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De oudste tweeling: 
een eeuw lang 
Den Haag 

Een spijker uit de 
Birma Spoorlijn

Herinneringen 
aan de HEAO

Sint Jacob in 
Den Haag

In die tijd bestond er een moge-
lijkheid voor leerlingen die uit 
Indië kwamen om de opgelopen 
leerachterstand in zo kort moge-
lijke tijd in te halen op de Over-
bruggings HBS. In Den Haag, of 
liever in Scheveningen, was deze 
vorm van onderwijs gehuisvest 
in de Rotterdamsestraat en op de 
Nieuwe Duinweg, en Aimée heeft 
hier gebruik van gemaakt. Vanaf 
haar zevende jaar was ze al aan 
het schilderen en haar ouders 
vonden dan ook dat ze hierna 
naar de Koninklijke Academie 
voor Beeldende Kunsten in Den 
Haag moest gaan. In 1951 be-
haalde ze het diploma MO teke-
nen. Een jaar later is ze geslaagd 
voor een Nijverheidsakte en ver-
volgens heeft ze aan een tweetal 
Academies in Parijs gestudeerd. 
Ze ging in een etagewoning in de 
Borneostraat wonen en later is 
ze verhuisd naar een parterre-
woning op het adres Riouwstraat 
103. Naast het maken van kunst 
heeft ze zo’n 35 jaar lesgegeven 
op enkele huishoudscholen en 

ook gaf ze les op de Academie 
voor Beelden Kunsten in Den 
Haag. Ze is altijd vrijgezel geble-
ven want “anders had ik mijn 
kunst niet kunnen maken”, zoals 
ze zelf heeft gezegd. Aimée had 
wel enkele vrienden, waarvan de 
kunstenaar Wim Fraeyhoven de 
belangrijkste was. “Mijn steun 
en toeverlaat”, zoals ze hem 
noemde. Over Wim heeft ook een 
artikel in deze krant gestaan. Een 
andere Haagse kunstenaar, Jaap 

Nanninga, heeft grote invloed op 
haar manier van werken gehad. 
Aimée is op 29 september 2008 
overleden. 

Haar werk
In 2008 verscheen het boek: 
Aimée kunst uit liefde. Hierin 
staat dat ze een enorme gedre-
venheid kende met als gevolg een 
grote productie. Hoewel ze met 
schilderen is begonnen en dit 
haar hele leven is blijven doen, is 
ze toch meer een gra�ica, zoals in 
haar werk te zien is. Wat vooral 
opvalt zijn de krachtige lijnen die 
in al haar werk terugkomen, of 
het nu om houtsneden, gouaches, 
krijttekeningen of computer-
tekeningen gaat. Hetgeen niet 
wegneemt dat ze daarnaast de 
ruimten ertussen opvult met 
uiterst ver�ijnde lijnen. Al dit 
werk is vele malen, vaak samen 
met het werk van Wim Fraeyho-
ven, tentoongesteld. In onze stad 
onder meer bij galerie Hathor, 
het Gemeentemuseum en de 
Haagse Kunstkring. Daarnaast 

ook in landen als Engeland, Polen 
en Italië.

Kappazuri
Ondanks het feit dat Aimée de 
Japanse bezetting van Indië heeft 
meegemaakt, had ze toch een 
grote interesse voor de Japanse 
cultuur. In 1984 volgde ze op de 
Japanse ambassade een cursus 
Japans. Hier kreeg ze van haar 
leraar een catalogus te leen van 
het werk van Yoshitoshi Mori, the 
master of the Kappazuri. Hierin 
wordt de techniek van het maken 
van dit soort kunst besproken 
en Aimée is met gebruikmaking 
van materialen die in ons land te 
verkrijgen zijn, gaan experimen-
teren. Zo heeft ze zich de techniek 
eigengemaakt die oorspronkelijk 
bedoeld was om kimono’s te be-
drukken. Ze maakte gebruik van 
een aantal papieren sjablonen. 

Eén sjabloon waarop de tekening 
in hoofdlijnen is aangebracht en 
één of meer sjablonen voor de te 
printen kleuren. Met deze tech-
niek kun je hooguit vijf afdrukken 
maken, maar zij liet het meestal 
bij één. Als voorbeeld ziet u hier 
de illustratie La Belle Japonaise.

“Elke uiting van een mens, hoe 
dan ook, pietepeuterig of heel 
groot, heeft z’n waarde. Ik vind 
het belangrijk dat een mens zich 
creatief kan uiten. Bij niet ieder-
een zit het er in. Dan kabbelt het 
leven”, zo begint het boek Aimée 
kunst uit liefde. U moet voor uzelf 
maar uitmaken of uw leven kab-
belt of van de ene stroomversnel-
ling naar de volgende stroomt. 
Voor beide valt iets te zeggen.

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl La Belle Japonaise, 1992
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imée Crince le Roy of Maiky, zoals ze ook wel werd genoemd, is op 
27 september 1928 in Batavia geboren. Haar vader, Renee Auguste 
Crince le Roy - gezien zijn achternaam stamt hij af van de Hugenoten -

was bestuursambtenaar in Oost Java. Op dat moment bestond het gezin uit vier 
personen; haar vader, haar moeder, zijzelf en haar oudere broer Rene. Later 
zou hier nog een broertje bijkomen, Emile. In 1941 deed Aimée toelatingsexa-
men voor de HBS in Soerabaja. Eind 1946 kwam het gezin naar Nederland en 
ze gingen tijdelijk in een pension in Amsterdam wonen. Na korte tijd verhuisden 
ze naar Apeldoorn en ook hier zouden ze niet lang wonen. In verband met zijn 
werk besloot haar vader in Den Haag te gaan wonen, in eerste instantie in de 
Perenstraat en later in de Emantsstraat. 

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

WWW.KEESTALEN.NLMargaretha van Hennebergweg 63
06-53621962 / 070-3238260

KEES TALEN

Een originele
persoonlijkheid

Zelfportret in olieverf, 1950
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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

Fotogra�ie
De Haagse Tijden heeft de moeite 
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Als u meent de publicatierechten te 
hebben, kunt u contact opnemen met 
de uitgever.
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Lezersservice
De lezersservice is te bereiken van 
maandag t/m vrijdag van 10 - 12 uur 
op: 070 - 345 76 97
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2517 BH Den Haag
www.facebook.com/dehaagsetijden
www.twitter.com/dehaagsetijden
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Uitgave:
Uw krant is elke twee weken in 
een oplage van tenminste 65.000 
exemplaren gratis af te halen op circa 
360 distributiepunten in Den Haag, 
Zoetermeer, Westland, Delft, Midden-
Del�land, Leidschendam-Voorburg, 
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en 
Wassenaar.

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

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

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

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

 pagina 2   De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

Austin Maxi 1750
Wij zijn in het bezit van een 
Austin Maxi 1750. Deze auto 
heeft mijn vader in 1974 nieuw 
aangeschaft. De Maxi werd 
gebruikt om levensmiddelen 
bij klanten af te leveren. Mijn 
ouders hadden namelijk een 
kruidenierswinkel. Door de 
achterbank neer te klappen 
kreeg je een zee van ruimte. 
De nieuwprijs bedroeg 11000 
gulden. De auto heeft tot 1983 
dienstgedaan als bezorgwagen.
Toen werd de zaak gesloten. Tot 
2011 heeft mijn vader regelma-
tig kleine ritjes met de Austin 
gereden. Januari 2011 stierf 
mijn vader en sindsdien is de 
Austin in het bezit van mij en 

mijn broer gekomen. De Maxi 
wordt nog incidenteel door ons 
en mijn zoon gebruikt. Voor zijn 
46 jaar ziet hij er nog heel goed 
uit. Ik weet niet of deze Austin 
al een keer in uw rubriek heeft 
gestaan anders zou het leuk zijn 
een artikeltje aan deze auto te 
wijden. We bezitten trouwens 
ook nog de originele Auto 
Kampioen met een test van deze 
Austin Maxi 1750!
H. van Logchem
h.van.logchem@hccnet.nl

90 jaar De Tijd
Volgend jaar bestaat De Tijd 
Bedrijfskleding (vroeger geves-
tigd aan de Paul Krugerlaan) 90 
jaar. Wij willen dan graag een 

artikel schrijven voor De Haagse 
Tijden. Nu ben ik bezig met het 
verzamelen van verhalen, foto’s, 
oude advertenties over De Tijd 
die mij hierbij kunnen helpen. 
Mochten er lezers zijn die hun 
ervaring met of herinneringen 
over De Tijd met mij kunnen 
delen, heel graag! Bruikbare 
informatie wordt beloond met 
een mooi bloemetje.
Eva Alkema (derde generatie)
eva@detijdbedrijfskleding.nl

Een wenskaartje?
Ik ben Otto Boot, op 16 au-
gustus 1945 geboren op de 
Trekweg. Mijn moeder noemde 
mij als laatste van zes kinderen 
het vredeskind en zo is dat ge-
bleven tot de dag van vandaag. 
Nu wil het geval dat we vanwege 
corona geen feest kunnen vie-
ren, maar ik zou heel graag toch 
post ontvangen, misschien zelfs 
van mensen die mij nog kennen? 
Of van zomaar iemand een 
lieve kaart. Dat zou mij heel blij 
maken voor alles. Mijn adresge-
gevens: Safarigeel 49, 2718 CL 
Zoetermeer.
Otto Boot

Nederlands Hervormd 
Wijkcentrum
Tegenwoordig woon ik in 
Friesland maar mijn eerste 
levensjaren heb ik in het Neder-
lands Hervormd Wijkcentrum 
‘Maranatha’ gewoond, aan de 
Gevers Deynootweg 25 te Sche-
veningen. Heel graag zou ik een 
foto van het interieur daarvan 
hebben, uit begin jaren vijftig. 
Wie kan mijn hieraan helpen?  
Kees Roeleveld
cjroeleveld@hetnet.nl

Op zoek naar 
bakker Vollebregt
Ik ben op zoek naar meer 
informatie over bakker Nicolaas 
Maria Vollebregt (1866 - 1932) 
uit Den Haag. Mijn familie van 
moeders zijde stamt uit Den 
Haag. Haar opa had vroeger 

een grote banketwinkel in Den 
Haag. Hij heette Nicolaas Maria 
Vollebregt en was getrouwd met 
Hendrika Maria van Zaale. Ze 
hadden 14 kinderen. Mijn moe-
ders moeder was nr. 8. zij heette 
Ida Maria en trouwde met mijn 
opa Johannes Gerardus Noor-
dam. Mijn moeder Miep was 
hun enig kind. Ik heb mijn oma 

nooit gekend. Zij stierf in 1951. 
Mijn moeder had bij haar dood 
vorig jaar geen contact met fa-
milie van haar moeders zijde, Ik 
zou graag meer te weten willen 
komen over mijn familie van 
moederszijde.

Mevr. Andy Blom - van Aken
andy.blom@upcmail.nl
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Haags Mopje
Vriend van mij ligt in het Haga ziekenhuis en blijkt te zijn 
neergeschoten. Ik vraag belangstellend: “En wat ging er door 
jou heen toen het gebeurde?” Zegt hij: “Een kogel”. 
Nico Bosman 
We roepen alle Haagse humoristen op een mop te 
mailen naar redactie@dehaagsetijden.nl, 
zodat er tweewekelijks één geplaatst 
kan worden onder de rubriek ‘Haags 
Mopje’ en we er met z’n allen weer 
even ouderwets hartelijk om kunnen lachen.

Wout 89 jaar!

Graag zou ik via deze weg mijn broer Wout, die op 11 augustus 89 
jaar is geworden, willen feliciteren. Mijn broer woont al zeker 67 
jaar in Amerika (Little Falls in New York) en ik stuur hem al jaren 
De Haagse Tijden op. Deze leest hij daar van A tot Z. Hij belt zelfs 
mensen die hij kende op en houdt zo zijn Nederlandse taal goed 
bij. Lieve Wout, alsnog van harte gefeliciteerd met je 89ste verjaar-
dag. Ik hoop dat we er beiden nog veel bij zullen krijgen! Liefs van 
je zusje Nellie en Gerrit Lorjé.
Nellie Lorjé-Keppel , nellie001@zonnet.nl

Herinneringen Trafo Zuilen 
Bij het zien van deze zuilen 
kwamen bij mij, de gepensi-
oneerde loodgieter van 85 
jaar, de herinneringen en het 
vakmanschap weer boven. Deze 
kap is gemaakt door Loodgie-
tersbedrijf Luijsterburg en ik 
heb daar als 17,5 jarige leerling 
loodgieter +/- 90 uur aan mee-
gewerkt en moest hem toen 
op de bak�iets naar het G.E.B. 
brengen op het De Constant 
Rebecqueplein. Onderweg 
in de Zoutmanstraat is deze 
foto gemaakt op 12 december 
1952. Ja, ja, dat was nog het 

ouderwetse handwerk en dan 
zie ik mijzelf ook nog als kleine 
zelfstandige op de Vijverberg 
een zakgoot vernieuwen met 
bladlood, neerleggen en dan 60 
of 70 keer een zak zand optillen 
en weer laten vallen en dan lag 
het gootje er keurig bij voor 
heel veel jaren. Ondertussen is 
junior ook alweer een tijd zelf-
standig en daar zag ik zink- en 
loodwerk van op het Voorhout 
om te kwijlen. 

Ph. van Rijkhuizen Sr. 
Mijn leermeesters waren Joop 
Kersbergen en Jan Verburg.

De Haagse Tijden is op zoek 
naar úw verhaal!
Iedere editie van De Haagse Tijden is gevuld met artikelen, verha-
len en foto’s van onze eigen lezers. Heeft u een mooie herinnering 
aan Den Haag? Wilt u iets vertellen over de wijk waar u vroeger 
woonde, de school of jeugdclub die u bezocht, dat bijzondere 
winkeltje op de hoek waar u altijd boodschappen deed met uw 
ouders? 

Stuur uw verhaal (400-1200 woorden) en eventuele foto’s 
naar redactie@dehaagsetijden.nl en wie weet staat uw artikel 
binnenkort in de krant!

Fotograaf Oppelaar Zoutmanstraat 82 12-12-1952
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Stuyvesantplein 
Op 30 augustus 1920 begon-
nen An en Diny hun leven op 
de Delftselaan nummer 75. Ze 
woonden daar maar kort, want 
de familie was ingetrokken bij 
goede vrienden en dat werd al 
gauw te vol. Niet lang daarna 
verhuisden ze daarom naar 
de Koningin Sophiestraat in 
Bezuidenhout, een zijstraat van 
de Schenkkade. Daar werd een 
nieuwe telefooncentrale in ge-
bruik genomen en omdat vader 
daar kwam te werken, kon de fa-
milie een nieuwe dienstwoning 
betrekken. In 1928 vertrokken 
ze naar de Joan Maetsuycker-
straat. “Ook weer in een nieuw-
bouwhuis. Het was toen nog een 
echte brede laan, waar moeder 
ons lang in het oog kon houden 
als we richting de school in de 
Koningin Sophiestraat liepen”, 
vertelt Diny. 

