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Vandaag is de wereld in winter gekleed
O
m precies te zijn begon de winter dit keer
in ons land op zondag 22 december van
het vorige jaar en hij eindigt op vrijdag 20
maart van dit jaar. Lang geleden werd het
jaar slechts in twee seizoenen verdeeld, de zomer
en de winter. Later is hier de lente aan toegevoegd
en weer later de herfst. Bovendien werd het woord
winter, dat afstamt van het Oergermaanse wintruz,
vroeger gebruikt om een heel jaar aan te duiden.
Het is drie winters geleden, dat…

Kunnen we nog wel van
een winter spreken?
Bij het begrip winter denken we
aan sneeuwstormen, bevroren
sloten, kouwe handen en voeten
en niet te vergeten de Elfstedentocht. En dan te bedenken
dat deze tocht alweer 23 jaar
geleden voor het laatst gereden
is! En wat dacht u van de winters
van 1947 en 1963, om van de
Hongerwinter maar te zwijgen.
Er zijn nog steeds mensen die
twijfelen aan de klimaatverandering. U mag van me aannemen
dat ik daar niet bij hoor en dat
geldt ook voor de planten- en
dierenwereld.
Opa vertelt
Nu ik dit zo opschrijf moet ik
vanzelfsprekend aan vroeger
denken. De tijd dat ik op mijn
Friese doorlopers de Merentocht

en de Molentocht kon schaatsen.
Leg maar eens aan kinderen van
nu uit hoe je die schaatsen moest
onderbinden. Niet te strak, om
maar eens iets te noemen. Met je
sleetje vastgebonden achter een
auto de wijk door. Dit heeft me
eenmaal een slee gekost. Ik viel
er in een bocht vanaf en vond
de slee enkele straten verder in
stukken tegen een lantarenpaal.
De grote stukken ijs op het strand
en het feit dat je met een auto het
IJsselmeer over kon steken. Een
sneeuwpop maken met de kinderen uit de buurt, afgewisseld met
een sneeuwballengevecht. Ik herinner me, het was volgens mij in
1968, dat ik met mijn auto op de
Parallelweg reed, ik woonde toen
in de Poeldijksestraat, en dat er
iemand voor mij uit schaatste.
Die kouwe handen, de halfbevroren vingers en het feit dat je

Tekening van Anton Pieck uit 1906. Hij was toen elf jaar en woonde in Den Haag.

H.E. Roodenburg. Dorpskerk te Wassenaar, 1959.

hele stukken naast je fiets moest
lopen omdat je achterwiel door
de sneeuw vastliep, hoorden er
natuurlijk ook bij.

De week van de poëzie
valt in de winter
Sinds 2013 is het gebruikelijk om
in de eerste week van februari
extra aandacht te besteden
aan gedichten. De Stichting
Collectieve Propaganda van
het Nederlandse Boek speelt
hier een centrale rol in. Dichtbundels worden zelden in een
grote oplage verkocht. Men leest
kennelijk liever een boek dan een
gedicht. Naar mijn idee is een
gedicht niet meer, maar ook niet
minder, dan een kort verhaal, al
of niet op rijm, waarin iets kort
maar krachtig duidelijk wordt gemaakt. Als voorbeeld een gedicht
geschreven door de dichter die in
De Haagse Tijden van 7 januari
een plaatsje kreeg, Kees Stip.

Rustig gelegen hotel nabij het gezellige Winterberg

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

Voor meer info: www.hotel-jagerhof.nl

Op een kwakkel
Een stoere kwakkel uit De Bocht
won menigmaal d’ Elfstedentocht.
“Ik rijd,” zegt hij “het best als ’t dooit.
In strenge winters win ik nooit.
En daarom wens ik: geef mij maar
een kwakkel-wint-er, ieder jaar!”
Kwakkel is een oudere benaming
voor de kwartel en het beest heeft
zeker dit jaar z’n zin gekregen.
Hij is in de winter van
zijn leven
Deze uitdrukking doelt erop, dat
iemand niet meer zo jong is. De
ontwikkelingspsycholoog Erik
Erikson (1902-1994) verdeelde
het leven van een mens in fasen.
Grof gesteld volgen wij zo de
seizoenen. De lente duurt dan
tot een jaar of 18, de zomer tot
45 jaar, de herfst tot 65 jaar en
dan breekt de winter aan. Tot
slot van dit artikel, waar de
winter centraal in staat, schrijf
ik een gedicht uit het bundeltje

Net op tijd bijeengeharkt. Dit
gedicht heb ik geschreven voor
mijn vriend Bill, toen hij al een
tijdje in de winter van zijn leven
was aanbeland.

Bill
Als ik je zo zie zitten, geborgen in
je stoel. Dan durf ik niet te storen,
dan heb ik het gevoel, iets moois te
onderbreken, een mijmering, een
zucht, van dingen die voorbijgaan,
de zon, de blauwe lucht. Ook ik ken
die momenten, dan ben ik graag
alleen. Dan denk ik diepe dingen of
staar wat voor me heen. Dat wou ik
even zeggen, we zien mekaar niet
vaak, maar als ’t weer zover is, dan
is het altijd raak!
Hopelijk wordt het voor al die
lezers die in de winter van hun
leven terecht gekomen zijn een
eindeloze winter.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
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Oproepjes
Reactie artikel Firma
Röthengatter (1)
Heel veel dank voor het leuke
artikel in De Haagse Tijden
over de grossiers op de Lange
Beestenmarkt. Ik heb ervan
genoten. Onze familie zit sinds
1953 in het tweewielervak. Als
jong jochie kreeg ik al opdracht
om onderdelen te gaan halen bij
Reuth, zoals wij hem noemden.
Altijd fijn geholpen. Duurde wel
altijd erg lang daar. Ik kreeg bij
ons aan de zaak dan ook het
advies om brood mee te nemen.
Jammer dat dit soort bedrijven
niet meer bestaat. Het had toch
wel charme.
John van Woerden.
johnvanwoerden@hotmail.nl
Oude stadsgezichten
aangeboden & op zoek
naar…
Bij het opruimen van oude
foto’s kwam ik een stapel oude
stadsgezichten tegen (twintig
stuks), uit ongeveer 18601880. De liefhebber kan ze gratis bij mij afhalen. Verder ben ik
op zoek naar de volgende families die in de jaren 1940-1950
in de Molenaarstraat hebben
gewoond, in het gedeelte met
het plantsoen. Het gaat om de
familie Knap: de zoons Dik, Aad
en Rudy. Met Aad ben ik lange
tijd bevriend geweest. We zijn
beiden in augustus 1961 voor
onze dienstplicht opgekomen
in Vught, Aad bij de Garde
Jagers en ik bij de Garde Gre-

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

nadiers. Daarnaast zoek ik de
familie De Rouw: Ria, Thea en
Theo, en Daan de Winter. Daan
is dacht ik trambestuurder
geweest bij de HTM. Ook van
hen heb ik foto’s uit 1945-1946
die ik hen graag zou willen
geven. In alle gevallen kan men
contact met mij opnemen.
Kees Rog
keesrog@gmail.com
Gerardus Majellakerk
Ik ben op zoek naar informatie
over de Gerardus Majellakerk
in de Wenckebachstraat 2. In
deze kerk was links een ruimte
voor de meisjes en rechts een
ruimte voor de jongens, met
uitzicht op het altaar. Wie kan
mij meer over deze kerk vertellen? Het liefst ontvang ik een
foto van deze kerk in verband
met mijn stamboom.
L. Coret
lcoret@ziggo.nl
Reactie artikel Firma
Röthengatter (2)
In de Haagse Tijden van 21
januari 2020 zag ik een leuk
artikel over de firma Röthengatter. Als ik op de Lange Beestenmarkt ben (primair voor
bezoek aan de firma Van Kleef),
denk ik nog wel eens terug aan
deze firma, waarover ik nog
een aardige anekdote heb. Ik
heb bij deze firma (dat is dacht
ik in 1967 geweest) als student
een vakantiebaan gehad. Ik herinner me hier niet zoveel meer

Het Nationale Theater zoekt verhalen over WOII
Bent of kent u iemand die de
Tweede Wereldoorlog heeft
meegemaakt? In het kader
van Theater Na de Dam is Het
Nationale Theater op zoek naar
mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en
daarover in gesprek willen gaan
met jongeren. Deze verhalen
zullen de basis vormen voor
een voorstelling die op 4 mei

De Haagse Tijden

Laan van Meerdervoort 174
2517 BH Den Haag
www.facebook.com/dehaagsetijden
www.twitter.com/dehaagsetijden
www.instagram.com/dehaagsetijden
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in de Koninklijke Schouwburg
gespeeld gaat worden.

Hoe was het om jong te zijn in
de oorlog? Kon je nog wel buitenspelen? Hoe rook het buiten?
Wat zag je om je heen? Voor antwoord op deze vragen zouden
we graag met u in gesprek gaan.
Daarom nodigen we u uit op de
Vertelbijeenkomst op 4 april bij

Uitgave:

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

Redactie:

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

Haags Mopje
De lerares Frans op de Van Hoogstratenschool vraagt in de klas aan Eveline:
“Wat betekent je ne sais pas?” Antwoordt Eveline: “Ik weet het niet, juf.”
Zegt de juf: “Helemaal goed, Eveline.”
Simone de Jong
We roepen alle Haagse humoristen op een mop te mailen naar
redactie@dehaagsetijden.nl, zodat er tweewekelijks een
‘Haags Mopje’ geplaatst kan worden en dat we er weer met z’n
allen even ouderwets hartelijk om kunnen lachen.

van, behalve dat ik regelmatig
spullen moest bezorgen met
een bestelbus. Hoewel ik wel al
een aantal jaren een rijbewijs
had, vertrouwde men mij niet
de pas aangeschafte nieuwe
bus toe, maar moest ik gebruikmaken van de oude bus. Dat
zou geen bezwaar zijn geweest
als ik niet gewaarschuwd
werd dat de versnelling van de
achteruit in deze bus niet meer
functioneerde. Ik moest dus bij
elk bezorgadres steeds goed
opletten dat ik goed geparkeerd
stond, omdat achteruitrijden
geen optie was! Dit was een
aspect dat bij de rijlessen niet
aan de orde was geweest.
Ton Schilperoord
schilperoord@xs4all.nl
Bebouwing Trooststraat
Mijn grootouders, de familie
W. de Reus, woonden van 1913
tot 1916 in de Trooststraat op
nr. 179. Mijn opa was veldwachter en waarschijnlijk geplaatst
in de Van der Vennestraat. Mijn

moeder is in 1914 geboren.
Ik ben op zoek naar gegevens
over de bebouwing van de
Trooststraat, en de bijbehoren-

de huisnummers. Wie kan mij
helpen?
Hans Kuijvenhoven
zonnelande@gmail.com

Gedicht voor Kees Stip

Wat een prachtig artikel over de puntdichter - hij was meer dan
dat - Kees Stip. Puntdichten is een korte, puntige en geestige
dichtvorm. Ook ik waardeer het werk van Kees Stip zeer. Een
pikeur in dit metier. Graag wil ik u erop wijzen dat de eveneens
volprezen dichter - ook hij was meer dan dat - Willem Wilmink
een gedicht aan Kees Stip wijdde. Ik deel het graag met u allen.
Hoe kan de naam zijn dichter sturen!
Marsman is kosmisch van allure,
Hooft cerebraal en Donker licht,
Van Deel op de details gericht,
Engelman hemels en genadig,
Krol krols en Crul wat overdadig,
Jacques Perk beperkt en lastig Last,
Leeflang een late lettergast,
Ruusbroec en Schierbeek stadig stromend,
Gezelle van gezelschap dromend,
Helene Swarth ontzaglijk sip
En geen ooit puntiger dan Stip.

Uit: Verzamelde liedjes en gedichten vanaf 1986. Amsterdam, 1995
Ronald van Zantwijk, r.r.vanzantwijk@planet.nl

Het Nationale Theater om met
de jongeren in gesprek te gaan.

Aanmelden voor de vertelbijeenkomst kan bij Lotte de
Leeuw door te mailen naar
lottedeleeuw@hnt.nl of te bellen naar 088 3565 316. U kunt
uiteraard ook contact opnemen
voor extra vragen over dit
project.

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.

Foto: Johan Nieuwenhuijze

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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Een leerzame middag op Klein Artis
I

n De Haagse Tijden van 7 januari las ik de
oproep over ‘Klein Artis’. Hierover weet ik
het een en ander te vertellen. Het schip is
in 1925 gebouwd in opdracht van de heer W.J.M.
Deutz. Hij was behanger in Vlaardingen en wilde
iets anders gaan doen. Zijn hobby was het houden
van aquariums en op advies van een schoolmeester besloot hij van zijn hobby zijn beroep te maken.
Zo kwam hij op het idee om voor
eigen rekening een varende
tentoonstelling te exploiteren.
Hij ontwierp een lang en smal
schip met geringe diepgang
zodat hij over ondiepe vaarten
ook afgelegen dorpjes en stadjes
zou kunnen bereiken. Zo kon de
dorpsonderwijzer zijn leerlingen
tegen een redelijke prijs een
leerzame middag bezorgen. Wat
was er zoal te zien? In het begin
waren het opgezette vogels en
zoogdieren, schelpen, vlinders,
stenen en fossielen. Maar daar
bleek weinig publieke belangstelling voor te bestaan. Door
gebrek aan inkomsten wilde de
heer Deutz stoppen maar een
van de (weinige) bezoekers
adviseerde hem om levende
dieren – vooral apen – in de
collectie op te nemen. En dat
bleek een gouden advies te zijn.
In loop van de jaren heeft Klein

Artis heel wat dieren gehuisvest.
Een tamme vos, aapjes, cavia’s
en een papegaai die over een
heel repertoire van menselijke
woorden beschikte. Met op de
achtergrond het voortdurend
gefluit van tropische vogeltjes.

In de jaren vijftig had de heer
Deutz als bijzonderheid rhesusaapjes, die toen in het nieuws
waren omdat de Amerikanen ze
gebruikten als proefdieren voor
de ruimtevaart. Een belangrijk
gedeelte van de tentoonstellingsruimte was gereserveerd
voor aquariums en terrariums.
In veel plaatsen waar hij zijn
boot afmeerde, wist de heer
Deutz belangstelling te wekken
voor het oprichten van plaatselijke verenigingen voor aquariumliefhebbers. Samen met zijn
zoon richtte hij ruim honderd
verenigingen op en zij hielden

ontelbare lezingen. Omdat in de
meeste plaatsendorpjes geen
dierenwinkels waren, kon men
aan boord goedkoop vissen en
planten kopen.

