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Zomerse herinneringen
I

n het kader
van de zomer
dacht ik na
over een nieuw artikel.
“De zomer,” gaat er dan
door je hoofd en je laat
je gedachten de vrije
loop. Er komen vervolgens de nodige herinneringen langs. In de
zomer ruik je buiten van
alles. Je hoort geluiden
van spelende kinderen
die zelfs na het eten
nog buiten mogen spelen. Kortom, een wirwar
van herinneringen. Is er
iets dat voor mij al die
zomers uit mijn jeugd
samen symboliseert?
Ja, dat is er.
Michel van der Plas
Michel van der Plas is het
pseudoniem van Ben Brinkel.
Hij is op 23 oktober 1927 in de
Weimarstraat op nummer 325
geboren. Zijn vader handelde in
textiel. Ben ging naar de lagere
school in dezelfde straat en
hierna naar het kleinseminarie
in Heemstede, omdat hij priester wilde worden. Hij schreef
in die tijd al gedichten en dat
werd door de directie van het
seminarie niet erg gewaardeerd.
Dit deed een priester niet, vond

Michel van der Plas

De zomertram
Daar komt hij, zwaar van ouderdom,
statig en traag het hoekje om
van dromen en herinneringen;
hij belt: hij ziet me heus wel staan,
zijn open wagen achteraan,
de zomertram naar Scheveningen.
En kijk, ik ben weer onverwacht
een jongen van een jaar of acht,
en voel me rijk en hou van hem,
die feestelijke gele tram.
Daar rijdt hij, haastig voor zijn doen,
de stad uit onder ’t wuivend groen,
en ik stel me ongeduldig voor
dat ik ver weg de zee al hoor
als we de Parkstraat in gaan draaien;
maar bij de Frankenslag begint
er toch pas echt een koele wind
over de hoofden heen te waaien.

men. Toen er enkele gedichten
van hem in een tijdschrift geplaatst werden - hij had gebruik
gemaakt van het pseudoniem
Michel van der Plas - en een
van de leraren hier achter
kwam, werd hij van school
gestuurd. Hij heeft de middelbare school op een avondschool
afgemaakt en ging vervolgens
naar Nyenrode. Hierna ging hij
als journalist bij het Elseviers
Weekblad werken. In 1952 is
hij getrouwd met Cella de Jong.
Vijf jaar later is hun zoon Theo
geboren. Michel heeft meer dan
tachtig boeken geschreven over
diverse onderwerpen, maar hij
werd vooral bekend als tekstschrijver voor cabaretiers als
Frans Halsema, Wim Kan en
Wim Sonneveld, en ook voor
de schrijver Godfried Bomans
heeft hij teksten geschreven.
Los van enkele literaire prijzen
heeft hij in 1998 via de Katho-

Loosduinsekade 175
2571 BW 's-Gravenhage
Tel: 070-3603927
info@vd-vlugt.nl
www.glashandel-vandervlugt.nl

lieke Universiteit Nijmegen een
eredoctoraat gekregen. Michel
is op 21 juli 2013 in Leidschendam-Voorburg overleden.

De zomertram
Tussen 1967 en 1975 zond de
KRO het programma Cursief uit.
Het gaat hier om een satirisch
radioprogramma en Michel
schreef hier teksten voor. Een
van die teksten is getiteld De
zomertram. Ruud Bos heeft
hier muziek bij gemaakt en dit
lied is onder andere door Wim
Sonneveld en de groep BLØF ten
gehore gebracht. De naam van
dit lied is veranderd in: Scheveningse tram. Ik vraag me af of
deze tekst zich ervoor leent om
gezongen te worden, maar goed,
wie ben ik? De tekst omschrijft
voor mij precies het gevoel van
toen. Samen met je ouders of
met vriendjes en vriendinnetjes
naar het strand gaan. Einden

TOTAALINSTALLATEUR

(0900) 0105

(lokaal tarief)

www.hennink.info

lopen en als je geld genoeg had,
terug met de tram. Wachten in
een lange rij en als alle zitplaatsen bezet waren, proberen een
staanplaats te bemachtigen,
want dan mocht je voor je beurt
gaan. Vooral die open wagen
was spannend. Het glimmende
koper en de gladde geverniste
banken. Boterhammen met zand
eten en thuis het laatste zand uit
je sokken schudden.
Ik ben zo vrij geweest om een
deel van het gedicht weg te
laten omdat het anders wel
erg lang wordt. Ik verbeeld me
zelfs dat het hierdoor beter is
geworden, maar laat Michel dat
maar niet horen. Hoewel ik zelf
ook wel gedichten gepubliceerd
heb, kan ik niet in zijn schaduw
staan.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Nu krijgt de wagen vleugels en
ik weet dat ik er bijna ben,
omdat de motor hoog gaat zingen.
En dan draait hij het Zeeplein op
met al zijn vlaggetjes in top,
de zomertram naar Scheveningen.
De dag gaat veel te vlug voorbij
in �litsen en in schitteringen.
En al die tijd, in ’t hemelsblauw,
wacht boven in de verte trouw
de zomertram van Scheveningen.
Ik zit weer op het glimmend hout.
De richelvloer ligt vol met goud
van ’t laatste afgeschudde zand,
en ‘k hou mijn schelpen in mijn hand.
Op een balkon hier ver vandaan
moet nog een schepje van mij staan.
Michel van der Plas
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Oproepjes
Aangeboden: gehele collectie
De Oud Hagenaar
Ik ben in het bezit van de
volledige uitgave van De Oud
Hagenaar, vanaf nummer 1
(februari 2009) t/m het laatste
nummer van februari 2019. De
collectie is nog geheel in nieuwe
staat. Mocht er belangstelling
zijn onder uw lezers om deze
collectie (tegen een overeen
te komen vergoeding) over te
nemen, kunnen zij contact met
mij opnemen.
Jan van Zonneveld
janvzonneveld@casema.nl

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

Theo van der Blom
Ik ben op zoek naar Theo van
der Blom, geboren op 18 mei
1948 of ’49. Theo woonde eind
jaren vijftig, begin jaren zestig
in de Jan de Baenstraat. Ik zat
bij hem op school in de Van
Ostadestraat bij Juffrouw Euwe
en Meester Zeedok. Zelf woonde
ik in de David Blesstraat. Samen
hebben wij vaak gekampeerd.
Mocht u Theo kennen, neemt u
dan graag contact met mij op.
Bram Overduin
bramenriaoverduin@gmail.com

De burgemeester van Den Haag
De burgemeester van Den Haag
Fietst op zijn �ietsje door Haagse straten
Hoort Hagenaars en Hagenezen luidkeels praten
Vult met een beschuitstuiter van een kof�iehuis zijn lege maag
De burgemeester van Den Haag
Zit bij de thuiswedstrijden van ADO in het stadion
Staat bij de vreugdevuren op een Schevenings balkon
Drinkt bij de oude Mol een Kompaan met volle kraag
De burgemeester van Den Haag
Plaatst gele deksels op alle groene vuilnisbakken
Zal neffâh nooit de Haagse ooievaar laten zakken
En wie aan zijn Den Haag komt, krijgt de volle laag

De burgemeester van Den Haag
Voelt zich thuis in het zand en op het veen
Is als een vader, soms zacht, soms als een steen
Vecht voor zijn stad, met woorden, maar ook met beitel en zaag

Op zoek naar foto’s van
scholen
In verband met het schrijven
van een boek ben ik op zoek
naar foto’s van de scholen die ik
ooit bezocht heb. Het gaat om de
Pasteurschool (Pasteurstraat),
de Linnaeusschool (houten
gebouw in het plantsoen van de
Paets van Troostwijkstraat), de
Willem Ruys mulo (Withuysstraat en Bresterstraat) en de
school in de Vermeerstraat. Zowel foto’s van buiten als van de
binnenkant zijn welkom. Voor
een afspraak, kunt u mij bellen
of sms’en op 0647285452.
Egbert Jonkman
Oproep aan tbc-patiëntjes en
betrokkenen
Op mijn vorige oproep heb ik
mooie reacties ontvangen, waarvoor veel dank. Voor deel drie
over jeugdgezondheidszorg in
de twintigste eeuw heb ik interesse in verslagen, belevenissen,
brie�jes, foto’s, enz. over en in
sanatoria. Ook in herinneringen
aan de ‘Eerste Nederlandse
Buitenschool’ in Den Haag ben
ik geïnteresseerd. Deze bijzondere ervaringen die bij vele
betrokkenen nog levend voor
de geest staan, mogen voor ons
nageslacht niet verloren gaan.

De burgemeester van Den Haag
Woont er zelf ook heel graag
Van harte welkom Jan...
Cor van Welbergen
Cor.Welbergen@minbzk.nl

Informatie wordt, indien gewenst, retour gezonden. Op de
website www.uitgeverijgalgje.nl
vindt u o.a. de tekstinzage
betreffende de twee eerder door
mij uitgegeven titels Vakantiekolonies voor ons bestwil en Kom
kinderen naar buiten.
Jannie C. Souverein-Bouwman
info@uitgeverijgalgje.nl

Foto: Gemeente Den Haag
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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

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 vriend tegen in Marlot die tegen mij zegt: “Ik heb
laatst nog waterpolo gespeeld”, waarop ik vraag: “En…?” Zegt
hij “Was best leuk... tot mijn paard verdronk.”
Elly Bergsma
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.

Het Haagse Geveldier
Van een vriendin kreeg ik De
Haagse Tijden van 12 mei 2020
toegestuurd, omdat hierin een
artikel staat over Het Haagse
Geveldier. Een heel interessant
thema. Superleuk dat jullie hier
aandacht aan besteden! Een
aantal geveldieren uit het artikel
komen terug in de Haagse
Dierenroute - een stadwandeling langs dierenbeelden
en ornamenten die ik in 2015
heb gemaakt. Deze route gaat
langs 37 dierenkunstwerken
in het centrum van Den Haag
en beschrijft van ieder kunstwerk het ontstaan (voor zover
te achterhalen) en de (symbolische) betekenis. De route
heb ik gemaakt als hobby en is
onderdeel van mijn (virtuele)
Dierenmuseum dat gaat over
het dier in de kunst en cultuur.
Mocht u interesse hebben, is er
een impressie van de Haagse
Dierenroute op de website
www.dierenmuseum.nl te
vinden.
Henny van Rij
info@dierenmuseum.nl
De Paramaribostraat
Graag wil ik reageren op het
artikel van Jan Jehee over de
school in de Paramaribostraat.
Ook ik heb daar op school
gezeten, maar dan op de
zogenoemde Bisschoppelijke
Kweekschool. Ik wist niet dat
in een gedeelte van het gebouw

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

ook een lagere school zat. Het
was een oud krakkemikkig
gebouw geworden, met slechte
verwarming en ventilatie. De
gymnastiek kregen we in de
ULO-school aan het Westeinde.
Ook hier waren de broeders ‘de
baas’. De naam meester Nuyens
(gymnastiek) doet in dit verhaal
ook de ronde. De heer Nuyens
gaf gymles tijdens de eerste
twee jaren van mijn verblijf in
de Paramaribostraat. Hij was
toch wel een monument in de
geschiedenis van de broeders
van Maastricht in de jaren veertig t/m zestig. Ik zie hem nog
op zijn brom�iets aankomen,
gekleed in een dik leren jas. Hij
gaf gymles op de bovengenoemde ULO school en naar ik meen
ook op de lagere school van
de broeders in het Westeinde.
Later gaf hij verkeersles op de
nieuwe kweekschool aan de
Dia- manthorst. Wonderlijk was
het feit dat hij heel streng was in
die gymlessen en bijzonder aardig tijdens de verkeerslessen. Al
met al veel herinneringen aan
een toch wel leuke tijd.
P. van Sassen
pe_trix@hotmail.com

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
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Van kinderspelen via ‘fredikeetjes’ naar clubvoetbal

N

ajaar 1945. Na onze evacuatie in 1942 weer in het Haagje beland,
ingekwartierd bij de gastvrije familie Wories op de Prinsengracht
180. Niet echt blij natuurlijk, want dankzij die rotoorlog waren wij,
behalve mijn vader die op zee was gesneuveld, ook ons huis in de Amandelstraat kwijtgeraakt. Op mijn nieuwe school, de Professor Gunning, was
het voor een ‘onkerkelijke’ als ik wel even wennen, evenals aan het stadse leven en het vulgair Haags, het taaltje van de meeste van mijn nieuwe
vriendjes. Wat echter nauwelijks voor mij veranderde, waren de traditionele
straatspelletjes. Nog even trouw seizoengebonden: van de (kalk)knikkertijd
naar de (prik)tollentijd, van het hinkelen naar het touwtjespringen, van het
hoepelen naar het bokkie springen...

