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75 jaar Internationaal Gerechtshof
A

ls ik vroeger onenigheid met een van mijn
zussen had, kwam het nog wel eens tot
een handgemeen. Onze ouders probeerden
ons dan uit te leggen dat er betere manieren zijn om
ruzies en conflicten op te lossen. Net als mensen,
hebben ook landen conflicten. Als die met geweld
worden opgelost, is het resultaat meer dan een
paar blauwe plekken. Deze ruzies kunnen leiden tot
oorlogen. Een van de instituten die zijn opgericht
om oorlogen te voorkomen, bestaat in april 2021
75 jaar: het Internationaal Gerechtshof.

Geschillen tussen
landen
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dat is gehuisvest in het Haagse
Vredespaleis. Het bestaat uit
Geschillen tussen landen kunvijftien rechters uit verschillende landen die
nen op veel manieren ontstaan.
Bijvoorbeeld over de juiste
voor negen jaar
bepaling van de grenzen. Niet
verkozen en
alleen op land, ook op zee waar
herkozen
visrechten en de mogelijkheid
kunnen wortot het delven van grondstoffen
den. Omdat
Het Internationaal Gerechtshof is gevestigd in het Vredespaleis. Foto: J. Alders
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is als niet alle partijen zich bij
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behandeld heeft, gaat over het
de Veiligheidsraad. In het dagde uitspraak neerleggen. Tot op
heid.” Prinses Juliana en Prins
Gerechtshof
vangen van walvissen. Er is een
blad De Tijd staat in het verslag
de dag van vandaag vangen JaBernhard waren erbij, net als de
Om geschillen tussen staten
internationaal verdrag voor het
van de openingsplechtigheid
panse vissers walvissen en het
burgemeester van Den Haag, De
te beslechten, is het Internatireguleren van walvisvangst.
op 18 april 1946: “Een stijlvolle
land heeft in 2019 het verdrag
Monchy, die ook mocht spreken.
onaal Gerechtshof opgericht,
Kort samengevat hebben lanplechtigheid in een weidsche
over de walvisvaart opgezegd.
In zijn speech herinnerde hij
den daarin afgesproken alleen
aan de zware tijd die de bewoFilm
nog walvissen te vangen om
ners van Den Haag in de oorlog
Gelukkig zijn er ook zaken waar
onderzoek te kunnen doen. In
hadden gehad en hij sprak de
het werk van het hof meer
2010 kwam er een aanklacht
vreugde van de gemeente uit
succes heeft. Als je weer wilt
van Australië tegen Japan.
over de komst van het Internatiweten over het Internationaal
De beschuldiging: het aantal
onaal Gerechtshof.
Gerechtshof, kun je op YouTube
walvissen dat Japan ving, was
de �ilm bekijken met de titel:
te groot om de wetenschap
De rechters van het nieuwe Hof
Wat is het ICJ? De taken en de
als doel te hebben. In 2014
legden allemaal de eed af. Ze
activiteiten van het Internatiowas het oordeel: De rechters
waren niet op volle sterkte, want
naal Gerechtshof.
van het Hof waren het met
een rechter uit Chili had Den
Australië eens dat het aantal
Haag nog niet weten te bereiJacqueline Alders
Japanse wetenschappelijke
ken. Het Algemeen Dagblad had
Prinses Juliana en Prins Bernhard met op de achtergrond burgemeester De Monchy, 1946.
info@jacquelinealders.nl
onderzoekspublicaties niet in
het over: “Veertien eminente
Foto: collectie Haags Gemeentearchief
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Oproepjes
Schilderijwinkel centrum
Den Haag in de jaren
zestig
Hallo Hagenaars! Ik ben een tijd
bezig geweest met mailen naar
diverse instanties, maar helaas
zonder resultaat. Mijn vraag is:
rond 1960 zat er een schilderijenwinkel in het centrum van Den
Haag. Ik zoek nu een straatnaam
en mogelijk de naam van de
winkel. In mijn herinnering was
het op een hoek van de straat. In
de winkel stond een mevrouw
van Reede, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat het bekend
stond onder de naam van haar
man. Ik zou al tevreden zijn met
straatnamen waar schilderijenwinkels gevestigd waren in die
tijd. Zestig- en zeventigplussers
kunnen het zich misschien nog
herinneren…
Wim Apon
wimapon@outlook.com
Reactie:
‘Koninginnedag met
versierde Tramwagens’
Deze kaart lijkt mij een leuke
aanvulling op het artikel over de
speciale feestelijke trams. Deze

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

ansichtkaart komt van mijn opa
Marinus Verheij (1875-1953).
Afkomstig uit een groot boerengezin met veel jongens in Hei
en Boeikop, greep hij rond 1895
de kans met beide handen aan
om paardenknecht te worden
bij de paardentram van de HTM.
Tijdens het werk op de tram
ontmoette hij mijn grootmoeder
Catharina Linteloo die dienstbode was. In 1904 werd besloten
het tramnetwerk te elektrificeren. Niks paardenknecht meer,
zo werd hij dus conducteur! Hij
bleef er met veel plezier en toewijding zijn hele werkzame leven
werken. Nooit een onvertogen
woord over de HTM, niets beter
dan dat! Deze kaart schat ik in uit
de jaren 30 van de vorige eeuw.

Bij slecht weer hingen de HVB afkeuringslijsten in de etalage
De sigarenboer had toen nog echt aanzien en status
Pakjes kauwgum met Batmanplaatjes, dat was een rage
Sigarenbandjes sparen was echt een favoriete klus
Voor een echte kwaliteitspijp moest je toch echt naar de Passage
Discussie over de toewijzing van een kind bij scheiding ging aldus:
“Als ik nâh een knaak in die sigarettenautomaat gooi, van wie is dan
dat pakkie sigaretten? Van mij of van die automaat?”
(Harrie Jekkers)
Cor van Welbergen
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
Ik kom een kennis tegen in de Pahudstraat die tegen mij zegt:
“Mijn dokter heeft mij geadviseerd om te gaan beginnen met
rennen.” Ik zeg: “Hoezo, ben je ziek dan?” Waarop hij zegt:
“Nee, omdat ik met zijn vrouw heb geslapen.”

Goed stukje over het Bezuidenhout door Cornelia Pezaro. Het
is maar een weet maar…vader en
moeder Brückel woonden tijdens
het beruchte bombardement in
de Anna van Burenstraat 20. Van
genoemde straat was daarna
niets meer over. Mijn vrouw
Ankie is daar geboren. En toeval.
In het genoemde Bethlehem ziekenhuis (1939) ben ik geboren.
Groeten aan de Brückels. Zie de
foto enige jaren later.
Ruud Vermeulen
ruud.ank.vermeulen@gmail.com

Joan Verheij
vogelsang@zeelandnet.nl

Later ook kauwgum, die er dan weer naast hingen
Wrigley’s, Ben Bits, en Bazooka met Donald Duck strip
Zware shag van Van Nelle of Drum en een tijd lang echt hip
Stoere reclames van Marlboro die over het Wilde Westen gingen

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

Groeten aan de Brückels

Vriendschap
voor het leven!

Sigarettenautomaat
Nu volkomen uit het Haagse straatbeeld verdwenen
Caballero, Lucky Strike en Camel uit de Laurens fabriek
Mocht stiekem wel een trekkie, maar werd echt doodziek
Oom Jan die ging effuh sigaretten halen en nam voorgoed de benen

De Haagse Tijden

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

Dinsdag 18 mei 2021

Soms denk je een vriendschap
voor het leven te hebben
opgebouwd, maar om de een of
andere reden gaat het dan mis.
Jammer, heel jammer. Ik wil met
dit stukje alle mensen een hart
onder de riem steken. In 2012
hebben Netty en Leo het huiskamerproject van de Laakse Lente
bedacht en sindsdien ontvangen wij in onze huiskamer vele
ouderen. En wat dit tot gevolg
heeft, kunnen wij eigenlijk met
geen pen beschrijven. Op de
eerste plaats zijn er heel veel
ouderen waar wij een prachtige
vriendschap mee opgebouwd
hebben en waar we zoveel lief
en leed mee delen. Daarnaast en
daar is Leo heel blij mee is het
feit dat er veel mensen door het
huiskamerproject voor ouderen
op ons pad kwamen, mensen
waar Leo in het verleden ook
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.

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

al schitterende contacten mee
onderhield en ze ook nu weer
direct aan zijn zijde vindt en dat
het tot uitdrukking komt dat die
vriendschap en het vertrouwen
nooit verloren zijn gegaan. Ik
begon mijn vrijwilligerswerk op
mijn 19e in de Schilderswijk bij
de wijkvereniging Eenheid door
Vriendschap alweer ruim 60 jaar
geleden en
nog steeds
heeft Leo
warme contacten met
een paar
mensen
uit die tijd. En dit is maar een
voorbeeld uit vele die van echte
vrienden die je nimmer in de
steek laten. Dus lieve mensen,
hoe je soms ook een teleurstelling beleeft, denk vooral aan die
mooie en warme momenten.
Leo Olffers
l.olffers@ziggo.nl
De Haagse Ooievaar
Dit is het verhaal van de Haagse
Ooievaar, ooit in een krantenartikel gelezen.
Vroeger waren er twee vismarkten in het centrum, één voor
zeevis en een ander voor zoetwatervis. De naam van het plein ‘Riviervismarkt’ herinnert daar nog
aan. Daar kwamen ooievaars op
af en de visboeren konden hun
afval kwijt. De vogels gedijden er
goed en werden een hele kolonie.
Daar kwamen mensen op af, al
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

Sara van Kuilenburg
redactie@dehaagsetijden.nl

Vaste auteurs
John Vroom
Marcello & Els
Milja de Zwart
Robert Mindé

dan niet met kinderen, uit Den
Haag en omstreken, soms van
nog verder. Nu zou men zeggen:
het was een toeristische attractie.
Het had nog een voordeel; die
vogels lustten alleen verse vis.
Het andere lieten ze liggen. Ooievaars werden dan ook gepromoveerd tot keuringmeesters en
beschermd door de autoriteiten.
Niet alleen mochten de marktlieden de vogels geen kwaad doen,
maar ze waren zelfs verplicht de
ooievaars te voeden in schaarse
tijden! Vandaar dat de ooievaar
het embleem van Den Haag
werd, nu een logo! Dit is best een
leuk verhaal niet? Spitten in het
stadsarchief zal de lezer jaartallen opleveren en verdere info,
wellicht documenten.
Gaarne tot uw dienst,

Janneke Joustra-Rijsdijk
Epi Confiant
(Huis- tuin- en keukenfilosofe)
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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Mijn Wereld,
Onze Wereld
I

n het voorjaar van 1974 ontsnapte de
bekende Haagse meester-kraker Aage M.
met behulp van zijn thermische lans op
ingenieuze wijze uit gevangenis De Blokhuispoort
te Leeuwarden. In Den Haag verhuisden wij (vader,
moeder, zus en ondergetekende) naar de Steijnlaan
in de wijk Transvaal. Ik was zeven jaar toen ik voor
het eerst de steile portiek beklom naar nummer 83.
Achter de voordeur bevond
zich een trap naar de tweede etage. De woning had een
doorgebroken woonkamer, een
slaapkamer aan de voorzijde en
achter de keuken een gang naar
de twee kinderkamers. Vreemd
genoeg had de woning geen balkon. Aan de achterkant keken
we uit op de binnentuinen en de
woningen van de Reitzstraat. In
1975 bood dit uitzicht een ongekend spektakel toen de daar
gelegen Nieuwe Zuiderkerk in
brand vloog en de spitse toren
met overdonderend lawaai naar
beneden donderde.
Het uitzicht aan de voorkant
was geweldig. We keken uit op
het Paul Krugerplein, waar het
altijd levendig was, met winkels
in allerlei soorten en maten.
Tram 6 die vanuit de Paul Krugerlaan vanuit beide kanten het
Plein overstak. Oude van dagen
die gemoedelijk op een bankje
het nieuws van de dag bespraken. Rondscharrelende duiven
die op zoek waren naar etensresten. Kinderen van diverse
pluimage die met elkaar speelden, waarbij het stroomhuisje

vaak fungeerde als gevaarlijk
maar ook stoer klimobject. Op
het plein stond het kof�iehuis
van de altijd vriendelijke Aad.
Mijn vader nam mij dikwijls
mee. Dan zat ik op de bank met
een frisdrankje en overheerlijke
gehaktballetje naar de meest
mooie verhalen te luisteren. Het
plein was soms ook het tafereel
van demonstraties die in 1977
uitliepen op stevige rellen.
Tijdens feestdagen brachten
de soldaten van het Leger des
Heils sfeer door hun religieuze
liederen. Het was door de nabijgelegen feestzaal Crooimans
sowieso vaak feestelijk voor
onze deur. Muziekkorpsen en
majorettes liepen af en aan tot
groot genoegen van de buurt.

Het Plein was het trotse
middelpunt van de beide Paul
Krugerlanen. Links uitkomend
op de Herman Costerstraat en
rechts op de Loosduinseweg. De
verscheidenheid aan winkels
was groot. Het maakte tot 1979
deel uit van mijn wereld. Ik ging
vaak met mijn moeder mee
boodschappen doen. Het was de
tijd dat supermarkten nauwe-

Basisschool ‘Onze Wereld’ (Gerardus Majellaschool), 1987. Foto collectie Haags Gemeentearchief

lijks nog bestonden. We gingen
voor de dagelijkse kost naar de
slager, groenteboer, bakker en
kaasboer. De slager was mijn
favoriet want daar kreeg je
altijd een heerlijk vers gesneden plak worst. Met regelmaat
werd ik door mijn ouders om
een boodschapje gestuurd. Op
de hoek Paul Krugerlaan – Plein
zat boekwinkel Transvalia waar
ik dagelijks De Haagse Courant
haalde. Iets verder op de Laan
zat een sigarenboer waar ik
voor mijn vader een pakje zware shag kocht. Toen mocht dat
nog. Het was ook een tijd van
stickers sparen. Dan liep ik alle
winkels af voor stickers. Mijn
favoriete winkel, schuin onder
ons, was de feestzaak Kanitz
waar ik regelmatig fopartikelen
kocht om de boel thuis en op
straat wat op te vrolijken. Op
de Laan zat ook snoepparadijs
Jamin. Maar vanwege de prijs
kochten de meeste kinderen
bij de diverse ouderwetse
snoepwinkeltjes in de buurt
waar je voor een paar centen en
stuivers zoethout, dropveters
en -sleutels, schuimblokken en
ander lekkernij kon kopen.
Ik herinner mij de gezelligheid
op de Laan tijdens feestdagen
en de braderieën. Met Sinterklaas, Kerstmis en Pasen

Mijn Eerste Communie met Priester Faas de Vette

waren de etalages altijd mooi
versierd. Tijdens oudjaar had
iedere straat in de buurt zijn
eigen vuur. Het was nog een tijd
zonder computers, telefoons
en 24-uurstelevisie. Kinderen
speelden voornamelijk buiten. Mijn favoriete spel, naast
voetbal, was knikkeren. Met een
zak vol bonken en mootjes op
zoek naar de perfecte gleuf om
met de benodigde behendigheid de ander los te knikkeren.
Op het nabijgelegen Herman
Costerstraat ging ik naar buurtcentrum de Loods waar voor
kinderen allerlei festiviteiten,
zoals carnaval, werden georganiseerd.
In 1974 werd ik leerling op de
Rooms-Katholieke Gerardus
Majella School, gelegen aan de
Brandtstraat 85, tegenover de
Heilige Engelbewaarders Kerk
in Den Haag. Tot 1973 werden
hier alleen meisjes toegelaten.
Maar vanaf dat jaar werden in
de eerste klas van de Gerardus
Majella meisjesschool en de
Tarcisius jongensschool aan de
Kritzingersstraat, kinderen van
het andere geslacht toegelaten.
In de daaropvolgende jaren
volgden meer klassen. Dat
betekende voor mij dat in de
klassen boven mij alleen meisjes zaten. Pas in het schooljaar

De 5e klas met meester van Boxtel (ik zit rechts naast hem) 1978

1978/1979, toen ik in de laatste
klas zat, waren alle klassen
gemengd.

