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Zoektocht naar Van Kralingens Sprookje
I
n november 2016 verscheen er een artikel in De Oud-Hagenaar over
Joop van Kralingen. Daarin werd het Sweelinckplein genoemd, waar
aan de zuidkant een bronzen beeldje van een middeleeuws of wellicht
Romeins meisje staat, dat iets in haar handen verbergt. Dit meisje
heb ik elke keer dat ik mijn huis verliet, meer dan tien jaar mogen begroeten.
Sweelincka werd ze liefkozend door de buurtbewoners genoemd. Toen ik eind
1975 het Sweelinckplein verruilde voor een appartement in de Mesdagstraat
gingen mijn man en ik op zoek naar een aandenken aan het fraaie Haagse
plein. Een schets van dit beeldje of een klein studiemodel bijvoorbeeld.
Zoektocht naar de maker
Tegenwoordig heb je het
internet, maar in die tijd moest
je het met de telefoon doen. In
de hoop iets te weten te komen
over Sweelincka belden we de
Gemeente Den Haag, de afdeling
Beeldende Kunst, het Gemeentearchief... Helaas zonder
resultaat. Bij elk beeld zou toch
informatie moeten staan over
de maker, de naam, aanleiding
en de titel. Ook nu nog als je het
internet afschuimt, kom je niet
verder dan een paar foto’s van
dit beeldje, zonder beschrijving. In die tijd belde ik andere
instellingen en instituten in het
land, maar overal nul op het
rekest. Na een paar weken kreeg
ik eindelijk het verlossende telefoontje: het beeld was van Joop
van Kralingen en het dateerde
uit 1947. Nu wilde het toeval dat
Joop van Kralingen twee straten
achter ons woonde in de Jacob
Obrechtstraat. En zo kreeg ik
op een avond contact met hem;
mijn man en ik moesten maar
eens langskomen. Hij woonde op
de zolder van het huis waar we
direct in het onderkomen van
een kunstenaar terechtkwamen;
overal schetsen, wat beeldjes
en bakjes vol met gekleurde
scherven van bordjes, kopjes en
wat al niet, die al zijn kennissen

en vrienden voor hem verzamelden voor zijn mozaïeken. Altijd
in de weer.

Sweelincka werd Sprookje
Op onze vraag of hij wat
studiemateriaal had uit de
ontstaansfase van het beeld
op het Sweelinckplein – dat
overigens Sprookje bleek te
heten - antwoordde hij met een
stellig ‘neen’. Wel had hij in
zijn atelier in Leiden het moedergips, dat een tijdlang buiten
had gestaan en versteend was.
Aardig, maar die was voor ons
te groot en zeker onbetaalbaar –

wij hadden net een huis gekocht
en niet veel geld te besteden.
Van Kralingen vertelde dat het
niet zo groot meer was; vandalen hadden het beeld omgegooid, toen het een tijdlang in
een hofje aan de Rijswijkseweg
had gestaan waar zijn moeder
woonde. Noodgedwongen
moest hij het toen onder de
ellebogen afzagen en enigszins
restaureren. Sindsdien stond ze
in Leiden, waar we maar eens
langs moesten komen om haar
te bekijken.

Een nieuw thuis
Enigszins aarzelend, maar toch
geïnteresseerd in zijn werk,
togen wij naar Leiden. En ja,
daar stond ze tussen veel ander
werk, waaronder heel mooie en
grote mozaïeken. Vol bewondering keken we rond zonder het
flauwste idee met een beeldje te
vertrekken. Van Kralingen was
gevleid dat we zoveel moeite
hadden gedaan om erachter te
komen wie de maker van het
beeld was en dat wij de wens
koesterden een aandenken aan
haar te hebben in ons nieuwe huis. Op de vraag wat we
ervoor over hadden gehad als
hij wél een schets of een klein
model had gehad, noemden wij
terughoudend een bedrag van
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Sweelinckplein, beeld Sprookje door J. van Kralingen.
Foto Schüller, A.S.C., collectie Haags Gemeentearchief.

250 tot 300 gulden... Nou, zei
hij toen, dan mogen jullie het
daarvoor meenemen. “Ik vind
het zo bijzonder dat jullie zo
geïnteresseerd zijn en ze staat
hier toch maar te staan. Ik weet
dat ze bij jullie een goed tehuis
krijgt. Maar dat betekent niet
dat mijn andere werk ook in
die prijsklasse verkrijgbaar is”,
voegde hij eraan toe. Dat merkte
ik een aantal jaren later toen ik
in een Amsterdamse galerie een
tentoonstelling van zijn werk
zag met bijbehorende prijskaartjes. Sindsdien prijkt het
halve moedergips op de schoorsteen van ons huis. Ze oogt niet

uit 1947 maar meer als een
devoot beeldje uit de twaalfde of
dertiende eeuw. In haar handen
koestert ze een stuk Romeins
glas dat voor de kust van Byblos
is opgedoken, en wat ik ooit van
een Libanees ter plekke kreeg.
Mijn man is enkele jaren terug
overleden, maar wilde dat ik
dit verhaal van een bijzondere
queeste breder bekend zou maken. Ik geniet nog elke dag van
dit Sprookje en ik heb met dit
verslag eindelijk ook een belofte
kunnen inlossen.
Tonny Michels
tonnymichels@ziggo.nl

pagina 2

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

Dinsdag 21 januari 2020

Oproepjes

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

Haags Mopje
Kom op de Frederik Hendriklaan een kennis tegen en vraag hem hoe hij aan dat blauwe oog komt.
Zegt hij: “Ik stond in de lift in de Bijenkorf en er kwam een vrouw binnen met een enorme boezem.
Ik keek mijn ogen uit”. Toen vroeg ze: “Wilt u misschien op 1 drukken?”
“Nou dat deed ik, maar kreeg gelijk een vuist op mijn oog”.
Nico Bosman

Dat is lachen
In De Haagse Tijden van 12 november 2019 las ik het artikeltje
van John Vroom over moppen. Hierin spreekt hij over Max Tailleur
en Harry Touw, de beroemde moppentappers met ‘Moppen aan
de Bar’. Diezelfde middag ging ik naar een kringloopwinkel hier
in Haarlem om te kijken of ik nog een paar LP’s kon scoren en dat
lukte me. Onder andere een van de The Everly Brothers. Eenmaal
thuis speelde ik de plaat af en na afloop wilde ik ‘m weer opbergen
in de hoes. Dat ging niet echt lekker en op een andere manier lukte
het ook niet. Ik stak mijn hand in de hoes en voelde dat er wat in
zat. U zult het niet geloven, maar prompt haal ik er een stikker uit
van Harry Touw, ‘Bakken aan de Bar’. Dat is toch lachen?
Koos van Eck
jm.vaneck@hotmail.com

Correcties
Zeer recent kreeg ik een aantal
kranten van De Haagse Tijden in
handen. In twee artikelen over
de Binckhorstlaan kwam ik iets
tegen dat niet klopte.
In het artikel van Aad van
Krevelen van 16 maart 2019
heeft hij het over de Vestastraat.
Dat moet zijn Vestaweg. Deze
weg is mij zeer bekend omdat
ik daar vanaf begin jaren vijftig
gewoond heb en later tot 1995
op bezoek bij mijn ouders kwam
die daar nog steeds woonden.
In het artikel van Nel van
den Berg van 28 mei 2019
zijn de onderschriften van
de bovenste twee foto’s
verwisseld: de bovenste kijkt
vanaf het Schenkviaduct
richting spoorbrug Den HaagAmsterdam. De gashouders

stonden namelijk rechts, gezien
vanaf de Schenk. De andere foto
is precies de andere kant op.
De gashouders staan dan links.
De gasfabriek stond aan het
water van de Trekvliet bij het
spoorviaduct. Hier is te zien dat
de Binckhorstlaan verdubbeld
is, waar het voorheen een
enkelbaans weg was met
gedeeltelijk een slakkenweg
ernaast.
Rob Jansen
rwfysiojansen@hotmail.com
Wie weet het?
In verband met de afronding
van de digitale bewerking
van mijn super8-film over de
Engelbewaarderskerk aan de
Brandtstraat (artikel in De
Haagse Tijden, nr. 17) zou ik
nog graag twee gegevens willen
Uitgave:

De Haagse Tijden

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

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

Redactie:

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

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

weten die ik als naschrift aan de
film wil toevoegen. Hopelijk zijn
er onder de lezers oud-parochianen of anderszins betrokkenen, die mij die antwoorden
kunnen geven. Wie weet wie
het koor tijdens de sluitingsmis
(27 september 1981) dirigeerde
en wie was de organist bij die
gelegenheid? (Het was niet Ton
van Eck!)
Wim Kok
fam_wakok@hotmail.com
Maatschappij van
Weldadigheid
Vanuit Den Haag arriveerden
mijn voorouders Henricus
Franciscus van Olphen en
Janetta Christina Stokking op 4
september 1829 in Drenthe bij
de Maatschappij van Weldadigheid. Ik ben op zoek naar meer
informatie over familieleden die
achterbleven en vraag me af of
er mensen zijn die mij daarbij
kunnen helpen.
Gerda van Olphen
nasporen@outlook.com
Straatfeest schoonste
Aardbeistraat
Zojuist ontving ik een berichtje
uit Nederland dat de Aardbeistraat een prijs heeft gewonnen
als de schoonste straat van Den
Haag. Als oud-bewoonster van
de Aardbei (nummer 6) wil ik
jullie daarmee feliciteren. Wat
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.

een prachtig begin van het jaar,
waarin de straat z’n negentigste
verjaardag viert. Dankzij De
Oud-Hagenaar heb ik in de loop
der jaren een aantal bijzonder leuke reacties gehad van
bewoners, o.a. een foto van de
Aardbei, prachtig versierd ter
ere van de tachtigste verjaardag.

Helaas ben ik het e-mailadres
kwijt van de persoon die me dat
stuurde. Is het al bekend wanneer jullie het straatfeest gaan
houden? Wie weet zijn m’n man
en ik dan toevallig in Nederland.
Misschien ’tot dan’.
Drude Connelly-Minderman
drudeconnelly@btinternet.com

Joey Lee Chong
wordt 80!
Voor alle muziekliefhebbers: op 16
februari viert een
van de grondleggers
van de Haagse rock
en beat - Joey Lee
Chong - zijn tachtigste verjaardag. Ook
wordt op deze dag
zijn eesrste solo EP
uitgereikt.