Aan die kinderpret kwam rond
mijn elfde jaar een eind doordat
ik op een goede dag het straatvoetbal ontdekte. Soms, als we
mazzelden, trapten wij tegen een
verfomfaaide tennisbal, maar
vaker moesten wij het doen met
zo’n stuiterig rubberballetje,
voor een ‘duppie’ te koop bij
de kantoorboekhandel op de
hoek van de Monstersestraat.
En daarmee ‘voetbalden’ wij
dan, op zijn best vijf tegen vijf,
inbegrepen de vliegende kiep,
met onze jassen als doelpalen.
Dit deden wij vrijwel dagelijks
op onze favoriete speelplek, het
pleintje eind ’s Gravenzandelaan,
bij de Van Damstraat. Maar voor
het zogenaamde ‘fredikeetje’
verhuisden wij van tijd tot tijd
van ons veldje naar de speelweide van het Zuiderpark, waar wij
andere jongens voor een partijtje
uitdaagden...

Nu weten de ouderen onder ons
dat straatvoetbal op een pleintje
eind veertiger jaren verboden
was. Vanwege de auto’s? Die
zag je namelijk nauwelijks in
die buurt, hooguit af en toe een
paardenwagen, zoals die van Van
Gend & Loos. Maar je wilt niet
weten hoeveel balletjes wij daar
bij die dienstkloppende ‘stiefoom’ agent hebben ingeleverd.
Ook in de Lange Lombardstraat,
vlak naast onze school, wanneer
onze tirannieke bovenmeester
langs�ietse, werden wij bruut van
ons kostbare speeltje beroofd...
Temidden van deze kommer en
kwel verzamelden wij jongens fanatiek voetbalplaatjes, klampten
daartoe bij sigarenboer Korlvinke
beleefd klanten aan, bewerkten
familieleden en bekenden, en
zo druppelden die felbegeerde
plaatjes gestaag binnen: Micky
Clavan, Bertus De Harder, Frans

de Munck, Theo Timmermans,
plus al die anderen; ik meen wel
honderd in totaal. Met ruilen
en bietsen hadden wij het er
dagelijks ‘mieters’ hartstikke
druk mee.
Maar werd het nu voor mijzelf
niet eens langzamerhand tijd
voor een voetbalclub? Ongetwijfeld, maar eerst nam neef Ton
van Dijk mij nog mee naar een
Holland-België in het Olympisch
stadion, waar Abe Lenstra deze
keer bij 3-1 achter het weer
eens op zijn heupen kreeg: twee
dribbels vanaf de middenlijn en
we eindigen keurig in 3-3 gelijk.
Ook Faas Wilkes toonde er die
middag zijn benijdenswaardige
kunsten. Sport en Sportwereld
waren de kranten die je toen elke
maandag verslond. Spraakgebruik als ‘klimmend schot, freekick en pienantie’ maakte jou tot
een ‘ingewijde’.

Na a�loop van een wedstrijd
ADO-Ajax op het V.U.C–terrein aan de Schenkkade, waar
ADO-doelman Frans Kok er zes
om de oren kreeg, uitslag 0-6,
vond mijn ADO-oom Frits Sint
Nicolaas (geen grapje!) dat het
tijd werd om mij bij ADO aan te
melden. Nog even proefspelen en
ik zou ook lid van die grote familie worden. Maar zover kwam het
echter niet, immers als je in je
leven nog nooit een voetbal, zelfs
geen ‘drietje’ hebt
geraakt, ziet ook
een ADO-oom geen
kans jou door de
selectieprocedure
heen te smoezen.
Gelukkig brengt
een achterneef
redding. Deze
Wim was een van
de broers Tap,
oud-international (33 caps),
onder wiens
leiding ADO begin jaren veertig
zelfs tweemaal

kampioen van Nederland werd.
Diezelfde Wim Tap trainde in de
late jaren veertig bij de club HSV
Westerkwartier, waar tijdens de
ballotage minder streng naar je
kwaliteiten als voetballer dan
naar je a�komst werd gekeken.
Omdat de velden van Westerkwartier aan de Duinlaan kort na
de oorlog nog steeds niet waren
vrijgegeven, debuteerde ik op het
terrein van Laakkwartier, de club
die Westerkwartier een aantal
jaren collegiaal onderdak bood.
Daar veroorzaakte ik als invaller
in een mum van tijd een ‘pinantie’: als was ik Frans de Munck,
plukte ik in het strafschopgebied
die reuzenbal argeloos met beide
handen uit de lucht... Die blunder
werd mij langzamerhand vergeven. Eenmaal voetballend aan de
Duinlaan, naast de toenmalige
Milva-kazerne, ‘balde’ ik er met
mijn helaas wijlen vrienden
Hans Remeyn en Jan van Santen
vrijwel dagelijks op los, en ook
de duinloopjes, ondanks al onze
tegenzin, verzaakten wij zelden
of nooit. De eerste elf van Westerkwartier speelden toentertijd
in de derde klas KNVB. Voor het
allerbeste voetbal togen wij soms
naar ADO, maar vaker nog naar
Houtrust, waar H.B.S. zetelde,
toen eveneens een eerste klasser,
met tal van spelers van naam,
zoals een Jampie Kuneman, een
Anton van der Vegt en een Fred
Röhrig.

In die vroege jaren vijftig kreeg ik
als halve oorlogswees jaarlijks een
groepsvakantie aangeboden, verzorgd door het Prinses Margrietfonds. Een van de jeugdleiders bij
zo’n reisje was nota bene Rinus

Michels, de toenmalige midvoor
van Ajax en onze Oranje-elf. En
natuurlijk speelden wij onder
diens enthousiaste leiding een
paar onderlinge partijtjes, waarbij het er zeker niet kinderachtig
aan toeging, ook al voetbalden wij op onze blote kakkies
(voeten). Een paar jaar later zag
een tijdelijke gymleraar zowaar
wel iets in mij als toekomstig
stopperspil voor zijn ‘cluppie’,
en dat bleken de ‘kraaien’ van
H.B.S te zijn. Maar ik moest deze
mijnheer Fred Dutrieux meteen
teleurstellen; ik had immers net
besloten het beroep van zeevarende te verkiezen boven dat van
uitzichtloos aspirant-schrijver,
of wat dan ook, op een of ander
Haags ministerie.

Eind jaren vijftig: op een hobbelig amateurveldje in Buenos
Aires speelden de bemanningen
van de schepen s.s. Amstelland
en m.s Algorab een partijtje voetbal tegen elkaar, en wel onder
auspiciën van het lieftallig personeel van nachtcafé Het Lichtschip. Het leek een beetje op zo’n
‘fredikeetje’ dat wij als jochies
ooit uitvochten op de speelwei
van het Zuiderpark, zij het dit
keer met een echte voetbal, en
met na a�loop als hoofdprijs voor
alle spelers en omstanders een
gezellige en overvloedige Argentijnse barbecue. Of ik toen tijdens
dat feestje heb vermoed dat dit
mijn de�initieve afscheid van het
actieve voetbal was...?
Theo van der Wacht
twacht@casema.nl
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BTR REIZEN

45
KM

De stilste brommobiel
E-Aixam
100% elektrisch

Maak een proefrit:

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

 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 Maasduinen
Velden / Limburg
5 dagen voor € 259,00 p.p.

All Inclusive Dorf-Wangerland
Wangerland / Oost-Friesland
5 dagen va. € 287,00 p.p.

All Inclusive Hotel Gaasterland
Rijs / Friesland
5 dagen voor € 269,00 p.p.

All Inclusive Landhotel Eifelblick
Vulkaaneifel / Duitsland
5 dagen voor € 272,00 p.p.

All Inclusive Hotel Op de Boud
Valkenburg / Zuid-Limburg
5 dagen voor € 265,00 p.p.

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

All Inclusive Hotel Appelscha
Appelscha / Drenthe-Friesland
5 dagen voor € 269,00 p.p.

All Inclusive Hotel Brauer
Moezel/ Duitsland
5 dagen voor € 263,00 p.p.

BTR Reizen heeft en nog veel meer All Inclusive hotels met veel voordeel

www.autohoutwijk.nl

 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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Waarschuwen tegen de onverschilligheid
N
a het lezen van de drie interessante artikelen over de Dolle Mina’s in
deze krant vroeg ik mij af hoeveel bijdragen ik eigenlijk over vrouwen
geschreven heb. Ik heb al de bijdragen die ik voor deze krant en haar
voorgangster geschreven heb bewaard en zo kwam ik tot de volgende conclusie. Ik heb tot nu toe 155 artikelen geschreven; 87 hiervan gaan over algemene onderwerpen, 64 hebben een man als onderwerp en slechts 4 een vrouw.
Schande! Ik denk dat het hier om louter toeval gaat. Ik heb het in ieder geval
niet met opzet gedaan. In verreweg de meeste gevallen heb ik zelf iets met de
gekozen onderwerpen te maken gehad. Of omdat ik de mensen kende of omdat
ik een rol heb gespeeld met betrekking tot het onderwerp. Het lijkt nu net of ik
alleen maar mannen gekend heb, maar laat ik u geruststellen, dat is niet het
geval. Om een lang verhaal iets korter te maken: ik ben onmiddellijk op zoek
gegaan naar interessante vrouwen die in Den Haag gewoond hebben en dat
kostte uiteraard weinig moeite.

Maria Hendrika Jozina
Diekmann
Miep, zoals ze genoemd werd,
is op 26 januari 1925 in Assen
geboren. Haar vader was of�icier
bij de infanterie en getrouwd
met Maria Jozina Venteville.
Miep was de oudste van drie
meisjes. In 1934 werd haar vader, als commandant van de Militaire Politie, naar Willemstad
op Curaçao overgeplaatst en ze
woonden hier een jaar of vier.
In 1940 kwam Miep met haar
vader naar Den Haag en ze gingen in de Albertina Agnesstraat
wonen. Haar ouders leefden gescheiden, vandaar dat haar moeder met de twee andere meisjes
in 1941 ergens anders ging wonen, wel in Den Haag, namelijk
in de Irisstraat. Miep ging naar
het Rooms Katholieke Meisjes

Lyceum, het huidige Edith Stein
College. Ze verhuisde nogal eens
en mede daardoor heeft ze op
een viertal middelbare scholen
gezeten. Uiteindelijk kreeg ze
haar diploma in 1944 toen ze in
Leiden op het Stedelijk Gymnasium zat. Dat ‘kreeg’ kunnen
we letterlijk nemen omdat dit
tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikelijk was. Je hoefde
geen eindexamen te doen.
Haar vader heeft van 1942 tot
1944 als krijgsgevangene in
een kamp in Polen gezeten en
is na terugkomst in ons land
opnieuw getrouwd. Miep gaat in
1945 bij haar moeder in Assen
wonen. Aanvankelijk werkt ze
als journaliste, onder andere
bij de Asser Courant en een
jaar later bij een reclameblad in
Amsterdam. In 1947 wordt ze

corrector bij Het Binnenhof in
Den Haag. Ze woont dan op het
adres De Ruyterstraat 70. Op 30
september 1948 trouwt ze met
de journalist Anton Kamphoff.
Ze krijgen twee zoons, Matthijs
en Jeroen. Vier jaar later wonen
ze in de Prins Hendrikstraat op
nummer 2a en twee jaar later
gaan ze scheiden. Miep heeft zowel in 1954 als in 1955 en 1956
enkele maanden in de Pauwhof
in Wassenaar gewoond. Johanna
Overvoorde–Gordon heeft haar
landhuis aan de Paauwlaan in
Wassenaar van 1940 tot 1990
opengesteld voor intellectuelen
en kunstenaars. Ze konden hier
enkele maanden logeren en tot
rust komen in de hoop op nieuwe inspiratie. In 1975 woont
Miep op het adres Zwarteweg
11 en in 1958 heeft ze een reis
naar de Antillen en Suriname
gemaakt. In 1960 woont ze in de
Weissenbruchstraat op nummer
29 om uiteindelijk een �lat in
Scheveningen te kopen op het
adres Zeekant 100k. Hier heeft
ze tot haar overlijden op 9 juli
2017 gewoond.

