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pelende kinderen op het
strand, heerlijk
om te zien hoe ze rondhobbelen met emmertjes
en schepjes. Zelf heb ik
ontdekt dat ik me ook
nog steeds uren kan
vermaken met wat de
zee me brengt. Toen ik
28 jaar geleden naar Den
Haag verhuisde, kwam
mijn liefde voor strand,
zand en zee weer volop tot leven. Ik woon in
Duinoord en de eerste
jaren was ik vooral op
het Noorderstrand en
Meijendel gericht. Pas
later ontdekte ik het Zuiderstrand, het Westduinpark en de uitgestrektheid van de Zandmotor.

Haagse

strandjuwelen

Tijdloos spelen
Op de Zandmotor waan je je echt
op de Waddeneilanden en kan ik
uren rondstruinen; wat een ruimte, leegte en verstilling. En je kunt
er van alles vinden. Als je geluk
hebt, want sinds een aantal jaren
rijden er ook daar vrachtwagens
die het strand ‘schoonmaken’. Tot
mijn grote frustratie, want naast
dingen van de straat pak ik ook
dingen uit de vloedlijn op. Iedere
keer zijn dat andere dingen. Afhankelijk van het weer, de wind,
het seizoen en waar het licht
mijn oog op wijst. Ik heb gemerkt
dat ik anders kijk dan de meeste
mensen. Mijn ogen schieten van
grote lijnen, de structuren van eb
en vloed in het zand naar kleine
details. Naar de schaduwwerking
door licht, een stuk versteend
bot van een paard van duizenden jaren geleden, eikapsels
van sterroggen, hondshaaien of
wulken, zeesterren, kwallen, een

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

Strandketting met scheepstouw en houtjes. Foto: Geertje Huisman

schelp die overdekt is met witte
pokken of het licht dat door een
dunwandige blauwe mosselschelp schijnt. En dat licht, al die
details leg ik vast. Ik fotografeer
heel wat af.

Strandjutten

Ik kwam onlangs mijn eerste
zandformatie foto’s van twaalf
jaar geleden weer tegen, die ik
maakte op Schiermonnikoog. Het
lijken enorme rotsformaties maar
zijn in werkelijkheid maar vijftien
centimeter hoog en door de wind
gevormd. ‘Natural beauties’, zeg
maar. Dat effect heb je ook langs
de afgekalfde kustlijn ter hoogte
van de Argus mast op de zandmotor. Daar hoef ik niet voor naar
de kust in Engeland of Normandië. Dat beleef ik hier in het klein.

Zeker in Coronatijd ervaar ik
hoeveel geluk we in Den Haag
hebben om zo dicht bij de kust te
wonen en daarvan te kunnen genieten. Mij verveelt het nooit. Dat
strandjutten ben ik vooral gaan
doen nadat ik straatjutterskunstwerkjes ben gaan maken en dat
is alweer zo’n tien jaar geleden.
Als dingenzoeker ben ik dol op
platgereden stukjes verroeste
ijzer en verweerde materialen
met sporen van gebruik. Die combineer en componeer ik op een
plaat verweerd hout met een stuk
lood tot gekke vogels, beesten of
mens�iguren. De vormen van het
materiaal bepalen wat het wordt.

Strandjuwelen

Van wandelen en strandjutten
kom ik tot rust. Het haalt het

kleine meisje in mij naar boven.
Zelden kom ik met lege handen
thuis. Wat waardeloos lijkt in de
ogen van de één, kan een juweel
zijn voor mij. Als ik een aantal bijzondere dingetjes heb verzameld,
dan zoek ik een mooi plekje uit
in de vloedlijn en leg daar mijn
schatten neer. Zo ontstaan de
‘strandjuwelen’. De verweerdheid
van hout, een kleurrijk krabbenschildje, een mini babykwalletje
of een stukje bijzonder gevormd
wier brengen mij in vervoering.
Ik rangschik het tot een organische of ronde vorm – je zou
het een ketting kunnen noemen
– en maak er dan foto’s van. Die
dagvondsten vormen een tijdelijk
kunstwerk. Onder het motto ‘de
zee geeft en ze neemt’. Als het
vloed wordt, slokken de golven

het strandjuweel weer op. Zo kan
de cyclus van het zoeken, vinden,
rangschikken altijd doorgaan. Dat
proces geeft energie. En de foto’s
die blijven. Die deel ik op Facebook of Instagram. Soms neem ik
onderdelen mee en maak ik er in
mijn zolderatelier met touw van
visnetten of andere materialen
strandkettingen van.
Bent u nieuwsgierig geworden
naar de creaties van ‘dingenvinder’ en kunsthistorica Geertje
Huisman, dan kunt u een kijkje
nemen op de volgende Facebookpagina’s: Deel verwondering, Het
tij keert en keert en Make your
own beachhouse.
Geertje Huisman
geerhuis@gmail.com
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Oproepjes
Hoe heeft u het afgelopen
jaar beleefd?
Ook al kunnen we ons gewone
leven nog niet geheel oppakken, toch gloort er hoop aan de
horizon en kunnen we spoedig
de eerste stappen zetten richting
het ‘nieuwe normaal’. De hoogste
tijd om even stil te staan bij
het afgelopen jaar. We zijn ons
bewust dat het voor velen een
pittig jaar is geweest. Toch zijn
er ook bijzondere initiatieven
ontstaan. Wij zijn benieuwd hoe
u deze Coronatijd heeft beleefd;
wat of wie heeft u door deze
toch heftige tijd heen geholpen?
Een bijzonder moment dat u is
bijgebleven, een lief gebaar uit
uw omgeving, een contact dat
juist in deze tijd is versterkt, of
iets geheel anders. Wij ontvangen graag uw reactie (max. 500
woorden) voor dinsdag 8 juni
2021 via onderstaand mailadres.
redactie@dehaagsetijden.nl

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

Beste John,
Wederom een leuk artikel in De
Haagse tijden over de Triumph
Dolomite. Ik ben getrouwd met
een Haagse die in 1984 een
tweedehands Dolomite kocht en
deze is nog steeds in haar bezit,
weliswaar volledig gerestaureerd. In 2017 won zij de eerste
prijs hiermee tijdens de Nationale Triumph Dag in Doorn. De
auto is in januari 1978 op kenteken gezet. Voor de restauratie
zijn nog twee andere Dolomites
als donoren aangeschaft.
Sjef van Raamsdonk en
Willie van der Knoop

Reactie ‘Tweede Kamerverkiezingen in Coronatijd’
In De Haagse Tijden van 9 maart
naar-lid en later als voorzitter.
stond het lezenswaardige verhaal
Tot juli 1978 nog in Delft en daarover de Tweede Kamerverkiena in de gemeente Ede. De eerste
zingen in Coronatijd van Bonnie
keer daar was in 1979 bij de verSpaans. Ook ik kreeg op mijn 21e
kiezingen EP en de laatste keer
(november 1966) de brief van
40 jaar later bij die van 2019 (in
de burgemeester dat ik kiesgetotaal 44 keer). Ik vond het toen
rechtigd was en mocht in 1967
mooi geweest en mijn echtgevoor de eerste keer stemmen. Ik
note ook, die toen de kinderen
zat toen nog in militaire dienst in
groot waren, altijd om 21.00 uur
Den Haag en bracht als bewoner
kwam helpen met uitvouwen en
van de Wagenstraat mijn stem
tellen. Op woensdag 17 maart
uit in de toenmalige school in de
ben ik met mijn echtgenote gaan
Bezemstraat. Dat werd een stem
stemmen op ons oude stembuop een nieuwe en veelbelovende
reau en hebben we om 21.00 uur
partij. Daarna merkte ik weinig
even (nou ja, even) geholpen met
van deze partij en kwam ik via
het uitvouwen van de belachelijk
een collega bij de gemeente Delft,
grote stembiljetten. Zo waren wij
waar ik toen ging werken, bij een
toch nog een beetje betrokken bij
andere partij terecht. In 1972
deze bijzondere verkiezingen.
trouwde ik met een Delftse en
Ed Vernooij
ging in Delft wonen. Ik mocht
ed-vernooij@hotmail.com
toen ook als inwoner van Delft
in november 1972 voor het eerst
op een Delfts stembureau zitten.
Daarna heb ik vele malen deel
uitgemaakt van de bezetting
van een stembureau als ambteUitgave:

De Haagse Tijden

Laan van Meerdervoort 174
2517 BH Den Haag
www.facebook.com/dehaagsetijden
www.twitter.com/dehaagsetijden
www.instagram.com/dehaagsetijden
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Uw krant is elke twee weken in
een oplage van tenminste 65.000
exemplaren gratis af te halen op circa
360 distributiepunten in Den Haag,
Zoetermeer, Westland, Delft, MiddenDel�land, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en
Wassenaar.

Redactie:

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

Onze wereld was
ook mijn wereld

Haags Mopje
Man loopt door de Geleenstraat, tikt op de ruit van een van de
dames en vraagt: “Wat kost dat nou?” Zegt ze: “Vijftig euro.”
Zegt hij: “Dat is ook niet duur voor dubbel glas.”
Suzanne Portegies

Langs deze weg wil ik graag
reageren op het verhaal van
Jan Kaffa ‘Mijn Wereld, Onze
Wereld’ in De Haagse Tijden van
18 mei 2021. ‘Mijn Wereld, Onze
Wereld’ is geschreven door mijn
oud-leerling Jan Kaffa. Wat een
mooi verhaal en tijdsbeeld. Ik
heb ervan genoten. Hij noemt een
aantal leerkrachten, waaronder
meester Van Hoesel (inmiddels
helaas overleden). Deze meester
had met zijn klas de naam Basisschool Onze Wereld bedacht.
En zo werd de Gerardus Majella
school omgedoopt tot Onze Wereld. Rob Strengers vormt samen
met Rob Bijmans de succesvolle
Theatergroep Hilaria. Huub van
Blijswijk is voorzitter van het
college van bestuur BOOR (een
groot schoolbestuur in Rotterdam). Jan refereert ook aan een
bezoek van H.K.H. prinses Beatrix
op 20 februari 1979 aan Basisschool Onze Wereld (zie foto).
Ik ben op 1 januari 2015 met
pensioen gegaan. Bijna 43 jaar
lang was Onze Wereld ook Mijn
Wereld. Een geweldige tijd op
een geweldige school, die Verbinding, Respect en Solidariteit hoog
in het vaandel heeft staan.
Ton Hendriks,
Oud-directeur Onze Wereld
hendriks1952@ziggo.nl
Reigersbergen
Van mevrouw H. Platenga ontving ik naar aanleiding van mijn
artikel bijgaande zwart-wit foto.
Hij toont twee huizen, beiden op
Reigersbergen aan de kant van de
Bezuidenhoutsweg. De bovenste
woning is de inmiddels gesloopte
woning van de grootouders van
mevrouw. Opa, die van zichzelf

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.