Wie kent Joey niet?
Hij speelde onder andere in The Residental Rockers 1956-1962,
Joey a/t Golden Dragons 1960-1962, Golden Dragons 1962-1963,
Golden Shamrocks 1962-1963, Secrets 1963-1964, King Bees
1964-1965 en de onvergetelijke The Incrowd 1965-1968. De laatste jaren speelde hij in The Brilloos, samen met onder andere Fred
de Wilde, bekend van The Spitfires 1962-1965, Hu a/t/ Hilltops
1965-1967 en Fred was natuurlijk de eerste zanger van Shocking
Blue.

Als je in de gelegenheid bent, kun je Joey komen feliciteren op
genoemde datum vanaf 14.00 uur in JJ’s Musichouse, van der Hagenstraat 34 A. 2722 NT Zoetermeer. De toegang is gratis. Muzikale
omlijsting is er door The Brilloos en The Southern Soul Sensation.
Rob Mindé • romin@ziggo.nl
Adverteren

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

Hoofdredacteur

Sanne Groeneboer
redactie@dehaagsetijden.nl

Vaste auteurs
John Vroom
Marcello & Els
Milja de Zwart

Fotografie

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

Vormgeving

Brückel Reclame BV

Lezersservice

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

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden
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Cantate Domino’s wonderjaren in de
Elandstraatkerk
A

ls beneden in de kerk het Ite missa est
had geklonken en de gelovigen langzaam
de kerk uit roezemoesden, zette dirigent
en organist Jos Vranken Sr. vol in met een swingende fuga of toccata als uitsmijter. Onder het
aanzwellen van de lage bastonen begon de vloer
van de koorruimte te leven en het leek wel alsof
we de wind uit de orgelpijpen konden voelen. De
muziek drong al onze zintuigen en poriën binnen.
In onze zondagse kleren dromden wij rond het
orgel om de meester van dichtbij aan het werk te
zien. Al die knoppen, drie ‘piano’s’ boven elkaar
en dan ook nog het voetenwerk; hoe kon iemand
dat doen? Dan pakte de organist snel je vinger,
legde die op een toets en liet je meespelen met
Bach of Widor, tot het laatste wegsterven van de
tonen in de gewelven.
Zangkoor van
mannenbroeders
Dat was ook Cantate Domino,
het zangkoor waarvan mijn
vader heel wat jaartjes lid was.
Mijn zus en ik gingen vaak mee
en zo waren wij ook deelgenoot
van een vruchtbare fase in de
levensloop van dit koor, in een
tijd waarin de secularisatie nog
niet zo vergevorderd was. Toen
mijn vader in 1943 lid werd,
bestond het parochieel mannenkoor Cantate Domino al sinds
september 1878, een zangvereniging van devote katholieke

teltrap omhoog, met steeds een
ander uitzicht door de smalle
raampjes. Boven liep je door de
torenkamer naar de koorruimte
waar het orgel stond. Achter de
bank van de organist had men
een groot houten scherm aangebracht, zodat deze geen direct
zicht had op klerikale activiteiten
beneden in de kerk. Het verhaal
ging dat de dirigent-organist Jos
Vranken Sr. hoogtevrees had en
daardoor misschien uit zijn slagritme zou kunnen raken. Middels
een spiegel kon hij toch op het
altaar kijken.

De Elandstaatkerk

mannenbroeders. Mannen zoals
Dolf de Graaf, Jan Castenmiller, Jan Stor, Henk van Hemert,
Willem Lureman; zij zongen de
sterren van de hemel, en liefst
in het Latijn. De Elandstraatkerk
was de thuisbasis van het koor;
de akoestiek van de Gotische
gewelven bood een uitgekiende
context voor de mannen- (en
later ook vrouwen-) stemmen,
die vanuit de hoogte over de
gelovigen neerdaalden.
Begin vijftiger jaren was ik oud
genoeg om met mijn vader de
Parnassusberg der zangkunst te
bestijgen. Via de stenen wen-

De koorleden groepeerden zich
naar stem: de bassen, baritons,
eerste en tweede tenoren hadden een vaste plek. Hoe lager de
stem, hoe corpulenter het koorlid. Ben van Soldt, bijgenaamd
‘Dubbeltjebeentjes’, was onmiskenbaar de dunste eerste tenor
van het zangkoor. Naar verluidt
staken jolige zangers solerende
collega’s met een speld in hun
achterste of wierpen een pepermuntje in hun geopende mond,
hetgeen niet altijd op prijs werd
gesteld. Tijdens de preek verdween het hele gezelschap in de
torenkamer, waar meer seculiere

De potreis, wie kent ze nog?

zaken werden besproken, een
kaartje werd gelegd, moppen
werden getapt en soms een
borrel werd geschonken. Via een
speakertje kon men het einde
van de preek horen, want daarna
moest het koor weer aantreden
voor het Credo.

Dameskoor
Samenwerking met het in 1952
opgerichte dameskoor Cantate
Mariae Immaculatae verliep
niet altijd even soepel. Zo hield
ooit een Cantate Domino-zanger
enkele dameskoorleden voor
dat “zij blij moesten zijn dat ze
met de mannen mee mochten
zingen”. En moesten ‘de vrouwen’ nou mee met de potreizen
of niet? Pas in 1974 gingen beide
koren voor het eerst gezamenlijk
op potreis naar Schöppingen in
het toenmalige West-Duitsland,
vergezeld van het huisorkest
Camerata.
Wereldberoemd in
Den Haag en omstreken
Onder de bezielende leiding van
de charismatische Jos Vranken
Sr. die soms met niet mis te
verstane woorden volledige
inzet van de koorleden eiste,
steeg het muzikale niveau van de
gezongen missen tot ongekende
hoogte, terwijl ook het repertoire steeds uitgebreid werd. Daardoor stroomden ook van buiten
de parochie de mensen toe om
de uitvoeringen mee te mogen
maken. Tijdens de hoogtijdagen
zat de Elandstraatkerk stampvol. In de kerstnacht moest het
koor echt aan de bak met twee
nachtmissen: eentje om middernacht en één om vijf uur. Na een
doorwaakte nacht stonden de

zangers op eerste kerstdag om
elf uur gewoon weer de hoogmis
te zingen! Op eerste Pinksterdag
werd na de hoogmis vaak het
Halleluja van Händel uitgevoerd,
met dameskoor en orkest. Met
Roomse uitbundigheid werd
alles uit de kast gehaald; het
was alsof Hândel zelf even langs
kwam. Aan ’t eind, na het laatste
Halleluja, was het even stil, maar
dan daverde een donderend
applaus door de kerk. Kippenvel!

Dirigent overleden
Begin zeventiger jaren begon
het ledenaantal langzaam terug
te lopen. De oude garde werd
onvoldoende aangevuld met
nieuwe zangers en het gebeurde
steeds meer dat leden zonder
kennisgeving van de repetities
wegbleven, tot grote ergernis
van het bestuur. Het overlijden
van dirigent Jos Vranken Sr. in
februari 1974 betekende voor
Cantate Domino een welhaast
onoverkomelijk verlies. De grote
meester en inspirator liet een
grote leegte achter onder de
zangers. Het was een keerpunt
in de ontwikkeling van het zangkoor. Nieuwe dirigenten wisten

Jos Vranken Sr. en tenor Henk van Hemert

dat vacuüm niet of onvoldoende
op te vullen, het oude muzikale
niveau zou niet meer gehaald
worden. De sfeer onder de
zangers werd er niet beter op;
er waren meningsverschillen en
bestuursconflicten, de eensgezindheid was weg. In 1988
werden het mannen- en vrouwenkoor samengevoegd, maar
de leegloop zette door; vier jaar
later werd het koor opgeheven.
Zangers zijn kennelijk diehards,
want de geest van Cantate Domino verdween niet. Hij vond zichzelf een paar jaar later opnieuw
uit als (gemengd) Liturgisch
koor Cantate Domino, dat in
1997 werd opgericht. Met Jos
Vranken Jr. als dirigent. Gelukkig zijn er opnames uit Cantate
Domino’s wonderjaren bewaard
gebleven. Op nummer één staat
voor mij het Domine salvam fac
reginam nostram, een soort God
save the queen voor Latijn katholieken. (We hadden toen Juliana
en Beatrix). Daar kan ik als
ongelovige toch heerlijk stiekem
van genieten, mét kippenvel.
Harry van Hemert
lmhemert@scarlet.nl
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De veiligste brommobiel
Nu standaard ABS op de
Sensation Range
Maak een proefrit:

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

www.autohoutwijk.nl
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Vrijblijvende offerte
?
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SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg
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S��i�����
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www.seniorenhulp.com

   



      


        
      


  

  


   

VRIJWILLIGE
CHAUFFEURS EN BEGELEIDERS
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 Westhoff, 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 chauffeurs/begeleiders. Geduld, behulpzaam, vriendelijkheid
en ervaring met ouderen bevorderd de samenwerking.
Jou 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!
Informatie om chauffeur of begeleider te worden?
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.

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR
WWW.DEVOLHARDING.NL
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Reactie op het verhaal van Hendrik (Henk) Kompagne

I

n De Haagse Tijden nr. 24 & 25 las ik het
verhaal ‘De neven Hendrik (Henk) Kompagne en Geert Pouwels’. Hierop wil ik
graag reageren met mijn eigen verhaal. Henk
Kompagne was namelijk een collega van mijn
vader P. A. van der Velden en kwam vaak bij ons
thuis. Ze werkten beiden bij de Haagse politie.
Mijn vader reed op een Harley Davidson en Henk
was zijn bakkenist.
Ons gezin
Ik werd geboren op 13 mei
1937 te Den Haag. Tijdens
het uitbreken van de oorlog
woonde ons gezin driehoog
in een portiekwoning op de la
Reyweg 673. Ik heb nog een
broer, geboren in mei 1939, en
een zus, geboren in juli 1943.
Mijn vader was een politieman
bij de verkeerspolitie en reed
op een Harley Davidson met
zijspan. Voor zover ik mij kan
herinneren had ik gelukkige
ouders en hadden wij het redelijk goed thuis.