In 1936 ging de familie op het 
Stuyvesantplein wonen. Toen, en 
ook nu nog, een van de markante 
pleinen in Den Haag, met de be-
kende keerlus van tramlijn 4. En, 
zo herinnert Diny zich, de open 
tram naar Scheveningen. Niet 
lang daarna begon de oorlog, de 
zussen waren inmiddels twintig 
jaar. An werkte bij de Rijkstele-
foon, Diny bij de Postchèque- en 

Girodienst. In de oorlogsjaren 
leerde Diny haar toekomstige 
man Frits Hendriks kennen. Dat 
gebeurde in Het Wachtje op het 
Rijswijkseplein, het voormalige 
accijnshuis dat sinds de der-
tiger jaren als café-restaurant 
Paviljoen in gebruik was. Het 
opvallende gebouw, dat wel 
wat weg heeft van een Griekse 
tempel, was in die jaren ook dé 
uitgaansgelegenheid, voor zover 
de oorlogsomstandigheden dat 
toelieten. Hoe ging dat kennis-
maken in oorlogstijd? Diny: 
“In een advertentie vroeg Frits 
samen met een vriend of er ook 
meisjes wilden komen dansen in 
Het Wachtje. En samen met een 
paar vriendinnen besloten we te 
gaan. We hadden overigens als 
voordeel dat we door ons werk 
vaak ook na spertijd nog over 
straat mochten van de Duitsers. 
Wij waren met zijn vieren en de 

jongens met zijn tweeën. Dat 
werd dus niet meteen wat. Maar 
omdat vader bij de PTT werkte, 
hadden wij telefoon thuis en 
Frits begon mij te bellen. En van 
het een kwam het ander.” 

Bombardement 
Bezuidenhout 
Het waren mooie momenten in 
moeilijke tijden. Diny en An kwa-

men echter ook in aanraking met 
de keerzijde van de oorlog. Zoals 
die keer dat de Duitsers het huis 
aan het Stuyvesantplein bin-
nenvielen. Op zoek naar radio’s, 
die ieder natuurlijk zorgvuldig 
verstopt hield. Maar behalve een 
radio was er ook een onderdui-
ker verstopt in de holle ruimte 
boven de schuifdeuren. Het liep 
goed af, de Duitsers hadden 
gelukkig niets in de gaten. En na-
tuurlijk staat het bombardement 
van Bezuidenhout op 3 maart 
1945 de zussen nog helder voor 
de geest. Engelse bommenwer-
pers bestookten bij vergissing de 
Haagse wijk dichtbij het Haagse 
Bos waar het eigenlijke doelwit 
lag, namelijk Duitse V2-raketten. 
Meer dan 550 mensen kwamen 
om. “Vanuit ons huis zagen we 
de vlammen en wij konden nog 
wegvluchten van het Stuyvesant-
plein. Maar onze vader zat er 
middenin, die werkte nog altijd 
in de Koningin Sophiestraat. We 
wisten een tijdlang niet of hij 
de luchtaanval had overleefd. 
Uiteindelijk kon ook hij vluchten. 
Over de Schenk en het VUC-ter-
rein kwam hij helemaal onder de 
witte stof uiteindelijk veilig aan 
in Voorburg.”

Renault Daupvhine 
Diny en Frits trouwden in 1946 
en gingen wonen in de Van 
Loostraat. In 1947 werd hun 
eerste zoon geboren. Vervol-
gens trokken zij naar de Jan 
Luykenlaan, toen nog aan de 
rand van de in aanbouw zijnde 
Moerwijk. Daar kondigde de 
tweede zoon zich in 1950 aan. 
Dat had overigens nogal wat 
voeten in de aarde, weet Diny 
nog: “Ik kreeg na de bevalling 
complicaties en Frits ging op de 
�iets hulp halen. Maar omdat hij 

geen licht had, hield de politie 
hem aan. Toen die door hadden 
dat het ernst was, hebben ze 
ons met sirene naar het Wes-
teinde ziekenhuis begeleid. Ik 
zei nog tegen de chauffeur van 
de taxi die ons bracht dat ik niet 
katholiek was. Maar dat gaf niet, 
zei de chauffeur: ‘de nonnen zijn 
voor iedereen even lief’.” Rond 
1955 ging het gezin weer terug 
naar Bezuidenhout. Via een 
driehoekruil belandden Diny, 
Frits en de twee kinderen in de 
1e Van den Boschstraat. Een 
gezellige straat, waar de kinde-
ren onwetend van het verleden 
vlakbij speelden tussen het puin 
van het verwoeste deel van het 
Bezuidenhout. Of gewoon op 
straat, want auto’s waren er toen 
nog nauwelijks. Dat veranderde 
overigens snel. Ook bij Diny en 
Frits, die een paar jaar laten een 
Renault Dauphine aanschaften. 
“Ik weet het kenteken zelfs nog: 
EK-4500. En dat is precies wat ie 
heeft gekost, vertelde Frits aan 
iedereen.”

Mariahoeve
Na nog wat omzwervingen 
leidde het pad ten slotte naar 

de nieuwe wijk Mariahoeve. 
Inmiddels woont Diny daar 
alweer zo’n vijftig jaar. Eerst 
op Suzannaland, totdat Frits 
overleed. Een paar jaar later ont-
moette ze haar nieuwe partner, 
Ger Stoffers. Hij woonde op de 
Ametisthorst en wist haar over 
te halen om ook daar te komen 
wonen. En daar woont Diny nog 
steeds. Ideaal, noemt ze het zelf. 
Pal naast het winkelcentrum, 
waar ze nu nog regelmatig zelf – 
soms met hulp van een vriende-
lijk buur - boodschappen doet. 
Helaas moest ze ook van Ger 
vroegtijdig afscheid nemen. En 
sinds 1994 weet ze zichzelf te 
redden, tot de dag van vandaag. 

Zusje An woont inmiddels in 
Brabant, in de buurt van haar 
zoon en kleinkinderen. De 
zussen zien elkaar gezien de 
afstand niet meer zo vaak als 
vroeger, maar ze hebben nog 
altijd nauw contact en bellen 
elkaar minstens drie keer in de 
week. Ze kennen elkaar tenslotte 
al een eeuw!

Ron Hendriks
rhendriks@rhweb.nl

De oudste tweeling: een eeuw lang Den Haag

De vermoedelijk oudste tweeling Diny (links) en An (rechts) van Lunteren vieren deze maand hun 100ste verjaardag

De tweeling een paar jaar later. Kort daarna zouden ze de dienstwoning betrekken van de 
nieuwe telefooncentrale aan de Koningin Sophiestraat.

Ter gelegenheid van een verjaardag van de tweeling werd de familie geportretteerd

e Eerste Wereldoorlog is net afgelopen. De 
economie bloeit op, het is het begin van de 
‘Roaring Twenties’ en de eerste commerciële 

radio-uitzendingen gaan van start. Het is 1920 en in 
Den Haag komt de tweeling An en Diny van Lunteren 
ter wereld. Deze maand vieren ze beiden hun hon-
derdste verjaardag. Het is waarschijnlijk de oudste 
tweeling van ons land. Dat is bijzonder, evenals het feit 
dat mijn moeder Diny haar hele leven in Den Haag is 
blijven wonen. We wandelen met haar in gedachten de 
adressen in de stad langs waar ze opgroeide, trouwde, 
kinderen kreeg en al een eeuw lang vertoeft.

D
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Stuyvesantplein 
Op 30 augustus 1920 begon-
nen An en Diny hun leven op 
de Delftselaan nummer 75. Ze 
woonden daar maar kort, want 
de familie was ingetrokken bij 
goede vrienden en dat werd al 
gauw te vol. Niet lang daarna 
verhuisden ze daarom naar 
de Koningin Sophiestraat in 
Bezuidenhout, een zijstraat van 
de Schenkkade. Daar werd een 
nieuwe telefooncentrale in ge-
bruik genomen en omdat vader 
daar kwam te werken, kon de fa-
milie een nieuwe dienstwoning 
betrekken. In 1928 vertrokken 
ze naar de Joan Maetsuycker-
straat. “Ook weer in een nieuw-
bouwhuis. Het was toen nog een 
echte brede laan, waar moeder 
ons lang in het oog kon houden 
als we richting de school in de 
Koningin Sophiestraat liepen”, 
vertelt Diny. 

In 1936 ging de familie op het 
Stuyvesantplein wonen. Toen, en 
ook nu nog, een van de markante 
pleinen in Den Haag, met de be-
kende keerlus van tramlijn 4. En, 
zo herinnert Diny zich, de open 
tram naar Scheveningen. Niet 
lang daarna begon de oorlog, de 
zussen waren inmiddels twintig 
jaar. An werkte bij de Rijkstele-
foon, Diny bij de Postchèque- en 

Girodienst. In de oorlogsjaren 
leerde Diny haar toekomstige 
man Frits Hendriks kennen. Dat 
gebeurde in Het Wachtje op het 
Rijswijkseplein, het voormalige 
accijnshuis dat sinds de der-
tiger jaren als café-restaurant 
Paviljoen in gebruik was. Het 
opvallende gebouw, dat wel 
wat weg heeft van een Griekse 
tempel, was in die jaren ook dé 
uitgaansgelegenheid, voor zover 
de oorlogsomstandigheden dat 
toelieten. Hoe ging dat kennis-
maken in oorlogstijd? Diny: 
“In een advertentie vroeg Frits 
samen met een vriend of er ook 
meisjes wilden komen dansen in 
Het Wachtje. En samen met een 
paar vriendinnen besloten we te 
gaan. We hadden overigens als 
voordeel dat we door ons werk 
vaak ook na spertijd nog over 
straat mochten van de Duitsers. 
Wij waren met zijn vieren en de 

jongens met zijn tweeën. Dat 
werd dus niet meteen wat. Maar 
omdat vader bij de PTT werkte, 
hadden wij telefoon thuis en 
Frits begon mij te bellen. En van 
het een kwam het ander.” 

Bombardement 
Bezuidenhout 
Het waren mooie momenten in 
moeilijke tijden. Diny en An kwa-

men echter ook in aanraking met 
de keerzijde van de oorlog. Zoals 
die keer dat de Duitsers het huis 
aan het Stuyvesantplein bin-
nenvielen. Op zoek naar radio’s, 
die ieder natuurlijk zorgvuldig 
verstopt hield. Maar behalve een 
radio was er ook een onderdui-
ker verstopt in de holle ruimte 
boven de schuifdeuren. Het liep 
goed af, de Duitsers hadden 
gelukkig niets in de gaten. En na-
tuurlijk staat het bombardement 
van Bezuidenhout op 3 maart 
1945 de zussen nog helder voor 
de geest. Engelse bommenwer-
pers bestookten bij vergissing de 
Haagse wijk dichtbij het Haagse 
Bos waar het eigenlijke doelwit 
lag, namelijk Duitse V2-raketten. 
Meer dan 550 mensen kwamen 
om. “Vanuit ons huis zagen we 
de vlammen en wij konden nog 
wegvluchten van het Stuyvesant-
plein. Maar onze vader zat er 
middenin, die werkte nog altijd 
in de Koningin Sophiestraat. We 
wisten een tijdlang niet of hij 
de luchtaanval had overleefd. 
Uiteindelijk kon ook hij vluchten. 
Over de Schenk en het VUC-ter-
rein kwam hij helemaal onder de 
witte stof uiteindelijk veilig aan 
in Voorburg.”

Renault Daupvhine 
Diny en Frits trouwden in 1946 
en gingen wonen in de Van 
Loostraat. In 1947 werd hun 
eerste zoon geboren. Vervol-
gens trokken zij naar de Jan 
Luykenlaan, toen nog aan de 
rand van de in aanbouw zijnde 
Moerwijk. Daar kondigde de 
tweede zoon zich in 1950 aan. 
Dat had overigens nogal wat 
voeten in de aarde, weet Diny 
nog: “Ik kreeg na de bevalling 
complicaties en Frits ging op de 
�iets hulp halen. Maar omdat hij 

geen licht had, hield de politie 
hem aan. Toen die door hadden 
dat het ernst was, hebben ze 
ons met sirene naar het Wes-
teinde ziekenhuis begeleid. Ik 
zei nog tegen de chauffeur van 
de taxi die ons bracht dat ik niet 
katholiek was. Maar dat gaf niet, 
zei de chauffeur: ‘de nonnen zijn 
voor iedereen even lief’.” Rond 
1955 ging het gezin weer terug 
naar Bezuidenhout. Via een 
driehoekruil belandden Diny, 
Frits en de twee kinderen in de 
1e Van den Boschstraat. Een 
gezellige straat, waar de kinde-
ren onwetend van het verleden 
vlakbij speelden tussen het puin 
van het verwoeste deel van het 
Bezuidenhout. Of gewoon op 
straat, want auto’s waren er toen 
nog nauwelijks. Dat veranderde 
overigens snel. Ook bij Diny en 
Frits, die een paar jaar laten een 
Renault Dauphine aanschaften. 
“Ik weet het kenteken zelfs nog: 
EK-4500. En dat is precies wat ie 
heeft gekost, vertelde Frits aan 
iedereen.”

Mariahoeve
Na nog wat omzwervingen 
leidde het pad ten slotte naar 

de nieuwe wijk Mariahoeve. 
Inmiddels woont Diny daar 
alweer zo’n vijftig jaar. Eerst 
op Suzannaland, totdat Frits 
overleed. Een paar jaar later ont-
moette ze haar nieuwe partner, 
Ger Stoffers. Hij woonde op de 
Ametisthorst en wist haar over 
te halen om ook daar te komen 
wonen. En daar woont Diny nog 
steeds. Ideaal, noemt ze het zelf. 
Pal naast het winkelcentrum, 
waar ze nu nog regelmatig zelf – 
soms met hulp van een vriende-
lijk buur - boodschappen doet. 
Helaas moest ze ook van Ger 
vroegtijdig afscheid nemen. En 
sinds 1994 weet ze zichzelf te 
redden, tot de dag van vandaag. 

