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Pulchri pakt uit

De samengestelde, wiskundige
constructies van Roelofs hebben
wel wat gemeen met het werk van
Escher in het Paleisje, een paar
meter verder.

‘Voorhout Monumentaal 2021’

D

e mooiste laan van Europa, het Lange
Voorhout, is deze zomer tot 14 september zo mogelijk nog indrukwekkender. Dat
hebben we een beetje te danken aan Hendrik Willem
Mesdag, de schilder van de Haagse School die we
nu nog kennen van zijn wereldberoemde Panorama
in de Zeestraat en het Mesdag Museum aan de Laan
van Meerdervoort.
In 1998 is de primeur: een beeldententoonstelling op het Lange
Voorhout. De organisatie van deze
expositie is in handen van de stichting Den Haag Sculptuur. De stad
bestaat 750 jaar en de gemeente
investeert fors. Twee maanden
lang staan hier 45 kunstwerken.
Het is dan de grootste moderne
kunstexpositie in ons land, ooit
gehouden. Veel lezers zullen zich
nog de ‘Nana Blum’ van Niki Saint
Phalle herinneren, die metershoge, citroengele dansende dame in
dat kleurrijke badpak, voor het
paleisje van koningin Emma. Voor
het vervoer vanuit Frankrijk is het
leger ingeschakeld. Die opdracht
komt goed uit, want het leger zit
verlegen om oefenopdrachten.
Vanwege het grote aantal bezoekers en de enthousiaste reacties
besluit de gemeente het initiatief
voort te zetten en in de zomer van
1999 maakt Den Haag kennis met
de Britse hedendaagse beeldhouwkunst.
In 2011 neemt Beelden aan Zee
de organisatie over van Den Haag
Sculptuur en vanaf dat moment
bewonderen Hagenaars kunstwerken uit achtereenvolgens China,
Zuid-Afrika, Rusland, Frankrijk, België en Brazilië. In 2016
hangt Beelden aan Zee wegens

het gebrek aan gemeentelijke
subsidie de lier aan de wilgen en
blijft het een paar jaar stil op het
Lange Voorhout. In de zomers
van 2018 en 2019 kijkt Den Haag
naar zandsculpturen. Anno 2020
lijkt de beeldententoonstelling
op het Voorhout geschiedenis.
En dan verschijnt Pulchri op het
toneel. André van Lier, Pulchri-lid,
vraagt eind 2020 samen met
Pulchri-voorzitter Marieta Reijerkerk bij de gemeente subsidie
en een vergunning aan voor een
beeldententoonstelling op het
Voorhout. De vergunning komt
uiteindelijk, de subsidie blijft achterwege. Vanaf dat moment blijkt
de daadkracht en de onderlinge
Pulchri-saamhorigheid. André
van Lier: “Geen bergen opwerpen,
waar je vervolgens niet meer
overheen kunt, maar beginnen
met de organisatie. En niet enkel
uit financieel oogpunt, maar ook
omdat we wel wat chauvinistischer mogen zijn, hebben we gekozen voor uitsluitend Nederlandse
kunstenaars.”
Op het Voorhout staan nu 20 grote
beelden van Nederlandse kunstenaars waarvan ruim driekwart
is gemaakt door de eigen Pulchri-leden. In de tuin van Pulchri
nog eens 21 – kleinere – beelden.

ALTIJD LEKKER LOPEN
Ontdek het gevoel van

Was het in 1998 een bak met
hagelwit strandzand, nu staan alle
werken in een bak met schelpen.
De tentoonstelling geeft een mooi
beeld van de stand van zaken
van de hedendaagse beeldhouwkunst. Er staat zowel figuratief als
abstract werk en er is een behoorlijke variatie in materiaal: van
brons tot staal en van marmer tot
beukenhout. De ‘Caballo’ van Loek
Bos, gebaseerd op een werk Pablo
Picasso, en de ‘Challenge for Balance’ een drie meter hoog beeld van
Aris de Bakker zullen ongetwijfeld
publiekslievelingen worden.

‘Caballo a la Pablo’ door Loek Bos

‘Challenge for balance’ door Aris de Bakker

Marieta: “‘Voorhout Monumentaal’ past ook bij Pulchri. We zijn
een dynamische vereniging, we
hebben meer dan 60 toegankelijke
gratis tentoonstellingen per jaar
en we zijn trots dat we ons op deze
manier aan Den Haag en Nederland kunnen presenteren.”
Vanuit de Parkstraat bezien, start
de expositie met het viereneenhal-

Uitsluitend topmerken in diverse
lengte- en breedtematen
Gediplomeerde medewerkers
Eigen Podologiepraktĳk

Hartjes
dameschoenen

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

ve meter hoge beeld van Van Lier.
De roestkleurige plaat staal heeft
in het midden een forse opening, je
kijkt dwars door het werk naar de
bomen en de lucht, je ziet de schaduw en het licht, de zon, kortom:
wat is weggelaten, lijkt alsof het is
toegevoegd. Aan de andere kant
van het Lange Voorhout sluit het
forse geelkleurige werk ‘Verweving’ van Rinus Roelofs de serie af.

Het meest intrigerende kunstwerk
– smaken zullen verschillen – is
dat van Eelke van Willegen. Het is
alsof een stuk Noordzeegolf op het
Voorhout klotst.

In de binnentuin van Pulchri
Studio staat de tweede helft van de
tentoonstelling. ‘Voorhout Monumentaal’ is een verrassende tentoonstelling georganiseerd door
een daadkrachtig Pulchri. Mesdag
zou er terecht trots op wezen.

Vervolg op pagina 14

Piet Vernimmen
piet@pietvernimmen.nl
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Oproepjes
Stapeltje herinneringen

Vorige week, op bezoek bij mijn
zwager en schoonzuster in Den
Haag kreeg ik een stapeltje De
Haagse Tijden. Reuze interessant,
want ik ben in 1942 in Den Haag
geboren en getogen, tot 1965.
Wegens de woningnood en de

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

verplichting om eerst twee kinderen te moeten hebben alvorens
ingeschreven te kunnen worden
voor een huis, zei mijn man begin
1963: “Er wordt overal brood
gebakken. Ik zoek werk in een
ander gedeelte van het land en
we zien wel om daar aan een huis
te komen.” Zo gezegd, zo gedaan.
Ik woon dus al sinds 1965 in het
oosten van het land in diverse
mooie huizen met tuin en sinds
elf jaar in een appartement op de
vierde etage. Helaas is mijn man
op 12 september 2019 aan hersenbloedingen en epileptische

Boekenweek
Letters vormen woorden
Woorden rijgen zich aaneen in zinnen
Zinnen komen bij elkaar in alinea’s
Alinea’s worden gebonden in een hoofdstuk
Hoofdstukken zijn de inhoud van een boek
Boeken geven je geest de ruimte
Ze nemen je mee op avontuur, op reis
De voldoening van het voorlezen voor je kind
Verdieping en begrip na het lezen van een biografie
Poëzie die je raakt, de waarheid die in je ontwaakt
Zonder boeken verandert je geest in een woestijn
De bibliotheek en boekenwinkels zijn weer open
Heerlijk om een nieuw exemplaar te kopen
Verdiept in een goed boek, verdwijnt mijn pijn
Dat ene boek, dat je visie een wending geeft
Een auteur, schrijvend op een kille zolderkamer
Verhaallijnen, uitgediepte karakters, het onbevredigende slot
De reisgids ter voorbereiding mee met je vlucht
Een signeersessie in de Haagse Paagman
Lezen van het boekenweekgeschenk in de trein
Cor van Welbergen

Uitgave:

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, 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

aanvallen overleden. De Haagse
Tijden vind ik heel interessant. Ik
pakte er een uit het stapeltje en
zag tot mijn verrassing daar een
foto in staan van de bibliotheek
van het Ministerie van Justitie
waar ik van 1958 tot mijn trouwdag (27 januari 1965) heb gewerkt als bibliotheekassistente.
Het schijnt nu Handelingenkamer
te heten. Ja, die staan er ook, rijen
vol, maar toch ook duizenden
boeken en ingebonden tijdschriften. Het gaat hier over De Haagse
Tijden van 18 augustus 2020. Ik
geniet dus van dit stapeltje herinneringen en wens u nog vele
mooie uitgaven.
Nel van Bommel-van der Togt
h-nvanbommel@kpnmail.nl
Op zoek naar
Ron de Ruiter
Graag zou ik in contact komen
met Ron de Ruiter. Hij was akela
van de Graaf Willem Groep. Het
clubhuis bevond zich in Park
Clingendael. Ik zou graag willen
weten hoe het met hem gaat en
hoe zijn leven is verlopen.
May-Fee Lin
mayfeelin@icloud.com
Informatie over Bedrijf
Huisbrandolie
Als ik de stukjes over Den Haag
lees moet ik ook aan mijn eigen
jeugd denken. Mijn vader heeft
rond 1960 een bedrijf gehad
dat huisbrandolie thuisbracht
met een tankwagen. We hadden
twee tankwagens en een garage
in de Jan Blankenstraat, waar
we ook woonden. De broer van
mijn vader had een behangzaak
in de Koningstraat en later op
de Dierenselaan. Misschien weet
een van jullie lezers meer over
het bedrijf van mijn vader te
vertellen. Ik was pas 7 jaar toen
mijn vader is overleden. De naam
van mijn vader is Everdinus
Innemee en zijn broers heetten
Piet en Jan.
John Innemee.
ji@bouwmeester.org
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.

Haags Mopje
Een kennis van mij uit Marlot had een kip gekocht en toen ik
vroeg of het wat geworden was met de eieren, antwoordde ze
trots: “Ja hoor, de een is uitsmijter geworden en de andere
advocaat.”
Renske van Reeken
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.

Veertigjarige bestaan van Keuzekamp
Mijn vader, dhr. Vlendré, is geboren in Den Haag en bezit een foto
van de steenhouwerij Keuzekamp.
Dit bedrijf was gevestigd op de
hoek van de Loosduinsekade en
de Monstersestraat, in Den Haag.
De foto is gemaakt tijdens het toen
veertigjarige bestaan van Keuzekamp. Mijn overgrootvader en mijn opa staan hier ook op. Mijn opa is
samen met het bedrijf in 1968 naar Etten-Leur verhuisd. Misschien dat
lezers van De Haagse Tijden zichzelf of een bekende op de foto herkennen? Mijn vader zou het heel erg leuk vinden om reacties te ontvangen.
J. Vlendré en Irene van Drunen (dochter)
irenevdrunen66@gmail.com

Reactie: Mijn Wereld, Onze Wereld

Door mijn Haagse oud-collega
werd ik opmerkzaam gemaakt
op het artikel ‘Mijn Wereld, Onze
Wereld’ uit De Haagse Tijden,
aangezien door de heer Jan Kaffa
mijn winkel wordt genoemd. Zelf
ben ik nu 89 jaar en herkende
hierin als oud Hagenaar heel
veel leuke dingen. Ook leuk dat
de heer Kaffa zo veel pret aan
mijn artikelen beleefde. Wat de
torenspits van de Nieuwe Zuiderkerk betreft, doe ik u hierbij
een foto toekomen waarin hij
naar beneden valt. Heel toevallig
net door mij gemaakt vanaf het
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

balkon in de Pretoriusstraat
93, waar ik toen vanaf 1937
woonde en de gehele Tweede
Wereldoorlog meemaakte. Op
1 april 1960 kwam er aan het
Paul Krugerplein een postzegelzaak leeg, vlak naast IJssalon De
Turko. Aangezien ik voor mijn
werk als accordeonist/pianist
op party’s en bruiloften speelde,
opende ik hier een zaak in feesten bruiloftsartikelen en hield die
tot ik 65 jaar was. Nu zit er een
juwelier in.

Karel Kanitz
Rijswijk
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
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E

en herinnering aan mijn lagereschooltijd:
eens in het jaar kwam een zuster van het
consultatiebureau langs, ze droeg een blauw
uniform met een gesteven wit schort. In haar grote
tas had ze schuurpapier en een fles vloeistof. Met
dat schuurpapier maakte ze een klein krasje op onze
onderarmen en ze druppelde daar vloeistof overheen.
Na een week (?) kwam ze weer terug en moesten alle
kinderen weer bij haar langs om te kijken of het krasje
was ‘opgekomen’. Was dat het geval, dan moest het
betreffende kind verder onderzocht worden, want dan
kon het zijn dat het tuberculose (TB) had.
Heel lang was in Nederland tuberculose volksziekte nummer 1
en het bestrijden van deze ziekte
had hoge prioriteit. Om geld in
te zamelen voor deze bestrijding
werd ieder jaar de Emmabloem
Collecte gehouden.

Tuberculosebestrijding

In 1903 werd de Nederlandse
Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose opgericht.
Deze vereniging kreeg wel
subsidie, maar moest ook door
donaties aan geld komen. In
Zweden was de vergelijkbare vereniging in 1907 begonnen met het
verkopen van kleine, van celluloid
gemaakte bloempjes. In 1910
werd deze actie ook in Nederland
ingevoerd. In 1909 was op 30
april de dochter van Koningin
Wilhelmina geboren en de eerste
verjaardag van de kleine Juliana
werd uitgekozen om de collecte
te gaan houden. Een uitstekende
datum, volgens de schrijver van
een ingezonden artikel in het blad
van de Vereniging: “Is er één dag,
die ons vaderlanders in dankbaarder en opgewekter stemming
zal vinden, dan juist deze dag?”
De grootmoeder van het prinsesje, koningin Emma, vond het
goed dat het bloempje naar haar
genoemd werd. Zo kwam de naam
Emmabloem Collecte tot stand.

Collectebus. Afbeelding: KNCV Tuberculosefonds
De Emmabloemen van 1910 tm 1940. Afbeelding: KNCV Tuberculosefonds

Overigens werd later ook het
kruis van Lotharingen ingezet, dat
het internationale symbool van de
tuberculosebestrijding was.