Haar werk
Hoewel Miep aanvankelijk traditionele meisjesboeken schreef,
vond ze echt haar draai toen ze
boeken ging schrijven waarin
onderwerpen als discriminatie,

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

politiek en seksualiteit een
plaatsje kregen. Ze vond dat je
de werkelijkheid moet beschrijven, ook in kinderboeken en
zelfs in boeken voor peuters en
kleuters. Haar eigen levenservaringen zullen hierbij zeker
een rol gespeeld hebben. Toen
ze een jaar of vijftien was, zijn
haar ouders gescheiden en haar
eigen huwelijk heeft ook niet
lang standgehouden. De relaties
die ze hierna kreeg, verliepen
ook niet altijd even soepel. Een
van haar eigenschappen was
dat ze vond dat ze altijd gelijk
had, zoals een van haar zoons
vertelde, en dat komt een relatie
niet altijd ten goede. Annie M.G.
Schmidt heeft in verband met
een beoordeling van het werk
van Miep Diekmann het volgende opgeschreven: “Zij schreeuwt
waar anderen gelaten mompelen, zij vloekt waar anderen
goedig protesteren, zij laat niet
af te waarschuwen tegen de
geestelijke armoede, nivellering,
commercialisering, bevoogding,
verouderde ethiek, verstarring
en vooral onverschilligheid.”
Kortom, een persoonlijkheid
waar je niet omheen kunt. Miep
heeft meer dan zeventig kinderen jeugdboeken geschreven,
waaronder ook boeken voor
jonge kinderen. Een groot aantal
van deze boeken is vertaald en

dan niet alleen in het Frans,
Duits en Engels. Er is bijna geen
prijs op dit gebied te noemen of
ze heeft hem wel gekregen, zoals die voor het kinderboek van
het jaar, de Nienke van Hichtum
prijs en de Gouden Griffel. Zelfs
de Duitse jeugdliteratuurprijs.
De jaren dat Miep in haar jeugd
op de Antillen woonde, hebben
diepe indruk op haar gemaakt.
Toen al besloot ze boeken te
gaan schrijven en een tiental
van haar boeken spelen dan
ook op de Antillen. Eigenlijk
kwam haar doorbraak toen ze
in 1966 De boten van Brakkeput
schreef en dit verhaal speelt op
Curaçao. Maar dit is nog niet
alles. Ze schreef ook recensies
over speel�ilms en jeugdboeken,
sprookjes, voorlichtingsboeken
en een boek over de zeventiende-eeuwse schilderkunst.
In haar boek Total Loss, wétjewel, dat in 1975 verscheen,
staat het volgende: “Jouw
moeder is zeker een dolle
Mina! Lekker hoor! Ik heb in de
krant gezien, die lopen zomaar
binnen op een kantoor of bij
een minister, en laten hun blote
buik zien.” En zo is mijn verhaal
weer rond.

Carl Doeke Eisma
carleisma@plant.nl

Miep Diekmann

Wilt u ook een onderwerp aandragen voor Danny’s Wereld, mail naar redactie@dehaagsetijden.nl
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De markante,
Haagse journalist
W.C.F. Scheps

D

it jaar is het vijfenveertig jaar geleden dat
een markant Hagenaar overleed: de journalist W.C.F. Scheps (Willem, voor zijn
vrienden). Geboren in 1898 in Den Haag, de stad
waarin hij tot zijn overlijden in 1975 heeft gewoond.
Hij begon zijn loopbaan als reserve-krantenloper bij
de Nieuwe Haagse Courant, een protestants-christelijk dagblad dat van 1913 tot 1975 verscheen, waarna de krant opging in dagblad Trouw. Al gauw werd
de jonge Scheps kantoorbediende. Toen hij in 1918
(hij was toen twintig jaar) in militaire dienst moest,
werd hij gelegerd in Schoonhoven. Daar werd hij
correspondent van onder meer De Standaard, een
antirevolutionair dagblad, waarvan de oprichter en
eerste hoofdredacteur de antirevolutionaire leider
Abraham Kuyper was.
Scheps ontpopte zich tot de
enige kerknieuwsjournalist die
voor menig dagblad verslagen
schreef van intrede- en bevestigingsdiensten van predikanten. Ook maakte hij verslagen
van begrafenissen en andere
plechtigheden. Zodoende kwam
hij in alle protestantse kerken en
was al spoedig goed ingewerkt
in kerkelijke zaken. Tijdens de

Tweede Wereldoorlog begon hij
een eigen blad: het weekblad
Kerknieuws. In de bezettingstijd
werden namelijk alle dagbladen
gelijkgeschakeld, wat betekende
dat ze onder censuur kwamen
van de bezetter. Bovendien
werden ze steeds dunner van
omvang, zodat er geen plaats
meer was voor kerkelijk nieuws.
Belangstelling was er echter

W.C.F. Scheps (1898-1975) Foto: Aart Fraanje

wel voor. Scheps besloot een
eigen blad te beginnen. Hij wierf
driehonderd abonnees en vond
een drukker in Alphen aan den
Rijn die zijn pennenvruchten
wilde stencilen. Maar toen er
geen elektriciteit meer was
en het treinverkeer ontregeld

werd, ging dat niet meer. Hij
vond een drukker in Den Haag,
maar daar moest hij dan wel
zelf met de hand de persen
draaien! Dat ging goed, totdat de
rijkscommissaris alle drukwerken verbood. Daar zat Scheps:
nieuws was er in overvloed,

maar er was geen communicatie
mogelijk. Ten einde raad begon
hij op zijn schrijfmachine twaalf
doorslagen tegelijk te typen en
hij postte zijn nieuwsbrieven in
blanco enveloppen. Na de bevrijding was hij een van de weinige
gelukkigen die papier kreeg
toegewezen en zo kon in 1945
zijn weekblad Kerknieuws legaal
verspreid worden. Behalve journalist was Scheps een gedreven
drankbestrijder. Jarenlang was
hij propagandist en later zelfs
voorzitter van de Gereformeerde
Vereniging voor Drankbestrijding. Deze organisatie is enkele
jaren geleden opgeheven, evenals het weekblad Kerk-nieuws.
Op 26 november 1975 overleed
Scheps, 77 jaar oud. In een In
Memoriam schreef een goede
bekende: “Hij laat een lege plek
na die niet gemakkelijk kan worden ingenomen. Hij was immers
helemaal zichzelf, kleine en
strijdbare man die zijn Heiland
lie�had en daarom rusteloos
werkte zolang het dag was en
zolang zijn adem reikte.”
Zijn laatste rustplaats heeft hij
gevonden op de begraafplaats
Oud Eik en Duinen.
Aart Fraanje
ahfraanje@solcon.nl
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Vroegere vakanties in eigen land
D

oor het coronavirus is vakantie in eigen
land weer erg actueel geworden. Dat deed
mij terugdenken aan mijn jeugd, die ik
doorbracht in Den Haag. In 1956 waren mijn ouders
op de Meppelweg komen wonen in een nieuwe maisonnette. De huur was voor die tijd al aan de hoge
kant, en omdat mijn vader alleenverdiener was en
we niet beschikten over een auto werden de vakanties altijd in Nederland gehouden.
De oudste vakanties die ik mij
kan herinneren speelden zich af
rond 1960. Een tante (de broer
van mijn opa) en haar man hadden een eenvoudig zomerhuisje
in Maarn bij de zandafgraving.
Dat park heette de Maarnse
berg en het bos eromheen het
Grote bos. Het vakantiehuis
droeg de naam ‘het Hommeltje’;
mijn oudoom had het huisje namelijk geel-zwart geverfd nadat
hij het zelf had gebouwd. In de
schoolvakantie mochten wij het
huisje altijd één of twee weken
gebruiken.

paar minuten staan. Dus gauw
de kof�ie aanpakken en contant
betalen door het raam en weer
verder. Het volgende station
was Maarn en daar wachtte een
taxi ons op - de enige luxe van
de vakantie - om ons naar het
vakantiehuisje te brengen.

Zoals ik al schreef was het huisje
verre van luxe, het was eigenlijk
alleen een huisje. Zonder water,
riool- of stroomvoorziening. De
slaapkamers waren voorzien van
stapelbedden en ’s avonds werd
het eenvoudige hutje verlicht

Maisonnette aan de Meppelweg

Vakantiehuis het Hommeltje

Op zaterdag was het vroeg
opstaan. De koffers waren van
tevoren al gepakt en wij liepen
dan bepakt en bezakt naar de
bushalte van lijn 15 aan de Meppelweg, op weg naar het station
Staatsspoor, het eindpunt van
lijn 15, om daar de trein te
pakken naar Utrecht. Dat waren
toen nog de bekende groene
muizenneuzen waarvan u hier
een a�beelding ziet.

Bij station Driebergen-Zeist
vond iets bijzonders plaats. Daar
rukte een familie van kof�ieverkopers uit om de passagiers
via de geopende ramen van een
vers kopje kof�ie te voorzien. Dat
gebeurde in sneltreinvaart, want
de trein bleef daar maar een

met petroleumlampen. Dezelfde
brandstof werd gebruikt voor
het verwarmen van het water
om kof�ie of thee te zetten of
een eenvoudige, doch voedzame
maaltijd te bereiden. Voor het
huisje stond een zeepkist met
twee melkbussen, waarin aan de
grote kraan bij de toiletgebouwen water kon worden getapt.
Uiteraard was die zeepkist ook
zeer geschikt om mee te spelen
met je eerste vriendinnetje, zoals we op de volgende a�beelding
kunnen zien.
Naast het bungalowpark – zo
noem ik het maar even - was
de grote zandafgraving van
de Nederlandse Spoorwegen
gelegen. Vanaf 1865 werd hier

De zeepkist in gebruik als liefdeskoets

Ansichtkaart uit 1973 van de Bikkels

door de NS zand gewonnen, dat
nodig was voor de aanleg van
de spoorwegen in Nederland.
Je zag de enorme kuil elk jaar
dieper worden en als kind was
je uiteraard gefascineerd door
de grote kranen die het zand
opschepten en het af- en aanrijden van de goederentreinen met
zandwagens om het gewonnen
zand af te voeren. Het gebied
was rondom afgeschermd met
hekken en waarschuwingsborden, want het was absoluut
verboden terrein, en natuurlijk
ook gevaarlijk. Gelukkig gingen
opa en oma meestal mee op
vakantie (waar iedereen sliep,
is me na zestig jaar ontgaan) en
het voordeel was dat opa gek
op zijn eerste kleinzoon was en
met engelengeduld meeliep naar
het hek naast de camping om zo
samen de werkzaamheden van
de spoorwegen in de diepte te
aanschouwen. Tot 2001 is er nog
zand gewonnen in de Zanderij
en daarna is het gebied gesloten,
waarna het in 2013 werd heropend als wandelgebied.
Tegenwoordig zijn vakantieparken voorzien van alle soorten
recreatie om de jeugd bezig te
houden. In de jaren zestig beperkte de Maarnse berg zich tot
wat schommels en wipplanken.
Op de foto zijn we een paar jaar
verder en zit ik met mijn broer
Frits op de schommel met in het
midden een vriendje.

Ik herinner me nog goed een gebeurtenis in de vakantie toen het
park een hardloopwedstrijd organiseerde. Op een vrij zanderig
parcours moest zo snel mogelijk
van A naar B worden gerend.

De groene NS trein bij station Hollands Spoor

Mijn moeder had zich opgegeven
en ik was ervan overtuigd dat
ze zou winnen. Helaas waren
er snellere dames aanwezig en
moeder verloor de wedstrijd
schromelijk. Ik ben toen in huilen uitgebarsten en was de rest
van de dag ontroostbaar.
Ook heb ik daar een keer een
ongeluk gehad toen ik probeerde van links naar rechts over de
wip te lopen. Bij het scharnierpunt verloor ik mijn evenwicht
en kwam ondersteboven aan
mijn voet aan de wip te hangen.
Mijn broertje ging snel hulp halen en zo werd ik uit mijn benarde situatie bevrijd. Dit leverde
mij een zwaar gekneusde voet
op en de rest van de vakantie
moest ik met mijn voet omhoog
in en om het huisje verblijven.
Daarbij had ik het geluk dat mijn
opa ook een opgezwollen voet
had (ik meen door jicht), zodat
wij de rest van de week samen
zittend hebben doorgebracht.
En ten slotte heb ik mijzelf nog
eens in een gênante situatie
gemanoeuvreerd. Na het ontbijt
was ik mij aan het aankleden
toen mijn vriendinnetjes voor
de deur stonden en vroegen of

ik buiten kwam spelen. Overenthousiast holde ik meteen
naar buiten, vergetend dat ik
nog in mijn hagelwitte onderbroek liep. De lachsalvo’s van
mijn vriendjes klonken nog
lang na in mijn oren.