Zusje An woont inmiddels in 
Brabant, in de buurt van haar 
zoon en kleinkinderen. De 
zussen zien elkaar gezien de 
afstand niet meer zo vaak als 
vroeger, maar ze hebben nog 
altijd nauw contact en bellen 
elkaar minstens drie keer in de 
week. Ze kennen elkaar tenslotte 
al een eeuw!

Ron Hendriks
rhendriks@rhweb.nl

De oudste tweeling: een eeuw lang Den Haag

De vermoedelijk oudste tweeling Diny (links) en An (rechts) van Lunteren vieren deze maand hun 100ste verjaardag

De tweeling een paar jaar later. Kort daarna zouden ze de dienstwoning betrekken van de 
nieuwe telefooncentrale aan de Koningin Sophiestraat.

Ter gelegenheid van een verjaardag van de tweeling werd de familie geportretteerd

e Eerste Wereldoorlog is net afgelopen. De 
economie bloeit op, het is het begin van de 
‘Roaring Twenties’ en de eerste commerciële 

radio-uitzendingen gaan van start. Het is 1920 en in 
Den Haag komt de tweeling An en Diny van Lunteren 
ter wereld. Deze maand vieren ze beiden hun hon-
derdste verjaardag. Het is waarschijnlijk de oudste 
tweeling van ons land. Dat is bijzonder, evenals het feit 
dat mijn moeder Diny haar hele leven in Den Haag is 
blijven wonen. We wandelen met haar in gedachten de 
adressen in de stad langs waar ze opgroeide, trouwde, 
kinderen kreeg en al een eeuw lang vertoeft.

D
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Betrokken. 
Altijd maatwerk. 
Met aandacht. 

www.cirkelvanafscheid.nl - info@cirkelvanafscheid.nl

Op een liefdevolle manier afscheid 
nemen, die bij jou en je dierbare past.
Dat is wat wij iedereen gunnen.

Merlijn 06 17 49 27 76 Den Haag e.o.
Henriëtte 06 34 01 81 07 Rotterdam e.o.

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96

G E Z O C H T
VRIJWILLIGE 

CHAUFFEURS EN BEGELEIDERS

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR
WWW.DEVOLHARDING.NL 

Een belangrijke sociale functie van het vervoer binnen de 
Volharding Steun en Toeverlaat is om mensen van huis, 
vice versa, naar de dagbesteding te brengen.

Voor vervoer naar de locatie Florence Hofzichtlaan, Mariahoeve 
en voor de locatie Florence Westho	 , Rijswijk werken wij in twee 
dagdelen: in de ochtend van 8.30 uur tot 10.30 uur en in de middag
van 14.30 tot 17.00 uur. Natuurlijk houden wij rekening met de wensen 
van onze chau	 eurs/begeleiders. Geduld, behulpzaam, vriendelijkheid 
en ervaring met ouderen bevorderd de samenwerking.

Jouw bereikbaarheid via mobiele telefoon, WhatsApp of email is 
noodzakelijk om snel en makkelijk te kunnen communiceren.
Wij vervoeren mensen met moderne personenbussen voor acht 
personen. Als chauffeur moet je wel rijbewijs B hebben. Ervaring met 
rolstoelvervoer is een pré maar niet noodzakelijk. 
Als waardering geven wij onze vrijwilligers een vergoeding voor hun 
werkzaamheden van 4,50 euro per uur met een maximum van 141 euro 
per maand en een maximum van 1700 per jaar, volledig belastingvrij. 
Als u AOW heeft of een uitkering kunt u dit bedrag volledig houden 
ZONDER gekort te worden. Dit is wettelijk bepaald!

IInnffoorrmmaattiiee  oomm  cchhaauuffffeeuurr  ooff  bbeeggeelleeiiddeerr  ttee  wwoorrddeenn??
Bel tijdens kantooruren 070- 221 05 82 of rechtstreeks met onze 
coördinator vervoer Jan de Bruijn M. 06-278 76 400. 
Het opsturen van je CV via e-mail: jan@devolharding.nl heeft de 
voorkeur. Wij nemen dan contact met je op.

 
 

      005555  --  55005599550000    ··    WWWWWW..BBTTRRRREEIIZZEENN..NNLL   

BBTTRR  RREEIIZZEENN  
www.BTRreizen.nl 

      055 - 5059500   

 

Hotel Brauer / Moezel 
  5 dagen All Inclusive   € 263,00 p.p. 
Voordeel Midweken nu va. € 199,- p.p. 
 

Landhotel Eifelblick / Vulkaaneifel 
  5 dagen All Inclusive   € 279,00 p.p. 
Voordeel Midweken nu va. € 199,- p.p. 
 

Hotel Der Jägerhof / Teutoburgerwald 
  5 dagen All Inclusive   € 259,00 p.p. 

Voordeel Midweken nu va. € 199,- p.p. 
Er zijn nog veel meer gastvrije All Inclusive hotels met Veel Voordeel 

BBooeekk  nnuu  uuww  AAllll  IInncclluussiivvee  aauuttoovvaakkaannttiiee  eenn    
PPrrooffiitteeeerr  vvaann  ddee  ssppeecciiaallee  VVoooorrddeeeell  MMiiddwweekkeenn  

nnuu  KKoorrttiinnggeenn  ttoott  wweell  €€  7700,,--  pp..pp..  
Hotel Op de Boud Valkenburg / Limburg 
  5 dagen All Inclusive   € 269,- p.p. 
Voordeel Midweken nu va. € 199,- p.p. 
 

Hotel Gaasterland  Rijs / Friesland 
  5 dagen All Inclusive   € 269,00 p.p. 
Voordeel Midweken nu va. € 239,- p.p. 
 

Hotel ’t Holt Diepenheim / Twente 
  5 dagen All Inclusive   € 259,00 p.p. 
Voordeel Midweken nu va. € 199,- p.p. 

Behandeling aan huis 

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!

Een team van prothesespecialisten 

www.novodent.nl

 

• 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

Enrico, Martijn, Jasper 
en John Jellema

Tel: 070-3555790
info@novodent.nl

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag

(Hoek Laan van Meerdervoort 
recht t.o. halte tram 3 en 12)
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Hofdorp/Kierdorff
Pim Kierdorff, want zo heette 
hij in werkelijkheid, werd op 
4 februari 1912 te Den Haag 
geboren. Zijn wieg stond in de 
Copernicusstraat 119, maar 
hij groeide op aan de Valken-
boslaan 314 en de Suezkade 
168/167. Zijn voorouders – de 
achternaam wijst er natuurlijk 
meteen op – waren Duitsers en 
kwamen omstreeks 1840 naar 
hier. Pim doorloopt de lagere 
school in de Galvanistraat en 
gaat vervolgens naar de HBS 
aan het Stokroosplein, tijdens 
de oorlog afgebroken. Hij levert 
er diverse literaire bijdragen 
aan de schoolkrant, zo vertelde 
hij later. Dat was in de periode 
dat hij zijn verleden reeds nijver 
aan het retoucheren was. Dat 
hij geen vlotte leerling was, 
blijkt uit het feit dat hij pas in 
juni 1932 als twintigjarige zijn 
einddiploma behaalt. En dat 
nog wel via het particuliere 
en strenge onderwijsinstituut 
Tymstra in de (1e) Sweelinck-
straat. Pim gaat vervolgens 
naar de Handelshogeschool te 
Rotterdam. De lessen daar laten 
hem blijkbaar voldoende tijd om 
zich meer en meer op te werpen 
als bevlogen aanhanger van het 
toen ook in ons land opkomend 
nationaalsocialisme. Aankondi-
gingen van door Pim te houden 
lezingen en diverse artikelen 
van zijn hand in ‘zwarte’ bladen 
als Volk en vaderland en Nieuw 
Nederland tonen dit zonneklaar 
aan. Bovendien zou hij in die da-
gen deel hebben uitgemaakt van 
de redactie van het Nationale 
Dagblad, de krant van de NSB.

Java-Bode
Vanzelfsprekend heeft Pim 
daarover na de bevrijding het 
stilzwijgen bewaard. Maar zijn 
activiteiten in die vooroorlogse 
dagen dragen er ongetwijfeld 
aan bij dat hij in 1937 wordt 
aangenomen als verslaggever 
bij de Java-Bode. Dat uiterst 
behoudende blad werd uitgege-
ven in wat toen nog Batavia in 
Nederlands-Indië was. Voor Pim 
betekent dat een vertrek naar 
de Oost. Hij trouwt daar met 
Céline Kosturkiewicz (1911-
2008). Van haar is niet veel 

meer bekend dan dat zij ooit 
een schoolvriendinnetje was 
van Anna Drees, dochter van de 
latere minister-president. Vele 
jaren nadien stelt Pim dat zijn 
betrekkelijk korte verblijf over-
zee een rechtstreeks gevolg is 
van een hoogopgelopen con�lict 
over een door hem geschre-
ven artikel over de essayist 
E. du Perron. Hoofdredacteur 
Zentgraaff kon met die bijdrage 
volstrekt niet uit de voeten en 
zou zijn verslaggever daarom 
per direct zijn congé hebben 
gegeven. Maar of dat verhaal 
klopt? Zentgraaff stierf in 1940, 
zodat Pim de lengte kreeg om 
naderhand zijn eigen draai aan 
de gebeurtenissen te geven. Een 
tactiek die hij wel vaker toepas-
te. Pim en Céline keren in 1939 
naar Nederland terug, waar hij 
nog datzelfde jaar gaat werken 
voor het persbureau Aneta.

Hoofd Cultuur 
Politieke Dienst
Pim en Céline hebben inmiddels 
twee kinderen als het misloopt 
tussen hen twee. In de herfst 
van 1941 gaat hij alleen op 
kamers wonen boven café-res-
taurant Zur guten Quelle in de 
(2e) Sweelinckstraat 158 – voor 
lie�hebbers dé plek voor een 
Duitse maaltijd met dito bier. 
Een formele scheiding volgt in 
oktober 1942. Naar Pim jaren 
later heeft opgemerkt, wilde 
men hem bij Aneta graag heb-
ben vanwege zijn voortreffelijke 
beheersing van de Duitse taal. 
In dat opzicht kan hij zich nog 
verder pro�ileren als hij deel 
gaat uitmaken van de Presseab-
teilung van landvoogd Seyss-In-
quart en er tevens een benoe-
ming volgt tot hoofd van de door 
de bezetter ingestelde Cultuur 
Politieke Dienst, mede belast 
met de radioprogrammering. 
De uitzendingen dragen dus een 
sterk propagandistisch karakter. 
Dat blijkt ook het geval met de 
door Pim in die tijd geschre-
ven hoorspelen. Zoals 24 uur 
Londen, dat op 17 mei 1942 de 
ether inging. In dit luisterdrama 
staat met veel bommengedruis 
de Duitse zege op een naar hart 
en ziel verdorven Engeland cen-
traal. Dit alles is later voor Pim 

natuurlijk geen recommandatie 
gebleken. Tijdens de zuiverin-
gen na de bevrijding krijgt hij 
dan ook een langdurig publi-
catieverbod opgelegd, met als 
gevolg dat hij als schrijver het 
alias Hofdorp gaat gebruiken en 
er bij vragen over zijn verleden 
in oorlogstijd steevast een grote 
duim tevoorschijn komt.

Nieuw huwelijk
In 1953 wordt Pim als me-
dewerker aangesteld bij de 
Emigratieraad in Den Haag. Ook 
hier volgen botsingen met zijn 
superieuren, die in 1958 in ont-
slag resulteren. Hij is dan op een 
uitkering aangewezen en veel 
is dat niet. Maar gelukkig vindt 
zijn tweede vrouw in diezelfde 
tijd een goedbetaalde betrek-
king. Pim is in maart 1944 na-
melijk opnieuw getrouwd. Deze 
verbintenis met de spraakzame 
en elegante Louise Jansonius 
(1910-2002) zal kinderloos 
blijven. ‘Wies’ of ‘Wiesje’ woont 
in die tijd op een etage aan het 
Valkenbosplein 2, wat ook Pims 
nieuwe adres wordt. De schaar-
se historische gegevens over 
zijn volgende vier levensjaren 
duiden er vrijwel zeker op dat 
hij van april 1946 tot september 
1947 als ‘foute’ Nederlander 
gedetineerd is. Er bestaan 
sterke aanwijzingen dat dat in 
kamp Crailoo bij Laren was. In 
elk geval kan Pims levensloop 
pas weer worden gevolgd vanaf 
oktober 1948. In het begin van 
die maand treffen we hem en 
Wies aan op een bovenwoning 
in de Antonie Heinsiusstraat 12. 
Daar legt hij als Pim Hofdorp 
eind 1958 al typend de laat-
ste hand aan zijn eerste boek 
over commissaris Aremberg, 
Moord in miniatuur. Er zouden 
nog negentien delen volgen, 
terwijl de politiechef ook een 
gastrol vervult in Le Fromage de 
Hollande, een in 1961 versche-
nen Franse detectiveroman van 
Maurice Endrèbe. (In Neder-

landse vertaling verschenen als 
Hollandse Kaas.)

Detectiveschrijver
In het jaar van uitgave van 
Moord in miniatuur wordt Pim 
geïnterviewd door de auteur en 
journalist Ab Visser, indertijd 
dé autoriteit op het gebied van 
de misdaadliteratuur. In diens 
artikel in De Telegraaf van 6 
juni 1959 beschrijft hij Pim als 
volgt: “Een lange man, met een 
prettig, intelligent gezicht en een 
onopvallende haarkleur. Men 
zou hem voor een arts kunnen 
houden, met zijn onderzoekende 
ogen achter de brillenglazen, 
maar ook voor een hogere amb-
tenaar, een belastinginspecteur 
bij voorbeeld, voor wie men op 
zijn qui-vive moet zijn.” In 1977 
zet die vermeende (belasting)
ambtenaar een punt achter zijn 
loopbaan als detectiveschrijver. 
Want zoals Pim dat jaar opge-
ruimd aan een verslaggever van 
een Haagse krant meedeelt: “Ik 
ben nu 65 en krijg keurig mijn 
AOW. Voor de rest zoeken ze het 
maar uit!” Niettemin volgt er 
in 1981 nog de uitgave van een 
laatste boek, waarin (ook) Arem-
berg optreedt. Het is de bundel 
korte verhalen Als de eenden 
in de hofvijver. Ruim tien jaar 
na die publicatie bleek er nog 
steeds vraag te zijn naar Pims 
boeken, maar inmiddels waren 
die bijna niet meer te krijgen. 
Voor uitgeefster Els van Hijge-
voort van Twinkle Star reden om 
in 1994 met een herdruk van de 
reeks te beginnen. Aldus zagen 
uiteindelijk tien avonturen van 
de commissaris opnieuw het 
licht in een eigentijds omslag 
van Ted van Onzen. De op 9 juni 
1984 overleden Pim Hofdorp 
maakte die revival niet meer 
mee. Maar volgens zijn weduwe 
Wies zou hij het “wát prachtig” 
hebben gevonden!

