p.

All Inclusive Hotel Oranjeoord
Hoog Soeren / Veluwe
5 dagen voor € 292,00 p.p.
All Inclusive Hotel Op de Boud
Valkenburg / Zuid-Limburg
5 dagen voor € 265,00 p.p.
All Inclusive Hotel Eifelblick
Vulkaaneifel/ Duitsland
5 dagen voor € 272,00 p.p.

en nog veel meer All Inclusive hotels

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

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

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
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���
�

www.seniorenhulp.com

   



      


        
      


  

  


   

Onze Vrijwilligers Academie heeft behoefte aan deskundige
en geïnspireerde vrijwilligers. Het aantal mensen uit Den Haag
en Zoetermeer dat met vragen bij ons komt, neemt toe.

Wat is dringend nodig?
• Vrijwilligers die administratieve vaardigheden hebben en
ons willen ondersteunen met onze ombudsfunctie.
• Voor onze luisterlijn zoeken we 5 vrijwilligers die een aantal
uur per week met, meestal, ouderen telefonisch in gesprek
willen gaan.
• Chauffeurs die een aantal uren per week willen rijden met onze
elektrische auto voor het afgeven van maaltijden aan ouderen
en vaak alleenstaande ouderen die hun huis niet meer uit
kunnen komen.
Voor elke activiteit hebben we kleine collegiale teams.
De Academie van de Stichting Steun en Toeverlaat van de
coöperatie De Volharding kan uw vaardigheden indien nodig
verbeteren. Wat centraal staat, is uw inzet en ervaring. Voor
(reis)kosten e.d. kan een vrijwilligersvergoeding gegeven worden.
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
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Bommen op Den Haag
W

ie de titel van dit artikel leest, gaat er al gauw vanuit dat ik het ga hebben over het bombardement op het Bezuidenhout op 3 maart 1945.
Maar in de Tweede Wereldoorlog hebben de geallieerden op meer
plaatsen in Den Haag het kwaad van de Duitse bezetter met bommen bestreden.
Persoonsbewijzen
Vanaf april 1941 moesten alle
Nederlanders een persoonsbewijs hebben. Dit maakte
het leven voor onderduikers
en verzetsmensen erg lastig.
En nog lastiger was het dat
de ontvangstbewijzen van
deze identiteitskaarten op een
centrale plek werden bewaard.
Met op ieder ontvangstbewijs
een foto en vingerafdruk. Als
de Duitsers vermoedden dat je
een vals persoonsbewijs had,
konden ze dat eenvoudig en
grondig controleren. Want voor
zo’n persoonsbewijs tekende je
niet voor ontvangst.

Bovendien werd het gebouw
streng bewaakt.

Verzoek om te
bombarderen
Nederlandse verzetsstrijders hebben aan de Engelsen
gevraagd om het gebouw
Kleykamp te bombarderen.
Dit moest overdag en op een
werkdag gebeuren, omdat dan
de kasten open zouden staan.
Ook zouden dan kaartenbakken
op de bureaus staan en niet
beschermd zijn. Het was geen
makkelijke klus, de bommenwerpers moesten heel precies
mikken. Het gebouw stond dicht

Scheveningseweg 17, de smeulende puinhopen van Kleykamp na het bombardement door de
Engelsen, 11-4-1944. Foto: collectie Haags Gemeentearchief.

Gebouw Kleykamp
Deze ontvangstbewijzen lagen
opgeslagen in de Kunstzaal
Kleykamp, een grote villa
tegenover het Vredespaleis. De
Duitsers hadden dit gebouw
gevorderd en er vanaf 1941 de
Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters gevestigd. Het
stond op de plek waar nu een
modern kantoorgebouw staat.
Het was voor het verzet belangrijk dat dit archief vernietigd
werd. Ter plekke brand stichten
was geen optie. De papieren
zaten in zware, stalen kasten.

bij een woonwijk en vlakbij het
Vredespaleis. De piloten kregen
een uitgebreide briefing. Met
nauwkeurige kaarten en een
gipsen maquette van Kunstzaal
Kleykamp konden ze zich goed
voorbereiden.

rassing. Het Vredespaleis bleek
uit de lucht een goed herkenningspunt op te leveren.
De eerste vliegtuigen gooiden 500-ponds bommen met
vertraagde ontsteking, door het
dak, deuren en ramen om de
boel open te breken. Even later
kwamen andere toestellen met
brandbommen. In deze brandbommen zat per stuk 72 liter
vloeibare fosfor. Dit veroorzaakte
een nauwelijks te blussen brand
en twee uur lang dichte rook. Het
bommechanisme van het zesde
vliegtuig haperde, waardoor
de bommen niet vielen. Juist
dat vliegtuig had een Nederlandse piloot: Robbie Cohen.
Hij heeft drie keer geprobeerd
zijn bommen te laten vallen,
zonder resultaat. Gefrustreerd
heeft hij toen een aantal foto’s
genomen en is naar Engeland
teruggevlogen. Bij een missie
boven Frankrijk in augustus ’44
had hij minder geluk, hij kwam
daarbij om.
Slachtoffers
Dat er doden bij de aanval
zouden vallen, was onvermijde-

Scheveningseweg 17, de smeulende puinhopen van Kleykamp na het bombardement door de
Engelsen , 11-4-1944. Foto: collectie Haags Gemeentearchief.

zwaargewonden en 43 licht gewonden. Bij de reddingsoperatie
bleken de Duitsers het redden
van de documenten belangrijker
te vinden dan het redden van
personeel dat onder het puin
van het ingestorte gebouw lag.
Het effect
In Engeland werd de missie als
een groot succes beschouwd:
‘One of the most brilliant low-le-

een dag dat er minder personeel aanwezig is?’ Alhoewel het
gebouw volledig verwoest was,
was de schade aan de documenten niet compleet. Naar schatting een zesde tot twee vijfde
deel van de archieven was vernietigd. Omdat de documenten
per gemeente waren opgeslagen,
waren wel de ontvangstbewijzen
van hele gemeenten verdwenen.
Daar maakten de vervalsers

Het bombardement
Op dinsdag 11 april 1944 was
het zover. Zes vliegtuigen vlogen
het Nederlands gebied laag binnen, om onder de Duitse radar
te blijven. Met een omtrekkende
beweging gingen ze richting Den
Haag. Zo bleef de aanval een verScheveningseweg 17, Koninklijke Kunstzaal Kleykamp (‘Het Witte Huis’), ca. 1925. Foto: J.G. Happel, collectie Haags Gemeentearchief.

Burgemeester Van Karnebeeklaan hoek Timorstraat. Bombardement van Kleykamp, 11-4-1944.
Foto: collectie Haags Gemeentearchief.

lijk, maar men dacht dat er toch
hoofdzakelijk NSB’ers en ‘foute’
Nederlanders werkten. Later
bleek dat er wel degelijk een bericht naar London was gestuurd
dat er onder de 190 personeelsleden maar vijf NSB’ers waren.
Uiteindelijk vielen er onder het
personeel en mensen uit de
naaste omgeving 62 doden, 23

vel precision attacks of the war’.
En alle zes vliegtuigen waren
veilig op hun basis teruggekomen. De bemanningsleden
kregen allemaal medailles.
In Nederland waren er wel vragen en discussies: ‘Mag je zo’n
actie uitvoeren als je weet dat
daar onschuldige slachtoffers bij
gaan vallen?’, ‘Waarom niet op

gebruik van, door het ‘nieuwe’
persoonsbewijs te registreren in
een gemeente waarvan de ontvangstbewijzen verbrand waren.
Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl
Stadswandelingen en Fietstours in
Den Haag
www.ikgidsudoordenhaag.nl
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‘Haags Ontmoeten geeft structuur aan mijn leven’

H

aags Ontmoeten is een plek in de wijk waar alle zelfstandig wonende
Haagse ouderen en hun mantelzorgers vrij kunnen binnenlopen. Het
is een plek om te ontmoeten, ervaringen te delen en te ontspannen.
Ouderen hopen dat alle locaties weer opengaan. “Ik heb het zo gemist.”
Scrabbelen, sjoelen, bingo,
geheugentraining, schilderen en
samen bewegen en soep koken.
De 85-jarige Co van der Zanden
kan niet wachten tot ze weer
naar de activiteiten van Haags
Ontmoeten kan gaan. “Ik heb
de gezelligheid en de mensen
zo gemist de afgelopen weken”,
zegt ze aan de telefoon. Ze gaat
drie keer per week naar Haags
Ontmoeten in wijkcentrum De
Wiekslag in de Haagse wijk
Kraaijenstein. Het is als een
tweede thuis geworden.