Klein Artis was van 1925 tot
en met 1962 in de vaart. Eerst
met schipper Deutz Sr. en vanaf
1935 met Deutz Jr. aan het roer.
Aan belangstelling heeft het hen
- ook in de grote steden - nooit
ontbroken. In die 37 jaar zijn er
in totaal ruim anderhalf miljoen
bezoekers geboekt. Schoolkinderen waren in de meerderheid,
maar ook enkele honderddui-

Opsporing verzocht:
glasraam Eltheto Wijkgebouw
B

zenden volwassenen hebben
het varend museum bezichtigd.
In Nederland heeft Klein Artis
in 763 dorpen en steden voor
anker gelegen en in België werden vijftig plaatsen bezocht. Er
werd gevaren volgens een vast
schema waarbij om de vier à vijf
jaar dezelfde provincies werden
bezocht, omdat in de tussenliggende jaren een nieuw jeugdig
publiek was opgegroeid.
Den Haag werd in mei 1926
voor het eerst bezocht. Het
schip lag toen afgemeerd aan
de Z.O. Buitensingel; de toegang
was vijf cent. Voor het Haagse

publiek was de onderkaak en
een kies (3 kilo!) van de olifant
Betsy een extra reden om
Klein Artis te bezoeken. Deze
olifant was omstreeks 1890
een bezienswaardigheid in de
Haagsche Dierentuin en is in
1903 – slechts 27 jaar oud – aan
verdriet overleden. Hoe vaak
het schip na 1926 Den Haag nog
heeft bezocht, is de vraag. Ook
weet ik niet hoe Klein Artis de
oorlogsjaren – waarschijnlijk in
Rotterdam - is doorgekomen.

verblijfplaats kunnen vertellen of mensen die het na 1964
ergens hebben gezien. De enige
foto in het bezit van de stichting
is een zwart-wit foto uit het
Haagse dagblad Het Vaderland
van 26 oktober 1932, met een
verhaal over de onthulling door

Ds. Straatsma. Wij denken dat er
meerdere foto’s moeten bestaan
die gemaakt zijn gedurende het
gebruik van het wijkgebouw in
de periode 1932-1964, mogelijk
zelfs foto’s in kleur! Ieder stukje
informatie, hoe klein ook, en
iedere foto zijn welkom bij de
stichting Jan Giesen en de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, om dit stuk unieke kunst
voor de toekomst vast te leggen
en mogelijk zelfs geheel of
gedeeltelijk terug te vinden. Als
beloning stelt de stichting enige
exemplaren van de monografie
van Jan Giesen beschikbaar.

Kees de Raadt
raadtvanleeuwen@ziggo.nl

ij de bouw van de Bethlehemkerk en het Eltheto gebouw in 1932 aan
de Laan van Meerdervoort heeft de Haagse kunstenaar Jan Th. Giesen samen met de latere koster Henk Japin de glasramen vervaardigd
die met name te zien waren in het Eltheto gebouw. In dit laatste gebouw zijn
thans nog steeds een zevental kleinere ramen te bewonderen in de muur naar
de straat en het trappenhuis. Bij het vergroten van de grote zaal in 1964 moest
echter een groot raam van ongeveer 4 x 15 meter komen te vervallen.
In het verslag van het kerkbestuur van 17 december 1964 is
te lezen dat dit overtollig raam
zou worden aangeboden aan het
Gemeentemuseum te Den Haag,
de architect van de verbouwing
de heer Landman, of de aannemer de heer H. van Eesteren.

Na de verwijdering heeft echter
niemand meer iets van dit raam
vernomen en in gesprekken
met nabestaanden is ook geen
duidelijkheid gekregen over de
verblijfplaats.
Gezien de afmetingen is het een
imposant raam, dat zeker als

De enige foto van het glasraam, gepubliceerd in Het Vaderland van 26 oktober 1932

cultureel erfgoed aangemerkt
mag worden. De stichting Jan
Giesen is dan ook sinds enige
jaren op zoek naar dit raam,
echter zonder resultaat. Er
moeten in Den Haag en omgeving zeker mensen (senioren)
te vinden zijn die iets over de

Jan Roedoe
info@stichtingjangiesen.nl
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www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

45
KM

 055 - 5059500

Busvakanties All Inclusive

Autovakanties All Inclusive

Ahrdal / Vulkaaneifel / Duitsland

De Bonte Wever **** / Assen

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

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

www.autohoutwijk.nl

Tecklenburgerland / Duitsland

Hotel Oranjeoord ***

Hotel Mutter Bahr *** / Üffeln
5 dagen All Inclusive 13 - 17 juli € 480,- p.p.

Hoogsoeren / Veluwe
5 dagen All Inclusive va. € 264,- p.p.

Sauerland / Duitsland

Hotel De Maasduinen ***

Wijnfeesten in Cochem

Segbroek

Uitvaartverzorging

* Kleinschalig
* Voor ieder budget
* Géén lopende band
* Niet of elders verzekerd

Zuid-Limburg / Nederland

Wunderland Kalkar *** / Kalkar

Hotel Op de Boud *** / Valkenburg
5 dagen All Inclusive 21 - 25 sept. € 399,- p.p.

Vakantie & Recreatie Hotel
4 dagen All Inclusive va. € 219,- p.p.

Rijn in Vlammen in Boppard

Landhotel Eifelblick ***

Hotel Appelscha *** / Appelscha
5 dagen 23 - 27 dec. € 479,- p.p.

De busreizen zijn inclusief:

 Reis per luxe touringcar
 Mooie excursies met entreegelden
 Volpension met ‘s avonds drankjes

SEGBROEKUITVAART.NL

Instap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuit
Den Haag - Rotterdam - Utrecht

24/7: 070-362 59 61

Hotel Appelscha ***

Appelscha / Drenthe / Friesland
5 dagen All Inclusive va. € 246,- p.p.

Kerstbusreis Drenthe / Friesland

Bezoek onze website:

Velden / Limburg
5 dagen All Inclusive va. € 259,- p.p.

Hotel Bauer *** / Treis-Karden / Moezel
4 dagen All Incl. 29 aug. - 1 sept. € 299,- p.p.

Hotel Bauer *** / Treis-Karden / Moezel
4 dagen All Inclusive 25. - 28 sept. € 299,- p.p.

Crematie vanaf € 2995,-

Stadtkyll / Vulkaaneifel
5 dagen All Inclusive va. € 243,- p.p.

Hotel Brauer ***

Treiskarden / Moezel
5 dagen All Inclusive va. € 239,- p.p.

Hotel Der Jägerhof ***

Teutoburgerwald
5 dagen All Inclusive va. € 243,- p.p.

BTR Reizen heeft nog veel meer
All Inclusive Hotels op de mooiste
plekjes in Nederland & Duitsland

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

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

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Vakantie & Recreatie Hotel
4 dagen All Inclusive va. € 229,- p.p.

Hotel Am Wahl *** / Soest
5 dagen All Inclusive 17 - 21 aug. € 425,- p.p.

Knip uit

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Hotel Lochmühle *** / Mayschoss
5 dagen All Inclusive 24 - 28 mei € 425,- p.p.

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

44

50

,-

475

VERHUIZ

EN
EN ONTR
UIMEN
S��i�����
Ne���l�n���
�

www.seniorenhulp.com

   

U ontvangt direct de hoogste
contantprijs voor sieraden,
heel of kapot, munten, goudbaren,
tandengoud, zilver, guldens,
rijksdaalders, bestek, broodmanden,
diamant, briljant en horloges:
Cartier, Rolex, Breiling, Omega enz.
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Al 35 jaar een vertrouwd adres

en!
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Mijn schooltijd op de Van Hoogstratenschool

D

e Van Hoogstratenschool aan de Spaarwaterstraat 21 in het Bezuidenhoutkwartier kent een bewogen geschiedenis.
De school, gesticht in 1917 op protestantschristelijke grondslag, ontleent zijn naam aan
de Nederlands-hervormde predikant ds. J.G.C.
van Hoogstraten (1843-1895). Gesteund door
de nieuwe Onderwijswet van 1920 ging een
doortastend oprichtingscomité aan de slag.
Krachtens de grondwetsherziening van 1917
(art. 23 Vrijheid van Onderwijs) werden het openbaar en bijzonder onderwijs gelijkberechtigd.
Het bijzonder onderwijs wordt
gekenmerkt door religieuze
uitgangspunten en andere
levensbeschouwelijke beginselen. Dankzij deze nieuwe wet
kon het bijzonder onderwijs
voortaan rekenen op financiële steun van de regering en
was de fanatieke schoolstrijd
(1848-1917) niet tevergeefs
geweest. Hierdoor kwam er
een einde aan een langdurige
maatschappelijke en politieke
discussie.

De oprichting
De Vereniging voor Christelijk
Volksonderwijs afdeling Den
Haag meende dat het steeds
groter wordende Bezuidenhout
een nieuwe school nodig had
en besloot tot de oprichting
van een uloschool. Er werd
een groot herenhuis gevonden
aan het Louise de Colignyplein.
Korte tijd later in 1918 moest
er verhuisd worden naar twee
aaneengesloten panden aan de
Juliana van Stolberglaan. De
snelle en gestage groei van het
aantal leerlingen maakte het
opnieuw noodzakelijk naar een
groter onderkomen op zoek te
gaan. Bovendien werd het tijd
voor een eigen schoolgebouw.

gloednieuwe schoolgebouw in
gebruik worden genomen. Het
pand bleek ook aantrekkelijk
voor militaire doeleinden en
werd in 1940 dan ook gevorderd. Op 3 maart 1945 sloeg
het noodlot toe. Tijdens het
zogenoemde ‘vergissings-bombardement’ door geallieerde
bommenwerpers werden het
gebouw en een groot deel van
het Bezuidenhout volledig verwoest. Het toenmalige ‘hoofd
der school’ de heer G.A. Teunis
liet daarbij het leven. Ook een
aantal leerlingen kwam om.

De jaren na de oorlog
Bestuur en leerkrachten
hebben gedurende de moeilijke
naoorlogse jaren hun uiterste
best gedaan om het gewone
schoolleven voort te zetten. De
inzet en het improvisatietalent
van onder andere de leerkrachten mevrouw de Jonge, de heren Masselink, Bruggink, Leenhouts en Woestenenk hebben
ervoor gezorgd dat de lessen
zoveel mogelijk door konden
gaan. Er werd lesgegeven in
vier verschillende gebouwen,
zoals de Hannie Schaftschool
in de Van der Parrestraat en
in een bouwvallig pand aan de

Schoolgebouw aan de Louise Henriëttestraat

Eerste schoolgebouw
Er werd een massief schoolgebouw ontworpen en in oktober
1921 kon met de bouw aan de
Louise Henriëttestraat worden
begonnen. Er was ruimte voor
honderden leerlingen en in
het voorjaar van 1923 kon het

Koningin Sophiestraat. Veel
lesmateriaal was bij de brand
verloren gegaan. Kortom, allesbehalve een ideale situatie om
kinderen op te leiden.
Een nieuw schoolgebouw
Na de vele tijdelijke onderko-

Klassenfoto 2a en 2b in 1960

mens nam de behoefte aan een
eigen gebouw toe. Pas in 1952
kon met de nieuwbouw aan
de Spaarwaterstraat worden
begonnen: de Fenix was bijna
uit zijn as herrezen. Deze mythologische vogel werd later
de naam van de schoolkrant. In
1953 vond de eerstesteenlegging plaats. Mijn klasgenootje
Mary Tilanus werd uitverkoren
om deze handeling te verrichten, gadegeslagen door een
groot aantal belangstellenden.
Mary was de kleindochter van
de heer H. W. Tilanus, voorzitter van het schoolbestuur en
een prominent CHU- lid. De
Christelijk Historische Unie
ging vele jaren later op in het
CDA. De officiële opening van
het nieuwe schoolgebouw vond
plaats op 1 september 1954.
Alle toenmalige leerlingen die noodgedwongen waren
ondergebracht op verschillende locaties - waren hierbij
aanwezig. Ikzelf zat toen in
klas 3 van juffrouw Looijenga.
Onder begeleiding van een
muziekkorps, zwaaiend met
zelfgemaakte groen-gele vlaggetjes met VHS (Van Hoogstratenschool) erop, liepen wij
van de Hannie Schaftschool
in de Van der Parrestraat via
de Stuyvesantstraat naar de
Spaarwaterstraat.
Er was (nog) niet voldoende
geld om een gymnastiekzaal
te bouwen. Deze is jaren later
toch nog gerealiseerd, maar
mijn toenmalige klasgenoten
en ik hebben dat helaas niet
meer mee mogen maken. De
gymlessen werden op dat
moment voorlopig elders
gehouden: in een bijgebouw
van de historische buitenplaats
Marlot, gelegen op de grens
van Den Haag en Wassenaar.

Overigens ging de fietstocht
daar naartoe wel van onze
gymtijd af.

De leerkrachten
Ik heb niet de illusie dat ik me
alle leerkrachten na ruim zestig
jaar kan herinneren, maar een
aantal wel. In totaal heb ik tien
jaar op de Van Hoogstratenschool doorgebracht; zowel
het lager onderwijs en vervolgens MULO-A met middenstandsopleiding. Van de lagere
school herinner ik me juf Van
Spronsen (klassen 1 en 2), juf
Looijenga (klas 3), meester
Baasdorp (klas 4), meester De
Vlieger (klas 5) en tenslotte in
klas 6 meester Leenhouts, die
tevens hoofd was van het L.O.
De heer Leenhouts was een
gelovig mens en uitte dat door
hartstochtelijk de (verplichte)
psalmen met stentorstem mee
te zingen. Als je vooraan in
de klas zat liep je de kans om
van hem ‘de zegen van boven’
te ontvangen. Het was een
strenge maar rechtvaardige
man van Zeeuwse origine. Als
het nodig was om orde in de
klas te scheppen, sprak hij de
gevleugelde woorden: “Pilaar
1, rechtzitten 2”. Daarna durfde
niemand zich meer te verroeren of een mond open te doen.
Van de mulo herinner ik me
onder meer de leerkrachten
mevrouw de Jonge, mevrouw
van Draanen, de heren Oostrijk
(hoofd van de mulo), Feringa, Douw, van Dorssen en de
Groot. Als mevrouw de Jonge
- die Frans en Duits gaf - jarig
was, trakteerde ze op eigengemaakte Zeeuwse boterbabbelaars en werden er op een
koffergrammofoon Franse
chansons gedraaid. De heer
Douw gaf biologie en nam de

klas vaak mee op excursie naar
de duinen. Eenmaal ter plaatse
gaf hij deskundig uitleg over de
karakteristieke vegetatie van
het duingebied. Ook werden
we aangespoord om een herbarium aan te leggen, want dat
moest getoond worden op het
naderende eindexamen. Over
de duinen als biotoop konden
immers vragen worden gesteld
tijdens het mondeling examen.

Het eindexamen
Het eindexamen naderde, waar
de betrokken leerkrachten ons
goed op hadden voorbereid.
Tot vervelens toe maakten we
examenopgaven van eerdere
jaren, waardoor de leerkrachten een indruk kregen hoe wij
ervoor stonden. Deze aanpak
heeft ertoe bijgedragen dat er
een hoog slagingspercentage
werd behaald. Op 28 juni 1962
konden vrijwel alle leerlingen
van mijn examenklas in de Achter Raamstraat, een zijstraat
van de Grote Marktstraat, het
felbegeerde diploma ophalen:
een goede start voor een vervolgopleiding. Na ruim zestig
jaar kijk ik met plezier terug
op mijn schooltijd op de Van
Hoogstratenschool!

Kees Verbeek (de Vries)
verbeekvoorburg@gmail.com
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DE MOOISTE KASTEN OP MAA

Hout | Plaatmateriaal | Panelen | Lĳstwerk
ZaagService & CNC Freeswerk
Radiatorombouwen op maat
Doe Het Zelf artikelen

Altĳd een passende oplossing
Barn, Loft, Klassiek, Modern
Kies de style die bĳ je past
Meet & Montage Service

Bezorg Service

Laan van Meerdervoort 258
070-3452700

WWW.HOUTWINKELZAAG.NL
4.7 op Google

BOSCH was-droogset
GRATIS BOSCH Stoomstrijkijzer bij aankoop van deze BOSCH was-droogset

De mooiste busreizen

BOSCH Wasmachine
WAN28090 exclusiv:

A+++ -/-10%
1400 toeren centrifuge
Eenvoudige bediening
Timer
Aquastop waterbeveiliging
Bijvulfunctie
Snelprogramma

■
■
■
■
■
■
■

BOSCH Condensdroger
WTN85383 exclusiv:
■
■
■
■

Grote 8 kg roestvrijstalen trommel
Superkortprogramma
Condenswaterafvoersysteem
Trommelverlichting

Gewoon perfect geregeld

Zwarte Woud en de Elzas
6 daagse busreis

vanaf p.p.