Karel Wagemans
km.wagemans@gmail.com

Wilhelm Gustave Kierdorff

 Dinsdag 18 augustus 2020   

Op zoek naar Pim Hofdorp
eeft Parijs commissaris Maigret en Amsterdam commissaris De Cock, 
Den Haag heeft commissaris Aremberg. Een speurder die weliswaar 
meer dan veertig jaar terug met pensioen ging, maar wiens roem voort-

leeft in de misdaadmysteries van Pim Hofdorp. In dit artikel aandacht voor deze 
populaire detectiveschrijver van toen, die zoveel zaken over zichzelf succesvol 
verborgen wist te houden.

H

Moord in miniatuur

Rafels aan de franje

Spionnen in Segbroek. Coverfoto: Charles 
Smith (Karel Smit)

Vreemdelingen in Scheveningen. Coverfoto: 
Charles Smith (Karel Smit).
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daarover na de bevrijding het 
stilzwijgen bewaard. Maar zijn 
activiteiten in die vooroorlogse 
dagen dragen er ongetwijfeld 
aan bij dat hij in 1937 wordt 
aangenomen als verslaggever 
bij de Java-Bode. Dat uiterst 
behoudende blad werd uitgege-
ven in wat toen nog Batavia in 
Nederlands-Indië was. Voor Pim 
betekent dat een vertrek naar 
de Oost. Hij trouwt daar met 
Céline Kosturkiewicz (1911-
2008). Van haar is niet veel 

meer bekend dan dat zij ooit 
een schoolvriendinnetje was 
van Anna Drees, dochter van de 
latere minister-president. Vele 
jaren nadien stelt Pim dat zijn 
betrekkelijk korte verblijf over-
zee een rechtstreeks gevolg is 
van een hoogopgelopen con�lict 
over een door hem geschre-
ven artikel over de essayist 
E. du Perron. Hoofdredacteur 
Zentgraaff kon met die bijdrage 
volstrekt niet uit de voeten en 
zou zijn verslaggever daarom 
per direct zijn congé hebben 
gegeven. Maar of dat verhaal 
klopt? Zentgraaff stierf in 1940, 
zodat Pim de lengte kreeg om 
naderhand zijn eigen draai aan 
de gebeurtenissen te geven. Een 
tactiek die hij wel vaker toepas-
te. Pim en Céline keren in 1939 
naar Nederland terug, waar hij 
nog datzelfde jaar gaat werken 
voor het persbureau Aneta.

Hoofd Cultuur 
Politieke Dienst
Pim en Céline hebben inmiddels 
twee kinderen als het misloopt 
tussen hen twee. In de herfst 
van 1941 gaat hij alleen op 
kamers wonen boven café-res-
taurant Zur guten Quelle in de 
(2e) Sweelinckstraat 158 – voor 
lie�hebbers dé plek voor een 
Duitse maaltijd met dito bier. 
Een formele scheiding volgt in 
oktober 1942. Naar Pim jaren 
later heeft opgemerkt, wilde 
men hem bij Aneta graag heb-
ben vanwege zijn voortreffelijke 
beheersing van de Duitse taal. 
In dat opzicht kan hij zich nog 
verder pro�ileren als hij deel 
gaat uitmaken van de Presseab-
teilung van landvoogd Seyss-In-
quart en er tevens een benoe-
ming volgt tot hoofd van de door 
de bezetter ingestelde Cultuur 
Politieke Dienst, mede belast 
met de radioprogrammering. 
De uitzendingen dragen dus een 
sterk propagandistisch karakter. 
Dat blijkt ook het geval met de 
door Pim in die tijd geschre-
ven hoorspelen. Zoals 24 uur 
Londen, dat op 17 mei 1942 de 
ether inging. In dit luisterdrama 
staat met veel bommengedruis 
de Duitse zege op een naar hart 
en ziel verdorven Engeland cen-
traal. Dit alles is later voor Pim 

natuurlijk geen recommandatie 
gebleken. Tijdens de zuiverin-
gen na de bevrijding krijgt hij 
dan ook een langdurig publi-
catieverbod opgelegd, met als 
gevolg dat hij als schrijver het 
alias Hofdorp gaat gebruiken en 
er bij vragen over zijn verleden 
in oorlogstijd steevast een grote 
duim tevoorschijn komt.

Nieuw huwelijk
In 1953 wordt Pim als me-
dewerker aangesteld bij de 
Emigratieraad in Den Haag. Ook 
hier volgen botsingen met zijn 
superieuren, die in 1958 in ont-
slag resulteren. Hij is dan op een 
uitkering aangewezen en veel 
is dat niet. Maar gelukkig vindt 
zijn tweede vrouw in diezelfde 
tijd een goedbetaalde betrek-
king. Pim is in maart 1944 na-
melijk opnieuw getrouwd. Deze 
verbintenis met de spraakzame 
en elegante Louise Jansonius 
(1910-2002) zal kinderloos 
blijven. ‘Wies’ of ‘Wiesje’ woont 
in die tijd op een etage aan het 
Valkenbosplein 2, wat ook Pims 
nieuwe adres wordt. De schaar-
se historische gegevens over 
zijn volgende vier levensjaren 
duiden er vrijwel zeker op dat 
hij van april 1946 tot september 
1947 als ‘foute’ Nederlander 
gedetineerd is. Er bestaan 
sterke aanwijzingen dat dat in 
kamp Crailoo bij Laren was. In 
elk geval kan Pims levensloop 
pas weer worden gevolgd vanaf 
oktober 1948. In het begin van 
die maand treffen we hem en 
Wies aan op een bovenwoning 
in de Antonie Heinsiusstraat 12. 
Daar legt hij als Pim Hofdorp 
eind 1958 al typend de laat-
ste hand aan zijn eerste boek 
over commissaris Aremberg, 
Moord in miniatuur. Er zouden 
nog negentien delen volgen, 
terwijl de politiechef ook een 
gastrol vervult in Le Fromage de 
Hollande, een in 1961 versche-
nen Franse detectiveroman van 
Maurice Endrèbe. (In Neder-

landse vertaling verschenen als 
Hollandse Kaas.)

Detectiveschrijver
In het jaar van uitgave van 
Moord in miniatuur wordt Pim 
geïnterviewd door de auteur en 
journalist Ab Visser, indertijd 
dé autoriteit op het gebied van 
de misdaadliteratuur. In diens 
artikel in De Telegraaf van 6 
juni 1959 beschrijft hij Pim als 
volgt: “Een lange man, met een 
prettig, intelligent gezicht en een 
onopvallende haarkleur. Men 
zou hem voor een arts kunnen 
houden, met zijn onderzoekende 
ogen achter de brillenglazen, 
maar ook voor een hogere amb-
tenaar, een belastinginspecteur 
bij voorbeeld, voor wie men op 
zijn qui-vive moet zijn.” In 1977 
zet die vermeende (belasting)
ambtenaar een punt achter zijn 
loopbaan als detectiveschrijver. 
Want zoals Pim dat jaar opge-
ruimd aan een verslaggever van 
een Haagse krant meedeelt: “Ik 
ben nu 65 en krijg keurig mijn 
AOW. Voor de rest zoeken ze het 
maar uit!” Niettemin volgt er 
in 1981 nog de uitgave van een 
laatste boek, waarin (ook) Arem-
berg optreedt. Het is de bundel 
korte verhalen Als de eenden 
in de hofvijver. Ruim tien jaar 
na die publicatie bleek er nog 
steeds vraag te zijn naar Pims 
boeken, maar inmiddels waren 
die bijna niet meer te krijgen. 
Voor uitgeefster Els van Hijge-
voort van Twinkle Star reden om 
in 1994 met een herdruk van de 
reeks te beginnen. Aldus zagen 
uiteindelijk tien avonturen van 
de commissaris opnieuw het 
licht in een eigentijds omslag 
van Ted van Onzen. De op 9 juni 
1984 overleden Pim Hofdorp 
maakte die revival niet meer 
mee. Maar volgens zijn weduwe 
Wies zou hij het “wát prachtig” 
hebben gevonden!

Karel Wagemans
km.wagemans@gmail.com

Wilhelm Gustave Kierdorff

 Dinsdag 18 augustus 2020   

Op zoek naar Pim Hofdorp
eeft Parijs commissaris Maigret en Amsterdam commissaris De Cock, 
Den Haag heeft commissaris Aremberg. Een speurder die weliswaar 
meer dan veertig jaar terug met pensioen ging, maar wiens roem voort-

leeft in de misdaadmysteries van Pim Hofdorp. In dit artikel aandacht voor deze 
populaire detectiveschrijver van toen, die zoveel zaken over zichzelf succesvol 
verborgen wist te houden.

H

Moord in miniatuur

Rafels aan de franje

Spionnen in Segbroek. Coverfoto: Charles 
Smith (Karel Smit)

Vreemdelingen in Scheveningen. Coverfoto: 
Charles Smith (Karel Smit).
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BEL VOOR ADVIES
(0900)0105

(lokaal tarief)

Hennink ontzorgt!

OOKVERDUURZAMINGWONINGEN,ADVIES &WARMTEPOMP

Hennink zorgt 
voor verkoeling
Mobiele airconditioning of
vaste installaties met buitenunit

Wij werken voor o.a.: Particulieren, bedrijfspanden, winkels & scholen en woningportefeuilles

 • Complete verbouwingen • Timmerwerkzaamheden
 • Pleisterwand afwerking • Tegelwerkzaamheden
 • Technisch onderhoud • Eindschoonmaak
 • Totaalinstallateur • Duurzame oplossingen 
 • Storingsdienst • Witgoed vervangen
 • Loodgieter • Mechanische ventilatie 
 • Dakreparaties • Badkamer • Sanitair 
 • Elektra • Keukens • CV nieuw / reparatie

Met een airco in huis kunt u genieten van 
aangename binnentemperaturen. 
Wilt u een airco in huis laten installeren door 
een vakman? Hennink denkt mee. 
Bel onze experts voor advies!

HENNINK LEVERT EN INSTALLEERT WITGOED
Als totaalinstallateur leveren en plaatsen we nieuw 
witgoed, zowel vrijstaand als volledig ingebouwd.
Denk hierbij aan:
• wasmachines en drogers
• afwasmachines
• koelkasten, diepvriezers en combi's
• fornuizen, kookplaten, magnetrons, ovens, 
 afzuigkappen
• kokend-water-kraan

Vooral naar Simones met die 
heerlijke paling en dan die 
vrouw die ze verkocht. Prachtig. 
Ze vlogen door haar handen en 
het ‘pondje’ kreeg een papiertje 
om zich heen. Mensen stonden 
verlekkerd te kijken hoe er dik-
ke en dunne palingen werden 
verkocht. Het was altijd aan de 
kant van lijn 11. Even verder-
op stond de bananenvrouw: 
“Heerlijke banaantjes, dames 
en heren, dit mag u niet missen 
voor die prijs!” (wat die prijs 
dan was, dat weet ik niet meer). 
“Cynquita, cynquita”, klonk het 
over de planken van de kraam-
kamer. Ja, zo noemde ik die 
kramen altijd.

En dan die vele vissenkoppen 
die je aan lagen te staren. Ze 
waren dood, maar keken dwars 
door je heen! Uit Scheveningen 
en uit Urk en Volendam. Om 

allemaal te eindigen in de Her-
man Costerstraat. Wat was het 
leuk. Weet u wat ook zo grappig 
was? Peter met de antennes 
voor de TV-ontvangst vanaf het 
booreiland in de Noordzee. Niet 
dat Peter daar stond, welnee, 
hij verkocht ze bij bosjes aan 
de Haagse Mart. Ja, mensen ik 
moest er natuurlijk ook aan ge-
loven. Geef mij maar een anten-
ne, twee meter breed. Nu kon ik 
dan ook het Sprekende Paard op 
het beeldscherm ontvangen. 

Nog even een goedkoop bloe-
metje kopen voor moeder en 
dan op de �iets naar huis. Heel 
spannend: wat zouden wij te 

zien krijgen vanaf dat boorei-
land? Mijn vader stond al klaar 
om de antenne uit te proberen. 
We woonden toen in een bene-
denhuis aan de Zuiderparklaan, 
op de hoek van de Otterlostraat. 
Ik nam plaats op een hoekstoel 
om te zoeken naar een signaal 
vanuit zee. Nou, dat viel niet 
mee! Eerst moest er een stoel 
worden verplaatst en daarna een 
kast en weer daarna een kleine 
tafel. Wij zaten met onze armen 
in de lucht, het leek wel och-
tendgymnastiek, we draaiden en 

keerden ons tientallen keren om 
en ja hoor... We hadden beet! Het 
Sprekende Paard was net bezig. 
Leuk was het, maar we hadden 
er wel een paar stijve armen 
aan overgehouden. Nu moest 
de antenne nog even vastgezet 
worden, wat ook een heel gedoe 
was. Dat ging dan met punaises 
en een stukje plakband. Mijn 
vader en ik hadden wat weg van 
Buurman en Buurman, alles ver-
liep een beetje stuntelig. Goed, 
dan nog even terug naar de Mart 
van nu. Iets minder gezellig maar 

wel veel luxer met al die stenen 
kramen. Een vooruitgang. Het 
is nog steeds leuk uitstapje om 
over de mart te struinen. Meer 
dan driehonderd kramen, een 
nieuwe HTM tram op lijn 11 en 
de bananen worden nog steeds 
goed verkocht. Het valt mij altijd 
weer op dat het publiek in de 
looppaden zo vriendelijk is. Het 
is nog altijd een �ijne sfeermarkt: 
De Haagse Mart!

Peter Willem�e
wilbo@casema.nl

Herman Costerstraat, de Haagse Markt. Een dwarspad gezien naar de Boerenstraat. Foto Harry van Reeken, collectie Haags Gemeentearchief

De Haagse ‘Mart’, toen en nu
indt u het ook zo gezellig op de Haagse 
Mart? Ik wel! In mijn verbeelding was het 
vroeger wel gezelliger, met al die kooplui 

met de mond wijd open. Schreeuwende jongens die 
‘arebeien’ wilden verkopen! Vroeger in de jaren vijftig 
vond ik het altijd een feest om hier naartoe te gaan. 