Arrestaties
Op 16 oktober 1943 is mijn
vader gearresteerd door twee
leden van de Documentatiedienst, Hendrik Westerdijk en
Hendrik Verbaan. De beschuldiging luidde: Jodenbegunstiging. Hij had inderdaad Joden
geholpen en ik kan mij nog
goed herinneren dat hij in een
auto werd geduwd. Mijn vader
wist goed dat ik daar getuige
van was geweest, wat later
bleek uit een van de brieven
die hij aan mijn moeder schreef
vanuit het concentratiekamp
Vught: “Als ik aan Pietje denk
dan moet ik geregeld terugdenken aan die zaterdag. Hij
keek mij zo aan… Hij begreep
wel dat er iets niet in orde was,
want dat gezicht vergeet ik
maar niet.”
Evenals Henk Kompagne is
mijn vader ook vanuit Scheveningen naar Vught vervoerd.
Van daaruit zijn beiden op
5 of 6 september 1944 naar
Oranienburg/Sachsenhausen
gebracht, waar zij hebben
gevangengezeten in een voormalige hangaar. Op 16 oktober
1944, samen met 1600 andere
gevangen, zijn zij overgebracht
naar Neuengamme.
Mijn vaders broer Gerard en
vrouw Wies, alsmede nog een
drietal familieleden uit Bergen
op Zoom, werden ook op 16
oktober 1943 gearresteerd.
Ook zij zijn in december 1943
naar KZ Vught overgebracht.

Gerard is 24 mei 1944 naar
Dachau afgevoerd samen met
twee andere familieleden. Zijn
vrouw Wies is samen met haar
zus Virginia op 6 september
1944 van Vught naar Ravensbrueck gebracht, waar Wies op
16 maart 1945 is overleden.
Haar zus heeft Ravensbrueck
overleefd.

Huize Windekind
Na zijn arrestatie is Gerard
overgebracht naar Villa Windekind aan de Nieuwe Parklaan
76. In deze villa was van eind
1941 tot 5 mei 1945 Abteilung
IV b 4 (Judenreferat) van de
Sicherheitspolizei gevestigd.
Begin 1942 werd de villa van
de voormalige secretaris van
Koningin Wilhelmina gevorderd. De Duitsers vestigden
er een afdeling van de Sicherheitsdienst (SD), IV B4-Den
Haag. Villa Windekind werd
het gespecialiseerde politiebureau van de Sicherheitspolizei,
waarin de opsporing en het
verhoor van ondergedoken
Joden en hun helpers waren
geconcentreerd. De beruchte
SD-man Franz Fischer kreeg

Wies en Gerard

Mijn vader op de Harley Davidson en Henk als bakkenist

in Windekind nagenoeg carte
blanche voor het werk van
de Sicherheitspolizei rond de
‘ordelijke’ deportatie van de
Haagse Joden en de opsporing
van ondergedoken Joden en
hun helpers. Zijn specialiteit
was het ‘U-boot Spiel’ waarbij
de slachtoffers in een badkuip
langdurig onder water werden
gehouden om bekentenissen
of inlichtingen af te dwingen.
Huize Windekind is in 1990 op
de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.
Verhoor
In Villa Windekind wordt
Gerard door Frans Fischer en
Kees Kaptein ondervraagd
over zijn aandeel in de jodensmokkel. Kees Kaptein blijkt

een echte allrounder. Op een
gegeven moment zet Fischer
Gerard in de hoek van de
kamer, en geeft Kapitein de
bizar klinkende opdracht de
arrestant eens aan een kleerhanger te laten ruiken. Kaptein
weet precies wat Fischer wil:
hij duwt de hanger vele malen
met grote kracht tegen Gerard
zijn neus zodat het bloed eruit
spuit. Als Gerard bijkomt, moet
hij zich wassen. Zijn vrouw
wordt binnengebracht, de
agenten beginnen te grinniken
en vragen haar of haar man er
niet schoon uitziet. Dan dwingen ze Gerard, in het bijzijn van
zijn vrouw, de bloedspatten die
tijdens de mishandelingen op
Fischers jas zijn terechtgekomen, af te likken. Maar hoewel
de agenten plezier aan het
verhoor hebben beleefd, levert
het hun uiteindelijk niets op:
Gerard blijft zwijgen.
Of mijn vader Piet is mishandeld is ons niet bekend. Na
aankomst in Vught heeft hij wel
verband en aspirines gekregen.
Bovenstaande mishandeling
van vader Gerard staat beschreven in het boek Jodenjacht van Ad van Liempt.

De oorlog voorbij
Na de oorlog krijgt Frans
Fischer de doodstraf, die later
wordt omgezet in levenslang.
Hij staat bekend als ‘een van de
drie van Breda’. Kees Kaptein
wordt veroordeeld tot de doodstraf die op 21 juli 1949 werd
voltrokken. De oorlog was
haast voorbij en wij hoopten
dat mijn vader Piet weer thuis
zou komen. Tegen het einde
van de oorlog, in maart of april,

kreeg mijn moeder bericht dat
haar man Piet op een bepaalde
dag thuis zou komen. Later
vertelde ze dat zij voor die dag
familie had uitgenodigd. Ik
weet niet van wie ze dit bericht
had ontvangen, maar op de
desbetreffende dag kwam hij
niet. Een paar weken later
werd er gebeld en kreeg zij
het bericht dat haar Piet op 28
januari 1945 in Neuengamme
was overleden. Zij is in het portiek op de la Reyweg in elkaar
gezakt. Ik was er getuige van.
Gerard is op 29 april 1945 in
Dachau bevrijd door de Amerikanen. Ook de twee familieleden hebben Dachau overleefd.
Gerard was er lichamelijk zo
slecht aan toe dat hij pas op 31
mei 1945 per trein aankwam
in Den Haag. In 1948 is hij met
mijn moeder getrouwd. Gerard
had zijn vrouw Wies verloren
en mijn moeder Annie had haar
Piet verloren. Beiden overgebleven met drie kinderen. Later
hebben zij samen nog twee
zonen gekregen. Gerard heeft
zijn hele leven last van zijn
benen gehad door de martelingen en het verblijf in Dachau
en nevenkampen. In 1989
overleed hij.
Bovenstaand verhaal heb ik
opgetekend uit mijn herinneringen, maar is aangevuld met
gegevens die mijn zus Marian
en haar echtgenoot de laatste
twintig jaren hebben opgetekend uit archieven in Nederland en Duitsland.
P.A. van der Velden
piet.annet3@gmail.com

Ambachtelijke
Meubelstoffeerderij

DREWES
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werkplaats van “nu”

Voor informatie: 06 - 25314231

U kunt ons bellen tijdens werkdagen van 10.00 - 18.00 uur
meubelstoffeerderijdrewes@live.nl
Dinsdag 4
Fahrenheitstraat 273A, 2561 DV Den Haag - KvK 34223151

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

Ambachtelijke
Meubelstoffeerderij

DREWES

februari 2020

Op vertoon van deze
advertentie ontvangt u
in februari

20%
KORTING

Voor informatie: 06 - 25314231

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

Advertentieformaat 1/8 (125 x 89mm)

Geef uw meubels een tweede kans
Ambachtelijke
Meubelstoffeerderij

DREWES

Gespecialiseerd in:
* Herstofferen van banken en fauteuils
* Stofferen van leren meubels
* Vernieuwen van binnenwerken
* Fauteuils op lengtemaat maken
* Fineren en politoeren
* Antiek-restauraties
* Biezen, Rieten en Rotan stoelen
* Leerrestaurateur/stylist

Voor informatie: 06 - 25 31 42 31
meubelstoffeerderijdrewes@live.nl

Advertentieformaat 1/16 (125 x 43mm)
Reclame BV

n Meerdervoort 174, 2517 BH Den Haag
0 76 76 • info@bruckel.nl • www.bruckel.nl

Fahrenheitstraat 273A
2561 DV Den Haag
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Typisch Haags
I

k ben er trots op
geboren te zijn
in Den Haag. De
residentie van
Nederland, dus daar waar
de regering gevestigd is.
Vreemd genoeg niet de
hoofdstad van ons land,
maar ach, wat maakt dat uit.
Een stad met zo veel historie,
mooie plekken, veel groen
en natuurlijk met een mooi
plat Haags accent, dat velen
proberen te imiteren, maar
alleen maar door een echte
Hagenaar of Hagenees kan
worden uitgesproken.
Ja, die vraag krijg ik nogal eens. Ben je Hagenaar of Hagenees. Ik heb mij het verschil
wel eens laten uitleggen en hoewel ik het
platte Haags op verzoek prima kan spreken,
beschouw ik mij gemakshalve toch maar als
een echte Hagenaar.
Ooit heb ik de legendarische toneelspeler
Ko van Dijk het verschil tussen een Amsterdammer en een Hagenaar horen uitleggen.
Hij zei: “In Amsterdam begroeten ze mij
met ‘Héé Kootje’, en in Den Haag met ‘Dag
meneer Van Dijk‘.” De spijker op zijn kop.
Natuurlijk was er zeker in de jaren zestig

veel kouwe kak in Den Haag, maar die werd
voornamelijk veroorzaakt door import uit
het land die er graag bij wilde horen.
Maar niet voor niets zijn er typisch Haagse
gezegden zoals: ‘Schuif de biefstuk maar
onder de deur deur’ en de houten hammen
die met heet water overgoten werden om de
suggestie te wekken bij raampassanten dat
er ham werd gegeten op de zondag.
Of aardappels halen in een vioolkist. Mooi
typerend Haags vind ik nog altijd dat in de
jaren zestig typisch Haagse dametjes in de
zijstraat van het Noordeinde waar tearoom
en bakker Krul gevestigd was, bij een apart
loket zogenaamd retourgebak van een dag
geleden tegen een aanbiedingsprijs kochten,
maar dan wel verpakt in een gebaksdoos
van Krul en zo liepen zij daarmee pontificaal
door het Noordeinde en presenteerden zij
hun gasten gebak van Krul. Ik denk dat dit
toch wel typisch Haags was. Heerlijk!
En zo zijn er nog veel meer verschillende
aspecten die Den Haag zo apart maken,
zoals ook Conny Stuart zingt in haar lied
‘Wat voor weer zal het zijn in Den Haag’. Ja,
zoals ik al zei, ik ben er trots op Hagenaar te
zijn, ook al woon ik nu in Oegstgeest. Mooie
herinneringen toch?
John Vroom
johnvroom@planet.nl
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Restaurant Garoeda

Rijsttafel kip voor één gulden en vijftig cent
We gaan voor de lunch naar restaurant Garoeda, voor zover wij weten het oudste Indonesisch restaurant
van Den Haag. Garoeda is in 1907 (!) begonnen als Indisch Restaurant Boeatan in de Heulstraat op
nummer 17, u weet wel, in het pand waar De Graaff jarenlang sigaren verkocht. We hebben nog een oude
menukaart uit die jaren met prijzen om van te smullen; een loempia voor 25 cent, een rijsttafel kip voor
1,50 of gado gado voor 35 cent... In 1949 werd Garoeda gestart door de heer Lensvelt in het statige en
prachtige Jugendstilpand op de hoek van de Kneuterdijk en de Heulstraat.
De tijd heeft even stilgestaan
Bij binnenkomst door de klapdeuren met een koperen garoeda als handvat, lijkt het alsof
de tijd even heeft stilgestaan,
we lopen zo de jaren vijftig
en zestig binnen. Geen strak
design, geen geinige neons, geen
verantwoorde abstracte kunst,
geen opengewerkte bakstenen
muren en ook geen playlist met
harde boem boem muziek. Alles
ademt Nederlands-Indië!