De eerste Emmabloem
Collecte in 1910

Het eerste bloempje voor de
collecte was een madeliefje met
witte blaadjes en een oranje
hartje. De Haagse firma Stappers
& Co, gevestigd aan de Korte
Poten 3 in Den Haag, was bereid
om de bloempjes geheel belangeloos te leveren. Ze werden, ook
weer belangeloos, gemaakt bij de
Eerste Nederlandse Celluloidwarenfabriek A.N. Honig, in Koog aan
de Zaan. De plaatselijke organisatie was in handen van “krachtige
dames-comités”, waarbij blijkbaar
Den Haag de organisatie goed
voor elkaar had. Onze stad haalde
namelijk de hoogste opbrengst
binnen van ƒ7675,51, ruim duizend gulden meer dan Rotterdam
en bijna drieduizend gulden meer
dan Amsterdam.

Emmabloem Collecte oproep voor collectanten.
Afbeelding: International Institute of Social History

Beschermvrouw in actie

Emmabloem Collecte oproep voor collectanten.
Afbeelding International Institute of Social History
Poster Emmabloem collecte. Afbeelding: KNCV
Tuberculosefonds

Koningin Emma

Koningin Emma deed veel voor
goede doelen, maar de tuberculosebestrijding was voor haar extra
belangrijk. Toen ze 11 jaar oud
was, overleed haar 4 jaar oudere
zusje Sophie aan tuberculose. Ze
had dus van dichtbij meegemaakt

:wat deze ziekte kon aanrichten.
Na het overlijden van haar man,
koning Willem III, was Emma acht
jaar regentes voor haar dochter
Wilhelma, die op haar achtiende
als koningin werd ingehuldigd.
Ter gelegenheid van haar afscheid
als regentes, in 1898, zamelde de
Nederlands bevolking voor Emma
als nationaal geschenk een bedrag
van driehonderdduizend gulden
bij elkaar. Het grootste deel
gebruikte zij om op het landgoed
Oranje-Nassau’s Oord in Wageningen het eerste sanatorium in
Nederland te laten bouwen.

Symbool Emmabloempjes - Lotharings kruis en de
E van Emma. Afbeelding: KNCV Tuberculosefonds

Voor de sanatoria en ook voor
het bevolkingsonderzoek om TB
op te sporen, was veel geld nodig.
koningin Emma werkte actief
mee aan de fondsenwerving. Zo
hield ze op 23 maart 1933 – een
jaar voor haar dood – een radiotoespraak. Die vind je op YouTube als je ‘de stem van koningin
emma’ intikt. Op YouTube staat
ook een promotiefilmpje uit de
dertiger jaren, waarin Emma een
rol speelt. Dat vind je door in te
tikken ‘emmabloem collecte’. Wat
opvalt is dat aan het begin sterk
wordt benadrukt dat het gaat
om een collecte voor verpleging
van tuberculoselijders van alle
gezindten. Blijkbaar was dat in
het verzuilde Nederland van die
tijd belangrijk om te vermelden.
Nog steeds is koningin Emma het
boegbeeld van het huidige KNCV
Tuberculosefonds. Een medewerkster van deze organisatie
was erg aardig en heeft me aan
materiaal geholpen, waarvoor ik
op het kantoor ben langsgegaan.
Het eerste wat me opviel was een
portret van Emma aan de muur.

Bedrust

Sluitzegels 1988. Afbeelding: KNCV Tuberculosefonds

Poster Emmabloemcollecte. Afbeelding: collectie
Koninklijke Bibliotheek

Heel lang kon tuberculose alleen
behandeld worden door rustkuren in gezonde en frisse lucht.
In de 19e eeuw was ontdekt dat
mensen die in de bergen leefden
sneller van TB genazen. Daarom

waren er ook in plaatsen als
Davos in de Zwitserse Alpen
sanatoria ingericht. De reis
daar naar toe was langdurig en
kostbaar, dus de opening van een
sanatorium in Nederland bood
meer mensen de mogelijkheid
om te gaan kuren. Er kwamen
steeds meer van dit soort sanatoria, zoals ook het Zeehospitium
in Den Haag. TB is een ziekte die
door een bacterie wordt veroorzaakt en pas met de uitvinding
van antibiotica kwam er een mogelijkheid om te genezen zonder
langdurig kuren. De ontdekking
van streptomycine in 1943 was
de echte doorbraak. Inmiddels
zijn alle sanatoria in Nederland
verdwenen of hebben een andere
bestemming gekregen.

Consultatiebureaus

In vrijwel alle Nederlandse steden
waren consultatiebureaus voor
de tuberculosebestrijding. In Den
Haag was dat van de dertiger tot
de tachtiger jaren van de vorige
eeuw gevestigd op de Waldeck
Pyrmontkade. Heel passend,
omdat Koningin Emma is geboren
als Prinses van Waldeck Pyrmont.
De andere kant van deze straat
heet dan ook Emmakade. Er zat
ooit water tussen, maar dat is
inmiddels gedempt. Ik weet nog
dat ik in 1978 naar dit consultatiebureau toe moest om me op
TB te laten testen. Ik ging toen
stagelopen in het onderwijs en je
mocht alleen voor de klas staan,
als zeker was dat je geen TB had.
De Emmabloem Collecte is nog tot
in de tachtiger jaren van de vorige
eeuw gehouden. In Nederland is
de ziekte behoorlijk onder controle, maar helaas is uit andere delen
van de wereld deze gevaarlijke
infectieziekte nog niet verdwenen.
Het KNCV Tuberculosefonds is
nog altijd actief in de bestrijding,
wil je een bijdrage leveren, ga dan
naar: www.kncvtbc.org/donatie .
Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl
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BTR REIZEN

PERZISCHE TAPIJTEN - SINDS 1975

www.BTRreizen.nl
 055 - 5059500

Boek nu uw vakantie het kan en mag weer

ZIEGLER TAPIJTEN, KASHMIR ZIJDE, KELIMS, BERBERS, MODERNE TAPIJTEN

All Inclusive Hote
Hotels
els
s
Autovakanties

ZÉÉR SCHERPE
PRIJZEN EN EEN
ENORME KEUZE

All Inclusive Busreizen

****

Hotel De Korenbeurs Made / Brabant
5 dagen All Inclusive € 325,
325,- p.p.
Hotel Op de Boud Valkenburg / Limburg
5 dagen All Inclusive € 265,00 p.p.

Molenstraat 7 (zijstr. Noordeinde) ● Den Haag ● 070-310 69 754
info@meden-perzen.nl ● WWW.MEDEN-PERZEN.NL

Hotel Gaasterland Rijs / Friesland
5 dagen All Inclusive € 269,00 p.p.
Hotel ’t
’t Holt Diepenheim / Twente
5 dagen All Inclusive € 259,00 p.p.

Hotel Brauer Treiskarden / Moezel
272, p.p.
5 dagen All Inclusive € 272,Hotel Am Wall Soest / Sauerland
5 dagen All Inclusive € 277,- p.p.
Hotel Am Park Stadtkyll / Eifel
5 dagen All Inclusive € 270,- p.p.
BTR Reizen heeft nog veel meer
All Inclusive Hotels op de mooiste
plekjes in Nederland & Duitsland

Valkenburg / Zuid-limburg
Zuid limburg
ZuidAll Inclusive Hotel Op de Boud ***
5 dagen vertrek 6 aug. € 430,
430,- pp.
Rijs / Gaasterland / Friesland
All Inclusive Hotel Gaasterland ***
5 dagen vertrek 11 okt. € 435,
435,- pp.
Soest / Sauerland
All Inclusive Hotel Am Wall ***
5 dg. vertr. 16
9 € 440,440, p.p.
16-8 & 20-9
Willebadessen / Teutoburgerwald
All Inclusive Hotel Der Jägerhof ***
5 dg. vertr. 12
9 € 420,420, p.p.
12-7 & 27-9
Wijnfeesten in Cochem / Moezel
All Inclusive Hotel Brauer ***
4 dagen vertrek 27 aug. € 345,
345,- p.p.
Uffeln / Tecklenburgerland
All Inclusive Hotel Mutter Bahr***
5 dagen vertrek 6 sept. € 495,- p.p.
Busreizen zijn inclusief:
 Reis per luxe touringcar
 Mooie excursies met entreegelden
 Volpension met ‘s avonds drankjes
 Instap tussen 09.00 en 11.00 uur
Den Haag - Rotterdam - Utrecht

 055 - 5059500 · WWW
WW.
W.BTRREIZEN.NL

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

GEZOCHT VRIJWILLIGE CHAUFFEURS M/V

�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

De Volharding heeft een samenwerkingsverband met Florence waar wij onze vrijwillige
chauffeurs ter beschikking stellen om dagelijks mensen naar een ontmoetingscentrum
te brengen.
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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.

www.seniorenhulp.com

|
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m
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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
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Haagse portretten - Pistolen Mary
(1941-2001)

P

istolen Mary, zo noem ik de vrouw, die in plaats van een
schilderij boven de bank aan een antiek geweer de
voorkeur gaf. Pistolen Mary? Pistolen Paultje,
ja dat was een BN’er, die kende vroeger immers iedereen. Lees zijn website er maar op na. Die man
leidde nog eens een geschakeerd en kleurrijk leven. Zijn bijnaam dankte hij aan zijn
liefde voor wapens, zowel om te verzamelen als om in te handelen. Hij moest
er populair gezegd zelfs een paar keer
voor de bak in, ‘voor brommen’.

Het boek ‘Antieke vuurwapens’,
door Ir. R.T.W. Kempers

Waardoor kwam het dat Mary
Baas zo dol was op dat wapengekletter, die hang naar middeleeuwse kastelen en burchten met hun ridders, harnassen
en hellebaarden? Misschien
doordat Mary Engelse taal- en
letterkunde had gestudeerd
en als au pair in Londen in de
ban raakte van jousting (een
ridder-steekspel). Of kwam het
doordat Mary’s moeder haar
huis vol had gestouwd met
opgezette dieren, zoals een
alligator, een schildpad, een
geprepareerde zebrahuid aan
de muur, een grijnzende panter
als trofee en kleedje voor de
openhaard? Wekte die jungle
wellicht Mary’s jagersinstinct
op? Hoe het ook zij,
Mary ging zelden
over één dag ijs
als ze haar
zinnen
ergens op
had gezet,
hooguit met mij, maar
dat is weer een heel
ander verhaal.
Wie wapens
wil verzamelen
kijkt verder dan
de spreekwoordelijke neus.
Literatuur te
over. Google
maar! En lees
hoe het allemaal begon.

Van knots en speer via pijl en
boog komen we uit bij zwaard
en hellebaard. Totdat men het
buskruit uitvond, voorts de lont
en vervolgens de loop waaruit
de eerste kogel wegschoot. Ter
oriëntatie reisden wij heel wat
landen af en bezochten er wapenmusea, zoals het beroemde
Real Armeria in Madrid, de
Wallace Collection in Londen,
maar ook Leiden waar destijds in het vroegere Pesthuis
een oude wapenverzameling
huisde. En toch, toen Mary aan
iets kopen toe was ging het
faliekant mis en liet zij zich in
België een zogenaamde musket
aansmeren die werd aangeprezen als echt. Zo betaalde
zij een duur leergeld voor een
exotisch, maar waardeloos stuk
nep-antiek.
Loop eens binnen bij een antiquair, maar verwacht er geen
oude wapens, die waren (zijn?)
in Nederland niet erg populair.
Maar vraag je om een oude
tegel met een ridder of soldaat,
dan bestaat de kans wel dat
je slaagt. Genoeg tegels in Nederland, bij de vleet zelfs en in
het algemeen redelijk geprijsd.
Voor antieke wapens moest je
toentertijd naar het buitenland.
Dankzij een weekend annex
veilingbezoekje
in Düsseldorf kregen we meer inzicht in
wat een eerlijke prijs inhield.

Voor Mary werd Engeland
ook hierin het gidsland.
En algauw hingen er
nu een geweer en
een paar pistolen
te dreigen boven
de openhaard. En
boven de bank?
Daar paradeerden 25 blauwe
Pictogram Schietsport op de Olympische
Spelen. Foto: Wikipedia
zestiende-eeuw-

se ridders en
soldaten, afkomstig
uit één tegelbaksel,
aan de wand.

Intussen
schoot Mary
er nu ook
daadwerkelijk op
los. Het professionele luchtdrukpistool verschafte de
nodige status aan deze hobby,
zijnde een serieuze beoefening
van de schietsport. En geschoten werd er, thuis, vrijwel dagelijks, vanuit de hal via de gang
en de keuken naar de schuur.

Vuursteenpistool in wortelnotenhout

Luchtpistool

Mary’s
hand.
Nu nog
een goede
instructeur en kijk, ze
ging pijlsnel vooruit. De
concurrentie in Nederland, voor zover die er was,
liet ze al snel achter zich.

Het was soms best eng met al
die pistolen in huis. Stel je voor
als je eens ruzie kreeg. Mary
won nu af en toe ook een prijs.
De fazant die ik moest plukken,
werd geen culinair succes. De
medailles die ze won, zijn zoek-

“Het was soms best eng met al die

pistolen in huis. Stel je voor als je eens
ruzie kreeg.”
Tien meter afstand scheidde
de schutter van de roos aan de
muur. Onderaan de trap hing
een rode lap als veiligheid en
zekerheid, voor als ik boven
bezig was. Bij een sport als
deze hoort vanzelf een club.
En dat werd de Koninklijke
Scherpschuttersvereninging
Oranje Nassau aan de Oude
Waalsdorperweg. Daar werd
behalve met lucht ook geschoten met kruit.

Maar nu het echte werk.
Pistolen, revolvers en ammunitie, die kocht je destijds in
Den Haag bij een zekere ‘Stek’.
Diens winkel huisde op de hoek
Zoutmanstraat-Prins Hendrikplein. Maar Mary was behalve
avontuurlijk ook best verstandig met geld en zo ontdekte ze
in Zwitserland mooi die ene belangrijke vuurwapenfabriek. Na
de rondleiding volgde prompt
een bestelling. Immers, Mary
wou verder. Met het luchtpistool was ze inmiddels zo’n
beetje de beste van het land. En
op de club, op de schietbaan,
dongen zowel het snelvuurpistool als het vrije pistool naar

geraakt, zover ik ben nagegaan.
Maar dat ze deelnam aan de
Europese kampioenschappen staat zo vast als een huis.
Zowel in Moskou als in Rome
verdedigde zij dapper haar
land. Tegen de professionele
Oost-Duitsers en de Russen
kon ze natuurlijk niet op. Niet
onlogisch, want Mary was als
schutter een laatbloeier; ze liep

Schietkaart

toen al tegen de veertig. Maar
haar deelname staat toch mooi
in de boeken, voor nu en altijd.
Ondertussen waren Mary en ik
alweer een tijdje uit elkaar. Nee,
met de schietsport hield die
breuk volgens mij geen enkel
verband.