€ 369

dejongintra.nl/ebend06

Moezel en Rijn
6 daagse busreis

Wasmachine
en Droger

€ 999,-

+ GRATIS STOOMSTRIJKIJZER
Prijs is inclusief bezorgen en Installeren door onze eigen installateurs,
demonstratie, afvoeren van verpakking en oude apparaten en 2 jaar garantie.

De Vries elektro: Kopen met Service

vanaf p.p.

€ 439

dejongintra.nl/eblof04

Prachtig Zuid-Limburg
6 daagse busreis

vanaf p.p.

€ 489

dejongintra.nl/ebvlk03

Historisch Wenen

vanaf p.p.

dejongintra.nl/efwen03

€ 499

Normandië, Bretagne en Parijs

vanaf p.p.

8 daagse busreis
8 daagse busreis

€ 599

dejongintra.nl/eefr302

Drielandenreis

10 daagse busreis

vanaf p.p.

€ 669

dejongintra.nl/ebnau02

dejongintra.nl/busreizen

!
i
o
o
m
g
i
t
h
c
Beesta

Bel 0180 - 457 803

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Reissom excl. € 19,50 reserveringskosten en € 2,50 Calamiteitenfonds

DE NIEUWE FORD PUMA MILD HYBRIDE

PRIVATE LEASE
V.A. € 399,- P.MND.

NU MET € 1.755,- FIRST EDITION VOORDEEL

VANAF € 25.900,DEN HAAG • MERCURIUSWEG 9 T: 070-3041400
NAALDWIJK • WARMOEZENIERSTRAAT 21 T: 0174-636444
ZOETERMEER • ZWAARDSLOOTSEWEG 3 T: 079-3517000

www.ardeaauto.nl

Prijs incl. BTW/BPM, kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage, leges. Private Lease o.b.v. 60 maanden en 10.000 km/jr. Vraag naar de voorwaarden. Kijk voor het gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot op www.ford.nl
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Restaurant Garoeda

Rijsttafel kip voor één gulden en vijftig cent
Dagin Smoor van Garoeda een recept van Elly Soewarmo-Laksmono
Van Garoeda kregen we een recept voor dagin smoor (gestoofd rundvlees). Het recept is simpel met
slechts een paar ingrediënten en dus voor iedereen - ook voor jou - gemakkelijk te maken.
Beschrijving van Garoeda
Het was wel even gissen naar
hoeveelheden en tijden want de
volgende beknopte beschrijving
kregen we van Garoeda: kook
het vlees halfgaar; snipper de
uien in margarine met peper,
zout en nootmuskaat; voeg vlees
toe en laat het smoren met een
beetje water. Voeg als het vlees
klaar is wat ketjap manis toe en
een beetje suiker.
Wij hebben de ingrediëntenlijst
wat verrijkt en er onze eigen
bereiding op losgelaten. Het
resultaat is een combinatie van
oud (garoeda) en hyper modern
(Indo Rock) Indisch!

Ingrediënten:
- 750 gr. gesneden riblappen
- olijfolie
- 2 uien
- peper & zout
- 1 theel. nootmuskaat/kruidnagel
- 3 eetl. ketjap manis
- klein schepje suiker
- halve rode peper
- 2 salam bladen
- sajur lodeh
- witte rijst
Bereiding:
Kook 750 gram in stukken gesneden riblappen 3 minuten in
kokend water. Bak het vlees in
olijfolie met twee grote gesnip-

perde uien en een theelepel
nootmuskaat. Voeg 3 eetlepels
ketjap manis (Kaki Tiga), water,
halve rode peper en 2 salam
bladen toe en vergeet de suiker
niet. Laat 1,5 uur sudderen.
Serveer met sajur lodeh (recept
uit Indo Rock) en witte rijst.
Eet smakelijk!

Restaurant Garoeda
Kneuterdijk 18a, Den Haag
070 346 5319
www.garoeda.com
Rijsttafels € 22,50 - € 38,00
Desserts € 2,50 - € 4,75
Drankjes normaal geprijsd

Senioren ondersteunen elkaar
de waarde van ouder worden
V

orig jaar verscheen een rapport van
de Advies Raad van Ouderen in het
kader van de campagne De Waarde
van Ouder Worden.

Het rapport gaf onder meer aan:
“Door de demografische ontwikkelingen verandert de verhouding 60 min en 60 plus komende
jaren nog heel hard. Dit heeft
zowel positieve als negatieve
effecten. De ondersteuning van
ouderen zal daardoor nog veel
meer door leeftijdsgenoten gaan
plaatsvinden. Wederkerigheid in
het vrijwilligerswerk van en door
ouderen onderling is een probaat
middel om veerkracht te herstellen, omdat contacten, zingeving
en zelfrespect toenemen. Naast
de al vertrouwde vormen van
vrijwilligerswerk en mantelzorg
zullen er nieuwe concepten
ontwikkeld moeten worden die
onderlinge ondersteuning makkelijker maken”.
Het is een citaat waar het
Senioren Collectief Haaglanden
zich helemaal in kan vinden. Het
Senioren Collectief is opgericht

met als doelstelling: Voor - Door
en Met Senioren, en werkt
uitsluitend met vrijwilligers die
zelf senior zijn. Zij kunnen zich
daardoor uitstekend inleven in
de diverse problemen waar senioren in de huidige tijd mee te
maken krijgen. Vaak kun je hen
ervaringsdeskundig noemen.
Het Senioren Collectief vindt
het belangrijk dat senioren met
hun levenswijsheid, kennis en
ervaring zich kunnen blijven
inzetten voor de medemens
en zo kunnen blijven participeren in de maatschappij. Het
Senioren Collectief heeft een
scala aan vrijwilligerswerk ten
behoeve van senioren. Zo zijn er
onafhankelijke cliëntondersteuners die senioren ondersteunen met aanvragen voor Wmo
voorzieningen. Er zijn senior
vrijwilligers die senioren kunnen helpen hun administratie
weer op orde te brengen, of als

er betalingsachterstanden zijn
kunnen helpen met budget coaching om zo te voorkomen dat
er een schuldenproblematiek
ontstaat. De vrijwilligers komen
in de meeste gevallen thuis bij
de senioren die om ondersteuning vragen.

Natuurlijk is het van belang dat
de vrijwilligers hiervoor worden
toegerust en getraind. Daarom
organiseert het Senioren Collectief diverse trainingen voor
senioren die zich willen inzetten
als ondersteuner voor senioren
op het gebied van thuis administratie, budget coaching en Wmo
ondersteuning.

In de training komt o.a. aan
de orde: de grenzen van het
vrijwilligerswerk, men leert te
letten op de eigen grenzen en
de grenzen van de vrager, men
raakt vertrouwd met de sociale
kaart zodat op tijd kan worden
doorverwezen. De vrijwilliger is
uitdrukkelijk geen hulpverlener,
maar ondersteuner. De eerste
training bestaat uit twee onderdelen die in elkaars verlengde

liggen. Respectvol Signaleren
en werken binnen grenzen.
Beide onderdelen bevatten één
dagdeel. Planning: 12 maart
en 26 maart in de middag van
13.30-16.30.
De vervolgtraining is erop
gericht dat vrijwilligers de ondersteuning vragende senioren
helpen hun situatie te overzien
zodat zij zicht krijgen op wat ze
willen behouden en verbeteren
in hun leven en welke ondersteuning daarbij gevraagd kan
worden. Het plan wat hieruit
komt is een goede voorbereiding op het eventuele gesprek
met de gemeente of aanbieders.
Hier komt ook de Wmo aan de
orde. Deze cursus omvat vijf
dagdelen. We beginnen donderdagmiddag 2 april. Vervolgens
om de veertien dagen. Na afloop
ontvangt u een certificaat.

Wilt u zich inzetten als vrijwilliger voor de ondersteuning aan
senioren. Geef u dan op bij het Senioren Collectief. De training
wordt gegeven op de Marterrade 10. De training is gratis. U kunt
zich per e-mail opgeven: info@seniorencollectiefhaaglanden.nl
Nadere gegevens over het Senioren Collectief vindt u op
www.seniorencollectiefhaaglanden.nl
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Op de schaatsen naar
U

kent ze inmiddels wel: de soms felle discussies tussen degenen die het klimaatprobleem graag onderstrepen en degenen
die het hardnekkig ontkennen. Nee, dit
artikel gaat niet over het wel of niet bestaande
klimaatprobleem - ik geloof overigens, dat het
wel bestaat - maar over herinneringen aan voorafgaande winters. Met de nadruk op voorafgaande,
want deze winter is met de beste wil van de wereld
toch niet echt een winter te noemen. Mijn eigen
herinneringen wat betreft winters, met beelden van
‘sneeuw en ijs’ nog in mijn hoofd, beginnen in de
jaren vijftig.
Ondergespoten ijsbanen
Van 1950 tot 1956 zat ik op de
lagere school, de Theo Thijssenschool aan de Nijkerklaan. Ik
woonde op de Zuiderparklaan,
precies tegenover de Nijkerklaan.
Even oversteken (oppassen voor
de passerende tramlijn 15) en je
was op school. En er was in die
jaren best regelmatig sneeuw.
Schaatsen deed ik op twee locaties, eigenlijk drie. Het begon
allemaal op het bevroren water
langs de Soestdijksekade. Onder
de brug van het Soestdijkseplein
doorschaatsen was alleen een
beetje link. Jazeker, dat water
was toen nog bevroren. Later
heeft men ervoor gezorgd dat het
water niet meer kon bevriezen.
Dat allereerste schaatsen ging op
zogeheten doorlopers, die je niet
vast genoeg kon krijgen en die
dus steeds onder je schoenen vandaan gleden. Nog later, maar dat
was al na de lagere school, waren
er de ondergespoten ijsbanen
in het Zuiderpark. Dat was pas
een feest: de gemeente had een
rechthoekig veld afgezet met lage
dijkjes, waarna de brandweer zo’n
‘arena’ volspoot met water. Als
het dan goed gevroren had,

ontstond er een prachtige ijsbaan
die wekenlang open was en omringd werd door kapstokken om je
spullen op te hangen, banken om
je schaatsen aan te kunnen trekken en tentjes waar je wat warms
kon kopen. Daar reed ik dan voor
het eerst met ‘echte’ schaatsen.
Dat wil zeggen, schaatsen met
klemmen die je vastdraaide met
een speciale sleutel om speciale
schoenen. Met die klemschaatsen
scoorde je niet direct bij de meisjes en dat vond je als twaalf- of
dertienjarige toch al uiterst belangrijk. Toen ik besloot om ook
regelmatig naar de HOKIJ (de
overdekte kunstijsbaan op Houtrust) te gaan, moesten er natuurlijk wel echte hockeyschaatsen
komen, want op de HOKIJ kon
je je echt niet vertonen met van
die klemschaatsen. Want naar de
HOKIJ ging je helemaal niet om
uitsluitend te schaatsen, maar om
meiden te versieren. Overigens
ging de HOKIJ in 1982 voor het
schaatspubliek dicht.
Ambtenaren kregen ijsvrij
Echt strenge winters waren er
in de jaren vijftig en zestig wel

Schaatsen op ondergespoten tennisbanen in Den Haag. Foto: collectie Haags Gemeentearchief.

degelijk, zoals in 1954 maar ook
in 1956. Schaatsen op vijvers en
op tennisbanen gebeurde overi-

Haagse bosvijver 1940. Foto: collectie Haags Gemeentearchief.

gens al voor de oorlog. Er zijn
foto’s van de Haagse Bosvijver
van 1940 en van een schaatsende
oud-minister Kan met zijn zoon
J.M. Kan (broer van Willem) op
de METS-banen. Ik schaatste veel
op de tennisbanen, onder meer
op de Daal- en Bergselaan tijdens
mijn jaren op de middelbare
school op het Grotius Lyceum.
Dat was meestal tijdens sportles
van sportleraar Barreveld of als
we ‘ijsvrij’ kregen.
IJsvrij, dat bestond in die jaren,
maar ook later in de strenge
winter van 1976 toen zelfs ambtenaren van de belastingdienst
(toen er nog geen kopzorgen over
toeslagenproblematiek bestonden)
en de gemeente Voorburg ijsvrij
kreeg. In Voorburg mochten zelfs
ambtenaren die niet zelf konden
schaatsen vrij nemen om te gaan
kijken. Als ze niet gingen kijken,
moesten ze gewoon op kantoor
blijven werken; de burgemeester was gekke Henkie niet. Het
nieuws over ambtenaren die ijsvrij
kregen, haalde zelfs nog de Leeu-

warder Courant van 6 februari
1976.
De winter van ‘63
We zijn natuurlijk als senioren
vrijwel allemaal geneigd om in ons
geheugen ontzettend veel herinneringen aan strenge winters te hebben. Dat is natuurlijk onzin: niet
elke winter werd gekenmerkt door
sneeuw of ijsvrij. Zoals er ook niet
elke winter een Elfstedentocht was.
Tussen 1956 en 1963 werd er niet
gereden bijvoorbeeld en daarna
vonden er nog drie plaats: in 1985,
1986 en 1997 de laatste. Ga er
maar van uit dat het ook in de tussenliggende jaren geen echt winter
was in Den Haag, ook al willen we
ons dat nog zo graag herinneren.
Tja, die winter van 1963 herinner
ik mij nog heel goed, want toen zat
ik net een paar maanden in militaire dienst en was ik gelegerd op de
kaderschool in Ede. Daar was het
legermanagement heel creatief in
het bedenken van spelletjes om de
aanstaande onderofficieren discipline bij te brengen. Voorbeeld? Na
een avond weekcorvee en de bijbe-
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het werk

Minister Kan. Foto: collectie Haags Gemeentearchief.

Van ‘echte’ winters
naar wintersport
Een laatste herinnering met betrekking tot het onderwerp winter
komt uit 1979, toen het een keer
zo geijzeld had dat er op straat
geschaatst kon worden. Ik werkte
toen bij de Directie Bruggen van
de Rijkswaterstaat in Voorburg
en kon inderdaad van Duindorp
(waar ik toen al een flink aantal
jaren woonde) naar het Koningin
Julianaplein op de schaats. Zonder
enige onderbreking, alles was
verijsd.

horende ‘inspectie voor de bedden’
lekker gaan slapen en na een half
uur weer uit je bed getrommeld
worden voor een speedmars. Waarbij ik als relatief klein mannetje
altijd achteraan mocht lopen en
zodoende drie passen moest nemen
als de lange mannen vooraan er
aan twee genoeg hadden. En dan
na de speedmars weer terug de
kazernepoort in en na een laatste
appel er met z’n allen aan de
achterzijde van de kazerne weer uit
en de nacht doorbrengen in kleine
tentjes, waar je met z’n tweeën
warm moest zien te blijven bij min
twintig graden, dus dan maar een
beetje tegen elkaar moest gaan
liggen. Of ik daar gedisciplineerd
van raakte? Welnee, ik wilde geen
stampij maken, want het weekend
naar huis was heilig. Kon ik lekker
schaatsen in het Zuiderpark met
mijn vriendinnetje, op de ondergespoten speelweide. Maar echt koud
was het dus wel in die winter op de
Kaderschool.
Trouw 17 januari 1983, collectie Haags Gemeentearchief

Haven in de sneeuw

Ach ja, die winters hebben we na
1997 niet meer meegemaakt. We
moesten het doen met vervangende bezigheden, zoals deelnemen
aan de wintersport. In Oostenrijk,
Duitsland of Italië. In mijn geval
lag het accent nogal op Italië, Val
Gardena. Maar dat zijn inmiddels ook herinneringen, op mijn
75-jarige leeftijd is het niet echt
verstandig meer om de witte hellingen af te razen.
Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl

pagina 10

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

Dinsdag 18 februari 2020

Volledig verzorgde vakantieweken voor ouderen in 7 mooie en ruime vakantiebungalows.
mooie 1 en 2 persoonskamers, grote woonkamers, ruime badkamers, midden in de natuur en . . . . .
Wij zijn 24 uur p.d. en 7 dagen p.w. bij u voor de noodzakelijke zorg en verzorging.