Het vier verdiepingen tellende
restaurant is tot de nok toe vol
gezet en gehangen met Indische
beeldjes, maskers, schilderijen,

lampen en kleden. Op de achtergrond zachte oosterse muziek
uit de jaren vijftig; ge-wel-dig!

Rijsttafel
We worden vriendelijk en in stijl
ontvangen door de ober met zijn
“toppie” en witte jasje en begin-

nen - omdat we wat vroeg zijn
- met een potje Chinese thee.
Rond half één zet de ober een
rechaud op tafel en wordt er een
klassieke kleine Indonesische
rijsttafel geserveerd. We tellen
alsnog dertien gerechtjes; sathe
babi, nassi putih, bami, rendang,
tempeh, kroepoek, seroendeng,
atjar ketimoen, rendang, kip,
tahoe, sambal goreng telor, sambal goreng boontjes en sajoer
lodeh. Het is even wennen zo’n
Indische lunch maar naarmate
we vorderen wordt het steeds
lekkerder en eten we praktisch
alles op! Als toetje spekkoek
(wat anders?!) met een bolletje

roomijs met chocoladesaus en
tot slot koffie met een Tia Maria’tje. Vol en voldaan praten we
nog even na met de eigenaar.

Meneer ‘t Mannetje:
“Plan plan ;-)”
Eigenaar meneer ‘t Mannetje,
inmiddels dik in de zeventig,
vertelt met smaak over de
historie van Garoeda en tovert
allerlei oude documenten te
voorschijn. Een oude menukaart
van Restaurant Boeatan, de
uitnodiging voor de opening in
1949 in chique Frans zoals het
‘heurde’. En diverse artikelen in
het Engels en het Nederlands.

Als we afscheid nemen en
haastig op willen staan zegt hij
met een knipoog “Plan plan”. Ik
kijk Els vragend aan en zij zegt
“Rustig aan...”. Als je echt Indisch
wilt eten in een echte Indische
sfeer en met een waanzinnig
uitzicht, dan kan je alleen maar
naar Garoeda toe.

Restaurant Garoeda
Kneuterdijk 18a, Den Haag
070 346 5319
garoeda.com

Rijsttafels € 22,50 - € 38,00
Desserts € 2,50 - € 4,75
Drankjes normaal geprijsd

Idee voor een Haagse kwestie?
Mail naar haagsekwesties@dehaagsetijden.nl

Terug naar de groene stad aan zee
Het is niet eenvoudig om in de schoenen van Hans Roodenburg te stappen, die een dozijn jaren op deze plek alles rond
rechten & plichten behandelde. Als opvolger gooi ik het over
een andere boeg. Ik noem de rubriek ‘Haagse kwesties’. Er
kan van alles in aan de orde komen. Het idee is een informatieve rubriek te maken, die maandelijks verschijnt en die
ingaat op – inderdaad – een Haagse kwestie.

In deze eerste aflevering zal ik mijn
achtergrond toelichten. Ik ben Milja
de Zwart, een echte Hagenees, hoewel ik vanaf 1970 een kwart eeuw
via Zoetermeer verdwaald raakte in
de Rijnmond. Ik kwam terug in Den
Haag omdat ik overstapte van de
Haagse, politieke journalistiek naar
de woordvoering voor de gemeente
Den Haag. Sindsdien is Den Haag
behalve mijn werkkring – zij het niet
meer voor de gemeente - ook weer
mijn woonplaats.

De Haagse kwestie die ik als eerste
bij de kop wil vatten is de manier
waarop hier wordt omgegaan met
wat de openbare ruimte heet: de
ruimte die je ingaat zodra je een stap
buiten je voordeur zet. Bij voorkeur is
die schoon, heel, veilig en aantrekkelijk. Je wilt niet eerst in een hon-

dendrol trappen, dan struikelen over
losliggende stoeptegels, je rijwiel
zien te bevrijden uit een kluwen
verweesde fietsframes en tot slot
op je kop geslagen worden door een
tasjesrover.

Huiskamer van de stad
De openbare ruimte wordt vaak
vergeleken met de huiskamer van de
stad. Het is de plek waar onze paden
elkaar kruisen. Hoe die ontmoeting
verloopt, is afhankelijk van de sfeer
in die huiskamer. Dat is logisch, maar
ook wetenschappelijk aangetoond
door de Amerikaanse wetenschapper
George Kelling, die in 1982 de ‘Broken Windows Theory’ ontwikkelde.

Kelling schreef: “Stelt u zich een
gebouw voor met een paar gebroken
ruiten. Worden die niet gerepareerd,

dan gooien vandalen er nog een paar
in. Vervolgens gaan ze het gebouw
binnen en maken er hun hangplek
van.” Troep trekt troep aan, zo kan
je Kellings theorie samenvatten. Na
Kelling is er veel wetenschappelijk
onderzoek gedaan, ook in Nederland,
dat dit verband aantoont.

Haags bomenzand
Den Haag heef dit al in de jaren
tachtig onderkend. Sindsdien is er
veel gedaan om de sfeer in de buitenruimte van de stad te verbeteren. Dat
loopt van plaatsing van ondergrondse afvalcontainers tot het maken van
groeiplaatsen voor bomen, gevuld
met Haags bomenzand van geheime
receptuur. Groeiplaatsen? Jazeker,
een Haagse uitvinding uit de jaren
negentig, ontwikkeld om de inmiddels 160 jaar oude Postzegelboom
voor Paleis Noordeinde te redden,
maar intussen toegepast van de
Lange Vijverberg tot aan het Lange
Voorhout.

Voor mij was dit een van de redenen
om van de Rijnmond terug te verhuizen naar de groene stad aan zee, de

titel die de stad graag draagt. Maar
dit beleid is bepaald niet onomstreden, want over de inrichting van de
huiskamer van de stad is altijd veel te
doen. Er wordt vaak tot aan de Raad
van State toe tegen geprotesteerd.
Het bomenbeleid is misschien nog
wel het heetste hangijzer in Den
Haag. Ik hoef maar te herinneren aan
het verzet tegen kap – en vervanging
- van de kastanjes aan de Toussaintkade.

Laten we daarom kijken hoe Den Haag
het getalsmatig doet vergeleken met
Rotterdam en Amsterdam. Den Haag
telt 117.000 straatbomen, dat is dus
zónder het Haagse Bos en zónder
alle parken. Waar zetten we dat getal
tegen af? Het aantal inwoners? Het

stedelijke oppervlak? Of het aantal
huishoudens?
Dit is de uitkomst van al die manieren
van kijken. Als je de bomen per inwoner telt, is Amsterdam het groenst
(10 bomen voor elke 33 inwoners),
staat Rotterdam op 2 (10 bomen per
40 inwoners) en Den Haag op 3 (10
bomen per 46 inwoners). Kijk je naar
het stedelijk oppervlak (dus zonder
het water mee te tellen), dan wint
Amsterdam ook, met 1600 bomen
per vierkante kilometer. Kijk je tot
slot naar het aantal huishoudens, dan
doet Rotterdam het ’t best: 5 bomen
per 10 huishoudens.
Hm, denk ik nu als ex-verdwaalde
Hagenees. Toch maar weer naar de
Rijnmond terugverhuizen?
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Stationsbuurtnostalgie
B

uiten schooltijd speelde het leven van de
kinderen zich grotendeels af op straat. Niemand kon zeggen wie of wat het bepaalde,
maar ineens liepen alle jongens met een priktol te
gooien. ‘Beuken’ noemden we dat; een stel tollen
met de punten naar elkaar toe op de grond leggen en proberen met jouw tol een van die tollen te
raken en eruit te schieten. De precieze spelregels
ken ik niet meer, maar het was een serieuze bezigheid met veel emoties. Het mooiste wat je kon
bereiken was dat je een tol doormidden spleet, die
vervolgens dan ook echt was uitgeschakeld. Daartoe vijlden we de taats tot een scherpe punt. De
meisjes hielden meer van tollen met een zweepje
waarbij zo’n tol ook meters ver door de lucht kon
vliegen.
Van stoepen tot knikkeren
Een geliefde bezigheid was ook
het ‘stoepen’. Dat moest met een
wat grotere bal, door die bij je
tegenstander op de rand van de
stoep te gooien zodat-ie terug
kwam stuiteren en het mooiste
was als je ‘m dan weer kon opvangen. Dat leverde kostbare punten op! Of plotseling liepen alle
kinderen met een zak knikkers
anderen uit te dagen tot een potje
om ‘t echie’. Want meelij met de
verliezer was er niet bij, hooguit
kon die nog een ‘onkie’ krijgen,
een kalkstenen knikker, en als hij
of zij dat ook nog verloor waren
de tranen haast niet terug te dringen. Peter Eykendal, zoontje van
de kapster op het Rijswijkseplein,
was er zo bedreven in dat hij
probeerde zijn overschot te verkopen. En kasteleinszoon Wimpie
Krösing had altijd wel wat geld op
zak en hij kon niet knikkeren!
Plaats in de pikorde
Sociale vaardigheden leerde je
op straat en wat je plaats was in
de pikorde; iets wat de kinderen
uit de grote gezinnen het beste
afging. Het was een heerlijke tijd
nog zonder televisie, Play Station
en andersoortig van ellende… Wij
zaten op de stoep te kaarten met
doormidden gescheurde sigarettenpakjes. Een soort pesten was
dat. Ja, natuurlijk werd er ook wel
eens gevochten om een geschil
bij te leggen als het niet met
argumenten lukte. Als de ouders
zich er niet mee bemoeiden, was
het vrijwel altijd snel beslist en
de vrede werd wel weer getekend.
Want hoe jong we ook waren, we
beseften heel goed dat je elkaar
nodig had. We waren op elkaar
aangewezen in het hele sociale
gebeuren. Slechts een enkeling
wist zich daarvan enigszins te
distantiëren, zoals Boy en Mitzy
van kleermaker Lulofs in de van
Zuylichemstraat, terwijl zij toch
de sympathie hadden van de anderen. Boy behoorde al tot de wat