Mary werd tegen haar zestigste levensjaar ernstig ziek
en dat overleefde zij niet. Op
haar drukbezochte crematie
bleek voor de laatste keer
haar veelzijdigheid. Niet alleen
werd er met losse flodders
een knallend saluut op haar
heengaan uitgebracht, ook een
RK-priester voerde het woord,
en toen eensklaps De Internationale werd gespeeld, keek
menigeen hoogst verrast op.
Mary’s dochter en erfgenaam
Tanya had niets op met antieke
wapens en al dat sportieve geschiet. Ook met de overgeërfde
beestenboel van haar geliefde
oma niet. Zij liet die spullen
dan ook maar liever veilen,
voor de beste prijs, zoals dat in
de volksmond heet.
Theo van der Wacht
twacht@casema.nl
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Koninklijke Bibliotheek

I

n oktober 1974 meld ik me bij de achteringang van de Koninklijke Bibliotheek (KB)
aan de Kazernestraat om mijn vervangende
militaire dienst te vervullen. Het is een voorlopige
‘tewerkstelling’, omdat ik probeer mijn dienstplicht te
doen bij de wereldwinkel.
De KB is vanaf 1834 gevestigd
aan het Lange Voorhout in een
voormalig stadspaleis. Lang kon
je alleen lid van de KB worden
als je door ten minste twee
leden werd geïntroduceerd. Kort
voor mijn tewerkstelling is deze
voorwaarde opgeheven. Mijn
taak is de aangevraagde boeken
uit de magazijnen te halen en
bij de uitleenbalie af te geven.
De bibliotheek heeft meer dan
een miljoen boeken opgeslagen.
Het aantal uitleningen per dag is
niet hoog, misschien honderd?
Mijn collega’s doen alsof er meer
aanvragen zijn door er wat meer
te tellen dan dat er daadwerkelijk zijn geweest. Van minstens
één boek is het zeker dat het niet
meer kan worden uitgeleend:
Mein Kampf – spoorloos verdwenen. Iemand die vanuit de
studiezaal tientallen pamfletten
uit de achtiende eeuw aanvraagt
en ontvangt, en die, zo te zien,
nauwelijks inkijkt, wordt gesabo-

teerd door ze lang niet allemaal
aan te leveren.

Naast verschillende dienstweigeraars, zijn mijn collega’s van
uiteenlopende pluimage. Zo is
er iemand die tientallen jaren
in een winkel heeft gewerkt en
op een onverwacht moment van
de winkelier hoorde dat deze er
binnen twee weken mee ophield.
Daarna stond hij op straat! Bij
het wetenschappelijk Grotius-instituut dat huist in de KB, kom
ik Paula Witkam tegen. Zij heeft
nationale bekendheid gekregen
toen ze in Israël straf kreeg
wegens hulp aan Palestijnen.
Na haar vrijlating vindt ze werk
bij het Grotius-instituut. Mijn
contact met haar blijft beperkt
tot een gesprekje.
De klassieke studiezaal heeft
een rustige en prettige sfeer.
De lessenaars zijn zachtgroen
verlicht en langs enkele ver-

diepingen met rondom boekenkasten is een smeedijzeren
balustrade aangebracht. Als
men praat gaat dat fluisterend.
Het voormalige ministerie van
Justitie aan het Plein (nu Tweede
Kamer) heeft een vergelijkbare
zaal, maar die van de KB is veel
groter. Toevoeging en verplaatsing van boeken geschiedt door
een aparte verhuisploeg. Op een
gegeven moment worden twee
leden van de verhuisploeg, onder
wie een (erg onprincipiële)
dienstweigeraar, gearresteerd;
zij hebben zeldzame boeken uit
de bibliotheekcollectie verhandeld. Omdat een Zwitserse
antiquaar een KB-stempel in
een boek heeft ontdekt, komt de
diefstal uit. De KB verzamelt alle
periodieken die in Nederland
verschijnen, dus ook seksbladen.
Daar is uiteraard ook intern bij
de mannen de nodige belangstelling voor. Een medewerker
heeft veel op met drank; dat is te
ruiken. Via de buizenpost sturen
we hem naar een uithoek van het
magazijn waar hij een ‘opdracht’
ontvangt die iets heeft uit te
staan met zijn drankprobleem.
Glurend tussen de boeken door
kunnen we hem volgen. Wanneer hij woedend de ‘opdracht’
verscheurt, hebben we pret.

Koninklijke Bibliotheek, 1981. Foto: Robert Scheers, collectie Haags Gemeentearchief

Soms halen mijn linkse ‘maten’
streken uit waar ik niets mee te
maken wil hebben. Zoals een vals
bomalarm van een dienstweigeraar in de KB tegen de Spaanse
ambassade, direct naast de KB
aan het Lange Voorhout.
Na enige tijd vraagt men mij om
de KB ‘s avonds af te sluiten – in
ruil voor extra vrije tijd. Het
afsluiten bestaat vooral uit het
dichtdoen van raamluiken; bij
een van de ramen aan de Kazernestraat werken de grendels
niet meer. Als je daar het raam
inslaat, kan je de luiken moeiteloos wegduwen en ligt de weg
open om bijvoorbeeld waardevolle atlassen van Blaeu mee te
nemen. Van dit beveiligingslek
hebben uiteraard slechts enkele

medewerkers weet. Onder de
Kazernestraat ligt een tunnel die
het vooroorlogse deel met het
naoorlogse verbindt. Daarachter
staan boekenkasten met honderden handschriften en incunabelen (boeken gedrukt in het begin
van de boekdrukkunst). Er hangt
een vreemde sfeer, net alsof die
oude tijden daar voortleven. In
de zomer van 1975 eindigt mijn
tijd bij de KB en ga ik werken
bij het CBS te Voorburg. Als de
KB verhuist naar de nieuwe
vestiging bij het Centraal Station,
wordt het deel van de oude KB
aan de Kazernestraat afgebroken. Inclusief de studiezaal.
Zonde!
Koert Vrijhof
koertvrijhof@hotmail.com

installatietechniek 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
• Totaalinstallateur • Duurzame oplossingen
WONI ZAMING
N
• Storingsdienst • Witgoed vervangen
ADVIE GEN,
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

(0900) 0105

(lokaal tarief)

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

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

HENNINK LEVERT EN INSTALLEERT WITGOED VAN ALLE GROTE MERKEN

MET UW LOKALE SERVICE INSTALLATEUR!
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

KIP ROCK AND ROLL
Wat is rock-’n-roll (ook wel rock-’n’-roll, rock & roll, of voluit rock and roll) nu eigenlijk? De
meeste van jullie zullen het kennen als een muziek- en dansstijl uit de jaren 50 en 60 van
de vorige eeuw. Inmiddels is het ook het woord voor lekkere stevige popmuziek, is het een
levensstijl en is het zelfs een beetje chique. Wij - Marcello en Els - vinden dat ook eten rock
and roll kan zijn. We werken dan ook in stilte aan ons rock and roll kookboek met simpele,
mooie, een beetje chique en lekker swingende recepten. Vandaag ‘kip rock and roll’, succes
gegarandeerd!

Ingrediënten
(4 porties)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 grote bloemkool
1 rode ui
olijfolie
peper en zout
12 kippenvleugels
100 ml teriyakisaus
stuk of tien dadels
1 rode paprika
bosje peterselie
sesamzaadjes

Bereiding kip

Bereiding teriyakisaus

• Marineer de kippenvleugels met de teriyakisaus. Minimaal een uur
maar een hele nacht is beter...
• Verwarm de oven voor op 190°C.
• Snijd de bloemkool in kleine roosjes en snijd de ui in halve ringen.
Meng de bloemkool en ui met olie, peper en zout.
• Verdeel de bloemkoolroosjes en de gemarineerde kippenvleugels
over de bakplaat en bak 30 à 35 min. in het midden van de oven.
• Snijd de rode paprika in blokjes van 3mm. Ontpit en halveer de
dadels. Strooi de fijngesneden peterselie, sesamzaadjes en rode
paprika over de kip en bloemkool. Verdeel de dadels over het
gerecht.
• Zet met bakplaat en al midden op tafel en... rock and roll. Lekker
met frietjes, knapperig gebakken aardappeltjes of een geurige rijst.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 eetlepels sojasaus
4 eetlepls rijstwijn of mirin
4 eetlepels bruine suiker
2 eetlepels water
1 theelepel gehakte knoflook
1 theelepel gehakte gember
1 theelepel maizena

Stop alles, met uitzondering van de maizena natuurlijk, in een pannetje en breng aan de kook.
Laat 5 minuten zachtjes inkoken.
Roer de maizena los met 1 eetlepel water. Giet dit bij de teriyaki saus om in te dikken.
Laat hierna nog 5 minuutjes zachtjes doorkoken en je kan de kip marineren. Als je de kip
hier en daar inprikt met een scherp mesje wordt het nog lekkerder.

Idee voor een Haagse kwestie?
Mail naar Milja de Zwart: haagsekwesties@dehaagsetijden.nl

Zorgen om Zorgvliet
Een van mijn vaste ommetjes in het coronatijdperk is een
rondje rond park Zorgvliet. Een rondje erdoorheen kan ik
niet maken, want ik heb geen jaarkaart – die is uitverkocht.
En trouwens, mijn rondjes vinden meestal plaats op zondag,
en sinds februari van dit jaar is het park dan gesloten voor
jaarkaarthouders.

Officieel ‘om het enorm toegenomen aantal wandelaars meer
over de week te spreiden’, maar ik
vermoed dat de ware reden is om
het zondagse Catshuiscoronaberaad
ongestoord te laten plaatsvinden.
Ik ervaar altijd rust tijdens dit groene rondje, dat door de ambassadewijk, langs het ommuurde park en
naar de Scheveningse bosjes voert.
Maar nu blijkt die rust bedrieglijk.
Want er zijn grootste plannen in het
park. Vanwege de aanstaande verbouwing van het Binnenhof – ook
al zo’n operatie die zich eerst vooral
op papier voltrekt, maar dan ineens
toch werkelijkheid blijkt te zijn –
heeft het ministerie van Algemene
Zaken zijn oog laten vallen op de
tuin van het Catshuis.
Er komen daar flats van 5 hoog,
waarin de 200 ambtenaren van het
ministerie veilig kunnen werken.
Inderdaad, veilig, want dat is eigenlijk het voornaamste argument dat

wordt aangevoerd om in de tuin
neer te strijken: de beveiliging van
het Catshuis is al op orde, dus daar
hoeven geen extra maatregelen
voor genomen te worden.
Natuurlijk waren de omwonenden
van het park – hoeveel zouden dat
er zijn, exclusief diplomaten? – al
wakker geschud. En de Vrienden
van Den Haag. En nog zo wat oplettende Hagenezen.

Bomenkap

Als ik de contemporaine geschiedenis induik, kom ik op 15 april
2021 als ‘startdatum’: het Rijksvastgoedbedrijf vraagt vergunning
aan voor ‘het tijdelijk plaatsen van
een kantoorgebouw met bijbehorende voorzieningen, het tijdelijk
aanleggen van parkeerplaatsen,
paden, terrassen, kabels en leidingen en het tijdelijk demonteren
van een prieel en de toegangspoort
(zijde Johan de Wittlaan) op het
Catshuisterrein’. De tijdelijkheid is

bepaald op 7,5 jaar, namelijk tot 1
januari 2029. Een minder tijdelijk
onderdeel van de vergunningaanvraag is de kap van 6 bomen, wat op
zijn vroegst op 15 juli kan, als het
broedseizoen is afgelopen.
Vanaf deze vergunningaanvraag
heeft het plan definitief de aandacht. Van omwonenden, die in
twee online vergadering hun zegje
konden doen (‘Hoe haal je het in je
hoofd?’) Van de media. Van een Kamerlid en van gemeenteraadsleden,
die er schriftelijke vragen over stelden. Die van de raadsleden moeten
de verantwoordelijke wethouders
uiterlijk 22 juni beantwoorden.
Intussen ligt er hoogstwaarschijnlijk ook een stapel ‘zienswijzen’
op de vergunningaanvraag, die de
wethouders moeten betrekken bij
de besluitvorming. Voor het geval

daar uitkomt dat de bouw kan
beginnen, is de gang naar de rechter
al aangekondigd.

Kniertje

wordt het weggehaald en kan het
ergens anders gebruikt worden.
Daarnaast is ‘de buitengevel
gedacht in hout, zodat de uitstraling van het gebouw aansluit bij de
omliggende natuur’. Een paar artist
impressions ondersteunen
dit verhaal.
Daar tegenover staat de terechte
vraag waarom Algemene Zaken niet
kiest voor het leegstaande gebouw
dat op nog geen steenworp afstand
van het Catshuis ligt en waar in het
recente verleden ook rijksambtenaren hebben gewerkt.