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.
The Roaring Twenties
De ketenen worden verbroken, de deuren gaan open
Het leven krijgt weer kleur, de huidhonger wordt geblust
Festivals, theaters, bioscoop, in de foyer spontaan gekust
Winkels kunnen normaal worden bezocht, zomaar iets kopen
Koffers worden van zolder gehaald, vakanties gereserveerd
Een tafel geboekt in mijn favoriete Haagse restaurant
Grote artiesten komen weer, Kensington swingend op het strand
Voorzichtig zijn blijft, het afstand houden is niet zomaar afgeleerd
Het oude normaal is nu geschiedenis, die periode is voorbij
Invoeren van een herdenkingsdag voor de slachtoffers van de pandemie
Kleinkinderen weer op bezoek bij opa en oma, gezichten zo blij
Webex en Zoom voorbij, fysiek vergaderen, niet zomaar onder de knie
In de pretparken staan gezinnen uren geduldig in de rij
Bij Bodega de Posthoorn, zie ik je eindelijk weer om een uur of drie.
Cor van Welbergen
Groenewegen heette, werkte
voor baron Michiels van Verduynen, eigenaar van Reigersbergen.
Het was een dienstwoning. Mevrouw H. Plantenga logeerde er
vaak. Er rest alleen nog een deel
van het oorspronkelijke hek. De
onderste woning staat er nog, Bezuidenhoutsweg 350. Het pand
is inmiddels grondig verbouwd

en achter groen ‘verdwenen’. Op
het toegangshek staat nog wel
het woord Reigersbergen. De
kleurenfoto toont het huis op de
Bezuidenhoutseweg 350, zoals
het er tegenwoordig uitziet.
Carel Goseling
carelgoseling@hotmail.com

Adverteren

Fotogra�ie

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

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

Vormgeving

Brückel Reclame BV

Lezersservice

De lezersservice is te bereiken van
maandag t/m vrijdag van 10 - 12 uur
op: 070 - 345 76 97
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Frans Kokshoorn, een beeldhouwer met humor
O

p 2 april dit jaar overleed Frans Kokshoorn
(1947-2021). Hij was een geliefd en productief beeldhouwer. In Den Haag en Voorburg
staan veel van zijn werken in de openbare ruimte.
Maar ook ver daarbuiten. Zijn beelden zijn herkenbaar
en toch niet realistisch…
Zijn meest bekende werk in Voorburg is waarschijnlijk zijn beeldhouwwerk ‘Singing in the Rain’,
zijn fietsende moeder met twee
kinderen. Het staat op de Prins
Bernhardlaan, hoek Rozenboomlaan. Zoals veel van zijn beelden
gaat het hier om een herkenbaar
thema, terwijl het niet realistisch is. Want de hoofden zijn
vervangen door parapluutjes.
Absoluut humoristisch. Het gaat
over sterke mensen die ondanks
storm en regen dapper doorgaan.
En jawel, aan de andere kant van
de oceaan, in ex-zusterstad van
Voorburg, Temecula in Californië,
staat eenzelfde beeld. Zo weten
ze in dat warme zonnige land hoe
wij Hollanders doorzetters zijn
ondanks een leven in een waterig
kikkerlandje.
Maar dichterbij, in de Haagse
Vondelstraat, staat een vergelijkbaar beeld. Hier is het een
vader met één kind dat de regen
trotseert. Aan de Franse Kerkstraat in het oude centrum van
Voorburg staat zijn ‘De Dorpswacht’. Vlakbij de straat waar
zijn huis en atelier stond. Het is
een beeld van een zittende man
die bezoekers verwelkomt. De
sterke expressie zit hem niet in
details zoals een oog of mond.
Die zit hem in de houding van
het hoofd, de hoekige romp en
de ledematen. Op het pleintje
voor het woonzorgcentrum aan
de Klaverweide, ook in Voorburg,
staat zijn bronzen ‘De Mantel’.
Het is een rechtopstaande jas,
zonder lichaam, maar wel met
armen. Eenzelfde soort beeld
staat in Delfzijl. Kokshoorn
heeft ook een aantal prachtige
beelden gemaakt in samenwerking met de glaskunstenaar

De Dorpswacht. Foto: Marian Kokshoorn

Ming Hou Chen. De beeldhouwer
werkte voornamelijk in was. De
bronsgieter, van gieterij Volkers
in Geldermalsen, maakte er
mallen van gips en siliconen van,
die dan in delen met brons werden gevuld. Daarna werden de
verschillende onderdelen door
Kokshoorn zelf in elkaar gezet.
Hij werkte ook samen met de
firma Zuliani in Zoetermeer. Die
maakte vaak de stenen sokkels
onder zijn beelden.

Frans Kokshoorn kwam uit een
Voorburgse aannemersfamilie. Hij werd geboren aan de
Sophiastraat. Op de LTS werd hij
opgeleid als timmerman. Daarna
volgde hij de avondopleiding
MTS Bouwkunde, die hij niet
afmaakte. Hij ging werken als
bouwkundig tekenaar bij een
architectenbureau. Als kind was
hij al gek op tekenen en boetseren en het stak hem dat hij zijn
creatieve kwaliteiten onvoldoende kwijt kon. Dat is de reden dat
hij besloot naar de Vrije Academie in Den Haag te gaan, waar hij
les kreeg van onder andere Jan
Snoeck en Rudi Rooijackers. Hij
doorliep ook de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten.
Hij vestigde zich als vrij kunstenaar en had een atelier aan
de Kerkstraat in Voorburg.
Daar werd hij verliefd op zijn
buurvrouw, Ineke ten Hoeve. Ze
was lerares huishoudkunde. Ze
trouwden en kregen een zoon.
Naast het beeldhouwen heeft hij
ook nog enige tijd gewerkt op de
psychiatrische afdeling van een
ziekenhuis waar hij creatieve
therapie gaf. In Voorburg werd
hij lid van de kunstgroep: ‘Groep
Delta’ en werd hij medeoprich-

Frans in zijn atelier. Foto: Marian Kokshoorn

ter van ‘Kunstenaarsvereniging
Brak’, later ‘Artibrak’ en van
‘Galerie Hoekvliet’ in de Kerkstraat en later op het Oosteinde.
Daarnaast was hij lid van de
Haagse Kunstkring en van ARS,
in Leiden.

Hij was ongelofelijk actief, zo gaf
hij jarenlang beeldhouwlessen
en organiseerde hij uitwisselingstentoonstellingen van kunstenaars uit de drie ex-zustersteden van Voorburg: Hranice in
Tsjechië, Konstantin-Jeziorna in
Polen en Temecula in de VS. Voor
zijn jarenlange inspanningen
werd hij ereburger van Hranice.
Regelmatig waren er exposities
van zijn werk. In Museum Swaensteyn in Voorburg, maar ook in
het buitenland. In 2004 ontving
hij de driejaarlijkse Aart van den
IJssel-kunstprijs en in 2012 de
driejaarlijkse Fonds ArtiBrak
Oeuvreprijs.
Frans Kokshoorn herstelde van
corona, maar overleed aan een
hersenbloeding. Op vrijdag 9
april werd hij vanuit zijn atelier

De Fietser. Foto: Marian Kokshoorn

Singing in the Rain. Foto: Marian Kokshoorn

door collega-kunstenaars naar
de Oude Kerk gedragen waar een
besloten dienst was. Na de dienst
werd hij begraven bij zijn vrouw
op de begraafplaats aan de Parkweg. Een klein beeldje van hem
siert hun familiegraf.

Maar op de begraafplaats is nog
een beeld van hem: het is een
klein monument bestaande uit
een bakstenen muurtje met daarvoor twee figuren: de staande
figuur helpt een zittende figuur
op te staan. Het monument staat
er ter nagedachtenis op een mas-

sagraf van slachtoffers van het
bombardement op het Bezuidenhout in Den Haag, dat plaatsvond
op 3 maart 1945. Veel bewoners
van het bombardement waren
naar Voorburg gevlucht. De vader
van de beeldhouwer was een van
de vele burgers die de slachtoffers hulp hebben geboden. Frans
Kokshoorn zal er met extra veel
liefde en aandacht aan gewerkt
hebben. Dat zie je. Het is een monument met een hart geworden.
Anne Marie Boorsma
abcurskunst@hotmail.com

De Mantel. Foto: Marian Kokshoorn
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De stilste brommobiel
E-Aixam
100% elektrisch

Maak een proefrit:

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

De mooiste busreizen
Gewoon perfect geregeld

Prachtig Zuid-Limburg
6-daagse busreis

www.autohoutwijk.nl

vanaf p.p.

€ 449

dejongintra.nl/ebvlk05

Rügen, eiland aan de Oostzeekust
8-daagse busreis

vanaf p.p.

€ 619

dejongintra.nl/ebbee02

Indrukwekkend Toscane
10-daagse busreis

vanaf p.p.

€ 729

dejongintra.nl/ebmtm02

Westendorf in Tirol
12-daagse busreis

vanaf p.p.

€ 849

dejongintra.nl/ebwes03

Het Isle of Wight, Devon & Cornwall
10-daagse busrondreis

vanaf p.p.

€ 869

dejongintra.nl/eegb314

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

Afscheid nemen
van wie iemand
in essentie was.
Vrijblijvende offerte
?
BEL: 070 - 306 16 96

In Essentie uitvaarten helpt je hierbij,
we lopen samen een stukje op,
tot zover als nodig is.
Merlijn Berkhout-Schippers

�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

Integer, betrouwbaar, persoonlijk

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

070 - 2210499
merlijn@inessentieuitvaarten.nl
www.inessentieuitvaarten.nl

www.seniorenhulp.com
SINCE 1985

24/7

bereikbaar

®

Behandeling aan huis

Speciale service voor senioren

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

ART FACTORY
and

ROCK GALLERY
PORTRET - ILLUSTRATIE
ROCK ART - TEKENLES
www.marcellos.nl

■
■
■
■

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

■
■
■
■

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

T. 070 399 42 41
W. utsvandergeest.nl
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De tijd van elfjes is voorbij
T

ijdens het schrijven van het artikel over
Han G. Hoekstra zocht ik contact met Joke
Linders die samen met Janneke van der
Veer een biografie over hem schreef. Ze vertelde me
dat er op diezelfde dag een boekje van haar hand
over Annie M.G. Schmidt zou verschijnen en dat
heb ik dan ook meteen gekocht. De tijd van elfjes
is voorbij luidt de titel en het gaat vooral over de
vooruitziende blik van Annie met betrekking tot de
wereld om haar heen. “Onder de schijnbaar onschuldige, fantasievolle rijmen en verhalen schuilen
denkbeelden, visies en oplossingen waarmee zij
haar tijd ver vooruit was”, zo schrijft Joke. Op bladzijde 11 las ik tot mijn verbazing dat Annie enige tijd
op Scheveningen woonde en daar wil ik u iets over
vertellen.