ouderen, een verschil van twee of
drie jaar en op Mitzy waren een
heel stel jongens straalverliefd,
maar niemand kwam bij haar aan
de beurt! Mijn jongensfantasieën
gingen meer uit naar een blonde
schoonheid, Lenie Put, die vlak
naast of boven schoenmakerij
Bentvelzen woonde. Maar ook ik
was daarin kansloos; zij was twee
jaar ouder dan ik en dat was op
die leeftijd een enorm verschil…
Een meisje van vijftien moest
echt niets hebben van een jongetje
van dertien in z’n korte broek. En
daarbij; meisjes zijn veel sneller
dametjes dan jongens heertjes.
Kwajongensstreken
De trams lijn 8 en 9 die door de
Oranjelaan reden hadden weleens
een cent voor ons platgereden die
wij op de rails legden en dan op
de stoeprand gingen zitten kijken

Stationsweg, gezien vanuit het station Hollands Spoor. Foto: Collectie Haags Gemeentearchief.

hoe zich dat voltrok. En om goed
te zien waar de cent bleef, want
soms bleef die aan een wiel plakken om een eind verderop weer
los te laten. We wilden voor die

Stationsweg, gezien van het Stationsplein. Foto: Stokvis, collectie Haags Gemeentearchief.

investering van een cent wel het
resultaat bekijken van onze wetenschappelijke proefnemingen! Op
een gegeven moment had een van
ons een doosje met kogeltjes voor

een alarmpistool - u voelt hem al
aan… Die alarmpistolen waren
uitgevoerd in de vorm van een
heel kleine Browning en in die
tijd nog vrijelijk te koop. Je kon er
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Voorbeeld van de open volgwagens met de lange treeplanken. Foto: Haags Openbaar Vervoermuseum.

dat wij er ook maar iets mee te
maken zouden hebben…

ook niet echt mee schieten. Maar
daar wij zo’n pistool niet hadden,
zochten we naar een andere mogelijkheid om er mee te experimenteren. Er op de stoeprand met
een hamer op slaan gaf weliswaar
een forse knal, maar was toch niet
erg bevredigend. We zochten naar
een meer aansprekend resultaat.
De oplossing was inderdaad snel
gevonden: de tram! Zodra we een
tram bij de halte op het Rijswijkseplein zagen staan, werd er een
hele rits kogeltjes op de tramrails
gelegd en nam een rijtje jongens
plaats op de stoeprand, in gespannen afwachting van wat voor
effect dat zou sorteren. Nee, we
waren niet bang dat er auto’s aan
kwamen rijden die de kogeltjes
van de rails zouden vegen. Auto’s
waren nog betrekkelijk zeldzaam,
dus dat zou stomtoevallig zijn.
Het effect was meer dan waar we
op hadden gerekend! Doordat
we ze netjes op dezelfde afstand
van elkaar hadden neergelegd,
gaf het een ratelend salvo als van
een machinegeweer te horen.
De tram kwam zand spuitend
met knarsende wielen abrupt tot
stilstand en bestuurder en conducteurs sprongen eruit om onder de
wagens te kijken wat daar aan de
hand was! Alle passagiers verlieten haastig de tram en stonden op

de stoep te kijken of er gevaar te
duchten viel. Wij stonden op het
Hofwijckplein ons zo onopvallend
mogelijk te gedragen, opdat niemand op de gedachte zou komen

Vaillantlaan Den Haag

De HTM als mikpunt
De HTM was wel vaker het
mikpunt van onze ‘activiteiten’. Vlak na de oorlog reden er
bussen met een installatie op de
achterkant geconstrueerd die met
houtblokken werd gestookt. Hoe
dat werkte weet ik niet, maar
aan de zijkant was een rond gat
waar lucht werd aangezogen
om waarschijnlijk het vuur van
zuurstof te voorzien. Als je daar
een bierviltje tegenaan hield zoog
dat vast en de bus stond binnen
de kortste keren stil. Ach, vrij
onschuldige kwajongensstreken,
toch? Er zullen wellicht wat personeelsleden van de HTM gillend
gek zijn geworden van ons… Iets
minder onschuldig werd het toen
de vuurwerkavonden kwamen op

Scheveningen en wij nog steeds
met heel weinig zakgeld moesten
zien rond te komen. De trams
reden vooral richting Scheveningen met open aanhangwagens die
aan de zijkanten voorzien waren
van lange treeplanken. Om de
conducteur te ontlopen en een
‘fors’ bedrag voor een kaartje te
besparen, stapten we bij het Vredespaleis op en lieten ons op de
treeplank zakken en gingen daar
languit op liggen. Maar als je de
pech had dat de plantsoenendienst
achterstallig onderhoud had langs
de tramrails op de Scheveningseweg, striemden de brandnetels
en de uitgelopen takken langs je
blote benen en kwam je gekastijd
bij de Keizerstraat aan. Of je
capituleerde al bij de halte van
de Promenade! Tja, eigen schuld,
dikke bult. Maar dan wél heel
veel bulten… en terug naar huis

koos je eieren voor je geld en ging
je maar direct het hele eind lopen.
Zo ben ik aan het eind gekomen
van deze serie over de omgeving
van het Hofwijckplein in de jaren
’45 tot ’50 en onze belevenissen
als nog heel jonge kinderen in een
nog eenvoudige wereld. Tot nog
toe heb ik nog maar mondjesmaat
reacties mogen ontvangen van
de lezers van deze artikelen en
dan vaak van bewoners van een
decennium later, die weer héél
andere herinneringen hebben dan
ik en bewoners en bedrijven noemen waar ik niets vanaf weet. Het
zou me een groot plezier geven
wanneer er nog mensen vanuit
mijn tijd dingen konden vertellen
die zij zich herinneren en ik niet
(meer).
Guus van Charante
guus.vancharante@gmail.com
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Op zoek naar Willemien van Gogh
I
n de historische roman Vincent was onze
broer, geschreven door Els Knoope, speelt
Den Haag een belangrijke rol. Het boek
volgt de drie zussen van Vincent van Gogh.

Willemien van Gogh – Vincents
jongste zus – verhuist in november 1893 van Nijmegen naar de
Prins Hendrikstraat nummer 25.
Haar moeder, Anna van GoghCarbentus, verhuist van Leiden
naar Den Haag - de stad waar
zij geboren en getrouwd is en
waaraan ze vele goede herinneringen heeft - en gaat bij haar
dochter Wil inwonen. Hun

Prins Hendrikstraat 25

bovenbuurvrouw is Greet Gallé
en zij helpt Cécile de Jong van
Beek en Donk bij de organisatie
van de eerste Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in
1898. Cécile is getrouwd met de
vermogende Adriaan Goekoop.
Adriaan woonde tijdens zijn
jeugd in de Alexanderstraat
17. Later ging hij wonen aan
de Laan van Meerdervoort 55,
waar op de dinsdagmiddagen de
vergaderingen werden gehouden ter voorbereiding op de
Nationale Tentoonstelling van
Vrouwenarbeid.
Cécile is een eigenzinnige, geëmancipeerde vrouw. Zo krijgt
haar man een nieuwe voornaam
van haar: Adriaan wordt Paul!
Ze richt de bond op ‘ter bestrijding eener Gruwelmode’, tegen
het gebruik van vogelveren op
dameshoeden. Later werd dit de
vogelbescherming. Tevens is ze
een van de oprichters van het

Oud Rosenburg

dames-leesmuseum, gevestigd
aan het Noordeinde nr.15. Door
haar vriendinnen Greet Gallé
en Margaretha Meijboom wordt
Willemien betrokken bij de
activiteiten van Cécile, en neemt
plaats in het organisatiecomité
van de Nationale Tentoonstelling. Het doel was om te laten
zien dat vrouwen geschikt
waren voor vele soorten werk

EXPAT
NIGHT
EXPAT
NIGHT

Behandeling
aan huis

en aandacht te vragen voor de
ongelijke beloning voor mannen
en vrouwen die hetzelfde werk
deden. Veel vrouwen stuurden
hun handenarbeid in voor de
tentoonstelling. Margaretha
Meijboom opende de winkel
De Wekker aan de Zeestraat 31,
waar vrouwen hun zelfgemaakte creaties konden verkopen.
Helaas ging het geestelijk steeds

Nieuw!!

Een team van
prothesespecialisten

minder goed met Willemien en
uiteindelijk werd zij opgenomen
in het gesticht aan de Oude
Haagweg. Een imposante villa
met de mooie naam Oud Rozenburg waar zij onder behandeling kwam van dokter Reeling
Brouwer.
Els Knoope
els.knoope@home.nl
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TIS RED
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VIER KEER PER JAAR
VERSCHIJNT ER EEN
SPECIALE EDITIE VAN
DE HAAGSE TIJDEN
In deze specials geven wij gratis redactie
weg bij afname vanaf een 1/8 advertentiepagina. Een mooie gelegenheid om onze
lezers extra te informeren.

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!