Hart op de juiste plaats
“Als je alleen woont, geen
kinderen hebt en je wat ouder
bent, vind je het al snel goed. Je
laat iets sneller de boel de boel.
Die drie bezoekjes in de week
geven structuur aan mijn leven
en geven mij houvast. Ze zorgen
er ook voor dat ik me elke week
weer op iets kan verheugen.
Door de coronamaatregelen was
dat in één keer weg”, zegt Co

van der Zanden. Ze heeft er alle
begrip voor dat de ochtenden
moesten stoppen, maar jammer
vindt ze het wel. “Ik ben deze
nare periode goed door gekomen. De eenzaamheid steekt
soms heel erg de kop op. Je
voelt je dan even heel beroerd,
maar dankzij telefoontjes of
een bloemetje van een van de
vrijwilligers kan ik weer even
vooruit. Zij hebben het hart op
de juiste plaats.”

Groep splitsen
Nu de coronamaatregelen zijn
versoepeld gaan de locaties
van Haags Ontmoeten voor een
groot deel weer open. De 35
locaties hebben elk een eigen
gezicht en hebben verschillende
standplaatsen: van kringloopwinkels tot verzorgingshuizen
en wijkcentra. “De locaties in
een zorglocatie, kunnen nog
niet allemaal open omdat er nog
corona heerst. En op de locaties
waar ook geïndiceerde dagbe-

steding plaatsvindt, moeten we
afstemmen hoeveel mensen van
buitenaf in het pand mogen”,
legt Ellen Pals uit. Ze is projectleider van Haags Ontmoeten.

De meeste locaties gaan met
kleine groepjes en op afspraak
open. Hierdoor is het open
karakter, gewoon kunnen binnenlopen, tijdelijk niet mogelijk.
Maar de mensen zijn allang blij
dat ze weer mogen komen. Ze
hebben er heel veel zin in om
elkaar weer te zien.

Eenzaamheid
Tijdens de coronaperiode heeft
de begeleider zich geen moment
zorgen hoeven maken over
‘haar’ ouderen. “Hoewel het
zicht op de deelnemers wegviel, hadden we snel de situatie
van elke deelnemer in kaart
gebracht. Is er familie? Is er een
mantelzorger? Zo ja, wie? Het
enige waar ik een beetje mee zat
was de eenzaamheid. Mensen

Badkamer
aanpassingen

komen juist vanwege het menselijk contact bij ons. Vandaar
dat elke vrijwilliger een aantal
ouderen onder zijn vleugels
kreeg.” De vrijwilligers onderhielden elke week op een vast
moment contact met een vaste
groep om vinger aan de pols te
houden. “Gaat het goed? Redden
ze zich? Waar is behoefte aan?
Is er behoefte aan de boodschappendienst, een belcirkel
met leeftijdsgenoten of aan een
maaltijd van de Participatie
Keuken? Behalve dat contact,
belde ik zelf ook nog eens iedereen elke week voor een praatje”,
zegt Hilde Huitink.

Veerkracht
Het mooie van deze tijd vindt
ze de veerkracht van mensen.
“Ze handhaven zich en houden zich goed. Ze zijn dingen
blijven doen en waren daar heel
creatief in. Er zijn drie dames in
de buitenlucht gaan breien met
elkaar. Er zijn initiatieven buiten
ons om ontstaan. Heel leuk. De
mensen zijn nog zo zelfstandig.
Ze hebben voldoende te doen
en zaten niet met ziel onder de
arm.”
Voor meer informatie:
www.haagsontmoeten.nl

Hennink ontzorgt!

zoals een inloopdouche

• Complete verbouwingen • Timmerwerkzaamheden
• Pleisterwand afwerking • Tegelwerkzaamheden
VERDU OOK
• Technisch onderhoud • Eindschoonmaak
UR
• Totaalinstallateur • Duurzame oplossingen
WONI ZAMING
N
• Storingsdienst • Witgoed vervangen
A DV I E G E N
WA R M S &
• Loodgieter • Mechanische ventilatie
TEPOM
P
• Dakreparaties • Badkamer • Sanitair
• Elektra • Keukens • CV nieuw / reparatie

Bent u bang om te vallen in de
badkamer? Hennink denkt met u mee.
Zo kunnen wij uw bad vervangen met een
inloopdouche. Ook plaatsen wij ondersteuningsbeugels, douchestoeltjes, aangepaste
toiletten. Alles voor een veilige badkamer.

BEL VOOR ADVIES

Tijd voor een ketelcheck

(lokaal tarief)

Met een ketel onderhoudsbeurt,
voorkom je problemen, bespaar je
stookkosten en de CV-ketel gaat
langer mee.

(0900) 0105

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

Bel nu voor een afspraak!
Wij werken voor o.a.: Particulieren, bedrijfspanden, winkels & scholen en woningportefeuilles
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Riso Bianco

Nieuwe Haagse HOTSPOT wel erg rustig door corona
Riso Bianco op de hoek van de Groot Hertoginnelaan en de Conradkade had de hotspot van Den Haag moeten
worden; het coronavirus gooide echter roet in het eten... Het is een gek hoekje in de stad, waar we als
buurtbewoners wel duizenden malen voorbij zijn gereden, maar nog nooit naar binnen zijn gegaan. Tram 11
rijdt zowat door de zaak en aan de overkant vinden we sportschool van Nieuwenhuizen, waar kunstenaar en
striptekenaar Alfred Mazure de inspiratie opdeed voor zijn beroemde stripheld Dick Bos.
Witte en ook bruine rijst...
Vandaag gaan we wel naar binnen en treffen we een verrassend licht en sfeervol restaurant
aan. Midden in de zaak een
mooie houtoven voor de pizza’s.

De riso bianco (witte rijst) is
echt overal terug te vinden.
Eerst valt het niet zo op maar
dan zie je het: witte maar ook
bruine rijst onder een zorgvuldig gepolijste laag epoxy. De
tafelbladen, de bar, de plafondverlichting en ook de lampjes
op tafel. Eigenaar Ali vertelt dat
ze ruim een half jaar bezig zijn
geweest om de zaak op deze
manier in te richten.