Ik heb een geweldige tijd gehad
op deze school. Ik begon in de
tweede klas met frater-meester
P. van Hoesel. In klas 3 stond
juffrouw Djoehari voor het
schoolbord en in klas 4 meester
Hennep. Maar mijn herinneringen gaan met name uit naar
meester Leo van Boxtel in klas
5, meester Huub van Blijswijk in
klas 6 en de muzieklessen van
Rob Strengers. In 1976 werd de
charismatische Ton Hendriks
hoofd van de school. Hij volgde
zuster Hollander op. Dat zorgde
direct voor een verfrissende
wind. In hetzelfde jaar werden
de namen van de Gerardus
Majella school en de Tarcisius
school of�icieel veranderd in
Basisschool Onze Wereld. Het
geloof en de Heilige Engelbewaarders kerk aan de overkant
bleven een belangrijke rol op
school spelen. In 1975 kreeg
ik, samen met klasgenoten, in
de kerk mijn eerste (heilige)
communie. Het kerkplein werd
voor of na schooltijd dankbaar
gebruikt om te voetballen. Ik
herinner mij nog goed dat op
20 februari 1979, een week
voor mijn twaalfde verjaardag,
Prinses Beatrix onverwacht een
bezoek bracht aan de school.
De maanden die volgden, met
onder andere kamp en eindmusical, staan als nostalgische
mooie herinneringen in mijn
hoofd en hart gegrift. In de
zomer nam ik, door verhuizing,
ook afscheid van onze woning.
Ik stapte een nieuwe wereld
in. De oude wereld weemoedig
achterlatend.
Jan Kaffa
jankaffa@hotmail.com
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Het Warenhuis voor Thuis
Voor al uw hoge kwaliteit
tuingereedschappen en materialen.
Maak de mooiste tuin van Den Haag!

TERRAS & TUIN

ONKRUID BESTRIJDING • GROENE AANSLAG
TUINMEUBELEN • PARASOLS & BARBECUES
Kom naar de winkel,
bekijk ons aanbod en laat u adviseren.
beumerijzerhandel.nl • Tel: 070-3280248 • Mail: info@beumerijzerhandel.nl
Van Hoytemastraat 72, 2596 ES ‘s-Gravenhage

De mooiste busreizen
Gewoon perfect geregeld

Gronings Genoegen
6-daagse busreis

vanaf p.p.

dejongintra.nl/ebadu01

All Inclusive in de Eifel
6-daagse busreis

vanaf p.p.

dejongintra.nl/ebsdk01

Oostenrijkse en Zwitserse Alpen
8-daagse busreis

dejongintra.nl/ebwaa03

Rügen, eiland aan de Oostzeekust
8-daagse busreis

dejongintra.nl/ebbee02

Fietsen langs de Rijn, Ahr, Moezel & Lahn
6-daagse ﬁetsbusreis

€ 459

dejongintra.nl/ebrem01

€ 499
vanaf p.p.

€ 579
vanaf p.p.

€ 619
vanaf p.p.

€ 629

Vraag onze brochure aan:
www.dejongintra.nl/brochures
dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

of ga naar uw ANVR-Reisbureau
Reissom excl. € 19,50 reserveringskosten, € 2,50 Calamiteitenfonds
en SGR bijdrage van € 5 p.p

DE VOLHARDING,
SAMEN VOOR ELKAAR
Vrijblijvende offerte
?
BEL: 070 - 306 16 96
�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

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

www.seniorenhulp.com

GEZOCHT VRIJWILLIGE CHAUFFEURS M/V
De Volharding heeft een samenwerkingsverband met Florence waar wij onze vrijwillige
chauffeurs ter beschikking stellen om dagelijks mensen naar een ontmoetingscentrum
te brengen.
Wij zoeken chauffeurs voor de locatie Florence Mariahoeve voor diverse dagen
per week, uiteraard aangepast aan uw beschikbaarheid en mogelijkheden.
Ook voor de locatie Florence De Mantel in Voorburg zoeken wij chauffeurs voor
de zaterdag en zondagmiddag om mensen te vervoeren naar een dagcentrum.
Belangrijk en verantwoordelijk werk waar wij vrijwilligers voor nodig hebben die om
kunnen gaan met meest oudere cliënten, sommige met een beperking. Wij rijden met
moderne aangepaste Mercedes Sprinter automaat bussen voor acht personen.

Behandeling aan huis
Een team van prothesespecialisten
Wij komen gratis bij u thuis voor het maken van nieuwe
protheses of het corrigeren en repareren van uw huidige
protheses. Met onze kennis en vaardigheden kunnen wij
u perfect van dienst zijn!
Enrico, Martijn, Jasper
en John Jellema

Tel: 070-3555790
info@novodent.nl

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

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

www.novodent.nl

WIJ VRAGEN
• Rijbewijs B
• Beschikbaar voor twee dagdelen. In de ochtend van 8.00 tot ca. 10.00 uur.
In de middag van 15.00 tot ca. 17.00 uur. In overleg ook aangepast aan uw wensen.
• In het bezit van een mobiele telefoon, Email of WhatsApp is belangrijk
voor de bereikbaarheid.
• Ervaring met rolstoelvervoer is een pré maar niet noodzakelijk.
Wij geven al onze chauffeurs begeleiding en een korte training.
WIJ BIEDEN
• Vrijwilligers kunnen een belastingvrije vergoeding krijgen.
Ook als ze gepensioneerd zijn of een uitkering hebben.
• Een gezellige ongedwongen sfeer waar het helpen van mensen centraal staat.
• Informatie om chauffeur te worden? Bel tijdens kantooruren: 070 - 221 05 82.
Of met de coördinator vervoer, Jan de Bruijn: 06 - 278 76 400
steunentoeverlaat@devolharding.nl

Stichting de Volharding Steun en Toeverlaat
Roggeveenstraat 116, 2518 TT Den Haag T. 070-221 05 82
steunentoeverlaat@devolharding.nl, www.devolharding.nl
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Reigersbergen
D

e reigers zijn grotendeels vervangen door
ganzen. Maar toch zitten ze nog wel in de
weilanden en langs de sloten die toebehoren
aan landgoed Reigersbergen. Ingeklemd tussen het
Haagse Bos, de Leidsestraatweg, de Benoordenhoutseweg, het Marlotpad en de Bezuidenhoutseweg.
De naam Reigersbergen dook
voor het eerst op in 1463,
toen de grond en een daarop
gebouwde hofstede in eigendom over ging van Jan Ijsbrandt
Jansz naar Gerrit van Assendelft. Het zou een verwijzing
zijn naar een reigerskolonie,
maar helemaal vast staat dat
niet. In 1546 wordt in een
officiële akte gesproken over
‘hofstede Reygersberge gelegen
teynden ‘t bosch van den
Haege’. Ruim vijftig jaar later,
in 1597, is het een ‘huis van
adel’ geworden, toebehorende
aan Wilhelmina, de weduwe
van Nicolaas van Assendelft,
die inmiddels hertrouwd is met
Walraven, heer van Brederode.
Hoe dan ook, in 1663 kopen
Cornelis van der Hooch en
Pieter van Raaphorst grond en
pand voor 22.050 gulden. In
1671 koopt Van Raaphorst, Van
der Hooch uit. Van Raaphorst
gaat zelf op ‘Reygersberch, land
over bezuydenhoutschen wech’
wonen. Via zijn nazaten komt

het geheel in 1802 in handen
van bankier Joachim Jochems.
Hij verwerft een huismanswoning, landerijen, een warmoezierstuin, een weg met bomen
en hakhout (bos). Het geheel
is zo’n 15.000 vierkante meter
groot. Er wordt kennelijk flink
aan Reigersbergen gewerkt
want in 1851 wordt in oude
stukken gesproken over een
‘buitenplaats met heerenhuis’.
De opsomming uit 1902 is nog
indrukwekkender: heerenhuis, koetshuis met stalling,
gebouwen, tuin, boomgaard,
boschweg, water, twee warmoezierstuinen met woningen en
schuren.
Het heerenhuis wordt tot
driemaal toe aan de achterkant uitgebreid. Er wordt een
portiersloge aan de Leidsestraatweg gebouwd, er komen
heggen, een slingervijver, een
rozentuin en een gazon achter
het huis. De omgeving wordt
in de Engelse landschapsstijl

De resterende vijver op landgoed Reigersbergen

Toegang naar landgoed Reigersbergen vanaf Bezuidenhoutseweg

Reigersbergen in 1849. Afbeelding: eigendom van mevrouw E. Michiels van Verduynen

ingericht. De laatste bewoner is
de heer Edgar Frederik Marie
Justin baron Michiels van Verduynen, zakenman, politicus en
diplomaat. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog was hij lid van
de Nederlandse regering die
in Londen zat. Hij kon dus niet
over zijn Reigersbergen waken
toen de Duitse bezetter in 1943
besloot het pand met de grond
toe gelijk te maken en een groot
deel van het bos te kappen. Dit
alles om een beter schootsveld
te krijgen. Na de oorlog kwam
het verwoeste landgoed in
handen van Henriette Michiels
van Verduynen-Jochems die het
geheel in 1956 verkocht aan de
gemeente Den Haag. In 1980
werd het landgoed opengesteld
voor het publiek. Inmiddels is
Reigersbergen een beschermd
stadsgezicht. De natuur mag
er zijn gang gaan. Het landhuis
werd nooit meer herbouwd.
Ter plekke zijn alleen nog wat
grasvelden te zien, alsmede
een kleine ronde vijver die
aan het pand herinneren. Ook
de portiersloge is weg. De
toegangsweg vanaf de Leidsestraatweg is nog wel zichtbaar
net als sporen van de verbinding tussen het landhuis en de

Bezuidenhoutseweg door de
weilanden heen. Het lanenpatroon is niet meer zichtbaar.
Wel staan er nog de oude muren
die de fruitbomen en groenten
beschermden tegen weer en
wind. De twee woningen van
landarbeiders die aan de Bezuidenhoutseweg stonden worden
nu nog steeds bewoond. Ook al
hebben ze weinig meer weg van
de originele exemplaren.
Wat wel veranderd is, is de
komst van het Louwman
automuseum. Dat staat op de
plek waar eens een kwekerij
lag. Bovendien gingen er meer
dan duizend bomen tegen de
vlakte om plek te maken voor
het gebouw dat in 2010 de
deuren voor bezoekers opende. Wat ook verdween was de
gevelbekroning van het Haagse
stadhuis aan de Groenmarkt die
ooit op Reigersbergen terecht
kwam en plek kreeg op de
kruising van Leidsestraatweg
en de toegang tot het landhuis.
Wegens ‘vandalisme’ werd het
geheel in 2009 naar Park
Marlot verplaatst. Overigens
was Reigersbergen in de vijftiger jaren bijna verdwenen.
Destijds lag er een plan van
architect Willem Dudok om de
weilanden vanaf de Bezuidenhoutseweg vol te bouwen met
woningen. Langs de sloot die
Huis ten Bosch van Reigers-

Restant van de vroegere tuinmuur

bergen scheidt, moest een weg
komen inclusief rotonde bij
de Benoordenhoutseweg. Het
was iets te veel van het goede,
vonden de Haagse bestuurders
destijds. En dat is maar goed
ook, want anders was er van
Reigersbergen niets meer over
gebleven.

Resten nog twee vraagtekens.
Waarom werd het gebied van
Reigersbergen en Marlot op
een kaart van S.W. van der
Noordaa uit 1839 aangeduid als
‘De Bloklanden’? En kreeg het
grondgebied achter herenhuis
Reigersbergen ‘De Hollandsche
Tuin’ als benaming? Vragen
waarop misschien andere lezers
van De Haagse Tijden wel een
antwoord weten.
Carel Goseling
carelgoseling@hotmail.com

Het huis Reigersbergen op het landgoed Reigersbergen, ten oosten van het Haagse Bos in 1855.
Getekend door P.J. Lutgerstif, collectie Haags Gemeentearchief
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Een goed rapport
of kattenkwaad?

O

mdat de zaken al lang verjaard zijn en
het toch nog goed kwam, gun ik u een
blik in mijn schoolrapport 1957/58 van de
Kamerlingh Onnes school, in de Elboogstraat (bij
‘de molen’). Wat daarin staat, was destijds niet mis
en nu nog ben ik verbaasd over hoe ik dat voor
elkaar kreeg. Welnu, dit zijn de zaken die ik mij
herinner:
Ik was zo veel mogelijk op
straat met enkele straatvriendjes, waarvan een enkeling zelfs
helemaal niet naar school ging.
Ik ging wel, want daar kwam
ik thuis niet mee weg. Maar
ik deed er niet al te veel want
huiswerk, daar had ik een
broertje dood aan. We hingen
veel rond op Hollands Spoor,
waar we achterna werden
gezeten, want je moest daar
een perronkaartje voor hebben en daar deden wij niet
aan. We konden ons weinige
geld wel beter besteden, zoals
aan een kroketje bij de kraam
links van het station. Rechts
was de overkapping van lijn
11. Verder verstond één van

ons de kunst met één muntje
meerdere pakjes sigaretten uit
de automaat van de sigarenboer op het Rijswijkseplein te
trekken. Ik weet niet exact hoe
het werkte, maar de kneep zat
‘m in het gelijktijdig sluiten

In de zomer van 1959 brak ik mijn arm

van de treklade en het openen
van een naburige. De sigaretten nuttigden we meestal in
het donker van de Cineac aan
het Buitenhof, waar we zonder
betalen via de achteruitgang
naar binnen slopen. Ook wel
rookten we in de bioscopen
voor knok�ilms, bij Flora in de
Wagenstraat en Thalia in de
Boekhorststraat. En passant
werd er bij V&D in de Grote
Markstraat wel eens een single
grammofoonplaatje onder de
trui meegenomen… Voetballen deden we ook graag op
het Malieveld en in ‘de hoek’
van het Hofwijckplein. Ook
schuimden we de markt op de
Herman Costerstraat af. In die
tijd leerde ik ook de binnen-
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kant van het politiebureau aan het Huygenspark kennen, want een
gewilde bezigheid was
het schieten met een
pluimpjespistool op bepaalde dingen en toen
ik op de Rijswijkseweg
’s avonds eens keek
of ik er een straatlantaarn mee kon doven,
werden we opgepakt
door de politie. Na een
tijdje konden ouders
ons weer ophalen en
kwamen we er met
een reprimande vanaf. Schoolrapport van de Kamerlingh Onnesschool 195
7/58
Wij hadden erg veel lol om de
‘lege-portemonnee-aan-eenEn�in, ik ben niet volledig,maar
touwtje-truc’ tussen de auto’s
u begrijpt het wel; er was weiop het Hofwijckplein, waarnig tijd voor schoolzaken. Na
mee we �ietsers in de maling
het breken van een arm bij een
namen. Ook knoopten we welstoeipartij, gevolgd door een
eens een hond met z’n riem
korte opname in het Zuidwal
aan zo’n ouderwetse trekbel
ziekenhuis, waar ik overigens
en dan was het de kunst om de
ook ter wereld kwam, begon de
hond in beweging te houden.
ommekeer. Want ik mocht niet
De tram moest op de Oranjemeer thuisblijven, maar moest
laan afremmen alvorens links
met tramlijn 10 naar school, in
af te slaan, de Stationsweg op
plaats van zoals gewoonlijk op
richting Hollands Spoor. Zo
de �iets.
konden wij het laatste eindje
meerijden op de achterste
Michel Sanders
koppeling van de bijwagen.
michel.sanders@planet.nl
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Haagse Puch-rijders
D

e Puch was in de eerste plaats een middel om meiden te versieren.
Over de populariteit van de Puch in de jaren zeventig, kun je boeken
vol schrijven. En er is in de afgelopen tientallen jaren al ontzettend veel
over geschreven. Wim van Wezel deed dat, vanuit zijn werkervaring bij Stokvis
BV, het bedrijf dat de Puch’s importeerde, met een artikel in de toenmalige Oud
Hagenaar (18 april 2017), waarin het vooral over de technische aspecten van dit
bromfenomeen ging. Zoals het feit dat een medewerker van de ooit beroemde firma Grottendieck (Nunspeetlaan) het stoer vond een achterspatbord van een Berini als voorspatbord te gebruiken voor zijn Puch. Maar ook schreef hij uitgebreid
over de kwaliteiten van Stokvis-verkoper Karel Schols, die ter ondersteuning van
zijn verkooppraatjes Haags leerde via de boekjes van Sjaak Bral.