Een korte
levensbeschrijving
Anna Maria Geertruida Schmidt is
op 20 mei 1911 in
Kapelle geboren.
Ze was de dochter
van de predikant
Johannes Daniel Schmidt en
Geertruida Maria
Bouhuijs. In 1930
slaagde ze voor
het eindexamen
HBS A, waarna ze
korte tijd notariaat studeerde
en vervolgens
terecht kwam in
het bibliotheekvak.
Na de Tweede Wereldoorlog werd ze Boekomslag ‘De tijd van elfjes is voorbij’
documentaliste en later redactrice bij Het Parool in
ons een enorm aantal boeken,
Amsterdam. Vanaf 1950 kreeg
liedjes, gedichten, toneelstukze een relatie met Dick van
ken en musicals nagelaten.
Duijn, waaruit zoon Flip werd
Ik verlang zo naar
geboren. Ze heeft in die tijd
Den Haag
zowel aan de Côte d’Azur als in
Na haar eindexamen in 1930
Berkel en Rodenrijs gewoond.
heeft Annie voor korte tijd in
Nadat haar man was overleden,
onze stad gewoond. Ze woonging ze in 1981 in Amsterdam
de in een pension in de Van
wonen. Ze is op 21 mei 1995 in
Speijkstraat en volgde de studie
Amsterdam overleden. Ze heeft

Annie met Wim Ibo

Zeekant 46-37, met ‘Hotel Aan Zee’, 1971. Annie woonde in 1939 tijdelijk op nummer 46 (de bovenverdieping). Foto: collectie Haags Gemeentearchief

notariaat, maar al snel bleek
dat dit niets voor haar was. In
1933 deed Annie in Den Haag
toelatingsexamen voor de
opleiding voor bibliotheekassistente. Ze werd toegelaten
en kreeg een stageplaats in
Schiedam toegewezen. Ze ging
vervolgens in Schiedam wonen
en gedurende één dag in de
week volgde ze de cursus in
Den Haag. Het jaar daarop is ze
voor deze opleiding geslaagd.
Ze wilde hierna de directeurscursus gaan volgen, maar
daar was op dat moment geen
plaats. Vijf jaar later lukte dit
wel. In april 1939 schreef Annie
zich in voor deze cursus. In september van datzelfde jaar ging
ze samen met een vriendin en
collega, Annie Moerkercken van
der Meulen, op Scheveningen
wonen in een bovenwoning op
het adres Zeekant 46. De cursus
werd gegeven in het gebouw
van de Koninklijke Bibliotheek
toen nog gehuisvest aan het
Lange Voorhout.
Na het behalen van hun diploma verhuisde Annie samen
met haar vriendin in september 1940 naar Amsterdam.
Dat betekent dat Annie M.G.
Schmidt het begin van de Tweede Wereldoorlog in onze stad
heeft meegemaakt. Ze schreef
hierover in haar dagboek.
Mocht u daar belangstelling
voor hebben, in het eerder
genoemde boekje van Joke
Linders wordt er uitgebreid
aandacht aan besteed. Het
kopje: Ik verlang zo naar Den

Haag dat boven dit stukje staat,
komt uit het lied Wat voor weer
zou het zijn in Den Haag? Dat
Annie in 1966 schreef. Tijdens
het volgen van de cursus in de
Koninklijke Bibliotheek heeft

Annie ook enkele gedichten
geschreven. Tot slot één van die
gedichten:
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Leeszaal

Ik ben een God in
“t diepst van mijn
gedachten,
maar in de biblioth
eek een volontair
die hunk’rend op
een baantje zit te
wachten
en boeken uitleent
met een zeker air.
Ik lever geestlijk
voedsel aan mevro
uwen
die binnenkomen
en alleen maar va
n
de allernieuwste lie
fdesboeken houwen
,
“maar niet zo’n en
gerd als die Wasse
rm
an
”.
Ik loop met stapel
s boeken rond te
sj
ou
w
en
en plak een etiket
op Gorter’s Mei.
Och, als nu juffrouw
Jansen eens ging
trouwen,
dan kwam er eind
lijk eens een plaa
tsje vrij.
Ik ben het niet al
leen, die staat te
wachten
en achter me staa
t nog een hele rij.
Ik ben een God in
’t diepst van mijn
gedachten,
maar niet zo heel
veel in de maatsch
appij …

Annie in klederdracht

Portret Annie M.G. Schmidt, gemaakt tijdens
tentoonstelling over het oeuvre van Annie M.G.
Schmidt, in het Nederlands Theater Instituut in Amsterdam, 1984. Foto: Anefo, Nationaal Archief (CC0)
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Firma P.G. Duchateau
& Zonen in Schiedam

M

ijn grootvader Bert (Huibert) van Duin leefde van 1887 tot 1972 en werkte zijn gehele
leven als kunstsmid bij de firma Petrus
Guido Duchateau en Zonen aan de Willemskade 3,
in Schiedam. Voor het bedrijf, met kantoor in Rotterdam, wordt op 3 mei 1913 door B&W van Schiedam
een Hinderwetvergunning verleend voor de vestiging
van de metaalgieterij en fabriek van brons- en koperwerken, kunstsmeedwerk en metalen ornamenten,
aan de Willemskade 3 in Schiedam.

De firma Duchateau & Zonen maakte
het Ruiterstandbeeld Willem II op het
Buitenhof

Duchateau & Zonen heeft een
belangrijk deel van het interieur van theater Tuschinski in
Amsterdam vervaardigd in de
stijl van Amsterdamse School,
Jugendstil, Art Deco. Wellicht
interessant om te weten: het
op 28 oktober 1921 aan de
Reguliersbreestraat geopende
Tuschinski is onlangs uitgeroepen tot ’s werelds mooiste

bioscooptheater. Voor het aanbrengen van de door Duchateau
geleverde ornamenten in en aan
het theater Tuschinski, verbleef
mijn grootvader voor langere
tijd achtereen in Amsterdam.
Hij werkte er aan de verfraaiing
van het nu wereldberoemde
theater Tuschinski. Duchateau
heeft veel kunstsmeedwerk gemaakt. Zo vertelde mijn grootvader mij dat hij ook gewerkt
heeft aan het ruiterstandbeeld
van Koning Willem II, dat vanaf
1924 voor de Parlementsgebouwen op het Buitenhof in Den
Haag staat. Het is overigens een
replica van het origineel dat op
de Place Guillaume II in Luxemburg staat. Met een metalen
plaatje staat dit aangegeven op
de sokkel van het ruiterstandbeeld.
En er zal waarschijnlijk nog
meer kunstsmeedwerk van
Duchateau & Zonen te vinden
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uiteraard graag met een inventarisatie in dit blad op terug.
Alvast zeer bedankt!
Bert Luijendijk
bert.luijendijk@hetnet.nl

Duchateau & Zonen vervaardigden onder
meer deze lamp in de foyer van Tuschinski

zijn in de hofstad den Haag. Als
u eens langs een standbeeld of
ander kunstsmeedwerk loopt,
wilt u voor mij er dan niet alleen náár kijken maar er ook óp
kijken? Als het van Duchateau
is, dan hoor ik het heel graag.
En indien mogelijk met een foto
erbij. Ik kom er na uw melding

Standbeeld van koning Willem II, 1992.
Foto: Th.H.A.M. Steenbergen, collectie
Haags Gemeentearchief

PERSONEELSADVERTENTIES
Bent u op zoek naar nieuw personeel of vrijwilligers?

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

DE VOLHARDING,
SAMEN VOOR ELKAAR

Intersko is voor de winkel in Voorburg per
direct op zoek naar een enthousiaste en
gemotiveerde

VERKOOPMEDEWERKER
VOOR 20,5 UUR PER WEEK
(om de week op zaterdag)
We zoeken iemand met goede
commerciële vaardigheden. Ervaring in
een schoenenwinkel is een voordeel
maar niet strikt noodzakelijk. We vinden
het wel belangrijk dat je gemotiveerd
bent en van aanpakken weet.
Intersko is een postorderbedrijf in comfortschoenen met winkels in Heerhugowaard,
Houten, Voorburg.
Voor vragen en opmerkingen kun je
contact opnemen met
mevr. G. Flinterman op tel. nr. 072-571 79 79.
Wanneer je geïnteresseerd bent kun je
een CV per e-mail of per post sturen naar:
Intersko Comfortschoenen
Mevr. G. Flinterman
e-mail: gf@intersko.nl
Industriestraat 4,1704 AA Heerhugowaard

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.
HET VERVOER IS VOOR DE LOCATIES FLORENCE MARIAHOEVE, RIJSWIJK
EN LEIDSCHENDAM. Belangrijk en verantwoordelijk werk waar wij mensen 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 8 passagiers.
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
• Een vergoeding van 4,50 euro per uur tot een maximum 141 euro per maand.
Belastingvrij ook als u AOW of een uitkering heeft wat wettelijk is vastgesteld.
Totaal tot maximaal 1700 euro netto per jaar.
• Een gezellige, informele en dankbare werkomgeving.
• Informatie om chauffeur te worden? Bel tijdens kantooruren 070-221 05 82.
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

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

pagina 7

Dinsdag 1 juni 2021

Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is
Een wandeling door de kaart bij

Brasserie Lorelei Café
Afgestampt!
We waren al een tijdje nieuwsgierig naar Brasserie Lorelei Café aan het Regentesseplein.
Maar ja, door corona kwam het er steeds niet van. Nu gaan we na maaaanden weer eens
uit eten, ‘op restaurant’ zoals onze zuiderburen zeggen. Op een best frisse zaterdagavond
strijken we neer op het Regentesseplein. De terrassen zitten afgestampt, dat had je twee
jaar geleden echt niet voor mogelijk gehouden met dit weer...
inspirerende plek want (de) Lorelei komt terug in talloze verhalen,
�ilms, televisie en muziekstukken.
De Snikkende Sirene van Suske en
Wiske is hier een goed voorbeeld
van. Maar waarom Pamela en
Maarten hun café zo hebben
genoemd weten we niet. Volgende
keer, want die komt er zeker, toch
eens aan ze vragen.