Uitgebreide
menukaart
De menukaart
is uitgebreid;
pizza, verse pasta,
antipasti, soep,
insalate, vlees, vis
en natuurlijk
desserts. We aten deze week al
een paar keer pasta dus - hoe
verleidelijk ook - kiezen we
voor iets anders. Moeilijk, want
de houtovenpizza’s zijn aanlokkelijk, bijvoorbeeld die met
speenvarken... We gaan voor de
antipasti Riso Bianco en krijgen
een rijk gevuld bord met ao.a.
prosciutto crudo, prosciutto
cotta, mortadella, coppa, vitello,

eitjes, tomaat, salade, gedroogde
tomaatjes en tonijnsalade. Alles
supervers en van Italiaanse
topkwaliteit. Els drinkt er een
lekkere prosecco bij en Marcello een prima en biologische
Chianti. Gelukkig hebben we een
éénpersoonsportie want er moet
ook nog ruimte blijven voor het
hoofdgerecht... Els gaat voor
de gamberoni grill en Marcel-

lo kiest de grigliata di carne
mista, in goed Nederlands de
mixed grill. Beide gerechten met
verse groente, salade, knapperig
gebakken aardappeltjes met
rozemarijn en perfect gegrilde
gamba’s en diverse soorten
vlees. Bij de gamba’s drinkt Els
een goed glas Salento Bianco en
neemt Marcello nog een Chianti!
Ali en Serap
Bij het dessert, koffie met een
grappa, praten we nog wat na
met eigenaar Ali en zijn lieve
vrouw Serap. Vanaf de opening
half januari was het druk en
toen, na een kleine twee maanden al, gooide corona roet in het

eten voor deze bijzonder gastvrije ondernemers. Wij weten nu
uit ervaring dat het goed is, dus
ga er binnenkort eens lekker
of haal er bijvoorbeeld zo’n fantastische echte houtovenpizza.
We zagen op de kaart dat er 10%
korting is op de afhaalprijzen.
Riso Bianco
Groot Hertoginnelaan 206
070 4062696
www.risobianco.nl

Pizza v.a.
€ 8,50
Antipasti v.a.
€ 6,00
Pasta v.a.
€ 11,50
Hoofdgerecht v.a. € 18,50
Drankjes/wijn normale prijzen

Idee voor een Haagse kwestie?
Mail naar Milja de Zwart: haagsekwesties@dehaagsetijden.nl

Straatgevecht om Vredespaleis

Wel een restant van het plastic
waarin die was verpakt.

Toen ik voor de gemeente Den Haag ging werken in 2006, was de eis dat ik ook
in Den Haag kwam wonen. Voor een Hagenees, die de stad ten goede heeft zien
veranderen, geen grote straf. Maar ik vond het wel een beetje onzin.

Het zou goed zijn voor de band
met de stad en je zou weten wat
er speelt, omdat je er middenin
zit. Ik neem dat met een flinke
korrel zout. Ooit is er een historische molen afgebrand vlakbij
mijn huis in Schiedam. De brand
haalde de volgende ochtend het
landelijke nieuws. Maar ik had
er gewoon doorheen geslapen.

Iets soortgelijks is nu weer
gebeurd. Op een steenworp
afstand van mijn huis is begin
mei een pand gekraakt. Dat
op zich was niet te missen. Er
hingen spandoeken en affiches
en de hele buurt, zo ongeveer
vanaf de Grote Pyr gerekend,
werd volgestickerd met de kreet:
Short Stay? No Way! We kregen
ook een pamflet in de bus met
tekst en uitleg, maar ik ben bang
dat die al met het oud papier
mee is. In ieder geval was het
wel duidelijk dat dit oude kantoorpand van een jeugdzorgin-

stelling omgevormd zou worden
tot een luxe appartementencomplex, mét gym en spa en prijzig
penthouse, gericht op huurders
die maar kort in Den Haag zouden verblijven. Een ‘expathotel’,
aldus de krakers, en dat terwijl
er woningnood is.
De reden dat ik terugdacht aan
die molenbrand, is dat het pand
in de nacht van zondag 14 op
maandag 15 juni gebarricadeerd
is. De voordeur werd dichtgemetseld en er zijn hekken
voor de gevel gezet. En opnieuw
heb ik er niéts van gemerkt;
shame on me, tot zover mijn
band met mijn buurt. Zeker
omdat het ook nog eens om een
spectaculaire actie ging. Want
dit keer was de hoofdrol niet
voor actievoerders, maar voor
de gemeente Den Haag zelf!
Aan de gevel was een brief
bevestigd van een gemeen-

te-ambtenaar, de ‘teammanager
vergunningen’ om precies te zijn.
Aan het eind van de brief, in een
vetgedrukt stukje, stond waarom het pand gebarricadeerd is.
“De gemeente verwacht een aanvraag van de sloopvergunning
voordat u met de verbouwing
gaat beginnen. Totdat deze is
ontvangen en goedgekeurd, zal
de gemeente zich genoodzaakt
vinden de verbouwing fysiek
onmogelijk te maken.”
Fake news?
Ik zit nu wel dapper dit stukje
te schrijven, maar mij bekruipt
het gevoel dat dit misschien
fake news is. De gemeente als
straatvechter? In de kranten
heb ik wel over de kraakactie
gelezen, maar deze spectaculaire
wending in het verhaal heeft
alleen twitter gehaald. En hoe
diep ik ook spit in de krochten
van www.denhaag, ik stuit alleen
op onbeantwoorde vragen van

de Haagse Stadspartij, waarin
onder andere de kwestie van het
ontbreken van een sloopvergunning wordt aangekaart.

Vredespaleis
Er zit niks anders op dan met eigen ogen te gaan kijken hoe het
pand er werkelijk bij staat. Ik zie
dat het nog niet is veranderd in
het gelikte ‘Vredespaleis’, waarvan de projectontwikkelaar een
artist impression op zijn website
heeft gezet. En dat er inderdaad
dranghekken voor staan. Maar
ook dat de entree erachter niet
is dichtgemetseld. Wel liggen er
brokstukken van giboblokken
waarmee dat was gedaan. Er
hangt ook geen brief van de
teammanager vergunningen.

Ik kan niet anders dan concluderen dat het géén fake news
was. Maar ook dat de schermutselingen over het pand zowel inhoudelijk als in logistieke
zin zijn veranderd. Eerst stonden
de actievoerders en de gemeente
tegenover elkaar, in de media.
Daarna stonden de eigenaar
van het pand en actievoerders
tegenover elkaar, in de rechtszaal. Nu staan de gemeente en de
eigenaar van het pand tegenover
elkaar, op straat.
Ik ben benieuwd wie dit straatgevecht gaat winnen. Al denk ik
dat al te weten. Voor de zekerheid check ik nog één keer. Ik
zie dat er borden voor de gevel
staan: in verband met werkzaamheden hier met ingang
van 22 juni niet parkeren. De
entree is opgeruimd en er liggen
paaltjes om de boel af te zetten.
De glazen deur staat open.
Volgens mij kan ik ongestraft
door de volgende episode heen
slapen.
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De kunst van het b
H

oewel ik dit artikel ook ‘De kunst van het weggooien’ had kunnen
noemen, klinkt bewaren iets positiever, ook al komt het op hetzelfde neer. Wanneer je een dagje ouder wordt, krijgen sommige mensen de neiging om te gaan opruimen. Daar sta je dan voor je boekenkast. ‘Dat boek bewaar ik zeker en dat boek kan wel weg, of zal ik het toch
maar bewaren?’ Tijdens het doorbladeren van een stapel oude kranten en
tijdschriften vond ik een met de handgeschreven gedicht van Fieret. Gerard
Fieret (1924-2009), de Haagse schilder, fotograaf en dichter, had de gewoonte
om wanneer je een praatje met hem maakte iets op een bierviltje of een stukje
papier te schrijven of te tekenen. Zo heeft hij op 21 februari 1978 een gedicht
geschreven. De eerste zin luidt: ‘één voor één komen de ogenblikken dat we
samen zijn’. En de laatste zin: ‘laat dit niet verloren gaan’. Deze laatste zin
zette mij aan het denken en had dit artikel tot gevolg.