‘Vaders poen, moeders angst’
was een bekend gezegde uit de
Puch-tijd. Moeders angst had
betrekking op twee zaken: het
hoge stuur en de kans dat de
brom�iets vooral jonge meiden
zou aantrekken. En inderdaad
menig huwelijk in die tijd is
ontstaan op basis van ‘eerste
verkenningen’ achter op de
Puch. Dat hoge stuur ontstond
uit een toevallig aanwezige

De kritische belangstelling van
de Haagse politie, die menig
Puch in beslag nam vanwege het
te hoge stuur, het aangepaste
potje, de verstelbare sproeier en
illegaal omgebouwde handversnelling naar voetversnelling.
Maar dat de Puch jonge meiden
aantrok is waar. Ik dacht met de
mijne (een zwarte) de destijdse
verkering met een getalenteerde
kor�balster in 1960 te kunnen
borgen, maar mevrouw was ook
geïnteresseerd in ‘andere types’.
En zo betrapte ik haar een keer
op weg naar de kermis achterop
bij een andere gozer op een Giulietta. Wat een afgang! Vreemd
gaan op een Giulietta, erger was
ondenkbaar.
Mijn tweede verkering klauterde ook moeiteloos achter op
de buddyseat. Op weg naar de
Noordwijkse duinen, waar we
‘bramen zouden gaan plukken’.

Bas Ruhl op de Puch naar Londen, samen met Loet Lemans, Martin Warmenhoven,
Rob Zuijderveld, in de Appelstraat Den Haag

voorraad hoge sturen bij de
Puch-fabriek in Oostenrijk. Maar
dat hoge stuur was niet hoog
genoeg voor de Haagse jeugd
(die van Stokvis mocht wettelijk
maar een stuurpen van max.
18 cm hoogte hebben). Voor de
bekende Puch-dealer Leo van
Zijl uit de Kikkerstraat aanleiding om sturen aan te bieden
van 45 cm stuurpenhoogte
en dan ook nog ‘echt Haags’
zonder spijltje in het midden.

Althans, dat hadden we onze
ouders wijsgemaakt, die ook
wel wisten dat er meer in de
natuur te ontdekken viel dan
louter bramen. Helaas kwamen
we die zondag terug zonder
bramen, maar wel achter op
een vrachtwagentje van een
boer uit Lisse, die ons met pech
had aangetroffen. Er bleken
drie spaken afgebroken in de
achternaaf. Ik kreeg gelukkig
wel een nieuw achterwiel van

de leverancier, de eigenaar van
de �ietsenstalling in de Schoolstraat (tegenover Servaas). Deze
verkering bleef en we maakten
zelfs een mooie reis met drie
Puch’s. Mijn neven Ton Leunis,
Chris Dijkman en ik, samen met
mijn zusje Ineke, haar vriendin Nel en mijn vriendinnetje
Els naar een vakantieadres in
Vierhouten. Het meest intensief werd de Puch ingezet bij
mijn krantenwijk in het blok:
Moerweg, Troelstrakade, Melis
Stokelaan. Maar daar schreef ik
al eerder over.
Overigens wordt er nog elk
jaar een poging gedaan om
‘Kâhwe Klâhwe’ vanuit Scheveningen te organiseren. Al is
deze bijeenkomst nu wel erg
op losse schroeven komen te
staan vanwege de milieumaatregelen. De Puch is trouwens
ook typisch Rock and Roll. Zoals
Jerry Sjardin (redacteur van het
blad PTCN van de Puch/Tomos
club, met veel buitenlandse
contacten) bevestigen kan: “Ik
had mijn eerste brommer in
1963, kostte toen 648 gulden.
Een Tomos kostte toen 598 gulden en dat was in die tijd best
een fors verschil. Het werd
dus een Tomos (Joegoslavisch), waar door
veel Puch-rijders
(Puch was Oostenrijks) een beetje op
werd neergekeken.
Helaas werd deze in
beslag genomen, ingepakt en tot een klein
pakketje gemaakt vanwege
het te hoge stuur, de verstelbare
sproeier en van alles wat verboden was. Het was in de tijd dat
ik de Gra�ische School aan de
Nieuwe Haven volgde. Mijn ‘ruige’ tijd dus. Later ging ik naar
de Academie voor Beeldende
Kunsten aan de Prinsessegracht
en werd ik reclame-ontwerper.
Vandaar mijn betrokkenheid bij
het blad van de Puch-club PTCN.
Natuurlijk kwam de Puch/To-

Cesar Zuiderwijk houdt zijn hand voor het (in Den Haag niet geliefde) spijltje

Joop Roelofs (Q65) met een Puch. Foto Ferry v.d. Star

mos ook elders
in het land voor,
maar het was toch
in de eerste plaats een Haags
fenomeen. Niet voor niets reden
ook mensen als Joop Roelofs
(Q65), Rinus Gerritsen en Cesar
Zuiderwijk (Golden Earring)
erop. Later ook Spike. Ach, ik
ben later gaan motorrijden,
mijn jongste zoon is ook met het
virus besmet en rijdt ook Puch.”
De Haagse Puch-rijders kwamen
overigens veel bij elkaar in
cafetaria de Plu in de Gouden-

regenstraat. En zochten vaak de
confrontatie met de berijders
van Zundapps en Kreidlers, die
minachtend ‘buikschuivers’
werden genoemd. Welke types
de meeste aandacht van de
mooie meiden trokken, heb ik
niet kunnen vaststellen; voor
zover ik weet heeft het CBS daar
nooit onderzoek naar gedaan.
Ik gok op de Puch, maar dat is
natuurlijk puur subjectief.
Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl
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De moord op Blonde Dolly
I

n een driedelige serie onderzoekt cabaretier Sjaak Bral de moord op de beroemde prostituee Blonde
Dolly. Hij ontdekt een verborgen familiegeschiedenis en ontmaskert de dader. Deze week deel 1.

Het Begin
‘Geachte heer Bral,
Graag wil ik reageren op uw
oproep in de krant. Dolly zat
meestal met de gordijnen half
dicht. In het schemerlicht, vrij
kuis gekleed. Ze had een grote
bouvier met lang donkerzwart
haar. Het was een lieve hond.
Hij blafte praktisch nooit, maar
in de nacht van de moord heeft
de hond van half 1 tot 1 uur aan
een stuk door geblaft en gejankt.
Ik kan me nog herinneren dat ze
naar buiten werd gedragen na
de moord. Ik was toen 12 jaar.

tv-programma Sport in beeld, de
voorloper van Studio Sport. Het
ruimtevaartuig Loena 3 neemt
voor het eerst foto’s van de
achterkant van de maan. 1959
is ook het jaar van de bioscoop�ilms Ben-Hur en Some Like It
Hot. Zangeres Teddy Scholten
wint op 11 maart het Eurovisiesongfestival met Een beetje. En…
in de nacht van 30 op 31 oktober 1959 wordt Sebilla Alida
Johanna Niemans, beter bekend
als de prostituee Blonde Dolly,
in haar huis aan de Nieuwe
Haven te Den Haag, gewurgd.

Eerste Daf personenauto in 1959

“Ik weet precies hoe het zit met
de moord. Natuurlijk, iemand
heeft het gedaan – maar in
opdracht van wie? De moordenaar is niet zomaar in haar
leven gekomen. Hij is gestuurd.
Het onderzoek naar de moord
is bovendien willens en wetens
gefrustreerd van bovenaf. De
hoofdcommissaris van politie,
Jan Hak, onthou die naam, Jan
Hak!” Als ik mijn moeder, inmiddels 83 jaar jong, vertel over
deze geruchtmakende zaak, zegt
ze iets opmerkelijks: “Ik heb
Blonde Dolly gekend.”

Mijn moeder
Mijn moeder heeft geen makkelijke jeugd gehad. Haar moeder,
mijn oma, stierf in 1943, in
de oorlog. Mijn moeder heeft
veel ellende gezien. Zij zag hoe
de V2 raketten over Den Haag
vlogen. Die werden gelanceerd
vanuit het Haagse Bos maar
dat ging vaak mis. Ze heeft een
V2 over zien vliegen die twee
straten verder neerkwam. Mijn
moeder moest als klein meisje

Links: mijn oma, die ik nooit gekend heb. Rechts: Jopie Nippius, de 'koningin van de Geleenstraat’

PS: Ze was bekend en had
vele klanten. Een van hen was
de hoofdcommissaris van de
politie. Onthou deze observatie
voor later gebruik.’

Wie was Blonde Dolly?
Googelen maar. ‘Jaren vijftig’ +
‘seks’ + ‘Den Haag’ + ‘prostituee’. Je wil niet weten wat je dan
allemaal te zien krijgt… Maar
ik arriveer uiteindelijk in 1959.
Het jaar dat in Eindhoven de
eerste DAF personenauto van de
lopende band rolt en de eerste
uitzending plaatsvindt van het

Drie dagen later wordt ze door
de politie gevonden.
De zaak sloeg in als een bom.
Iedereen had het erover, de
kranten stonden er vol van:
‘Blonde Dolly is vermoord.
Dolly is gewurgd!’ Blonde Dolly
was extreem gefortuneerd. Ze
was nog maar net 32 en bezat,
omgerekend naar nu, ruim 2
miljoen euro. Hoe kwam zij aan
zoveel geld? De prijs voor een
wip was in die tijd vijf gulden.
“Dat kan ze niet bij elkaar hebben gepeesd”, zegt de Haagse
misdaadschrijver Tomas Ross.

Misdaadauteur Tomas Ross hielp mij bij
het onderzoek naar de moord

en moederziel alleen schuilen
onder het bed, met haar pasgeboren broertje. Door de vroege
dood van haar moeder kwam
ze terecht in een weeshuis. Een
vreselijke tijd. Maar er was één
persoon waar mijn moeder zich
veilig bij voelde: Jopie Nippius.
Tante Jopie.

Mijn oma en Jopie waren van
kinds af aan hartsvriendinnen.
Na de oorlog, toen mijn moeder
nog in dat weeshuis zat, mocht
ze dan ook af en toe bij tante
Jopie logeren. Jopie Nippius was
een bekend �iguur in Den Haag.
Tante Jopie was namelijk de
‘koningin van de Geleenstraat’.
Ze verhuurde daar huizen en
kamers aan de meisjes en hun
souteneurs. En daar werd ze
�link rijk van. Ze trouwde met
een beruchte Haagse crimineel,
Henk Bartels genaamd. Dat
ging niet lang goed. Jopie was
te zelfstandig en eigenwijs. Het
huwelijk strandde al snel, waarna Jopie een minnaar nam, die
gemakshalve ook haar chauffeur
was. Eind jaren zestig is ze met
auto en chauffeur het water in
gereden. Allebei verdronken.
Er is geen bewijs. Zeker geen
waterdicht bewijs. Men �luisterde dat er aan de auto was
gesleuteld. Nou ja, �luisterde: de
remmen waren doorgesneden.
Een wraakactie? Wie zal het
zeggen. Er was geen bewijs,
zeker niet waterdicht. Maar
Henk Bartels was vanaf dat
moment de ‘koning van de
Geleenstraat’.
“Tante Jopie”, vertelt mijn
moeder, “woonde op het Spui,
in een mooi, groot huis. Na de
oorlog, toen het weer wat beter

De Haagse journalist Casper Postmaa
onderzocht als eerste het dossier over de
moord op Blonde Dolly

ging, mocht je een �ietsje huren.
Op de hoek van de Maasstraat.
Er waren niet veel �ietsen, maar
dan deden ze een blok hout
op die trappers, dan kon je er
toch bij met je voetjes. Voor een
kwartje kon je de hele middag
door de wijk �ietsen. Maar er
waren straten waar ik van tante
Jopie niet mocht komen. En dat
deed ik dan stiekem toch.
A�ijn, ik rij op mijn �ietsje door
die buurt en hoe het nou precies
gebeurde? Ik weet het niet
jongen… ik weet het niet, maar
ik schiet met me voetje over die
trapper heen en ik val met dat
�ietsje. Plat op me snufferd. Ik
begin te huilen. Dikke tranen. En
ineens zie ik haar. Ze staat in de
deuropening. Ze heeft gewone
kleding aan. Ik zie het nog zó
voor me. Ze komt naar me
toe. Ze helpt me overeind.
‘Ach kindje toch’.
Ze strijkt mijn
rokje glad,
tilt me
terug
op
dat

�ietsje, geeft
me nog een zetje
en zegt: ‘Nou vooruit, niet
meer vallen hoor!’ Dát was Dolly. Blonde Dolly.” Dat beeld – van
de ene gevallen vrouw die de
andere gevallen vrouw overeind
helpt – laat mij niet meer los.

In het archief
In het politiearchief van Den
Haag ligt het dossier van de
moord op Blonde Dolly. Ik heb
van een bevriende journalist,
Casper Postmaa, begrepen dat
je daar in mag speuren, als je
tenminste een goede reden hebt.

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

Ik moet een verklaring tekenen voor geheimhouding. Het
is mij niet toegestaan om ook
maar iets uit het dossier te
kopiëren of zonder toestemming te gebruiken. Ik sta onder
constante supervisie van twee
medewerkers in de studiezaal,
die mij doordringend aankijken.
Het dossier bestaat uit drie
dikke archiefdozen. De mappen
in deze doos puilen uit. Ze
bevatten stapels getuigenverklaringen en processen-verbaal van
verdachten van
de moord.

Onvermoeibaar opgetikt
op �linterdun
papier door twee
rechercheurs: rechercheur
Modderman en rechercheur
Hoogenraad. Ik kom in een
van de drie dozen van Dolly
ook een envelop
tegen waarvan de
inhoud mijn maag
doet draaien: de
autopsiefoto’s van
Blonde Dolly. Gemaakt
door de beroemde patholoog-anatoom zelf:
Dr. J. Zeldenrust. Ik heb
wel twintig keer het
archief bezocht maar
ik heb maar één
keer naar die foto’s
kunnen kijken.

Laat ik het zó zeggen: na het zien
van een uitgesneden en ge�ileerde
tong wordt het
lastig om bij de
lunch nog een hap
door je keel te krijgen.