A SUBTITLED
MOVIE
NIGHT
A SUBTITLED
MOVIE NIGHT

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

Voorjaar Special
Eropuit Special
Zorg Special
Woon Special

-

17
12
9
13

maart
mei
juni
oktober

Blijf op de hoogte van onze acties en
abonneer u op onze nieuwsbrief via:
dehaagsetijden@bruckel.nl

MOVIES WITH ENGLISH SUBTITLES

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

DE HAAGSE KRANT VAN ALLE TIJDEN

MOVIES WITH ENGLISH SUBTITLES

John, Martijn en Jasper Jellema

DE KAPPER

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

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

BIJ U THUIS
THUISKAPPER DEN HAAG

Boudewijn Regenbogen
Docent Kappersacademie

070 - 323 92 21/ 06 -234 001 38
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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.

Renault 5
W

at heeft Renault toch karakteristieke
auto’s gemaakt in het verleden. Momenteel stelt het naar mijn mening weinig
meer voor, wat opvallend design betreft. Herinnert
u zich de Renault 5 nog? Niet mijn smaak, maar
dat geheel terzijde.
Ik zag er pas nog één staan vlak
bij het huis van een vroegere
vriendin Coby van den Broek
aan het Isabellaland in Mariahoeve. Na de iconische Renault
4 een heel ander model. Nog wel
steeds naar voren hellend, maar
nu wat trapeziumachtig gevormd, met zijn vlakke achterkant. Hebben veel fabrikanten
tegenwoordig de behoefte hun
automodellen allemaal een familiegezicht te geven, waardoor
ze allemaal op elkaar lijken,
was dat zeker niet het geval
bij Renault met deze 5. Hij was
zo apart gevormd dat hij ook
meteen opviel tussen de andere
merken in die tijd.
Door zijn vormgeving had hij
een hoog aaibaarheidsgehalte
en was gelijk heel populair bij
de jongere rijders. Hij was heel
praktisch in het gebruik, bood
veel ruimte en had een aantal
opvallende opvallendheden.
Flinke kunststoffen zwarte
bumperschilden voor en achter

en smalle verticale achterlichten en natuurlijk een grote
derde deur als achterklep. Geen
deurhendels maar een gleuf met
een drukknop op de deur. Heel
apart en dat gold ook voor het
interieur. Als je instapte ervoer
je gelijk de stoeltjes met een
te kort zitvlak en een te korte
leuning die nauwelijks steun
boden. Uitzicht op een simplistisch dashboard gebaseerd
op verticaal gestreept kunststof met achter het stuur een
vierkant blok met een hoekige
snelheidsmeter. Ernaast een
blok infometers en waarschuwingslampjes met daarnaast
een rij goedkoop aandoende
horizontale tuimelschakelaars.
Het dashboarddesign was ook
doorgevoerd in het middengedeelte van het stuur. Het zag er
grappig uit, maar ik vond het
geheel altijd een voorbeeld van
‘de Franse slag’. En dat was niet
alleen de afwerking, maar ook
de lichtheid in bediening, zoals
de koppeling, het gaspedaal, het

Vanden Plas Princess 4 Litre R

rempedaal en de vage bediening
van de versnelling. De besturing was overigens heel direct
zonder hulp van een stuurbekrachtiging. Chroom was niet
of nauwelijks meer aanwezig.
Strakke vlakken waren de trend.
Praktisch was het uitgangspunt
en dat was vooral merkbaar in
het bagagegedeelte dat met de
achterbank plat een zee van
ruimte bood.
De Renault 5 werd in 1972
geïntroduceerd en had toen
nog het ‘pak-draai-duw en
trek’ versnellingshendel uit de
Renault 4, maar dat werd al snel
vervangen door een normale
versnellingspook. Je had de

keus uit een L-versie met 845
cc-motor of een TL-versie met
956 cc die op de voorwielen al
uitgevoerd was met schijfremmen. Een model dat jaren meegegaan is en in de loop der jaren
verschillende uitvoeringen heeft
gekend. In 1974 introduceerde
Renault de LS-uitvoering met
een 1.3 – liter motor met 64 pk,
speciale wielen, een achterruitenwisser, rembekrachtiging en
een toerenteller. Een jaar later
gaat deze uitvoering de TS heten
en krijgt de karakteristieke
vliegtuigstoelen. Twee jaar later
komt er een zuinige GL-uitvoering. Natuurlijk moest er ook
een sportieve versie komen en
dat werd de Alpine met 93 pk,

Beauties of the Sixties (17)
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.

Zou de gedachte van de
fotograaf geweest zijn: Als
het maar lichtblauw is?
Maar blauw of niet, wat
een beauty deze Jensen
Interceptor die geproduceerd werd van 1966 tot
1976. Een 8 cilinder, 6276
cc met 330 pk. In 1966
kostte hij 74.000 gulden.

een vijfbak met een topsnelheid
van 175 km per uur. In 1978
wordt een Automaat leverbaar
met standaard een zwart vinyl
dak en speciale stootschilden.
Men bedacht zelfs een vijfdeurs
versie en kregen de TL en GL
een 1.1 –liter motor. Eind 1981
wordt de TX geïntroduceerd
als luxere versie van de TS en
in 1982 vervangt de 5 Alpine
Turbo de 5 Alpine. In 1984
valt het doek van dit iconische
model en wordt opgevolgd door
de Super 5. In een later stadium
werd dit model vervangen door
de Renault Clio.

John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

John Vroom (autojournalist)
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Soldaat van Oranje - De Musical

bekroond met Musical Award voor Unieke Prestatie
W

Uiteraard zijn wij als productie
enorm dankbaar voor deze
waardering. De award bevestigt
het belang van het doorvertellen van onze eigen geschiedenis.

mensen die een keuze durfden
te maken. De onverzettelijke
rechtvaardigheid van juist die
mensen eren wij. We hopen het
verhaal van Erik Hazelhoff en

zijn vrienden nog heel lang te
mogen vertellen.”
In aanloop naar de viering
van het tienjarig jubileum zal
Soldaat van Oranje – De Musical
medio februari met meer
nieuws komen wat er allemaal
georganiseerd gaat worden.

Soldaat van Oranje -De Musical
is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een van
onze grootste verzetsstrijders:
Erik Hazelhoff Roelfzema. Als
de Duitsers in 1940 Nederland
binnenvallen, heeft de Leidse
student Erik Hazelhoff Roelfzema met zijn vrienden een
onbezorgd studentenleven.

De dan ongeveer 23-jarige jongens realiseren zich als donderslag bij heldere hemel dat niets
meer hetzelfde is. Vriendschap
en liefde zijn niet langer vanzelfsprekend. De oorlog zet alles

op zijn kop, alle verhoudingen
staan op scherp. Iedereen moet
zijn eigen keuzes maken: Ga
je vechten voor Vrijheid, Volk,
Vaderland? Steek je je kop in het
zand en studeer je door? Of kies
je doelbewust voor de vijand?
Nú t/m oktober, tienjarig
jubileum in zicht!

Soldaat van Oranje -De Musical
ging op 30 oktober 2010 in
première in een voor deze voorstelling gecreëerd theater. Het
publiek beleeft de voorstelling,
met inmiddels meer dan drie
miljoen bezoekers, in een 360

graden draaiende theaterzaal
en wordt zo het waarachtige
verhaal ingetrokken. Sinds 31
december 2013 is Soldaat van
Oranje -De Musical de langstlopende voorstelling uit de Nederlandse theatergeschiedenis en
op 27 november 2015 heeft de
productie ook het laatste te verbreken theaterrecord op haar
naam gezet, de meeste bezoekers ooit! En nu met de laatste
verlenging t/m oktober 2020 is
het tienjarig jubileum in zicht!
Meer informatie over de
musical is te vinden via:
soldaatvanoranje.nl

© Marieke vd Poort Photography

Dat was ook de wens en de hoop
van Erik Hazelhoff Roelfzema,
die met zijn verhaal de herinnering levend wilde houden. Zijn
verhaal is een hommage aan alle

© Marieke vd Poort Photography

Producent Fred Boot: “Dat het
bestuur van het Musical Awards
Gala ons een Musical Award
voor Unieke Prestatie toekent, is
van grote betekenis.

© Roy Beusker

oensdagavond 22 januari is Soldaat van Oranje - De Musical tijdens
het Musical Awards Gala 2020 bekroond met de Musical Award voor
Unieke Prestatie. Vanwege de ongekend lange speelduur, het unieke
bezoekersaantal én de bijdrage aan de nagedachtenis aan de Tweede
Wereldoorlog, heeft het bestuur van Stichting Musical Awards besloten een
eenmalige prijs in het leven te roepen: Musical Award voor Unieke Prestatie.
Producent Fred Boot ontving de award uit handen van Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven. In zijn dankwoord maakte Boot bekend dat de voorstelling nu tot en
met oktober te zien zal zijn. Daarmee is het tienjarig jubileum op 30 oktober
in zicht! Inmiddels zagen al meer dan drie miljoen bezoekers de musical in de
TheaterHangaar in Katwijk.
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Eropuit!
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van
pa eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent
niet de enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke
woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil
laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies met betrekking tot verkoop
of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

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

“Ik ben op zoek naar de wereld zoals die werkelijk is”
– Eddy Posthuma de Boer

Vanaf het moment dat Eddy Posthuma de Boer
(1931) zijn eerste camera oppakt - ruim zeventig
jaar geleden - wordt hij bezeten door de fotografie.
Hij draagt zijn camera altijd bij zich en hij werkt
voornamelijk op straat. Uit zijn oeuvre spreekt
een grote liefde voor de mens en een drang om
de gedeelde menselijke ervaring vast te leggen.
Geen enkel aspect van het leven laat hij daarbij
onaangeraakt: hij zoomt in op drama maar toont
ook veel humor. Fotomuseum Den Haag presenteert een grote tentoonstelling van deze levende
legende waarbij de nadruk ligt op de jaren vijftig,
zestig en zeventig.
De eerste foto van God
In deze tentoonstelling wordt vooral de periode van de jaren vijftig tot aan begin van de jaren
tachtig uit het oeuvre van Eddy Posthuma de Boer uitgelicht, waaronder werken uit zijn
eerste grote tentoonstelling in het Stedelijk Museum Schiedam in 1961. Daarnaast wordt de
nadruk gelegd op zijn bijzondere band met de literaire wereld. Zijn liefde voor taal en literatuur zien we terug in de vele auteursportretten maar ook in de woordgrappen die Posthuma
de Boer vindt op naambordjes, in etalages en tijdens toevallige ontmoetingen van tekst en
passanten. De titel van de tentoonstelling De eerste foto van God verwijst naar het gedicht dat
Cees Nooteboom (1933) heeft gemaakt bij een portret van een eenvoudige boer uit Spanje.
Wordt de boer die met zijn arbeid zo dichtbij de natuur staat hier geportretteerd als schepper,
zijn voeten stevig op de nog te bewerken grond? Of is de werkelijke schepper de fotograaf die
het beeld van de mens creëert?
De tentoonstelling De eerste foto van God is te zien t/m 26 april 2020.