De roerige jaren zestig en
zeventig van de vorige eeuw
Over de uitdrukking ‘een beeld
zegt meer dan duizend woorden’ verschillen de meningen
en dat is ook wel begrijpelijk.
Veel van dit soort uitdrukkingen
die vaak in een ver verleden
ontstaan zijn, moet je niet al te
letterlijk nemen. Soms is zoiets
waar, soms niet.

Wanneer ik terugdenk aan de
tijd dat de Provo’s en De Kabouters min of meer gemeengoed
waren in onze samenleving,
denk ik in de eerste plaats aan
de krantjes, de pamfletten en de
posters. Los van de boodschap
die ze wilden uitdragen, werd
hier vergaand mee geëxperimenteerd. Nieuwe vormen en
lettertypen werden bedacht en
de tekst werd in sommige gevallen bijna fonetisch gedrukt - dat
wil zeggen zoals je de woorden
uitspreekt - en omdat niet iedereen dit op dezelfde manier doet,
gaf dit nogal eens verwarring.
Men denkt vaak dat bewegingen als Provo en De Kabouterbeweging een Amsterdamse
aangelegenheid zijn, maar dat
is een misvatting. Een stad als
Maastricht bijvoorbeeld liep
aardig voorop en dat gold ook
voor onze stad. Daar komt bij
dat een Provo van het eerste uur
en de bedenker van de Kabouterbeweging tot zijn twintigste
in onze stad gewoond heeft.
De Haagse tijd van
Roel van Duijn
Roeland Hugo Gerrit van Duijn
is op 20 januari 1943 op het
adres Jacob Mosselstraat 89 in
het Bezuidenhout geboren. Na
het bombardement op zaterdag
3 maart 1945 woonde de familie
Van Duijn enige tijd bij een oom
en tante op de Laan van Nieuw
Oost-Indië om vervolgens in een
leegstaand huis op het adres

Laan van Meerdervoort 786 te
gaan wonen. Zo’n vijf jaar later
verhuisde het gezin, Roel was
de vijfde van zes kinderen, naar
de Laan van Eik en Duinen 203.
Zijn ouders kozen bewust voor
het Montessorionderwijs en
hij heeft dan ook op de eerste
Montessorischool van ons land
aan de Laan van Poot gezeten.
Het lag voor de hand dat Roel

straat - Anna Paulownastraat
te bezetten door midden op dit
kruispunt te gaan zitten. Ik denk
dat dit de eerste politieke sit-down
demonstratie van ons land was.
Russell had enkele maanden
daarvoor hetzelfde gedaan op
Trafalgar Square in Londen.
Het ging hier om demonstraties
tegen de atoombom, de Ban de
Bom beweging.

International Times (it)

vervolgens naar het Haags Montessori Lyceum zou gaan. In die
tijd zat de onderbouw van deze
school in het gebouw Van der
Parrastraat 7, op een steenworp
afstand van het huis waar hij is
geboren. Roel deed zijn eindexamen op de Daltonschool aan
de Aronskelkweg. Vanaf 1963 is
hij in Amsterdam gaan studeren
en hier kwamen zijn ideeën met
betrekking tot Provo en de Kabouterbeweging verder tot ontwikkeling. De kiem ervan was
echter in Den Haag ontstaan.
Onder invloed van de ideeën
van de Engelse filosoof, wetenschapper en Nobelprijswinnaar
Bertrand Russell (1872–1970)
besloot Roel samen met enkele
andere scholieren op 10 november 1961 het kruispunt Java-

Roel van Duijn voor zijn geboortehuis

Een viertal voorbeelden van
publicaties uit die tijd
Van 1966 tot 1973 werd de
International Times (afgekort it)
met als ondertitel The Newspaper of Resistance in Londen
uitgegeven. Je herkende de
krant meteen aan het vrouwenkopje links bovenaan. Dit is een
afbeelding van Theda Bara, een
filmactrice uit de tijd van de
stomme film. Zowel de opmaak
van deze krant, het gebruik van
illustraties en niet te vergeten
de inhoud van de artikelen vonden navolging in ons eigen land.
Een tweede voorbeeld uit het
buitenland zijn de publicaties
die rond het muziekfestival
Woodstock Music & Art Fair in
Amerika bedacht zijn. Van 15 tot
en met 18 augustus 1969 vond

De bezetting van het Milvakamp in Kijkduin door Kabouters

dit festival plaats op een weiland in het plaatsje Bethel in de
nabijheid van Woodstock in de
staat New York in Amerika. Hier
traden onder andere op: Crosby,
Stills, Nash en Young, Janis Joplin
en The Band. Er wordt wel
gesproken van een tegencultuur
uit de jaren zestig of het hoogtepunt van de Flowerpower
beweging, de Hippiecultuur. Ook
hier weer een duidelijk verzet
tegen de bestaande orde.
In de maand mei van 1965
kwam de Provobeweging
van de grond, aanvankelijk in
Amsterdam. De eerste happening in Den Haag vond plaats
op de avond voor Prinsjesdag

Stadskrant

1965, voor het paleis op het
Lange Voorhout. Hans Tuynman
speelde hier een centrale rol bij
en later zouden onder andere
Ton Venselaar en George Kuntz
aansluiten. Er werd in die tijd
ook een blad uitgegeven, Lynx
genaamd. Het maandblad voor
het Haagse Provotariaat oftewel
het tijdschrift tegen het klootjesvolk, ook wel het ‘geschrift voor
de lieve revolutie’ genoemd.
Er zouden drie edities van
verschijnen. De bekende Haagse
kunstenaar en reclameman Jil
de la Rie maakte er illustraties
voor, zoals ook op het bijgevoegde voorbeeld, Lynx num-
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Twee Haagse Provo’s, Carl Doeke Eisma
en Ton Vensalaar

mer 3, te zien valt. Op 13 mei
1967 werd de Provobeweging
dood verklaard. Een verstandig
besluit; je kunt beter op het
hoogtepunt stoppen dan nog
een tijdje door te rommelen.
In 1969 kwam de Kabouterbeweging op gang en op 5 februari
1970 werd de Oranjevrijstaat
uitgeroepen. Was Provo nog
ten dele een onder-de-grond
beweging, de Kabouters kwamen boven de grond. Er moest
een nieuwe anti-autoritaire
maatschappij ontstaan, zoals
een paddenstoel op een rot-

tende boomstronk groeit. In
onze stad kwam in 1971 het
eerste nummer van de Stadskrant uit, uitgegeven door de
uitgeverij Oranje Vrijstaat. Deze
Stadskrant was niet alleen voor
de Kabouters bedoeld. Er was
in Den Haag op dat moment een
grote behoefte aan: “Een krities
blad, dat niet alleen door commerciële initiatieven gedreven
wordt of aan een specifieke
politieke groepering gebonden
is”. Tot ieders verbazing behaalden de Kabouters in juni 1970
een tweetal zetels tijdens de

gemeenteraadsverkiezingen.
Christy Baas–Behrendt en
Casper Schuckink–Kool namen die plaatsen in en later
Ton Venselaar. Vanaf mei
1974 trokken de kabouters
zich terug in het grote bos.
Het is niet mijn bedoeling
om in dit artikel al deze
initiatieven uitgebreid te
gaan behandelen. Mocht
u meer willen weten, dan
kunt u via internet heel
veel vinden. Het gaat me
vooral om de bijgevoegde illustratie zoals ik in
het begin ook al schreef.
Terugdenkend aan
vroeger zeggen dit
soort afbeeldingen
meer dan de geschreven teksten uit die
tijd. Dat is althans bij
mij het geval. Het was
een uiterst boeiende
tijd, laat dat duidelijk
zijn.