All inclusive verzorging. Vakantieweken 2020:
(meer dan de 75% van onze mogelijkheden voor 2020 is al gereserveerd!!)
Vakantie bungalows in Brabant,
Overijssel (2 x), Friesland (2 x),
Noord Holland en Limburg.

Prijs per
persoon.

17 t/m 24 april Sevenum Limburg van 775 voor
1 t/m 8 mei De Lutte Overijssel van 775 voor
29 mei t/m 5 juni Lemele Overijssel
26 juni t/m 3 juli Sevenum Limburg
10 t/m 17 juli Bakkeveen Friesland
24 t/m 31 juli Oosterblokker N Holland
7 t/m 14 augustus Sevenum Limburg
21 t/m 28 augustus De Lutte Overijssel
4 t/m 11 september Sevenum Limburg
18 t/m 25 september Dongen N Brabant
28 sept t/m 5 okt. Oosterblokker N Holland
6 t/m 13 november Sevenum Limburg
21 t/m 28 december Lemele Overijssel

€ 695,00
€ 695,00
€ 850,00
€ 825,00
€ 825,00
€ 825,00
€ 825,00
€ 825,00
€ 775,00
€ 700,00
€ 695,00
€ 695,00
€ 895,00

1 p. in 2 pers.
kamer toeslag.

Prijs per
(echt)paar.

beschikbaar
voor ……

€ 1400,00
€ 1400,00
€ 1600,00
€ 1600,00
€ 1600,00
€ 1600,00
€ 1600,00
€ 1600,00
€ 1500,00
€ 1450,00
€ 1300,00
€ 1350,00
€ 1700,00

2 gasten
1 gast
2 gasten
1 gast
5 gasten
5 gasten
4 gasten
6 gasten
2 gasten
2 gasten
4 gasten
12 gasten
5 gasten

€ 100,00
€ 100,00
€ 0,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 0,00

Wij verzorgen (bijna) alles, zoals . . . . . . . . .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vervoer van deur tot deur.
De thuiszorg en de medicijnen.
Hoog-laag bedden mogelijk.
Alle excursies incl toegangsprijzen.
Verpleegkundige 24 uur aanwezig.
Alle maaltijden, drinken enz, enz, enz.
Mooi wandelterrein en natuur.
Activiteiten binnen en buiten.
1 en 2 persoonskamers.
Grote en gezellige woonkamers.
Maximaal 10-12 gasten per vakantieweek.
Alle kamers met “prive” badkamer.
Oproep- en alarmeringssysteem aanwezig.
Boekingskosten € 25,00 p.p.
GGTO Garantiefonds € 15,00

O ndersteuning B egeleiding Z org
Een aantal van onze vakantieweken is
al vol geboekt en staan dus ook niet
meer in deze lijst.
Ook het aantal rolstoel-plaatsen is zeer
beperkt. Wees dus op tijd met
reserveren anders is de kans groot dat
er geen plaats meer is.

OBZ Vakanties

Mozartlaan 67, 3335 AG Zwijndrecht.
078-8423704 // 06 54 36 41 05
www.obzvakanties.nl // info@obzvakanties.nl

Behandeling
aan huis

de haagsche
glashandel bv

Nieuw!!

Speciale service voor senioren
Een team van
prothesespecialisten

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

■
■
■
■

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

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

■
■
■
■

Verhuisdirigente

NEEM
MEE!

Handyman ONS
VOLG
Inboedelopslag
Woningstoffering
OOK
OP
070 399 42 41FACEBOOK

T.
DW.
E H Autsvandergeest.nl
AGSE KRANT VAN ALLE

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!

TIJDEN

www.haagglas.nl

Alleen? Kom naar
Het Zamen!

NEEM
MEE!

VOLG ONS
OOK OP
FACEBOOK

Brand Assets

Reactions

Wij nodigen Haagse senioren van
harte uit kennis te komen maken
met de activiteiten in Het Zamen.
U wordt thuis gehaald en gebracht.
Bel ons voor het activiteitenprogramma van maart en u maakt
tevens kans op het bijwonen van
het optreden van Willeke Alberti!

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.

• 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

Facebook Brand Guidelines

DE HAAGSE KRANT VAN ALLE TIJDEN
Like

Love

Haha

Wow

Sad

Angry

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

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.
Brand Assets

070 - 364 66 61

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.

DE KAPPER
BIJ U THUIS
����

THUISKAPPER DEN HAAG

Reactions

ma t/m vr 9.00 - 14.00 uur

Facebook
“floating”
Reactions Live:
are anThe
extension
of Reactions
the Like

are
onlytointended
for use
during
Button
give people
more
waysa to share
(Met dank aan Fonds 1818,
TV
West,
Facebook
Liveto
broadcast
other
their reaction
a post in and
a quick
and easy
instances
within Facebook
products.
Don’t
way. The collection
of Reactions
includes
Debman Foundation, AevesBenefit
use
“floating”
Reactions
outside
the
Like,the
Love,
Haha, Wow,
Sad and
Angry.
en gemeentecontext
Denof Facebook
Haag.)
products, whether

Stichting BBD

Esperantostraat 160

animated
static, inand
your
marketing.
To ensureor
accurate
consistent
use,
never alter, rotate, embellish or attempt to
recreate the Reactions. Never alter the
proportions
and
shape
of
the
Reactions
Facebook Inc. - All rights reserved.
(and surrounding UI) for any reason.

www.bbddenhaag.nl

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.

John, Martijn en Jasper Jellema
Facebook Brand Guidelines

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.

Boudewijn Regenbogen
Like

Love

Haha

Wow

Sad

Docent Kappersacademie

070 - 323 92 21/ 06 -234 001 38

����

Angry

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).
18
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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.

NSU 1000C
E

n ja hoor, daar stond hij aan de Zwedenburg waar ik recentelijk doorheen reed.
Een witte NSU 1000C met knalrode skai/
stoffen bekleding uit eind jaren zestig. Tegelijkertijd bedacht ik mij dat daar ergens in de buurt
Simone Blom woonde, met wie ik in mijn tienerjaren regelmatig danste tijdens de vrije dansmiddagen en –avonden bij Dansschool Van der Meulen
aan de Laan van Meerdervoort. Een beauty die
Simone, maar dat terzijde.
Eigenlijk heb ik zelf nooit zo
veel gehad met NSU als auto,
maar ik was wel onder de
indruk van de kleine, fraaie
details op dit model en ook
op de kleinere broer, de Prinz.
Allereerst mooi chroomgebruik
als striping rondom de hele auto
op een wat carosserie-overhangende rand. Heel mooi daarin
verwerkt de handgreep en de
daarin passende rechthoekige drukknop met daarin het
sleutelgat. Eenzelfde mooi detail
was het overhangende randje
boven de drie gelijkvormige,
ronde achterlichten en de fraaie
chromen claxonring op het
stuur, de inbraakveilige draaiknop voor de tochtraampjes,
de smaakvolle doorvoering van
rood als kleur in de vloerbedekking, stoel- en portierbekleding.
Opmerkelijk vond ik ook de
cleane dashboardindeling. Een

grote klok als snelheidsmeter
en links en rechts daarvan een
kleiner klokje. Geheel links
vier tuimelschakelaars in een
chroom omlijst rechthoek, in
het midden ruimte voor een
optionele radio, daarnaast een
uitklapbaar asbakje en daarnaast het handschoenenkastje.
Superdegelijk Duits.

De motor, een vier cilinder benzinemotor met 996 cc en 43 pk,
waarbij je er twintig tellen over
deed om van start op de honderd te komen. Nadeel van de
motor achterin was natuurlijk
de zijwindgevoeligheid, maar
dat werd meestal opgelost met
een zak zand voorin. Ik kan mij
herinneren dat het stuur wat
platlag en niet recht voor je zat,
maar wat naar het midden toe
geplaatst was, zodat je er niet
helemaal lekker achter zat. Het

meubilair zat prima. Ook Duits
degelijk. Ondanks het bescheiden formaat van de auto kon je
nog aardig wat bagage meenemen. Voorin kleine koffers en
tassen en doordat je de leuning
van de achterbank kon neerklappen kon je daar ook nog het
nodige kwijt. Bestelautoruimte
noemde NSU dat zelf, maar dat
was wel lichtelijk overdreven.

In beide zijpanelen achterin
waren ook nog wat praktische
opbergvakken voor wat kleine
zaken. Deze NSU 1000C stond in

de prijslijst voor 5.750 gulden
in die tijd. Rijden met deze NSU
was een verrassend genoegen,
want je kon er zeer sportief
mee rijden. Een felle acceleratie,
waarbij je lekker kon doortrekken in de versnellingen. Hij
had een topsnelheid van 130
kilometers per uur.

Het bijzondere was dat je er ook
goed schakellui mee kon rijden,
zoals 40 in zijn vier. NSU was in
die tijd een leuk automerk. In
1957 was het geboortejaar van
de NSU Prinz, een wat kleiner

Beauties of the Sixties (18)
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.

Als ik naar deze foto kijk
van de Jensen Interceptor
II en het fotomodel, moet
ik weer denken aan de
hit van Malcolm Roberts
“May I have the next
dream with you dear”.
Het meest opvallend
was die aparte chroom
omrande glazen
achterkant. In beide
gevallen moeten we
het op deze foto met de
voorkant doen.

model met een hoog aaibaarheidsgehalte.

In de loop der jaren werd de
modelrange uitgebreid met de
1000C en zelfs met een SportPrinz Coupé. Een heel elegant
model dat alleen leverbaar was
in de kleur rood en lilienweiss.
Tevens werd aan het assortiment de NSU Spider toegevoegd.
Een cabriolet-versie met de
sensationele Wankelmotor.
John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

John Vroom (autojournalist)
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Huishoudelijke verzorging

Belangenbehartiger vóór, dóór en
met senioren in de Haagse regio
en onafhankelijke spreekbuis voor
ALLE senioren in de regio.
• Het Senioren Collectief is een
belangenvereniging voor en door senioren
• Brengt belangen van senioren onder de
aandacht bij:
gemeentelijke politici en beleidsmakers.
• Geeft onafhankelijke clientondersteuning
en advies door geschoolde vrijwilligers
over WMO, WLZ, PGB, inkomen, werk en
pensioen.
• Geeft hulp bij thuisadministratie
• De vrijwilligers kunnen bij u thuis komen
• Heeft belasting invulservice voor
65 plussers.
• Organiseert, reizen, dagtochten, culturele
activiteiten en lezingen.
• Biedt zinvol en uitdagend vrijwilligerswerk
met als motto voor en door senioren.
• Organiseert voorlichtingsmiddagen.
• Organiseert ontspanningsmiddagen.
• Organiseert spreekuren.
• Organiseert onderlinge gesprekstafels
met senioren die met ons mee willen
denken en meepraten over zaken die
senioren in de stad aangaan.
• Heeft maandelijks een gezellige maaltijd.
• Heeft een internetcafé.

En dit alles voor maar
€ 32,50 per jaar!
Ooievaarspaskorting 50%

Senioren Collectief Haaglanden

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

EXPAT
NIGHT
EXPAT
NIGHT

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

A SUBTITLED
MOVIE
NIGHT
A SUBTITLED
MOVIE NIGHT
MOVIES WITH ENGLISH SUBTITLES

Adres:

Marterrade 10
2544 JM Den Haag

MOVIES WITH ENGLISH SUBTITLES

Telefoon: 070 200 20 66
E-mail:

info@seniorencollectiefhaaglanden.nl

Website: www.seniorencollectiefhaaglanden.nl

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden
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Jubileumjaar voor Rock History Tour en
Marcello’s Art Factory and Rock Gallery
D

it jaar is wel een heel speciaal jaar voor
Marcello’s Art Factory and Rock Gallery!
Precies 35 jaar geleden in 1985 richtte
Marcello met een oude zeefdruktafel zijn bedrijf
op aan de Koningin Emmakade. T-shirts werden er
bedrukt, reclameborden geschilderd en er werd
kunst gemaakt.
In de loop der jaren groeide het
aantal klanten en er kwamen
nieuwe spullen bij voor verkoop. Vijf jaar later, in 1990,
kwam Els erbij en was het kun-

stenaarsechtpaar Marcello & Els
een feit. Vanaf die tijd werkte
het kunstenaarspaar met volle
overgave aan een carrière in de
kunst. Op hun eigenzinnige manier deden ze tal van spraakmakende dingen. De kunstwereld
met een ‘grote K’ begreep (en
begrijpt) dat meestal niet. Zo
kochten zij bijvoorbeeld een zogenaamde schildermachine (een
van de eerste digitale printers)
om kunst mee te maken. Dat
werd hen niet in dank afgenomen en ze werden hierom zelfs
meerdere malen telefonisch
bedreigd. Vandaag de dag kan
je geen modern museum meer

Haagse bankier in opspraak

vinden waar geen digitale prints
hangen...

In 2000 besloot het echtpaar om
een galerie met Haagse kunstenaars te beginnen: Galerie
Haags, wat later veranderde
in Rock Gallery. Om bezoekers
naar de Rock Gallery te trekken,
bedachten ze de Rock History
Tour: een busrit van ruim drie
uur met live muziek en rockers
van het eerste uur langs de plek-

ken in Den Haag die belangrijk
waren voor de beatgeschiedenis. De tour bleek succesvoller
dan gedacht en gaat in mei voor
de veertigste keer van start (er
zijn nog tickets verkijgbaar).
Kortom, een jubileumjaar!
Allereerst 35 jaar Marcello’s
Art Factory, vervolgens 30 jaar
Marcello & Els en als klap op de
binnenkort verboden vuurpijl
de 40e Rock History Tour.

V

andaag de dag halen banken en bankiers regelmatig het nieuws. Dat
was aan het begin van de twintigste eeuw niet anders, zoals blijkt uit
dit verhaal over Willem Truffino, een Haagse bankier met liefde voor
rijtuigen.
Haagse bankier
Willem Joannes Joseph Antonius
Truffino (1863-1963) was de
zoon van een Leidse steenfabrikant. Hij ging in 1881 werken bij
de Zuid-Hollandsche Credietvereeniging. Het doel van kredietverenigingen was kredietverlening aan de leden, vaak kleine
handelaren en industriëlen.
Truffino begon als boekhouder
en klom op tot directeur. Hij was
in 1887 getrouwd met de dochter van een majoor, Margaretha
van Engelen. Het paar bleef
kinderloos. Geld was er daarentegen als water. Dat besteedde
hij aan dure paarden en aan een
rijtuig waarmee hij kon deelnemen aan vierspanwedstrijden.
Overigens had hij dit rijtuig en
passant gekocht, toen hij een
Brusselse showroom binnenliep voor de aanschaf van een
nieuw automobiel. Hij woonde
tot 1923 aan Prins Mauritsplein
27 en had zijn stal aan de Ten
Hovestraat 10.