V

“Heerlijke banaantjes, 
dames en heren, 

dit mag u niet missen 
voor die prijs!”
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De foto is 42 jaar geleden ge-
maakt, terwijl ik nietsvermoe-
dend op weg was op mijn Puch 
naar Café De Stoep in de Haagse 
Vos in Tuinstraat. Rijdend vanaf 
de Terletstraat, Kempstraat, 
over het Hobbemaplein door 
de Ruysdaelstraat (straat op de 
foto) werd ik achtervolgd en in-
gehaald door een auto, waaruit 
een fotograaf hing die mij op de 
korrel nam. Enige weken later 
verscheen de foto in de krant 
Het Vaderland als illustratie 
bij een artikel over de Haagse 
provo’s. 

Café De Stoep bestaat niet meer, 
Het Vaderland is verdwenen en 
het woord provo van profes-
sor Buikhuisen wordt ook 

niet meer gebruikt. Tot groot 
genoegen van mijn ouders was 
ik op de foto in de krant on-
herkenbaar gemaakt door een 
zwart balkje over mijn ogen. 
Onlangs gaf een erg vriendelijke 
verkoopster bij boekhandel Van 
Stockum in Den Haag mij bij 
aankoop van het boek een klei-
ne poster mee, nadat zij enige 
gelijkenis tussen mijn huidige 
uiterlijk en dat van 42 jaar 
geleden geconstateerd had. Wél 
verbaasde zij zich er samen met 
nog een andere medewerkster 
over dat zich bij de presentatie 
van Mijn stad in de sixties in 
Dilligentia iemand gemeld had 
- een man met een snor, nader 
signalement ontbreekt - die bij 
hoog en bij laag beweerde de 

jongen op 
de Puch te 
zijn. En deze 
geheimzinni-
ge man met 
snor is niet 
de enige, er 
zijn op zijn 
minst nog 
twee (met 
of zonder 
snor, dat kon 
niemand mij vertellen) die 
zichzelf menen te hebben her-
kend en daarom Van Stockum 
verzocht hebben de grootste en 
natuurlijk mooiste poster uit de 
etalage te mogen meenemen. 
Ik ben bang dat het verstrijken 
der jaren op de nostalgische 
herinnering aan de sixties hun 

geheugen en/of gezichtsvermo-
gen enigszins hebben verzwakt. 

Enkele details wil ik nog wel 
kwijt. Het origineel van de foto 
is nog steeds in mijn bezit. De 
parka die ik op de foto aan heb, 
werd gekocht bij een leger-
dump in Gouda. Met z’n vieren 

ondernamen wij deze tocht, 
uiteraard op onze Puchs. Ray-
mond de Goede, Hans Wiesman, 
Rob van der Bent (die helaas 
overleden is) en ik, en we wer-
den onderweg geplaagd door 
motorpech. Ik geloof niet dat 
we allemaal de begeerde parka 
hebben kunnen bemachtigen. 
De gebruikelijke Clarks (er is 
zelfs nog een Haagse band naar 
die schoenen genoemd), ook 
wel bordeelsluipers genaamd, 
gingen mijn draagkracht ver te 
boven en ik moest mij tevre-
denstellen met de eigenlijk 
foute Hush Puppies; óók suède, 
maar een stuk goedkoper. De 
handschoenen waren van V&D: 
plastic met textiel ertussen. 
Mijn Puch, waar vele uren met 
liefde aan gesleuteld werd, 
heb ik al lang geleden inge-
ruild voor een motor. Met veel 
plezier heb ik het boek met 
herinneringen aan de sixties in 
Den Haag gelezen. Immers, het 
waren voor mij en vele anderen 
mooie jaren.

André van Duijn 
andreenmarja@hotmail.com

e laatste jaren ben ik mezelf regelmatig fotografi sch 
tegengekomen. Eerst in het boek De Puch-story en 
de nodige besprekingen daarvan. Daarna in het boek 

Mijn stad, een boekje over de Kikkers en de Plu en kortgele-
den blijk ik gepromoveerd te zijn tot coverfoto van het boek 
Mijn stad in de sixties. 

Een Puch Story
D

Op zich is een hittegolf in Ne-
derland al vrij bijzonder. Dit is 
de 29ste sinds 1901. Maar als je 
in de statistieken van het KNMI 
kijkt, dan zie je dat dit het derde 
jaar op rij is dat we hittegolven 
meemaken. Inderdaad, hitte-
golven, meervoud: in de zomers 
van 2018 en 2019 telden we er 
steeds twee. Die van 2018 was 
eigenlijk een heel langdurige 
hittegolf (ruim drie weken), 
maar een koufront en onweer 
zorgden voor een onderbreking 
van een dag en daarom telt hij 
voor twee. 
Hoe lang de hittegolf van 2020 
zal duren, weten we natuurlijk 
nog niet. Maar twee records zijn 
al gebroken. Allereerst was dag 
twee van de hittegolf meteen 
een tropische dag (boven 30 °C) 

en sindsdien is de temperatuur 
daar niet onder gezakt. Zodoen-
de sneuvelden vandaag de re-
cords uit 1941 en 1975 van zes 
tropische dagen op een rij. Ten 
tweede is het record gebroken 
van de temperatuur in de nacht. 
Tot nu toe stond een weekge-
middelde van 18 °C op plaats 
een. Nu ligt het weekgemiddelde 
boven de 20 °C.

Geen verkoeling ’s nachts 
Deze reeks plaknachten brengt 
ons terug naar het hitte-eiland. 
Want wat gebeurt daar? Om 
kort te gaan: daar warmt alles 
extra op en blijft verkoeling 
’s avonds en ’s nachts uit. De 
minimumtemperaturen blijven 
dan ruim boven het niveau 
steken dat het KNMI aangeeft. 

Dat doet zich in de stad voor 
doordat de gebouwen er dicht 
op elkaar staan, er veel asfalt 
en bestrating is, weinig groen 
en weinig re�lectie van zonlicht. 
De hitte hoopt zich overdag op 
en kan ’s avonds en ’s nachts 
niet weg, ook omdat er niet veel 
groen en oppervlaktewater is 
dat voor verdamping en dus 
verkoeling zorgt.  
Deskundigen noemen dit het 
‘warmte-eilandeffect’. In een stu-
die hiernaar van TNO uit 2012 
kwam Den Haag uit de bus als 
koploper van alle Nederlandse 
steden. Vier jaar later werd dit 
genuanceerd. Uit het onderzoek 
Haagse Hitte van Frank van der 
Hoeven en Alexander Wandl van 
de TU Delft bleek dat het in Den 
Haag slecht gesteld is, maar niet 
slechter dan in andere Neder-
landse steden.

Centrum, Laak en Scheveningen 
behoren tot de heetste plekken 
van de stad. Maar ook mijn 
buurtje kleurt �link rood op de 
kaart. Dat betekent dat de tem-
peraturen er tot wel 8 tot 13 °C 
hoger kunnen liggen dan in het 
omliggende landelijke gebied.

Groen dak
Wat doe je eraan? Ik weet niet 
of dit in mijn achterhoofd heeft 
meegespeeld toen ik een jaar of 
vier geleden aan een grote tuin-
verbouwing begon. Mijn stenige 
‘tuin’ - ooit showde ik mijn ‘gar-
den’ aan Amerikanen, die een 
heel verbaasde blik in de ogen 
kregen en riepen: “O, you 
mean your backyard”-
verandert langzaam 
maar zeker in een groen 
paradijsje. Nu wordt er 
gewerkt aan een afdak 
en dat wordt groen. Ik 
hoop dat bij een volgende 
hittegolf wat verkoeling 
gaat brengen.

Aan de andere kant, ik 
woon nu eenmaal midden 
in de stad. Met al zijn 
voordelen. En die hebben 
nu eenmaal, om Cruyff 
verkeerd om te citeren, 
hun nadelen. In de poli-

tiek, vaak een hard vak, wordt 
regelmatig een uitspraak van de 
Amerikaanse president Truman 
(1945 – 1953) aangehaald: “If 
you can’t stand the heat, get 
out of the kitchen.” Ik bouw 
hem voor deze gelegenheid een 
beetje om. If you can’t stand the 
heat, get out of the city.

Hitte in de stad
Idee voor een Haagse kwestie? 

Mail naar Milja de Zwart: haagsekwesties@dehaagsetijden.nl

Ik schrijf deze afl evering op 12 augustus, dag acht 
van de hittegolf die het land, Den Haag incluis, 
sinds woensdag 5 augustus blakert. Je zou zeggen, 
in Den Haag heb je dan het geluk van de ligging aan 
de Noordzee. Maar in de stad brengt de zee geen 
verkoeling. Den Haag mag zich hitte-eiland noemen, 
een van de grootste van het land.

Wat is een hittegolf?
Een hittegolf is een serie van minstens 5 zomerse dagen, waar-
van er zeker 3 tropisch zijn, gemeten in De Bilt. Een zomerse dag 
heeft een maximumtemperatuur van 25 °C of hoger, een tropi-
sche 30 °C of hoger.

Rapport Haagse Hitte van F. van der Hoeven en A. Wandl
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Herdenken van een 
tragisch verleden
Leen van Marion vertelde mij een 
afschuwelijk verhaal, waar hij 
eerder met niemand over kon of 
wilde praten. Maar omdat ik ook 
militair reservist was in 1995 
kon hij mij wel iets vertellen over 
de gruwelijkheden die hij had on-
dervonden. Op 23 oktober 1942 
was hij op Java gevangengeno-
men, met vele duizenden andere 
KNIL-militairen. Ze werden op 
twee Japanse vrachtschepen 
overgebracht van de Moulmain 
gevangenis Thailand. Aan boord 
waren duizend krijgsgevangenen 
en 1562 Japanse militairen. Het 
schip, de SS. Nichimei Maru werd 
op volle zee aangevallen door 
twee Amerikaanse vliegtuigen. 
Een bom trof het achterdek en 
binnen tien minuten was het 
schip gezonken... “Uren dreven 
we in zee. Ik kon mij vastklampen 
aan een balk, tot ik na vijf uur 
werd opgepikt door het andere 
Japanse vrachtschip. Aange-
komen in de oerwouden van 
Thailand moesten we kilometers 
lopen in de tropische hitte door 
onherbergzaam terrein. We 
moesten naar kampen toe, waar 
we ondergebracht werden. Elke 

dag overleden militairen aan de 
onmenselijke omstandigheden; 
slecht eten, gebrek aan verzor-
ging, medicamenten en schoeisel. 
Zelf werd ik ook ziek”, vertelde 
hij. Van de Jappen moest hij met 
een kruiwagen langs de spoorlijn 
de doden ophalen en begraven. 
Een dagtaak, want zovelen lieten 
het leven. Het is haast niet voor 
te stellen, een spoorlijn van 415 
kilometer lang. Dwars door het 
oerwoud over ravijnen, dwars 
door massieve bergen van gra-
niet en over rivieren. Er werkten 
wel 200.000 mensen aan de 
aanleg van de spoorlijn, waarvan 
er 125.000 zijn overleden. Bij de 
aanleg van de Spoorlijn waren 
18.000 Nederlanders betrokken 
en 3000 van hen liggen begraven 
op een prachtig onderhouden be-
graafplaats in Kansanaburi. Toen 
ik wegging bij Leen van Marion 
opende hij een gangkast, met 
daarin het uniform dat hij droeg 
toen hij in 1961 afzwaaide uit het 

leger. Hij bracht het tot Kolonel. 
Ik zei tegen hem: “Niet weg-
gooien hoor, anders belt u mij 
maar op”. Twee weken later belde 
zijn vrouw of ik het uniform 
wilde komen ophalen. Sindsdien 
is het in mijn bezit. Ik zoek er 
een plaats voor in een museum 
om hen te herdenken die onder 
deze verschrikkelijk omstandig-
heden hebben moeten werken en 
daar ook nog het leven hebben 
gelaten. Ik heb hem toen beloofd 
dat ik goed voor het uniform zorg 
zou dragen. In 2001 is Leen van 
Marion overleden in Den Haag. 

Te late noodoproep
Jaren later, in 2015, had ik 
wederom een rondreis door 
Thailand gepland en zocht ik 
van tevoren op het internet wat 
ik kon bezichtigen in het JEATH 
museum aan de Birma Spoorlijn 
in Thailand. Op internet kwam 
ik een bericht tegen: “Wie heeft 
er met mijn vader gewerkt aan 
de Birma Spoorlijn of weet iets 
van hem?” De naam Van Marion 
viel mij direct op. Kippenvel 
kreeg ik, toen ik dit bericht las. 
Hoe is het mogelijk, twintig jaar 
geleden ontmoette ik haar vader, 
luisterde ik naar zijn verhaal 
en ik had zelfs zijn uniform in 
bezit. Het was rond kerst 2014 
toen ik dit las en ik achterhaalde 
waar de dochter van het bericht 
woonde. Dat was gelukkig niet 
ver, namelijk in Wassenaar. Ik 

nam contact met haar op, wat 
erg emotioneel was. De dochter 
was samen met haar moeder en 
broertje in een interneringskamp 
vastgezet op Java en in 1947 
naar Nederland teruggekeerd. Zij 
heeft haar vader nooit ontmoet 
na de oorlog, Leen van Marion 
trouwde een nieuwe vrouw. Heel 
spijtig was deze noodoproep dus 
te laat. Begin januari 2015 reisde 
ik af naar Thailand en ik bedacht 
dat ik iets voor Leens dochter 
wilde doen. Ik onderzocht of ik 
informatie kon bemachtigen van 
haar vader en gelukkig vond ik 
iemand die mijn verhaal begreep 
en mij met deze missie wilde 
helpen. Ik kreeg toegang tot de 
gegevens van de internerings-
kaarten van het Jappenkamp. 
Zo vond ik ook de kaart van 
Wim Kan, die ook aan de Birma 

 Dinsdag 18 augustus 2020   

Foto’s krijgsgevangenen die werken aan de 415 km lange spoorlijn

De ‘spijker’ wordt uit een biels onder de Jappen trein De begraafplaats in Kansanaburi aan de River Kwai, waar 3000 Nederlanders begraven liggen

n het kader van 75 jaar bevrijding op 15 au-
gustus 2020 wil ik graag mijn verhaal kwijt. 
Op 7 augustus 2018 schreef ik voor de krant 

het verhaal Een spijker uit de Birma Spoorlijn. Ik zal 
kort het geheugen weer even opfrissen. Hoe kwam 
ik aan een spijker uit die Birma Spoorlijn? In 1995 
bezocht ik een man in Rijswijk, bij wie ik een boeken-
kastje moest ophangen. Bij vertrek zag ik een schil-
derij in de gang hangen van de plantages op Java. 
Ik vertelde de man dat ik net terug was uit Thailand, 
waar ik een rondreis had gemaakt. Daar had ik nog 
een ritje had gemaakt op de Birma Spoorlijn met de 
lokale trein. De man schrok erg van wat ik vertelde 
en moest even gaan zitten. Toen kwam zijn verhaal 
naar voren. Leen van Marion was tweede luitenant 
geweest bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch 
Leger (KNIL) in Indonesië. In mijn verhaal heb ik toen 
zijn naam versleuteld, omgedraaid, om niemand te 
kwetsen. Er zijn nog nabestaanden. 