Sebilla Niemans
(Blonde Dolly)
wilde graag
fotomodel
worden

Ik hoop het ‘Blauwe Boekje’ te
vinden. Dat zei Tomas: “Zoek
het Blauwe Boekje.” Het boekje
waarin Dolly haar speciale
klanten opschreef, zoals politici
en beroemdheden. Dat wil ik
zien, ik zoek namen, aanknopingspunten, roddels... In een
rechthoekige envelop vind ik
wat ik zoek. Er valt een kleine
blauwe zakagenda uit. Ik sla het
onopvallende boekje open op
een willekeurige pagina en ik
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lees: ‘Schoorsteenveger bellen.
Schoenen klaar. Twee makrelen voor de hond’. Ik schaam

zich Blonde Dolly noemt, zal ze
vaak zeggen dat al haar activiteiten erop gericht zijn om geld te

me voor mijn onbeschaamde
nieuwsgierigheid over het leven
van iemand die ik helemaal niet
ken en die bovendien op gruwelijke wijze is vermoord.

verdienen voor een mooie plek
voor haar zenuwzieke moedertje, die bovendien aan zware
tuberculose lijdt.

“De waarzegster heeft echter nog een
ánder soort naaiatelier – een bordeel in
de Amsterdamse Kerkstraat.”

De getuige van de moord
Ik gooi het over een andere
boeg en neem een besluit: ik ga
mij in Blonde Dolly verdiepen.
En nee, niet zoals de meeste
mannen dat hebben gedaan.
Zou het einde van haar leven te
verklaren zijn door haar begin?
Wie wás Blonde Dolly? Ik pak
haar privéfoto’s en vind vrijwel
meteen een foto van de enige
getuige van de moord. Je zou
zeggen: pak die op en verhoor
‛m direct. De getuige zou je
echter meteen a�blaffen. Het is
Nickie, haar bouvier. De hond
die, in de nacht van de moord,
van half 1 tot 1 uur aan één stuk
door heeft zitten blaffen.

Sebilla Niemans wilde niks
liever dan fotomodel worden.
Mannequin. Haar carrière als
model kwam niet verder dan
een reportage in de Libelle, voor
breipatronen. Een ander soort
handwerk. En weet u wat Dolly
deed in haar vrije tijd? Declameren. Dat deed ze graag: optreden voor ouden van dagen. Ze
droeg gedichten voor van Gerrit
Achterberg, Guido Gazelle en
vooral P.A. de Génestet. Zware
kost.

Als Sebilla nog een baby is, krijgt
haar moeder een zenuwinzinking en wordt opgenomen in een
psychiatrisch ziekenhuis, waar
ze de rest van haar leven zal
blijven. Later, wanneer Sebilla

Exterieur Nieuwe Haven

Twee levens
Mijn oma speelde rond 1930 bij
het Hofstadtoneel. Dolly heeft
eigenlijk geen moeder gehad,
net als míjn moeder. Haar moeder, mijn oma dus, wilde ook
haar eigen koers bepalen. Ze zat
aan het toneel in Den Haag. Dat
was heel wat voor die tijd, rond
1930, een vrouw aan het toneel,
dat hoorde niet. Maar ook mijn
oma bepaalde haar eigen koers.
In december 1943 stierf ze, in
het ziekenhuis op de Zuidwal
in Den Haag. Overleden bij de
geboorte van een tweeling, die
het ook niet heeft gehaald. Ze
bezweek aan de tyfus. En mijn
moeder kwam terecht in een
tehuis. Het weeshuis aan de
Warmoezierstraat.
Op dag vijf in het archief ontdekte ik dat ook Sebilla Niemans
tijdens de oorlog in een kindertehuis terecht komt. Samen met
haar broertje, Henk. Want voor
haar vader, die schoenmaker is,

is Sebilla een maatje te groot.
Het kindertehuis is een voormalig hotel en heet Groot Kijkduin.
Het ligt trouwens in Zandvoort.
De Tweede Wereldoorlog breekt
uit en het tehuis wordt gevorderd door de Duitsers. Sebilla
keert terug naar het ouderlijk
huis waar haar vader inmiddels
een andere vrouw heeft gevonden. Een echte stiefmoeder, want
tussen haar en Sebilla botert het
niet. Haar vader zegt: “ik kan je
hier niet meer hebben”.

Ze raakt op drift en ze spoelt aan
bij een uitermate vreemd stel; ze
komt terecht bij een waarzegster
en haar Italiaanse echtgenoot,
een zeeman. Op haar zestiende
komt Sebilla te werken in één
van hun zaken. Geloof het of
niet: een naaiatelier. In Amsterdam. Maar ze kan er niks van.
De waarzegster heeft echter nog
een ánder soort naaiatelier –
een bordeel in de Amsterdamse
Kerkstraat. Een illegaal bordeel.
Het is voor Duitse militairen
verboden om op de Wallen te
komen. Dit bordeel is enkel
voor hoge Duitse of�icieren en
NSB’ers. Hier leert Sebilla de �ijne kneepjes van het vak en na de
oorlog besluit ze om voor zichzelf te beginnen, in Den Haag.
Wordt vervolgd…
Door Sjaak Bral
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Kom bij de ledenraad van De Volharding en beslis mee!
De Coöperatieve Uitvaartvereniging De Volharding (CUVO) is op zoek naar nieuwe leden van de Ledenraad.
Voor veel Hagenaars, maar ook voor
bewoners uit omliggende gemeenten is
De Volharding een begrip. De Volharding wordt sinds jaar en dag vooral
geassocieerd met de verzorging van
begrafenissen en crematies. Maar De
Volharding is meer. Het is een organisatie die een groot scala aan sociaal
maatschappelijke diensten biedt aan de
leden. Zij kunnen rekenen op juridische
hulp, ouderenondersteuning ter
voorkoming van eenzaamheid en
Blijmakers. De Volharding staat niet stil.
Zo wordt de sociale woningbouw ten
behoeve van alleenstaanden gestimuleerd. Nog niet zo lang geleden werd
een eigen crematorium geopend, één
van de mooiste uit de hele regio. Op dit
moment telt de CUVO 27.000 leden die
vaak door middel van een depositofonds sparen voor de kosten van hun
begrafenis of crematie.

Zoals alle coöperaties kennen wij alleen
leden. Die zijn in feite samen de
eigenaar van de coöperatie. Aandeelhouders kent een coöperatie dus niet.
De opbrengsten van de coöperatie
moeten ten nutte van onze leden
worden aangewend. Wij noemen dat
samen voor elkaar!
De ledenraad speelt een belangrijke rol
bij het besturen van de coöperatie. Zij
vormt het belangrijkste orgaan
tezamen met het bestuur. De ledenraad
komt maximaal vier keer per jaar bijeen
en kijkt kritisch naar het gevoerde
beleid en de toekomstplannen. Het
tijdsbeslag is niet groot, jaarlijks naar
schatting 10 dagdelen. Een lid van de
ledenraad ontvangt jaarlijks een
bescheiden vergoeding.
Wij zoeken dus versterking van de
ledenraad. Wij denken in het bijzonder

aan kandidaten die zich herkennen in
het sociaal-maatschappelijk profiel van
De Volharding. Iedereen die denkt dat
hij of zij een rol kan en wil spelen
binnen onze coöperatie in Den Haag,
wordt daarom uitgenodigd een CV op
te stellen en die naar onderstaand
adres te mailen of te sturen. Wij letten
er bij de selectie wel op dat de ledenraad zoveel mogelijk een afspiegeling is

van de samenleving waarin we functioneren. Enige ervaring in besturen bij
b.v. een sportclub of welzijnsinstelling
of buurtactiviteit is een pré.
Wij beschouwen de ledenraad, maar
ook al onze vrijwilligers als een
voorportaal voor het selecteren van
nieuwe bestuursleden van onze
organisatie.

Lijkt u dit leuk, vindt u het een uitdaging om voor De Volharding actief te zijn
en een bijdrage te leveren aan de wensen van onze leden? Aarzel dan niet en
vraag informatie op via www.devolharding.nl
Reageer, stuur uw CV en uw motivatie voor 10 juli op naar;
Voorzitter selectiecommissie Ledenraad CUVO/De Volharding
t.a.v de Voorzitter,
Roggeveenstraat 116, 2518 TT Den Haag
Of mail naar mw. R. Drigpal: r.drigpal@devolharding.nl

Coöperatie de Volharding | Roggeveenstraat 116 | 2518 TT Den Haag | 070 221 05 82 | steunentoeverlaat@devolharding.nl | www.devolharding.nl

Nottet Naaimode centrum
Nottet Naaimachinehandel is de grootste
naaimachine speciaalzaak van Nederland.

   



      


        
      


  

  


   

JANOME M30A

• 30 praktische naaiprogramma’s
• Eenvoudig in gebruik, vrije arm
• Sterke DC motor
• 1 staps knoopsgat
• LED verlichting
• Naaien met start/stop functie
• 5 jaar garantie

€ 349,00

€

299,00

PROFITEER NU!
50% korting
op alle DMC
borduurgaren!

|

P

Bezoek
onze
m
showroo

Gratis parkeren
voor bezoekers
van Nottet
op eigen parking aan
het Westeinde nr 191

OPENINGSTIJDEN:
Maandag gesloten
Di t/m vr
09:30 - 17:30u
Zaterdag 09:30 - 17:00u
Westeinde 83-95 | Den Haag
070-346 30 00

WWW.HOUTWINKELZAAG.NL | Laan van Meerdervoort 258 | 070-3452700
Ook voor uw
orthopedische
aanpassingen aan
confectieschoenen

RUUD VAN DER GEEST SCHOEN- & SLEUTELSERVICE
Al sinds 1976 de reparateur voor al uw schoenen, tassen en lederwaren.
Grote sortering voetbedden en onderhoudsartikelen.

Weimarstraat 136 • 2562 HC Den Haag • 070 360 70 29 • www.rgshoeservice.nl

Misschien is bank Marjolein wat voor u?
HIER MOET U N
EVEN IN GEZETE
HEBBEN

Nieuw binnen voor
slechts € 1340,190 x 100 x 100 cm. (bxdxh)

Kom langs of kijk op starstijlmeubelen.nl
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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.

Fiat 1300
Familiale

V

eelal hadden
Stationwagonuitvoeringen
geen mooier design dan
de Sedan-versie. Vaak
was er een vierkant stuk
aangeplakt, maar niet bij
de Fiat 1300 Familiale.
Dat vond ik altijd een
mooie, karaktervolle en
elegante Fiat.
En hoe kom ik daar zo op, vraagt
u zich wellicht af. Dat komt
omdat ik recentelijk een donkerblauwe zag staan in de Cornelis
van der Lijnstraat. Tegelijkertijd
moest ik denken aan Helma
Hamers, die achter mij woonde
in de Cornelis van der Lijnstraat
en waarmee ik vaak romantisch
reisde in tram lijn 6 of achterin
bus 4. U weet dat ik opgegroeid
ben tussen de Fiats en dat mijn
eerste auto een nieuwe Fiat 850
Sport Coupé was, dus het zal u
dan ook niet verbazen dat ik ook
iets heb met deze 1300. Deze
werd geproduceerd van 1961 tot
1967.
De Sedan was in Italië bedoeld
als goedkopere tegenhanger
van de Alfa Romeo Giulia en die

overeenkomst zie ik onmiddellijk terug in de werking van de
ruitenwissers, die niet gezamenlijk van links naar rechts gingen,
maar vanuit het midden omhoog
kwamen, waarbij de een naar
links ging en de andere naar
rechts.

Het model was in die tijd sowieso apart. Heel gezichtsbepalend
was de chroomstrip over de
platte motorkap, doorgetrokken
over de zijkanten en over de
achterklep. Vooral die achterklep
maakte deze Station-uitvoering
zo elegant. Zeer karakteristiek.
Ook was dit model leverbaar als
1500 met een zwaardere motor.

Het verschil kon je aan de buitenkant zien door de verschillende grille en de rozetten met rubber op de bumpers en natuurlijk
het typeplaatje achterop. Heel
typerend was natuurlijk ook de
voorruit die wat doorliep naar de
zijkanten. En niet te vergeten de
witte zijvlakken van de banden.
Zo normaal in die tijd, terwijl je
het je nu niet meer kunt voorstellen op de hedendaagse auto’s,
en natuurlijk niet te vergeten
de spatlappen met Fiat logo. In
1966 stond deze 1300 Familiale in de prijslijst voor 8.700
gulden. Over het interieur kan ik
nog steeds enthousiast worden,
vooral over het dashboard. Fraai

gestileerd met aan de bovenkant
een zacht gevormde kunststofband voor de veiligheid, met
eenzelfde brede rand aan de
onderkant. Daar tussen – zoals
gebruikelijk in die tijd – een
metalen dashboard in de kleur
van de auto. Alle meters in één
unit, zoals de lintsnelheidsmeter,
benzinevoorraadmeter met aan
de onderkant 2x2 tuimelschakelaars. Onder het dashboard links,
de choke en het handgas. Onder
het slank gevormde zwarte stuur
met rondchromen claxonring.
Opvallend was het forse hendel van de stuurversnelling.
Prominent in het midden de

Beauties of the Sixties (50)
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.

En toen riep Joyce tegen
Emily: ‘We’ve got to get
out of this place’, net als
The Animals met hun
gelijknamige hit in 1965.

ruimte voor de inbouwradio met
daaronder het omlaag klappende
asbakje met daar weer onder
de schuiven voor de ventilatie
en verwarming en de niet te
vermijden sigarettenaansteker.
Een fraai gevormd handschoenenkastje complementeerde het
geheel. Wat meubilair betreft
was het geheel wat afgestemd
op het Willy Alberti-formaat, in
lijn met de Italiaanse thuismarkt.
Wat korte zittingen en leuningen
maar dat was normaal in die
tijd. Voor mij een middelgrote
topklasse auto!
John Vroom
johnvroom@planet.nl

John Vroom (autojournalist)
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De Buitenlijners, Haagse tr
O

nlangs wees een van de lezeressen van De Haagse Tijden ons op het
werk van Jim Gijbels, een voormalig maskermaker voor kankerpatiënten
in het AMC, die door nieuwe 3D-technieken op zijn vijfenvijftigste zonder
werk is komen te zitten. Hij maakte van zijn hobby zijn werk en maakt nu olieverfschilderijen van bus, tram en trein.
Omdat veel lezers van De Haagse Tijden interesse hebben voor
het Haags openbaar vervoer, is
het goed te melden dat de schilderijen voor zeer billijke prijzen
te koop zijn. Ik verwijs daarbij
naar de website www.jimgijbels.
nl waar zijn werken te zien en
te bestellen zijn. Speciaal voor
De Haagse Tijden vervaardigde
Jim een acrylschilderij van de
HTM, welke bij dit artikel wordt
afgebeeld. Zoals vermeld, staat
op het schilderij van Jim een
zogenaamde buitenlijner van
de HTM afgebeeld. Het leek mij
goed om over dit type tram eens
het een en ander te schrijven.
Al in 1887 reed er een stoomtram tussen Den Haag en Delft
en na elektrificatie verschenen
hier vanaf 1923 de trams zoals
afgebeeld op het schilderij van
Gijbels. De afgebeelde wagen
58 maakte deel uit van de serie
51-80, die door de HTM was
besteld bij vier Duitse bedrijven
vanaf 1921. Vanaf 1923 kwamen de vervaarlijk uitziende
voertuigen in dienst. De trams
hadden een lengte van veertien
meter en waren voorzien van
twee voorbalkons, een middenbalkon en twee compartimenten aan weerszijden van het
middenbalkon. De trams waren

ook voorzien van luchtdrukfluiten. Als kind dook ik weg onder
de jas van mijn vader als we op
de Turfmarkt op bus 18 stapten
en er een buitenlijner luid
fluitend vanaf het beginpunt
vertrok richting Delft. Naast
Delft werden de buitenlijners
ook ingezet op de lijnen naar
Voorburg, Wassenaar en Leiden
– een traject dat tot 1 augustus
nog bestond uit het traject Den
Haag-Wassenaar en daarna
werd doorgetrokken tot de
Haagse Schouw in Leiden. Naar
Delft werd pas gereden vanaf
1931, nadat het boogbruggetje
langs de Delftweg bij Reineveld
was vervangen door de nieuwe
Reineveldbrug.