Vadertje Cats

Bij alle ophef is het goed om even
stil te staan bij de ontstaansgeschiedenis van Sorghvliet. In 1643 kocht
raadspensionaris en dichter Jacob
Cats de boerderij en landerijen in
deze duinvallei tussen Den Haag en
Scheveningen. Hij maakte er een
buitenplaats van, waar hij tot rust
kon komen. Vadertje Cats schreef:

Je kunt je bij al die protesten
afvragen of het niet het gewone
gekrakeel is dat bij élk bouwproject
opsteekt. En zeker in Scheveningen,
want, zoals een vriend van me die
er woont pleegt te zeggen: “Als de
Scheveningers het voor het zeggen
hadden, leefden ze er nu nog in de
tijd van Kniertje.”
Ik neme deze plaats tot afkeer van de zorgen,
En als je de teksten
op de website van Om daar bevrijd te zijn, om daar te zijn verborgen
Voor streken van het hof, voor steken van de haat,
het RijksvastEn wat er in den Haag niet zelden ommegaat.
goedbedrijf mag
geloven, is het
allemaal heel mooi bedoeld. Het
Toen Cats het landgoed in 1652 in
gebouw is ‘duurzaam en circulair’;
gebruik nam, noemde hij het huis
na afloop van het tijdelijk gebruik
dan ook Sorghvliet.
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Herinneringen aan de oude Vaillantlaan
I

n mijn kinderjaren, vanaf de jaren veertig, kwam ik vaak met mijn ouders op de
Vaillantlaan, waar mijn grootouders in het
gedeelte Van Miereveltstraat - Hobbemastraat woonden. Mijn grootvader was timmerman en opzichter
en heeft onder meer gewerkt aan het Vredespaleis,
Girokantoor Den Haag en aan de renovatie van het
Oude Stadhuis.
Op zolder had mijn grootvader zijn werkplaats, wat mijn
belangstelling had. Als herinnering kreeg ik een hamer van
hem. Voor mij heeft hij destijds
onder meer een kruiwagen
gemaakt. Hij vertelde veel over
zijn werkzaamheden, zoals
de verbouwingen van winkelpanden en dat de gemeente
plannen had om de woningen
op de Vaillantlaan en in de
naaste omgeving te slopen voor
nieuwbouw. Dit laatste was
één van de speerpunten van
oud-raadslid en wethouder Adri
Duivesteijn en werd uiteindelijk
in de jaren 1985-1995 gerealiseerd.
De Vaillantlaan is een 1,5
kilometer lange laan en loopt
van het Vaillantplein tot de
Parallelweg bij de Put. Het is

naar wethouder mr. J.P. Vaillant
genoemd en ligt op Haags veen,
in de Schilderswijk. In 1860
was de belangstelling voor deze
stadsuitbreiding bij de gemeente zeer gering en werd het
hoofdzakelijk aan particulieren
overgelaten. Dat betekende dat
de uitbreiding in handen kwam
van bouwgrondmaatschappijen
en kleine beleggers, met als doel
zoveel mogelijk goedkoop te
bouwen op een zo klein mogelijke oppervlakte. In feite was er
sprake van een revolutiebouw.
De ontwerpers maakten veelal
gebruik van steeds dezelfde
elementen. Het belangrijkste
bouwmateriaal was baksteen en
de gevels kregen kroonlijsten.
Straten waren een kopie van de
weilandenstructuur. Slootjes
werden gedempt voor aanleg
van de straten. Rond 1900 was

de Schilderswijk volgebouwd
en de Vaillantlaan compleet
bebouwd. Het gedeelte Vaillantplein - Hoefkade kreeg in het
midden een wandelpad met aan
weerszijde een rij bomen.
Ook werd er een een trambaan
aangelegd voor lijn 6, die sedert
26 november 1906 van het Hollands Spoor via de Vaillantlaan
naar het Plein reed. Het was
echter voor korte duur, aangezien op 1 mei 1911 tramlijn
12 het traject Hollands Spoor
- Vaillantlaan overnam. Door
toename van het autoverkeer
in de jaren dertig, werd door de
gemeenteraad in 1938 besloten
de middenbaan weg te halen,
wat betekende dat alle bomen
gekapt moesten worden. Dit in
tegenstelling tot de Regentesselaan, waar de middenbaan tot
op heden niet voor het autoverkeer is opgeofferd.

Sinds enkele jaren maakt de
Vaillantlaan deel uit van de
Centrum-ring. Tijdens de bouw
telde de Vaillantlaan maar
weinig winkels en in de jaren
twintig werden vooral in het ge-

De mooiste busreizen
6-daagse busreis

dejongintra.nl/ebadu01

€ 459
vanaf p.p.

dejongintra.nl/efkau04

€ 639

Relaxen aan het meer van Levico

vanaf p.p.

12-daagse busreis

dejongintra.nl/eblev02

Westendorf in Tirol
12-daagse busreis

€ 799
vanaf p.p.

dejongintra.nl/ebwes03

De fantastische Fjorden
10-daagse busrondreis

deelte Hobbemastraat - Hoefkade benedenwoningen tot winkel
omgebouwd. Zo trof je winkels
en bedrijven van onder meer De
Gruyter, Jamin, de Coöp, Simon

de Wit, bakkerij Donkers, HUS
en de Nutsspaarbank aan.
Jan van Es
jc-vanes@ziggo.nl

vanaf p.p.

Krakau en de schatten van Zuid-Polen
8-daagse busreis

De Vaillantlaan tegenwoordig. Foto: Jan van Es.

een hele geruststelling

Gewoon perfect geregeld

Gronings Genoegen

De Vaillantlaan in 1994. Foto: Jan van Es.

dejongintra.nl/eeno305

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

€ 849

•
•
•
•

Alarmsystemen
Brandbeveiliging
Toegang Beveiliging
Camerabewaking

vanaf p.p.

€ 1199

www.hadi.nl
070-308 32 00
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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.

Opel Manta
E
igenlijk weet ik
niet meer wat ik
eind jaren zestig
precies van de Opel Manta vond. Een beetje ordi,
geloof ik. Maar als ik er nu
op terugkijk was het een
geweldige marketingstunt
om een hele sportieve
auto te ontwikkelen voor
de burgerman, tegen een
hele prettige prijs.

De Ford Mustang was daarmee
al gestart in Amerika en in 1969
introduceerde Ford Europe de
Capri volgens hetzelfde principe,
gevolgd door Opel met de Manta.
Basis was de Opel Ascona met
een hele sportieve vormgeving.
Zó slim en zó fraai. En dat laatste
in de vorm van een zwaardvis.

Ik zou hem nu wel graag willen
hebben, want hij zag er echt
opvallend goed uit met zijn
slanke lijnen, lange neus en
korte kont, maar blijkbaar
had ik toen mijn bedenkingen.
Regelmatig zat ik achter het
stuur van een Manta in de
showroom van de Haagse
Opel-dealer Riva in de Torenstraat, tegenover Florencia, die
legendarische Italiaanse ijstent.

Tja, de Opel Manta is ook nu nog
een genot om naar te kijken,
zelfs met wieldoppen er onder.
Wat interieur betreft was het
regelrecht overgenomen uit
de Opel Ascona. Niks mis mee,
maar ook niks sportiefs aan.
En als ik nu na al die jaren de
folder weer eens bekijk, zie ik
een rode, super elegant gelijnde
auto met een mooie lage en platte neus, strak gelijnde zijkant
met een fraaie raampartij en
een korte slanke achterkant.
Heel fraai vind ik nog steeds het
subtiele chroomwerk rond de
ramen, de grille, de omlijsting
boven de wielen en de onder-

kant, met glanzende wieldoppen
en een extra chroomrand rond
de velgen. Heel mooi! Opel promootte in die tijd vooral Manta’s
sportieve aspecten, maar echt
sportief was deze auto nu net
niet, gezien zijn rijgedrag met
Ascona-motoren en te veel overhang voor en achter. Grappig, de
tekst in de folder: ‘Om van een
echte sportieve wagen te kunnen genieten, hoeft u geen vrijgezel te zijn [het mag natuurlijk
wel]’. Ik denk dat de Manta meer
gekocht werd door boekhouders
in hun ‘midlifecrisis’, maar dat
terzijde. Het was hoe dan ook
een erg mooie, sportief ogende
en vooral betaalbare auto, ge-

baseerd op een gegarandeerde
degelijkheid van Opel.

Onbegrijpelijk voor mij
was het feit dat Opel begin
jaren tachtig de Manta een
facelift gaf, waardoor het
elegante zwaardvismodel
tot iets spuuglelijks werd
omgetoverd. On-be-grij-pe-lijk!
Bovengenoemde lijn was er uit.
Het chroom was verdwenen.
Rechthoekige koplampen.
Lompe grille, bestaande uit
vier langwerpige gleuven,
met een plakplaatje als logo
op de motorkap. Afgrijselijke
wieldoppen. Een even
afgrijselijk interieur met een

Beauties of the Sixties (52)
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.

U kent hem vast nog wel,
Silence is Golden van de
Tremmeloes. Laat dat
nu net hetgeen zijn waar
Erika van geniet, gezeten
op haar Saab 96.

onooglijk ontworpen stuur.
Alles moest zogenaamd sportief
ogen en als ik zo het interieur
bekijk in de folder van de
Manta Gsi is het een gruwel
voor de ogen. Zo smakeloos.
Deze, naar mijn idee domme,
facelift luidde dan ook het eind
in van dit model, want niet lang
daarna is de Manta uit productie
genomen. Een fase die we maar
snel moeten vergeten. We
kunnen beter met veel warmte
terugdenken aan de oer-Manta.
De Opel Manta, een icoon uit de
jaren zeventig en terecht.
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 Gezellig programma 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.

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

Reactie op de

Haagse Puch-rijders
I

n De Haagse Tijden van 18 mei stond een aardig verhaal
over de Puch. Dat deed mij denken aan mijn vader die in
1956 een van de eerste Puch’s kocht.
Een rode, waarmee hij dagelijks van
ons huis in de Wagenstraat naar zijn
winkel in de Douzastraat op Scheveningen reed. De bromfiets had
een windscherm en twee zijtassen. Het was geen gezicht, maar
voor hem als oud-motorrijder
wel doelmatig.
Toen ik zestien was, mocht ik er eindelijk
op rijden. Dat deed ik nadat ik hem had
schoongemaakt en windscherm en tassen
er nog niet opzaten. Het wegrijden was
wel even wennen; of de motor sloeg af of
hij steigerde.

Toen ik naar de gemeentelijke middelbare
handelsdagschool op de Waldeck Pyrmontkade ging, zag ik vele klas- en andere
schoolgenoten op een Puch rijden. Vooral
op de zwarte, onder wie Hans Vermeulen
(die bij de Sandy Coast speelde en later bij
Rainbow Train).

Omdat mijn vader natuurlijk de Puch in
gebruik had, scheurde ik op de Solex van
mijn moeder naar school. Vriend Bob
Peters ging in 1967 op zijn zwarte Puch
met drie klasgenoten van de Kweekschool
naar Praag en kwam heelhuids en zonder
pech weer thuis.

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.
wo: Bollenjongens Serie bolllenboeren in de Duin- en Bollenstreek
do: Bij ons in... 17/6 Haagse Hout, waarin Fred een interview heeft met
de Koning en op 24/6 Den Haag Centrum.
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
12.35 uur LIVE: NOS Veteranendag Live verslag
17.00 uur Westdoc Op 19/6 de documentaire Noordzeevis Scheveningen en op 26 juni Struinen door de Duinen (natuurprogramma).
18.00 uur EK Journaal (op zaterdag 26 juni om 18.30 uur)

Jim van der Deijl, Herman Nanninga en Bas Muis
gaan op zoek naar het Oranjegevoel in de regio.

TV West op zondag
09.00 uur Hoop & Leven De universele kerk van Gods Rijk.
10.00 uur Concert Residentie Orkest Alleen op 27/6 uur, geen herhaling.
17.00 uur Parkpop Memories Met op 20/6 het concert van Waylon en
op 27/7 een terugblik op Parkpop 2019.

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

Bob (links) met zijn drie klasgenoten voor vertrek
naar Praag

Bob en zijn klasgenoten hebben de Tsjechische grens
bereikt. Het HH-kenteken was in die tijd verplicht als je
op een brommer reed in het buitenland

Zelf heb ik nooit een Puch gehad; toen ik
voor mijn achttiende verjaardag mocht
kiezen uit een bijdrage voor een Puch of
voor autorijles koos ik voor het laatste.
Onze zoon Joost heeft wel een Puch gehad.
In 1991, nadat hij zestien was geworden,
kon hij dankzij werk en donaties zijn
brommer kopen. Helaas is het voertuig
daarna ‘stuk geknutseld’.
Ed Vernooij
ed-vernooij@hotmail.com
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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

Rijksmuseum de Gevangenpoort met nieuwe tentoonstelling

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.

Rijksmuseum de Gevangenpoort opent op 19 juni met nieuwe tentoonstelling.
Achter de gesloten deuren van de Gevangenpoort wordt deze maand de vernieuwing van
het museum afgerond. Een nieuwe tentoonstelling over vier eeuwen opsluiten, verhoren
en straffen toont hoe we in het verleden omgingen met verdachten en misdadigers: niet
al te zachtzinnig.

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.
Spinoza wordt icoon van Den Haag

De fraaie website van de nog jonge Stichting Spinoza Den Haag is nu online. Met foto’s
en toegankelijke teksten geeft de stichting informatie over Benedictus de Spinoza (16321677), de belangrijkste filosoof die Nederland ooit heeft voortgebracht. Sterker nog, met
zijn pleidooi voor democratie, ethiek en tolerantie wordt hij beschouwd als een van de
meest invloedrijke vrijdenkers ter wereld. Dat deze grote denker én lenzenslijper juist in
Den Haag gewoond en gewerkt heeft en begraven werd in de
Nieuwe Kerk, wil de Stichting onder de aandacht brengen bij
een zo breed mogelijk publiek.