De Snikkende Sirene

Duurzaam, ambachtelijk en lokaal

Lorelei, ook wel Loreley, is een
132 meter hoge rots in een bocht
van de Rijn, diep in Duitsland. Een
erg gevaarlijke plek want er zijn
talloze schepen vergaan. Ook een

We krijgen een tafeltje onder de
luifel en worden ontvangen door
bedrijfsleider Baylin en Arpad, de
chef (tekening). Arpad legt uit dat
Lorelei een duurzaam assorti-

ment kof�ie, thee, vruchtensap,
bier en wijn heeft. En dat alles
lekker ambachtelijk wordt bereid
met zoveel mogelijk lokale producten. We spreken af dat Arpad
speciaal voor ons een wandeling
door de kaart maakt met een
aantal kleine gerechtjes.

Oesters!

Terwijl we wachten op ons eerste
gerechtje bekijken we de kaart.
Het zijn lekker éénvoudige brasseriegerechten zoals entrecôte
en gamba’s. Maar ook wel vier
verschillende �lammkuchen, twee
salade’s en voor de lunch lekkere
broodjes en een bijzondere sand-

wich. Helemaal speciaal zijn de
oesters op kaart! Zeg nou zelf, in
welk café kan je oesters eten? Daar
is ons eerste gerechtje: gerookte
zalm�ilet van het Haags Zalmhuis
met kaviaar en roomkaas. Het
volgende hapje is een mini caprese
met Hollandse buffelmozzarella,
Kumato tomaat en een super
lekkere pesto van zelf geplukte
Haagse daslook! Dan zijn er de
oesters, van een leverancier die
ze speciaal naspoelt waardoor ze
extra lekker fris smaken. We sluiten deze voortreffelijke maaltijd af
met een gemarineerd lamsspiesje
met wilde rijst en ratatouille. We
drinken bij alles een mooie ronde

rode Rhônewijn van PrinsWijn.
We gaan snel weer terug en als het
dan wat mooier weer is, kan onze
avond niet meer stuk!

Op een rijtje

Lorelei Café
Regentesseplein 11, Den Haag
070 744 3972
www.loreleicafe.nl
info@loreleicafe.nl

Flammkuchen
€ 9,00
3 oesters
€ 7,50
1 oester + glas cava
€ 7,50
Lunch
€ 7,50
Brasserie
€ 15,50 - 17,50
Drankjes
normaal

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

SYMPATHY
Nadat de band Marva Hodge & The Moody Sec uit
elkaar is gegaan, doen Will
en Simon Matla wat commerciële studio klussen
(onder andere Teach In en
Danny Mirror) voor producer Eddy Ouwens, in de
Rotterdamse Paay studio.

Eddy had een bandje ontvangen
van Geo Dijkhuis, een zanger uit
Deventer. Hij dacht dat Will en
Simon met Geo wel een band
in Den Haag zouden kunnen
beginnen. Maar, op verzoek van
Hans Vermeulen (o.a. The Sandy
Coast) was Will al druk bezig om
een band te formeren rond de
Dordtse blues-zangeres Marianne Noble (artiestennaam). Het
moest een Janis Joplin-achtige
band worden.
Marianne is ontdekt door Harry
Knipschild, A&R-manager bij
Polydor. Hans Vermeulen werd
gevraagd om de platen van
Marianne te gaan produceren.
Drummer Simon Matla ziet een

zingt ook haar toekomstige
single Good Things Are Coming
en dat klopt, want ze wordt
gelijk ingelijfd door The Sandy
Coast. Sympathy werkt mee aan
haar single in de GTB studio, de
B-kant heet Side Step.
band met Marianne wel zitten
en verlaat Daddy’s Act waar hij
speelde met o.a. Len Bouman en
Jan Jonkman. Via Eddy Ouwens
komt de Haagse ex-Tee Set
organist Jan Pieter Boekhoorn
bij de band. Bassist wordt de uit
Dordrecht a�komstige Ruud van
Seventer. Eddy Ouwens doopt
de band Sympathy (1971). Er
wordt geoefend achter een
seksshop in de Frederikstraat.
Via Wim Bosman Management
volgt het eerste optreden in
De Vliegermolen, in Voorburg,
samen met The Sandy Coast. De
Vliegermolen is een megagrote
zaal, waar veel beroemdheden
hebben opgetreden, zoals Focus,
Carla Bley, Jack Bruce, Ginger
Baker en Mick Taylor. Marianne

Nu de band zonder zanger/
zangeres zit, besluit men alsnog
zanger Geo uit Deventer te proberen. Er wordt een kamer voor
hem gehuurd boven Café 13 in
de Mallemolen. Hij blijkt een
prima en heel ritmische zanger
te zijn. Er volgt een tv-optreden
in de Sjef van Oekel Show, samen
met Donna Summer en Captain
Bee�heart. De eerste single
van Sympathy is het oude Ray
Charles nummer Music Music
Music, de tweede single Ain’t it
Nice wordt op TV ten gehore
gebracht in de Ageeth Scherphuis Show. De band wordt door
de deejays van Radio Veronica
genomineerd voor een Top 10
notering, maar dat gaat helaas
niet door, want dj-baas Lex
Harding gooit roet in het eten.
Het nummer Don’t press your

Nails is volgens hem geen rock
maar country. Er volgen veel
optredens in het rockcircuit,
onder andere met The Golden
Earrings, Livin’ Blues, Lucifer
(met Henny Huisman op drums)
en Earth & Fire. Bij live-concerten en platenopnames staan
Marianne en Jody Pijper de band
bij. Samen met Geo klinken
zij als Crosby, Stills & Nash.
Op het album As Long As We
Can See, wat in 1974 uitkomt,
speelt Hans Vermeulen mee op
piano. Dit album komt in 2010
opnieuw uit op CD. Helaas vindt

er op een nacht een verschrikkelijke autocrash plaats. Simon
overleeft ternauwernood en een
roadie komt helaas om. Simon
keert om deze reden de muziek
voorgoed de rug toe. Er wordt
nog een single gemaakt Love
You, geproduceerd door Gerard
Stellaart, maar dat gaat niet echt
lekker. Geo gaat een soloalbum
opnemen en Will start een eigen
muziekschool. Het einde van
Sympathie is in 1976.
Rob Mindé
romin@ziggo.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 2.
Recherche, commisaris van Harskamp. Da’s opmerkelijk omdat hij
zich normaal niet snel persoonlijk bemoeit met een moordzaak.
Zelfs zijn eigen rechercheurs
staan raar te kijken als hij binnenstampt. Bij zijn vertrek zegt
van Harskamp iets onmgewoons:
hij sommeert de rechercheurs
om uit te gaan van ‘een natuurlijke dood’. In de hoerenbuurt
wordt inmiddels de eerste
informatie ingewonnen door een
rechercheur. Zijn bijnaam is Co
de Koplamp, vanwege zijn bollende ogen. ‘Ik heb wel eens een
praatje met haar gemaakt’, zal hij
later vertellen. ‘Hoe raar het ook
klinkt, het was een leuke, intelligente, nette vrouw.’

Nieuwe Haven 498, het huis van Blonde Dolly. Een van de eerste huizen in
Den Haag met rolluiken.

De Reconstructie van
de Moord
Op maandag 2 november 1959
rijden agent Jan Visser en zijn
collega, rechercheur Johan van
den Bulk, in een zware politiejeep de straat in. Ze komen af op
een melding en bellen aan bij
het adres Nieuwe Haven 498.
Er wordt niet open gedaan. Bij
het naastgelegen nummer 496
wordt wél opengedaan maar
dat kan ook haast niet anders –
daar woont een gezin met negen
kinderen. De agenten gaan naar
binnen. Cor de Bruin, haar vriend
en gewezen minnaar, wil per se
mee. Gerard V., haar beschermer,
gaat niet mee maar blijft buiten
voor de deur. Vanaf de tweede
verdieping springen de agenten
op de dakgoot van de nabijgelegen woning, tikken de pennen uit
de scharnieren van het zolderraam en klimmen naar binnen. In
bed vinden ze, onder een sprei,
het levenloze lichaam van Blonde
Dolly. Niets in de woning wijst
erop dat er geweld is gebruikt.
Dolly ligt erbij alsof ze in slaap
is gevallen. De opbrengst van de
dag, 160 gulden, zit nog in een
blikken trommeltje dat op de
schoorsteen staat.

De rechercheurs gaan op onderzoek uit. Na enig speur- en
sloopwerk doen zij een curieuze
vondst. Onder een plank in de
slaapkamerkast vinden de mannen een ware goudschat: een rol
met twintig gouden tientjes, twee
buisjes met ieder 20 gouden
tientjes, negen rollen met ieder
50 gouden tientjes, en 5 bankbiljetten van 1000 gulden. Onaangeraakt.
Er verschijnt iemand op de
Plaats Delict wiens aanwezigheid
opvalt: de chef van de Centrale

De trap naar Dolly’s slaapkamer. Rechtsboven de deurbel, onklaar gemaakt door
de dader met een keukendoek.

Een team wordt samengesteld
dat de zaak zal onderzoeken. Rechercheurs Modderman, Hoogenraad en van den Bulk gaan het
veldwerk verrichten. Chef van het
team is Hendrik van Driel onder
supervisie van commissaris van
Harskamp. Zijn baas is een nog
ongrijpbaardere figuur: de hoofdcommissaris van politie te Den
Haag , Jan H. A. K. Gualtherie van
Weezel, bijgenaamd Jan Hak. De
man waarvoor Tomas Ross me
heeft gewaarschuwd!
Jan Hak. Die naam heeft hij niet
voor niets. Het is een meedogenloze man. Een ijzervreter,
verzetsheld, oud commandant
van de Stormtroepen. Hij verplaatst zich door de stad niet per
auto, maar per paard. Hij waant
zich Napoleon in Parijs. Jan Hak
heeft de functie van hoofdcommisaris gekregen terwijl hij
geen dag agent is geweest. Boze
tongen beweerden dat hij vanuit
het verzet van veel vieze zaakjes
op de hoogte was. Dat zou zijn
carrière hebben bespoedigd. Dit
is niet ondenkbaar; na de oorlog
ontstond een bloeiende chantage
industrie.
Het onderzoek van de rechercheurs wordt bemoeilijkt door
een onafzienbare stoet mannen
waar Dolly contact mee heeft gehad. Neem alleen al de oogst van
die avond: rechercheurs vinden
een prullenbak met condooms.
Het zijn er 24. De meeste publieke vrouwen gaan relaties uit
de weg, zij knoopt ze juist aan.