Ja dat waren mooie tijden, waarin je met weinig tevreden was.
Koken op een petroleumstel,
water halen met een karretje,
geen auto, geen TV, maar wat
was je gelukkig met je vader,
moeder, broer, opa en oma om
je heen, en de hele dag buiten in
de vrije natuur… Meer heeft een
mens toch niet nodig? Jarenlang
hebben we nog op deze manier
vakantie gevierd.
In 1973 kocht mijn vader zijn
eerste auto, een Opel Kadett, en
dat jaar gingen we naar vakantiepark de Bikkels in Vlierden
(in de Peel). ‘Thuis heb ik nog
een ansichtkaart’ zou Wim
Sonneveld zingen en die beeld
ik hierbij dan ook af. Het park
bestaat nog steeds, alleen de
huisjes zijn vervangen door
modernere exemplaren.
Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl
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Een kleurrijke, ingetogen uitvaart
die precies bij haar vader paste
Op een zondagavond krijg ik een
telefoontje van een mevrouw. Ze
heeft een aantal vragen omdat ze
zich wil voorbereiden op de naderende uitvaart van haar vader.

51

Op dinsdagochtend ben ik zoals afgesproken bij de vrouw en haar man op
bezoek. Ik heb wat mappen met informatie
meegenomen, zodat ze kan kijken welke
rouwkaart en kist haar aanspreekt. We
bespreken een aantal zaken, totdat ze
gebeld wordt door het verzorgingstehuis
waar haar vader ligt. Aan het einde van
de middag belt ze me weer: haar vader is
die middag overleden. Ze willen graag dat
ik de uitvaart ga verzorgen. Het wordt een
kleine, intieme uitvaart. Een aantal mensen die dichtbij haar vader stonden komen
afscheid nemen. Ze hebben allemaal een
losse bloem meegenomen die we op de
kist leggen. Een kleurig geheel. Een paar
familieleden houden mooie toespraken

Zilverprijs € 500,- per kilo

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!

en de lievelingsmuziek van vader klinkt
door de ruimte. Na a�loop vertelt de vrouw
me dat de uitvaart precies bij haar vader
paste. Kleurrijk, maar ook ingetogen. Dit
is wat wij bij Cirkel van Afscheid iedereen
gunnen: op een liefdevolle manier afscheid
nemen die bij u en uw dierbare past.

Cirkel van Afscheid
Betrokken. Altijd maatwerk. Met aandacht.
Merlijn Berkhout-Schippers & Henriëtte
aan de Wiel-Geeve
Den Haag & Rotterdam en omgeving
www.cirkelvanafscheid.nl

STIJLVOL
KLASSIEK
Tijdloze secretaire Panama in kersenkleur

Al 35 jaar een vertrouwd adres
BIJ STAR
STIJLMEUBELEN

€ 1.495

IS UW MEUBEL
TOE AAN
EEN NIEUW
LEVEN?

Al 3 generaties een familiebedrijf
Vakkennis, vakmanschap en goede prijs/kwaliteit verhouding
Meer dan 1600 stoffen en 200 soorten leder op voorraad
We komen vrijblijvend bij u langs
Antiek en leer restauratie

•
•
•
•
•

Kijk ook even op starstijlmeubelen.nl

..
..
.

K IN
NU OOAAG
DEN H 86
070

Het werkblad is fraai afgewerkt met bruin leer.
Decoratief én handig in gebruik. Alleen te koop bij Star
Stijlmeubelen in Den Haag, met een showroom van maar
liefst 3.000 m2 de grootste in klassieke meubelen.

Jouw Droomkast geheel op maat gemaakt

221 01

Altĳd een passende oplossing
Kies een Style die bĳ je past
Meet & Montage Service

Nu in de zomer

Den Haag • Tilburg • Den Bosch • Oss • Ede
Bel: 070 - 221 01 86 of mail: stoffeerderijscholtens@hotmail.com

www.meubelstofferingscholtens.nl

Koken voor één persoon is niet altijd eenvoudig. Daarom kookt Vers aan Tafel al
meer dan vijftien jaar heerlijke maaltijden voor thuis. Met deze maaltijdservice
geniet u van gemak, vrijheid en vooral
lekker eten. De vaste bezorger brengt de

maaltijden gratis aan huis en zet deze
indien gewenst zelfs voor u in de vriezer!

Aandacht geeft smaak
Alle maaltijden worden bij Vers aan
Tafel ambachtelijk bereid, voor optimale smaak en kwaliteit. Dat begint bij
duurzame grondstoffen en natuurlijke ingrediënten. Zo zorgen zij voor het hoogst
haalbare qua smaak. Met keuze uit ruim
150 verschillende maaltijden kunt u
lekker, gezond en gevarieerd eten. Ook
aan de kleine eter is gedacht. Vers aan
Tafel heeft 25 kleine maaltijden á 350-

Deze Zomer 15% korting!
Check de voorwaarden op
www.houtwinkelzaag.nl / haagsetĳden
en maak een afspraak in onze showroom

WWW.HOUTWINKELZAAG.NL | Laan van Meerdervoort 258 | 070-3452700

Lekker, gezond en gevarieerd eten
Het eetmoment is voor velen nog
steeds één van de belangrijkste momenten van de dag. Ouderen laten genieten van dit moment is belangrijk!
Mede dankzij Vers aan Tafel kunnen
onze ouderen langer zelfstandig thuis
blijven wonen.

ACTIE!

400 gram in het assortiment. Kijk voor
meer informatie op www.versaantafel.nl
of vraag een gratis menubrochure aan via
085-401 64 44 of via klantenservice@
versaantafel.nl.
Ooievaarspas
Woont u in Den Haag, LeidschendamVoorburg of Rijswijk en bent u in het
bezit van een Ooievaarspas?
Dan krijgt u bij Vers aan Tafel €2,20
subsidie per maaltijd! Kijk voor meer
informatie op www.ooievaarspas.nl of
bel met 085-401 64 44.
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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.

Peugeot 404
O

p de Carel Reinierszkade woonde een portiek naast ons mevrouw Molenaar, bij wie
ik met een aantal vriendjes op de woensdag- en zaterdagmiddag naar de zwart-wit tv mocht
kijken. Programma’s zoals de Verrekijker, Pipo,
Morgen gebeurt het, Coco de Vliegende Knorrepot
en meer van dat soort. Vaak trakteerde ze ons ook
op van die heerlijke Hablé wafels met een dikke
slagroomlaag ertussen.
Waarom vertel ik dit? Omdat
zij een zoon had die bij haar
inwoonde. Hij heette Dick Molenaar en was autojournalist en
reed een maroon rode Peugeot
404. Het aparte was dat hij bij
het wegrijden nooit chookte,
maar startte en optrok met korte gaspedaalstootjes en spelen
met de koppeling. Heel apart,
maar dat terzijde. De Peugeot
was een design van de Italiaanse ontwerper Pininfarina. Een

soort lijnenspel wat je ook in die
tijd terugzag bij de Fiat 2100 en
de BMC-varianten, zoals de Austin Cambridge, Morris Oxford,
Riley, Wolseley en Vanden Plas,
met name herkenbaar aan die
vinnen aan de achterkant. Ja, die
vinnen waren wel heel apart aan
de 404. Eigenlijk waren er veel
eigenzinnige dingen aan deze
Peugeot. Het stuur stond wat
schuin naar het midden gericht,
met als gevolg dat je er ook wat

scheef achter zat en je al rijdend
tegen het linker portier ging
leunen. De richtingaanwijzer
zat niet links van het stuur maar
rechts. De knopjes binnen op
het portier die je normaliter
indrukt om de portieren af te
sluiten moest je voor datzelfde
effect omhoogtrekken. Het contactslot zat eveneens links van
het stuur. Menig pompbediende
zocht verward naar de benzinedop, want die zat slim achter
de kentekenplaat die je naar
achteren moest klappen. Uniek
was het stalen schuifdak dat
standaard op de 404 geleverd
werd. Ook slim waren de vier
standaard geleverde bevestigingspunten op het dak voor

een eventueel imperiaal. Als je
het niet wist, kon je blijven zoeken naar het reservewiel, want
die was niet in de bagageruimte
geplaatst maar eronder. Comfort
was natuurlijk een belangrijke
factor bij Franse auto’s en ook
bij de 404. Royale comfortabel
ogende stoelen en een net zo
ogende achterbank met een
relaxte wegklapbare armsteun.
In de folder sprak Peugeot over
vijf tot zes zitplaatsen, alleen dat
laatste lijkt mij wat overdreven.
Het dashboard zag er na een
facelift strak uit. Mooi stuur
met een prettige ribbelrand
met twee spaken in een v-vorm
en in het midden het mooie
Peugeot logo en voorzien van

Beauties of the Sixties (28)
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.

Zo te zien staat Claudia erg
in dubio of ze nu zal gaan
surfen of een toertochtje
op de Autostrada zal gaan
maken met deze superelegante en supersportieve
Alfa Romeo Giulia Spider.
Zij koos voor het laatste, en
terecht met 1570 cc en 92
pk onder de motorkap en
een beloofde topsnelheid
van 172 kilometer.

een fraaie chromen claxonring.
De Peugeot 404 werd in 1960
geïntroduceerd en in de loop
der jaren werden er verschillende varianten leverbaar, zoals de
Cabriolet, de Coupé, de Famiale
als 7-zitter, de Break en een
Pick-up versie. In 1976 waren er
drie motorvarianten leverbaar.
Naast de 4 versnellingsbak was
hij in eerste instantie ook te
leveren met een halfautomatische bak en na een aantal jaren
ook met een automaat. In 1975
viel het doek voor de 404 en in
totaal werden er 2.885.374 van
verkocht.
John Vroom
johnvroom@planet.nl

John Vroom (autojournalist)
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Trafozuilen
H

et is moeilijk een straatbeeld voor te stellen zonder reclame. Al kan het soms ook te veel
worden. Zo kwam er veel protest tegen het plaatsen van de verlichte reclameborden, de
zogeheten MUPI’s, in Den Haag. Tijd om het te hebben over hun illustere voorgangers: de
transformatorzuilen, kortweg: trafozuilen.

Wildgroei in reclame
Al in 1854 bedacht de Duitse Ernst Litfaß dat met speciale reclamezuilen het wildplakken van reclame tegengegaan kon worden. In
het Duitse woordenboek vind je dan ook het woord Litfaßsäule als
vertaling van aanplakzuil. Met de uitbreiding van het elektriciteitsnet
kregen de zuilen een tweede functie. Het Duitse bedrijf ‘der Berliner
Elektrizitätswerke AG’ bouwde in 1884 zijn transformatorhuisjes
in de vorm van een zuil. Het bedrijf verhuurde de buitenkant van de
zuil en had zo extra inkomsten.

19

Koningsplein vanaf de Weimarstraat naar de Prins Hendrikstraat gezien - ca. 1915 - coll. Haags Gemeentearchief

Tweede Wereldoorlog
Behalve voor reclame konden de zuilen ook gebruikt worden voor of�iciële aankondigingen.
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in september 1939 kondigde de regering de
mobilisatie van de troepen. De kennisgeving hiervan werd ook aangeplakt op de transformatorhuisjes van het Gemeentelijk Energiebedrijf. Later in de oorlog werd op bevel van de
Duitse bezetter de anti-tankgracht aangelegd, waarvoor een hele strook bebouwing werd
afgebroken. De trafozuil staat voorlopig nog �ier overeind.
Een kennisgeving van de Mobilisatie, aangeplakt op een transformatorhuisje van
het Gem. Energiebedrijf op het Stationsplein - Maker Douwes - 1939 - Coll HGA

Hoogspanning van 3kV naar 10kV

De transformatoren in de zuilen waren gebouwd voor het omzetten van een hoogspanning van 3kV. Echter, vanaf 1956 werd de distributiespanning in Nederland omgebouwd
van 3kV naar 10 kV. Omdat de transformatoren te groot werden voor de zuilen, werden
voor de transformatoren grotere transformatiehuisjes gebouwd. En daarmee verdwenen de zuilen bijna geheel uit het Nederlandse straatbeeld. De enige functie van de
transformatorzuil is nu nog als reclamezuil voor aanplakbiljetten.