Publieksactiviteiten
De Stichting introduceert het cultuurprogramma ‘Spinoza Den Haag # Oktober 2021’ met
de ambitie om Spinoza’s inspirerende denkwereld voor zoveel mogelijk mensen inzichtelijk en toepasbaar te maken. Gedurende de maand oktober zijn op verschillende locaties
activiteiten te beleven, o.a.: theater, muziek, film, fotografie, tentoonstellingen, lezingen,
poëzie, debat & dialoog en ook historische vaartochten. Tijdens stadswandelingen krijgt
men meer te weten over de drie Spinoza Rijksmonumenten: zijn woonhuis en standbeeld
aan de Paviljoensgracht en het gedenkmonument naast de Nieuwe Kerk aan het Spui. Wie
meer kennis wil vergaren over Spinoza’s denkwereld, kan zich aanmelden voor de cursus
‘Spinoza in Den Haag’. De drie sessies in september 2021 zijn voor maximaal acht deelnemers en vinden plaats in de historische setting van het Spinozahuis.
Meer informatie via www.spinozadenhaag.nl en 06-51709443
Boeken

Atlas van de trekvaarten in Zuid-Holland – Marloes Wellenberg
en Ad van der Zee
De trekschuit was ruim 200 jaar het voornaamste openbare vervoermiddel in de laaggelegen delen van Nederland. Dagelijks vervoerden
trekschuiten volgens een vaste dienstregeling duizenden passagiers
tussen de Hollandse steden. Hoe kwam het netwerk van trekvaarten
tot stand en hoe zag een reis per trekschuit er in de praktijk uit?
Welke sporen zijn er nog te vinden van dit ooit zo innovatieve vervoermiddel? In de Atlas van de trekvaarten staan de trekvaarten in
de provincie Zuid-Holland centraal, maar worden ook uitstapjes gemaakt naar Haarlem,
Amsterdam en Utrecht. Aan de hand van uitgebreide beschrijvingen, gedetailleerde kaarten en prachtige afbeeldingen geeft de atlas een beeld van een bijzonder vervoersnetwerk
dat door de komst van de trein halverwege de 19de eeuw definitief geschiedenis werd.
De cursus ‘omgaan met teleurstellingen’ gaat wederom niet
door – Herman Finkers
‘Ik word wakker, doe een plas, sta op en denk: Verrek, het moest
andersom.’ Of, zoals Finkers ooit al zei: ‘De leukste grappen zijn de
grappen die niet zijn bedacht, maar ja, bedenk die maar eens.’ In
oneliners als deze, maar ook in verzen als: ‘Ik zit voor het raam, ik
fluister zacht haar naam: Veldhuis,’ wordt bij Finkers het ongerijmde
geloofwaardiger dan het gezond verstand, dat immers al genoeg ellende veroorzaakt. Zijn wijsheden worden evenveel geciteerd in het
café als op filosofencongressen. Finkers op papier is plezier waar je lach- en denkrimpels
van krijgt. In deze bundel zijn de overzichtswerken De cursus ‘omgaan met teleurstellingen’ gaat wederom niet door en Poëzie, zo moeilijk nie samengebracht.

Vernieuwing was noodzakelijk
Het middeleeuwse deel van het gebouw - met
daarin de gevangenisruimtes waaronder de ‘gajolen’
(cellen), de Pijnkelder en de Ridderkamer blijven
onaangetast. De authentieke beleving, het gevoel dat
je als bezoeker teruggaat in de tijd, is in dit deel van
de Gevangenpoort indrukwekkend. Het museale deel - waar vroeger de dienstruimtes
waren en de rechtspraak plaatsvond - is opnieuw ingericht. De presentatie van de collectie in dit deel van het museum was verouderd en voldeed niet meer aan de verwachtingen van de huidige bezoeker.

Nieuwe vaste opstelling
In de nieuwe tentoonstelling staan de verhalen van de ‘bewoners’ van de Gevangenpoort
centraal: de cipier, de beul en de rechter, maar vooral de verhalen van de vele gevangenen die in de loop der eeuwen in de Gevangenpoort moesten wachten op hun berechting.
Eigentijdse deskundigen voorzien het verleden van commentaar. Ondertussen valt er
veel te beleven: de Cipierswoning is weer authentiek ingericht, men kan elkaar virtueel
de duimschroeven aandraaien, een game spelen en oog in oog staan met een beul en een
guillotine. De nieuwe vaste opstelling in het museum krijgt de titel: ‘Vier eeuwen opsluiten, verhoren en straffen’.
Meer informatie via www.gevangenpoort.nl

The Mad King live in de Koninklijke Schouwburg op 27&28 juni

Dankzij de onlangs aangekondigde versoepelingen spelen
OPERA2DAY en het New European Ensemble in de maand juni
The Mad King toch nog live in de theaters. Een meeslepende en
kleurrijke muzikale theaterbelevenis, die vanwege de lockdown
tot nu toe alleen één keer te zien was via livestream.

Omringd door zijn vreemdsoortige vogelverzameling bestrijdt een machtige man in isolatie zijn wanen. Hij zwengelt
zijn draaiorgel aan en raakt bevlogen door klank en kleur
van merkwaardige mechanische instrumenten: alles om de
kakelende stemmen in zijn hoofd te smoren. Maar dan vliegt er een vreemde gast binnen. Het is een trekvogel uit Azië, die zijn intrek neemt in een van de kooien en zo een
bedreiging vormt voor de magnifieke zangvogels. Het begin van een vrije val, die de
man dwingt zijn angsten, overtuigingen en gewoontes onder ogen te zien. Ingebed in de
voorstelling zijn de legendarische Eight Songs for a Mad King van componist Peter Maxwell Davies. Hij liet zich inspireren door George III van Engeland, de vorst die behalve
de Amerikaanse koloniën ook zijn verstand verloor.

De Italiaanse Stefano Simone Pintor regisseert de voorstelling. Eerder schreef hij voor
OPERA2DAY het libretto voor het zeer succesvolle Vivaldi-Dangerous Liaisons. De Nederlandse bariton Wiebe Pier Cnossen is de maniakale man - omringd door zes gekooide musici van het New European Ensemble (tijdens de livestream werd de rol gezongen
door Charles Johnston). De muzikale leiding is in handen van Hernán Schvartzman; de
vormgeving van het muzikale universum is van componist en arrangeur Brendan Faegre. Bijzonder om te noemen is de samenwerking met Museum Speelklok - de specialist
op het gebied van mechanische orgels en muziekinstrumenten, die te zien en te horen
zijn in de voorstelling.
Online kunsthistorische lezingen

Kunsthistorica Anne Marie Boorsma heeft weer een aantal
nieuwe kunsthistorische lezingen online gezet. Een lezing
over meestervervalser Han van Meegeren, Sterren in beeld,
Zeus en zijn sterfelijke minnaressen, Hamlet en Ophelia, De
Trojaanse oorlog en de terugtocht in beeld en Frida Kahlo en
Diego Rivera. De lezingen zijn verschillend van tijdsduur en
kosten €10,00 of €5, 00. Er zijn ook een aantal lezingen gratis
te bekijken, waaronder een lezing over Abraham Tuschinski.
Meer informatie via www.annemarieboorsma.nl
en 070-3822130
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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 het laatste deel: De Ontknoping.

Schilderswijk, Falckstraat 275,
samen met zijn moeder, zijn zus
en een nichtje.

Haagsche Courant november 1959

Alle drie leggen ze belastende
verklaringen af over Gerard.
Zijn zus verklaart: “Mijn broer
is goed bij de tijd, bijdehand,
doorziet alles en is zeker niet
dom”. Zijn nichtje Helena verklaart: “Oom Gerard is driftig
van aard. Die zaterdagnacht
hoorde ik geritsel op de zolder.
De slaapkamer van Blonde Dolly, op zolder. Haar klanten ontving zij op de eerste etage.

De drie verdachten
Uiteindelijk zijn er drie namen
die steeds weer komen bovendrijven. Haar gewezen minnaar
Cor de Bruin, haar ex-man
Botto van den Bergh en haar
beschermer, Gerard V.. Cor de
Bruin heeft een alibi. Zijn vader
en moeder verklaren dat hij de
deur niet uit is geweest - hun
zoon heeft de avond doorgebracht bij zijn duiventil op zolder. Cor zat in zijn eentje op het
dak te kijken hoe het vrouwtje
de mannetjes lokt. Oh, ironie!
Botto van den Bergh heeft op de
avond van de moord tot half 1 in
café ‘t Paviljoen op het Rijswijkseplein, zoals hij zelf verklaart,
‘het biljartspel beoefend.’ Hoe
hij naar huis gekomen is weet
hij niet meer, maar hij is niet via
de Nieuwe Haven gelopen. Uit
nader onderzoek en het horen
van getuigen blijkt dat hij geen
bemoeienis heeft met de moord.

Botto van den Bergh en Blonde
Dolly leren elkaar kennen op
het werk. Dat wil zeggen: zij zit
in de Doubletstraat en hij komt
langs. Ze trouwen in 1950. Hij
introduceert haar in een wereld,
die ze gezien haar afkomst,
nooit zou hebben gekend. Botto
is immers violist van het Residentieorkest en neemt haar mee
naar het Kurhaus, de Koninklijke
Schouwburg en sjieke soirees.
Sebilla geniet ervan. Ze beweegt

zich tussen twee werelden. Ze
draagt gedichten voor en net zo
makkelijk helpt ze mannen aan
hun gerief in het Haagse Bos.
Tijdens één van de verhoren
zegt Botto: “Ik vond haar zielig
en eenzaam. Ze was niet mooi,
ze was niet lelijk en had een
soort vermoeide bekoorlijkheid. Ze had mij beloofd: Ik wil
wel stoppen, maar ik doe het
langzaam aan.” Ze kon het niet
laten. Dat ze nooit stopte, heeft
ongetwijfeld bijgedragen aan het
mislukken van het huwelijk.

Oom Gerard zei dat ik niet
boven mocht komen. Hij zei:
‘Denk erom, als de politie komt,

Het bewijs

Telegraaf november 1959

gewurgd”. Ook de moeder van
Gerard verklaart dat hij op
maandagavond, toen de
moord werd ontdekt,
tegen haar heeft gezegd
dat Dolly is gewurgd,
terwijl hij dat niet
kán weten, want
de politie gaat op
dat moment
nog uit van
zogenaamde
‘natuurlijke dood’.
Gerard
ontkent

Sjaak Bral, met op de achtergrond een pagina uit het beruchte ‘blauwe boekje’ van Dolly,
waarin ze namen van haar klanten zou hebben opgeschreven. Het blijkt een ordinaire
zakagenda te zijn.

De ontknoping
De rechercheurs raken gefrustreerd. Maar na maanden en
maanden van vreugdeloos en
vooral vruchteloos onderzoek,
valt de verdenking weer op
Gerard V. , de beschermer van
Blonde Dolly. Hij woont in de

slaapt ze altijd bij oom Gerard
in bed. Niet alleen is Helena zijn
nichtje - ze is ook minderjarig.
En Helena verklaart nóg iets
vreemds: Gerard heeft geprobeerd om Dolly te drogeren.
“Ongeveer twee weken geleden
vertelde oom Gerard mij dat
hij Sebilla morfinepoeder had
gegeven. Dat was afkomstig van
zijn grootvader die een paar jaar
geleden aan kanker is gestorven. Hij had het poeder in haar
koffie gedaan. Hij had zelf eerst
geproefd en omdat het zo bitter
smaakte had hij er extra veel
suiker bij gedaan. Dolly vond dat
er iets raars op de koffie dreef
maar ze heeft het opgedronken.
Volgens oom Gerard had zij er
bijna niet op gereageerd. Ze
werd alleen een beetje slaperig.”

jij weet van niks’.” Aanvankelijk
verklaart Helena dat ze die
nacht van 30 op 31 oktober
in haar eigen bed lag. Later
verklaart zij dat ze bij oom
Gerard in bed heeft gelegen.
Ze zegt dat ze zich daarvoor
schaamt, maar in werkelijkheid

tegenover de politie dat hij dit
tegen zijn moeder heeft gezegd,
maar zijn moeder blijft bij haar
verklaring. Ook aan omstanders,
die na de ontdekking van de
moord buiten op straat staan
vertelt Gerard dat ze is gewurgd terwijl hij geeneens in de zolderkamer is geweest. Haar minnaar
Cor de Bruin verklaart bij zijn
verhoor: “Sebilla hep tegen mij
gezeg: ‘Cor, als er iets met mij
gebeurt dan moet je in de Falkstraat 275 zijn.’ Dat zei ze. En ze
zei erbij: ‘zal je het huisnummer
niet vergeten?” “Je zag het aan
zijn houding”, zegt rechercheur
van den Bulk. “Onverschillig, een
door en door onbetrouwbare
man. Hij loog over van alles in
zijn verklaringen.”

Helena vertelt dat oom Gerard
haar zei: “Dolly is dood, ze is

Laatste rustplaats van Blonde Dolly. Het ligt, linksaf na de ingang, vooraan
op de begraafplaats Westduin.
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Hoofdcommisaris Jan Gueltherie
van Weezel, alias Jan Hak, bemoeide zich persoonlijk met de
moordzaak rond Blonde Dolly.
Na zijn dood trof zijn zoon, Hans
Gualthery van Weezel, in de
kluis van zijn vader een envelop.
Daarop stond: ‘De Zaak-Niemans
– vernietigen’.

Dolly droeg graag gedichten
voor in het bejaardentehuis.
Vooral zware kost, zoals dit
gedicht van P.A. de Génestet:
Boven mijn hoofd,
aan een zijden draad
slingert het zwaard
al heen en weder
‘t moet vallen, vroeg of laat
het trilt, het velt mij neder

De rechercheurs staan klaar om
Gerard op de grill te leggen. Maar
dan verschijnt ineens een oude
bekende ten tonele: de chef van
de recherche, commissaris van
Harskamp. Hij draagt voor de
gelegenheid een gleufhoed, want
er is pers aanwezig, en hij zegt:
“Ik hoop dat ik morgen met die
hoed op in de krant sta, dan lijk
ik op ‘Commissaris Maigret’.” Een
beroemde speurder in die tijd uit
een tv-serie.
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“Maar er stond niet bij dat ik er
niet eerst in mocht kijken”, zegt
Hans aan de bar van hotel des
Indes tegen journalist Casper
Postmaa. “Dus ik weet wie
verantwoordelijk is voor de
moord. Maar ik zeg het niet. Uit
staatsbelang. U kunt hem nooit
achterhalen. Zulke mensen hebben nu eenmaal een goed alibi.”
Moet ik zijn verhaal serieus
nemen? Is het een fantast? Ik ben
geneigd te denken van niet. Hans
Guelthérie van Weezel is prominent oud-politicus van het CDA
en had een lange diplomatieke

dagmiddag in het Kurhaus kwam
luisteren naar een uitvoering van
het Residentieorkest. Een NSB’er,
die de dans was ontsprongen. U
weet toch hoe het gaat? Alleen
de kleintjes worden gepakt, de
groten ontsnappen. Sebilla vroeg
zwijggeld. En iedere keer wilde
ze meer. Dat moest stoppen. En
waarom lag al haar geld er dan

psychiatrisch ziekenhuis waar
haar moeder werd verpleegd
en deels naar KWF Kankerbestrijding. Die weigerde in eerste
instantie haar geld omdat het
van een hoer was; maar toen ze
hoorden hoe hoog het bedrag
was, hebben ze het geld alsnóg
aangenomen. Het graf van Sebilla Niemans ligt op begraafplaats

Gerard V. stuurde mij nog een kort briefje

Gerard V., de vermeende moordenaar van Blonde Dolly. Maar handelde hij alleen of werd hij gestuurd om haar het zwijgen op te leggen?