I

“Er werkten wel 200.000 mensen 
aan de aanleg van de spoorlijn, 

waarvan er 125.000 zijn overleden.”

Een spijker
uit de 
Birma 
Spoorlijn
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Spoorlijn had gewerkt. Beide heb 
ik laten kopiëren, niet van echt 
te onderscheiden. Ook heb ik het 
Dagboek van Wim Kan 1942 – 
1945 aangekocht. Mijn bedoeling 
was om deze in het JEATH onder 
te brengen: er was namelijk niets 
Nederlands te vinden, ondanks 
dat er toch 18.000 Nederlanders 
aan hadden gewerkt.

De tocht naar Kansanaburi
We reisden van Bangkok naar 
Kansanaburi waar ik met Björn, 
mijn schoonzoon, een tuk tuk 
nam om naar het JEATH museum 
te gaan. Zoals ik verwachtte, vond 
ik daar niets Nederlands. Ook 
kon ik geen personeel ontwaren. 
Maar ik had de twee interne-
ringskaarten en het dagboek bij 
me en moest het toch aan iemand 
kwijt. Na lange tijd zag ik iemand 

een frisdrankenautomaat vullen. 
Deze man sprak gelukkig Engels 
en wist mij bij de directeur van 
het Museum te brengen. De di-
recteur was zeer ingenomen met 
de twee interneringskaarten en 
het dagboek van Wim Kan. Het 
was al laat en mijn schoonzoon 
ging even bij de tuk tuk chauf-
feur polsen. Ondertussen was ik 
zo brutaal om aan de directeur 
een spijker uit de Spoorlijn te 
vragen... Hij dacht na en nam mij 
mee naar de hal van het museum, 
waar een Jappen trein stond. 
Onder deze trein haalde hij een 
spijker uit de rails en overhan-
digde die aan mij, met als getuige 
een Thaise Courant. Mijn schoon-
zoon Björn kon zijn ogen niet 
geloven bij terugkomst. Met een 
goed gevoel gingen we terug naar 
ons hotel. Toen op 7 augustus 

2018 het verhaal in de Oud-Ha-
genaar werd gepubliceerd, wist 
ik nog niet of mijn meegebrachte 
materialen daadwerkelijk ook in 
het museum te zien waren. Op 
10 augustus 2018, twee dagen 
na publicatie van de krant, ging 
‘s morgens mijn telefoon. Er 
werd een bericht achtergelaten: 
“Bent u Kees van der Zwan die in 
het JEATH museum de interne-
ringskaarten heeft afgegeven?” 
Ik werd stijf van schrik... Na drie 
jaar kreeg ik eindelijk een bericht 
dat ze inderdaad in een vitrine-
kast zijn opgenomen in de mu-
seumcollectie. Het bericht kwam 
overigens van Aard Zeeman 
van het NCRV KRO programma 
Brandpunt. Hij was met zijn 
familie in het museum, waar zijn 
oog was gevallen op de vitrine-
kast. Hij stuurde mij er foto’s van 

en was onder de indruk van mijn 
actie. Aard Zeeman nam contact 
op met TV West die mij op 15 
augustus 2018 thuis kwamen op-
halen; op TV West mocht ik mijn 
verhaal vertellen bij het Indië-
monument bij de Waterpartij in 
Den Haag. Ik was zeer verguld 
met de uitnodiging.

75 jaar na dato
Ik hoop met dit verhaal, 75 jaar
bevrijding van de Japanse 
bezetting, een kleine bijdrage te 
leveren, om hen die daar aan de 
Birma Spoorlijn hebben gewerkt 
te eren. We zullen hen nooit 
zullen vergeten. Wim Kan was 
samen met zijn echtgenote Corry 
Vonk en de pianist Cor Lemaire 
en Lia Sten op een tocht door 
Indië. Door de Duitse inval in 
Nederland duurde de tour langer 

dan de aanvankelijke honderd 
dagen. De geplande terugkeer in 
juni 1940 was onmogelijk. Corry 
Vonk werd gevangengenomen en 
geïnterneerd op Java. Wim Kan 
moest naar de Birma Spoorlijn. 
Zijn ervaringen verwerkte hij 
in het boek Honderd dagen uit 
en thuis. In de kampen schreef 
hij veel liedjes en voerde hij 
regelmatig cabaretprogramma’s 
op voor zijn medegevangenen. 
“Het is te hopen dat het spoedig 
afgelopen is, anders gaan we 
er allemaal aan, geen pret-
tig vooruitzicht” (23 augustus 
1943). Maar zoals Wim Kan in 
zijn liedjes zegt: “Een mens blijft 
steeds een kind, die vertrouwen 
in sprookjes vindt.”

Kees van der Zwan
kees.vd.zwan@hotmail.com
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Ondergetekende met de materialen. Foto door Haags Historisch Museum

De begraafplaats in Kansanaburi aan de River Kwai, waar 3000 Nederlanders begraven liggen Gereedschappen waarmee de rotsen werden weggehakt voor de aanleg van de  spoorlijn De brug over de River Kwai, bij Kansanaburi
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Kom langs in de winkel,
bekijk ons aanbod en laat u adviseren.

Het Warenhuis voor Thuis

Voor al uw hoge kwaliteit tuingereed-
schappen en materialen. Maak de 
mooiste tuin van Den Haag!

TERRAS & TUIN • ONKRUID BESTRIJDING • GROENE AANSLAG
TUINMEUBELEN • PARASOLS & BARBECUES

beumerijzerhandel.nl • Tel: 070-3280248 • Mail: info@beumerijzerhandel.nl
Van Hoytemastraat 72, 2596 ES ‘s-Gravenhage

Sint Jacob
Onder de twaalf apostelen van 
Jezus waren er twee die Jacob 
heetten. De Jacob over wie we 
het hier hebben, wordt daarom 
ook wel Jacobus de Meerdere of 
de Oudere genoemd. Hij en zijn 
broer Johannes, de latere evan-
gelist, waren vissers. De twee 
broers waren samen met Petrus 
de belangrijkste discipelen van 
Jezus. Zoals dat vaak met de 
meeste heiligen gebeurt, kwam 
ook Jacobus op een akelige 
manier aan zijn einde. Koning 
Herodes liet hem gevangenne-
men, mishandelen en met het 
zwaard ter dood brengen. 

Santiago de Compostella
Twee van zijn volgelingen leg-
den zijn lichaam in een boot en 
geholpen door engelen staken 
ze de Middellandse zee over en 
zeilden langs de Portugese kust 
naar Noord-Spanje. Na een aan-

tal miraculeuze gebeurtenissen 
is Jacobus uiteindelijk begraven 
op de plek die we nu kennen als 
het bedevaartsoord Santiago de 
Compostella in Galicië. Pelgrims 
uit heel Europa ondernemen 
ook vandaag de dag nog de voet-
tocht. Of iets moderner: ze gaan 
op de �iets.  

De culinair geïnteresseerde kent 
Jacob van de Coquille Saint-Jac-
ques. De schelp van deze 
lekkernij is het symbool van de 
bedevaart naar Santiago.

In Den Haag
Er zijn in Den Haag twee kerken 
die zijn naam dragen: de Grote 
of Sint Jacobskerk en de Sint 
Jacobuskerk in de Parkstraat. De 
eerste is de oudste, begonnen 
als een katholieke kerk, die na 
de Beeldenstorm in handen van 
de protestanten kwam. Rondom 
de Grote Kerk liggen sinds kort 
koperen Sint Jacobsschelpen. 
Een mooi symbool, maar je 

moet wel oppassen dat je 
er niet over struikelt. 

De Sint Jacobuskerk aan de 
Parkstraat is gebouwd in de 
negentiende eeuw toen de 
rooms-katholieken weer kerken 
mochten bouwen. Voor die tijd 
moesten de katholieken een zo-
geheten schuilkerk gebruiken: 
een gebouw waarvan je aan 

de buitenkant niet 
kon zien dat het een 

kerk was. De plaquette in 
de Oude Molstraat herinnert 

aan deze schuilkerk. Overigens 
mochten de katholieken vanaf 
1798 deze ruimte wel openlijk 
gebruiken. 

Naamdag
De naamdag van onze Jacob is 
25 juli. Houd op die dag vooral 

de temperatuur in de gaten. 
Want voordat we voor de weers-
voorspelling op een app keken, 
gold deze spreuk: ‘Is Sint-Jaco-
bus hel en warm, bevriest met 
kerstmis rijk en arm.’ 

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

Sint Jacob in Den Haag
egenwoordig is een pelgrimstocht naar Santiago de Compostella erg 
populair. Maar je hoeft geen 1900 kilometer te lopen of te fi etsen om 
Sint Jacob te vinden. Hij is in Den Haag op meerdere plekken aanwezig. T

St. Jacob - Jacobuskerk. Foto: Barry dArnaud Sint Jacobuskerk Parkstraat Schuilkerk Oude Molstraat

Sint Jacob de Meerdere door Rembrandt. Bron: Commons WikimediaGrote Kerk 1700 - Anoniem naar Gerrit van Giessen (ca. 1692-1750) 
Coll. Haags Gemeentearchief + Sint Jacobsschelp op het Kerkplein

Unieke kersen salontafel ‘Limoges’ 
Deze unieke kersen salontafel ‘Limoges’ heeft 

vier laden en twee vitrines aan de korte kanten
Van € 1.398,- voor slechts € 1.095,-

Neem deze advertentie mee en u 
krijgt nog eens € 95,- extra korting!

Kom langs of kijk op starstijlmeubelen.nl
NU BIJ STAR

STIJLMEUBELEN
€ 1.095 
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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.
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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. 

Beauties of the Sixties (31) John Vroom (autojournalist)

BMW 1502

En waarom vertel ik dit? Omdat 
in diezelfde periode de BMW 
1502, naast de 1602 en de 
2002, als prijsprettig instapmo-
del werd geïntroduceerd. Het 
prijsprettige zat er ten opzichte 
van de 1602 ook in dat je geen 
Super benzine hoefde te tanken 
maar Normaal en dat scheelde 
destijds een slok op een borrel. 
BMW had in Nederland al naam 
gemaakt met de succesvolle 
1500 serie in 1961 en in 1966 
introduceerden zij dus een 
tweedeurs model als 02 serie 
voor diegenen die de vierdeurs 
te duur, te zakelijk of te groot 
vonden. 

De 1502 kwam aan het eind van 
de levenscyclus, waar veel ko-
pers gebruik van maakten, want 
je reed dan wel in een BMW. Het 

was ook een leuk en karakteris-
tiek model, met ronde en toch 
strakke lijnen. Het sportieve 
karakter werd geaccentueerd 
doordat de portierramen geen 
omlijsting hadden. Het leuke aan 
BMW vond ik altijd de bijzonde-
re bijzonderheden. Bijvoorbeeld 
de motorkap die bij het ontgren-
delen eerst naar voren schoof, 
waarna je hem dan pas vanaf de 
voorruit omhoog kon klappen. 
Of de doordachte deurontgren-
deling in het interieur, waardoor 
je eerst je hand in de deursteun 
moest doen om zo het deurhen-
del omhoog te trekken, waar-
door de deur bij storm nooit 
uit je hand kon waaien. Grappig 
was ook dat deze BMW als een 
van de laatste automerken nog 
staande rem- en koppelingspe-
dalen had. 

Het hele interieur zag er degelijk 
Duits uit. Strak dashboard met 
een heldere ergonomie. Drie 
klokken met aan weerszijde ver-
ticaal geplaatst twee knoppen. 
Fors maar fraai stuur. Midden-
console voor de radio, asbak en 
aansteker en een kort, lekker in 
de hand liggend versnellings-
pookje. Het meubilair zag er 
eveneens fors en degelijk uit en 
je zat er eigenlijk meer op dan 
erin, als u begrijpt wat ik bedoel. 
De 1502 was aan de buitenkant 

herkenbaar door de afwezigheid 
van de chroomstrips (die dus 
even wegdenken op de foto) en 
aan zijn speci�ieke wielen. Deze 
BMW reed zeer comfortabel. Hij 
had geen stuurbekrachtiging, 
maar die miste je ook niet direct.

De koppeling voelde wat 
gevoelloos aan en het remmen 
voelde weer wat zwaar aan. Hij 
schakelde superplezierig en het 
korte pookje klik-klakte je mak-
kelijk door het H-patroon. Wat 

eveneens een handig handig-
heidje bij BMW in die tijd was 
- ik weet niet zeker of deze wat 
uitgeklede 1502 dat ook had; 
een plat kunststof kastje dat aan 
de bovenkant van de achterklep 
gemonteerd zat en die je met 
een draaiknop kon openen en 
daar lag dan op geordende wijze 
het gereedschap. Superhandig 
en doordacht.

John Vroom
johnvroom@planet.nl

et al het gedoe rond de coronacrisis 
zijn we bijna vergeten dat we zo’n kleine 
vijftig jaar geleden ook een hoop gedoe 

hadden in 1973 met de Oliecrisis. Benzine op de 
bon en autoloze zondagen. Ik werkte toen bij Verf-
producent Sikkens in Sassenheim en om benzine 
te sparen zocht je collega’s om vanuit Den Haag 
dagelijks te pendelen. Mijn geluk was dat ik pen-
delde met de aantrekkelijke en goed geproportio-
neerde collega Ellen Bailey, dus voor mij Happy 
Days tijdens deze crisis, maar dat terzijde. 

 Dinsdag 18 augustus 2020   

Instappen via het 
portierraam van een 
Matra Simca Bagheera 
lijkt mij voor Georgina 
toch een onmogelijke 
opgave, maar het plaatje 
getuigt wel van een 
sensualità d’avanguardia. 
Ja, zoek dat maar even 
op in het Italiaans-
Nederlands woordenboek.
 

M
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Ook tijdens de Coronacrisis en de vakantieperiode 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 Omroep West app of kijk op 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 

12.00 uur Broodje Bral (tot 14.00 uur, daarna
non-stop muziek). Sjaak Bral neemt op zijn eigen 
wijze de actualiteit door.