Concours Hippique
Van 1915 tot 1919 verscheen
Truffino met veel bombarie op
het deftige Concours Hippique
in Den Haag. Bij die gelegenheid
overtrof hij als relatieve nieuwkomer gelijk de gevestigde orde.
Hij kwam namelijk met een
‘onberispelijk’ vierspan Hackneys, een Engels paardenras.
En hij had een rijtuig dat een
‘omnibus’ werd genoemd. Zijn
exemplaar staat tegenwoordig

in het Nationaal Rijtuigmuseum
in Leek.

Bedrieglijke bankbreuk
In 1922 ging het echter faliekant
mis. De Zuid-Hollandsche Credietvereeniging ging failliet en
Truffino werd aangeklaagd. De
beschuldiging: hij had - toen hij
al wist dat de bank failliet zou
gaan - schuldeisers bevoordeeld
en hij had met opzet een onjuiste balans laten publiceren om te

Tweespan van Willem Truffino op het concours hippique Houtrust 1915

Nog bestaande stallen van Haagse bankier Willem Truffino aan de Ten Hovestraat in 1910 gebouwd

verdoezelen dat het slecht ging
met de bank. De eis was twee
jaar gevangenisstraf. In 1923
werd hij veroordeeld tot negen
maanden gevangenisstraf wegens ‘bedrieglijke bankbreuk’.
De curatoren van het faillissement stelden hem aansprakelijk
en eisten ƒ1.700.000 omdat hij
als directeur van de Zuid-Hollandsche Credietvereeniging
leningen had verstrekt boven
ƒ30.000 terwijl hij daarvoor niet
gemachtigd was. Truffino vocht
tot aan de Hoge Raad, maar de
curatoren wonnen.
Hoe het afliep
Willem Truffino woonde even

aan de Wassenaarseweg 39 en
was daarna ‘zonder vaste woonof verblijfplaats’. Ondertussen
was Margaretha overleden,
waarna Willem hertrouwde met
de 27 jaar jongere Christina Maria de Fraiture. In 1935 schreef
hij zich vanuit Brussel weer
in Den Haag in. Daar is hij als
bijna honderdjarige nog altijd
kinderloos in een bejaardenhuis
overleden.
Jacqueline Alders (met dank aan de
Stichting Hippomobiel Erfgoed)
info@jacquelinealders.nl
Stadswandelingen en Fietstours
in Den Haag
www.ikgidsudoordenhaag.nl
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Van Starlift naar Lift
A

ls men tegenwoordig in een lift stapt, zijn
deze meestal van het merk Kone, Otis of
Thyssen. In oudere liften komt men vaak
nog de naam van Starlift tegen, een grote liftenfabriek die was gelegen aan de Westvlietweg onder
bezielende leiding van D. Stoop. Wat weinig mensen weten is dat deze fabriek in 1926 werd opgericht door B. Star, vandaar de naam.
Door omstandigheden raakte Star
de fabriek in de Tweede Wereldoorlog kwijt en begon hij met
zijn zoon een liftenfabriek in de
Haagse Rembrandstraat onder
de naam Star en Zoon. Starlift
ging verder aan de Westvlietweg
en werd in 1959 overgenomen
door D. Stoop. De fabriek werd
in december 1966 getroffen door
een grote brand, maar werd weer
opgebouwd. In 1992 werd het
bedrijf overgenomen door Kone
liften. Onder de naam Kone-Starlift werd het bedrijf voortgezet
tot 2001, waarna de naam Starlift
verdween en als Kone werd voortgezet. De heer Stoop, sponsor van
diverse sportverenigingen, overleed in 2007 op 87-jarige leeftijd.
In het markante pand aan de Westvlietweg heeft een werkgroep van
de Tramweg Stichting vanaf 13
november 1976 in een Romneyloods gewerkt aan de restauratie
van het Budapester tramstel B 412
van de blauwe tram, ex NZH. Op
12 december 1985 is het gerestaureerde overgebracht naar het
NZH-vervoermuseum in Haarlem.
In het pand aan de Westvliet huist
tegenwoordig groothandel Sligro.
Maar nu terug naar het onderwerp
van vandaag: Liftbouw Nederland. Ik kwam daar in 1976 te
werken, als voormalig werknemer

van Rollo B.V. die een aantal
MAN-liften in beheer had, maar
deze overdroeg aan dochteronderneming Liftbouw Nederland.
De heer Star was inmiddels uit
het bedrijf verdwenen en had de
zaak doorverkocht aan Rollo, die
het bedrijf onder dezelfde naam
voortzette. De zaak was gevestigd aan de Rembrandtstraat 70A
en was gesitueerd in een aantal
geschakelde portocabins voor het
kantoorpersoneel en een aantal
Romneyloodsen, die de fabriek
vormden en de tekenkamer.
Voorin het kantoor was de
boekhouding gevestigd, die werd
gevoerd door de strenge en deftige
mevrouw Freyser, die samen met
haar man een juwelierszaak had in
de Voorburgse Herenstraat. In het
kantoor ernaast zat de bedrijfsleider, de heer Bolle, een man met
humor maar zeker ook met gezag.
Met bassende stem maakte hij
iedereen duidelijk dat zijn wil wet
was, maar wel met een knipoog.
Zijn rechterhand was Walter de
Mos. Daarnaast was de administratie waar de dames Wilmink en
Resman de scepter zwaaiden. Het
hoekkantoor was het domein van
hoofd inkoop, de heer Zuurmond,
en ondergetekende werd daar zijn
rechterhand. De heer Zuurmond
stond bekend om zijn gretigheid.

Opladen van een liftcabine met de heren Visser, Keus en de Mos, 14 augustus 1976

De fabriek van Esscher aan de 2e van der Kunstraat. Foto: collectie Haags Gemeentearchief. .

Relatiegeschenken van leveranciers verdwenen direct in zijn
colbert. Zo kreeg uw auteur een
keer een enorme ballpoint van een
van de vertegenwoordigers die
direct moest worden ingeleverd
bij de chef. Zuurmond stak de pen
in zijn colbert en ging in vergadering. Toen de temperatuur in het
kantoor opliep, deed hij zijn jasje
uit en moest tot zijn afgrijzen ont-

dekken dat de pen door de warmte
was leeggelopen en colbert en
overhemd voorgoed hadden
verpest. Ook hadden de dames
een keer iets te vieren en Marian
deelde bonbons uit. Voor de grap
hadden ze tussen het lekkers een
extra grote bonbon geplaatst,
afkomstig uit fopwinkel Amusa in
de Passage. Deze bonbon was op
smaak gemaakt met peper, zout
en sambal. Het was te verwachten
dat Zuurmond de grootste bonbon
zou pakken en dat gebeurde ook.
Reeds bij de eerste hap verschoot
de ongelukkige van kleur en
haastte zich naar de toiletruimte
om de mond te blussen. Op zijn
bureau was het achtergebleven
kunstgebit met restant bonbon de

De betreffende Opel Kadett

stille getuige van de catastrofe die
zich zojuist had afgespeeld.
Bij LBN was het gebruikelijk dat
onderdelen voor de liften werden
opgehaald bij de groothandel om
verzendkosten te besparen, maar
ook om er snel over te kunnen
beschikken. Toen Zuurmond met
pensioen ging mocht ondergetekende in zijn Opel Kadett van het
type B de bestellingen ophalen,
hiertoe aangespoord door magazijnmeester Keus die via een vernuftig kaartsysteem nauwlettend
de voorraad bewaakte. Op een dag
kwam ik terug van de verffabriek
met de kofferbak vol blikken rode
menie. Bij het opendoen van de
koffer om de aankoop over te
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tbouw Nederland

achter de tekentafels stonden.
Bard rookte graag op zijn gemak
een shagje en de heren hadden
hiertoe een vernuftig waarschuwingssysteem aan het begin van
de gang gemaakt, zodat er een
grote rode lamp ging branden als
iemand de tekenkamer naderde.
De heren waren dan ook immer
druk tekenend achter de tafel aan
te treffen.
In 1977 werd het pand te klein en
verhuisden we naar de voormalige
fabriek van Escher aan de tweede
van der Kunstraat. Mevrouw
Freyser ging niet meer mee, en
werd vervangen door boekhouder Nico Buys. In de enorme
kantine werden twee tafeltennistafels geplaatst waar in de pauze
toernooien werden gehouden.
Chef buitendienst, Leen van
der Meer had daar nog eens een
akkefietje toen hem, gekleed in
witte spijkerbroek, een keer in het
heetst van de wedstrijd tijdens een
smash een wind ontsnapte en hij
aan de diarree bleek te zijn. De
witte broek bewaarde geen geheimen en al snel was het ongelukje
zichtbaar voor het juichend publiek. De wedstijd werd gestaakt
en Leen vertrok naar huis om zich
te verschonen.

dragen aan het magazijn bleek een
tienliterblik te zijn omgevallen en
opengesprongen. Keus wist direct
raad en leegde de kofferbak in een
recordtempo. Hierna kwam hij
terug uit de fabriek met een grote
blokkwast en verdeelde de menie

over de volledige kofferbak. Het
zag er nog netjes en fris uit ook.
Toen ik de Kadett jaren later
aanbood aan sloper Netten viel
het op dat de auto inmiddels vol
roest zat, behalve de klokgave en
roestvrije kofferbak.

In de fabriek waren monteurs
Harry en Kees belast met het fabriceren van liftcabines. Zodra er
één of meer kooien klaar waren,
kwam de vrachtwagen en kwam
iedereen helpen om de bestellingen op de vrachtwagen te laden.

Het tennistoernooi op 9 december 1977. Terwijl collega’s toekijken speelt van der Meer zijn laatste match voorafgaand aan het vervelende ongeval.

Naast de kooien waren dit de
apparatenkasten, liftgeleiders en
verdere toebehoren.
Tenslotte moet ik nog de tekenkamer noemen, geheel achterin het
pand waar constructietekenaars
Bard Visser en Hans Hartog

Het is allemaal voorbij, LBN is
gesloten, de fabriek werd gesloopt
en ook Starlift bestaat niet meer.
Ik ben benieuwd of er in Den
Haag nog liften zijn van het fabrikaat Liftbouw Nederland, zichtbaar op het bedieningsplateau. Als
dat zo is, hoor ik het graag.
Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl
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Bent u op zoek naar nieuw personeel of een vrijwilliger?

PERSONEELSADVERTENTIES
MENTOREN
GEZOCHT
Mentorschap Haag en Rijn zoekt in de regio’s Den Haag en Delft e.o.:

Vrijwilligers die MENTOR willen zijn
Een mentor kan optreden als (wettelijk) vertegenwoordiger voor mensen die vanwege
een verstandelijke beperking, dementie, of een psychiatrische stoornis, niet meer in staat
zijn om (geheel) zelfstandig beslissingen te nemen. Het betreft vaak mensen die geen
familie meer hebben waar ze voor ondersteuning op terug kunnen vallen.
Mentorschap Haag en Rijn wordt door de kantonrechter tot mentor benoemd en
mandateert de vrijwilliger om de belangen te behartigen op het gebied van verzorging,
verpleging, behandeling en begeleiding van mensen die (deels) wilsonbekwaam zijn.
Voor deskundigheidsbevordering worden regelmatig themabijeenkomsten
georganiseerd. De mentor ontvangt een onkostenvergoeding.
Wij zoeken mensen die:
• Gevoel hebben voor mensen met
dementie, een psychische of
verstandelijke beperking
• In staat zijn indien nodig besluiten
te nemen namens hun cliënt
• Kunnen onderhandelen met zorgen hulpverleners
• Bereid zijn gemiddeld eenmaal per
2 weken hun cliënt te bezoeken
• Minimaal MBO-4 zijn opgeleid

Wat doet het Mentorschap?
• Het werven en selecteren van
vrijwilligers voor het mentorschap
• Zorg dragen voor scholing en
ondersteuning van de mentoren
• Het regelen en begeleiden van het
contact tussen mentor en cliënt
• Het coördineren van de aanvraag
naar de rechtbank.

MAAKT U HET VERSCHIL?

Op woensdag 4 maart starten wij weer met een nieuwe cursus voor mentoren
(4 dagdelen op wo 4, di 10, wo18 en wo 25 maart).
Heeft u belangstelling voor of vragen over het mentorschap, neem dan contact op:
Ellen Vos
T: 06-1507 0234
M: denhaag@mentorschaphr.nl
Gera Fokkens
T: 06-3164 0646
M: delft@mentorschaphr.nl
WWW.MENTORSCHAPHAAGENRIJN.NL

Bij De Haagse Tijden kunt u een vacature plaatsen in de rubriek Personeelsadvertenties
voor zowel betaald personeel als vrijwillige medewerkers.
U bereikt hiermee per editie circa 175.000 lezers in groot Den Haag.
Vraag naar onze speciale tarieven via 070 - 360 76 76
of e-mail: dehaagsetijden@bruckel.nl

GEZOCHT
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

Ontvang De Haagse Tijden
voortaan bij u thuis!
Iedere 14 dagen ontvangt u de krant bij u thuis in de brievenbus.
U kunt ook een abonnement cadeau geven aan iemand die net als u de liefde deelt van onze stad Den Haag.

JA,

ik neem een abonnement!
Ik ontvang na overmaking van het bedrag
op NL08 RABO 0129 9222 93 t.n.v.
Brückel Reclame BV een jaar lang
De Haagse Tijden in mijn brievenbus.

JA,

ik geef een abonnement cadeau!
Ik maak het bedrag over op
NL08 RABO 0129 9222 93
t.n.v. Brückel Reclame BV

Naam:
Straat + huisnr.:
Postcode + Woonplaats:
Land:
Telefoon:
E-mail:

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

❏ Jaarabonnement Nederland € 75,00

❏ Jaarabonnement buitenland € 95,00

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

❏ Halfjaarabonnement € 40,00

❏ Jaarabonnement € 75,00

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
Wilt u de krant in het buitenland ontvangen?
Ook dat kan! De kosten voor een abonnement
in het buitenland bedragen € 95,00.
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De strenge winter van 1962 - 1963
D

e koudste winter van de vorige eeuw, veel lezers kunnen het zich
vast nog herinneren. Het was bar en boos op de autowegen van
Nederland; er lag veel sneeuw en het was niet weg te krijgen! Elke
morgen moesten wij als veehouder vroeg op om naar de koude open veemarkten te rijden in dat weer. Ik was zeventien jaar en had nog nooit zoiets
meegemaakt en vele oudere mensen met mij ook niet…
Sneeuwval en ijzel
De winter van 1962-1963
bracht ons zware sneeuwval
en -stormen. Maandenlang lag
er ijzel, het was mistig en de
autowegen waren spiegelglad.
Vanaf 20 november begon het
hard te sneeuwen en daarna te
vriezen in 1962; het sneeuwde
37 dagen achtereen! Koeientouwen zaten vastgevroren aan de
hekwerken van de veemarkten,
onze handen waren kapot, onze
tenen bevroren. “Je moet over
je kapotte handen piesen”, zei
een oude boer tegen mij. Wat
werkelijk hielp! De paden op
de veemarkten waren glad, dus
we moesten uitkijken waar
we liepen met de koeien. Deze
winter kwam in de boeken
als de strengste winter van de
twintigste eeuw. Op 18 januari
tijdens de Elfstedentocht was
het min 21 graden. Zelfs de
Noordzee was aan de strandkanten bevroren; het ijs kruide
tegen de kant. Gelukkig hadden
we wel goede kachels in die grote veewagens van Jo Buitelaar
uit het Zuid-Hollandse Rijswijk.
De vrachtwagenchauffeurs
Het IJsselmeer was dichtgevroren, er werden zelfs autorally’s
op gehouden. De Waddenzee
was dicht, kruiend ijs stond tot
meters hoog tegen de eilanden
aan. Positief was dat er veel
zon was op die winterse dagen.
De Friese Elfstedentocht maakte de schaatsers tot helden.
Uiteraard, maar nog grotere
helden waren de vrachtwagenchauffeurs, die het erg moeilijk
hadden in het ijskoude winterse
Nederland van die jaren.