Vondelstraat

Er zijn in Den Haag helaas nog maar vijf goed bewaard gebleven zuilen van het hoge
Loosduinse Hoofdstraat
model over, die gelukkig wel gemeentelijke monumenten zijn. Ze zijn te vinden op het
Lange Voorhout, in het Emmapark, de Vondelstraat, het Tournooiveld en het Korte Voorhout/hoek Schouwburgstraat.
De lage trafozuil is nog zien in de Loosduinse Hoofdstraat. Ook deze zuil is een gemeentelijk monument.

MUPI’s
In januari 2019 doken in Den Haag de eerste reclamezuilen op met verlichting en
vaak ook bewegende reclameposters. Zo’n reclamezuil heet een MUPI, wat staat
voor Mobilier Urbain Pour l’Information. Door hun afmetingen en de plekken
waarop ze staan, wekten ze protest op bij bewoners. Maar de gemeente heeft een
langjarig contract gesloten met het Franse bedrijf JCDecaux en daar is veel geld
mee gemoeid.

De plaatsing van tenminste één MUPI had ook gevolgen voor de goede, oude
trafozuil. De gemeente vond dat op het Tournooiveld slechts plaats was voor
één reclamezuil. Dan zou ik zeggen: ‘zet daar dan geen MUPI neer’. Maar dat is te
simpel. Dus kort nadat de MUPI was verschenen, haalde de gemeente de trafozuil
weg. Veel protest, ook van ondergetekende en met resultaat. De trafozuil is teruggezet en staat nu gezellig naast de MUPI. Oud en nieuw verenigd.
Tournooiveld

18
19

19
20
20
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Schematisch de werking van een transformatorzuil (1915-1920) - Wikipedia

Trafozuilen
Een transformatorzuil is een van de schakels tussen de elektriciteitscentrale en de gebruiker. Het is een
schakelkast met een kleine transformator die ervoor zorgt dat de hoge spanning vanuit de elektriciteitscentrale wordt omgezet in een lage spanning die geschikt is voor huiselijk gebruik.

De Nederlandse producent van transformatorzuilen was De N.V. Hengelosche Electrische en Mechanische
Apparaten Fabriek, kortweg de Heemaf. De transformatoren werden meestal geleverd door Siemens of
Smit Transformatoren.

936

956
009
019
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Compleet gemonteerde transformatorzuil op betonnen sokkel
met uitsparingen voor kabelinvoer en afgenomen omhulsel.
1-12-1914 -Coll Historisch Centrum Overijssel

In Den Haag werden de eerste transformatorzuilen - 53 stuks - in 1906 geplaatst, het
jaar waarin de gemeente zelf begon met de
levering van elektriciteit. Het aantal zuilen
breidde zich daarna gestaag uit. In 1909
waren er 65, in 1919 110, in 1925 151, in
1934 222 en in 1944 228. Door hun uiterlijk
werden de transformatorzuilen ook wel
“peperbus” genoemd.

Twee types
De zuilen van plaatstaal werden in twee verschillende hoogtes gemaakt. Het meest
voorkomende was een model van 5,60 meter hoog met een diameter van 1,60. In de zuil
zitten drie deurtjes boven elkaar waardoor de onderhoudswerkers bij de transformatoren
konden komen. De zuil wordt bekroond door een zogenaamde gravenkroon voorzien van
�leurons met parels. Later kwam ook het kleine, lage model: 4,25 meter hoog met een
diameter van 1,40. En met een goedkoper puntdeksel.
Lange Voorhout

Transformatorhuisjes
Ook op de huidige transformatorhuisjes is reclame te zien en in de Haagse wijk Segbroek zijn ze omgetoverd tot prachtige kunstwerken. Mocht u ze allemaal willen bekijken, stel dan een route samen met behulp van deze kaart: www.map.thehaguestreetarttour.com

Loosduinse Hoofdstraat

Ieplaan

Jacqueline Alders - Stadswandelingen en Fietstours in Den Haag
info@jacquelinealders.nl - www.ikgidsudoordenhaag.nl

Valkenboskade
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Haagse ouderen bij de tijd!
In het Haagse zijn de ouderen
vaak net iets gezonder, vrolijker
en beter bij de tijd.

Lezerskorting € 25,-

Gebruik Kortingscode: Haagsetijden
Archos Oxygen 68XL Seniorensmartphone!

Inclusief:

Silicone Bumper
Screenprotector

Enkele jaren geleden heeft een grootschalig scholingsproject ervoor gezorgd dat
duizenden senioren hier digitaal vaardig
zijn geworden. De gevolgen zijn geweldig:
deelnemers voelen zich weer een volwaardig lid van de samenleving en zien het
contact met kinderen, kleinkinderen en
vrienden sterk toenemen. De zelfredzaamheid neemt ook toe en dat heeft weer een
positief effect op de gezondheid. En kinderen en mantelzorgers worden hierdoor
ook nog eens ontlast.

De smartphones en tablets van SeniorenTAB blijken hierbij cruciaal. Ze zijn na jaren van onderzoek helemaal afgestemd op
het gebruik door ouderen. De functies zijn
beperkt en de iconen duidelijk en goed
leesbaar. Samen met de heldere instructies, gecombineerd met hulp op afstand,
ontstaat zo een digitaal landschap waarin
ouderen zich prettig voelen. Ouderen
ervaren nu tóch mee te kunnen in de moderne tijd. Een grote overwinning en zeer
goed voor het digitale zelfvertrouwen. SeniorenTAB blijft zich daarom inzetten voor
de digitalisering van de oudste generatie.
Meer informatie: www.seniorentablet.nl

Archos Oxygen 68Xl

Werkgeheugen (RAM)
Opslagcapaciteit (ROM)
Camera
Netwerksnelheid
Software
Processorkernen

Behandeling aan huis

: 3GB
: 32 GB
: 8 MP
: 4G
: Android 9.0 Pie
: Quad core (4)

070 308 55 04
info@seniorentab.nl
www.senioren-smartphone.nl
Guntersteinweg 377
2531KA ‘s-Gravenhage

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!

€ 249,-

Enrico, Martijn, Jasper
en John Jellema

Tel: 070-3555790
info@novodent.nl

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag

• 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

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

www.novodent.nl

De Regentessekerk
Huishoudelijke verzorging

Op een zonnige vrijdagmiddag verliet ik
mijn werkpand (PTT Marnixstraat) om
nu eens door de Weimarstraat naar huis
(Newtonstraat) te lopen. Ik zag in de verte
ter hoogte van het zwembadgebouw een
hoop stof de lucht ingaan. De kerk wordt
gesloopt!

Ik versnelde mijn pas. Ze waren al een
tijdje bezig. Want er stond niet heel veel
meer op rechtop. Weer een kerk gesloopt.
Hoelang heeft ie er gestaan? Sinds ik in de
wijk woonde (1974), kan ik mij niet anders
dan deze kerk herinneren. Ervoor in de
plaats kwamen woningen te staan. Tja…
het is even wennen.

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.

Kijk ook eens in de boekjes: Waar
Hagenaars kerkten (Boekencentrum) of
Regentessekwartier (An van ‘t-Oosten).
Nostalgie ten top.
Aad van Krevelen
ajlvankrevelen@hetnet.nl

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

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.

WEGASTRAAT 19 t/m 21 - DEN HAAG (DE BINCKHORST)
Meer informatie 070 - 750 70 00 | www.eykenburg.nl

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

Recept RISO BIANCO
Overheerlijk Italiaans driegangen menu

Van Riso Bianco kregen we niet één maar drie recepten; salade Caprese, saltimbocca en pannacotta,
zodat we thuis ons eigen driegangen diner kunnen maken. De recepten zijn simpel en door iedereen te maken.
Helaas hebben we dit keer weing tijd gehad om het recept thuis te maken. Dus alle eer aan jou, veel succes met
deze simpele maar smaakvolle recepten! De hoeveelheden zijn voor vier personen. Buon appetito!

Voorgerecht

Ingrediënten
- 2 rijpe Roma tomaten
- 1 bol mozzarella
- Olijfolie
- Peper
- Zout
- (Verse) oregano
- Verse basilicum

We beginnen met een salade
Caprese, altijd lekker en simpel
te maken. Schik 8 plakken tomaat
met 8 plakken mozzarella op
een bord. Overgiet met lekkere

olijfolie en breng op smaak met
peper, zout en (verse) oregano.
Strooi er tot slot een ruime
hoeveelheid grof gescheurde
basilicum over.

Hoofdgerecht

Ingrediënten
- 4 kalfsschnitzels
- Boter
- Droge witte wijn
- Kalfsbouillon
- 4 plakken parmaham
- Salie blaadjes
- Eventueel pasta

Saltimbocca alla Romana. Klop
4 kalfsschnitzels dun en bak ze
maximaal 3 minuten in de boter.
Blus af met een �link glas droge
witte wijn. Kook licht in en voeg
een glas kalfsbouillon toe. Leg op
elk stuk vlees een plak parmaham met een paar salieblaadjes.
Serveer met bijvoorbeeld pasta.

Dessert

Ingrediënten
- Vanilliestokje
- 250 ml slagroom
- 250 ml volle melk

- 50 gram suiker
- 3 blaadjes gelantine
- Bosvruchten (vers/diepvries)

Pannacotta met bosvruchten.
Schraap een vanillestokje leeg
in een pan met 250ml slagroom,
250ml volle melk en 50 gram
suiker. Op laag vuur aan de kook
brengen en 5 minuten laten koken. Roer dan 3 blaadjes gelatine
door de hete room. Laat in 4 kopjes 4 uur opstijven in de koelkast.
Stort voorzichtig op 4 bordjes en
doe de bosvruchten erbij.

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

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

Guitar story
Het was rond 1961. Veel Nederlandse rock ’n roll
artiesten waren in opkomst, waaronder Peter en zijn
Rockets, René and The Alligators, Cees and his Skyliners, The Tielman Brothers en Cees Lamers. Met
uitzondering van René and The Alligators speelden al
deze artiesten op de zogeheten Egmond gitaren.
gitaar (Alligator Dance/Gipsy Rock) of op een Fender
Jazzmaster (Guitar Boogie/
Two Guitars/Let’s do the Slop).
In zijn tijd bij The Rocking Sensation Boys speelde René nog
wel op een Egmond gitaar.
In 1940 was Uilke Egmond
met zijn zonen Gerard, Dick
en Jaap in Eindhoven gestart
met het maken van gitaren,
ongeveer één gitaar per week.
Twintig jaar later, rond 1960,
produceerde hij in zijn nieuwe
fabriek in Best maar liefst
zo’n 100.000 gitaren per jaar,
waarvan er rond de 80.000 aan
het buitenland werden verkocht. De wat kritischer en/of
gefortuneerde gitarist schafte
echter een betere gitaar aan.
Zo speelde René liever op een
Höfner, op de Duitse Framus

Na korte tijd op Egmond Miller
te hebben gespeeld, stapten
The Tielman Brothers al
snel over op Gibson Les Paul
en daarna op Fender. Miller
was het top (sub)merk van
Egmond. Voor de gemiddelde
startende band waren Gibson
Les Paul en Fender onbetaalbaar. De eerste Fender gitaren
kwamen met de indo rockers
via Duitsland naar Nederland.
Importeur was De Koekkoek
N.V. in Alkmaar. Zondags op
de fiets of Puch naar Gerritsen
in de Boekhorststraat om je
te verlekkeren aan de in de
etalage staande Fender Strato-

caster. Of naar Bas van der Rest
in het Westeinde, die slechts
gescheiden door een 4 mm
dun beduimeld en bewasemd
etalageglas een Hank B. Marvin
(Shadows) Rode Stratocaster
achter de ruit had staan.