De buurt waar Dolly haar
werkzaamheden verrichtte, het
huidige Spuikwartier, was berucht vanwege de vele vrouwen
van plezier. De pooiers hadden
in het begin ruzie met de buurt,
maar al snel kregen de buren
in de gaten dat prostitutie een
winstgevende onderneming was.
Zo verscheen ineens moeders
achter het raam. Zelfs oma
verdiende veel geld, door voor
te lezen uit vieze boekjes. Dat
noem ik nog eens ouwehoeren.
Prostitutie was niet zonder
risico. De zedenpolitie deelde al
boetes uit voor het tikken op het
raam of knipoogjes geven aan
passerende mannen. Zelfs een
knie die ontbloot werd. Maar
Dolly deed dat niet; zij droeg een
mantelpakje. Een zakenvrouw,
daar vielen ze allemaal voor.
Want wat je niet ziet dat wil je
hebben - en wat je niet kan hebben, dat wil je zien.

hij allemaal vanaf het Binnenhof naar Dolly heeft vervoerd.
De rechercheurs dringen aan
op nader onderzoek, maar de
taxichauffeur wordt nooit opgeroepen voor verhoor.

De tipboekjes

Ik verlaat het archief
met pijn in me kop

Dolly was dan onopvallend, er
zaten genoeg kleurrijke dames
- met even kleurrijke bijnamen.
Blonde Frieda, Tante Stien. De
Barones, de Kaketoe, Vette Marie. Op de Bierkade zat mevrouw
Strik, met een enorme Strik in
haar haar. Haar bijnaam was
dan ook het Paasei. Ze had een
decolleté waar je twee keer ‘u’
tegen zei. Magere Josje. Slapende
Aaltje. Zwarte Handje. Riet de
Leugenaar. De Gaspijp. Of ’t Zuigertje; drie keer raden hoe die
aan d’r naam kwam. Maar Dolly
was het meest berucht. Er waren
groenteboeren die gekscherend
klaagden over oneerlijke concurrentie. ‘Zij verdient met één
pruim meer dan ik met mijn hele
winkel’ was een vaak gehoorde
klacht.
In een van de blauwe mappen in
het archief trek ik de tipboekjes
van rechercheurs Modderman
en Hoogenraad aan. Deze twee
bikkels draaien overuren. Ze
weten van gekkigheid niet waar
ze moeten beginnen met het natrekken van alle tips. Hun boekjes puilen uit met steeds maar
weer nieuwe aanwijzingen voor
verdachten. Niet alle tips vallen
in goede aarde bij hun superieuren. Zo is er een taxichauffeur
die onder ede wil verklaren wie

Er komt wel één tip binnen over een politicus
waarvan we zeker
weten dat het klopt.
Een politicus die
Dolly regelmatig
bezoekt. Zijn
naam is: professor Oud. Hij was
in die dagen een
beroemd politicus. Dominant
bovendien. Toen hij tijdens een
partijbijeenkomst erg snel de
agendapunten afhandelde, zei
een afgevaardigde: ‘Voorzitter,
we zijn hier toch niet alleen om
‘ja en amen’ te zeggen. Waarop
Oud zei: ‘ja’ is genoeg, ‘amen’
houdt alleen maar op.’ Professor Oud bedacht in 1933 de
Omzetbelasting. Dat alleen al
is een reden om een bloedhekel aan hem te hebben. Hij
vond de koers van de PvdA
te socialistisch en was een
van de oprichters, in 1948,
van de Volkspartij voor
Vrijheid en Democratie. De
VVD. En: hij was klant van
Blonde Dolly. Journalist
Hans Auer kreeg een tip
en heeft professor Oud uit
haar huis zien komen. Zijn
Coming Oud, zeg maar. Hij
heeft zijn bezoekjes nooit
ontkent. In 2006 kwam
een historicus erachter
dat professor Oud er naast
zijn vrouw ook nog een
maitresse op nahield.
Maar: hij had een alibi.
Als ik alle informatie lees, al zijn
het maar drie dozen, begint het
na tien minuten te duizelen. Het
is als een puzzel waar steeds
meer stukjes bijkomen, maar
ik ben niet eens begonnen met
de randjes. Ik lees en ik voel de
frustratie door het papier heen.
‘Geachte mijnheer Bral,
betreffende uw vraag om informatie: haar vroegere beschermer, we zouden nu zeggen haar
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bodyguard, was Gerard V. Hij
stond aan de overkant van haar
huis. Je had daar voor mannen
een plasbak. Hij zette zijn brommer altijd voor de peperbus,
zo’n reclamezuil. Elke keer als ik
daarlangs kwam stond hij er. Ik
vond het erg griezelig. Verderop
bij Dolly zaten nog twee hoeren.
Ze kreeg van die twee een pak
slaag want ze werkte onder de
prijs. Zij was een heel gewoon,
een beetje truttig om te zien,
alledaagse en vriendelijke vrouw,
je zou haast kunnen zeggen
een kindvrouwtje. Misschien heeft u hier niet
veel aan, maar één ding
wil ik zeggen: ik weet
wie de moordenaar is.
Om prive-redenen wil ik niet
mijn naam noemen maar
ik heb er met mijn neus bij
geweest. Zodoende weet
ik dit. Ik hoop dat ik een
beetje een tip van de sluier
heb kunnen geven.’

Op het witte paard: Jan H. A. K. Gualtherie van Weezel, bijgenaamd Jan Hak.

een heel bejaardentehuis de
moord heeft onderzocht en tot
de conclusie komt: ‘De moordenaar is een zij! Een concurrerende hoer, een lesbiesche
vrouw met homofielen inslag.’
Er worden namen van beroemdheden genoemd.

Sjaak Bral met enkele van de vele mannen die werden opgepakt na de moord

Bizarre tips
Het is februari 1960. Sporen lopen dood, nieuwe aanwijzingen
leveren niets op. De zaak begint
vast te lopen. ‘Dan kwam er
wéér zo’n grauw figuur in een
versleten regenjas binnen’, verzucht rechercheur Modderman,
‘en die moest je dan verhoren.’ Tot groot verdriet van de
rechercheurs gaat het publiek
meespeuren. ‘Opsporing
Verzocht’ avant-la-lettre; zo’n
beetje iedereen in Nederland
bemoeit zich met de moord.

Zo is er iemand die de seksuele activiteiten van Dolly heeft
geanalyseerd en meent daarin
een patroon te herkennen.
Soms lijkt er een veelbelovende
tip ergens uit het land te komen
en gaan de rechercheurs de
tipgever ondervragen. Om er
vervolgens achter te komen
dat die net is ontslagen uit het
gekkenhuis. Een helderziende
beweert dat zij gedood is door
‘een kleine Arabische sjeik, die
haar in zijn harem wilde opsluiten’. Ik kom in het archief een
brief tegen uit 1972, waarbij
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Een ooggetuige, de souteneur
Theo Rijntjes, bijgenaamd de
Stierenek, heeft gezien hoe
Dolly in de auto stapt van een
auto met een CD-kenteken. De
auto blijkt van een Russische
generaal te zijn. Zou Dolly zijn
vermoord omdat ze spioneerde,
informatie ontfutselde aan haar
politieke clientèle en die doorspeelde aan de Russen? Wat we
wél weten: direct na de moord
wordt deze diplomaat teruggeroepen naar Moskou.

Eén verhaal is té bizar om
onvermeld te laten. Een vrouw
meldde zich begin jaren tachtig
bij Henk van der Meijden,
sterverslaggever van roddelblad
Privé, met de mededeling dat

Acteur Ko van Dijk. Acteur Joop
Doderer. Ja, Swiebertje, met ze
Swieber. Snip, van Snip en Snap.
Waarom Snip en niet Snap - dat
snap ik niet. Ik weet niet of er
ook maar een snippertje waar
is van dit verhaal maar als dat
zo is dan ben ik wel heel dicht
bij Dolly geweest. Snip, wiens
echte naam Piet Muyselaar was,
is familie van mij. Aan mijn
moeders kant.
Er komt een tip binnen die
bruikbaar blijkt te zijn: Dolly
heeft omgang met een Russische diplomaat. Deze theorie
berust op waarheid: Dolly hééft
eens in de maand een afspraak
met een diplomaat van de Russische ambassade. Dat is, zo
blijkt later, een spion.
Hij wordt al in de gaten gehouden door de militaire inlichtingendienst. De Rus spreekt
met haar af in hotel/café het
Spinnenwiel, dat nog steeds
bestaat en dat zich, stomtoevallig, aan het einde van mijn
straat bevindt. Nou dan komt
het dichtbij hoor.

John F. Kennedy bezocht Den Haag in 1937

John F. Kennedy bij Blonde Dolly
is geweest. Gezien de geslachtsdrift bij de Kennedy’s nog niet
eens zo’n gek idee. Ik heb Henk
van der Meyden gesproken en
wat blijkt: John F. Kennedy is
inderdaad in Den Haag geweest,
hij was op reis in Europa met
een vriend en verbleef twee
dagen in Den Haag. Hij sliep
zowat bij Dolly om de hoek, in
de Wagenstraat. Dat was echter
in 1937. Toen was Dolly tien. ‘Ik
was wel de roddelkoning’, zegt
Henk van der Meijden, ‘maar dat
ging zelfs mij iets te ver’.
Volgende keer deel 3:
De Ontknoping
Door Sjaak Bral
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Slagerij van Olphen
A

nno 1906 had mijn opa van Olphen een slagerij in de Rijswijksestraat. In
1926 zijn ze verhuisd naar de Loosduinseweg, naast Huize Groenestein.
Na het overlijden van opa, in 1934, heeft onze vader de zaak voortgezet.
Wij woonden boven de slagerij en sliepen met zes broers op een klein kamertje.
Het was heel hard aanpoten voor de hele familie. In een straal van achthonderd
meter waren maar liefst zes slagerijen te vinden; dus heel veel concurrentie. De
specialiteiten van pa waren: eigengemaakte rookworst, leverworst, gebraden uierbord, gekookte varkenspootjes- en staartjes, gebraden ballen gehakt, gekruide
rollades en een heel assortiment van zelfgemaakte ambachtelijke vleeswaren.
Als we uit school kwamen, moesten we er gelijk tegenaan: varkensstaartjes
afbranden, varkenspootjes schoonkrabben, ballengehakt draaien, vetkaantjes
uitsmelten, hakblok schrappen, ramen zemen, boenen, schrobben, bestellingen
opnemen en bezorgen, en folders rondbrengen. Vaak bleef er niet veel tijd over
om je huiswerk te maken.
In de jaren vijftig kwamen de
eerste klanten uit Indië en die
hadden een heel ander eetpatroon. Zij kochten bij ons: long,
milt, pens, hart, hersens en
vellen voor pangsit en loempia.
Op een dag vroeg een klant aan
pa of hij ‘Indische saucijsjes’ kon
maken, maar daar had hij nog
nooit van gehoord. Ze bood aan
om hem daarbij te helpen en na
vele pogingen en vele weken
is het hem eindelijk gelukt om
de echte Indische saucijsjes
te maken met de smaak van
Tempo Doeloe. De klandizie
groeide enorm hard; tachtig
procent van onze klanten was
Indisch en van heinde en ver
kwam men naar onze slagerij
voor de sausijsjes. Wij kregen

regelmatig bestellingen per
post gericht aan ‘slager in Den
Haag die Indische saucijsjes
maakt’. Deze post was verder
niet voorzien van een naam en
adres, maar toch kwamen de
bestellingen bij ons terecht. We
verstuurden de boodschappen
door het hele land per expres,
dat zou nu waarschijnlijk niet
meer mogelijk zijn.
Pa adverteerde: ‘voor 10 uur
gebeld, dezelfde dag besteld!’
Op onze oude fietsjes raceten
we heel Den Haag door om de
bestellingen af te leveren; in de
winter was dat soms echt afzien.
Ma was al vroeg in de weer om
de etalage in te richten en het
ontbijt voor zes koters klaar te
maken. Het gebeurde regelmatig

Vader en moeder van Olphen achter de toonbank van de slagerij in 1962.