Winnaar Den Haag kiest het beste boek van 2019

Paagman heeft de stemmen geteld en wederom rolt er een echt
Haags boek als winnaar uit de bus. Lieve Rachel van Leo van
der Velde is de onbetwiste winnaar van dit jaar. Het bleef echter
spannend tot het eind: het boek werd op de voet gevolgd door De
geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten van Marieke van
Delft en Reinder Storm en vervolgens Indorock door Vanja van der
Leeden.

Het boek van Haagse journalist Leo van der Velde is een bloemlezing van columns die hij aan zijn kleindochter Rachel schreef over
de unieke Haagse sfeer van toen en nu. Stemmers op Lieve Rachel
motiveerden hun stem als volgt: “Liefdevolle beschrijvingen van het oude Den Haag aan een
kleindochter. Pareltje.” en “Een vat vol Haagse souvenirs!”

Boekhandel Paagman bracht de verkiezing en inmiddels Haagse traditie dit jaar voor de
tweede maal ook naar Delft. Daar is Jacques van Marken van Jan van der Mast als winnaar uit
de verkiezing gekomen.
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Haagse Tijden interessant kunnen
zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. Heeft u activiteiten te
melden? Stuur uw gegevens op via e-mail naar dehaagsetijden@bruckel.nl of bel: 070 - 360 76 76

Keefman in Theater Branoul

Theater Branoul presenteert het briljante werk van Jan Arends over Keefman, de bewoner
van een psychiatrische inrichting, die een bijtende tirade houdt tegen zijn psychiater. Gespeeld door Bob Schwarze en in de regie van Manon Barthels. Keefman is zonder meer een
meesterwerk. De ijzersterke tekst van Jan Arends, de tragiek, maar ook de humor, de gekte.
De wonderlijke tegenstellingen in de strijd van Keefman. En wat Manon Barthels daarmee
doet: tragiek zonder ook maar een moment zwaar op de hand te worden. Keefman is en
blijft actueel. Ten eerste vanwege de individuele strijd van het personage, die vraag om hulp
die hij, wanneer hij die krijgt, weer afwijst. De vertwijfeling, het wantrouwen, de droom
om ‘normaal’ te zijn, de machteloosheid. Maar de actualiteit zit hem ook in hoe er door de
decennia heen wordt gekeken naar psychiatrische patiënten. Van het plaatsen in instellingen in een bosrijke-omgeving-buiten-de-maatschappij tot het andere uiterste: mensen in
een flatje plaatsen, in ons rijke Nederland verstoken van adequate begeleiding, die uiteindelijk in de krant komen te staan als ‘een verward persoon’. Het is goed om dit verhaal steeds
weer te laten zien en te vertellen. En de tekst van Jan Arends is daar ijzersterk in.
Wanneer & waar: vanaf 5 februari in Theater Branoul, Maliestraat 12

Werk van aquarelliste Sonja Dwinger in Pulchri Studio

Vanaf zaterdag 8 februari zal werk van de aquarelliste Sonja Dwinger (1925-2012) te zien
zijn bij kunstenaarsvereniging Pulchri Studio. Haar onderwerpen zijn zeer gevarieerd: ze
heeft portretten, landschappen, dieren, naakten, stillevens en kleurrijke bloemboeketten
geschilderd. Dwinger organiseerde meer dan 150 exposities van haar werk, dat is opgenomen in de collecties van onder andere het Rijksprentenkabinet (Rijksmuseum Amsterdam),
Gemeentemuseum Den Haag, Letterkundig museum Den Haag en het Joods historisch
museum. Sonja Dwinger heeft van de aquarel haar specialiteit gemaakt. De aquareltechniek
is vluchtig en lichtvoetig. Het kleinste foutje wordt onmiddellijk genadeloos afgestraft en
herstel is niet mogelijk zonder dat het zichtbare sporen nalaat. “Bij Sonja Dwinger wordt
het papier nooit beeldvullend gebruikt. De oningevulde delen van het beeldvlak creëren
het licht, de lucht en de ruimte, die nodig zijn om een maximale bewegingsruimte voor de
beelden te garanderen” (Wim van der Beek, kunstrecensent). Zelf zei ze dat “de aquarel de
voortzetting van mijn bloedsomloop in water is”. “Hoe meer je kan weglaten, hoe liever”,
was haar lijfspreuk. Dit resulteerde in haar herkenbare, unieke beeldvorming, waarbij het
wit van het papier een essentiële rol speelt. 			
Wanneer & waar: Dwingers werk is te zien van za 8 feb t/m zo 1 mrt
bij kunstenaarsvereniging Pulchri Studio, Lange Voorhout 15

Lezing Nico Keuning over schrijver Willem Brakman

Naar aanleiding van het verschijnen van de biografie ‘Een ongeneeslijk heimwee, leven en
werk van Willem Brakman’ van Nico Keuning, wijdt de Haagse Kunstkring een programma
aan de schrijver Brakman. De biograaf houdt een met beeldmateriaal geïllustreerde lezing.
Keuning is neerlandicus, biograaf en publicist. Hij schreef boeken over onder andere Jan
Arends, Bob den Uyl en Louis-Ferdinand Céline. Zijn biografie over Bob den Uyl, ‘Een
zeker onbehagen’, werd in 2010 bekroond met de Mr. J. Dutilhprijs. In 2018 verscheen een
door hem samengestelde en ingeleide briefwisseling tussen Willem Brakman en Simon
Vestdijk onder de titel ‘Gaven, giften en vergiften’. Willem Brakman (1922 - 2008) groeide
op in de Scheveningse wijk Duindorp en woonde tot 1957 in Den Haag. In de loop van
zijn werk ontwikkelt Scheveningen zich tot een mythische plaats, waar niet alleen de
geschiedenis van de schrijver in doorgloeit, maar waarin bijvoorbeeld ook de Noormannen
kunnen binnenvallen. Over het Haagse Hofkwartier worden in sommige van zijn romans
geheimen prijsgegeven die niemand anders dan de bevlogen verteller Brakman zou kunnen
bedenken.
Wanneer & waar: zo 9 feb, 16.00u, Haagse Kunstkring, Denneweg 64

Valentijnsdag – verhalen en zang in de Regentenkamer

Verras je geliefde, familie, vriendin, of vriend met het unieke Valentijnsconcert Twee zusters
in de kunst en een hartstochtelijke heer. Yvonne Keuls is door critici uitgeroepen tot “de
pionier van het betere straatverhaal”, Jeannette Scheffer is de innemende zangeres van het
levenslied. Ze zijn vriendinnen, antipoden, voelen zich zusters in de kunst en bewonderen
elkaars werk. Voor dit programma heeft Yvonne uit Jeannettes repertoire liedjes gekozen
die haar beurtelings ontroeren en doen schateren en om diezelfde reden koos Jeannette
verhalen uit Yvonnes boeken. Ze zingen en vertellen ze eigenlijk voor elkaar, maar tegelijkertijd kunt u meegenieten. De derde in dit spel is Rik Fennis, een hartstochtelijk gitarist,
die in staat is om een extra dimensie toe te voegen aan het samenspel van de vriendinnen.
Dit Haagse trio staat garant voor een heerlijke, ontspannen avond.
Wanneer & waar: vr 14 feb, 20.15u, De Regentenkamer, Prinsegracht 27
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Deze week bij

Ook de komende tijd staan er weer vele mooie programma’s in de planning
op 89.3 Radio West en TV West. Kijk op Omroepwest.nl voor de volledige
programmering, of download de gratis app.

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
Gebakken Lugt
Paul van der Lugt draait de lekkerste platen ooit gemaakt.
16.00 uur
Studio Haagsche Bluf (tot 19 uur, dan non-stop muziek)
Nieuws, weer en verkeer, Tjeerd Spoor neemt je mee door de avondspits.

89.3 Radio West op zaterdag
09.00 uur
UIT!
Rogier van der Zanden geeft je de beste uitgaanstips voor het weekend.
12.00 uur
Broodje Bral
Sjaak Bral neemt op zijn eigen wijze de actualiteit door
14.00 uur
Zuid-Holland Sport (tot 18 uur, dan non-stop muziek)
Een overzicht van de voetbalwedstrijden uit de tweede en derde divisie.

89.3 Radio West op zondag
08.00 uur
Klassiek op West (herhaling om 19 uur)
Aad de Been draait bekende en onbekende klassieke- en wereldmuziek.
10.00 uur

UIT!

12.00 uur
Adres Onbekend (tot 14 uur, dan non-stop muziek)
Zoektochten naar uit het oog verloren bekenden, met Ron Kas.

TV West maandag t/m vrijdag

Kirsten van Dissel

Team West op TV West

Elke werkdag zie je op TV West vanaf 17.00 uur:
ma: Buiten Gewoon Fred Zuiderwijk maakt kennis met dak- en thuislozen.
di: Team West Kirsten van Dissel roept samen met de politie jouw hulp in.
wo: Dennis in de Opvang Dennis Weening helpt mee in dierenasiels
do: Op de Kaart Jet, Pim en Annelies rijden kris kras door de regio
vr: TV West Sport Het sportnieuws uit de regio, incl. ADO Den Haag
17.30 uur

TV West Nieuws Het regionale nieuws

17.45 uur

Weer met Huub

18.00 uur

Herhaling tot de volgende middag

TV West zaterdag
07.30 uur

TV West Weekoverzicht en TV West Sport

17.00 uur

Westdoc Iedere week een regionale documentaire

TV West zondag
10.00 uur

Westdoc en Regioned

20.00 uur

TV West Sport Voetbal uit de tweede en derde divisie

Mis nooit meer een bijzondere uitzending: schrijf je in
voor de nieuwsbrief via omroepwest.nl/nieuwsbrief.
Download de gratis Omroep West app.