De A12 Den Haag –
Duitse grens
De autoweg bij de Duitse grens
Arnhem – Utrecht - Rotterdam
was bedekt met een halve
meter sneeuw en ijs, de Rijn
dichtgevroren. Er was een
Duitse tankwageninvasie;
tientallen van de honderden
lege tankwagens waren op
weg naar Rotterdam om voor
Duitsland olie te gaan halen. Ze
lagen ondersteboven of op haar
zijkant langs de autosnelweg
A12; gelukkig allemaal leeg. De
sneeuw was niet weg te krijgen
door Rijkswaterstaat. Ook de
Merwede, Lek, de Waal en de
Rijn waren allemaal dichtgevroren, geen enkel schip voer
meer de Rijn af naar Duitsland.
Duitsland zonder
grondstoffen
Duitsland kreeg zijn grondstoffen niet meer aangeleverd. De
Nieuwe-Waterweg was bedekt
met grote ijsschotsen maar de
zeeschepen bleven binnen komen, mede door de ijsbrekers
die daar voeren van en naar
Rotterdam. De scheepsstukadoors moesten hun goederen snel kwijt naar Duitsland
en Frankrijk. Per spoor ging
dat maar mondjesmaat, want
ook de spoorlijnen waren dicht
gesneeuwd en de wissels werkten niet meer. Het treinverkeer
stond muurvast middenin
de winter. Het enige alternatief was om de goederen per
vliegtuig of per vrachtauto af te
voeren. Aangezien het vliegtuig
veel te klein en te duur was,
werd het de vrachtwagen. De

vrachtwagenchauffeurs hadden hun handen vol om op de
weg te blijven. De groenten uit
het Westland moesten worden afgevoerd naar Duitsland,
Frankrijk, Zweden en verder;
men moest toch eten, waar in
Europa dan ook! Dit alles ging
toen per vrachtauto, gelukkig toen nog bezet met twee
chauffeurs. Ga er maar aanstaan met zo’n wagen met een
totaalgewicht van zo’n 55 tot
60 ton, als die gaat glijden op
een spekgladde weg… Proficiat
voor deze mannen!

De beesten stonden warm
Alles bevroor, de koeienpis,
de asem van de koeien. De
touwen zaten vastgevroren op het hekwerk van de
veemarkten omdat de koeien
eraan likten, en om deze los te
krijgen gingen je handen haast
kapot. Tijdens het rijden zag je
een bonk ijs vanaf de radiateur tot aan het einde van de
veewagen: van voor tot achter
zaten de wagens vol ijs, een
ijsklomp van achttien meter
lang, het was ongelooflijk! Had
ik toen maar een camera bij
me gehad. Het was mooi, maar
erg gevaarlijk. We deden ons
uiterste best om de beesten op
een redelijk normale manier
te vervoeren, wat wonderwel
lukte. De koeien stonden warm
kop aan kont op een dikke laag
zand en stro in de veewagens.
Het belangrijkste voor ons
was dat de dieren lekker
warm stonden in die vreselijke winter, die soms als hel
aanvoelde. Vaak dacht ik: was
ik maar op school gebleven!
Maar moedertje Voort had
de centjes hard nodig daar
thuis in die Kerklaan. Daar was
het gelukkig wel altijd warm,
al kwam de warmte alleen van
een rond, zwart potkacheltje
in die kleine voorkamer van
de driekamerwoning in dat
mooie landelijke Rijswijk bij
Den Haag.

Piet van der Voort
vdvoortprins@hotmail.com
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Oorlogswinter 1944 - 1
I

k ben geboren op de Westvlietweg, in
het toenmalig geheten Stompwijk en via
Leidschendam tegenwoordig Den Haag,
recht tegenover Hofwijck, het buitenhuis van de
gebroeders Huygens. Het was ver in de zomer in
1944 dat mijn vader nog wat pootaardappelen op
de kop kon tikken. Weliswaar was het wat laat in
de tijd en bovendien was de hoeveelheid zo gering
dat mijn vader inventief genoeg was om de aardappelen in vieren te snijden. Hij had een bloemisterij, maar werd in de oorlog gedwongen om ook
groente te telen. Toch was er nog grond over om
de in vieren gesneden aardappelen te poten. Hij
kon dus met zijn grote gezin gerust de komende
winter van 1944-1945 ingaan. Wie schetst echter
zijn verbazing toen de volgende morgen alle in
vieren gesneden aardappelen door een hongerige buitenstaander uit de grond waren gewoeld
en meegenomen. En pootaardappelen waren niet
meer te krijgen. Je begrijpt dat hij een zorgelijke
tijd tegemoet ging.
Ruil in de Hongerwinter
De herfst kwam en daarna de
winter. Voor het eerst werden de
bloembollen - die anders de grond
in gingen om te zorgen dat er voor
de Kersttijd bloemen waren - niet
in de grond gestopt. Bloembollen werden nu voor consumptie
gebruikt, alsmede de suikerbieten
die mijn vader weer ergens had
bemachtigd. Af en toe kon hij nog
weleens wat ruilen, maar om de
honger van twaalf kinderen te stillen was een pakje boter niets, laat
staan een brood. Maar voor een
eiken- of een mahoniehouten deur
was wel eens wat te ruilen. En die
lagen er voldoende bij onze buren,

een houthandel, waar al het hout
en glas opgeslagen was dat kwam
van de afbraak van woningen uit
Den Haag, waar de Atlantikwall
werd gebouwd. Mijn vader had
netjes aan de pastoor gevraagd of
hij die deuren mocht weghalen om
te ruilen voor eten en de pastoor
vond dat goed. Zo gingen wij de
Hongerwinter in. Inmiddels kwam
zijn zus Ewaldine, moeder-overste
in het klooster in Wervershoof,
ter ore dat haar broer met gezin
een heel moeilijke tijd inging.
Zij bood mijn vader aan om een
vijftal kinderen naar Wervershoof
te laten komen, waarvoor zij een
plaatsje bij enkele gezinnen had

De bevrijdingsoptocht met Jan Veelenturf vooraan

Truus, nichtje Jeanne, Ewal, André, Jan, Nel, en nichtje Ans met tante zuster Ewaldine

Ford luxe wagen uit 1934 en fiets met surrogaatbanden

kunnen vinden. Hoe in Wervershoof te komen? Mijn vader had
alleen nog maar een onderstel van
een bakfiets, waarvan de banden
verteerd waren. Op het onderstel
werd een deur vanuit de houthandel bevestigd en voor de banden
maakte mijn vader van oude
autobanden een paar zogenoemde
antiplof-banden. Dit werkte wel
maar je moest wel een extra band
meenemen, plus gereedschap en
ijzerdraad. Het was immers een
lange weg van Leidschendam naar
Wervershoof.

Tocht per bakfiets
In januari 1945 werd de tocht
aangevangen met vijf kinderen,
te weten Ewal (zes jaar), André
(acht), Nel (elf), Truus (twaalf)
en ikzelf (dertien jaar oud). Warm
aangekleed en tezamen met een
paar koffers kleding vertrokken
wij op de bakfiets via de oude
weg, de huidige A4 richting
Schiphol. Een auto reed achter
ons en tegelijkertijd hoorden we
vliegtuiggeronk. De auto stopte
en de inzittenden vlogen richting de kant van de weg. Vader

stopte eveneens en wij moesten
ook snel in de kant gaan liggen.
Het bleek een Spitfire te zijn die
naar beneden dook en een salvo
richtte op de auto. Nadat deze uit
zicht verdween, klommen wij wat
bleekjes weer op de bakfiets en
mijn vader trapte weer verder. Via
Amsterdam kwamen we laat aan
in Purmerend. Onze slaapplaats
vonden wij middenin Purmerend
in een wagon van de blauwe
tram, leeg en onverwarmd. Ons
voorbeeld werd gevolgd en zo
kregen we gezelschap van een
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1945 in Wervershoof
ons was. In het klooster werd mijn
kleding gewassen en het verstelwerk gedaan. En natuurlijk ook de
kousen gestopt; daar zaten nogal
eens gaten in, want als we buiten
speelden, schopten we gauw onze
klompen uit en liepen we op onze
sokken verder.

man, die zich in de andere hoek
van de tram nestelde. Wat ik mij
nog goed herinner, is dat we van
de jeuk geen oog dicht deden. Het
stikte namelijk van de vlooien,
een niet onbekend gebeuren in
die tijd. De volgende dag weer
verder op de bakfiets naar Hoorn,
waar we in de stationshal, bij de
gaarkeuken, een heerlijke kop
soep konden bemachtigen. Via
Zwaagdijk kwamen we in Wervershoof aan waar we een warm
onthaal kregen.
Les in het klooster
Vanuit het klooster kwam ik
terecht in het gezin van Jaap
Koopman, die Blauwe Jaap werd
genoemd, naar zijn grote neus,
die blauw gekleurd was. Naast
het grote gezin zelf was er nog
een onderduiker, Klaas Lepel
uit Krommenie. Van het verblijf
bij de familie Koopman herinner ik mij nog de eerste meikaas
die door Trijn werd gemaakt,
samen met haar moeder Anna.
Een andere herinnering is dat ik
daar geslaapwandeld heb en dat
men mij eens uit de dakgoot heeft
moeten praten. Soms moesten de
koeien met de praam naar een ander stuk weiland worden gebracht.
Doodsangsten stond ik uit wanneer de koeien dwars in de praam
tegen elkaar aan begonnen te
bewegen. Elke dag moest ik naar
het klooster waar ik les kreeg van
een zuster, wier naam ik vergeten
ben. Wel die van zuster Mechtildus, die verantwoordelijk voor

Ongemerkt verzet
In die tijd heb ik ongemerkt in het
verzet gezeten; regelmatig werd
ik met een typische boodschap als
“De aardappelen zijn beschikbaar”
of “De tarwe wordt gemalen na de
haver” ergens naartoe gestuurd.
Zuster Ewaldine had het op de
scholen voor elkaar gekregen aan
de kinderen te laten vragen om elk
een zakje bonen, tarwe, haver of
uien mee te nemen voor een groot
gezin in Den Haag. Zo kwamen er
heel wat kilo’s etenswaar binnen.
Vader toog met de tarwe, haver
en de rogge naar de molen om te
laten malen. De molenaar vond het
vreemd om haver te malen, maar
vader vertelde hem dat dat voor
zijn grote gezin was. En omdat
hij overal zijn trouwboekje mee
naartoe nam, kon hij dat laten
zien. De molenaar vond dat zo erg,
dat bij het ophalen van de gemalen
granen het merendeel in tarwe
klaar stond. Op de terugweg werd
mijn vader regelmatig aangehouden. Maar het trouwboekje met
de daarin vermelde kinderen was
voldoende om hem ongestoord
door te laten gaan. Zo kon mijn
vader zijn overige gezinsleden in
leven houden.
Terug naar Leidschendam
Na de bevrijding duurde het nog

De Neuvel, boerderij van de familie Koopman

Ouderlijk huis van Jan Veelenturf, Westvlietweg 70

tot half juni eer mijn vader ons
kwam ophalen; met een oude, in
de oorlog verstopte T-Ford van de
familie Verwer, een goede vriend
van mijn vader. De brandstof was
vliegbenzine, opgevangen van
een aangeschoten vliegtuig dat in
1944 vanuit Duitsland vóór Den
Haag achter onze tuin zijn vleugeltanks afwierp om wat hoger
te kunnen klimmen, om zo over
de kerktorens van Den Haag naar
de Noordzee te kunnen vliegen
om daar door de Engelse vloot
opgepikt te worden. De vleugeltank was in onze sloot gevallen
waardoor een put ontstond vol
met vliegbenzine. En als bloemist
had je nogal wat emmers, dus
heeft vader Veelenturf heel wat

litertjes benzine gehaald. Via
Amsterdam, waar we meermalen
werden aangehouden - een auto
was immers nog zeer zeldzaam
- kwamen we uiteindelijk in
Leidschendam aan, waar het grote
gezin werd herenigd.
Het leven nadien
Het gewone leven vangt dan
weer aan. Verlichte examens op
school, omdat de omstandigheden
voor studeren zo slecht waren
in de laatste oorlogsjaren. Na
de examens het volle leven in.
Ik solliciteerde bij de Bataafse
Petroleum Maatschappij, waar ik
mijn hele verdere leven tot aan
mijn pensioen verbleef. Dan raken
de oorlogsjaren voor een kind

van dertien jaar in de vergetelheid. Maar na vijftig jaar kwam
er een gelegenheid om weer naar
Wervershoof te gaan vanwege een
uitnodiging van het gemeentebestuur voor het vieren van vijftig
jaar bevrijding. Omdat ik - zonder
het te weten - in het verzet had
gezeten, was ik ook uitgenodigd.
Er hing zelfs een foto van mij op
de tentoonstelling. Het was een
mooie dag te midden van oude
bekenden. Zal ik dat dit jaar nog
eens herhalen, nu dit 75 jaar geleden is geweest? De herinneringen
zijn er nog, die staan glashelder
voor de geest.
Jan Veelenturf
jan@veelenturf.eu

pagina 20

Dinsdag 18 februari 2020

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

Deze week bij

Onze huurder Farber
Zwaanswijk Advocaten heeft
bewust voor een kantoorruimte
met een monumentaal
interieur gekozen. Met name
vanwege de huiselijke sfeer van
het pand; ‘Iedereen voelt zich
hier op zijn gemak, dat komt
de vertrouwelijke band tussen
advocaat en cliënt ten goede.
Het Brediushuis voldoet aan dit
voor ons belangrijke criterium‘.

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.

TIM FARBER &
GUIDO ZWAANSWIJK

FARBER ZWAANSWIJK
ADVOCATEN
PRINSEGRACHT 6

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.

Bouw mee
aan Haags karakter!
Word certificaathouder

89.3 Radio West op zaterdag

Sjaak Bral

Broodje Bral op 89.3 FM

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

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
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


AD PATRES, afscheidsaula en rouwcentrum kunnen de start zijn van een
volledig verzorgde uitvaart, zowel begrafenissen als crematies.

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.

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

Download de gratis Omroep West app.

Omroepwest.nl
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Haagse beeldhouwer Dirk Bus
I

n de loop der
tijd zijn er Hagenaars geweest
die onze stad mooier of
leuker hebben gemaakt.
We lopen of rijden iedere dag langs het resultaat van hun werk, vaak
zonder het bewust te
zien. Zo’n Hagenaar is de
beeldhouwer Dirk Bus.
Dirk Bus
Dirk Bus is in 1907 geboren in Den
Haag. Hij studeerde beeldhouwen
aan de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten in Den Haag
en de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Naast
zijn kunstenaarschap was hij ook
bestuurlijk actief, hij was lang voorzitter van Pulchri. Gelukkig heeft de
Gemeente Den Haag al bij zijn leven
zijn betekenis voor de stad erkend.
Bij zijn 70ste verjaardag ontving hij
van de toenmalige wethouder Vink
de gemeentepenning voor bijzondere diensten. Uiteraard in de Pulchri
Studio.
Gebouwen en bruggen
Het werk van Dirk Bus is te bewonderen op diverse plekken in Den
Haag. In parken en op pleinen, aan
gebouwen en bruggen. Niet alle
gebouwen zijn er nog, maar daar is
een mooie oplossing voor gevonden. Ik ben met opzet vaag, omdat
ik u aan het werk wil zetten: waar
in Den Haag zijn de beelden op de
foto’s te vinden?