Lynx Provo

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
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Middenin het

publiek te laten zien!
ANNE VAN DE WEIJER
VILT AAN ZEE
BOEKHORSTSTRAAT 159

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

16-05-19 13:57

49
Zilverprijs € 500,- per kilo

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

www.haagglas.nl

Werkzaam volgens
de RIVM richtlijnen.

Speciale service voor senioren

Ondersteuning in uw
thuisadministratie
voor senioren

■
■
■
■

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

■
■
■
■

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

T. 070 399 42 41
W. utsvandergeest.nl

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

Historisch hoge prijs!

Professionele
mantelzorg
Neem contact op voor verdere informatie
of een vrijblijvende kennismaking.
Contact
Nancy van Ockenburg
info@caretohelp.nl

06-24689175
www.caretohelp.nl

Al 35 jaar een vertrouwd adres
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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.

Alfa Romeo GT 1300 Junior
G

rappig, dat ik vaak een klassieker in Den
Haag tegenkom en dan gelijk moet denken aan een vriendin uit mijn jeugdjaren,
die daar dan destijds in de buurt woonde. Dit keer
was het een donkergroene Alfa Romeo GT 1300
Junior die geparkeerd stond aan het eind van de
Laan van Meerdervoort vlakbij de ‘Chinese Muur’,
zoals die flats aan de Landréstraat werden genoemd. Daar woonde mijn toenmalige jeugdliefde
Karen de Vries, wier vader en moeder in het bezit
waren van een Jaguar XJ6 en de Toyota Corolla
Coupé - die al eerder in deze rubriek ter sprake
zijn geweest, maar dat terzijde.
Terug naar de Alfa Romeo GT
1300 Junior. Wat een fraai
model was dat, en nog steeds. Zo
jammer dat ik er begin jaren zeventig het budget niet voor had,
want in 1970 kostte hij 12.980
gulden. Tegenwoordig moet je
zo’n 25.000 euro aftikken voor
een dergelijk model in goede
staat uit deze periode. Wat heeft
die Bertone toch een fantastisch
mooi model ontworpen. In de
loop der jaren kende het verschillende uitvoeringen, maar
het model bleef grotendeels
hetzelfde. Prachtige, lange neus
met in het midden het grote Alfa
Romeo logo. Strakke zijkant met
mooie chroomomrande raampartij en een korte kont, met

daarboven de typerende wat
bolle, grote achterruit. Prachtig voor die tijd vond ik de in
het portier weggewerkte mooi
vormgegeven handgreep om
de deur te openen, met in het
midden daarvan het sleutelgat.
Deze Alfa ademde elegantie en
sportiviteit. Onder de motorkap
lag een 4 cilinder benzinemotor
met 87 pk en 1290 cc. Aandrijving via de achterwielen, vijf
versnellingen, schijfremmen
rondom en een topsnelheid van
170 kilometer. Grappig detail
was ook dat je de achterklep
moest openen via een hendel in
de portierstijl. Ja, dat dashboard
was ook een genot om naar te
kijken vanaf de redelijk strakke

stoeltjes en door het sportieve
sportstuur. Volledig in houtfinish
stijl. Voor je twee kloeke klokken
voor de snelheid en de toeren,
met daarnaast nog twee klokjes
met info over de temperatuur,
benzinevoorraad enzo. In het
midden was er ruimte voor de
inbouwradio en daarnaast het
afsluitbare handschoenenkastje.
Links van het stuur het contactslot en rechts een rijtje fraai gevormde tuimelschakelaars. Mooi
was de bekleding van de portie-

ren met een aparte draaiknop
voor de tochtraampjes. Hoog op
het middenconsole de naar je
toe gerichte versnellingspook in
een fraaie, leren hoes. Bijzonder
waren de rem- en koppelingspedalen, want die stonden rechtop,
net als bij de Volkswagen Kever,
wat wel enige gewenning vroeg.
Het gaspedaal was een soort
hangende lepel die je omlaag
moest trappen in plaats van
gebruikelijk naar achteren. Het

Beauties of the Sixties (27)
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.

fijnste van deze Alfa - en eigenlijk alle Alfa’s - is het rijden. Als
je hem startte, hoorde je meteen
die diepe brom. Het schakelen
ging licht en makkelijk en hij
reed met een grote mate van
gretigheid. Prima weggedrag.
Kortom, een heerlijke rijdersauto. Een heerlijk merk en daarom
rijd ik nog steeds Alfa Romeo,
maar wel een Brera.
John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

John Vroom (autojournalist)

‘Laat de boel maar lekker waaien’, dacht Anita en vertrok in haar Opel GT. Een van de weinige sportieve uitspattingen
van het toch meestal saaie merk Opel. De GT werd geproduceerd van 1968 tot 1973 en kostte in 1968 13.850 gulden.
In totaal werden er 103.373 van geproduceerd.
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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. Download de gratis Omroep West app of kijk op de
website Omroepwest.nl voor meer informatie.

89.3 Radio West maandag t/m vrijdag

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

Jeugdherberg
Ockenburgh
I

n De Haagse Tijden van 15 oktober 2019 hebben vragen
van mij gestaan over Jeugdherberg Ockenburgh in Loosduinen. Ik kreeg daarop een aantal aardige reacties van
mensen die meeleefden. Een daarvan was van Frans Beekman
met antwoorden die ik graag met u wil delen.

07.00 uur
Muijs in de Morgen
Nieuws, weer en verkeer, gepresenteerd door Bas Muijs.
09.00 uur
Aan de Bak
Gezellige muziek, spelletjes en een bak koffie met Patrick van Houten.
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.
(tot 14.00 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.
(tot 14.00 uur, daarna 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 aansluitend 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: met op 24/6 een concert van het Residentie
Orkest: Der Rosenkavalier van Richard Strauss vanuit het Concertgebouw Amsterdam en op 1/7 een special van Puur Gelul.
do: Parkpop Specials We kijken terug op 39 jaar Parkpop, met in deze
uitzending 2018.

Jeugdherberg, Pasen 1939

Frans kwam al direct in 1945 met zijn
moeder en tante in de buitenplaats
Ockenburgh om het schoon te maken,
zodat het in 1946 als jeugdherberg in
gebruik kon worden genomen. In 1946
kwamen er al 761 trekkers in deze
nieuwe jeugdherberg. Volgens hem (en
ik denk dat hij gelijk heeft) heb ik onder
de foto, die toen geplaatst is en die ik nu
weer heb bijgevoegd, een verkeerde tekst
geplaatst. Het moet zijn ‘Jeugdherberg,
Pasen 1939’. Want van 1935 tot en met
1940 kwamen er trekkers in de jeugdherberg de Zeemeeuw in de Vijzelstraat in
Scheveningen. De foto van de etende mensen toont ramen die niet in Ockenburgh
zijn, maar wel in de Vijzelstraat (een oud
schoolgebouw). In 1941 is deze school/
jeugdherberg op last van de Duitse bezetter gesloten.

vr: Anderhalve meter Sessies over Den Haag tijdens de coronacrisis,
met Fred Zuiderwijk.
17.30 uur

TV West Nieuws

TV West zaterdag
07.30 uur

TV West Weekoverzicht

17.00 uur
Westdoc 27/6: Team Kuststreek Documentaire over het
werk van de boswachters in het kustgebied.

West zondag
09.00
Hoop & Leven
De Universele Kerk van Gods Rijk.
17.00
Parkpop Op de dag dat de 40ste editie van Parkpop zou
zijn in het Haagse Zuiderpark, zenden we de special uit van vorig jaar met
o.a. Nile Rodgers, Skunk Anansi en Di-rect.

Download de gratis Omroep West app.