Er kwamen veel soorten Fender gitaren en aanverwante artikelen naar Nederland, onder
andere de al eerdergenoemde
Jazzmaster, Jaguar, Telecaster, Jazz Bass, Precision Bass,
versterkers en gitaarkoffers.
De bijzondere zes-snarige Bass
VI (Jet Harris, Shadows) kwam
pas veel later. De Stratocaster
met zijn knallende, heldere en
bijtende Shadows sound werd
onder meer bespeeld door
Robbie van Leeuwen (The
Atmospheres) en Hans van Eijk
(The Jumping Jewels). Vrijwel
alle indo rockgroepen speelden op Fenders.
Andy Tielman speelde zijn
onnavolgbare stijl op de
metallic blauwe Jazzmaster
en een Fender Dual Showman,
met James B. Lansing speakers
en een Klemt Echolette buizen
bandecho. De Echolettes en
de Lansings worden niet

Arbeiders aan het werk midden jaren zestig in de Egmond- gitarenfabriek in Best.

meer gemaakt, de Jazzmaster
elementen worden in Japan
gemaakt en de Fender heeft te
veel modificaties ondergaan.
We zullen helaas een onvergetelijk gitaargeluid nooit meer
live horen.

Met dank aan Roelf Backus voor
zijn aanvullende kennis over
deze tekst.
Robert Mindé
romin@ziggo.nl
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Vroom & Dreesman
I

n mijn vorige artikel over verdwenen bedrijven en merken uit Den
Haag beloofde ik u al dat ik een apart artikel zou wijden aan V&D.
Vanaf 1956 opgegroeid in het Haagse Morgenstond was de dichtbijgelegen Leyweg een plek die veel aantrekkingskracht had. Met mijn eerste
meisje Tineke ging ik steevast op de donderdagavond, de toen nieuwe koopavond, gezellig flaneren over de Leyweg, waarbij het grote filiaal van V&D een
trekpleister was.

Ouderwetse uitstraling van een V&D warenhuis in de Hippolytusbuurt in Delft

Naast het warenhuis, gebouwd
in 1960 met meerdere verdiepingen en moderne roltrappen
(en liften), was het �iliaal tevens
voorzien van een supermarkt
(Vendex) en een gezellige kof�iesalon waar je op krukken voor
het raam onder het genot van
kof�ie met een tompouce kon
genieten van het voorbijlopende
publiek. Maar daarvoor was ik
met mijn ouders al jaarlijks naar
de schoolcampus getogen om
voor het nieuwe schooljaar een
agenda van Rijam, een inktlap
en nieuwe schriften aan te
schaffen. En op de eerste etage
liet ik mijn foto’s afdrukken die
ik een week later keurig in een
mapje kon ophalen. Ook de juwelier bezicht ik geregeld; daar
kon ik voor een klein bedrag een
nieuwe batterij in mijn horloge
laten zetten.

In winkelcentrum de Stede
aan de Haagse Beresteinlaan/
Hengelolaan zat de Vendet, een
supermarktformule van het con-

cern. Deze winkels ontstonden
in de jaren zestig in wijken waar
geen ruimte voor een warenhuis
was. Naast non-food was een
kwart van de winkel ingericht
als supermarkt.

In 2016 kwam er een einde aan
het imperium en sloten alle
�ilialen na een grote uitverkoop.
Ondernemers zoals Hudson,
die dachten het concept over te
nemen, kwamen van een koude
kermis thuis en de meeste �ilialen staan nu leeg of zijn inmiddels gesloopt. Op de Leyweg ben
ik onlangs even gaan kijken en
trof in het pand onder andere
een kringloopwinkel aan, maar
daarnaast nog veel leegstaande
vierkante meters.
Laten we eens teruggaan naar
het begin. Ik moet de eerste
jaren globaal beschrijven, want
over V&D kun je boeken vol
schrijven, maar daar leent deze
krant zich niet voor. De grondlegger van het concern is Anton

Dreesmann, die zich eind negentiende eeuw (hij werd geboren
in 1854) bezig ging houden met
het opzetten van een winkelvorm, iets wat in die tijd nog in
de kinderschoenen stond. Van
de grote winkelconcerns was
zeker nog geen sprake, maar
de kleine eenmanszaakjes,
zoals manufacturenwinkeltjes,
waren in opkomst. Door nieuwe
bouwtechnieken kon men grotere winkelruiten maken en dat
gaf de mogelijkheid etalages te
ontwikkelen. Naast de eerdergenoemde manufacturen breidde
V&D zijn assortiment steeds
verder uit en werden de winkels
groter en groter. En zo zien we
in 1914 in de Amsterdamse Kalverstraat het eerste warenhuis
ontstaan, ook voor het eerst
met roltrappen en liften. Daarna
kwamen er meer warenhuizen
die door V&D in eigen beheer
waren gebouwd en bekend werden om hun ’s nachts verlichte
etalages.
V&D kocht scherp in en door de
vele �ilialen kon dat ook. In de
loop van de twintigste eeuw had
elke grotere stad in Nederland
één of meerdere �ilialen van
V&D. De jaren zestig waren zeer
succesvol voor het concern en in
1962 werd het 75-jarig bestaan
gevierd met een groot feest.
Het was ook in deze periode
dat de Vendet-winkels werden
gebouwd. Uiteraard waren dit
al zel�bediening-supermarkten
waar men bij de kassa moest
afrekenen. Intussen breidden
de warenhuizen verder uit met
de hakkenbar van Mister Minit,
Pixy-foto voor kinderportretten,
en Vendopolis voor het afsluiten van verzekeringen. V&D

opende zijn eigen reisbureau
en uiteraard was er de eigen
stomerij. Ook erg gewaardeerd
werden de toiletten, waardoor
ze zich bleven onderscheiden
van andere ketens. Handig werd
ingespeeld op de komst van het
aardgas: V&D bood alle apparatuur aan en had een team
van specialisten in dienst die
de gekochte spullen vakkundig kwamen aansluiten bij de
mensen thuis. Zo had V&D een
volledig wagenpark van vrachten bestelauto’s.
En wie kent niet het eigen merk
Discofoon, het platenmerk van
V&D? En de sportafdelingen die
een serieuze bijdrage hebben
geleverd aan het bevorderen
van sportbeleving door o.a. de
skishop.

Suikerzakjes V&D

En dan was er naast de schoolcampus ook de jaarlijkse
campingverkoop, met eigen
tenten, meestal op de bovenste
verdieping van het warenhuis.
Ik herinner me nog een anekdote van een van mijn vrienden
die op een zaterdag een tent
met bijbehorende stokken kocht
bij V&D. In het Zuiderpark werd
de zondag erna met zuslief
geprobeerd de tent op te zetten,
maar wat men ook probeerde,
het leek allemaal niet te passen.
Dus maandag terug naar de

Leyweg, Vroom & Dreesmann ca. 1963, foto: Jan Korving, Haags gemeente archief
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Reclame voor V&D in de krant uit 1964

campingafdeling om verhaal
te halen. De keurig in het pak
gestoken verkoper keek naar de
tent en stokken en riep: “Ik snap
het al! U heeft de tent Eldorado,
maar de stokken van het type
Buitenvreugd. Welke idioot
heeft u dit zo verkocht?” Waarop
mijn vriend �ijntjes antwoordde:
“Dat was u, meneer”.
In 1973 was er weer een
belangrijke aanvulling op het

assortiment: V&D kondigde aan
een aantal Indische Toko’s te
gaan openen met kant-en-klaar
maaltijden. Onder de naam
Menuet werden deze Toko’s
geopend met voornamelijk
Chinese en Indische maaltijden.
Naast het a�halen was er ook
de mogelijkheid ter plaatse een
maaltijd te nuttigen in een bescheiden restaurantvorm. Leuk
detail is dat er in Leidschenhage tot het laatst een Menuet

heeft gezeten, voortgezet onder
dezelfde naam, maar inmiddels al jaren overgenomen door
een nieuwe eigenaar. Met de
grote verbouwing tot Woonmall
is ook dit laatste overblijfsel
verdwenen.

Onder allerlei fantasienamen
ontstonden steeds meer takken
van sport zoals Vendoto voor
kleine werkzaamheden aan
voertuigen, Vendomus voor
woninginrichting en Vendoprint
voor snel drukwerk. En niet te
vergeten een PTT-postagentschap en een klantenservice
voor klachten en/of ruil. Je kon
het eigenlijk zo gek niet bedenken, of je kon ervoor bij V&D
terecht. Het was een ongelooflijk succes en alle divisies liepen
als een trein en maakten naam
met hun fantasienamen.
De kentering kwam na 1988.
Jaar na jaar werd minder
winst gemaakt. Dit werd mede
veroorzaakt doordat de meeste
warenhuizen in de per auto
minder bereikbare centra
zaten. In de nieuwbouwwijken
ontstonden grote winkelcentra
met gratis parkeergelegenheid.
Ook ontstonden er steeds meer
speciaalzaken op het gebied
van woninginrichting, sport en

elektra. Buiten de centra lagen
de huurprijzen daarnaast lager,
zodat de winkels elders vaak
goedkoper en gespecialiseerder
waren. Dreesmann besloot dan
ook het ‘alles onder één dak’
principe los te laten en bijvoorbeeld de meubelafdeling te
gebruiken voor uitbreiding van
kleding. Ook de huisstijl werd
gemoderniseerd: naast het modernere logo ook de uitstraling
van de warenhuizen met voornamelijk geel, wit en grijstinten.
Meubels, slijterijen, supermarkten, stoffen en vitrages verdwenen. Wat overbleef was het zeer
succesvolle La Place (horeca),
boeken- en geluidsdragers,
kleding en de schoolcampus.

De jaren hierna zien we een
voortdurende strijd om het
concern, dat verlieslijdend het
hoofd boven water probeerde
te houden. Zo kwamen er
speciale koopavonden voor het
personeel, introductie van een
ICT-afdeling (Vendex Headstart)
en speciale afdelingen voor
multimedia in samenwerking
met onder andere Sony en
Philips. Het mocht allemaal niet
baten; het concept was verouderd, de klant had zijn weg
inmiddels gevonden naar BCC,
Action, Big Bazar, Mediamarkt

en andere spelers op de
markt. Na 15 februari 2016
sloot V&D de deuren de�initief
en kwamen vele duizenden
mensen op straat te staan.
Als trainer bij het UWV heb ik
vele mensen in mijn training
gehad, en wat mij opviel is dat
nagenoeg iedereen vol liefde en
lof over de voormalige werkgever sprak. Het winstgevende La
Place werd overgenomen door
Jumbo en blijkt nog steeds een
succesformule.
Op 23 maart 2016 gingen de
�ilialen drie dagen open voor
een totale uitverkoop. Rijen
mensen verdrongen zich voor
de warenhuizen op zoek naar
een laatste koopje. Dat leverde
veel druk- en trekwerk en zelfs
vechtpartijen op, waarbij het
publiek zich weer eens van zijn
slechtste kant liet zien, vergelijkbaar met de opening van
Mediamarkt in de woonmall
Leidschendam onlangs. Het
was voor het personeel pijnlijk
te zien hoe de destijds statige
warenhuizen door de kopers
werden achtergelaten.

Op het moment, anno 2020, zijn
de warenhuizen ofwel gesloopt,
staan nog steeds leeg of zijn ingericht als bedrijfsverzamelgebouwen, hier en daar nog met
sporen van V&D, zoals de kenmerkende zwart-witte bomen
op de wanden. De warenhuizen
zijn niet meer en het merk leeft
voort op internet. Mooie herinneringen aan een fantastisch
warenhuis. Zeer veel keus en
altijd van uitstekende kwaliteit.
Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl
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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
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.
14.00 uur
Non-stop zomerse muziek
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 uitgaanstips voor
het weekend.
12.00 uur
Broodje Bral
Sjaak Bral neemt op zijn eigen wijze de actualiteit
door. (tot 14.00 uur, daar
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! (tot 12.00 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. Op 6 juli het Gouds Museum,
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: 8/7 Nationaal Theater en 15/7 Fotomuseum Den Haag.
do: Goud voor Oud Johan Overdevest neemt verrast mensen met een
kleine sociale kring. Hij neemt hen mee op stap.
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 11/7: Sail naar Scheveningen Documentaire
waarin maker Erik Kooyman meevoer op zeilschip de Wylde Swan -van
bijna 100 jaar oud- vanuit Rouen naar Sail Scheveningen in 2019.

TV West zondag
09.00
Hoop & Leven
De Universele Kerk van Gods Rijk.
17.00
Haagse Iconen Fred Zuiderwijk haalt met bekende
(ex)Hagenaars hun herinneringen aan Den Haag op. Met op 12/7 Paul
van Vliet en Naomi van As en op 19/7 Mark Rutte en Bas Muijs.
Download de gratis Omroep West app.