Zoals u op de foto van HTM 55
ziet, trekt deze een aanhangwagen in de vorm van de 117.
In eerste instantie kregen de
motorwagens 51-80 salonwagens uit de serie 101-120 te
trekken, op de lijnen naar Delft
en Leiden. De eerste jaren werden er zelfs nog wagens van de
voormalige stoomtram getrokken. Deze zijn later nog ingezet
op het stadsnet, waarna de
buitenlijnen werden voorzien
van nieuwe aanhangrijtuigen
uit de 700-serie. Om het artikel
leesbaar te houden zal ik het

HTM 90 in de tramremise Frans Halsstraat, 2011. Foto: persoonlijk archief R. Berendes

opsommen van nummers zoveel
mogelijk achterwege laten.
Voor geïnteresseerden wijs ik
derhalve op de uitgaven van Johan Blok, die over dit type tram
vele boeken heeft geschreven.
Goed, terug naar de buitenlijners. Vele jaren hebben ze
door de Haagse straten gereden, al fluitend en bellend en
menigmaal ging het ook mis.
Hierbij moet worden vermeld
dat de meeste ongevallen
hebben plaatsgevonden op de
Delftse lijn, door gevaarlijke
overwegen nabij Pasgeld en een
hogere frequentie. Op de Leidse
lijn waren beduidend minder
aanrijdingen te betreuren. Het
was 26 september 1963, de
geboortedag van mijn toenmalige vrouw, toen motorwagen
68 vanuit Delft op weg was naar
Den Haag terwijl op de Rijswijkseweg, nabij de Laakbrug, een
vrachtauto zijn laadklep verloor.
De 68 reed over de klep heen
waarna een heftige ontsporing volgde. Hierbij kwam het
voertuig op de ventweg terecht
en kwam op korte afstand van
doe-het-zelfzaak Houtribo tot
stilstand. Nu weegt een motorwagen van dit type 27 ton
en voorkwam een in de weg
staande bovenleidingmast dat

Buitenlijner 58 naast PCC 1163 staat klaar voor de rit naar Delft, Turfmarkt. Schilderij: Jim Gijbels

de tram ter plaatse kon worden
herspoord. Met behulp van
Blansjaar werd de achterzijde
van de tram ook op de ventweg
geplaatst zodat de wachtende
trams hun weg konden vervolgen. De rest van de dag heeft het
topzware voertuig daar gestaan

tot rond middernacht de laatste
tram was gepasseerd, waarna
de 68 door twee kraanwagens
weer in de rails kon worden
getild. Gemeentewerken had
hierna nog een flinke klus om
het zwaar beschadigde wegdek
te repareren.

HTM 55 en 117 bij de Turfmarkt, 1960. Foto: persoonlijk archief van J.W. Blankwaard en R. Berendes
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rams in olieverf

aantal jaren onder zijn leiding
de functie van koperpoetser mogen bekleden van het
aanwezige museummateriaal.
In de zomer van dat jaar is
de 57 overgebracht naar de
tramremise Scheveningen voor
een schilderbeurt. Hier werd
de motorwagen herenigd met
de aldaar aanwezige salonwagen 118 die al was opgeknapt
door de werkgroep Tramweg
Stichting (TS). Sinds de oplevering in 1970 behoort het stel
57-118 tot de vertegenwoordiging van het buitenlijnmaterieel.

De 58, die vele jaren fungeerde
als klusjeswagen, verhuisde in
1975 naar de elektrische museumlijn Amsterdam waar deze
wagen zijn opknapbeurt kreeg.
In 2008 kwam het voertuig na
veel omzwervingen terug in
Den Haag waar de TS een flinke
klus van jaren had om ook deze
motorwagen de status van
museumstuk te geven.

Vanaf 1961 vond afvoer van de
buitenlijners plaats. Het slopen
vond plaats op de tramremise
Maaldrift te Wassenaar. Een
deel van de motorwagens
heeft nog enige tijd gediend als
trekkracht voor het werkmaterieel, zoals slijpaanhangwa-

gens, onkruidverdelgers en
lorries met sloopmateriaal
van de opgeheven Leidse lijn.
Inmiddels gingen er stemmen
op een wagen te bewaren als
museumtram en de keuze viel
op twee voertuigen, namelijk de
57 en 58.

In april 1969 werd begonnen met de restauratie van
museumtram 57 in de hoofdwerkplaats van de HTM, onder
de bezielende leiding van de
heer Munter aan wie wij veel
dank verschuldigd zijn. Als
jonge knul heb ik nog een

HTM 68 na ontsporing bij de Rijswijkseweg op 26 september 1963. Foto persoonlijk archief van J.W. Blankwaard en R. Berendes

Naast de voornoemde buitenlijners 51 tot 80 is ook nog
een ander type buitenlijner
actief geweest bij de Haagse
tram: de serie 81-90. Dit waren
tweedehands motorwagens,
afkomstig van de Limburgse
Tramweg Maatschappij (LTM)
en gebouwd in 1923 tot 1931.
In tegenstelling tot de Haagse trams met een voor- en
achterbalkon, hadden deze
wagens een gesloten bestuurderscabine, en karakteristiek
twee grote koplampen in het
midden. In 1949 werd het
Limburgse materieel te koop
aangeboden wegens opheffing
van de elektrische lijnen in
Limburg. HTM had interesse
en kocht tien motorwagens en
twintig aanhangrijtuigen. Begin
jaren vijftig werden de wagens
bij Werkspoor aangepast aan

HTM 57 aan de Laan van Meerdervoort, 1980. Foto: persoonlijk archief R. Berendes

de eisen van de HTM, zoals het
vervangen van de keiharde
houten banken door comfortabel meubilair van kunstleer en
het vervangen van de donkergroene kleur door de Haagse
crèmekleur met groene banden.
Als serie 81-90 kwamen de
wagens in dienst op de lijnen
naar Wassenaar en Voorburg.
Omdat een van de twee bestuurderscabines was vervallen,
kon men niet naar Delft rijden
vanwege het ontbreken van een
keerlus aldaar. Wat ook gold
voor Leiden.
Uit deze serie is de 90 – die
tot 1965 in de remise Lijsterbesstraat gestald stond –
uitverkoren om bewaard te
blijven voor de LTM, in Heerlen.
De tram werd daar weer groen
geschilderd en kreeg zijn oude
nummer 610 terug. De tram
werd als statisch object neergezet op het voormalig remiseterrein. De bedoeling was hier
een VVV-kantoor in te vestigen
waartoe het volledige interieur
werd verwijderd alsmede de
volledige bestuurderscabine.
Van een VVV-kantoor is het
echter nooit gekomen en de
610 bleef leeg achter op het
remiseterrein. Op initiatief
van onder andere voornoemde
Johan Blok werd de tram gered
en kwam in eerste instantie via
allerlei omwegen in het Spoorwegmuseum terecht.
Door een grote verbouwing van
het spoorwegmuseum en het
afstoten van niet NS-materieel,
is de 610 als 90 uiteindelijk
weer naar Den Haag gekomen
en uiterlijk weer in de staat van
de 90 gebracht. In 2019 is de
90 vertrokken naar de ZLSM in
Zuid-Limburg.
Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl
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i n s t a l l a t i e t e c h n i e k b . v.

TOTAALINSTALLATEUR

Hennink ontzorgt!

AIRCO NODIG?

Mobiele airconditioning of
vaste installaties met buitenunit

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

Met een airco in huis kunt u genieten van
aangename binnentemperaturen.
Wilt u een airco in huis laten installeren door
een vakman? Hennink denkt mee.

Bel onze experts voor advies!

BEL VOOR ADVIES

ALLE GROTE MERKEN WITGOED
MET UW LOKALE SERVICE INSTALLATEUR!

(0900) 0105

(lokaal tarief)

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

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

Volledig verzorgde vakantieweken voor ouderen in 5 mooie
en ruime vakantiebungalows.
(CORONA PROOF !!!)

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 2021:

(meer dan de 80 % van onze mogelijkheden voor 2021 is al gereserveerd !! )
Vakantie bungalows in Overijssel ,
Friesland (2 x), N- Holland en Limburg.

Prijs per
persoon.

31 mei t/m 7 juni de Lutte (Overijssel)
14 t/m 21 juni Sevenum (Limburg)
28 juni t/m 5 juli de Lutte (Overijssel)
23 t/m 30 juli Bakkeveen (Friesland)
9 t/m 16 augustus Oosterblokker (N-Holland)
27 aug t/m 3 sept De Lutte (Overijssel)
17 t/m 24 september Sevenum (Limburg)

€ 825,00
€ 850.00
€ 850.00
€ 825.00
€ 850.00
€ 850.00
€ 800.00

Wij verzorgen (bijna) alles, zoals . . . . . . . . .
• Kleinschalig vervoer van deur tot deur.
• Hoog-laag bedden mogelijk.
• Verpleegkundige 24 uur aanwezig.
• Mooi wandelterrein en natuur.
• 1 en 2 persoons gastenkamers.
• Kleinschalig, max 12 vakantiegasten.
• Oproep- en allarmeringssysteem.
• Garantiefonds GGTO € 15,00 p. boeking.

1 persoon in
2 pers. kamer
toeslag.
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00

*
*
*
*
*
*
*

O ndersteuning B egeleiding Z org

Prijs per
(echt)paar.

beschikbaar
voor ……

€ 1650,00
€ 1700.00
€ 1700.00
€ 1650.00
€ 1700,00
€ 1700,00
€ 1600,00

2 gasten
2 gasten
3 gasten
1 gast
2 gasten
volgeboekt
5 gasten

De thuiszorg en de medicijnen.
Alle excursies incl toegangsprijzen.
Alle maaltijden, drinken enz. enz enz.
Activiteiten binnen en buiten.
Grote en gezellige woonkamers.
Alle kamers met prive badkamer.
Boekingskosten € 25,00 p.p.

Een aantal van onze vakantieweken is
al vol of bijna vol geboekt.
Het aantal rolstoel-plaatsen is 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
078-842 37 04
06 54 36 41 05
www.obzvakanties.nl
info@obzvakanties.nl
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Kitchen Kita

Gelukkig weer een toko in de Reinkenstraat!
Ingrediënten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 gram taugé
Wat komkommer in stukjes
Olie om in te bakken
150 gram geroosterde vliespinda’s
1 eetlepel petis udang (trassi
kan ook), opgelost in 250 ml
heet water
1 eetlepel ketjap manis
1 eetlepel citroensap
Zout en peper
4 eieren
250 gram tofu, in blokjes van
1 x 1 cm
Bladpeterselie, grof gesneden
Gebakken uitjes, ter garnering
Fijne gesneden bosui
Zakje kroepoek udang of
emping, ter garnering

Recept tahu telor
Een bekend gerecht uit de Indonesische keuken is tahu telor, een tofu-omelet
met pindasaus. Dit recept is eenvoudig te maken en kan zowel bij lunch als diner.
We hebben het natuurlijk ook ditmaal weer zelf gemaakt en waren verrast door
het simpele maar vooral lekkere sausje.
De saus:
Doe de geroosterde vliespinda,
ketjap manis, citroensap, suiker,
zout en peper (eventueel chilipeper voor een beetje pittig) in
de vijzel. Begin met �ijnmalen en
voeg beetje bij beetje de in water
opgeloste petis toe.

taugé, stukjes komkommer, de selderij, bosuitjes en gebakken ui er
op. Dien op met de saus en serveer
de kroepoek apart.

De omelet:

De tofu in blokjes frituren, de
eieren kloppen met zout en peper
vervolgens de tofu in de geklopte
eieren en samen in de pan met
olie bakken tot goud bruin. Doe de
omelet op een mooi bord of schaal,
vervolgens de geblancheerde

Versla het virus en win!
Het Coronakwartet met illustraties van Marcello en Els
Het Coronakwartet is geen klassiek muziekkwartet van vier mensen, alhoewel dat
zomaar had gekund natuurlijk, maar gewoon het bekende kaartspelletje waarbij je
kwartetten moet verzamelen.
allerhande onderwerpen te onderwijzen. Voorbeelden zijn: vissen, planten,
dieren, sport, techniek enzovoort.

Haagse humor

Over de geschiedenis van het kwartetspel is weinig bekend. Vermoed wordt
dat het een oud-Nederlands spel is,
maar zeker is dit niet. Kwartetten zijn
vaak als promotie-artikel uitgegeven
door bijvoorbeeld autofabrikanten of
regionale overheden, om zo hun producten of streek onder de aandacht te
brengen. Daarnaast zijn er veel educatieve kwartetten verschenen om met
name kinderen op speelse wijze over

Hagenaar Marko Fehres kwam met het
idee voor een coronakwartet naar ons
(Marcello en Els) toe, met de vraag of
we het een goed idee vonden en zo ja
of we dan de illustraties en het ontwerp wilden maken. Het idee vonden
we top, dus ontwerpen en tekenen
wilden we wel! Wel hebben we eerst
nog met z’n allen - en een wijntje - gebrainstormd om er een lekker gezellig
spel van te maken met een �linke dosis
Haagse humor. Het moest en zou leuk
worden, want de pandemie is natuurlijk al vervelend genoeg. Ook wilden
we niemand beledigen of uitschelden...

32 kunstwerkjes

We hebben het kwartet opgedeeld in
8 verschillende categorieën; vaccine-

ren, virussen, maatregelen, thuiswerken, OMT, mondkapjes, wappies en
virologen. Het zijn dus 32 kaartjes
geworden met 32 ondeugende kunstwerkjes!
Een paar voorbeelden: Bij de virologen hebben we Abnormaal Osterhaus,
bij de wappies een chipimplanter, bij
de mondkapjes Roodkapje, bij het
OMT komt wethouder Hekking langs
en bij thuiswerken zien we bij het
thuiswerktenue een paar harige blote
benen met een fout boxershort.

Niet duur!

Het spel is éénvoudig te bestellen via
de website van Marcello’s Art Factory
(www.marcellos.nl/winkel).
Voor € 11,95 wordt het opgestuurd
en voor € 9,95 kan je het ophalen. Natuurlijk kan je het kwartet ook laten
aanpassen met je eigen logo of zelfs
een eigen kwartet, bel of mail dan
even met Marcello of Brückel Reclame.

Kitchen Kita

Indonesian Take Away
(bezorgen kan ook)
Reinkenstraat 3, 2517 CN Den Haag
06 - 5198 4214
www.kitchenkita.nl
Nasi Rames
Rijsttafel
Streetfood
Broodjes
Hapjes

€ 9,50
€ 18,50
€ 6,50 - 8,50
€ 3,00
€ 2,25
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Vinyl Recycle Project
H

eeft u oude vinyl platen liggen, maar geen platenspeler, ligt de zolder/kelder vol? Het ligt maar in
een hoek. Lever nu uw oude vinyl platen in: Singles, LP’s etc voor het Yesterday Vinyl recycling
project.

Het ingeleverde vinyl wordt
gebruikt voor de productie van
wandklokken, onderzetters,
gitaarplectrums en nog veel
meer.

Een duidelijke missie: wij
willen de wereld een beetje
mooier en schoner maken door
grondstoffen te recyclen en
hier mooie producten van te
laten maken die goed zijn voor
mens én milieu. Binnen deze
missie zijn twee delen te onderscheiden, namelijk mens en
milieu. Hoe we onze missie
verwezenlijken?

Mens:
De productie van
de klokken gebeurt bij wijze
van spreken,
gewoon om de
hoek. Hier in
Nederland worden met een gezellig team producten
gemaakt in een omgeving
met de juiste productieomstandigheden.