Omroepwest.nl

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

PECO Suikerwerken en
de bende van El Negro

I

n De Haagse Tijden van dinsdag 29 oktober 2019
stond op de voorpagina het artikel ‘Een pand met
een heerlijke geur’. Als lezer en oud-bewoner van de
betreffende wijk, wil ik hier graag op reageren met
een beschrijving van een gebeurtenis uit het verleden.
In de PECO Suikerwerken fabriek aan
de Zoutkeetsingel werden de alom
bekende gekleurde kralenkettingen
en horloges van suiker gemaakt
- artikelen die nog steeds te koop
zijn bij Jamin. Zelf ben ik in januari
1952 geboren aan de Schapenlaan
en wat me altijd is bijgebleven, is het
lugubere verhaal van januari 1963.
Een verhaal dat ín de fabriek heeft
plaatsgevonden. Ik was toen pas elf
jaar oud, maar weet het nog als de
dag van gisteren.

De bende van El Negro
In januari 1963 werden in Den Haag
twee mensen vermoord. Het eerste
slachtoffer was een werknemer van
Suikerfabriek PECO, de 39-jarige
monteur-nachtwaker G.P. van der
Lugt uit Delft. Op vrijdagavond 25 januari werd in de fabriek zijn schedel
ingeslagen met een ijzeren voorwerp.
De volgende ochtend werd hij gevonden door zijn collega’s. Vijf avonden
later werd bij een inbraak, waarbij de
buit ongeveer 4500 gulden bedroeg,
de weduwe A.C. van Capelle-Lugtigheid op identieke wijze om het leven
gebracht. Buurtbewoners vonden ook
haar de volgende morgen. Uit een
buurtonderzoek kwam naar voren
dat er drie mannen waren gezien. Van
hen werd een signalement verspreid,
en de misdadigers liepen hierna al
vrij snel tegen de lamp. Toen zij de
dag na de tweede moord kleding
kochten in een winkel aan het Spui,
werden ze door een verkoopster herkend. Ze hielden de nieuwe kleding
aan en lieten de oude bezorgen bij
bar El Negro.

De verkoopster lichtte de politie
in, er werd een inval gedaan in de
kroeg. Zij arresteerden de 19-jarige
loswerkman J.J.H. en de 26-jarige
Surinaamse zeeman H.C.S. Een derde
verdachte, de 21-jarige E.W.R. van R.
was niet aanwezig. Hij was met meer
dan duizend gulden op weg naar
Amsterdam om daar de bloemetjes
buiten te zetten. Later werd hij alsnog
opgepakt.
Na verloop van tijd kwam de waarheid boven tafel. Het drietal dat elkaar kende van El Negro trok eropuit
als hun geld op was. Ze beroofden

aanvankelijk uitsluitend mensen
op straat, maar toen dat niet meer
genoeg opleverde, gingen ze over tot
het plegen van inbraken. Uiteindelijk bekende verdachte H. de twee
mensen met een koevoet te hebben
doodgeslagen. Bij beide inbraken
hadden ze geen personen in de panden verwacht en de twee slachtoffers
hadden dus de pech gehad op het
verkeerde moment op de verkeerde
plaats te zijn.

Bij de rechtzaak die volgde, werden
nog twee medeplichtigen veroordeeld, namelijk de eigenaar van El
Negro en een ex-danseres die er
werkte. H. kreeg achttien jaar met tbr
en zeeman S. vijftien jaar met tbr en
Van R. twaalf jaar met tbr. De bareigenaar kreeg vijf jaar en de danseres
drie maanden.

Dit relaas komt uit het boekje van
Pieter Feller 2009: Een kleine geschiedenis van de Nederlandse misdaad.
Karel Cras
crasheus@live.nl
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In elke editie van De Haagse Tijden kunt u drie verschillende puzzels maken. In de
eerste puzzel wordt u gevraagd het woord te raden dat is uitgebeeld. In de tweede
puzzel moet u de sudoku-opgave oplossen. De derde puzzel is een kruiswoordpuzzel. Hier volgen de juiste antwoorden van de vorige krant.
Woordraadsel: Heethoofd. Sudoku: 9-4. Kruiswoordpuzzel: Blauwspar.

Dit kan tot uiterlijk
donderdag 13 februari.

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.

Wij feliciteren de
prijswinnaars:
1. Jan Alkemade te Voorschoten
2. M. Arkesteijn te Den Haag
3. H.J. Brouwer te Zoetermeer

1

RAAD HET WOORD

Raad het woord,
stuur uw antwoord
op naar puzzel@
dehaagsetijden.nl en
win! In de volgende
krant leest u de juiste
oplossing en worden
de prijswinners
bekendgemaakt.
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Horizontaal
38
39
40
41
42
43
1. stuurruimte in een vliegtuig; 7. schelden; 12. open plek in een bos; 13. beneden; 14. sprekende
vogel; 15. milligram44
(afk.); 17. spijskaart;4519. roemen; 21. reverendus
dominus (afk.); 22. aardkluit; 24.
46
plaats in Groningen; 27. jongensnaam; 28. berggeel; 30. ogenblik; 31. familielid; 32. hijswerktuig; 33.
gevangenis;
35. helling langs een 48
autoweg; 37. gevangen verblijf; 38. papieren zakdoek;4941. voordeel; 42.
47
vulkanisch gesteente; 44. jong mens; 46. Europeaan; 47. vulkaan op Sicilië; 48. uiting van vermoeidheid;
49. streek (gewest); 50.
gemalen
graan; 52. wijd drinkgerei op een voet;
54. bijensoort;
56. oorvijg; 58.
50
51
52
53
handwerktechniek; 61. Europeaan; 62. gesloten rijtuig; 64. toiletartikel; 65. telwoord; 67. hevig; 68.
wandversiering;
70. natie (staat); 72. Chinese munt;
73. collier;
76. afgemat;
77. per persoon; 78.
grondsoort60
54
55
56
57
58
59
(aarde); 79. saaie stijve vrouw; 81. de oudere (Lat. afk.); 82. nachtkleed; 83. verdieping; 84. Iers republikeins
leger (afk.); 86.
groente- en fruitteler; 87.62niet doend wat men zou moeten
doen. 64
61
63

Verticaal
65
66
67
68
69
70
71
1. meststof uit plantaardig afval; 2. inhoudsmaat (afk.); 3. serviesgoed; 4. huisdier; 5. haarstukje van vals
haar;
6. ingegeven gedachte;737. zonderling (raar); 8. cafébediende;
9. lidwoord; 10.
boksterm (afk.);
11.
72
74
75
76
verlangen naar drinken na overmatig drankgebruik; 16. waagstuk; 18. vochtig; 20. Raad voor Economische
Aangelegenheden
(afk.);
21. schuw dier; 23. deel van camera; 25. opzet
of voornemen; 80
26. bestanddeel
77
78
79
81
van bier; 27. paarsachtige kleur; 29. een paard met borstel en kam reinigen; 32. deel van een school; 34.
verenwisseling;
36. angstaanjagend; 37. 83
collectieve arbeidsovereenkomst (afk.); 39.
inleidend 85
muziekje; 40.
82
84
hemelgeest; 42. peulvruchten; 43. emelt; 45. duinvallei; 46. zwarte kleverige stof; 51. roem; 53. glansverf;
54.
stevige winterkost; 55. meisjesnaam; 56. sappig en zacht; 57. geld;
59. hoofd van een moskee; 60.
86
87
onderdanig; 62. deel van een huis; 63. biljartterm; 66. boomsoort; 67. enthousiast bewonderaar; 69. Sociaal
Economisch Raad (afk.); 71. omroepstichting (afk.); 73. deel van arm; 74. dierenverblijf; 75. omwisseling; 78.
hemellichaam; 80. brandgang; 82. Griekse letter; 85. Amsterdamse tijd (afk.).
86

29

13

56

25

83

35

7

28

48

83

70

70

Potma Edelmetaal

46

Papestraat 28
2513 AW Den Haag

Tel: 070 363 66 66
www.potma-edelmetaal.nl
Di. t/m za. 11.00-17.00 uur
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U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjesvan de twee sudoku’s.
17 staan op18
19
20
21
De vakjes
willekeurige plekken in de diagrammen,
de cijfers die daarin
thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.
23

28

KRUISWOORDPUZZEL
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Tekening:
Wim Hoogerdijk/Who
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SUDOKU

12

2

Z

Veel puzzelplezier!

Sudoku A

Goudprijs is historisch hoog!

U bent welkom voor een vrijblijvende taxatie in ons bedrijf

Zilverprijs
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€ 505,- per
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de haagsche
glashandel bv
AVOND- NACHT- EN
WEEKEND SERVICE
Onze servicedienst is 24 uur per dag,
7 dagen per week bereikbaar
voor het leveren en zetten van glas.
Dus ook 's avonds, 's nachts en
in het weekend staan wij voor u klaar!

1 uur service glasherstel

(070) 347 14 34
WEGASTRAAT 19 t/m 21 - 2516 AN DEN HAAG
INDUSTRIETERREIN DE BINCKHORST
ZATERDAG VERKOOP VAN 8.00 TOT 15.00 UUR
info@haagglas.nl

www.haagglas.nl


AD PATRES, afscheidsaula en rouwcentrum kunnen de start zijn van een
volledig verzorgde uitvaart, zowel begrafenissen als crematies.
AD PATRES bevindt zich aan de Frederik Hendriklaan 7. Vanuit Den Haag
en Scheveningen een goede bereikbare locatie voor een afscheid of
opbaring van een overledene.
Voor informatie over het gebruik kunt u zich tot uw uitvaartondernemer
wenden en vragen naar de mogelijkheden van AD PATRES.
U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot:
Ad Patres
Frederik Hendriklaan 7
070 355 64 27
2582 BP 's-Gravenhage
info@adpatres.nl