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

Vervolg Alastrim
A

ls Hagenaar en trouwe lezer van De Haagse Tijden
was ik blij met de uitleg van Joan Verheij over de
quarantaineperiode van 1954. Leuk te lezen dat het
artikel een vervolg kreeg van Janine Marseille-Smit. Het is
zo grappig dat de belevenissen verschillend kunnen zijn,
dat ik mijn ervaring bijna niet durf weer te geven.
ALASTRIM werd mijns inziens eerst in
Rotterdam gesignaleerd, in 1954. In Den
Haag werden op het terrein van de Spionkopstraat aan de Hoe�kade besmettingen
geconstateerd. Ook werd er melding gemaakt van mogelijkheden van huisarrest
in plaats van verplichte quarantaine.
Maar nabij de Zoutkeetsingel, het Om en
Bij, was iemand met huisarrest zo slim
om met aan elkaar gebonden lakens in de
avond het huis te verlaten en in de kroeg
verder te gaan. Mij verging het lachen
toen ik op maandagmorgen op mijn werk
in de Waldorpstraat, als zeventienjarige,
werd gesommeerd om in de politiejeep
plaats te nemen (in vuile werkkleding)
en onder protest naar de GGD werd gebracht aan de Waldeck Pyrmontkade.
Een specialist in tropische ziektes vroeg
of ik een inenting had gehad. Omdat ik
dat niet wist, werd ik meteen voorgedragen voor een plekje in quarantaine
in de kliniek van de gevangenis in de
Stevinstraat. De vrijdagavond ervoor
had ik bij een gezin in de Keplerstraat
aan het avondmaal deelgenomen en
aangezien drie van de vijf kinderen van
het gezin besmet waren geraakt, was er
geen ontkomen aan: ik moest in quaran-

taine. Mijn verweer dat ik eerst met mijn
vader wilde telefoneren vond gehoor. Hij
werkte in de kachelpijpenfabriek van de
�irma Burghout in de Koninginnestraat
en kwam direct naar de GGD. Mijn vader
hield voet bij stuk dat ik thuis in quarantaine ging, waar uiteindelijk gehoor
aan werd gegeven. Daar zat ik dan: in de
Stortenbekerstraat op tweehoog voor
het raam. Nog diezelfde middag kwam er
een verpleegster met een lijst aan eisen
om na te leven, waaronder driemaal per
dag temperaturen en ieder kuchje of
hoofdpijn moest gemeld worden. Nog
nooit had ik me zó ziek gevoeld, maar ik
gaf geen kik! Gedurende een periode van
21 dagen moest ik thuisblijven.
Wat mij altijd is bijgebleven, was dat ik
bij terugkomst bij de GGD werd gefeliciteerd door de arts die vervolgens vroeg
wat mijn salaris was per week - die ik
nu niet had ontvangen. Dat was 12,50
gulden. Prompt ontving ik een recept
met het bedrag van 37,50 gulden, direct
af te halen bij de KAS. Dat was wel mijn
leukste herinnering aan die tijd.
Chris A.B. van Brakel
Cabvanbrakel1937@hotmail.com

MIJMERINGEN
John Vroom • johnvroom@planet.nl

Liedjes met herinneringen
Heeft u dat nu ook, dat wanneer je een
bepaald liedje hoort er gelijk een herinnering opdoemt? Ik had dat recentelijk
weer toen ik naar een uitzending van
omroep ONS keek ‘Ons gouden uurtje’
en daar Cindy und Bert in beeld kwamen met hun hit Immer wieder Sontag
en dat deed mij gelijk herinneren aan
Dansschool Constance aan de Toussaintkade, waar wij weleens naar een soirée
gingen en dit was dan de openingsfoxtrot. En toen ik nog op dansles zat bij
Eddy Kuypers, ja die dansleraar die
ook de toenmalige prinsessen Beatrix
en Margriet dansles heeft gegeven. Hij
startte zijn lesprogramma altijd met Zai,
zai, zai van Ben Cramer, nadat de heren
een dame gevraagd hadden. Zoals u
weet, heeft dansen altijd een belangrijk
deel van mijn jeugd uitgemaakt en elke
zondagmiddag en –avond was ik dan ook
bij Dansschool Van der Meulen aan de
Laan van Meerdervoort te vinden. Elke
soirée werd afgesloten met de slijpplaat
Goodnight sweetheart goodnight, met de
lichten gedimd en de draaiende spiegelbal aan, waarna dit romantische moment
wreed werd verstoord door de aller-

laatste plaat Dat is het einde, dat doet de
deur dicht, met de lichten weer op volle
sterkte. Voor mijn toenmalige vriendin
Karen de Vries vroeg ik altijd de foxtrot
Zij dronk bier met limonade of Kleine signorita van Marco Maas aan. Thuis was de
favoriet van mijn moeder Tanze mit mir
in den Morgen van Gerhard Wendland en
van mijn beide ouders Theme of a Summerplace van het orkest van Percy Faith.
En als ik het plaatje Amore scusami van
Willy Alberti hoor, herinner ik mij dat ik
op een van de vele feestjes bij Annemarie Starmans in de Trompstraat aan het
eind van de avond dit nummer op repeat
zette en ook na de zesde herhaling had
niemand nog iets in de gaten. Los van
dit soort speci�ieke herinneringen is het
aardige van dit ONS tv-programma dat er
allerlei liedjes voorbijkomen die je toch
wel aan een bepaalde fase van je jonge
jaren doen denken, zoals wat ik recentelijk voorbij zag komen Chubby Checker
met Let’s twist again, Kisses for me van
Brotherhood of Men, Du bist nicht allein
van Roy Black en ga zo maar door. Mooie
herinneringen toch?

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

pagina 17

Dinsdag 7 juli 2020

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

Schaaknovelle in Theater Branoul

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.

“Raadselachtige psychologische zaken hebben iets verontrustends”, zei Stefan Zweig (1881-1942) ooit. Zo’n
raadselachtige kwestie was voor hem de plotseling
op een schip opduikende tegenstander van een groot
schaakmeester. Als gevangene van de Gestapo heeft
deze tegenstander zich met behulp van een boekje en
zelfgemaakte stukken ontwikkeld tot meesterschaker.
Maar hij is daar niet zonder schade van afgekomen.
Het voortdurende schaken tegen zichzelf heeft een gespletenheid van het bewustzijn veroorzaakt die noodlottige gevolgen kan hebben. In
de partij tegen de wereldkampioen Mirko Czentovic kan de kortsluiting dan ook ieder
moment toeslaan. Een meesterwerk van Stefan Zweig, als vanouds bewerkt door Manon Barthels en gespeeld door Bob Schwarze die de spanning zo weet op te voeren,
dat je de stoppen in het hoofd van Dr B. hoort knetteren, met alle gevolgen van dien.
Op veler verzoek vertelt Bob Schwarze nog een week dit magistrale verhaal. En, nee
hoor, u hoeft helemaal niets van schaken te weten om meegevoerd te worden.

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.

Wanneer & waar: wo 8 t/m zo 12 juli, Theater Branoul, Maliestraat 12
Meer informatie via www.branoul.nl

Wandeling Bezet – Verzet – Bevrijd

Opening Buitenmuseum

Op deze stadswandeling neemt de gids u mee langs
gebouwen en locaties die tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol hebben gespeeld. Niet
alleen het kantoor van de rijkscommissaris Seyss-Inquart en de gevreesde Sicherheitsdienst (SD), beide
op het Plein, maar ook het kantoor van NSB-leider
Anton Mussert op de Korte Vijverberg. U komt eveneens op plaatsen van verzet zoals bij
de plaquette ‘Englandspiel’ op het Binnenhof, de Erelijst van Gevallenen 1940-1945 en
de plek waar een verzetsman, vastgebonden aan een stoel, uit het raam sprong om een
einde aan de verhoren te maken. En wat heeft de ‘Wiener Konditorei’ in de Korte Poten
met het verzet te maken? De wandeling eindigt bij het standbeeld van koningin Wilhelmina bij paleis Noordeinde, die met haar boodschappen voor Radio Oranje de bevolking
een hart onder de riem heeft gestoken.

Op zaterdag 4 juli opende het Buitenmuseum Schilderrijk Den Haag haar deuren weer
voor het publiek. U bent van harte welkom in de Gouden Eeuw bij de roemruchte
schilders Jan Steen, Paulus Potter en Jan van Goyen thuis. Het museum is uitgebreid
met drie stijltuinen waar het heerlijk toeven is. Vanwege het museumprotocol is er
een nieuwe routing, waardoor in 2020 nog meer te zien is dan afgelopen jaar. U kunt
onder andere het huis van Jan van Goyen en Jan Steen bezoeken, waar de landschapsschilder Van Goyen honderden schilderijen maakte, waaronder een bijna vijf meter
groot stadsgezicht van Den Haag in de Gouden Eeuw. Jan Steen trouwde met de
dochter van Jan van Goyen en woonde jarenlang in Den Haag. Attributen uit schilderijen van Jan Steen zijn terug te vinden in de stijlkamers van het Jan van Goyenhuis.
Ook maak je in het huis van Jan van Goyen kennis met de Haagse jaren van Vincent
van Gogh. Blikvanger van het Buitenmuseum is het woonhuis van Van Balckeneynde,
bouwer van het Catshuis, de ambtswoning van onze minister-president en van de vele
paleizen van het Koninklijk Huis. Pieter Post ontwierp voor hem een van de mooiste
grachtenpanden van Den Haag. Nieuw aan het bezoek van het Buitenmuseum is het
bezoek aan drie bijzondere stadstuinen, een lust
voor het oog. Hier is zowel in het ontwerp als
met oog op de beplanting rekening gehouden
met de Oud-Hollandse tuintraditie.

Meer informatie via www.gildedenhaag.nl

Culinaire Tour de France

Drie Haagse restauranthouders hebben de handen ineengeslagen voor een uniek evenement: geen claxons, geen loodzware bergetappes en al helemaal geen hongerklop!
Hoewel de echte Tour pas in september zal worden verreden gaat de culinaire versie
in Den Haag van start in juli. Kom dus op één avond genieten van drie gangen in drie
verschillende Franse restaurants.
Wanneer & waar: wo 8, 15 & 22 juli, do 9, 16 & 23 juli en zo 12, 19 & 26 juli,
Restaurant le Moulin Fou, Café-Bistro Jules en restaurant LaSalle.
Meer informatie en aanmelden via de websites van de drie restaurants.
Lucassen – de gelukkige schilder

Een romantisch landschap in de kunstgeschiedenis is doorgaans een bron van weemoed en verbeelding. Dichtbegroeide bossen en onherbergzame bergen wisselen elkaar
af met serene velden; alles even technisch knap geschilderd en niet zelden rijk aan effectbejag. De Nederlandse
kunstenaar Lucassen (1939) geeft in 1965 het begrip een
geheel andere draai. Hij schildert een platte weergave van
een palmboom, bergen, een ondergaande zon en gebruikt
een fragment à la Mondriaan voor een sterk ironiserend effect. Romantisch landschap
met palmboom is Lucassen ten voeten uit: tegendraads, compromisloos en prikkelend.
Het werk is recent geschonken aan Kunstmuseum Den Haag en is te zien in de tentoonstelling Lucassen - De gelukkige schilder. Blijft u liever nog even thuis? Kunstmuseum
Den Haag biedt u ook talloze virtuele tours, waaronder Kunst in de wereld van de islam,
Vincent van Gogh & Paul Signac en Vrouwelijke kunstenaars in Ontdek het Moderne.
Meer informatie via www.kunstmuseum.nl

Wanneer & waar: za & zo, tussen 13.30 – 17.00u,
Paulus Potterhuis, Dunne Bierkade 17
Meer informatie via www.buitenmuseum.com

‘Did the burning girl feel pain’