Er valt geen prijs te winnen
Maar weet u veel van de beelden te
plaatsen, kunt u uzelf een schouderklopje geven. Nadat u uw huiswerk
heeft gedaan, kunt u de antwoorden
onderaan deze pagina vinden.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl

Stadswandelingen en Fietstours
in Den Haag
www.ikgidsudoordenhaag.nl

Antwoorden:
A - Lijnbaan Brug
B - Lijnbaan Brug
C - Sweelinckplein
D - Sweelinckplein
E - Burgemeester Monchyplein Ornamenten afgebroken stadhuis
F - De Constant Rebecquestraat gevel
KPN gebouw
G - Lijnbaan Brug
H - Scheveningseveer
I - Lijnbaan Brug
J - Burgemeester Monchyplein Ornamenten afgebroken stadhuis
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Sneeuw in Den Haag

Wellicht het mooiste crematorium van Den Haag en Zuid Holland. Een
intiem gebouw te midden van de duinen en de bomen van Den Haag.
Een grote ruimte met uitgebreide mogelijkheden om een afscheidsreceptie luxe, uitgebreid of to the point. Voor de kleinere crematies is er
ook de prelude afscheidssalon.
Vraag uw uitvaartbegeleider of ondernemer naar de mogelijkheden van
deze locatie. Ook open in de weekenden en avonden.

Sneeuwvlokken dwarrelen door de lucht
Nestelen zich op een tak van een boom
De grijze lucht, de kou, maakte je loom
Meeuwen scheerden laag, sloegen op de vlucht
Sneeuw op de toppen van de duinen
De Hofvijver raakte langzaam bevroren
Schaatsen geslepen, de Hockey en de Noren
Met je slee door het Haagse Bos struinen
Mijn Den Haag kleurde langzaam maar zeker wit
Koek en zopie, glijbanen, een sneeuwballengevecht
Lijn elluf staakte noodgedwongen en krakend zijn rit
Koning Winter zat weken op zijn troon, temperaturen slecht
IJsbloemen nog op de ruiten, IJspegels op
het beeld van Johan de Witt
Genieten op de ijsbaan in het Zuiderpark,
toen waren de winters nog echt

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

Ketelvervanging &
Reparatie binnen 1 dag

Cor van Welbergen, Cor.Welbergen@minbzk.nl

Hennink ontzorgt!
• Complete verbouwingen • Timmerwerkzaamheden
• Pleisterwand afwerking • Tegel werkzaamheden
• Technisch onderhoud • Eindschoonmaak

• Service abonnementen voor:
HR-VR ketel, geiser, boiler en airconditioning
• Particulier, bedrijf en VVE’s
• Plaatsing & service in uw regio!

• Totaal installateur • Duurzame oplossingen
• Storingsdienst • Witgoed vervangen
• Loodgieter • Mechanische ventilatie
• Dak reparaties • Badkamer • Sanitair

VERD OOK
UUR
WONI ZAMING
N
ADVIE GEN
WA R M S &
TEPO
MP

• Elektra • Keukens • CV nieuw / reparatie

BEL VOOR ADVIES

(0900) 0105

(lokaal tarief)

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

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

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

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden
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Mijn fotoreportage van de Markthof
I

n 1967 maakte ik als jonge fotograaf
een reportage over de opening van de
Markthof aan de gedempte Gracht. Ik
had totaal geen idee van de achtergronden van dit
project. Het bleek dat daar een lange geschiedenis
van een vroeger welvarende joodse buurt achter
het Spui en omgeving Nieuwe Kerk, Stille Veerkade
en Paviljoensgracht aan vooraf was gegaan.
Rond 1900 waren er al handelsactiviteiten te vinden in de
‘Nijverheids Markthal’. Maar met
de Tweede Wereldoorlog en de
deportatie van de Joden naar
de vernietigingskampen werd
de bijna 20.000 leden tellende
gemeenschap nagenoeg uitgeroeid. Een van de overlevenden
was de rijke alleenstaande Levi
Lassen (1884-1962) die in 1946
vanuit New York terugkeerde.
Wat hij aantrof was een wijk
in verval. Voor de oorlog was
hij een succesvol zakenman en
bezat veel onroerend goed in de
buurt. Er was hem veel aangelegen de wijk weer nieuw leven in
te blazen.
Levi Lassen wilde van de
Gedempte Gracht als eerbetoon aan de niet teruggekeerde
Joodse bewoners weer een
bloeiend handelscentrum
maken en begon in de omgeving
panden op te kopen. Daartoe
werd in 1957 de Stichting Levi

Lassen opgericht. Als secretaris
benoemde Lassen zijn rechterhand en voormalig lid van de
Tweede Kamer voor de KVP,
Karel van Rijckevorsel. Door
andere plannen van de gemeente en de Bijenkorf moesten de
plannen worden bijgesteld.
Lassen ging in onderhandeling
met de gemeente en de toenmalige Centrale Vereniging voor
Markt-, Straat- en Rivierhandel
over een “tijdelijke overdekte
markt” op eigen grond van de
stichting. Men was enthousiast.

Lassen heeft de opening van
zijn droom niet meer mogen
meemaken: op 5 maart 1962
overleed hij ten gevolge van een
hartaanval. Onder de bezielende
leiding van zijn vertrouweling
Karel van Rijckevorsel en in
samenwerking met de Centrale
Vereniging voor Ambulante
Handel kwam in oktober 1967
het eerste deel van de overdekte
markt hoek Spui/Gedempte

Gracht gereed. In mei 1968
werd het deel op de andere
hoek van de Gedempte Gracht
geopend. Daarvan ziet u hier
een aantal foto’s. In 2003 werd
dit toch wel provisorisch opgetrokken oudste deel gesloopt
om plaats te maken voor het
meer permanente en destijds
modernere geheel, zoals we dat
nu kennen.

Ik ben benieuwd hoe lang nog
voordat voor dit inmiddels toch
wel wat gedateerde geheel de
slopers hamer valt…

Met dank aan Joop Christiaanse,
destijds financieel- en statutair
directeur van de stichting Levi
Lassen, voor alle verstrekte
informatie en documentatie.
Chris Dulfer
dulfleur@ziggo.nl

Gedempte Gracht, Markthof. Foto: Stokvis, collectie Haags Gemeenterchief.
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Uitgelicht: Agenda Paagman
Laura Starink | interview door Jean-Pierre Geelen

Melcher de Wind | interview over Eindstation Auschwitz

Op zaterdag 29 februari is Laura Starink om 14:00 uur te gast bij
Paagman, vestiging Centrum (Lange Poten 41, Den Haag). Zij
zal naar aanleiding van haar boek Post uit Rusland geïnterviewd
worden door Jean-Pierre Geelen. Aansluitend zal zij signeren.

Op maandag 2 maart is Melcher de Wind – zoon van auteur
Eddy de Wind – om 19:00 uur te gast bij Paagman, vestiging
Fred (Frederik Hendriklaan 217, Den Haag). Hij zal naar
aanleiding van zijn vaders boek Eindstation Auschwitz door
Jean-Pierre Geelen geïnterviewd worden. Aansluitend zal hij
signeren.

Laura Starink
Laura Starink (1954) studeerde Slavische
taal- en letterkunde aan de Universiteit van
Amsterdam. Ze werkte bijna dertig jaar
als journalist voor NRC Handelsblad, als
verslaggever, lid van de hoofdredactie en
correspondent in Moskou.

POST
RUSLAND
uit

1972-2020

Post uit Rusland
Laura Starink, die in de jaren zeventig
in Leningrad studeerde en als journalist
verslag deed van glasnost en perestrojka,
zag Moskou veranderen van grauwe hoofdstad onder het communisme in de rijke
metropool van nu. De Sovjet-Unie onder
Brezjnev maakte plaats voor het Rusland
van Poetin. Een halve eeuw geleden was
het voor haar een land met twee gezichten:
vriendelijk, open en humoristisch binnen
aan de keukentafel, maar hard, gesloten en
huichelachtig in de buitenwereld. Dankzij
de perestrojka van Gorbatsjov roken de
Russen de vrijheid. In het hele wereldrijk
brak een revolutie uit: de machtige Sovjet-Unie viel uiteen en dat leidde tot chaos
en corruptie. Vanaf de eeuwwisseling vocht
Poetin terug en zette Rusland opnieuw als
wereldmacht op de kaart. Post uit Rusland
beschrijft Starinks bijzondere ontmoetingen in alle uithoeken van het land, maar is
bovenal een lofzang op de eenlingen die het
systeem weerstaan.

Laura Starink

Meer info:
www.paagman.nl/laura-starink

Eindstation Auschwitz
In 1942 meldde de Joodse arts Eddy de
Wind zich vrijwillig aan als arts om in
Westerbork te werken, in de veronderstelling dat hierdoor zijn moeder uit het kamp
zou worden vrijgelaten. Bij aankomst bleek
zijn moeder echter al op transport gezet
naar Auschwitz. In Westerbork ontmoette
De Wind de achttienjarige verpleegster
Friedel. Ze werden verliefd en trouwden in
het kamp. Samen werden ze in september
1943 naar Auschwitz gedeporteerd. Eddy
belandde in barak 9, waar hij werd tewerkgesteld als Pfleger van Poolse gevangenen.
Friedel in barak 10, waar de medische experimenten werden uitgevoerd. Pas na de
oorlog, die ze beiden op miraculeuze wijze
overleefden zonder dat van elkaar te weten,
vonden ze elkaar terug in Nederland.
In Eindstation Auschwitz doet Eddy de
Wind verslag van de verschrikkingen in

het kamp en analyseert en observeert hij
het gedrag – zowel goed als kwaad – waar
mensen toe in staat zijn. Hij beschrijft
Auschwitz zoals nooit eerder is gezien,
rechtstreeks vanuit het kamp en met de
emotie van dat moment.

Meer info en aanmelden: www.paagman.nl/eindstation-auschwitz

Super Tuesday | Willem Post, Charles Groenhuijsen, Victor Vlam en Maarten Kolsloot

Op zondag 1 maart zijn Willem Post, Charles Groenhuijsen,
Victor Vlam en Maarten Kolsloot om 13:00 uur te gast bij
Paagman, vestiging Fred (Frederik Hendriklaan 217, Den Haag).
Zij evalueren de voorverkiezingen en blikken vooruit op Super
Tuesday 2020. Aansluitend zullen zij signeren.
Dinsdag is de traditionele dag voor
verkiezingen in de Verenigde Staten.
Super Tuesday verwijst naar een of meer
verkiezingsdagen in het begin van een
presidentieel primair seizoen van de Verenigde Staten (februari of maart) wanneer
het grootste aantal Amerikaanse staten
primaire verkiezingen en caucuses houdt.
De specifieke staten die voorverkiezingen
houden op Super Tuesday variëren van jaar
tot jaar, omdat elke staat afzonderlijk beslist. In 2020 zal Super Tuesday op 3 maart
plaatsvinden. Alabama, Arkansas, Californië, Colorado, Democrats Abroad, Maine,
Massachusetts, Minnesota, North Carolina,
Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont
en Virginia zullen allemaal hun presidentsverkiezingen houden op die datum.
Charles Groenhuijsen
Charles Groenhuijsen was jarenlang correspondent in Amerika voor het NOS Journaal.
Tegenwoordig werkt hij als journalist,
spreker en televisiemaker in de VS en in
Nederland. Hij publiceerde een aantal veelgelezen boeken over Amerika, zijn tweede
vaderland, zoals recentelijk Alles gaat
voorbij. Zelfs Donald Trump.

Willem Post
VS-deskundige Willem Post presenteerde
zijn boeken Magie van New York en New
York Specials bij Paagman. In zijn nieuwe
boek Van Arena naar Witte Huis gaat u op
politiek avontuur door het Amerikaanse
platteland.

Victor Vlam en Maarten Kolsloot
Amerika-kenners Maarten Kolsloot en Victor Vlam leggen in hun boek Donald Trump
is niet gek op geheel eigen en heldere wijze
uit hoe het Amerikaanse verkiezingssysteem werkt. Ze blikken terug en vooruit,
analyseren de rol van media en geld, beschrijven het veranderende kiezersgedrag
en vertellen sterke verhalen over obscure
kandidaten en treurige campagnebijeenkomsten.

Meer info:
www.paagman.nl/super-tuesday

Jan Brokken | interview door Arjan Peters

Op dinsdag 3 maart is Jan Brokken om 19:00 uur te gast bij
Paagman, vestiging Fred (Frederik Hendriklaan 217, Den Haag).
Hij zal naar aanleiding van zijn boek Stedevaart geïnterviewd
door literair criticus Arjan Peters. Aansluitend zal hij signeren.
Stedevaart
In de veelgeprezen boeken Baltische zielen
en De gloed van Sint-Petersburg dompelde
Jan Brokken de lezer onder in de verhalen en cultuur van steden en plaatsen. En
zijn reislust reikt veel verder, evenals zijn
kennis over kunst en geschiedenis. Dat
komt tot uiting in het rijk geïllustreerde
Stedevaart, waar in twintig non-fictieverhalen steeds een plaats en een persoon,
meestal een kunstenaar, centraal staan.
Onder leiding van Brokken reist de lezer
naar het Bologna van schilder Giorgio
Morandi, het Venetië van een boekbinder
en het Düsseldorf van beeldend kunstenaar Joseph Beuys. We bezoeken het Parijs
van componist Erik Satie, het Vilnius van
schilder en componist Mikalojus Ciurlionis
en het Bilbao van architect Frank Gehry,
ontmoeten Gustav Mahler in Amsterdam,
de moeder van Italo Calvino in Cagliari en
cellist Anner Bijlsma in Washington dc.
In het meest persoonlijke verhaal neemt
Brokken ons mee naar een schilderij van
Meindert Hobbema, een jeugdliefde en
Middelharnis. In Stedevaart brengt Jan

Brokken zijn bevlogen vertelkunst en grote
liefde voor kunst en cultuur tot een gloedvolle symbiose.
Jan Brokken
Jan Brokken (1949) is schrijver van romans, reisverhalen en literaire non-fictie.
In 1984 debuteerde Jan Brokken met De
provincie, waarmee hij de toon zette voor
de rest van zijn werk.