Milieu:
Alle producten, zowel de
klokken als de plectrums,
worden gemaakt van
gerecycled materiaal.
Voor de productie
worden oude lp’s
en singles
gebruikt.
Het gaat
hier om vi-

nylplaten die geen
enkele verzamelaar wil hebben
en die dus
gered zijn van
de afvalberg.

Deze vinylplaten
zijn uitermate geschikt voor het maken
van nieuwe producten, denk
aan klokken en plectrums. Natuurlijk ontstaat er afval bij het
maken van een klok. Er moet
immers een vorm gemaakt
worden waarbij delen van de
plaat weggehaald worden. Dit
afvalmateriaal is gelukkig geen
verloren materiaal. Ook dit
wordt verzameld om het in de
toekomst weer te kunnen gebruiken voor nieuwe producten.
Dit maakt het project een
maatschappelijk verantwoorde

SKOD

SPEC

■
■
■
■
■

A

IALIS

T

STOELENMATTERIJ
MEUBELRESTAURATIE

Biezen - Rieten - Pitriet stoelen,
Restauratie kasten, kabinetten
*Koffiekring in tafelblad
*Lijmen van stoeren, bank of kasten.
Ook verwijderen van houtworm

LEERSPECIALIST: REINIGEN,
REPAREREN, KLEUREN

BRANDGAT
SCHEUR
STIKNAAD

DOORGEZAKT
OPGEVULD

NIEUW
SCHUIM

Gekrakeleerd, vervuild, verschoten door
de zon of doorgezakt. Reparatie leuning
orzitting. Wij stofferen of repareren uw
lederen meubels weer als nieuw. Ook
kleuren, reinigen of aanbrengen flexibele
laklaag mogelijk

VERTEGENWOORDIGER
Wassenaar 070- 200 78 89 Den Haag 070- 200 78 88 Leiden 071 - 204 08 81
GRATIS OFFERTE OP MAAT

de Fifties Store
Namensestraat 73
2587 VX Den Haag
070 3585810
www.�iftiesstore.nl

Teveel volume om zelf te kunnen wegbrengen?
We halen ook op. Gewoon even bellen.

Het mooie weer
is in aantocht

onder jas naar buiten en heerlijk op een bankje genieten
van de zon. Als Corona ons iets geleerd heeft is het wel het
waarderen van onze omgeving. We zijn Nederland opnieuw
aan het ontdekken, met de fiets, de auto, de caravan of te voet. Om
die reden deelt Stadsherstel graag haar stadswandeling met u.

SNEEUWBALSTRAAT 138A • DEN HAAG • 070 -345 21 37
INFO@SNEEUWBAL.NL • WWW.SNEEUWBAL.NL

KRAKALEE
KLEUR
HERSTEL

Naast het hergebruiken van de
vinylplaten zijn
ook de uurwerken
met de ISO 14001
norm gecerti�iceerd. Dit
houdt in dat door middel van
een milieuzorgsysteem
de milieurisico’s van de
bedrijfsvoering beheerst
en indien mogelijk verminderd zullen worden.

Z

APK
Onderhoud en reparatie
Onderhoud/reparatie airco
Schadeherstel
Verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

STOFFEREN
&
REPAREREN

onderneming die streeft
naar een Zero Waste
productie.

Tijdens een route van vier kilometer komt
u langs enkele parels in de binnenstad en
de portefeuille van Stadsherstel. Zo komt
u langs de Oude Molstraat, tegenwoordig
onderdeel van het prachtige Ho�kwartier,
maar vroeger slechts een kronkelend duinpad waar de straat haar vorm aan heeft te
danken. Een volgende stop is Huis Bredius
aan de Prinsegracht. Het pand dankt zijn
naam aan de laatste particuliere eigenaar,
de heer Bredius. Een fervent kunstverzamelaar die zijn collectie graag tentoonstelde aan het publiek. Maar ook de Lange
Beestenmarkt met op nr. 109 museum en
slijterij Van Kleef. Waar voorheen de drank
werd gedistilleerd treft u nu een prachtige
museumtuin waar het heerlijk vertoeven is
tijdens een pauze gedurende de wandeling.

Deze panden en nog ca. veertig andere mag
Stadsherstel tot haar portefeuille rekenen.
Stadsherstel Den Haag koopt, renoveert en
verhuurt vervallen monumentale panden in
Den Haag en omgeving. Dit met het doel het
Haagse erfgoed te behouden voor toekomstige generaties. Wilt u ook bouwen aan Haags
karakter? Kijk dan snel op onze website!

U kunt de route van de wandeling downloaden
van de website: www.stadshersteldenhaag.nl
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Herinneringen aan vijf heftige dagen in mei 1940
Tweeluik: deel 2 van 2

T

erug in de Vlierboomstraat zagen we weer
groepjes bewoners met elkaar in gesprek.
Deze keer hadden zich daar ook wat militairen bijgevoegd. Zij vertelden over hetgeen zij hadden
meegemaakt bij de strijd om het vliegveld Ockenburg.
De gevechten waren hevig geweest. Eerst hadden de
Duitsers het vliegveld weten te bezetten maar daarna
was het weer heroverd. Een hospitaalsoldaat vertelde dat hij de Duitse gewonden niet anders dan met
getrokken wapen durfden te benaderen. De Duitsers
deden vaak net alsof ze gewond of dood waren. Als er
dan hulp kwam van een hospitaalsoldaat dan probeerden ze die onverwacht te overmeesteren.
Een volstrekt te veroordelen
handelwijze. Volgens de toen
reeds geldende internationale
verdragen zijn hospitaalsoldaten ‘non-combattant’. Dat wil
zeggen dat zij niet aan de strijd
deelnemen maar er uitsluitend
voor zijn om hulp en verzorging
aan de gewonde soldaten te verlenen. Uit die handelwijze van
de Duitsers blijkt maar weer dat
zij toen al niet vies waren van
een oorlogsmisdrijf.
Onverwacht werd aangetoond
dat de geruchten over vijandvriendelijke elementen die zich
bij de Duitsers zouden willen
aansluiten absoluut geen lóze
geruchten waren. Terwijl groepjes buren zo met elkaar stonden
te praten, kwam er een autootje
de Vlierboomstraat in rijden.
Het leek een DKW. Er reden
toen nog niet zoveel auto’s rond,
maar dat merk was toen al één
van de meest gangbare. Het autootje naderde met een knetterde motor en liet een grote pluim
aan uitlaatgas achter zich. Het
zag er nogal potsierlijk uit met

een grote matras op het dak die
kennelijk als een soort bepantsering moest dienen. Er werd
geen gebruik gemaakt van de
normale rijweg, maar men reed
over het middenpad. Toen de
auto dichtbij was werd ervanuit
plotseling geschoten. Iedereen
vluchtte in paniek de portieken
in en zocht dekking. Ik werd
door mijn ouders het huis in gesleurd. Ook mijn broer vluchtte
naar binnen. Nieuwsgierig als ik
was, wilde ik toch nog even door
het raam de afloop van dat spektakel bekijken, maar dat werd
door mijn ouders terecht streng
tegengegaan. De schildwacht die
voor de school op wacht stond,
had teruggeschoten en de auto
was tot stilstand gebracht. De
inzittenden werden overmeesterd. Met hun handen omhoog
werden ze de school binnen
gebracht. Wat er verder met hen
is gebeurd, is mij niet bekend.
Er waren veel geruchten in
die tijd. Over het gerucht dat
Prins Bernhard zich met een
mitrailleur op het dak van het

Monument voor de Nederlandse soldaten die zijn gevallen nabij het Haagsche Schouw en in de strijd
om de vliegvelden Valkenburg en Ockenburg, 2010. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Duitse militairen marcheren op het Plein; op de achtergrond de ingang van de Korte Houtstraat, ca 1940. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Paleis Noordeinde zou hebben
verschanst werd wat lacherig
gedaan. Men vroeg zich af in
welke richting hij zou willen
schieten, naar de Duitse of naar
de Hollandse kant. Het bericht
dat Koningin Wilhelmina naar
Engeland was gevlucht werd
serieuzer ontvangen. Vooral
de soldaten waren woedend.
Zij werden geacht hun leven
te willen geven voor koningin
en vaderland maar voor een
koningin die er vandoor was
gegaan, hadden zij hun leven
niet over. Door enkelen werd
ernstig overwogen om de wapens in te leveren. Toen kwam
het bericht dat Rotterdam was
gebombardeerd. De zwarte
rookwolken waren tot ver in de
omtrek te zien. Daarbij kwam
ook het bericht dat de Duitsers
ook van plan waren om andere
grote steden te bombarderen en
óók dat ze van plan waren om
strijdgas te gebruiken. Dat alles
om Nederland zo snel mogelijk
tot overgave te dwingen.

Het was bekend dat strijdgas
zwaarder is dan lucht en dat
men dus de hoogte moet opzoeken om eraan te ontkomen.
Onze bovenburen boden ons
dan ook onmiddellijk onderdak aan. In hun huis werd een
kamer ‘gasvrij’ gemaakt door
alle kieren en andere openingen
met natte doeken af te dichten.
Hoe lang we dan met acht personen in die ene kamer zouden
hebben moeten verblijven, was
niet te voorzien. Die dreiging
werden echter opgeheven door
het bericht dat Nederland zich
inmiddels aan de Duitsers had
overgegeven. De legerleiding
wilde voorkomen dat er nog
veel meer slachtoffers zouden
vallen dan het grote aantal dat
nu al, onder andere door die

Ypenburg, een soldaat bij vliegtuigen in mei 1940. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

laffe aanval op Rotterdam, viel
te betreuren. Hoewel enerzijds
opgelucht was er anderzijds
toch vooral veel woede en
onbegrip, voor die overgave;
zowel bij de soldaten als bij de
burgerbevolking. Men dacht
aan de gesneuvelden die nu hun
leven feitelijk voor niets hadden
gegeven. Bij de teleurstelling
omdat er zoveel offers voor
niets waren gebracht, heerste er
nu bij de mensen vooral onzekerheid. Onzekerheid over een
toekomst die er niet rooskleurig
uitzag. Men wist hoe het er in
Duitsland onder het naziregime
aan toeging. Men had de vluchtelingen uit Duitsland gezien en
gehoord. Men had angst voor
de Duitse bezetting die ging
komen.
Die laatste avond stonden we
weer met z’n allen bij elkaar.
Door de volwassenen werd er
bezorgd gesproken over de
ongewisse toekomst. Er kwam
een man de straat inlopen. Hij
was gekleed in een donker
pak dat later een verfomfaaid
marine-uniform bleek te zijn.
De man zag er verwilderd uit.
Hij zwaaide met een revolver
en schreeuwde ons toe dat het
buiten veel te gevaarlijk was
en dat we snel naar binnen
moesten gaan. En dat terwijl

we net hadden gehoord dat
de strijd was gestaakt. We
vluchtten allemaal naar binnen.
Bang voor wat er nu weer ging
gebeuren. Die man liep als in
een waan verder. Verderop in
de buurt hebben de bewoners
kans gezien hem enigszins tot
bedaren te brengen en hebben
ze hem naar een psychiatrische
kliniek in Loosduinen kunnen
brengen. We hoorden later dat
het een officier van de Mariniers
betrof die had deelgenomen aan
die felle gevechten om de Maasbruggen in Rotterdam. Hij had
daarbij ook nog dat vreselijke
bombardement meegemaakt en
de vele slachtoffers gezien. Het
was onduidelijk hoe hij nu in
Den Haag terecht was gekomen.
Hij was volledig gestrest door al
die traumatische ervaringen en
daarbij kon hij als militair ook
de nederlaag van een overgave
niet verwerken. Hij was volkomen doorgedraaid.
Dat was het dramatisch einde
na vijf bange dagen. We wisten
echter niet dat het nog maar
een begin was. Er stond ons nog
veel meer te wachten. Vijf dagen
zouden vijf jaar worden.
Gé C. Witmaar
gc.witmaar@gmail.com
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Toen was geluk nog hee
E

rasmusweg 1345. Opgroeien in Morgenstond? Een magische tijd. Alsof geluk letterlijk in de lucht zat. Ik woonde van 1958 tot
1978 op de Erasmusweg, tussen de Leyweg en de Dedemsvaartweg. Daar liggen twee flats: een lange en een korte. Wij woonden in die laatste, met slechts vier portieken. Dat was mijn kleine wereld, mijn vaste burcht. Ons huis was een benedenhoekwoning en bevond zich in het eerste portiek bij het kruispunt met de Ruinerwoldstraat.

Bioscoop Euro-cinema, waar ‘The Sound of Music’ draait, 1965. Foto: Stokvis, collectie Haags Gemeentearchief

Mijn ouders, mijn zus en ik
kregen maar liefst vier kamers.
Wat een luxe! Ons gezin woonde
van 1938 tot 1958 op de Kempstraat 184, in Transvaal. Dat was
een poppenhuisje. Nee, dan de
Erasmusweg. Spiksplinternieuw,
een heuse badkamer en twee
balkons. Dat voorbalkon was zo
groot dat je er met gemak met
het hele gezin kon zitten. Dat
had je nergens in Den Haag. Dat
er ergens ver weg, zoals in Wassenaar, mensen in lommerrijke
villa’s nog luxer woonden, dat
deed er niet toe. Dat was een andere wereld. Morgenstond was
het paradijs. Dat kon niemand
tegen spreken. Een zee van licht
en ruimte. De grootste tuin die
je maar kunt bedenken waarin
ik ‘altijd’ voetbalde. Nou ja, je
moest die delen met alle buurkinderen, maar dat was juist
geweldig. En wat een puur geluk
dat we precies aan de rand van
de stad woonden en uitkeken op
uitgestrekte landerijen. ‘Dat had

niemand’, zoals mijn vader met
enige regelmaat triomfantelijk
uitriep. Dat wij nu juist beneden
woonden en dus feitelijk geen
uniek uitzicht hadden zoals
de bovenburen, maakte niet
uit. Het platteland konden wij
beneden inademen. Regelmatig
braken de koeien los en die
stonden dan in ons portiek.
Auto’s reden er nog nauwelijks
en je was verbaasd als je er eentje zag. De Erasmusweg tussen
Leyweg en Loevesteinlaan was
nog niet doorgetrokken. Dat was
een soort van wildernis met alleen een rolschaatsenbaan waar
ene Ria Valk en wat later de Q65
en de Golden Earring regelmatig
optraden.

Solidariteit van de jaren
zestig

Begin jarenzestig staat op mijn
netvlies gegrift. Onze ouders
hadden het niet breed. Ze kwamen uit de karige jaren vijftig,
hadden de oorlog en de crisis-

jaren dertig meegemaakt. Maar
toch, je merkte dat het steeds
wat beter ging in die jaren van
wederopbouw: iedereen had
werk. Mijn vader was een trotse
machinist bij de spoorwegen.
Er was een grote onderlinge solidariteit en als er iemand ziek
was, zoals de Joodse mevrouw
Hakker van het derde portiek,
dan liep mijn moeder steevast
met een pannetje kippensoep
daarnaartoe. Iedereen deed
wel zoiets voor z’n buren. De
Tweede Wereldoorlog was nog
in allerlei details aanwezig. Ik
mocht van mijn ouders geen
klappertjes ‘oorlogspistool’ en
moest het dus bij het cowboytje
spelen doen met een houten
kleerhangertje.