Als je meedoet aan een klimaatmars, maak je de wereld dan eigenlijk wel beter? Of
laat je vooral jezelf even beter voelen? Did the burning girl feel pain van Het Nationale
Theater gaat over een activistische studente die droomt van een daad zo groots en
meeslepend, dat het de wereld zal veranderen. Maar is het wel aan haar om de revolutie te ontketenen? Lana worstelt met de vraag wat er echt nodig is om haar idealen
te bewerkstelligen. Spandoeken dragen, vuisten ballen en strijdleuzen schreeuwen
zijn voor haar te vluchtig om mensen in vervoering te brengen. Ze droomt erover zich
zoals haar grote helden Jan Palach en Norman Morrison, op heroïsche wijze in brand
te steken. Een offer groot genoeg om gehoord te worden door een wereld die steeds
individualistischer wordt. Als ze ’s nachts vertrekt om deze daad te begaan, ontmoet
ze ‘haar vuur’. Samen gaan ze de nacht in, onderweg naar die mythische daad. Did
the burning girl feel pain gaat over het willen
ontketenen van revolutie en het pleiten voor
echte verandering.
Wanneer & waar: wo 8 t/m vr 10 juli
Vier keer per dag een half uur, Zaal 3
De Constant Rebecqueplein 20A
Meer informatie via www.hnt.nl
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De lijkwade
van Napoleon
D

eze titel roept wellicht direct vragen op:
“Hoe kom je aan een stuk lijkwade van
Napoleon?” Het verhaal begint in de jaren
tachtig van de vorige eeuw.
Ik kwam via een welgestelde familie die op de Prinsessegracht
in Den Haag woonde, in contact
met Frank en Marijn. Zij hadden
een restaurant aan huis, in de
Javastraat 6-8 in Den Haag. Op
deze locatie werd vaak gegeten
door leden van de ‘Rotary club’,
een club die betrokken is bij de
maatschappij en deze ten goede
komt. Ook kwamen hier vaak
‘hotemetoten’ uit de Haagse
kringen in besloten gezelschap
een hapje eten. Dit in de prachtig gerestaureerde woonkamers, geheel in Franse sferen
opgesierd en gedekt. Ik had het
met de vrouw des huizes bij wie
ik op visite was weleens gehad
over mijn Napoleon verzamelwoede. Zij stelde mij allerlei
vragen en was heel geïnteresseerd in mijn verhalen. Ze
bracht mij in contact met Frank
en Marijn. Op een avond werd
ik opgebeld door Marijn; hij
had iets heel speciaals voor mij
als verwoed verzamelaar van
Napoleon, namelijk een “stukje
Lijkwade, welke over de kist
heeft gelegen van NAPOLEON,
toen hij in 1840 werd verplaatst
van Sint Helena naar Parijs”.
Mijn vrouw ving het gesprek
op en riep meteen “in mijn huis
komt geen lijkwade!”

Toch, eigenwijs dat ik ben, heb
ik de stap genomen af te reizen
naar de Javastraat in Den Haag
om meer te ontdekken over
deze boodschap. Ik werd allervriendelijkst ontvangen, ook zij
waren onder de indruk van mijn
verhalen over Napoleon. Het
overblijfsel zat in een doosje,
met een handgeschreven notitie
met daarop het woord ‘lijkwade’.
De afmeting is 4,5x5cm,
dus lijkwade is wel een erg
groot begrip. De stof heb ik laten
bekijken door het Legermuseum
in Delft en volgens hen is het
keperstof; Franse, purperkleurige uniformstof. Ook zat er een
tekening bij van Napoleon met
een gedicht en een aankondiging op handgeschept papier
van 25 juni 1815, dat “Napoleon
is gevangengenomen door zijn
eigen volk!” Dit laatste is een
biljet uit ’s Gravenhage die op
een veelbezochte plaats moet
hebben gehangen, misschien
wel het stadhuis. Ik was erg
verrast met deze bijzondere
objecten, waarvan ik ook graag
de herkomst wilde achterhalen.
De eigenaars van de bijzondere
stukken vertelden mij dat ze
jaren geleden een inboedel hadden gekocht van een woonhuis
op het Nassau Plein in Den Haag,

Verhaal over het laken over de kist dat Generaal Petit met zijn degen in stukken heeft gesneden

De lijkkist met het lichaam van Napoleon op het schip de la Belle Poule - Retour des Cendres door H. F. E. Philippoteaux, 1867 - wikipedia

waar ene Beelaerts van Blokland
had gewoond. Uit deze inboedel
kwamen deze objecten tevoorschijn. Inmiddels zijn we 35 jaar
verder, maar het heeft mij altijd
geïnteresseerd; wat is er in de
Dome des Invalides gebeurd?
Ik heb het dertig jaar laten
rusten, maar toch kriebelde er
iets, om uit te zoeken hoe het
een en ander in elkaar past in
de geschiedenis. De geschiedenisboeken vermelden wel dat
Napoleon wordt overgebracht
van St. Helena naar Parijs op
15 december 1840. In dat jaar
wordt begonnen met het aanleggen van de tombe van Napoleon,
ook daar is over nagedacht… Je
moet over de balustrade naar de
beneden kijken om de van rode
Finse por�ier en groen granieten
voetstuk gemaakte tombe te
bekijken en hierdoor moet je
wel buigen voor de Keizer Napoleon, waar hij in zes kisten ten
grave ligt. In 1861 was de crypte
overigens gereed en onder grote
belangstelling kwamen hier
honderd duizenden mensen op
af in Parijs, om de bittere koude
te trotseren om deze bijzonder
plechtigheid bij te wonen.
Maar van het verhaal op het
brie�je met de lijkwade komt
in de geschiedenisboeken niets
voor. Vandaar wil ik met dit verhaal de geschiedenis verrijken,
die plaatsvond na de plechtigheid in de Dome des Invalides
te Parijs op 15 december 1840.
Zeker is dat een zekere Generaal
Baron Jean-Martin Petit (17721856) in de kerk aanwezig was.
Hij was de Generaal die in Fontainebleu bij het afscheid van
Napoleon het vaandel vasthield.
Napoleon sprak de woorden
“Kinderen, blijf mij herinneren”
en bedankte zijn soldaten voor
hun inzet. Hij kuste het vaandel

Jean Martin Petit omhelst Napoleon bij zijn afstand van de Troon, Fontainebleau 4 april 1814

dat Generaal Petit vasthield en
werd verbannen naar Elba met
duizend soldaten, waar hij zijn
Keizerstitel mocht behouden en
Keizer van Elba werd. Dit vond
plaats in Fontainebleu bij Parijs,
in april 1814.
Op 20 maart 1815 ontsnapte
Napoleon van Elba, gelegen
voor de Toscaanse kust op
twintig kilometer afstand van
het tegenwoordige Italië. De
Generaal Petit is dus niet de
eerste de beste Generaal, maar
wie was de Nederlander die in
de kerk aanwezig was om dit
stukje uit handen van Generaal
Petit in ontvangst te nemen? Uit
mijn onderzoek komt Gerrard
J.Th. Beelaerts van Blokland (5
juli 1772 – 25 febr. 1844) naar
voren. Hij was Nederlandse politicus, van 1825 onder Koning
Willem 1, lid van de Raad van
Staten. Later werd hij minister
van Financiën en in 1839 trad
hij af en keerde terug naar de
Raad van State.
Als Minister van Buitenlandse
Zaken bracht hij ook bezoeken
aan Kaap de Goede hoop. Om
daar te komen, kom je langs St.
Helena met als reden om proviand en water tot je te nemen.
Het is niet ondenkbaar dat hij
aan land is geweest ten tijde dat
Napoleon hier gevangen heeft

gezeten, van 1815 tot 5 mei
1821 (Napoleons sterfdag).
Mij is het vooral te doen om
het stukje lijkwade die over de
kist heeft gelegen bij Napoleons
overbrenging Van St. Helena
naar Parijs. Het verhaal op het
brie�je luidde:
“Stukje van het laken waarmee
de kist van Napoleon is bedekt
geweest tijdens de overbrenging van dezelfde Assche van St.
Helena naar Parijs bij gelegenheid der bijzetting in de Dome
des Invalides waar dit laken in
duizenden stukken is gesneden en
verscheurd en ieder der aanwezigen beminden zich er een
gedachtenis in te vinden met zich
een stukje hoe gering ook van
hetzelve toe te eigenen. Generaal
Petit welke het eerst den degen in
laken stak om het te verdeelen.”
Destijds (nu zo’n 207 jaar
geleden) bracht Napoleon een
bezoek aan Den Haag en sliep
één nacht op het Lange Voorhout bij bankier Hope. Waar
blijft de tijd! Nu is dat museum
Escher geworden. Ik hoop op
schrijvers die mijn verhaal - hoe
klein ook - willen bijschrijven in
de geschiedenisboeken, om het
verhaal te completeren!
Kees van der Zwan
kees.vd.zwan@hotmail.com
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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: Celdeling, Sudoku: 3 - 8, Kruiswoordpuzzel: Appelboom.

1

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

3

Horizontaal
1. zomervrucht; 7. grote werkplaats; 12. bloeiwijze; 13. fijne leersoort;
14. vertragingstoestel; 15. wereldrecord (afk.); 17. Schotse rok; 19. verschijnsel bij vuur;
43
21. langspeelplaat
(afk.); 22. vordering; 24. werkschuw persoon; 27. brandstof; 28. deel van schoen;
30. Europeaan; 31. roem; 32. windrichting; 33. waterloop; 35. dun (iel); 37. zangstem;
38. chic vrouwentijdschrift; 41. ogenblik; 42. jongensnaam; 44. kapot; 46. terrein (weide);
47. (ver)bond; 48. ambtgenoot; 49. gecastreerde hengst; 50. plaats in Frankrijk; 52. in het jaar;
54. Amerikaanse staat; 56. duw (stoot); 58. rookgerei; 61. voormalig Chinees staatsman;
62. bevroren neerslag; 64. Sociaal Economische Raad (afk.); 65. gebroeders (afk.); 67. cafébuffet;
68. tennisterm; 70. soldatenkost; 72. doping (wielrennen); 73. particuliere tuin die niet bij de eigen
59
woning
ligt; 60
76. huisdier; 77. muzieknoot; 78. veelkleurig; 79. gierigaard; 81. vogel; 82. voorzetsel;
83. verdieping; 84. vruchtennat; 86. periode van mooi weer voor de herfst; 87. zout van salpeterzuur.
Verticaal
71
1. niet ter plaatse (verstrooid); 2. rondhout; 3. deel van huis; 4. optisch hulpmiddel; 5. innig
(vertrouwelijk);
6. toezichthouder op de telecommunicatie; 7. Amerikaanse veeboer; 8. knapperig;
76
9. gymnastiektoestel; 10. in memoriam (afk.); 11. vrouwelijk beroep; 16. plaats in Brazilië (afk.);
18. lamlendig;
20. sterk ijzerhoudende grondsoort; 21. verbindingsstuk; 23. alleen(zang);
81
25. eeltachtig huidknobbeltje; 26. gemalen graan; 27. deel van een riem; 29. schrijf- en leesmeubel;
85 huishoudelijk apparaat; 34. Europeaan; 36. aardkundige; 37. bolrond voorwerp; 39. jaargetijde;
32.
40. palmlelie; 42. spijkerbroek; 43. dopheide; 45. boerderijdier; 46. verzoeke gaarne antwoord (afk.);
51. wereldtaal; 53. muurholte; 54. doen alsof men iemand niet ziet; 55. voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs (afk.); 56. wandelplaats; 57. overschot; 59. rijstbrandewijn; 60. overschot van een
partij goederen; 62. attribuut voor gewichtheffers; 63. plaats in België; 66. plaats in Gelderland;
67. bekeuring; 69. Transit International Routier (afk.); 71. deel van boom; 73. model (leest);
74. deel van boom; 75. vogelverblijf; 78. Indische praatvogel; 80. voertuig; 82. personeelszaken (afk.);
85. familielid.
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Per abuis zijn in de gedrukte versie van de krant dezelfde namen
opgenomen als in de editie ervoor. Onze excuses voor de verwarring.
Wij mogen deze week feliciteren:
1. E.C. van Dijk te Den Haag
2. Piet Goeyenbier te Zoetermeer
3. C. Switzar-van Teijlingen te Berkel en Rodenrijs

Onder de inzenders verloten we wederom drie waardebonnen van 15, 10 en 5 euro,
te besteden bij Comfortland. U kunt de juiste oplossingen afzonderlijk mailen, maar
u mag deze ook bundelen in een enkel bericht. U kunt de oplossing mailen naar
puzzel@dehaagsetijden.nl. Dit kan tot uiterlijk donderdag 16 juli.
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Heeftueen (hulp)vraag?
Bel070 205 3003

www.haagsontmoeten.nl

Ook mantelzorgers kunnen hier terecht.
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