Meer info en aanmelden: www.paagman.nl/jan-brokken
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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.
De Vergissing - Het Portret Spreekt en Muzee Scheveningen

De voorstelling De Vergissing gaat over
de koloniale oorlog die Nederland
voerde in Indonesië, geschreven door
oud-dagbladjournalist en toneelschrijver
Han Ponneker. Het stuk speelt in OostJava en handelt over de periode 19461949, na de zogenaamde ‘bersiap’. De
voorstelling beschrijft pijnlijk nauwkeurig wat er gebeurde toen ‘onze jongens’
naar Nederlands-Indië werden gestuurd
en wat ze daar meemaakten.
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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

Jonge solisten bij Ciconia Consort

Op zaterdag 22 februari is in De
Nieuwe Kerk in Den Haag het
concert Der blaue Engel, Berlijn &
Parijs in het interbellum te zien van
het Haagse strijkorkest Ciconia
Consort. Het orkest speelt werken van componisten die furore
maakten tussen de beide wereldoorlogen in Berlijn en Parijs.
Solisten zijn de jonge talenten
Maria Pedano (zang) en Anuschka
Pedano (altviool), bekend van onder andere Superkids en Podium Witteman. Ondanks
hun jonge leeftijd, Maria is zeventien en Anuschka is negentien jaar, hebben de zusjes
al een carrière opgebouwd waar menig musicus van kan dromen.
Wanneer & waar: za 22 feb, De Nieuwe Kerk, Spui 175

Op zoek naar de vrijheid; van vluchteling tot Nederlander

Lezing van het Haags Gemeentearchief met als rode draad het indrukwekkende
verhaal van een jongeman bekneld in een wrede dictatuur, zijn intense verlangen
naar vrijheid als ultiem geluk en de offers die hij daarvoor brengt. De lezing behelst
het ontroerende relaas van een jongeman, Sander Terphuis, met een intens verlangen naar vrijheid, en het verlies van al zijn dierbaren als prijs hiervoor. Sander, wilde
graag architect zijn van zijn eigen leven. Om die droom te kunnen waarmaken, moest
hij huis en haard verlaten. Op zijn achttiende ontvluchtte hij het gewelddadige schrikbewind in Iran. In Nederland bouwde hij een nieuw leven op. Een leven in vrijheid
ziet Sander als het ultieme geluk. Sander Terphuis is een mensenrechtenactivist en
ex-vluchteling afkomstig uit Iran. Zijn levensverhaal is even imponerend als nederig
makend. Deze lezing is onderdeel van de viering ‘75 jaar vrijheid’.
Wanneer & waar: woe 26 feb, 12.30, Studio B van de Centrale Bibliotheek, Spui 68

Han Ponneker besloot in 2015 om op basis van tal van historische bronnen én de verhalen
van zijn vrienden die indertijd uitgezonden waren, alles op te schrijven. Hij gaf het stuk
vervolgens in handen van Het Portret Spreekt, waar Gepke Witteveen het bewerkte en er
een play reading van maakte. Het is een indringende vorm geworden van wat je zou kunnen
noemen: documentair theater.

Nederlands-Indië was sinds de zeventiende eeuw het koloniale wingewest dat onze schatkist
met honderden miljarden guldens vulde. Totdat “De gordel van smaragd”, zoals het liefkozend
werd genoemd, in 1942 door Japan werd overvallen en de Nederlanders werden verdreven.
Na de Japanse nederlaag enige jaren later, riep de Indonesische vrijheidsstrijder Ir. Soekarno
de onafhankelijke Republiek Indonesië uit waar Nederland, dat zich echter nog steeds als
rechtmatige eigenaar beschouwde, niets meer te zoeken had. Nederland stuurde een troepenmacht van 120.000 militairen “om de orde te herstellen” en zo begon een oorlog die bijna vijf
jaar duurde en meer dan honderdduizend doden kostte. Achteraf gezien blijft het onbegrijpelijk dat een door de Duitse bezetting en de oorlog uitgemergeld en verarmd land ten koste van
miljarden guldens een legermacht op de been bracht voor een hersenschim.
Wanneer & waar: zo 23 feb & zo 1 mrt, 16.00u, Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 90-92
Anne-Marie Jung in Greens in the Park

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. Donderdag 19 maart en 23 april staat de veelzijdige Haagse actrice, comédienne
en zangeres Anne-Marie Jung er nog één 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 Kilimanjaro beklimt tot een
totaal doorgedraaide influencer. RAM is een
kleurrijke muzikale reis door hun hoofden
en stiekem ook door dat van Anne-Marie,
die gaat rammen tot ze erbij neervalt. Vanwege het intieme karakter is er plek voor
maximaal vijftig gasten. Meer informatie
op www.greensinthepark.nl
Wanneer & waar: 19 mrt & 23 apr, 18u,
Greens in the Park, Kapelweg 18

Getekend. Persoonlijke verhalen van de Japanse bezetting

Op 1 maart opent in het Haagse museum Museon de tentoonstelling Getekend.
Persoonlijke verhalen over de Japanse bezetting. De toegankelijke en aangrijpende
tentoonstelling geeft een indrukwekkend beeld van de bezetting van NederlandsIndië door voorwerpen en tekeningen te verbinden met fragmenten uit dagboeken,
brieven en memoires. In Nederland wonen twee miljoen mensen met een
familiegeschiedenis in het voormalige Nederlands-Indië. Wat maakten families
daar mee tijdens en na de Tweede Wereldoorlog? De tentoonstelling brengt hun
ervaringen dichterbij door herinneringen en verhalen te verbinden aan tekeningen
en voorwerpen. Opvallend daarbij is de veerkracht van mensen. Je voelt de
overlevingsdrang, verbaast je over de kunstzinnigheid in zware omstandigheden. De
tekeningen zijn niet alleen getuigenissen van brute ervaringen en extreme situaties,
maar waren destijds ook een middel voor zingeving te midden van uitzichtloosheid.
Deze tentoonstelling is voor Museon het startpunt van een jaar vol activiteiten en
exposities in het kader van 75 Jaar Vrijheid en 75 Jaar VN, waarbij het museum onder
meer samenwerkt met de Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945.
Wanneer & waar: vanaf zo 1 mrt, Museon, Stadhouderlaan 37
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Kom naar onze informatiebijeenkomsten

VOLLEDIG VERZORGDE VAKANTIE
WEKEN VOOR SENIOREN
HEERLIJK TEMIDDEN VAN BOSSEN EN VENNEN IN
“DE PAREL VAN BRABANT” OISTERWIJK!
• U VERBLIJFT IN RUIME ALLE OP BEGANE GROND GELEGEN KAMERS MET EIGEN TERRAS.
• IN HUISELIJKE SFEER KUNT U GENIETEN VAN ONZE UITMUNTENDE KEUKEN
• WIJ BIEDEN EEN VOLLEDIG DAG- EN AVOND PROGRAMMA MET 4 HALVE DAGTOCHTEN.
AL RUIM 30 JAAR EEN SUCCESVOL FAMILIEBEDRIJF
MET PERSOONLIJKE AANDACHT!

VRAAG NAAR ONZE FOLDER EN ZOMERARRANGEMENT

Veel mensen denken dat je minstens 80 jaar moet zijn voor groepswonen of dat
je in een soort commune terecht komt zonder enige vorm van privacy. Het
tegendeel is waar. Een andere deﬁnitie voor groepswonen zegt het duidelijker:
“zelfstandig wonen in een sociaal verband”. Dus zelfstandig wonen achter je
eigen voordeur. Met daarnaast een aantal gemeenschappelijke voorzieningen
zoals een ontmoetingsruimte of een tuin. En dat gemeenschappelijke, dat
samen delen, schept een band, waardoor er saamhorigheid en nabuurschap
ontstaat.
Centrum Groepswonen is voortdurend op zoek naar geschikte locaties in Den
Haag. Momenteel werken wij o.a. mee aan Villa Futura, de Vroon en Plesmanduin. Villa Futura wordt een sociaal duurzame woongemeenschap voor mensen
van alle leeftijden. De Vroon is een vernieuwend woonzorgconcept. En in
Plesmanduin, in het voormalige hoofdkantoor van KLM, komen woningen voor
jongeren én ouderen.

Vraag naar de mogelijkheden

Iedere eerste woensdag van de maand houden we een informatiebijeenkomst.
Meer informatie over deze bijeenkomsten alsmede over onze projecten
op www.centrumgroepswonen.nl. U kunt ook bellen naar 070-2170005.

Scheibaan 5, 5062 TM Oisterwijk
Tel. 013 528 2555

info@hoteldepaddestoel.nl
www.hoteldepaddestoel.nl

Personenauto • Personenbus • Bestelbus • Verhuiswagen • Aanhangwagen

DÉ GROOTSTE VERHUURDER IN 9 PERSONEN BUSSEN • VRAAG NAAR ONZE SHORT LEASE TARIEVEN

WINTERTARIEVEN
Klasse
Standaard
A
A-special
B
BD
C

1930-2020

D
D1
7 personen
Stationcars
SC
Automaten
AA
BA
CA
SCA
Personen
bussen
PB
PL9
PA

Merk en type
Fiat Panda / Citroën C1
VW Up / Seat Mii
Peugeot 108
Fiat 500
Ford Fiesta
Citroën C3
Peugeot 208 diesel
Ford Fiesta Diesel
Citroën Aircross
Nissan Qashqai
Hyundai Kona

7 dagen
inclusief
2100 km

10 dagen
inclusief
3000 km

Extra dag
(10+) Incl
300 km p/d

14 dagen
inclusief
4200 km

Extra dag
(14+) Incl
300 km p/d

Extra
Km’s

Winterbanden

€ 210.-

€ 300.-

€ 30.-

€ 392.-

€ 28.-

€ 0.14

**********

€ 224.-

€ 320.-

€ 32.-

€ 434.-

€ 31.-

€ 0.14

**********

€ 245.-

€ 350.-

€ 35.-

€ 462.-

€ 33.-

€ 0.15

Op aanvraag

€ 301.-

€ 430.-

€ 43.-

€ 560.-

€ 40.-

€ 0.15

Op aanvraag

€ 301.-

€ 430.-

€ 43.-

€ 560.-

€ 40.-

€ 0.17

Op aanvraag

€ 399.-

€ 570.-

€ 57.-

€ 756.-

€ 54.-

€ 0.20

**********

Opel Zafira

€ 399.-

€ 570.-

€ 57.-

€ 756.-

€ 54.-

€ 0.20

€ 10.- per dag

Ford Focus wagon

€ 322.-

€ 460.-

€ 46.-

€ 602.-

€ 43.-

€ 0.17

€ 10.- per dag

Citroën C1
Toyota Yaris Hybrid
Ford Focus
Ford Focus wagon

€ 224.€ 273.€ 329.€ 343.-

€ 320.€ 390.€ 470.€ 490.-

€ 32.€ 39.€ 47.€ 49.-

€ 434.€ 518.€ 616.€ 644.-

€ 31.€ 37.€ 44.€ 46.-

€ 0.15
€ 0.17
€ 0.17
€ 0.22

**********
Op aanvraag
Op aanvraag
€ 10.- per dag

€ 672.-

€ 960.-

€ 96.-

€1260.-

€ 90.-

€ 0.28

€ 10.- per dag

€ 728.-

€ 1040.-

€ 104.-

€ 1372.-

€ 98.-

€ 0.28

€ 10.- per dag

€ 728.-

€ 1040.-

€ 104.-

€ 1372.-

€ 98.-

€ 0.28

€ 10.- per dag

Ford Torneo / Renault
Traffic Diesel (9 pers)
Opel Vivaro Diesel
(9pers) verlengd
Ford Torneo Diesel
(9pers) automaat.

Voorwaarden: Inclusief BTW • exclusief brandstof • Inclusief verzekering*• Niet in combinatie met andere aanbiedingen / kortingen
Aanbieding geldig van 1 november 2019 t/m 31 maart 2020 • Startdatum moet binnen deze periode liggen
*Optie verlagen eigen risico personenauto’s en personen bussen € 12.50 per dag

Kijk voor alle modellen en prijzen
op onze website: www.kohler.nl

Binckhorstlaan 130 Den Haag
Yperstraat 12 (in de Veste) Delft

•
•

070 - 380 90 94
015 - 212 14 19
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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: Braakliggend. Sudoku: 4-1. Kruiswoordpuzzel: Trompetvogel.

Dit kan tot uiterlijk
donderdag 27 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. Rein Oosterbos te Den Haag
2. Adriana vd Meer te Honselersdijk
3. Bert Noomen te Voorburg

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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SKO

SPE

■ APK
■ Onderhoud en reparatie

E
F

Verticaal
1.
oud volk in Mexico; 2. eerstvolgende
(afk.); 3. moed74(durf); 4. regenboogvlies;755. plaats in Utrecht;
6.
72
73
76
oogopslag; 7. deel van een bruidsjapon; 8. plezier; 9. voormalig tv-programma van Jan Lenferink; 10. spil;
11.
zonder oponthoud;
16. Sociaal Economische Raad (afk.); 18. jong
dier; 20. Europeaan;
21. bloeiwijze;
77
78
79
80
81
23. blijk van erkentelijkheid; 25. insect; 26. kraaiachtige vogel; 27. deel van mond; 29. sprookjesfiguur; 32.
boterhamsmeersel;
34. troefkaart; 36. beter
(hersteld); 37. vaatwerk met tuit; 39. 84
houtsoort; 40.85schoeisel; 42.
82
83
vrouwenverblijf; 43. grootste uilensoort; 45. vochtig; 46. koeienmaag; 51. meisjesnaam; 53. snel soort; 54.
afdeling
van een oorlogsvloot; 55. zwemvogel; 56. agrariër; 57. boomvrucht;
59. land in Azië; 60. Viking; 62.
86
87
een leerrede houden; 63. plaatkieuwig weekdier; 66. binnenvaartuig; 67. wees gegroet (Lat.); 69. gevangen
verblijf; 71. de schepper; 73. regelmaat; 74. bevroren neerslag; 75. Engelse titel; 78. getemd (mak); 80. steen;
82. muzieknoot; 85. landbouwwerktuig.

53

63

67

72

87

21

37

41

O
R

D
U

Horizontaal
38
39
40
41
42
43
1. werkplaats van een kunstenaar; 7. hoge vrouwenzangstem; 12. op grote afstand; 13. Islamitische
voedselvoorschriften;4414. Oost-Europeaan;
15. technische school (afk.);
17. rij wachtende voertuigen; 19.
45
46
melkklier; 21. meisjesnaam; 22. plechtige belofte; 24. heilige taal der Boeddhisten; 27. stapel (hoop); 28. kist
voor
flessen; 30. klap; 31. sterk ijzerhoudende
grondsoort; 32. wijnsoort; 33. kloosterzuster;
35. rivier in West47
48
49
Afrika; 37. deel van het gelaat; 38. huid om de nek; 41. deel van hals; 42. uitgelekte karnemelk; 44. geestdrift;
46. natie (staat); 47. 50
cafébediende;
48. dier dat van aas leeft; 49. telwoord;
50. geweidragend
dier; 52.
51
52
53
boomsoort; 54. wereldtaal; 56. dierenmond; 58. met de zeis afsnijden; 61. grote bijl; 62. gezicht (Bargoens);
64.
plaaggeest;5565. waarschijnlijkheid; 67. vlaktemaat;
68. Regionaal
Opleidingscentrum
(afk.);5970.
54
56
57
58
60
zetmeelproduct (merg van de palm); 72. lokspijs; 73. Nederlandse provincie; 76. gevangenis; 77. internationaal
autokenteken 61
Denemarken; 78. eetlust; 79.
teug; 81. lengtemaat (afk.);
82. wiel; 83.
man van adel; 84. schuw
62
63
64
dier; 86. Europeaan; 87. van de inhoud ontdoen.
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■ Onderhoud/reparatie airco
■ Schadeherstel
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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

15

16

22

4

I

Y
E
C

Sudoku B

2
7 8

6
5
5 1
2

Tekening:
Wim Hoogerdijk/Who

3

H

Z
S
W

SUDOKU

12

2

Z

Veel puzzelplezier!

Sudoku A

CIA

DA

LIST

■ Verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

Of u nu voor onze showroom of de werkplaats komt... de koffie staat klaar!
SNEEUWBALSTRAAT 138A • DEN HAAG • 070 -345 21 37 • WWW.SNEEUWBAL.NL

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

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

Wij verzorgen graag uw buiten schilderwerk,
maak hiervoor tijdig een afspraak met De Ontzorg Centrale.
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Puzzelt u mee?
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