Commissaris van Harskamp
schuift alle rechercheurs aan
de kant. Niemand mag zich nog
met de moord bemoeien. Hij zal
Gerard V. persoonlijk verhoren.
Van dat laatste verhoor is, tegen
alle regels in, geen proces-verbaal
opgemaakt. Gerard werd, zo blijkt
uit alles, van de haak gehouden.
In 1977, achttien jaar na de
moord op Blonde Dolly, werd
politiedossier 1281/1959
officieel gesloten. De
moord was verjaard.
Twee rechercheurs
zijn op de valreep,
in 1977, nog een
keer bij Gerard
V. langs
geweest. Hij
zweeg als
het graf.

carrière. Bij zijn pensionering,
in 2005, was hij ambassadeur
van Luxemburg. Zijn dochter
Annemarie is in 2010 in het
huwelijk is getreden met een van
de zonen van Prinses Irene. Nu
pas weet ik: ik heb anderhalf jaar
voor lul in dat politiearchief gezeten. De waarheid zit namelijk
niet in die drie archiefdozen, de
waarheid ligt bij de mensen die
dit op hun geweten hebben - en
die dit willens en wetens hebben
laten verkloten. Het einde van
dit verhaal is onbevredigend.
Dit verhaal kent, in tegenstelling
tot de huidige gang van zaken in
de prostitutie, geen happy end.
Er is tot op de dag van vandaag
geen gerechtigheid geweest voor
Blonde Dolly.

Als Gerard V. niet per ongeluk
in haar leven kwam – hij drong
zich aan haar op als ‘bewaker’ –
opent dit de reële mogelijkheid
dat hij gestuurd is om haar het
zwijgen op te leggen. Ze wist te
veel. En met wat ze teveel wist
perste ze mensen af. Iemand
die in de oorlog met de Duitsers
heulde, iemand die ze gezien had
in het bordeel waar ze werkte.
Een man die na de oorlog op zon-

nog? Omdat de moordenaar al
vorstelijk was betaald.

Dolly en mijn moeder

“Ik heb Blonde Dolly gekend.”
Die opmerking van mijn moeder
zegt meer dan ik dacht. Natuurlijk kende ze Blonde Dolly niet
echt, maar hun levens vertonen
opvallend veel overeenkomsten.
Allebei getekend door de oorlog.
Opgegroeid in een verscheurd
gezin, een afwezige, liefdeloze
vader. Een stiefmoeder die niet
naar ze omkeek. Weggelopen
uit het weeshuis en allebei nooit
een echte moeder gehad. Ze hebben beiden moeten vechten voor
hun bestaan - omdat niemand
anders dat wilde doen. Ik had
Sebilla toegewenst wat mijn
moeder wél is gelukt. En dat is:
de klappen die je in je jeugd hebt
gehad achter je laten. Ook al
weet je niet hoe dat moet, omdat
niemand je dat heeft geleerd.

Westduin in Den Haag. U kunt
het bezoeken. Tot 2013 lagen er
ieder jaar op haar geboortedag,
27 september, bloemen op haar
graf. Een mogelijke verklaring
voor het feit dat het in 2013 ophield is dat Botto van den Bergh
het al die jaren heeft gedaan.
Maar die stierf in 1989. Zijn
zoon heeft het uit naam van zijn
vader daarna gedaan. Tot ook
hij stierf. In 2013. Sinds dat jaar
liggen er geen bloemen meer op
haar graf. Dus neem gerust een
bloemetje mee als u gaat.
Sjaak Bral

Met dank aan:
Corien Glaudemans, Gemeentearchief Den Haag, Tomas Ross,
Casper Postmaa en mijn moeder.

Tot slot

Wat is er gebeurd met haar fortuin? Dolly heeft haar dood misschien aan voelen komen. Vlak
voor haar overlijden heeft ze een
testament op laten maken. Haar
vermogen ging deels naar het

Dr. J. Zeldenrust, de pathaloog-anatoom
die sectie verrichtte op het lichaam. Hij
bezocht ook de Plaats Delict. Zeldenrust
is de grondlegger van het moderne forensische onderzoek. De vraag waarom hij
zo lang boven een lijk kon blijven werken
is snel beantwoord: Zeldenrust bezat
geen reukvermogen.
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Pulchri pakt uit ‘Voorhout Monumentaal 2021’

‘Verweving’ door Rinus Roelofs

‘Zondagmiddag’ door Gemma Vemeulen

‘Double’ door Ewerdt Hilgemann

‘Walk’ door Douwe Halbertsma

V

‘Stillevend Licht Voorhout’ door Yve Prins

anaf vrijdag 21 mei t/m dinsdag 14 september organiseert Pulchri
Studio de indrukwekkende expositie ‘Voorhout Monumentaal’. Zowel
op het Lange Voorhout als in de binnentuin van Pulchri Studio kunnen bezoekers hun ogen uitkijken. “Voorhout Monumentaal’ is een verrassende
tentoonstelling georganiseerd door een daadkrachtig Pulchri. Mesdag zou er
terecht trots op wezen.” Piet Vernimmen

‘Hexametisch vouwlijnenspel’ door André van Lier

‘Mangrove’ door Warffemius
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Stichting BBD

Diëtist in Den Haag
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De zorg voor Haagse Ouderen to
aan de Visschersdijk (huidige
Torenstraat), Westeinde en
Breedstraat door het Burgerlijk
Armbestuur drie
zogenaamde bestedelingen
huizen gesticht. In deze huizen
worden de meest kwetsbare en
armlastige mensen opgenomen
als zij voor rekening zijn van het
Burgerlijk Armbestuur. Meestal
oude mannen en
vrouwen die niet meer voor
zichzelf kunnen zorgen en
thuis geen adequate
verzorging hebben.
Ruim 53 jaar later, in 1854,
wordt ook mijn directe voor
ouder Dirk opgenomen met de
diagnose “verval aan krachten”.
Na een verblijf van 6 maanden
en getekend door een zwaar en
armoedig leven overlijdt hij aan
“verzwakking” in het bestede
lingenhuis aan de Breedstraat.
Dirk wordt 53 jaar maar door
het harde bestaan is zijn biolo
gische leeftijd die van een oude
kwetsbare man. Hoe de zorg
voor mijn voorvader precies is
geweest is helaas niet terug te
vinden in het archief. Maar dat

Foto: Sabine van Erp via Pixabay

D

en Haag wordt steeds ouder. De
vergrijzing neemt toe. Volgens de laatste
cijfers (2020) van het CBS is 14,6 procent
ouder dan 65. Dit percentage zal de komende
jaren verder groeien. Ouderen hebben mijn volle
aandacht en diepste respect. Ze hebben voor ons
gezorgd en ons liefde gegeven. Ze hebben ons
land opgebouwd en voor ons de paden naar een
beter leven geplaveid. Ze hebben ons de verhalen
en lessen uit het verleden verteld en geleerd. Ze
hebben ontwikkelingen zien komen en gaan en
vele stormen overwonnen.

‘Wij staan altijd
voor u klaar.’
Rolf, Linda, Paul en Michelle van DELA

Als consulent ouderen
geneeskunde in een Haags
ziekenhuis kom ik dagelijks
in contact met ouderen. Vaak
kwetsbaar op meerdere vlak
ken. Naast lichamelijke kunnen
er ook psychische, functionele
en sociale problemen zijn. Deze
kwetsbare ouderen verdienen
de juiste zorg en aandacht van
gemotiveerde zorgverleners
met liefde voor het vak. Waarbij

er troost en zorg geboden wordt
op moeilijke en emotionele
momenten.
Ruim 200 jaar geleden laat de
zorg voor Haagse ouderen veel
te wensen over. Zeker voor het
armste deel van de bevolking. In
het jaar 1800 ziet mijn directe
voorvader Dirk Antonie Caffa
voor het eerst het Haagse dag
licht. In hetzelfde jaar worden

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

Wij verzorgen graag uw binnenschilderwerk, maak
hiervoor een afspraak met De Ontzorg Centrale.
T: 0174-768888
E: info@deontzorgcentrale.nl
W: www.deontzorgcentrale.nl

GRATIS UITSTAPJE
Voor Haagse senioren
Met begeleiding en thuis opgehaald
We gaan weer van start
en om dat te vieren
bieden wij nieuwe
deelnemers een gratis
uitstapje met
hapje en drankje.
U kunt zich aanmelden via

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.

070 - 364 66 61
van 9.00 - 14.00 uur

(Met steun van Debman Foundation, Levi Lassen
en Haags Groene Kruis Fonds)

Stichting BBD

Esperantostraat 160

www.bbddenhaag.nl
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oen en nu
het een weg vol ontberingen is
geweest kan met enige zeker
heid gesteld worden.
Want de zorg in de bestede
lingenhuizen is bar en boos en
dikwijls in handen van onbe
trouwbare lieden die weinig
benul hebben van hun taak.
Vaak eenvoudige mannen, va
ders genoemd, die meestal eerst
een totaal ander beroep hebben
uitgeoefend. De functie wordt
slecht betaald en staat niet hoog
in aanzien. Het werk wordt
doorgaans ongemotiveerd, lief
deloos en in benevelde toestand
uitgevoerd. Het eten is slecht en
de huisvesting erbarmelijk. Met
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vertrekken die koud en vochtig
zijn. Privacy heeft men niet en
de hygiëne is ver te zoeken.
Orde en tucht wordt te pas en
te onpas toegepast waardoor
het vaak een ongeregelde
bende is. Het komt zelfs voor
dat in de bestedelingenhuizen
varkens worden gefokt en kip
pen rondscharrelen. De barre
omstandigheden zijn van dien
aard dat zelfs de meest armen
en hulpbehoeftigen het als een
schande zien om zich op te laten
nemen. Maar vaak is de nood
te hoog en is er geen andere
keuze dan zich te melden aan de
toegangspoort.
Nieuwe inzichten en oplopende
kritiek en protest zorgen echter
voor een kanteling. In 1856,

De Spanjaardshof, 1991. Foto: Gé Frankefort-Krol, collectie Haags Gemeentearchief

twee jaar na het overlijden
van Dirk, voegt het Burgerlijk
Armbestuur de huizen samen
tot het Gemeentelijk Bestede
lingenhuis, het latere Span
jaardshof, aan het Westeinde,
hoek Lange Lombardstraat. Er
wordt bekwaam en zorgzaam
personeel aangenomen. De
leiding komt in handen van
mensen die ervaring hebben in
de omgang van grote groepen.
Vaak ex-officieren die na hun
militaire loopbaan in dienst
worden genomen en er voor
zorgen dat in het huis orde,
regelmaat en tucht terugkomen.
Vanaf dat moment verbeteren
langzamerhand de zorg en de
omstandigheden.

Het in 1880 gebouwde Span
jaardshof dient tot 1975 als ver
pleeghuis. Door de jaren heen
krijgen diverse familieleden
hier hun laatste zorg. Het pand
overleeft de toenmalige jaren 70
vernieuwingsdrang en slopers
drift van het gemeentebestuur
niet. Als een wonder komt het
hoekgedeelte ongeschonden
uit de strijd. In de jaren die
volgen verkrot het dichtgetim
merde pand. Totdat in 1982 het
gebouw gekraakt en opgeknapt
wordt door ambachtslieden en

Westeinde 58, hoek Lange Lombardstraat. Het bejaardentehuis ‘Spanjaardshof’, 1967.
Foto: J.Ph. Bronkhorst, collectie Haags Gemeentearchief

kunstenaars. Mede daardoor
wordt de Spanjaardshof gered
van de ondergang. Sindsdien is
het een kunstenaars bolwerk en
culturele broedplaats waar met
regelmaat exposities worden
gehouden.

De ouderenzorg is anno 2021
beter dan ooit te noemen. Er is
meer aandacht voor de comple
te mens waarbij de vier geri
atrische assen centraal staan.
Somatisch, psychisch, functiona
liteit en sociaal. Tijdens de vele
medische opleidingen wordt
meer aandacht besteed aan de
zorg voor ouderen. Diverse spe
cialisaties gericht op ouderen
zorgen voor meer kennis en

kunde. Daardoor is de hulp en
zorgverlening aan ouderen in
ziekenhuizen en andere instel
lingen sterk verbeterd.

Als zorgverlener word ik tijdens
het ziekteproces toegelaten
in het leven van ouderen op
momenten van verdriet, pijn en
ontreddering. Ik zit naast het
bed, luister naar de verhalen en
biedt troost tijdens de meest
zware minuten. Ik mag een stuk
je meelopen op hun lange, vaak
Haagse levensweg. Dat emotio
neert en verrijkt. Het maakt mij
stil. Maar ook dankbaar en trots.
Jan Kaffa
jankaffa@hotmail.com

Oog voor wat telt

IN DEN HAAG
Persoonlijk voedings- en dieetadvies

Ons spreekuur is een plek waar iedereen met vragen over voeding
welkom is. Samen zoeken we naar de beste manier om het eetpatroon
en de leefstijl te verbeteren.

Spreekuur locaties
Centrum/Schilderswijk
Paviljoensgracht 1
Van der Vennestraat 185

Haagse Hout/Scheveningen
De Carpentierstraat 54
Norenburg 131
Willem Lodewijklaan 16

Escamp/Wateringsveld
Zonneoord 288
Bentelostraat 51
Laak
Thijssestraat 47
Segbroek/Loosduinen
Loosduinse Hoofdstraat 13

T. 085 4011 237 E. info@dietistindenhaag.nl W. www.dietistindenhaag.nl

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

'Wat ik zo leuk vind aan wonen bij Saffier? Gezellig op het terras een kopje
koffie drinken met mijn vriendin! Daarna even boodschappen doen, want
de winkels zijn vlakbij. Fijn dat ik gewoon nog kan doen wat ik wil."