Familie van Olphen tijdens twaalf en een halfjarig bestaan van de slagerij.
Ik sta hier voor mijn vader en ben drie jaar oud.

dat ze ‘s avonds om 23.00 uur
nog de strijkplank pakte. Ik herinner me dat ze op een dag iets
minder vriendelijk tegen ons
was en drie uur later hadden we
er een broertje bij! Als we naar
bed gingen, was pa meestal nog
aan het werk in de worstmakerij. Op ons hoogtepunt werden
de sausijsjes in meer dan vijftig
plaatsen in Nederland verkocht
en onze slogan was: ‘Reputatie
door Recommandatie’.
Pa zei altijd: “Het werk gaat
voor het meisje.” Dus als ik
eindelijk op zaterdagavond
telefonisch een afspraak maakte
met een meisje, dan stond het
zweet in m’n handen (ik was
heel onzeker in die tijd). Als ik
dan afsprak om haar om 20.00
uur op te halen, dan kon het
voorkomen dat er om 19.30 uur
een grote bestelling binnenkwam die direct klaargemaakt
en afgeleverd moest worden.
Vaak hoefde het daarna niet
meer voor dat meisje. Misschien
dat ik daarom pas tijd had voor
het vinden van ‘de ware’ toen ik
al 28 jaar oud was.

Mijn vader had drie broers
die ook het beroep van slager uitoefenden in Den Haag:
Willem in de Monstersestraat,
Rinus aan de Goeverneurlaan

Slagerij van Olphen aan de Loosduinseweg, in de jaren dertig

en Piet aan de Van Zeggelenlaan. Op verjaardagen, als alle
ooms aanwezig waren, hadden ze het alleen maar over de
vleesprijzen en hoe mager of
vet de runder achtervoet was
op dat moment. Als er getrouwd
werd in de familie was dat altijd
op maandagmiddag, want dan

recept en concept overgenomen
door ‘Simply Sausage’. Inmiddels eet ik, net als mijn kinderen, al jaren vegetarisch en dat
bevalt mij best.

Nog een kleine anekdote: Een
klant van ons was op doorreis in
Drenthe en sprak een Drente-

“Op onze oude fietsjes raceten we heel

Den Haag door om de bestellingen
af te leveren.”
waren alle slagerijen verplicht
te sluiten. Alle broers hebben
keihard meegewerkt aan het
succes van het bedrijf. Broer
Han heeft de zaak voortgezet,
helaas moest hij, in verband met
de herinrichting van de Loosduinseweg, opnieuw beginnen
in Mariahoeve. Na het overlijden
van Han heeft zijn zoon Patrick
de productie van de Indische
sausijsjes voortgezet, tot een
paar jaar geleden. Toen is het

Mijn vader met broer Han, die in 1974 de zaak heeft overgenomen, 1959.

naar aan om de weg te vragen.
Na de uitleg vroeg de Drentenaar: “U bent niet van hier?”
Waarop onze klant antwoordde:
“Nee, ik kom uit Den Haag.” Vervolgens gaf de Drentenaar hem
een tik op z’n schouder en zei:
“man, daar zit een slager en die
maakt zulke lekkere Indische
saucijsjes!”
Rob van Olphen
robvanolphen@icloud.com

Moeder Jo stond elke ochtend al om 7.00 uur
vleeswaren te snijden en de toonbank op orde
te brengen.
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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 850 Sport Coupé
W

at is er mooier dan je eerste nieuwe auto?
Voor mij was dat in 1972 een gloednieuwe
Fiat 850 Sport Coupé. Zooo’n mooi design!
Ik zag pas nog de order van Fiat dealer Swart uit de
Parkstraat, voor een bedrag van een kleine 10.000
gulden. De deal was beklonken op een gratis setje
kokosmatten.
Oh, wat was ik trots. Na een lange periode van folders kijken,
was het kiezen tussen de kleur
rood of groen. Ik koos voor
groen, maar toen was het nog
de vraag: kies ik voor zwarte
of naturel skai bekleding? Uiteindelijk werd het naturel. Mijn
extra optie was een slot op de
achterklep, waaronder niet alleen de motor zat, maar ook de
benzinedop. Vanaf dat moment
ben ik besmet met het Coupéen later ook het Cabriovirus.

Het was het laatste model uit
de serie, met wat naar voren
geplaatste grootlichtlampen.
Zulke mooie elegante lijnen in
goede verhouding. Het interieur
zag er eveneens luxe en sportief
uit. Goed zittende kuipstoeltjes met een fraai afgewerkt
dashboard, met grote klokken,
waaronder een toerenteller en
dat was heel luxe in die tijd.
Prachtig houten sportstuur

met twee matzwarte spaken
met gaatjes. Daaronder een
eigentijds stuurslot. Een stijlvol
uitgevoerd dashboard met links
een drietal zwarte tuimelschakelaars en rechts een mooi
ontworpen asbakje én, niet te
vergeten, de rubberen drukknop voor de ruitensproeiers.
Tussen de stoelen links van
de handrem het hendel voor
de choke en rechts het hendel
om te starten. Achterin kon je
zitten, maar niet al te royaal.

Met name door de laag aflopende Coupé-lijn, wat effect had op
de hoofdruimte. Het interieur
was mooi afgewerkt met leuk
ontworpen deurhendels en
natuurlijk de tochtraampjes. De
motor, een 850 cc’tje lag achterin, wat het rijden licht maakte,
maar je kon er sportief mee
sturen. Al merkte je met forse
zijwind wel dat de motor niet
voorin lag. Een flinke zak zand

bood wel uitkomst, maar kostte
toch ook weer bagageruimte.
Ik kan mij herinneren dat ik er
een paar maal de jaarlijkse
AVRO Puzzelrit mee gereden
heb, met een leuke vriendin aan
mijn zijde.

In die tijd werkte ik als Marketing Assistant op het Districtskantoor van de AMRO Bank
aan de Kneuterdijk en had daar
een collega die eenzelfde Coupé
had in het rood, met zwarte

bekleding. Wij parkeerden
allebei op de parkeerstrook
van het Malieveld en het was
een pracht gezicht als die twee
naast elkaar stonden. Lichtmetalen velgen had je in die
tijd nog niet, maar de stalen
velgen met een gaatjesmotief
en platte wieldoppen droegen
bij aan zijn elegantie. Prachtig
ook, die chromen omlijsting van
de raampartij en die chromen
bumpers met zwart rubberen
rozetten. Niet dat ik eraan mee-

Beauties of the Sixties (51)
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.

Kent u de plaat Groovin’
nog, van The Young
Rascals uit 1967?
‘Groovin’, on a Sunday
afternoon, really couldn’t
get away too soon.’ Dat is
precies wat Emily dacht
toen ze in haar marineoutfit met haar Triumph
Spitfire reed naar
Harbour Bay.

deed, maar in die jaren waren
veel accessoires hip, zoals de
enorm lange kunststof antennes, de rubberen strips aan de
onderkant tegen onweerinslag,
geplakte achterruitverwarming
en natuurlijk de spatlappen. De
reservesleutels heb ik overigens
nog. Echt een beauty! Had ik
hem maar nooit weggedaan,
maar ja, that’s life.
John Vroom
johnvroom@planet.nl

John Vroom (autojournalist)
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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 We nemen de dag met je door (tot 19.00
uur, daarna non-stop muziek).

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 1/6 gaan we terug naar
Madurodam in de jaren ‘60 en op 8/6 gaan we met een trambestuurder
terug naar de HTM in de jaren ‘70 en ‘80.
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 Haagse Hout Fred Zuiderwijk struint door dit stadsdeel
van Den Haag op de grens van het zand en het veen.

Voorlichting in de jaren zestig

D

e grote dag was aangebroken: ik was een jaar of twaalf,
dertien en kreeg voorlichting. Zo’n zestig jaar geleden, in
een tijd zonder televisie, mobiel of internet, was dat een
hele klus. Ik zie mijn moeder nog zitten in de stoel, met op haar
schoot de encyclopedie – volgens mij de Winkler Prins.
Ze was nerveus, mijn ma, en mijn vader
was naar de keuken gevlucht om zijn
8 mm �ilms te ontwikkelen en te knippen
en plakken. De keukendeur had hij op slot
gedaan, waarschijnlijk voelde hij de bui al
hangen. Mijn twee broers Alex en Paul (ja,
van het artikel ‘You can’t BEAT Den Haag’)
en mijn zusje lagen al in diepe rust.

Het voorlichten kon beginnen. Ze begon
met de woorden dat ik eerdaags een groot
meisje zou worden, maar dan moest ik
niet schrikken, het betekende dat ik later
kinderen zou kunnen krijgen. Ze stond op
en kwam even later terug met een soort
wit-rosékleurige hangmat in haar handen,
waar zeker drie man in kon liggen (haha).
“Maandverband heet dat”, vertelde ze. Iets
meer op haar gemak begon ze de tekeningen te laten zien van een zwangere
vrouw en ze begon te vertellen. Totdat ik
vroeg: “Ja, maar mam hoe komt dat kind
er dan in?” Dat was de genadeslag, ze trok
wat bleekjes weg en begon er omheen te
draaien, maar ik was net een terriër en
liet niet los; ik bleef doorvragen, want
ik wilde graag weten hoe dat kind in die
buik kwam. Arme mam, ze wist het niet
meer en gilde in haar wanhoop: “Ab, Ab!”
Maar Ab dacht bekijk het maar en zette
de radio, waarop Maria Callas net een
aria zong, nog harder. Geïrriteerd ging ze
verder met voorlichten, maar ik liet niet
los. Ineens ging ze rechtop zitten, volgens
mij viel er een paar kilo van haar schouders, en ja, ze had het antwoord: “Moet je
bidden tot God!”