Mensen kwamen nog zonder
afspraak bij elkaar over de vloer.
En ‘spoorjongens’ die op de
brommer voorbijkwamen op
weg naar de gaardes, oorden en
andere ‘verre’ dreven, stopten

vaak voor een bakkie bij mijn
ouders. Met grote regelmaat
zat onze huiskamer stampvol.
Ik had als kind tientallen ooms
en tantes die feitelijk helemaal
geen familie waren maar dat gaf
wel een veilig, warm gevoel. Al
die mensen om je heen. Steevast
kwam ook meneer De Bruin op
bezoek, de bovenbuurman. Deze
Gerard was een eenvoudige,
humorvolle man. Klein van stuk
maar met veel statuur want hij

Portretfoto, 10 jaar

was mede-directeur van een
familiebedrijf in machines in de
Haagse binnenstad. Weliswaar
een klein bedrijf maar dat deed
er niet toe. Directeur is directeur, aldus mijn vader en de eenvoud van de sympathieke Gerard werd als voorbeeld gesteld
voor eenieder. Bovendien kon
de boosaardige politieagent die
op driehoog woonde, die zich
heel veel verbeeldde en zelfs z’n
buren inclusief mijn vader op de
bon slingerde vanwege rijden
op de stoep, nooit van Gerard
winnen in de beeldvorming.
Zo’n ‘vijand’ in het portiek deed
de saamhorigheid onder de
rest van de bewoners zelfs nog
verder toenemen.
De kracht van het portiek was
dat allerlei sociaal-economische
klassen door elkaar heen
woonden. De machinist, de
directeur, de hoofdonderwijzer,
de politieagent, de winkelier
en de ambtenaar. Zelfs uit de
chique Archipelbuurt kwamen
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el gewoon
mensen in Morgenstond wonen.
Nieuwbouw in een ruime omgeving, op de rand van stad en
‘platteland’. Ik speelde veel met
Gerard’s zoon Ruud. Als we niet
voetbalden, konden we ook uren
tafeltennissen. Aanvankelijk, en
niet geheel tot genoegen van
mijn moeder, gebruikten we de
eettafel als wedstrijdtafel in de
woonkamer. Die was daarvoor
bepaald ongeschikt waardoor
het pingpongballetje de meest
onverwachte wendingen
maakte. En wij er maar achteraan springen door de kamer,
de stofzuiger van mijn moeder
ontwijkend. Hopeloos, maar
ik heb er wel een behoorlijke
techniek aan over gehouden. Na
verloop van tijd kreeg Ruud een
professionele tafeltennistafel
en konden we ons nog verder
bekwamen. Maar de buitenlucht
bleef toch het meeste trekken.
Je struinde de buurt af en liep
oeverloos vaak de Leyweg met
vriendjes heen en weer. Daar
was altijd wat te doen. Steevast namen we een zo geheten
soft-ijsje dat voor een duppie
uit een ware wondermachine
in de buurt van de Hema kwam.
De Leyweg met z’n luxe winkels, een wel erg grote Vroom &
Dreesman en de chique Eurocinema was als een ‘Broadway’ in
de polder.

Welvaart en vertier

De welvaart sloop langzaam
aan naar binnen. Je zag het in
onze huiskamers waar in 1963
en 1964 vrijwel overal zo’n
zwart-wit televisie kwam te
staan. En opeens waren er
ook ijskasten. Het was de tijd
van Pipo de clown en de Verrekijker met veel aandacht
voor hoe kinderen leefden in
het verre buitenland. De buren
kwamen steevast bij elkaar
zo’n aangeschaft, nieuwerwets
beeldbuis exemplaar bewonderen. De antenne op het dak
moest steevast worden bijgesteld om het beeld nog net iets

Mijn vader was machinist bij de NS

Mijn ouders, mijn hond en ik

scherper te krijgen. De zaterdagavond burgerde in,
met heuse limonade en een
zakje chips met een klein
blauw zakje zout.

Tv-show ‘zo is Ria’ met Ria Valk, 1967. Foto: Nationaal Archief Wikipedia

Vakantie zat er voor de meeste
buurtbewoners vaak nog niet
in. Ik had geluk. Wie bij de
spoorwegen werkte, had in die
tijd ‘vrij reizen’ zoals dat heette.
Oom Hans van de Maartensdijkelaan, collega van mijn vader,
was een Italiaan tegengekomen
en in zijn huis mochten we wel
twee weken verblijven. Wisten
oom Hans en mijn ouders veel
waar we in Italië zouden belanden. Dat bleek uiteindelijk een
prachtig plaatsje te zijn, vlakbij
het nu beroemde Cinque Terre,
een van de mooiste plaatsjes
ter wereld. Ik ben daar voor
eeuwig verliefd geworden op
Italië en de Middellandse Zee.
Ook gingen we regelmatig naar
een voetbalwedstrijd in Londen,
want de boot naar Engeland was
van de Britse spoorwegen en
dus ook gratis. Dat betekende
vrijdagmiddag iets eerder stoppen met voetballen. “Sorry jongens, ik ga even naar Engeland!”
Gauw eten, achter op de brommer bij mijn vader over de Melis
Stokelaan naar het Hollands
Spoor. Op naar Hoek van Holland! Heel veel wedstrijden van
Tottenham Hotspur en Arsenal

heb ik gezien. Tottenham spits
Jimmy Greaves werd onze grote
held. En bij het voetballen was
ik hem. Mijn buurjongetjes kozen dan voor jonge Ajax-sterren
als Piet Keizer en Johan Cruyff.
En natuurlijk Aad Mansveld, immers uit Haagse klei opgetrokken. Met ADO hadden wij thuis
niet zoveel omdat mijn ouders
uit Twente kwamen. Heracles
was onze Nederlandse club.
Vrijwel iedereen in onze �lat was
overigens ‘import’. Brabanders,
Twentenaren, Groningers, noem
maar op. Je hoorde de meest
wonderlijke accenten.
Wat die tijd ook mooi maakte,
was de kans om te leren. Dat
werd er door mijn lieve ouders
echt ingepeperd: “Jullie krijgen
de kansen die wij niet kregen,
Pak ze!” Ik zat op de strenge
Maarten Lutherschool aan de
Genemuidenstraat, die beter
Johannes Calvijnschool had
kunnen heten. Diverse kinderen uit mijn klas zouden het
maatschappelijk ver schoppen.
Jaap Heijma werd professor
burgerlijk recht in Leiden en
Herman van den Berge werd
plaatsvervangend korpschef bij
de politie. Mijn vader adviseerde
mij dringend een vaste ambtenarenbaan als conrector op een
school. Als ik dat ooit eens zou
bereiken. Vastigheid! Helaas pa,

dat is niet gelukt. Maar wat heb
ik veel aan mijn enthousiaste
ouders en �ijne buurt te danken.

Is er dan niets negatiefs te melden. Natuurlijk wel. Ik verheugde me als kind zo enorm om
langer op te mogen blijven als er
weer zo’n gezellige verjaardag
was in onze, naar huidige maatstaven, toch kleine huiskamer
waar dan wel zo’n dertig mensen zaten. Maar altijd, al om een
uur of half negen, voelden mijn
ogen brandend aan en was ik
opeens zo moe. Achteraf besef
ik dat het door het veelvuldig
roken moet zijn gekomen. Op
zo’n verjaardagspartijtje gingen
er met gemak honderden
sigaretten doorheen. Heel veel
ochtenden werd ik vroeger wakker door het langdurig hoesten
van mijn vader. Ik zie hem nog
zitten op de rand van het bed.
Gezonde jaren waren het dus
niet in alle opzichten, maar ik
ben blij dat ik die mooie tijd heb
meegemaakt. Onschuldige jaren
waren het. We hadden tijd voor
elkaar. En die �lat die als stenen
overblijfsel er nog steeds is: ik
hoop vurig dat die nooit verdwijnt. Opknappen mag maar
a�breken nooit!
Willem Post
willempost@ziggo.nl

In het boekje ‘Sprekende Stenen’ kunt
u meer lezen over Den Haag Escamp.
Voor meer informatie kunt u een mail
sturen aan liever-actief@�lorence.nl
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Deze week bij

west
De komende periode zie en hoor je onderstaande programma’s bij Omroep
West. Daarnaast houden we je natuurlijk altijd op de hoogte van al het nieuws.

89.3 Radio West maandag t/m vrijdag
06.00 uur West Wordt Wakker Nieuws uit de regio en van daarbuiten,
met Tjeerd Spoor en Jorinda Teeuwen.
10.00 uur Aan de Bak Gezellige muziek, spelletjes en een bak kofﬁe
met Patrick van Houten.
12.00 uur Muijs in de Middag Lunchprogramma met Bas Muijs.
14.00 uur Muziek aan Zee Marjolein Visser draait heerlijke muziek.
16.00 uur West komt Thuis Justin Verkijk neemt de dag met je door (tot
19.00 uur, daarna non-stop muziek).
Op Tweede Pinksterdag (24/5) staat Radio West de hele dag in het teken
van de Eeuwige Roem Top 100, met de allerbeste platen ooit gemaakt.

89.3 Radio West op zaterdag
09.00 uur UIT! Rogier van der Zanden geeft je uitgaanstips.
12.00 uur Broodje Bral Sjaak Bral neemt de actualiteit met je door.
14.00 uur Willem op Zaterdag Programma met veel lol en muziek, gepresenteerd door Willem van Zuilen (tot 18.00 uur, dan non-stop muziek).

89.3 Radio West op zondag
07.00 uur Klassiek op West (herhaling om 19.00 uur)
Aad de Been draait bekende en onbekende klassieke- en wereldmuziek.
09.00 uur Muziek van alle Tijden (herhaling om 18.00 uur)
Pieter Kuipers draait muziek op verzoek.
10.00 uur UIT!
12.00 uur Adres Onbekend (tot 14.00 uur, daarna non-stop muziek).
Zoektochten naar uit het oog verloren bekenden, met Ron Kas.

TV West maandag t/m vrijdag
Dagprogramma’s vanaf 17.00 uur: (daarna herhalingen)
ma: Kijk op Delft, over de geschiedenis van deze mooie stad.
di: Team West Opsporingsprogramma met Kirsten van Dissel.
Ik was Erbij! Filmbeelden van vroeger. Op 18/5 gaan we met oud
ADO-speler René Pas terug naar het Zuiderpark in seizoen ‘70/’71.
Op 25/5 gaan we terug naar de Pier op Scheveningen in 1961.
wo: Bollenjongens Serie waarin Johan Overdevest een jaar lang elf
jonge bolllenboeren in de Duin- en Bollenstreek bij hun werk volgt.
do: Bij ons in Leidschenveen/Ypenburg Fred Zuiderwijk struint door dit
jongste stadsdeel van Den Haag
vr: Hart voor Muziek Zing mee met Hollandse hits
17.30 uur TV West Nieuws
17.45 uur Weer met Huub Weerbericht van Huub Mizee.

TV West zaterdag
07.30 uur TV West Weekoverzicht

Oorlog kent alleen verliezers

T

oen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, woonden wij in een
benedenhuis met nog twee etages boven ons. We hadden daar een flinke achtertuin, waar we in de zomer veel
vertoefden en daardoor meer leefruimte hadden. Direct boven ons
woonde een vriendelijk, goedmoedig echtpaar met een bijna volwassen zoon. We hadden eigenlijk alleen contact met hen via balkon en tuin.
Zo kwam het ook, dat de vriendelijke
buurvrouw mijn moeder aanbood, te
helpen met sokken stoppen. Ze zag blijkbaar de hoeveelheid sokken met enorme
gaten er in van mijn broer, die meestal
op klompen liep. Dan werden de sokken
met de wol erin omhoog gegooid en later
weer, gerepareerd naar beneden geworpen. Doordat er geen sokken meer te koop
waren, werden de oude exemplaren van
zeven personen eindeloos gestopt. We
kwamen nooit bij elkaar in huis, waardoor
de verstandhouding heel vriendschappelijk bleef, totdat de buurman besloot zich
bij de NSB aan te sluiten, een organisatie
die pro-Duits was. Dat deed hij tegen de
wil van zijn vrouw en zoon in. De zoon
besloot al snel, tot groot verdriet van zijn
moeder, het ouderlijk huis te verlaten.
Wij hadden medelijden met onze buurvrouw en we bleven dan ook vriendelijk
contact met haar houden. Toen kwam
op 5 september 1944 het gerucht, dat
de geallieerde troepen het zuiden van
Nederland al bevrijd hadden. De Duitsers
bliezen de aftocht, veelal op onze �ietsen,
die ze hadden ingepikt. Ook de NSB’ers
sloegen op de vlucht naar Duitsland, maar
onze buurman koos een andere weg tot
ontsteltenis van zijn vrouw en zoon, hing
hij zichzelf op uit angst voor represailles.
Maar helaas, dolle dinsdag bleek een loos
bericht en voor een groot deel van Nederland moest het ergste nog komen, de
hongerwinter stond voor de deur.

Onze bovenbuurvrouw bleef nog een tijdje
alleen wonen totdat haar zoon, die inmiddels al stevig verkering had, weer bij haar
introk. Toen de hongerwinter met al zijn
ellende en misère ten einde liep, was op 4
mei op de radio te horen dat de Duitsers
zouden gaan capituleren. Eindelijk was
het einde van de oorlog in zicht. De laatste

De viering van Bevrijdingsdag op 18 september 1948 op
de Lange Voorhout. Prent Willy Sluiter, collectie Haags
Gemeentearchief

maanden waren voor velen de zwaarste
geweest. Op 6 mei zou de capitulatie getekend worden, maar de Nederlandse bevolking kon niet wachten met feestvieren.
Door het dolle heen werden de vlaggen
gehesen en de muziek schalde al door heel
Den Haag. Zo ook op het Veluweplein waar
zelfs het draaiorgel van stal was gehaald
en de mensen aan het hossen en dansen
waren, totdat er een salvo geweerschoten
klonk en er mensen dodelijk geraakt werden. Een fanatieke Duitser wilde duidelijk
zijn gram halen. Tot groot verdriet en
ontsteltenis vernamen wij al snel, dat het
meisje van onze bovenbuurjongen ook dodelijk getroffen was. Wat een tragiek voor
deze jongen, eerder zijn vader moeten
missen en nu ook nog zijn geliefde. Oorlog
kent alleen verliezers.
Meer lezen over de oorlogservaringen
van Helena: lees het boek Mattenkloppen,
geschreven door Helena Schuemie.
Helena Schuemie
helena.schuemie@ziggo.nl

17.00 uur Westdoc Op 22/5 de documentaire ‘Wat een Verbeelding’ over
beelden in de openbare ruimte en op 29/5 ‘Wordt Vervolgt’ over een
leerlingen van de Johan de Witt Schoelengroep die een bezoek brengen
aan het voormalige concentratiekamp Auschwitz in Polen.

TV West zondag
09.00 uur

Hoop & Leven De universele kerk van Gods Rijk.

17.00 uur Parkpop Memories Waarin we terugkijken op bijzondere
optreden uit de Parkpop geschiedenis. Met op 23 mei Martijn Fischer
die nummers van Andre Hazes zong in 2018. De week daarna staat het
optreden van Nile Rodgers uit 2019 centraal.

|
Bezoek
onze
m
showroo

Alle programma’s op TV West worden herhaald. Kijk voor alle
uitzendtijden op Omroepwest.nl of in de Omroep West app.
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Eropuit!
In deze agenda vindt u tal van interessante activiteiten, zoals tentoonstellingen, lezingen, cursussen, muziek,
theater, excursies en nog veel meer. Zowel buiten als online is er van alles te beleven in Den Haag en omgeving.
Organiseert u een leuke activiteit waar onze lezers blij van worden? Mail uw activiteiten of tips naar info@dehaagsetijden.nl of bel: 070 - 360 76 76
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

Residentie Orkest brengt Portiekmuziek naar de Haagse wijken

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.