Wonen in een
woonzorgcentrum
van Saffier
U bent van harte welkom!
Meer informatie of een rondleiding?
Bel naar onze woonzorgbemiddelaars 070 – 7892002 of
kijk op www.saffiergroep.nl/wonen-en-zorg
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Gerrit van Houten, een on
I

n De Haagse Tijden van 8 december vorig jaar, verscheen een artikel van Egbert
van der Geest over de beeldhouwer Fré
Jeltsema. In aansluiting daarop volgt hieronder het
verhaal van de bijna vergeten Groninger kunstschilder Gerrit van Houten. Deze was al op jonge leeftijd
een begaafd kunstenaar, maar zijn artistieke ontwikkeling werd wreed verstoord door een zich in zijn
jeugd openbarende geestesziekte. Daarin speelde
zijn oom Hendrik Willem Mesdag, de beroemde
Haagse Schoolschilder, een cruciale rol. Dit door
zijn neefje weg te zetten als een talentloze “afkijker”
van zijn eigen schilderstukken.
Gerrit van Houten (1866-1934)
werd op 29 augustus 1866 in
Groningen geboren als tweede
van zes kinderen in het gezin
van Hendrik van Houten en Alida Cornelia Christina ten Brugge
Kate. Vader Van Houten dreef
net buiten de stad, aan het Damsterdiep een goedlopend houtbedrijf. In de houtzaagmolen De
Twee Reizigers, werden vanuit
Scandinavië aangevoerde boomstammen gezaagd en geschaafd
voor de houthandel. Het gezin
Van Houten was politiek bewust
en kunstzinnig. Vader, lid van de
Groninger gemeenteraad alsook
de Provinciale Staten, was een
verdienstelijk amateurtekenaar.
Oudste dochter Alida volgde een
kunstopleiding aan de Academie
Minerva in Groningen. Zij gaf in
1928 een monografie over haar
broer Gerrit uit.

Zijderupsen
Gerrits geest was al op jonge
leeftijd sterk naar binnen
gekeerd. Zo kon hij liggend op
zijn rug lang naar overdrijvende
wolken staren. Als liefhebberij hield hij zijderupsen. De
zijde van de door de rupsen
gevormde cocons, spon hij tot
draden die hij in een verfbadje
kleurde en vervolgens weefde
tot boekenleggers. Gerrit had
een scherp verstand en bezocht
na de lagere school het Stedelijk Gymnasium in Groningen.
Daar blonk hij uit in tekenen.
Ook volgde hij tekenlessen aan
de plaatselijke kunstacademie
Minerva.
Toen Gerrit op zijn dertiende
jaar wegens geelzucht drie
maanden het bed moest houden, kreeg hij van zijn ouders

Oosterhaven,1882. Aquarel collectie Groninger Archieven

De aardbeien, aquarel op papier, 1882

een aquareldoos. Daarmee
gaf hij kleur aan zijn prachtig
getekende bloem- en vruchtstillevens alsook landschappen uit
zijn directe leefomgeving. Korte
tijd later nam hij van zijn broer
Derk een schilderskist met olieverf over. Daarmee vervaardigde
hij in 1881 zijn eerste olieverfschilderij met de titel: Bewogen
zee met veel schepen. Dit naar
aanleiding van een zomervakantie een jaar eerder met zijn
ouders in Scheveningen, waarbij

ze in het vroegere hotel Rauch
logeerden. Gerrit zag daar toen
voor het eerst de zee.

Gestrande
kunstopleiding

In de tweede klas van het gymnasium haalden zijn ouders Gerrit
van school om zich geheel aan de
schilderskunst te kunnen wijden.
Een poging zijn talent verder aan
de Groninger Academie Minerva
te scholen, strandde evenwel. Directeur Egenberger constateerde

bij het zien van Gerrits werk: “Je
mag van mij wel komen, maar ik
kan je niets meer leren.”
Voor het toelatingsexamen aan
de Amsterdamse Rijksacademie
voor Beeldende Kunsten zakte
Van Houten vervolgens wegens
zenuwachtigheid en te weinig
voorbereidingstijd. Uiteindelijk belandde hij op de Haagse
Tekenacademie, waar geen
toelatingsexamen nodig was.
Hij ging op kamers bij het gezin

Portret van een jong meisje, houtskool en wit krijt op grijs
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nderschat talent

s papier, 1885

Bewogen zee met veel schepen, olieverf op doek, 1881. Schilderij Stichting Gerrit van Houten via RKD

van de inspecteur van levensverzekeringen, Cornelis Corver,
waar hij slecht kon wennen. Een
half jaar later keerde Gerrit vol
heimwee terug naar zijn ouders
in Groningen. Alle pogingen een
kunstopleiding te volgen waren
op niets uitgelopen.

Oom Mesdag

Gerrits ouders probeerden
hierna hun zoon langs een
andere weg kunstenaar te laten

worden. Vaders jongere zuster
Sientje was gehuwd met Hendrik
Willem Mesdag. Deze telg uit
een Groninger bankiersfamilie
ontwikkelde zich als zeeschilder tot het middelpunt van de
Haagse School. Sientje werd een
verdienstelijk schilder van landschappen, stillevens en portretten. Het echtpaar Mesdag kon
zich geheel aan de schilderskunst
wijden nadat in 1866 Sientjes
vader overleed en een aanzienlijke erfenis van 60.000 gulden
(thans bijna 619.000 euro) naliet.
Het echtpaar schilderde in 1881
het bekende Panorama Mesdag
in hun woonplaats Den Haag.
Ook verzamelden ze werk van
de Haagse en Barbizonse School
dat bijeengebracht werd in een
bijgebouw in de tuin van hun woning aan de Laan van Meerdervoort. Dit werd later het Museum
Mesdag.

‘Afkijkspook’

Vader Van Houten probeerde zijn
talentvolle zoon Gerrit mee te
laten liften op de eer en roem van
zijn succesvolle zus en zwager.
Echter, Mesdag toonde een sterk
ambivalente houding tegenover
zijn neefje Gerrit. Enerzijds
bevestigde hij Gerrits talent,
anderszins wees hij zijn kunstzinnige kwaliteiten af met de denigrerende opmerking: “Je kijkt
alles van mij af, je schildert mij
na, je hebt geen eigen talent.” Het
door Mesdag in leven geroepen
‘afkijkspook’ zou Gerrit levenslang blijven achtervolgen.

Postuum portret van Hendrik Willem Mesdag, geschilderd door Willy Sluiter

Vader Van Houten liet zich echter niet uit het veld slaan door
de houding van zijn zwager.
Hij toog met Gerrit naar de gerenommeerde Haagse kunsthandel Goupil & Cie, waar hij
de dienstdoende medewerker
H.C. Tersteeg met trots Gerrits
aquarel De aardbeien liet zien.
Tersteeg, kennelijk ingeseind
door Mesdag, zei echter tegen
Gerrit: “Die heb je afgekeken
van je tante Sientje.” Waarop
Gerrit, als door een slang gebeten, uitstiet:

kinderarbeid en woonde met
zijn gezin in Den Haag naast
de Mesdags, aanvankelijk in de
Anna Paulonastraat, later in een
dubbel woonhuis aan de Laan
van Meerdervoort. Samuels
dochter, Barbara Elisabeth,
leerde schilderen in het atelier
van Mesdag waar ze werken van
hem naschilderde. Wat Mesdag
zijn neef Gerrit verweet, juichte
hij bij nicht Barbara toe! Barbara
zou uitgroeien tot een verdienstelijk etser en schilder van
stillevens en portretten.

“Maar tante Sientje heeft nog
nooit aardbeien geschilderd!”
Tersteeg snauwde daarop: “Maar
àls tante aardbeien geschilderd
zou hebben, dan zou ze het zò
gedaan hebben.”

Schizofrenie

“Met de aquareldoos gaf hij kleur aan
zijn prachtig getekende bloem- en
vruchtstillevens alsook landschappen.”

Teleurgesteld keerden vader
en zoon Van Houten terug
naar Groningen. Kort daarop
overleed Gerrits vader, zijn
steun en toeverlaat, plotseling
op vijftigjarige leeftijd. Vaders
broer Samuel werd als Gerrits
voogd aangesteld. Deze was net
als Gerrits vader begonnen als
gemeenteraadslid in Groningen
maar klom op tot minister van
Binnenlandse Zaken. Hij werd
bekend door zijn uit 1874 stammende Kinderwetje tegen de

De, door zijn oom Mesdag,
afgewezen en gekrenkte Gerrit
van Houten kreeg spoedig na
de dood van zijn vader last van
depressieve stemmingen. Dit
als eerste uiting van een zich
ontwikkelende schizofrene
geestesstoornis. Moeder Van
Houten zond haar zoon voor
rust naar de badinrichting
Bethesda in Laag Soeren op de
Veluwe. Vandaar schreef haar in
een psychose verkerende zoon
in mei 1886: “Ik had gaarne 100
gulden, zoo spoedig mogelijk
deze week, ik heb het akelige
denkbeeld ontdekt dat ik de
Prins van Oranje ben, en dat
een struikrover op mij aast om
mij te vermoorden, daarvoor

heb ik losgeld nodig, in geval
van nood…”

Na een verblijf van een half jaar
in Bethesda werd Gerrit geplaatst in het gezin van huisarts
Fischer in het Friese Surhuisterveen. Hij zou daar vijf jaren
verblijven. Fischer verbood
hem in verband met zijn labiele
geestelijke gezondheid nog verder te tekenen. Tijdens Gerrits
verblijf, verhuisde het doktersgezin naar het nabijgelegen Lippenhuizen. In 1891 verdronk
de doktersvrouw zich daar in
een sloot. Haar verzorging van
Gerrit viel daarmee abrupt
weg. Op zijn zevenentwintigste
werd Van Houten in de psychiatrische inrichting Meerenberg
bij Santpoort geplaatst. Daar
verbleef hij veertig jaar lang
zonder nog tot enige creatieve
prestatie te komen. Hij overleed
op 18 januari 1934 aan een hersenbloeding en werd begraven
op de Zuiderbegraafplaats in
Groningen. Zijn erven richtten
in 1945 de Gerrit van Houtenstichting op met als doel Gerrits
kunstwerken te bewaren en te
conserveren in zijn geboortehuis aan het Damsterdiep in
Groningen. De collectie is niet
toegankelijk maar een aantal
werken van hem zijn te zien in
de Fraelemaborg, in Slochteren
dat sinds 1972 in bezit is van de
genoemde stichting.
Carol Jan Klok
c.j.klok@live.nl
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Ervaringsdeskundige in de zorg
M

ijn eerste ervaring op weg naar de kwalificatie ‘ervaringsdeskundige’ was die van
een ziekenhuisopname als zesjarige. In het
Juliana Kinderziekenhuis, dat zo mooi in de duinen
lag. Ik had een kaakontsteking, die zich dreigde te
ontwikkelen tot een oogontsteking. Om dat te voorkomen moest ik ‘gespoeld’ worden en dat duurde
zes dagen. De tweede ervaring was een gevalletje
‘bijna-polio’.
Het was in de tijd van een
heuse polio-epidemie, waarbij
vermoeidheid je extra vatbaar
maakte voor het virus. Ik werd
ziek, nadat ik de hele dag achter
mijn vier jaar jongere zusje had
aangerend, die fietsen wilde
leren. De avond erna stortte ik
(10 jaar) in en de huisdokter die
langskwam, constateerde ‘bijna
polio’. Met rust moest ik herstellen en dat lukte ook. In mijn
jeugd bleef ik verder gevrijwaard van ziektes of vervelende
gebreken. Wel maakte ik kennis
met het fenomeen ‘schooltandarts’, ook een wezenlijk onderdeel van de toenmalige zorg,
maar het lukt mij maar niet om
daarover prettige herinneringen
naar boven te krijgen.
De eerste echt indringende
ervaring met de ziekenhuiszorg
kreeg ik toen mijn vader opgenomen moest worden in het
toenmalige Ziekenhuis Johannes
de Deo, aan het Westeinde. De
man had extreem last van vaatvernauwing en kroop letterlijk
‘s nachts over de grond van de
pijn. De huisarts had van alles
geprobeerd, maar mijn vader
werd er niet beter van. Zijn opname in het ziekenhuis staat mij
nog scherp voor de geest: grote
ziekenzalen met wel veertig
bedden, zonder enige privacy.
En de verpleegsters waren non-

nen, geheel in harmonie met de
geest van het ziekenhuis, dat
dus later Westeinde Ziekenhuis
ging heten.

Die opname van mijn vader
duurde bijna zeven maanden en
eindigde met een amputatie van
zijn linkerbeen, omdat de vaatvernauwing niet te verhelpen
was. Het was 1956 en hij werd
dus invalide en een indringende
verdere kennismaking met de
zorgde volgde in velerlei trajecten: hij moest revalideren, er
moest een kunstbeen op maat
gemaakt worden en de vraag
diende zich aan of hij weer zou
kunnen gaan werken. Hij werkte
als arbeidsbemiddelaar op het
Gewestelijk Arbeidsbureau en
was gewend veel bedrijven te
bezoeken en lezingen te houden
op ambachtsscholen om leerlingen te stimuleren naar het
leerlingstelsel. En deed tot dusver alles per fiets. Er werd een
voorziening geregeld: hij kreeg
een aangepaste auto (Daffodil)
en rijlessen. Gefinancierd door
het ABP. Zou tegenwoordig op
basis van de WMO beoordeeld
worden, zo schat ik in.
Het was allemaal in de tijd van
het bestaan van drie soorten ziekteverzekeringen: de
verplichte verzekering (als je

Zuidwal met Gemeente Ziekenhuis. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Azivo kraamkliniek, een baby wordt gewassen, 1975. Foto: Jelto Terpstra, collectie Haags Gemeentearchief

gewoon in loondienst was, werd
er automatische elke maand een
bedrag ingehouden als ziekenfondspremie), een particuliere
verzekering (als je inkomen
boven een bepaalde grens uit
kwam) en een vrijwillige verzekering (als je ambtenaar was
en ook nog onder de loongrens
zat). Ambtenaren kregen een
deel terug van de betaalde
premie via de zogenoemde
‘interim-regeling’.