Vader was naar de keuken gevlucht om zijn 8 mm �ilms
te ontwikkelen

Het boek werd dichtgeslagen en ze was
helemaal opgelucht dat ze zich daar mooi
van af had gemaakt. Terwijl ik naar mijn
slaapkamertje liep, hoorde ik haar bonzen
op de keukendeur en terwijl mijn pa deze
opende hoorde ik haar woest vragen:
“Waarom kwam je niet toen ik je riep? Ze
bleef maar doorvragen en ik wist het niet
meer.” Waarop mijn vader vroeg: “En, wat
heb je gezegd?” En voordat mijn moeder
daar antwoord op kon geven, vervolgde
hij: “Is ze nu aan het bidden?”
Jaren geleden vertelde ik dit verhaal aan
mijn zusje, waarop zij zei: “Oh, nu snap
ik waarom ik nooit geen voorlichting heb
gehad!” En bijna gelijktijdig zeiden wij:
“Arme mams!” Maar het is goed gekomen
met de zusjes (haha). Als ik dit verhaal
aan mijn kleindochter van twaalf jaar zou
vertellen, zie ik haar al meewarig kijken
en hoor ik haar al zeggen: “oma, oma
toch!” Maar ja, het was de tijd…
Marijke Mulder van Dort
vandortmarijke@gmail.com

Eerste hulp bij Eenzaamheid Over eenzaamheid in Den Haag.
vr: Hart voor Muziek Zing mee met Hollandse hits
Opening Special Olympics 11 juni van 19.30-20.30 uur LIVE. De
opening van de Special Olympics in Den Haag, het sportevenement
voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.

|

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

Bezoek
o n ze
m
showroo

17.00 uur
Westdoc Op 5/6 de documentaire ‘De Kampioenen’ over de
Special Olympics die dit jaar in Den Haag worden gehouden en op 12/6
de documentaire ‘Haring’.

TV West op zondag
09.00 uur

Hoop & Leven De universele kerk van Gods Rijk.

17.00 uur Westdoc Met op 6/6 ‘Parkpop memories’ met een terugblik
op het concert van Anastacia uit 2016. Op 13/6 kijken we terug op de
Special Olympics.

Alle programma’s op TV West worden herhaald. Kijk voor alle
uitzendtijden op Omroepwest.nl of in de Omroep West app.

Salontafel Lexington

massief eiken kersen gekleurd

Met 4 laden en 6 handige uittrekbladen. Maten: 140 x 80 cm.
Zolang de voorraad strekt.
NU BIJ STAR
STIJLMEUBELEN

€ 898,-

Nu van € 1.428,- voor € 898,Gratis bij u thuis geleverd.

Kom langs of kijk op starstijlmeubelen.nl
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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

Slootjesdag voor jong en oud

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.

Kinderen en hun (groot)ouders gaan zelf op onderzoek uit, gewapend met schepnet en
waterbak. Samen met de IVN-natuurgidsen ontdekken zij welke dieren en planten er
in en rond de sloot leven. IVN Den Haag en omstreken organiseert op zondag 13 juni
in het Zuiderpark de slootjesdag. We doen dit, evenals voorgaande jaren in samenwerking met Milieueducatie Den Haag. Het coronaproof-programma duurt van 11 tot 16
uur.

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.
Boottour Industrieel Den Haag op zondag 6 juni

Op zondag 6 juni kunt u vanaf de boot van The Hague Boat
het industriële heden en verleden van Den Haag bekijken.
Tijdens deze boottour varen we via de Trekvliet naar de
Binckhorst, een industrie- en bedrijventerrein dat zich nu
ontwikkelt naar een stedelijk gebied met veel water en een
aantrekkelijke plek wordt om te werken en te wonen. Stadsgids Jacqueline Alders vertelt over de geschiedenis en de
ontwikkelingen. Ondertussen kunt u genieten van het open
water en de ruimte. De start is om 15.00 uur bij de aanlegplaats tegenover Dunne Bierkade 13. Een duo ticket voor 2
personen kost € 45,00. Inclusief welkomstdrankje en nootjes
op tafel. Tussen ieder duo is 1,5 meter afstand 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/industrieel-den-haag
Boeken

Hartritme – Bart Chabot
Niet lang nadat Bart Chabot het ouderlijk huis heeft verlaten om in Leiden Nederlands te gaan studeren, leert hij Herman Brood kennen. Direct is er een wederzijdse af�initeit
en hun ontmoeting vormt het begin van een levenslange
vriendschap. Brood herkent ogenblikkelijk de eigenheid
en het talent van de jonge Chabot, en hij neemt hem mee
in het ritme van de rock-’n-roll. En snel zijn daar ook de
anderen, onder wie Jules Deelder en Martin Bril, met wie
eveneens levenslange vriendschappen ontstaan.

Vader en moeder Chabot wonen in die periode in Vancouver, in dienst van Buitenlandse Zaken, net niet ver genoeg
om nieuwe confrontaties met hun zoon te voorkomen. Het
zal nog een paar jaar duren voordat de breuk de�initief is, intussen is de zoon dan zelf
vader geworden. Opnieuw wordt de lezer meegenomen in dit heftige familieverhaal, in
een stijl en toon waarin het hartritme van de nieuwe rauwe tijd heerlijk voelbaar is.

Leonard Cohen – Philippe Girard
Een graphic novel over een van de grootste stemmen van
de 20e eeuw. De Canadees Leonard Cohen (1934-2016)
markeerde de muziek van de 20e eeuw door de schoonheid
van zijn composities. We herkennen Cohen aan zijn warme
toon en de melancholische zoetheid van zijn liedjes, vaak
geschreven als eerbetoon aan de vrouwen van wie hij hield:
Suzanne, Marianne en anderen…

In deze biogra�ie wordt in �lashbacks door het leven van
deze opmerkelijke artiest gegaan, met zijn genialiteit (de
covers van Hallelujah overschaduwden soms het origineel),
de wendingen van het lot (het verlies van de rechten van Suzanne, de streken van oneerlijke agenten…) en zijn ontmoetingen met Janis Joplin, Lou Reed of Phil Spector.

Beleef het mee
Met de slootjesdag wil IVN het waterbewustzijn van kinderen en (groot)ouders
vergroten. Slootjes zijn belangrijk voor het watermanagement en de biodiversiteit in
Nederland. Doordat de kinderen zelf op zoek gaan, ontdekken ze op een laagdrempelige manier het leven in de sloot. Kom ook en beleef samen met IVN het avontuurlijkste
uitje aan de waterkant!
Aanmelden
Om mee te kunnen doen met de Slootjesdag geldt dat kinderen uitsluitend onder begeleiding van een volwassene mee kunnen doen. Daarom vragen wij om je vooraf aan
te melden. Per volwassene geldt een maximum van 3 kinderen in de leeftijd van 4 t/m
12 jaar. Deelnemers krijgen
een tijdslot van 45 minuten.
Daarna verlaten de deelnemers het terrein en heeft de
organisatie 15 minuten om
alles schoon te maken voor
de volgende groep.
Meer informatie via
www.ivn.nl

Haagse iconen

Fred Zuiderwijk in gesprek met Bert van Leeuwen
Een afwisseling tussen verhalen over Den Haag, het
leven in de spotlights en het werken voor televisie.
Twee rasechte Hagenezen: Fred Zuiderwijk en Bert van
Leeuwen, bespreken het allemaal in bibliotheek Nieuw
Waldeck op 11 juni 2021, van 20:00 tot 21:00.

Bert van Leeuwen
Geboren en getogen om de hoek van de Haagse Markt
en uitgegroeid tot een waar icoon op de televisie: Bert
van Leeuwen. In zijn carrière maakte hij, met name
bij de EO, tal van programma’s, waaronder de quiz ‘That’s the
question’ en het al 20 jaar lopende programma ‘Het Familiediner’. Recent maakte hij
het indrukwekkende programma ‘De 100: wachten op een donor’. In 2020 deed hij als
deelnemer mee aan het programma ‘Het perfecte plaatje’, maar ook zingen en dansen
de show ‘It takes 2’ durfde hij aan en hij was verslaggever van de processie van ‘The
Passion’ in 2018. Al met al een veelzijdige en bijzondere gast, met een boeiend verhaal.

Fred Zuiderwijk
Haagse duizendpoot Fred Zuiderwijk, geboren boven het café van zijn opa in de
Schilderswijk, dook op zijn vijftiende de muziekscene in en maakte furore als veelzijdig slagwerker. Tegenwoordig presenteert hij uiteenlopende programma’s op radio
en televisie. Voor Omroep West maakte hij bijvoorbeeld een programma over dak- en
thuislozen, de 8-delige serie Anderhalve Meter Sessies en een inkijkje in verschillende
stadsdelen van Den Haag.
Meer informatie via www.bibliotheekdenhaag.nl/bieb-home

Manifestatie Vrije Academie – Psychopolis

Op 5 juni 2021 gaat de Manifestatie Vrije Academie-Psychopolis van start. Deze
manifestatie brengt met drie tentoonstellingen, workshops en een symposium het
roemruchte verleden van de Haagse Vrije Academie tot leven. Aan deze kunstopleiding
die in Den Haag tussen 1947 en 2015 naast de Koninklijke Academie bestond, zijn vele
beroemde kunstenaars verbonden zijn geweest, van Paul Citroen en Jan Cremer tot
Max Velthuijs en Co Westerik. De Manifestatie wil het unieke kunstonderwijs van toen,
dat speci�iek was gericht op verbeelding en fantasie en toegankelijk was voor iedereen,
koppelen aan de actualiteit van kunst en kunstonderwijs van nu.
Meer informatie via va-psychopolis.nl
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Jeugdherinneringen van een ex-Hagenaar
Binnenshuis – De opvoeding

I

n mijn vorige stukje ‘Binnenshuis’
(26 januari 2021, p.3) vroeg ik mij af of
in die jaren dertig dat geluk nou wel zo
gewoon was? Immers, daar was die enorme economische crisis met alle nadelige gevolgen van
dien. Als ik nu met volwassen ogen terugkijk op
mijn kindertijd dan valt mij toch steeds weer op,
de enorme veerkracht die van de mensen uitging.
Men was eraan gewend om voortdurend het hoofd
boven water te houden en men was daarbij zeer
vindingrijk in de tering naar de nering te zetten.
Het hele jaar door werden kleine bedragen opzijgelegd voor bijvoorbeeld de verjaardagen van
de kinderen en niet te vergeten, de cadeautjes op
Sinterklaas.
Vakanties, zoals die nu gebruikelijk zijn, met reizen naar
verre oorden, waren volstrekt
ondenkbaar en ik meen me
zelfs te herinneren dat mijn
vader niet eens vakantiedagen
had. Op zonnige zondagen ging
het hele gezin �ietsen, pa en ma
voorop, de twee oudste zonen
erachter en ik op mijn kinder�ietsje sloot de rij. Ik herinner mij dat ik, na een pittige
tocht door het Westland, op

de deur voor zijn neus dichtgegooide. Pas bij een derde poging, ver na middernacht, lukte
het hem om bij familie van zijn
moeder onderdak voor die
nacht te krijgen. Toch werden
dit soort extreme opvoedmethoden door kinderen geaccepteerd; je had het maar te
accepteren want tegenspraak
werd niet geduld. Ik moet overigens achteraf vaststellen dat
het opvoedkundige klimaat in

Fietsers op de Leyweg t.h.v. Edamstraat, 1940. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

de Leyweg, toen nog volledig
omgeven door druivenkassen en landerijen, mijn �ietsje
theatraal aan de kant van de
weg gooide en in het gras ging
liggen met de mededeling dat
ik te moe was om verder te
gaan. Zonder mij ook maar
een blik te gunnen reed de
familie onverstoorbaar door
en kon ik als zesjarige kleuter
bakzeil halen. De paar honderd
meter die zij inmiddels verder
waren gereden moesten alsnog
met extra inspanning worden
ingehaald.
Het opvoeden van toen week
wel heel erg af van die van nu
en neigde sterk naar hardvochtigheid. Een jongen, die ik goed
kende, vertelde mij jaren later,
dat hij op zeventienjarige leeftijd eens een uur te laat thuiskwam en dat toen hij ’s avonds
om elf uur aanbelde, zijn vader

mijn familie redelijk mild was,
er werd sowieso niet gemept,
maar dat was elders – naar ik
vaak hoorde – wel anders.