Jeugdherberg Ockenburg, scheppen

Volgens Frans is in 1957 een boekje
geschreven door Sjoerd Bakker en Leo
Schröder, Trekkers in Den Haag, uitgegeven door de Haagse Jeugdherberg
Stichting ter gelegenheid van haar vijfentwintigjarig bestaan op 21 oktober 1957,
met een voorwoord van Prof. Dr. G.A. van
Poelje. Hij was voorzitter van de Raad van
Toezicht en Advies. Het is mogelijk dat
hij de man op de foto is die in oktober in
deze krant stond. Pomme Schröder was
een bekende, die ook het volksdansen

leidde. In het bestuur van 1957 zat ook
mijn vader S.P. Hoekema als adviseur en
vertegenwoordiger der NJHC. Hoekema
was penningmeester van de landelijke
Nederlandse Jeugdherberg Centrale. Ook
wist Frans Beekman te vertellen dat er
onlangs een boek is verschenen over
Ockenburgh, onder redactie van Willem
van der Ham (zie pag. 13 Eropuit).

Jeugdherberg Ockenburg 1656

De geschiedenis van het landgoed begint
als de in 1599 geboren medicus en dichter
Jacob Westerbaen omstreeks 1650 tussen
Loosduinen en Kijkduin aan de zandweg
naar Monster Ockenburgh laat aanleggen.
Hij maakte er een echte lusthof van, waar
tal van bloemen bloeiden. Gronden voor
de jacht en een visvijver completeerden
het park en hij liet een prachtige villa
midden op het landgoed bouwen, die
eruitzag zoals bovenstaande afbeelding,
volgens een kaart uitgegeven door de
jeugdherbergstichting.
In 1946 is het dus een jeugdherberg
geworden en rond 1950 werd er door
vrijwilligers een sportveld aangelegd,
waar mijn vader S.P. Hoekema een filmpje
van maakte, waarvan links van deze tekst
een vage afbeelding.
Anje Hoekema
anjetig@gmail.com
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Eropuit!

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

Na een wekenlange pauze van het sociale leven openen musea, restaurants en theaters langzamerhand weer hun deuren, uiteraard met inachtname van de
RIVM-maatregelen. Blijft u toch nog liever thuis? Vele instanties bieden hun diensten ook online aan. De redactie van De Haagse Tijden deelt enkele tips met u.
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

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

Onder de hoofdredactie van Willem van der Ham verscheen
het boek Een kleyn paleis, de geschiedenis van de Haagse
buitenplaats Ockenburgh. In 1638 kocht Jacob Westerbaen een stuk grond in de duinen nabij Den Haag. Daarop
bouwde hij tien jaar later een buitenhuis. Hij koesterde
zijn afgelegen huis in het groen en noemde Ockenburgh
zijn ‘kleyn paleis’. De flamboyante Westerbaen was een
prominent man die de verwikkelingen in zijn tijd – de
Gouden Eeuw – op de voet volgde en van commentaar voorzag.
En hoe klein aanvankelijk ook, hij bezong zijn buiten en de activiteiten die hij er ondernam fraai in een lofdicht. Zijn initiatief strekte tot navolging.
Het midden in de duinen gelegen Ockenburgh is een plek vol geschiedenis waar tal van
belangwekkende archeologische vondsten zijn gedaan. En ook na Westerbaen liet de
tijd zijn sporen duidelijk na. Tal van aanzienlijke personen bewoonden het paleisje; zij
richtten het buiten en het omliggende park naar de mode van de tijd in. In de twintigste
eeuw, toen de stad oprukte en veel buitenhuizen werden afgebroken, kregen de door
menigeen zo geliefde buitenplaats en zijn fraaie park nieuwe functies. In 2012, toen het
buiten meer op een bouwval leek, blies een burgerinitiatief Ockenburgh nieuw leven in.
Nu pronken huis en tuin weer als vanouds.
In dit rijk geïllustreerde boek beschrijven gerenommeerde auteurs de lotgevallen van
buitenplaats Ockenburgh en omgeving in al zijn facetten. Het is een rijke geschiedenis
van een bijzondere plek.
Werk over Vrijheid in de Haagse Kunstkring

Begin juni opende De Haagse Kunstkring haar
deur weer voor publiek en liet meteen zien wat ze
allemaal in huis heeft. Ruim tachtig kunstenaars,
allen lid van deze vereniging, laten tot eind juli zien
waartoe het woord Vrijheid hen inspireert. Het zijn
beeldend kunstenaars, vormgevers, filmers, musici,
acteurs en schrijvers. Het gaat om een aangepaste
versie van de ledenpresentatie 2020, die kort voor de opening in april abrupt werd
afgelast vanwege de coronacrisis. De titel Vrijheid van toen zorgt nu voor een nieuw
elan. Vrijwel alle kunstenaars hebben zich weer aangemeld. De presentatie bestaat uit
twee delen. Tot eind juni staat en hangt er in de benedenzalen werk rond het thema
Vrijheid van 34 beeldende kunstenaars en vormgevers. Het tweede deel begint 1 juli.
Dan exposeren weer 34 andere beeldend kunstenaars en vormgevers. Bovendien zijn
er 20 korte optredens te zien van schrijvers, acteurs, musici en filmers. Afgelopen april
zouden zij op het podium hebben opgetreden. Deze keer hebben ze werk gemaakt
voor het medium video of hun eerdere optreden rond het begrip Vrijheid daarvoor
omgewerkt. Op het podium van de Kring kunnen ze door de corona namelijk nog even
niet terecht. Toegang is gratis, maar u dient wel vooraf te reserveren.
Meer informatie via www.dehaagsekunstkring.nl

Omniversum neemt u mee op een spectaculaire vakantiereis

Travel the World! Vanaf 1 juli is Omniversum weer open voor het publiek.
Deze zomer neemt Omniversum u met
zes spectaculaire grootbeeldfilms mee
op vakantie naar alle uithoeken van de
wereld. Nieuw is de speciaal voor het
grootbeeldscherm van Omniversum
gemaakte grootbeeldfilm Cuba, die u
onderdompelt in de opwindende cultuur van het eiland. Struin door de straten van
Havana en geniet van de architectuur en van de muziek en dans die het kloppend hart
vormen van de hoofdstad. Cuba vertelt het boeiende verhaal van een land dat de tand
des tijds heeft doorstaan en aan de vooravond staat van grote veranderingen.

Behalve naar swingend Cuba kunt u bij Travel the World! een bezoek brengen aan de
verbluffende Nationale Parken van de Verenigde Staten, het eeuwenoude Canadese
natuurpark Great Bear Rainforest, het mysterieuze Egypte van de farao’s en de door
BBC Earth uniek in beeld gebrachte onderwaterwereld. En de jongste bezoekers kunnen met het zeeschildpadje Bunji spannende avonturen beleven op een reis door de
azuurblauwe zeeën rond Australië. Op het 840 m² grote koepelscherm van het Haagse
filmtheater zijn het onvergetelijke ervaringen.
Meer informatie via www.omniversum.nl

ZST Live

ZST Live is het (tijdelijke) platform
voor podiumkunsten op afstand van het
Zuiderstrandtheater. U kunt het dagelijks
volgen via Facebook waar meerdere
kleine optredens zijn te bekijken vanuit
de huiskamer van vele artiesten. Op 24
juni kunt u genieten van Wolfert Brederode Trio en op 25 juni van Rembrandt
Frerichs Trio. Beide optredens vinden
plaats om 20.00 uur en zijn te bekijken via de website van het Zuiderstrandtheater
en via de Facebookpagina van ZST Live. Omdat veel artiesten inkomensafhankelijk
zijn van de optredens die zij door het jaar geven, vraagt het theater met elk optreden
of haar kijkers een donatie willen achterlaten voor de artiesten om zo hun werk te
kunnen voortzetten. Het Zuiderstrandtheater is met ZST Live aangesloten via het
platform Geef.nl, een veilige en transparante omgeving om direct steun te betuigen.
Meer informatie via www.zuiderstrandtheater.nl

De Paleiskerk Sessies van Residentie Orkest

Residentie Orkest Den Haag is terug op
het podium. In juni en juli speelt het in
de Haagse Paleiskerk drie concerten
die live worden opgenomen – vanwege
de coronavoorschriften nog zonder
betalend publiek – en vervolgens gratis
te zien en horen zijn op residentieorkest.
nl/paleiskerksessies. Concertmeester
Wouter Vossen: “Muziek kun je maar tot
op zekere hoogte alleen doen. Om dit nu weer met collega’s en publiek te delen, dat is
zo waardevol, daar heb ik erg naar uitgekeken.”