De komende maanden trekken musici van het Residentie Orkest Den Haag opnieuw de
wijken in om op te treden voor Haagse bewoners in kwetsbare en geïsoleerde posities.
Portiekmuziek is onderdeel van Symphony 2030, de maatschappelijke programmering
van het Residentie Orkest. Bij Portiekmuziek spelen musici van het Residentie Orkest
in kleine ensembles voor portiek�lats, in binnentuinen en parken en in binnenlocaties
zoals buurthuizen, bibliotheken, musea en cultuurankers. Met muziek proberen ze eenzaamheid te verlichten en doorbreken, door mensen met elkaar en met maatschappelijke organisaties in contact te brengen. De doelgroep die het orkest wil bereiken en raken
zijn sociaal geïsoleerde mensen, zowel jong als ouder. Er wordt bijvoorbeeld gespeeld
voor gezinnen die leven in armoede, voor eenzame
ouderen, voor mensen zonder vast woonadres, voor
cliënten van de Voedselbank of voor statushouders
en uitgeprocedeerde asielzoekers.
Data: 19 mei | 3 juni | 16 juni | 23 juni en 7 juli
op verschillende locaties.

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.
Jaarvoorraad frikandellen winnen?

Op 22, 23 & 24 Mei (Pinksterweekend) wordt de ‘Frituurloop’ in Den Haag georganiseerd in samenwerking met vijf cafetaria’s; Snacken, drankje doen en al die calorieën
eraf wandelen met een prachtig tochtje door de stad.

Iedereen die houdt van een leuke wandeling en een lekkere snack, kan meedoen aan
de Frituurloop. Onder het motto #supportyourlocals is er een route uitgezet van
ongeveer zes kilometer langs de beste cafetaria’s van de stad om zo overal een steentje
bij te dragen. Bij elke cafetaria kun je een andere snack halen en krijg je een formulier
met quizvragen waarmee je verschillende prijzen kunt winnen. Met als hoofdprijs: een
jaarvoorraad aan frikandellen.

De Frituurloop heeft op beide dagen
twee startmomenten. De eerste shift
start om 12.00 uur en de tweede shift
start om 15.00 uur. Vanwege de maatregelen omtrent corona is er momenteel een maximum van twee personen per aanmelding. De ‘Frituurloop’
vindt plaats rondom het centrum van
Den Haag. De wandeling kost € 4,00
per deelnemer. Dit is inclusief quiz en
korting op snacks en drankjes.

Meer informatie en reserveren via www.defrituurloop.nl

Boottour Architectuur op maandag 24 mei

Tweede Pinksterdag – maandag 24 mei kunt u vanaf de boot van The Hague Boat de
mooie panden langs de Haagse Grachtenring bekijken. Daar vindt u een fantastische
variatie aan architectuur, van de 17e eeuw tot nu. Stadsgids Jacqueline Alders vertelt u
hier alles over en wijst u op panden die u nooit eerder zijn opgevallen.

De start is om 15.00 uur bij de aanlegplaats naast het Hilton Hotel - hoek Mauritskade/
Zeestraat. Een duo ticket voor 2 personen kost € 45,00. Inclusief welkomstdrankje en
nootjes op tafel. Er is gezorgd voor 1,5 meter afstand tussen elk duo en de zitplaatsen
en tafel worden gedesinfecteerd. U vaart dus veilig.
Hierdoor is het aantal
plaatsen wel beperkt, dus
wacht niet te lang met het
reserveren van uw plaats
aan boord.
Meer informatie en
reserveren via
www.thehagueboat.com/
nl/architectuur-rondvaart

Meer informatie via residentieorkest.nl
Presentatie ‘Wilde bijen in je tuin’

Wegens groot succes organiseert Natuurlijk Del�land voor de tweede keer een digitale
bijeenkomst over wilde bijen in je tuin. Aan de hand van een presentatie vertelt Anna
Kreffer over wilde bijen en hoe je ze kan helpen in je eigen tuin. De bijeenkomst vindt
plaats op 25 mei van 20.00 – 21.30 uur en u kunt de code aanvragen via
medewerkernatuurlijkdel�land@gmail.com
Wilde bijen leven anders dan honingbijen. Op deze
avond hoor je over verschillende wilde bijen, hoe ze
stuifmeel verzamelen en hoe ze nestelen. Ook komen
mogelijkheden voorbij om je tuin met wat kleine
ingrepen heel geschikt te maken voor wilde bijen.
Meer informatie via del�land.knnv.nl

Boeken
We Want More!!! – Peter von Vaupel Klein
Recent verscheen het boek ‘We want More!!!’ van Peter
von Vaupel Klein. Een ‘feel good roadtrip’ die de lezer
meeneemt naar de muziek en bandjes uit de jaren ’60
en ’70. Drie oude bandjongens maken – als een soort
reünie – een trektocht met een hui�kar. De drie bandleden zijn inmiddels op leeftijd, maar waren destijds een
succesvolle groep. Sinds hun schooltijd vormden ze
een band, geroemd en verguisd, aanbeden en omstreden. Het boek vertelt de ‘trip down memory lane’
in een raamvertelling waarin een scala aan korte en
langere anekdotes als oude nostalgische koeien uit de
sloot van hun geheugen worden gevist. Het sfeertje
van vroeger wordt snel weer opgepakt en goede,
maar ook trieste herinneringen worden opgehaald.
Het bandleven in de jaren ‘60, ‘70 en daarna wordt kritisch belicht.
Zachtop lachen – Malou Holshuijsen
‘Zachtop lachen’ van Malou Holshuijsen gaat over een
jonge vrouw met galgenhumor, een dode Indische oma
en een groot talent zich laconiek en luidkeels door het
leven te bewegen. Als ze van het ene op het andere
moment ’s nachts bang is om te gaan slapen en zich
overdag niet meer in het verkeer durft te begeven,
wordt ze geconfronteerd met de tekortkomingen van
haar oh zo humoristische kijk op de werkelijkheid.
Geheel onvrijwillig maakt Malou de balans op. Waar
komt haar grenzeloze sarcasme nou werkelijk vandaan? En wat heeft het familiemotto, ‘eten is zilver
en zwijgen is goud’ met dit alles te maken? ‘Zachtop
lachen’ van Malou Holshuijsen is een rauwe dialoog tussen een psycholoog
en een patiënt-in-ontkenning over een allesbepalend geheim, afgewisseld met het
tenenkrommende verhaal van een op het oog zorgeloos bestaan.
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Penning van de
American Petroleum
Company uit 1928

W

ie Den Haag vanaf de Utrechtsebaan binnenkomt, ziet aan de overzijde het in rode
baksteen opgetrokken gebouw de Rode Olifant liggen. Het gebouw is nu in gebruik als multifunctioneel kantoorgebouw Spaces. Tot 1987 was het bij
Esso Nederland in gebruik. In 1921 werd dit gebouw
ontworpen in opdracht van de American Petroleum
Company (APC). Deze oliemaatschappij kwam voort
uit de opbreking in 1911 van de in 1882 door John
D. Rockefeller opgerichte Standard Oil Company, nu
Exxon Mobil.
Vanaf 1938 werd in Nederland
de merknaam Esso gevoerd.
J.H. de Roos (1875-1942) en
W.F. Overeijnder (1875-1941)
werden als architect aangetrokken. Enkele jaren voor de Eerste
Wereldoorlog maakten zij in
1912 een ontwerp voor het

worden dan het op niet zo verre
afstand gelegen gebouw van de
grote concurrent, de Bataafsche
Petroleum Maatschappij/Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij (Shell) aan
de Van Bylandtlaan. Dit laatste
gebouw werd in 1915-1917 in

Voorzijde penning American Petroleum
Company, 1928

Keerzijde penning American Petroleum
Company, 1928

Voorzijde van penning ontworpen door
Dirk Bus, met het gebouw Petrolea, 1958

Keerzijde penning Dirk Bus, ontworpen
voor Esso Nederland, 1958

Rotterdamse Stadshuis dat niet
werd uitgevoerd. Nadat de keuze
voor het ontwerpen van het
Rotterdamse stadhuis (gebouwd
tussen 1914-1920) op Prof. H.
Evers was gevallen, haalden De
Roos en Overeijnder dit ontwerp
uit de kast om het te benutten en
aan te passen voor het gebouw
Petrolea. Zij kregen een ruim
budget voor de bouw mee.

neorenaissance stijl door de
architecten M.A. en J. van Nieukerken gebouwd en in 19281930 uitgebreid. De American
Petroleum Company wilde een
moderner gebouw dat ook een
goede representatieve entree
kon bieden voor de belangenbehartiging van haar oliebelangen
bij de regering in Den Haag,
Nederlands-Indië en Aruba.
Het in februari 1924 geopende
gebouw werd gebouwd volgens
de regels van de Amsterdamse
school en werd in rode baksteen
uitgevoerd. Het forse kantoorpand staat op een granieten
sokkel. Het interieur in Art Deco
stijl wordt gekenmerkt door

Het gebouw Petrolea kwam tot
stand tussen 1921 en 1924.
Naast het oogmerk van een fraai,
doelmatig en groot kantoorgebouw speelden hierbij ook
andere factoren een rol. Het
gebouw zou hoger moeten

Het gebouw Petrolea is tegenwoordig eigendom van Spaces en wordt ook wel ‘Rode Olifant’ genoemd, april 2021

een monumentaal trappenhuis
met glas-in-lood ramen, veel
natuursteen, kersenhouten lambriseringen, parketvloeren en
een imponerende hoge en fraaie
ontvangsthal met een atrium
van gebogen glas-in-lood, wandschilderingen door Chris N.E.
de Moor (1899-1981) met een
centrale plaats voor Petrolea en
een hierboven geplaatste klok.
Enkele jaren geleden kreeg ik
in een doosje met het opschrift
PK in mijn bezit en de penning
American Petroleum Company
met het gebouw aan de voorzijde erop en aan de onderzijde
de vijf sterren van de APC. In
het doosje was ingesloten een
gedrukte beschrijving met de
tekst: ‘Penning van de American
Petroleum Company, diameter
zestig mm. Voorzijde: Ontwerp
van Jac. J. van Goor. Het gebouw
Petrolea te ’s-Gravenhage,
waaromheen het randschrift:
,,American Petroleum Company”
en op de afsnede 5 sterren, het
handelsmerk van de maatschappij. Keerzijde: glad, met
randschrift bestaande uit het
viermaal herhaalde motief der
letters A.P.C. met 5 sterren. Uit
het jaar 1928. Den leden van de
Vereniging voor Penningkunst
aangeboden door den heer B.
Klaare, Directeur der American
Petroleum Company’.
Deze gedrukte tekst was niet
bekend bij de VPK. Ook in de geschiedenis en het overzicht van
de door de VPK uitgegeven penningen bleken deze tekst en de
penning niet te zijn opgenomen.
De vraag waarom de penning in
het jaar 1928 aangeboden werd,
is niet eenvoudig te beantwoorden. Mogelijk heeft het te maken

gehad met het vij�jarig bestaan
van het gebouw Petrolea in
1928. Een andere mogelijkheid
is het na een langdurige lobby
mogen opereren in NederlandsIndië vanaf 1928 of, dichter bij
huis, het maken van een goede
indruk bij de verzamelaars
van penningen. Bij navraag bij
de VPK bleken de voorzitter
van de VPK en degene die het
archief van de VPK beheert niets
hierover in de notulen van de
vergaderingen van de VPK te
kunnen terugvinden. Het blijft
dan ook gissen naar de functie
van de penning en haar betrekking met de VPK. Een mogelijkheid is dat de APC contact heeft
gehad met Begeer directeur
Arnold von Weiler (die jarenlang
ook VPK-bestuurslid was en de
penning tijdens een jaarvergadering heeft uitgereikt) maar dat
de penning niet werd nagezonden. Waarschijnlijk heeft de
VPK zelf willen bepalen welke
penningen er zouden worden
uitgebracht en heeft het mogelijk ook een geur van olie willen
vermijden. De APC had deze
scrupules niet, want de penning
van het gebouw werd jarenlang

Lepeltje uitgegeven voor Begeer,
met op achterzijde gebouw Petrolea

uitgereikt aan medewerkers die
een jubileum bij de maatschappij mochten vieren, waarbij
een inscriptie van de naam van
de employé en de datum op de
keerzijde werd aangebracht.
In 1949 werd bij Begeer een
lepeltje met de a�beelding van
gebouw Petrolea uitgebracht,
ter gelegenheid van het 25-jarig
jubileum en in 1958 ontwierp de
beeldhouwer Dirk Bus (19071978) een door Koninklijke Begeer gegoten penning, diameter
86,45 mm, met op de keerzijde
twee palmtakken waarbinnen de
initialen DB met twaalf sterren
en op de voorzijde één ster met
de letters ESSO Nederland N.V.
en het gebouw Petrolea.
Theo Kralt
info@theokralt.com

Interieur van het gebouw Petrolea met wandschildering door Chris N.E. de Moor
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In elke editie van De Haagse
Tijden kunt u verschillende
puzzels maken.
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Verticaal:
1 dagblad
2 muur
3 aankomend
4 toets alleen
5 riv. in Duitsland
6 Europese taal
9 uitstekend
12 kunstuiting
14 vrij
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17 United Nations
19 land in Azië
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22 drank
25 inkeping
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27 haarwrong
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Horizontaal:
1 muziekgezelschap
7 zoutachtig
8 geslepen
10 annexus
11 broeder
13 soort koek
15 dwaasheid
16 voorgevel
18 mio conto
20 veiling
22 buisverlichting
23 esdoorn
24 misdadig
25 vis
27 militair hoofddeksel
29 achter
30 geul
32 cum notis
34 dochter van Cadmus
36 laan
38 aangeschoten
40 heden
41 meterton
42 vruchtendrank
44 eerlijk
45 propaganda.

28 giststof
31 voegwoord
33 zangstem
35 voorkeur
37 Ned. schaakkampioen
39 hoofd v.e. moskee
43 loco citato
44 zangnoot.
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Let op! U dient de prijs zelf op te halen bij de Fifties
4 9Store.

WINNAAR
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6 editie met een
Wij feliciteren de winnaar van de vorige
8 door de Fifties Store.
mooie prijs, aangeboden
De platenspeler Crosley
5 Cruiser 2 gaat naar:
5
Piet Wieser te Den Haag
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Verkrijgbaar bij de Fifties Store www.�iftiesstore.nl
Namensestraat 73 - 2587 VX Den Haag - 070 3585810

paars
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Deze prachtige klok is gemaakt van een echte langspeelplaat! Het gaat hier
om langspeelplaten die geen enkele verzamelaar wilt hebben en die dus
gered zijn van de afvalberg. t.w.v. € 27,95.
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Oplossingen vorige editie:
1 Sudoku: 4
2 Kruiswoordpuzzel: Lammetje
3 Woordzoeker: Betonblokken

Mocht u de oplossingen weten
van de puzzels op deze pagina,
dan maakt u kans op deze
leuke prijs van de Fifties Store!

R A F
N 7E K
R T9 N
5
N1 E E
E
3

E
D
E
3
V

9

U kunt de oplossing tot
26 mei 2021 mailen naar
puzzel@dehaagsetijden.nl.

ZWEEDSE PUZZEL

treiteren

S
T
A
T

F E
A R8
K6 K
K R
2
4

18

pagina 24

Dinsdag 18 mei 2021

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

Middenin het

‘Wij staan altijd
voor u klaar.’
publiek te laten zien!

Rolf, Linda, Paul en Michelle van DELA

ANNE VAN DE WEIJER
VILT AAN ZEE
BOEKHORSTSTRAAT 159

Bouw mee
aan Haags karakter!

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid
altijd persoonlijk en bijzonder te maken.
Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie
naar dela.nl/denhaag of bel 070 217 09 10
voor een persoonlijk gesprek.

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

Kijk snel op www.stadshersteldenhaag.nl