Omdat er in die tijd weinig of
geen vertier was, vormden met
name de verjaardagen van de
ouders, ooms en tantes hoogtepunten in mijn kinderleven.
We leefden toen nog volop in
de grote gezinnen van rond het
jaar 1900. Grote gezinnen met
meer dan tien kinderen was
meer regel dan uitzondering.
De familie Eckhardt van mijn
moeders kant, was met een
gezin van veertien kinderen,
waarvan er vier nog voor hun
eerste levensjaar overleden,
ruim bemeten. Had je toch
gauw een man of dertig op bezoek. Verjaardagen werden bij
voorkeur op zaterdag gevierd,
want doordeweeks, inclusief
de zaterdagochtend, werd er

Tentoonstelling bij gelegenheid van het Nederlands Pedagogisch Congres, 1930. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

hard gewerkt. Uit die tijd stamt
nog het toen bekende gezegde:
‘Donderdag, oh donderdag,
oh mooiste dag der dagen,
’s-morgens nog een halve week
en ’s-avonds nog twee dagen’.
Het hele zooitje zat in een
kring om de tafel. Bij gebrek
aan voldoende stoelen kwam
er een plank tussen twee stoelen, zodat er weer twee extra
plaatsen waren gecreëerd.
Bier was nog niet zo in de
mode, maar favoriet waren
voor de dames een citroentje
met suiker en voor de heren
jonge jenever waar vaak ook
een �linke schep suiker inging.
Na verloop van tijd was er
altijd wel een familielid dat
een lied inzette waarop de hele
meute – ik moet toegeven zeer
goed bij stem – twee of driestemmig meezong. Er was overigens één lied dat uitermate
verwarrend bij mij overkwam.
De tekst luidde: ‘Oh, was ik
maar dood, die ‘k lie�heb, die
krijg ik toch nooit. En die ik
niet mag, zie ‘k tot vervelens
toe iedere dag’. Het was niet zo
zeer de tekst die mij verbaasde, want die stond als een huis
en liet niets te raden over. Het
was meer het gemengde koor:
het feit dat dit lied door de
naast elkaar zittende echtparen, gezamenlijk uit volle borst
werd meegezongen. Maar al
op zeer jeugdige leeftijd had ik
snel door dat vragen om een
nadere toelichting toch niet
zo verstandig was. Het waren
over het algemeen geen echte
drinkers, dus na twee of drie
borreltjes zat de stemming
er geheid in en werd door de
dames het schone lied ‘Ik heb
een potje met vet, al op de tafel
gezet’ ingeluid, begeleidend

ondersteund door de mannen
met het staccato gezongen:
‘k-heb-zeven-balletjes-blauwvoor-een-cent, zeven-balletjesblauw’. Met een beetje geluk
stond het gebruikte glaswerk
de volgende morgen vroeg, nog
ongewassen op het aanrecht.
Alle glaasjes waarin nog wat
suiker zat werden nauwkeurig,
een voor een uitgelepeld. Zag
ik ook nog even in een �lits de
zeven balletjes blauw langskomen….
Een drama uit mijn jeugd wil
ik hier niet onvermeld laten.
Het was in 1944 (ik was toen
twaalf jaar) dat mijn naaste
buurjongen en leeftijdgenootje, Adrie Scholtes, door
een noodlottig ongeval om het
leven kwam. Vader Scholtes
runde een brandstoffenhandel,
pal onder zijn woning in de
Weesperstraat 158. Regelmatig was hij beroepsmatig op
de veiling in Loosduinen te
vinden, vaak vergezeld van
Adrie die ik vaak, zittend naast
zijn vader op de bok van hun
paard-en-wagen zag rijden.
Door een noodlottig misverstand kwam hij tijdens het

wegrijden op de veiling onder
de wielen van de wagen, geladen met een paar ton kolen, terecht, met fataal gevolg. Adrie
lag thuis opgebaard en ik weet
nog goed dat zijn moeder mij
ontving en begeleidde naar het
kamertje waar de kist stond en,
ondanks mijn jeugdige leeftijd,
herinner ik mij nog heel goed
het geluidloze verdriet dat
zijn moeder uitstraalde. Daar
lag hij dan, dat witte gezicht
in contrast met het rode haar.
Ik bedacht me hoe het moest
zijn voor een vader, die op zo’n
tragische wijze zijn eigen kind
overrijdt. Dat beeld is mij altijd
bijgebleven en van het bezoek
heb ik nooit spijt gehad. Wel
kijk ik nu met verbazing
terug op het feit dat werkelijk
niemand hierover ooit nog
een woord sprak. Ik werd ook
op geen enkele wijze begeleid
zoals nu toch gebruikelijk is. Ik
merk dat ik inmiddels al in de
tweede wereldoorlog ben terechtgekomen maar daarover
een volgend keer meer.
Karel Koper
k.f.koper@hetnet.nl

Haagse Dierentuin, verjaardagspartijtje van een kind, 1941. Foto: P.J.A. Just de la Paisières,
Foto: collectie Haags Gemeentearchief
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Oplossingen vorige editie:
1 Sudoku: 8
2 Zweedse Puzzel: Plaaggeest
3 Kruiswoordpuzzel: Appelboom
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Horizontaal: 1 rangtelwoord 5 uitvlucht 10 jaargetijde 12 partij in een geding 14 bevel
15 aanvankelijk 18 bijwoord 20 Europeaan 21 minister-president 22 Turks bevelhebber
23 stoomschip 25 Nederlandse Spoorwegen 26 zangnoot 28 dierengeluid 29 a�beelding
32 briefomslag 35 vlaktemaat 36 roem 37 origine 41 militair 45 laatstleden 46 in
opdracht 47 voorzetsel 48 zangnoot 49 soort zeil 50 verweer 52 bijbelse �iguur 53 slee
55 muggenlarve 57 reeds 58 strelen 61 deel v.d. voet 64 enig 65 veldloop.

Verticaal: 1 pers. vnw. 2 takje 3 heilige 4 meisje 6 direct 7 onzes inziens 8 ratelpopulier
9 selenium 10 werpstrik 11 behoeftig 13 landstreek 14 riemsluiting 16 droogvloer
17 vorstentitel 19 veldvrucht 24 deel v.d. keel 27 rangtelwoord 30 recht vaarwater
31 vertrager 33 huid 34 bijbelse �iguur 37 Griekse letter 38 plantenwereld 39 alarmtoestel
40 leidsel 41 span 42 schelpdier 43 huisvuil 44 spraak 51 afslagplaats bij golf 54 metaal
56 grote bijl 59 uitroep van pijn 60 vogelproduct 62 numero 63 boom.
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Nottet Naaimode centrum
JANOME M30A
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Let op! U dient de prijs zelf op te halen bij de Fifties Store.
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Uitsluitend topmerken in diverse
lengte- en breedtematen
Gediplomeerde medewerkers
Eigen Podologiepraktĳk

Hartjes
Westeinde 83-95 | Den Haag
070-346 30 00 | Maandag gesloten
Bezoekers parkeren gratis parkeren op
eigen parking aan het Westeinde nr 191
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8 van de vorige editie met een
Wij feliciteren de winnaar
mooie prijs, aangeboden
5 door de Fifties Store. De prachtige
klok gemaakt van een echte langspeelplaat, gaat naar: 5
7
Ton Roerdink te Den Haag

ALTIJD LEKKER LOPEN

Nottet Naaimachinehandel is de grootste naaimachine speciaalzaak van Nederland

• 30 praktische naaiprogramma’s
• Eenvoudig in gebruik, vrije arm
• Sterke DC motor
€ 349,00
• 1 staps knoopsgat
€
• LED verlichting
• Naaien met start/stop functie
• 5 jaar garantie
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Verkrijgbaar bij de Fifties Store www.�iftiesstore.nl
Namensestraat 73 - 2587 VX Den Haag - 070 3585810
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Win een geweldige Coca-Cola Fishtail-klok t.w.v. € 29,95.
Naast zijn functionaliteit is het ook een erg coole decoratie in elke kamer!
Afmetingen: 30,6 x 30,2 x 4,4 cm. We geven er 2 weg.

KRUISWOORDPUZZEL
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37

U kunt de oplossing tot
10 juni 2021 mailen naar
puzzel@dehaagsetijden.nl.

Mocht u de oplossingen weten
van de puzzels op deze pagina,
dan maakt u kans op deze leuke
prijs van de Fifties Store!
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In elke editie van De Haagse
Tijden kunt u verschillende
puzzels maken.
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dameschoenen

Prins Hendrikstraat 132-134 Den Haag
070-363 7519 Johanwassenaar.nl

3 9 7
2
4

pagina 16

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

Dinsdag 1 juni 2021

‘Onder het genot van een lekker Haags bakkie...’

Nu tijdelijk een heerlijk cadeau bij
een abonnement op de Haagse Tijden!

       
  

JA,

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

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

Uw naam:
Telefoon:
E-mailadres:

Cade
autip
voor
(oud)
Hagen
aars

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

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

❏ Halfjaarabonnement Nederland € 40,00
❏ Jaarabonnement Nederland € 75,00
❏ Jaarabonnement buitenland € 95,00
Deze actie is alleen geldig voor abonnementen afgesloten tot 15 juni 2021.