Het eerstvolgende concert Bartók en Piazzolla wordt vanaf 26 juni gespeeld. Vincent
van Amsterdam, in 2016 winnaar van de Dutch Classical Talent Award, zou al eerder
met het Residentie Orkest optreden. Vanwege de coronamaatregelen werd dat concert echter afgelast. Nu maakt de veelzijdige accordeonvirtuoos alsnog zijn swingende
debuut bij de Paleiskerksessies. Van Amsterdam soleert in Aconcagua, het beroemde
concert voor bandoneon van de legendarische Argentijnse tangovernieuwer Astor
Piazzolla. Daarnaast spelen twintig musici van het Residentie Orkest onder leiding
van dirigent en violist Wouter Vossen Béla Bartóks Roemeense volksdansen.
Meer informatie via www.residentieorkest.nl
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Herinneringen van een ex-Hagenaar; school
N

iet geboren maar wel vanaf begin 1934
getogen op de Escamplaan 43, ging ik in
september 1936 naar de kleuterschool in
de Kootwijkstraat en aanvankelijk vond ik
dat best leuk. Mij was, met vele anderen kleuters,
juffrouw Annie toegewezen, die heel aardig was.
Een van onze belangrijke bezigheden op dit schooltje was het eindeloos matjesvlechten, wat achteraf
bezien in educatieve zin weinig om het lijf had. Ook
de vele liedjes met vaak een duidelijk katholieke
grondslag voegden weinig toe aan de ontluikende
intelligentie van de aanwezige kleuters. Maar het
hield ons op een vermakelijke manier bezig en was
dus al met al een plezierige ervaring.
Dit veranderde in het tweede
jaar rigoureus, toen ik onder het
onnodig strenge regime kwam
te vallen van de non, ‘zuster
Serpentia’*, die mij juffrouw
Annie nooit heeft kunnen doen
vergeten. Zo tegen Sinterklaastijd was er iets voorgevallen
- wat precies weet ik niet meer dat mijn moeder of oudste broer
noodzaakte mij te vertellen
dat Sinterklaas niet bestond. Ik
meldde dat, plichtsgetrouw als
ik was, de volgende dag aan het
schoolgenootje naast mij, die
dit onmiddellijk weer doorvertelde aan zuster Serpentia,
die op haar beurt de zaak in de
middagpauze weer aanhangig
maakte bij zuster ‘Secretia’*,
die in de naast ons liggende
klas de orde bewaarde. (*vrij,
naar wijlen Seth Gaaikema).
’s-Middags werd er plotseling
hevig op de verbindingsdeur van
het belendende lokaal gebonsd
en ‘dat Karel maar even bij de
deur moest komen’. Nou, ik
kreeg door de dichte deur van
onder uit de zak van iemand die
ongetwijfeld zwarte Piet moest
zijn. Het resultaat hiervan was
dat ik enige dagen later, op de
‘feestdag’ van Sinterklaas, met
grote angsten zover mogelijk
van het podium wegbleef waar
de Goedheiligman en zijn Pieten
vertoefden. Dit voorval was er
mede de oorzaak van dat de
‘kakschool’ voor mij al gauw veel
van zijn glans verloren had.
Een tweede voorval, maar nu

in de eerste klas van de lagere school, versterkte mijn
ontluikende afkeer van het
schoolgebeuren. Bij een van
de gelegenheden, toen mijn
moeder en ik mijn oudere broer
Tom van de lagere school in
de Weesperstraat afhaalden,
streek de juf van de eerste klas
mij vriendelijk over de bol en
zei: “Als jij volgend jaar bij mij
in de klas komt, mag je het bord
schoonvegen en de schriftjes ronddelen”. Dit klonk mij
veelbelovend in de oren, maar
toen ik na maanden in de klas
bij juffrouw Korpel nog steeds
geen enkele keer de beloofde
handelingen had mogen verrichten, kreeg mijn vertrouwen
in de mens in het algemeen, en
in juf Korpel in het bijzonder,
een gevoelige deuk en dat is ten
aanzien van juf Korpel en het
schoolwezen ook nooit meer
helemaal goed gekomen.

Overigens was ik in het eerste
schooljaar, gemeten naar de huidige maatstaven, behoorlijk aan
het discrimineren. Dat kwam zo:
aan het eind van dat schooljaar
werd er een feest georganiseerd
in de gymzaal waar ook de
ouders bij aanwezig waren. Er
werden door diverse kinderen
allerlei sketches gedaan en ik
kreeg, anno 1938 en op zesjarige
leeftijd, de vererende opdracht
een lied te zingen met een - wat
nu lijkt - wat dubieuze tekst.
Maar oordeelt u vooral zelf.

Exemplarisch voor een R.K. jongensschool voor lager onderwijs.

Tasmanstraat 137, schoolplein van de R.K. Mariaschool. Alle foto’s: collectie Haags Gemeentearchief.

Guusje zag een negerjongen
Vol verbazing bleef hij staan
Om zo’n zwart gezicht te hebben
Staat ons baasje heus wel aan
Nooit hoef je je dan te wassen
Vuil word je natuurlijk niet
Al die ongerechtigheden
‘k Denk dat moeder die niet ziet.
“Kan ik zo’n gezicht ook krijgen”
Vraagt hij aan het negerjoch
“Ik vind het wassen zo vervelend
Toe zeg mij het middel toch”
“Nee, ik weet geen enkel middel”
Zegt de jongen met een lach
“Maar op zwart zie je ook wel vlekken
Moeder wast mij iedere dag”

Als blijk van waardering werd
mij een reep chocolade toegestopt, die ik direct weer teruggaf
met de, voor eenieder duidelijk
verstaanbare mededeling: “Ik
lust geen puur”. Ik heb op deze
lagere school, die geleid werd
door meester Nowé - jawel, de
schrijver van de spannende
Arendsoog-boeken - twee jaar
doorgebracht en verhuisde
daarna naar de Katholieke
Broederschool in de Weimarstraat/Herschelstraat. Het staat
mij vaag bij dat ik in de derde bij
broeder Laurentius zat en in de
vierde bij meester Juffermans.
Een voorval dat ik mij uit deze
periode nog goed kan herinneren, vond niet ín de school
maar daarbuiten plaats. Het was
op een mooie voorjaarsdag dat,
tegenover de school in de Herschelstraat, een paard-en-wagen
werd geparkeerd met de kennelijke wens om daar wat goederen uit of in te laden. Nu was
deze vorm van vervoer in die
dagen volstrekt normaal en het
zou dan ook niemand zijn opgevallen, ware het niet dat ‘iets’ de
onverdeelde aandacht trok van
een drietal passerende schoolmeisjes. Onderaan het paard