Ik heb het destijdse onderscheid
tussen particulier en verplicht

altijd als uiterst irritant ervaren.
Bovendien kon iemand, die
particulier verzekerd was zich
ook nog eens extra verzekeren
voor een wat luxer verblijf
in een ziekenhuis. Maar de
afzonderlijke spreekuren bij
de huisarts waren ronduit
discriminerend: alle verplicht
verzekerden op het gemeenschappelijke (vroege) spreekuur
en alle particulier verzekerden
op afspraak. Dat verschil bestaat
nu niet meer: de basisverzekering is voor iedereen gelijk net
als de basispremie. Je kunt je nu
aanvullend extra verzekeren en
er is nog een deel inkomensafhankelijke premie, dat via het
salaris ingehouden wordt.
Na de beenamputatie van mijn
vader nam de ervaring met de
zorg voor mij pas veel later
toe. En nogal indringend. Want
omdat ik op negentienjarige
leeftijd ‘moest’ trouwen, werd
ik al heel jong geconfronteerd
met het fenomeen ‘vroedvrouw’ en ‘kraamzorg’. Ik praat
over het jaar 1964, toen in
oktober onze dochter Yolanda
geboren werd. Mijn vrouw was
door de huisarts verwezen naar
mw. Simonis, een vroedvrouw
(of mooier: verloskundige) met
enige faam en praktiserend
vanuit de beroemde kraamkli-

niek aan De La Reyweg. Een
deskundig, maar ook een echt
heerlijk mens. Want wat stelde
zij ons op ons gemak toen de
bevalling er aan zat te komen.
Ik was toen kvv’er (in de bekende bunker in Clingendael)
en werd om half tien gebeld
door mijn schoonmoeder (waar
we inwoonden), “dat het zover
was”. Ik was nerveus, liep
met m’n kop tegen de stalen
toegangsdeur van de bunker
en haastte me daarna naar huis
op de PUCH (ja, nog steeds).
Veel te vroeg bleek toen, want
de echte bevalling vond pas
’s avonds om half acht plaats.
Onder de deskundige leiding
van mw. Simonis. Die ook de
regie voerde toen in dezelfde
woning in maart 1967 mijn
zoon Martin geboren werd.
Ik weet het nog goed, ik was
even weg naar mijn ouders
(die om de hoek op de Zuiderparklaan woonden) om een
straalkacheltje op te halen
voor als het te koud werd in de
kamer. Ook daar werd ik gebeld
met de mededeling: “gauw
komen, want het is zover”. Om
half acht was het gebeurd: een
jongen, een half pond zwaarder
en weer waren er de deskundigheid en de geruststellende
woorden van mw. Simonis. Als
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ik mij goed herinner betaalden
wij de inschakeling van de
verloskundige zelf, net zoals
de nazorg van de kraamver-
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zorgster na de bevalling. Die
‘huurde’ je in via een kruisvereniging, waarvan je als gehuwd
echtpaar geacht werd lid van
te zijn. In ons geval was dat het
Groene Kruis, een prima instantie, die kundig en gemotiveerd
personeel leverde. Die niet
langs kwamen met een leaseautootje met we care erop, maar
gewoon op de fiets. Of op de
Mobylette.
Geen wonder, dat we later, bij
de derde geboorte (van onze
jongste dochter Sylvana), toen
we inmiddels in Scheveningen
(Duindorp) woonden, wederom
dachten aan de inschakeling
van mw. Simonis, die ook dit
karwei kundig afrondde om
twee uur in de nacht. Weer
een half pond zwaarder: van
7,5 naar 8,5 pond. En dus het
moment om er een punt achter
te zetten, vonden we toen. Wellicht, dat mw. Simonis dat ook
vond, want we ontvingen nooit
de rekening voor het derde
kind. De eerlijkheid gebiedt te
zeggen, dat ik er ook niet stevig
op aangedrongen heb… En dat
ook niet (nu na 48 jaar) alsnog
zal doen. Ik beschouw mezelf
zo langzamerhand als een echte

“ervaringsdeskundige” op het
terrein van de zorgverlening.
De ervaringen met mijzelf als
kind, met mijn vader werden
in de jaren erna aangevuld
met persoonlijke ervaringen
als ‘oudere’: een hartinfarct in
Spanje (in 1986), maagkanker en een daaropvolgende
operatie (in 1996) in het Rode
Kruis Ziekenhuis, (jammer, dat
het dichtgaat) en twaalf dagen
opname en tenslotte plaatsing
van een ICD (ter voorkoming
van hartritmestoornissen) in
2017. En ‘grootgebruiker’ van
medicijnen via een ingenieuze
baxterrol. Ik leef nog en voel
me gezond, pas gevaccineerd
tegen COVID-19. Maar dat dan
weer bij een uiterst klantvriendelijke en professionele GGD
in Oldenzaal, want ik woon
tegenwoordig in Haaksbergen.
De meest indringende ervaring
met de zorg was de opname
van mijn eerste vrouw in 2015
in het Haga Ziekenhuis, waar
een ongeneeslijke vorm van
kanker werd vastgesteld en de
verpleegzorg overigens geweldig was. Het mocht allemaal
niet meer helpen, ze overleed
op 1 november. Het moge
duidelijk zijn, de zorg heeft zich

in de loop van al die jaren ontwikkeld, is veranderd, soms erg
ingrijpend. En de zorg kost
veel meer geld. Maar altijd
werkten er gedreven

professionals. Ik heb er goede
herinneringen aan.
Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl

Emmakliniek (protestantse kraamkliniek) aan de Parkweg 15.
Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Emmakliniek (protestantse kraamkliniek) aan de Parkweg 15, met Zusters v. Halsema,
v. Heteren en Botje Antonia. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Locaties Haags Ontmoeten Prettig wonen in een
zijn open!
woonzorgcentrum van
Saffier: U bent welkom!
H

aags Ontmoeten is een voorziening die tot doel heeft het
leefplezier en de vitaliteit van ouderen te versterken en die is
ondergebracht bij bestaande Haagse centra en instellingen
voor ouderen. Op het moment zijn er ruim 40 locaties verspreid over
alle Haagse stadsdelen.
Activiteiten in uw wijk
Bij elke locatie van Haags Ontmoeten
worden diverse activiteiten georganiseerd
waar Haagse ouderen aan mee kunnen
doen. Van samen eten of wandelen tot geheugentrainingen of een spelletje spelen.
Mantelzorg is mooi,
maar soms zwaar.
Veel ouderen die zelfstandig wonen, kunnen dat niet zonder mantelzorg. Sommigen zijn er zelfs afhankelijk van en hebben ondersteuning nodig. Dat kan voor
mantelzorgers soms heel zwaar zijn. Oók
mantelzorgers kunnen bij Haags Ontmoeten terecht. Denk hier bijvoorbeeld aan:
• praten met andere mantelzorgers
• aandacht krijgen voor problemen die u
ervaart
• informatie krijgen over voorzieningen
voor ouderen

Haags Ontmoeten en de
Coronarichtlijnen
Haags Ontmoeten is op bijna alle locaties
geopend en met de RIVM regels scherp
in beeld! Helaas (nog) geen open inloop,
maar wel op afspraak. Vaak zijn het kleine groepen. De activiteiten en de contacten op individuele basis gaan merendeels
door. Neem contact op met de locatie in
de buurt en vraag naar de mogelijkheden.
Kijk op www.haagsontmoeten.nl voor
alle locaties, activiteiten en aanvullende
informatie.

W

onen in een woonzorgcentrum, hoe ziet dat er uit? Wonen
bij Saffier is zoveel mogelijk genieten van de gewone dingen die het leven zo bijzonder maken. We geven graag een
inkijkje hoe dit op Saffier locaties er aan toe gaat. Er zijn 10 locaties
verspreid over Den Haag. Van Scheveningen tot Loosduinen en van
Escamp tot aan het Benoordenhout.
Wonen in een woonzorgcentrum van
Saffier is niet veel anders dan wonen in
de wijk. U bent in veel dingen zelfstandig,
maar u heeft bij een aantal zaken zorg en
ondersteuning nodig. Ook zijn er aanvullende faciliteiten en diensten, zoals een
restaurant waar de warme maaltijd voor
u verzorgd kan worden. Voor ons is het
belangrijk dat we weten wie u bent en
wat ú belangrijk vindt in het leven. En
wat nog belangrijk is, dat bepaalt u zelf.
Er zijn momenteel woonmogelijkheden
op een aantal van onze locaties. Wilt
u zelfstandig wonen, maar hebt u wel
enige zorg nodig, dan zijn de een- en
tweepersoons in- en aanleunwoningen

van Saffier heel plezierig! Ook als u meer
zorg nodig heeft, biedt Saffier verschillende mogelijkheden, passend bij u en
uw zorgvraag.

Neem contact op met een
woonzorgbemiddelaar van
Saffier voor meer informatie
of het plannen van een rondleiding via telefoonnummer:
070-7892002.
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Gratis uitstapje voor Haagse
senioren met de Stichting BBD

N

a de lange eenzame tijd van thuisisolatie door corona komt
de Stichting BBD vanaf juli weer met een uitgebreid aanbod
aan uitstapjes voor Haagse senioren. Om deze herstart te
vieren, krijgt iedereen die zich als nieuwe deelnemer aanmeldt, een
gratis introductieactiviteit aangeboden en het maandprogramma
toegestuurd.
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Diëtist in Den Haag biedt SMARTsize

S

MARTsize is een leefstijl programma voor
mensen met overgewicht en obesitas die gezonder
willen eten en bewegen. Leer
in 6 maanden hoe u uw leefstijl
kunt veranderen.
Het programma bestaat uit:
• Intake met uw diëtist en 4-5 vervolgconsulten
• Oefeningen maken op de SMARTsize website
• Oefeningen op het spreekuur met uw diëtist over beter eten en meer bewegen
• (Kook) workshops
U leert over:
• Gezonde voedingskeuze
• Portiegrootte
• Eten met aandacht
• Inkoop en voorraad
• Gezondere maaltijdbereiding
• Gezond bewegen

Bij alle uitstapjes wordt u met een busje
thuis opgehaald en bieden begeleiders een
helpende hand zodat u ontspannen kunt
genieten in gezelschap van leeftijdsgenoten.
U kunt kiezen uit diverse uitstapjes die
vooralsnog vooral in de buitenlucht zullen
plaatsvinden zoals picknicks, boot- en

huifkartochten, attractieparken, dieren- en
bloementuinen en nog heel veel meer.
De Boodschappen Begeleidingsdienst
(BBD) biedt al ruim 25 jaar begeleiding met
vervoer aan Haagse senioren en mindervaliden bij het doen van boodschappen en het
maken van uitstapjes en vakantieweken.

Voor informatie en aanmelden kunt u op werkdagen bellen
van 9.00 - 13.00 naar 070 - 364 66 61.

De kosten van de afspraken met de diëtist worden betaald uit uw basisverzekering. Dit valt
onder uw eigen risico. De overige onderdelen worden gefinancierd door VGZ.
Als u meedoet, vragen we u aan het begin en einde van het programma om vragenlijsten
in te vullen. De vragen gaan onder andere over uw gezondheid en eetgedrag. Aan het
einde vragen we ook uw mening
over het programma. Dit programma
wordt mogelijk gemaakt door de
VU Amsterdam en VGZ.

Meer weten of aanmelden?
Bel naar Diëtist in Den Haag: 085-4011237

WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM
IN RESIDENCE HAGANUM

Politiebericht

Bent u ooit opgelicht via het internet, erin geluisd of kent u mensen die hiervan de
dupe zijn geweest? Dan komt De Haagse Tijden, in samenwerking met de politie,
de komende tijd met artikelen met betrekking tot deze strafbare feiten. Twee
Haagse politiemedewerkers zijn een project gestart om mensen te adviseren en
te waarschuwen. Door dit project hopen zij dat u alerter wordt en meer bewust
wordt van online oplichting. De komende tijd zal er in de krant per onderwerp
een artikel komen over online oplichting. De onderwerpen die aanbod komen zijn
‘WhatsAppfraude (whaling)’, helpdeskfraude, phishing en betaalverzoekfraude.

Residence Haganum biedt u een (tijdelijk) thuis met hoogwaardige zorg.
Wilt u meer weten over ons, of over onze service, dan staan wij u graag
persoonlijk te woord.
www.residencehaganum.nl | +31(0)70 - 31 849 00 | Tasmanstraat 188-1, Den Haag

“Wonen op Residence Haganum met alle zorg die u nodig heeft”
Residence Haganum is onderdeel van Valuas Zorggroep

www.politie.nl/phishing

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden
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Bent u al klaar voor het EK?
Star stijlmeubelen heeft
mooie klassieke tv
commodes op voorraad

Kom langs of kijk op starstijlmeubelen.nl
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op Sicilië

Horizontaal:
1 reiniger
9 Japans parelduikster
10 korrelig
11 staat in Amerika
13 vogel
15 graad
17 verleidster
19 Noorse godheid
22 trekdier 24 struik
26 telegraaf restant
27 Latijnse bijbelvertaling
29 vertakte horens
31 gebouw in Amsterdam
32 kleine ruimte
33 argeloos
35 ijspunt 37 in orde
38 frisdrank
40 numero
42 alstublieft
44 handvat
46 mondwater
49 Spaans landvoogd
50 vrij
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55 duel
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Verticaal:
1 sportartikel
2 staat in Amerika
3 land in het Midden-Oosten
4 onder andere
5 lengtemaat 6 uitstraling
7 schoeisel 8 welgesteld
12 ondernemingsraad
14 Europees Parlement
16 avondkleding
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17 vlek
18 populaire groet
20 silicium
21 vlekkenwater
23 gespannen 24 vel
25 verdaging
26 kweken 28 streling
30 verdwenen
33 zandheuvel
34 toestemming
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35 pedagogische academie
36 dik en zwaar
39 heden 41 show
43 onderwerp van gesprek
44 inhoudsmaat
45 stadium 47 torenkraai
48 Frans lidwoord
49 deel v.e. wet
51 keurig 53 als gast
54 als volgt
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Nottet Naaimode centrum

Nottet Naaimachinehandel is de grootste naaimachine speciaalzaak van Nederland

Professioneel afwerken voor iedereen mogelijk
met de gemakkelijk te bedienen Lewenstein
700DE overlock machine!
• Overlocksteken
• 4 draads
• 3 draads
• Ingebouwde
rolzoomfunctie

€ 399,00

299,00

• Zeer
eenvoudig inrijgen
• Differentieel
transport

Met gratis instructie les bij aanschaf

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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De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

Dinsdag 15 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 29 juni 2021.