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, met aansluitend Verborgen Thuis-
schatten: museumwaardige schatten die mensen thuis hebben.

di: Knooppunt Holland Johan Overdevest fietst met een bekend iemand 
een knooppunten route door Midden-Delftland (18/8 Ed Stuijlaard en 24/8 
Mirella van Markus). 

wo: Eruit op de Buis: Met op 19/8 een rondleiding door Archeon en op 

25/8 een bezoek een museum Naturalis. 

do:  Goud voor Oud Johan Overdevest verrast mensen met een kleine
sociale kring. Hij neemt hen mee op stap.

vr: Boeren tussen Steden 
Een serie over hoe boeren zich in de randstad staande weten te houden. 

17.30 uur TV West Nieuws (elk half uur herhaling)

17.45 uur  Weer met Huub  Met weerman Huub Mizee

TV West zaterdag
07.30 uur  TV West Weekoverzicht

17.00 uur  Westdoc Met op 22/8: Een Pleintje in de Schilderswijk 
over het Tenierplantsoen. Aan dit charmant pleintje zijn veel voorzienin-
gen en dat levert mooie ontmoetingen op. Op 29/8 zie je een documen-
taire in twee delen over de Sportcampus in Den Haag. 

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

17.00   Uit het archief: Haagse Iconen Fred Zuiderwijk 
haalt met bekende (ex)Hagenaars hun herinneringen aan Den Haag op. 
Met op 22/8 Tomas Ross en Erika Terpstra en op 29/8 Tijl Beckand
en Peter van der Hurk.

Download de gratis Omroep West app. 

Deze week bij

west

(tot 19 uur, dan non-stop muziek)
Nieuws, weer en verkeer, Tjeerd Spoor neemt je mee door 

tot 14.00 uur, daarna

Deze stadsrijschool is de oudste 
burgermanege van Nederland 

en met de koninklijke status een 
echte parel in Den Haag. 

JOOP BÖNNEN
‘S-GRAVENHAAGSCHE

STADSRIJSCHOOL 
KAZERNESTRAAT 50

Bouw mee 
aan Haags karakter!

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

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

.Jouw Droomkast geheel op maat gemaakt.Altĳd een passende oplossing.Kies een Style die bĳ je past.Meet & Montage Service.Nu in de zomer ACTIE!
Deze Zomer 15% korting!
Check de voorwaarden op

www.houtwinkelzaag.nl / haagsetĳden

en maak een afspraak in onze showroom

T. 070 399 42 41 
W. utsvandergeest.nl 

■ Verhuisdirigente
■ Handyman
■ Inboedelopslag
■ Woningstoffering

Speciale service voor senioren

■ Zorgverhuizingen
■ Particuliere verhuizingen
■ Kunst- en antiekservice
■ In- en uitpakservice

VOLG ONS 
OOK OP 
FACEBOOK

D E  H A A G S E  K R A N T  V A N  A L L E  T I J D E N

N E E M
M E E !
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Facebook Brand Guidelines

Facebook Inc. - All rights reserved.

Reactions

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

To ensure accurate and consistent use, 
never alter, rotate, embellish or attempt to 
recreate the Reactions. Never alter the 
proportions and shape of the Reactions 
(and surrounding UI) for any reason.

Reactions are not emojis or individual 
icons, and they cannot be used in this way. 
It’s important to show Reactions in the 
way they are intended to be used on 
Facebook—as a quick and easy way to 
express how you feel.

Video or Facebook Live Broadcast 
We don’t provide animations of Reactions. 
To include Reactions in your video, show 
the Reactions within the Facebook UI as 
they appear and function in the product. 

Facebook Live: The “floating” Reactions 
are only intended for use during a 
Facebook Live broadcast and other 
instances within Facebook products. Don’t 
use the “floating” Reactions outside the 
context of Facebook products, whether 
animated or static, in your marketing.

Like AngryHahaLove SadWow

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

Brand Assets

 Dinsdag 18 augustus 2020   
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   Anne-Marie Jung in Greens

U kent haar wel van Wie is de Mol?, Foute 
Vriendinnen, Het Klokhuis en talloze musicals 
en  theatervoorstellingen. Na haar eerste 
solovoorstelling De Exoot kon een vervolg niet 
uitblijven: RAM. Op 27 augustus en 10 septem-
ber staat de veelzijdige Haagse actrice, comé-
dienne en zangeres Anne-Marie Jung er nog 
een keer mee op de planken, bij restaurant 
Greens in het Westbroekpark. Na een heerlijk 
driegangen diner, waarbij wordt gewerkt 
met verse seizoensproducten en groenten 
uit eigen moestuin, brengt Anne-Marie Jung 
- naast haar prachtige liedjes - een avond vol 
excentrieke maar herkenbare types; van een 
91-jarige dame die in haar eentje de Kiliman-
jaro beklimt tot een totaal doorgedraaide 
in�luencer. RAM is een kleurrijke muzikale reis 
door hun hoofden en stiekem ook door dat van Anne-Marie, die gaat rammen tot ze er-
bij neervalt. De voorstelling zal in een speciaal ingerichte overdekte openlucht locatie 
in de achtertuin van Greens te zien zijn.

Wanneer & waar: do 27 aug & do 10 sept, 18.00u, Greens in the Park, Kapelweg 18
Meer informatie via www.greensinthepark.nl

Openluchtbioscoop op landgoed Voorlinden

Deze zomer brengt Voorlinden nog 
twee favoriete kunst�ilms naar het 
witte doek. Geniet midden op het 
landgoed van deze kunstenaarsver-
halen, met de sterrenhemel als decor. 
Op het witte doek zal op 20 augustus 
Kusama: In�inity, over Yayoi Kusama 
worden getoond en op 27 augustus 
Final Portrait, over Alberto Giacometti.

Zo kunt u uzelf onderdompelen in hun werkwijze, inspiratiebronnen, tegenslagen en 
zoektocht naar de juiste stijl. In Kusama: In�inity komen talloze aspecten van Yayoi 
Kusama’s leven en werk aan bod: haar moeilijke jeugd, haar psychische problemen, 
het seksisme waarmee ze als vrouw te maken kreeg en haar doorzettingsvermogen, 
waardoor zij uiteindelijk de erkenning kreeg die zij verdiende. In Final Portrait volgen 
we Alberto Giacometti tijdens de totstandkoming van zijn laatste meesterwerk.

Wanneer & waar: do 20 aug, 21.00u en do 27 aug, 20.30u, 
Voorlinden, Buurtweg 90 te Wassenaar
Meer informatie via www.voorlinden.nl

Fietstocht architectuur en kunst

Maak kennis met de kunst, stedenbouw en architectuur binnen Den Haag Zuidwest. 
Waarom al die lege groene binnenterreinen bij de �latgebouwen? Waarom staat uit-
gerekend in deze wijk het beroemde beeld van Marino Marini? Hoe bereidt Den Haag 
Zuidwest zich voor op de toekomst? Ga mee met de bevlogen gids! Het Zuiderpark ligt 
in stadsdeel Escamp. Vanuit het Zuiderparktheater maken we al �ietsend kennis met 
opvallende architectuur in de drie Escampse wijken: Morgenstond (vlak naast het 
Zuiderpark), Bouwlust en Vrederust. We komen langs de typische �latgebouwen uit de 
jaren vijftig, maar ook langs het indrukwekkende Pharos-gebouw en het stadsdeelkan-
toor. We staan stil bij de originele binnenterreinen en bij de, in architectonisch opzicht, 
curieuze Dedemsvaartweg. En… Escamp staat vol kunstwerken. We bekijken werk van 
Lotti van der Gaag, Jacques 
van Rhijn, Kees Timmer, 
Rudi Rooijackers, Marian 
Gobius, Paul Kromjong 
en als het lukt binnen de 
tijd, zien we ook Paard en 
Ruiter het meesterwerk 
van Marino Marini, aan het 
Marino Marinipark. Een 
zondagse onverwachte 
ontdekkingstocht.

Wanneer & waar:
 zondag 23 aug, 10.00u, 
Zuiderparktheater, 
Henriëtte Roland 
Holstweg 100
Meer informatie via 
www.zuiderparktheater.nl

 
    Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

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

Koper in de Elandkerk

De Elandkerk, een van de mooiste 
kerken van Den Haag, vormt het 
decor van een sfeervol zomer-
avondconcert. Dirigent Antony 
Hermus laat de koperblazers van 
het Residentie Orkest schitteren 
in de Venetiaanse schoonheid van 
Giovanni Gabrieli’s Sonata pian’e 

forte en Bachs Toccata en fuga. Solist bij Liszts Funerailles en Barbers Adagio is organist 
Bert den Hertog. Op het programma staan verder drie delen uit de suite The Planets van 
Gustav Holst, waarvan ieder deel is vernoemd naar een planeet uit het zonnestelsel.

Wanneer & waar: zaterdag 29 aug, 20.15u, Elandkerk, Elandstraat 194
Meer informatie via www.residentieorkest.nl

ProDemos - Binnenhof Tour

Deze zomer biedt ProDemos elke 
maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag een bijzondere 
rondleiding naar het Binnenhof 
en de Ridderzaal. Tijdens deze 
rondleiding neemt de gids u mee 
voor een wandeling over het 
Binnenhof en een bezoek aan de 
Ridderzaal. De Ridderzaal is niet 
alleen het oudste gebouw van Den 
Haag en de plek waar normaliter 
de koning op Prinsjesdag de troonrede uitspreekt, maar ook de plek waar nu tijdelijk de 
Eerste Kamer vergadert. De gids vertelt alles over de geschiedenis en huidige functies 
van het Binnenhof en de gebouwen, en er is natuurlijk ruim de tijd om vragen te stellen. 
Wat doen die kleine hoofdjes bijvoorbeeld onder het plafond van de Ridderzaal?

Wanneer: in augustus iedere ma (10.30u) en di, woe, do (9.00u)
Meer informatie via www.prodemos.nl

Zuiderparkzomerconcert ‘Classics’

Het Zuiderparktheater is bij ondergaande zon al een van de meest sfeervolle plekken 
van de stad. Helemaal op 30 augustus, met meesterlijke symfonische klassiekers van 
onder anderen Grieg, Bizet en Saint-Saëns. Solist bij Gershwins swingende Rhapsody in 
Blue is pianist en voormalig artist in residence Boris Giltburg. Sander Teepen dirigeert 
het orkest en operazangeres Francis van Broekhuizen presenteert de avond op de haar 
vertrouwde, ontwapende wij-
ze. Dit concert is gratis, maar 
kaarten dienen wel vooraf via 
de website van het theater te 
worden gereserveerd. 

Wanneer & waar: 
zondag 30 aug, 19.30u, 
Zuiderparktheater, Henriëtte 
Roland Holstweg 100
Meer informatie via 
www.zuiderparktheater.nl

Eropuit!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
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Men ontvangt ons in de biblio-
theek met zijn prachtige smeed-
ijzeren balustrades (inmiddels 
een onderdeel van de Tweede 
Kamer). Boender brengt zijn 
misprijzen over de ‘verse’ minis-
ter van Agt naar voren en wenst 
onze gastheer-ambtenaar sterkte 
met zijn bewindsman. De docent 
Statistiek is een ex-zeeman en 
een voorstander van democra-
tisering. Docenten vertellen 
verschillende ‘sprookjes’, zoals 
het verondersteld gebrek aan 
inzicht bij de vakbeweging. Die 
zou meer invloed in het bedrijfs-
leven kunnen hebben door het 
vakbondsvermogen te gebruiken 
voor aankoop van aandelen. 
Alsof de vakbeweging daar het 
geld voor heeft… De meeste vak-
ken boeien me weinig of worden 
ongeïnspireerd gegeven, bijvoor-
beeld psychologie. Er is veel stof, 
thuis moet je ook veel leren. Men 

noemt Nijenrode regelmatig als 
lichtend voorbeeld. 

De HEAO kent drie richtingen: 
commercieel, bedrijfsecono-
misch en juridisch. Grosso modo 
tekenen de maatschappelijke 
voorkeuren zich soortgelijk af: 
rechts, midden, links. Ik kom 
erachter dat je met het juridi-
sche, met recht, ook progres-
sieve doeleinden kunt bereiken. 
Commerciële studenten zien 
zichzelf al bij wijze van spreken 
in de jet zitten die hen naar 
verre bestemmingen zal bren-
gen. Bedrijfseconomen munten 
uit door zwijgzaamheid over 
maatschappelijke problemen, 
‘technocraten’ in de dop. Met 
twee juridische medestudenten 
laten we op school een protes-
tenquête rondgaan. Directeur 
Dees nodigt ons subiet uit voor 
een gesprek en vraagt waarom 
wij niet ons protest via de 
gekozen studentgeleding naar 
voren brengen. We hebben ech-
ter weinig vertrouwen in deze 
formele vertegenwoordiging. 
Onze actie bloedt snel dood en ik 
weet niet of deze enig resultaat 
heeft opgeleverd. Een mede-
student heeft zijn sport(gym)
kleren in een andere winkel 
gekocht dan de geadviseerde 
winkel, waardoor de geel-groene 
(Haagse) kleuren afweken. Voor 
de groep krijgt hij daarvoor van 

de leraar een standje. Hij pikt 
dat niet, benadert de directeur 
en krijgt gelijk. De betrokken 
leraar bekent dit ten overstaan 
van de groep. Gelukkig leidt deze 
rechtzetting bij de student niet 
tot triomfalisme. 
Intac heet de HEAO-sociëteit – 
afgeleid van het woord interac-
tie. Niet veel zaaks, vind ik, een 
soort aftreksel van een corps-
vereniging. Mijn lidmaatschap 
heeft hooguit een jaar geduurd. 
Op een avond vertellen een paar 
Dolle Mina’s op uitnodiging over 
hun doelen; een mooie meid 
deed het woord. Het zegje doen 
door de mooiste is een strategie, 
begrijp ik later. De inhoud van 
hun brochure ‘Dolle Mina klaagt 
aan’ liegt er niet om, de verhalen 
over illegale abortussen zijn 
huiveringwekkend. 

Bij de schijn-Kamerverkiezingen 
op de HEAO in 1971 scoort de 
VVD verreweg het beste met 
39,3% (88 stemmen van de in 
totaal 224). De PvdA en PPR 
halen elk 33 stemmen. We 
horen van de voorlopige versie 
van het rapport van de Club van 
Rome, wat leidt tot een lauwe 
ontvangst op de HEAO. Ik houd 
een bewogen spreekbeurt over 
de onderdrukking van Angola 
door de Portugese regering. Een 
moment van ontspanning is een 
werkweek Woodbrookershuis te 

Barchem, begin 1972. We leren 
daar bijvoorbeeld onderhande-
len over arbeidsvoorwaarden. 
De begeleider vertelt over de 
kundigheid van vakbondsleider 
Fré Meis. 