voltrok zich een proces dat zich
in zijn volle, majestueuze lengte
langzaam uitstrekte. Terecht
wordt nog steeds verondersteld
dat bij de uitreiking van dit soort
lichaamsdelen tijdens de Schepping, de paarden voorop in de rij
moeten hebben gestaan. Een van
de jonge dames scheen zo gebiologeerd door dit gebeuren dat
ze, ter plekke op haar hurken,
een ooggetuigenverslag gaf waar
de andere meisjes wat besmuikt
giebelend naar luisterden.
Ik bevond mij helaas net iets te
ver weg om te vernemen wat
dit commentaar behelsde, maar

was geweest, hij ongetwijfeld de
handen in opperste vertwijfeling ten hemel had geheven en
met een snik in zijn stem uitgeroepen: “hadden wij maar zo’n
spuit!” Ook de andere meisjes
hielden met name de schoenen
niet helemaal droog en zelfs ik
kon op enige afstand kennisnemen van de bekende, penetrante
paardengeur die deze natuurramp omgaf.
Het zal in de klaslokalen waar
de kinderen ongetwijfeld naar
op weg waren niet echt fris hebben geroken. En hoe ga je dat
uitleggen aan je juf of meester,

Klassenfoto van een jongenssklas van de katholieke school aan de Herschelstraat, jaren dertig.

Nijkerklaan, leerlingen en onderwijzeressen van de RK St. Rosaschool, 1938.

mocht wel meemaken dat het
paard op een zeker moment niet
voor het gebruikelijke paardenurinoir koos om zich te ontlasten van een ware, kletterende
wolkbreuk, die het hurk-zittende
kind omgaf in een nevel van oprechte, vochtige paardenliefde.
De straal was zo hevig dat als er
op dat moment een ‘brandmeester-der eerste-klasse’ aanwezig

als daar straks naar gevraagd
wordt? Tamelijk gênant, lijkt
mij. Er wordt vaak gezegd dat
de humor op straat ligt, maar in
dit geval viel er in de Herschelstraat, op tachtig centimeter
hoogte ook nog behoorlijk wat
te lachen!
Karel Koper
k.f.koper@hetnet.nl
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Wij verzorgen graag uw buiten schilderwerk,
maak hiervoor tijdig een afspraak met De Ontzorg Centrale.
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Horizontaal
1. aftreksel van kruiden; 7. uurwerk;12. borstbeen; 13. persoon van adel; 14. lokspijs; 15.
vanaf (afk.); 17. mondwater; 19. militair voertuig; 21. rivier in Friesland; 22. hoge bergtop; 24. zeer
43
krachtig; 27. op grote afstand; 28. strook papier; 30. organisatie van Afrikaanse eenheid (afk.); 31.
tijdperk; 32. oude Nederlandse munt; 33. rivier in Utrecht; 35. strijkinstrument; 37. afgemat; 38.
voorjaarsbloem; 41. wig om hout te kloven; 42. zaniken; 44. gentleman; 46. uitgaven (eetwaar);
47. plaats in de Oekraïne; 48. Islamitische vastenmaand; 49. melkkier; 50. regio of plaats; 52. groot
binnenwater; 54. Europees land; 56. schil (vel); 58. vertrek of lokaliteit; 61. sterk ijzerhoudende
grondsoort; 62. sterke lichtstraal; 64. kleine soort hert; 65. koraaleiland; 67. tentoonstellingsgebouw
in Amsterdam; 68. plechtige belofte; 70. toespraak; 72. kloosterzuster; 73. rijden in een gestolen
59
60
auto;
76. zwaar
en lomp; 77. Verenigde Naties (afk.); 78. balsport te paard; 79. strafwerktuig (strop);
81. deel van een mast; 82. Spaanse eretitel; 83. uitscheidingsproduct van de nieren; 84. paling; 86.
opening achter in de mond; 87. risicovol (link).
71

Verticaal
1.
76 bekwaam en deskundig; 2. internationale landencode Turkije; 3. plaats in Brazilië (afk.); 4.
soort klooster; 5. educatieve omroep; 6. ouderloos kind; 7. geen homo; 8. druiventak; 9. glansverf;
81
10. gecastreerde
stier; 11. Engelse voetbalclub; 16. Engels bier; 18. windrichting (afk.); 20.
bontgekleurde papegaai; 21. telwoord; 23. boomvrucht; 25. hooivork; 26. afstammeling; 27.
85
ferryboot;
29. iemand bij wie alles tegenzit; 32. ontwerper van kleding; 34. Chinese vermicelli; 36.
onderwijzeres; 37. snijwerktuig; 39. waarde vriend (Lat.); 40. aanbouw aan en huis; 42. jaargetijde;
43. larve van de langpootmug; 45. wiel; 46. toiletartikel; 51. nazaat (aver); 52. Erasmus Universiteit
Rotterdam (afk.); 54. spoorwegtraject; 55. salaris; 56. rouletteterm; 57. verdriet; 59. gemalen graan;
60. gracieus (sierlijk); 62. opmaak van drukwerk; 63. waadvogel; 66. duizend kilo; 67. cilinder; 69.
erfelijke stof; 71. droog en kaal; 73. jeugdig en pril; 74. nijlreiger; 75. drinkgerei; 78. aardkluit; 80.
ganzenroep; 82. lidwoord; 85. muzieknoot.
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■ APK
■ Onderhoud en reparatie

■ Onderhoud/reparatie airco
■ Schadeherstel
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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.

0174-768888
info@deontzorgcentrale.nl
www.deontzorgcentrale.nl

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

Sudoku A
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comfortland.n

SUDOKU
3 7
6
8
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7
5 3
8

Tekening: 12
Wim Hoogerdijk/Who
15

Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. Henny de Kok te Den Haag
2. M.A. Dingeman te Zoetermeer
3. Arita Immerzeel te Driehuis

K
T

X

KADOBON

Inwisselbaar bi
j

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 4 juni.

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.

O
R

€

In elke editie van De Haagse Tijden kunt u drie verschillende puzzels maken. In de
eerste puzzel wordt u gevraagd het woord te raden dat is uitgebeeld. In de tweede
puzzel moet u de sudoku-opgave oplossen. De derde puzzel is een kruiswoordpuzzel. Hier volgen de juiste antwoorden van de vorige krant.
Woordraadsel: Stoelgang, Sudoku: 4 - 5, Kruiswoordpuzzel: Dwergpapegaai.

RAAD HET WOORD
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■ Verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

Of u nu voor onze showroom of de werkplaats komt... de koffie staat klaar!
SNEEUWBALSTRAAT 138A • DEN HAAG • 070 -345 21 37 • WWW.SNEEUWBAL.NL
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Nu tijdelijk een heerlijk
cadeau bij een abonnement
op de Haagse Tijden!!
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JA,

ik neem een abonnement
of geef er een cadeau. U ontvangt dan
iedere 14 dagen de krant in de
brievenbus.
Ik maak het bedrag over op
NL08 RABO 0129 9222 93
t.n.v. Brückel Reclame BV

Stuur de bon in een gefrankeerde
envelop naar: De Haagse Tijden
Laan van Meerdervoort 174
2517 BH Den Haag
of mail alle gegevens naar:
dehaagsetijden@bruckel.nl

Uw naam:
Telefoon:
E-mailadres:

Cade
autip
voor
(oud)
Hagen
aars

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

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

❏ Halfjaarabonnement Nederland € 40,00
❏ Jaarabonnement Nederland € 75,00
❏ Jaarabonnement buitenland € 95,00
Deze actie is alleen geldig voor abonnementen afgesloten van 23 juni tot 7 juli 2020.