In de tweede helft van het 
tweede studiejaar is een stage 
gepland. Ik heb als voorkeur 
een vakbond opgegeven, het 
liefst het NVV. Next best NKV 
blijkt ook goed, namelijk het 
juridisch advieskantoor daarvan 
in Tilburg. Begin april ontvangt 
de heer Mutsaars mij op het St. 
Annaplein 21. Vaak rijd ik met 
hem mee naar een spreekuur in 
zaaltjes in Brabant en Limburg, 
waar leden ons allerlei juridische 
kwesties voorleggen. Niet alleen 
op arbeidsrechtelijk en �iscaal 
gebied, maar de bond behandelt 
ook huurkwesties, problemen 
met colportage aan de deur 
etc. Verschillende Limburgers 
voelen zich benadeeld door ‘het 
westen’ of ‘Den Haag’. Voor de 
uitbetaling van de vakantiezegels 
in de bouw word ik eveneens 
ingeschakeld. Een vertegenwoor-
diger van de categorale bond 
OVB laat weten liever bij het 
NKV dan bij het NVV zijn zegels 
te verzilveren, want “bij jullie 
krijg ik tenminste een menselijke 
behandeling”. De tegenstelling 
progressief-behoudend loopt 
dwars door het NKV heen.  

De 19e juni 1972, bijna het eind 
van mijn stage, komen NKV-
bestuurders (de ‘Verbondsraad’) 
bijeen in de Stadsschouwburg 
te Utrecht. Daar wordt nog dui-
delijker dat de NKV-bond Unie 
van Beambten, Leidinggevend en 
Hoger Personeel niet aan de be-
oogde federatie met het NVV zal 
deelnemen. Onder de naam Unie 
is deze vakbond blijven bestaan. 

Mijn eindexamenscriptie HEAO, 
‘Kabinetsformatie’, baseer ik voor 
een belangrijk deel op het werk 
van prof. Duynstee. Omdat ik het 
typen niet meester was, liet ik 
dat via een uitzendbureau doen. 
Men geloofde daar nauwelijks 
dat ik het zelf had geschreven. 
Eén hoofdstuk wijd ik aan het 
idee van de gekozen kabinetsfor-
mateur (een aanbeveling van de 
commissie Cals-Donner), geba-
seerd op het voorstel van D’66 
om de minister-president direct 
door het volk te laten kiezen. Pas 
bij de kabinetsformatie in 2012 
geeft de Tweede Kamer enige 
uitvoering aan het idee door de 
keuze van de (in)formateur(s) 
niet aan het staatshoofd te laten. 
Ik vraag me af of dat te maken 
heeft met een gebrek aan ver-
trouwen in het politieke kompas 
van de aanstaande koning.

Koert Vrijthof
koertvrijhof@hotmail.com

e HEAO (offi cieel: Hogere Economische 
School J. van Zwijndregt) deelt zijn 
gebouw met het Hugo de Groot-
lyceum aan de Houtrustweg. Van 

Zwijndregt was een Haagse PvdA-wethou-
der en politieke vriend van Drees. Privaat-
recht is het leukste vak. De docent, advo-
caat en voormalig VVD-gemeenteraadslid 
mr. A.A.Th. Boender, vertelt graag en boei-
end uit eigen praktijk. Met hem brengen we 
een bezoek aan het ministerie van Justitie. 

Herinneringen aan de HEAO 
D

HEAO-HES aan de Houtrustlaan

Handelingenkamer Tweede kamer - voormalig 
ministerie van Justitie
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SUDOKU1 2

3KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal
1. conditietraining; 7. vernieuwde uitgave; 12. vlies op de melk; 13. Boheemse volksdans; 
14. explosieven opruimingsdienst (a�k.); 15. grote kledingmaat; 17. rivier in Spanje; 19. deel van een 
zeilboot; 21. besloten vennootschap (a�k.); 22. ogenblik; 24. hoog bouwwerk; 27. schrijfplankje; 
28. vuurverschijnsel; 30. slaapplaats; 31. onderricht; 32. frisdrank; 33. erfelijk materiaal; 36. na 
verloop van tijd; 37. paleis in Apeldoorn; 38. een tochtje maken; 41. insect; 42. bovenste verdieping; 
44. soort groente; 46. kans- of gokspel; 47. windrichting; 48. natuuronderzoeker; 49. autoped; 
50. Duits automerk; 52. deel van camera; 54. blok om te hijsen; 56. mensensoort; 58. deel van een 
breukgetal; 61. opstootje; 62. Spaans dictatoriaal bewind; 64. werkschuw; 65. internationaal bank-
accountnummer (a�k.); 67. nachthemd; 68. commerciële omroep (a�k.); 70. zuivelproduct; 
72. horizon; 73. maalinrichting; 76. kleine soort hert; 77. koninklijke landmacht (a�k.); 
78. Europeaan; 79. wild zwijn; 81. bekende Nederlander (a�k.); 82. Spaanse edelman; 
83. verdieping; 84. cilinder; 86. deel van kof�ieservies; 87. gezellig dineren.

Verticaal
1. Amerikaanse stapdans; 2. kijktoestel; 3. ontkenning; 4. plaats in Gelderland; 5. geld opzij leggen; 
6. door koorts verwart spreken; 7. drama van Shakespeare; 8. overschot; 9. bundeltje haar; 
10. reverendus dominus (a�k.); 11. kuit van de steur; 16. jongensnaam; 18. tennisterm; 20. lokspijs; 
21. gong; 23. bouwsteentjes voor kinderen; 25. plaats in Noord-Holland; 26. een etagewoning; 
27. blauw-grijs metaal; 29. hoog bouwwerk; 32. am�itheater in Rome; 34. nieuw (in samenst.); 
36. keeper; 37. loterijbrie�je; 39. gezongen toneelspel; 40. uitvinder van dynamiet; 42. moedermelk 
geven; 43. adellijk persoon; 45. gestold vleesnat; 46. ouderwets speelgoed; 51. aardkluit; 
53. duinheuvel; 54. glazen speelballetje;  55. openbaar vervoermiddel; 56. herkauwend zoogdier; 
57. gedorste halmen; 59. ijverig insect; 60. schoolvak; 62. mannelijk kind; 63. sportman; 
66. lichaamsdeel; 67. anticonceptiemiddel; 69. Bulgaarse munt; 71. koeienmaag; 73. gebaar 
(seintje); 74. inwendig orgaan; 75. bladader; 78. explosief; 80. gordijnrail; 82. muzieknoot; 
85. laatstleden (a�k.).

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

Tekening: 
Wim Hoogerdijk/Who

U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjesvan de twee sudoku’s. 
De vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin 
thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.
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RAAD HET WOORD

3 8 7
8 6 2 4

4
5 9 7

5
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8 4 1 9
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1 8 2
5 7
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9 6 3 4

4
1 2 6
2 5 7 8 9

3 5 2
1 5

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

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 27 augustus.

Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. J.A. Voerman te Zoetermeer
2. Dinie van de Wetering te ’s-Gravenzande
3. Atie de Koning te De Lier

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

11 58 39 87 73 65 27 33
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86 87

11 58 39 87 73 65 27 33

KADOBONInwisselbaar bij comfortland.nl

€

Veel puzzelplezier!

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

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

Wij verzorgen graag uw buiten schilderwerk, 
maak hiervoor tijdig een afspraak met De Ontzorg Centrale.    SNEEUWBALSTRAAT 138A  •  DEN HAAG  •  070-345 21 37  •  WWW.SNEEUWBAL.NL

Of u nu voor onze showroom of de werkplaats komt... de koffie staat klaar!

■ APK
■ Onderhoud en reparatie 

■ Onderhoud/reparatie airco
■ Schadeherstel 

■ Verkoop van nieuwe 
 en gebruikte auto's

SKODASPECIALIST

 Dinsdag 18 augustus 2020   



PuzzeltijdPuzzeltijdPuzzeltijdPuzzeltijd
Puzzeltijd

5
7
64

81 7
5

8
1

9

5

             
7

4
1

2
9

4
1

2
1

4

6

2

2

8
3
9 2

5

8

7
4

8

6
9

7
3

1
5
4

9
4 3

8 7

P D E A O K

TU

Z

Z
E

L

I

J

D

F

X

W R

G H

Y

C
S

BM

I
QN

L P
O W

Puzzeltijd
5

7
64

81 7
5

8
1

9

5

             
7

4
1

2
9

4
1

2
1

4

6

2

2

8
3
9 2

5

8

7
4

8

6
9

7
3

1
5
4

9
4 3

8 7

P D E A O K

TU

Z

Z
E

L

I

J

D

F

X

W R

G H

Y

C
S

BM

I
QN

L P
O W

5
7
64

81 7
5

8
1

9

5

             
7

4
1

2
9

4
1

2
1

4

6

2

2

8
3
9 2

5

8

7
4

8

6
9

7
3

1
5
4

9
4 3

8 7

P D E A O K

TU

Z

Z
E

L

I

J

D

F

X

W R

G H

Y

C
S

BM

I
QN

L P
O W

SUDOKU1 2

3KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal
1. conditietraining; 7. vernieuwde uitgave; 12. vlies op de melk; 13. Boheemse volksdans; 
14. explosieven opruimingsdienst (a�k.); 15. grote kledingmaat; 17. rivier in Spanje; 19. deel van een 
zeilboot; 21. besloten vennootschap (a�k.); 22. ogenblik; 24. hoog bouwwerk; 27. schrijfplankje; 
28. vuurverschijnsel; 30. slaapplaats; 31. onderricht; 32. frisdrank; 33. erfelijk materiaal; 36. na 
verloop van tijd; 37. paleis in Apeldoorn; 38. een tochtje maken; 41. insect; 42. bovenste verdieping; 
44. soort groente; 46. kans- of gokspel; 47. windrichting; 48. natuuronderzoeker; 49. autoped; 
50. Duits automerk; 52. deel van camera; 54. blok om te hijsen; 56. mensensoort; 58. deel van een 
breukgetal; 61. opstootje; 62. Spaans dictatoriaal bewind; 64. werkschuw; 65. internationaal bank-
accountnummer (a�k.); 67. nachthemd; 68. commerciële omroep (a�k.); 70. zuivelproduct; 
72. horizon; 73. maalinrichting; 76. kleine soort hert; 77. koninklijke landmacht (a�k.); 
78. Europeaan; 79. wild zwijn; 81. bekende Nederlander (a�k.); 82. Spaanse edelman; 
83. verdieping; 84. cilinder; 86. deel van kof�ieservies; 87. gezellig dineren.

Verticaal
1. Amerikaanse stapdans; 2. kijktoestel; 3. ontkenning; 4. plaats in Gelderland; 5. geld opzij leggen; 
6. door koorts verwart spreken; 7. drama van Shakespeare; 8. overschot; 9. bundeltje haar; 
10. reverendus dominus (a�k.); 11. kuit van de steur; 16. jongensnaam; 18. tennisterm; 20. lokspijs; 
21. gong; 23. bouwsteentjes voor kinderen; 25. plaats in Noord-Holland; 26. een etagewoning; 
27. blauw-grijs metaal; 29. hoog bouwwerk; 32. am�itheater in Rome; 34. nieuw (in samenst.); 
36. keeper; 37. loterijbrie�je; 39. gezongen toneelspel; 40. uitvinder van dynamiet; 42. moedermelk 
geven; 43. adellijk persoon; 45. gestold vleesnat; 46. ouderwets speelgoed; 51. aardkluit; 
53. duinheuvel; 54. glazen speelballetje;  55. openbaar vervoermiddel; 56. herkauwend zoogdier; 
57. gedorste halmen; 59. ijverig insect; 60. schoolvak; 62. mannelijk kind; 63. sportman; 
66. lichaamsdeel; 67. anticonceptiemiddel; 69. Bulgaarse munt; 71. koeienmaag; 73. gebaar 
(seintje); 74. inwendig orgaan; 75. bladader; 78. explosief; 80. gordijnrail; 82. muzieknoot; 
85. laatstleden (a�k.).

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

Tekening: 
Wim Hoogerdijk/Who

U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjesvan de twee sudoku’s. 
De vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin 
thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.
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Puzzelt u mee?
In elke editie van De Haagse Tijden kunt u drie verschillende puzzels maken. In de 
eerste puzzel wordt u gevraagd het woord te raden dat is uitgebeeld. In de tweede 
puzzel moet u de sudoku-opgave oplossen. De derde puzzel is een kruiswoordpuz-
zel. Hier volgen de juiste antwoorden van de vorige krant. 
Woordraadsel: Gadeslaan, Sudoku: 5 - 4, Kruiswoordpuzzel: Veldleeuwerik.

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 27 augustus.

Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. J.A. Voerman te Zoetermeer
2. Dinie van de Wetering te ’s-Gravenzande
3. Atie de Koning te De Lier
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KADOBONInwisselbaar bij comfortland.nl

€

Veel puzzelplezier!

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

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

Wij verzorgen graag uw buiten schilderwerk, 
maak hiervoor tijdig een afspraak met De Ontzorg Centrale.    SNEEUWBALSTRAAT 138A  •  DEN HAAG  •  070-345 21 37  •  WWW.SNEEUWBAL.NL

Of u nu voor onze showroom of de werkplaats komt... de koffie staat klaar!

■ APK
■ Onderhoud en reparatie 

■ Onderhoud/reparatie airco
■ Schadeherstel 

■ Verkoop van nieuwe 
 en gebruikte auto's

SKODASPECIALIST

 Dinsdag 18 augustus 2020   
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JA, ik neem een abonnement 
of geef er een cadeau. U ontvangt dan 
iedere 14 dagen de krant in de 
brievenbus.
Ik maak het bedrag over op 
NL08 RABO 0129 9222 93 
t.n.v. Brückel Reclame BV

Uw naam:  ______________________________________________
Telefoon:  ______________________________________________
E-mailadres:  ______________________________________________

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

❏  Hal�aarabonnement Nederland € 40,00 
❏ Jaarabonnement Nederland € 75,00       
❏ Jaarabonnement buitenland € 95,00
Deze actie is alleen geldig voor abonnementen die zijn afgesloten van 18 t/m 31 augustus 2020.
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Nu tijdelijk een heerlijk 
cadeau bij een abonnement 
op de Haagse Tijden!!

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

Cadeautip voor (oud)Hagenaars

 Dinsdag 18 augustus 2020   


