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Terug naar het Kurhaus
T

huis heb ik nog een ansichtkaart”, zong
Wim Sonneveld in het prachtige lied over
de herinneringen aan zijn oude dorp;
het ademt de sfeer van nostalgie naar die ‘goeie
ouwe’ tijd, toen de bakker en slager nog aan de
deur kwamen en de was op maandagmorgen aan
de waslijnen hing te wapperen. Dat gevoel van
nostalgie en verlangen naar de vorige eeuw heb ik
ook, als ik weer kijk naar de ansichtkaart die ik al
jaren in mijn bezit heb en vandaag op de voorpagina van De Haagse Tijden prijkt.
Op de a�beelding van Scheveningen uit de jaren zestig is ontzettend veel te zien. Uiteraard manifest in beeld het Kurhaus, voluit
Grand hotel Amrath Kurhaus Den
Haag aan het Gevers Deynootplein dat rond 1885 gebouwd is
en al vrij snel na een grote brand
moest worden herbouwd. Burgemeester Gevers Deynoot, in die
periode burgemeester van Den
Haag, kreeg het voorplein naar
zich vernoemd.
In 1907 werd naast het Kurhaus het station Scheveningen
Kurhaus geopend, het eindpunt
van de toenmalige Hofpleinlijn.
In 1953 werd de lijn opgeheven
en afgebroken, met uitzondering

De tourist tram van de HTM in de Gravestraat

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

van het station tegenover de
Zwolsestraat, dat nu in gebruik
is als woonhuis maar nog als
zodanig herkenbaar. Wat heeft
men daar spijt van gehad, toen de
drukte toenam door de aanwas
van toeristen.
Op de ansichtkaart is ontzettend
veel te zien. Op de voorgrond
een dependance van de VVV
en rechts daarnaast een oude
bushalte van de HTM, ook wel
abri genoemd. We zien tegenover
de halte een geelgroene HTM-bus
de bocht ronden, op weg naar het
eindpunt. Voor het Kurhaus, op
het plein, is een keerlus aangelegd voor de geelgroene PCCtrams van de HTM waarvan er

Oranje versierde kroegen op het Plein. Foto: Pieter Musterd, collectie Haags Gemeentearchief
Ansichtkaart van het oude Kurhaus met Gevers Deynootplein. Bron: uitgeverij Rembrandt Amsterdam

juist een paar halteren. Zomers
stopten hier ook de oude houten
trams met open aanhanger, die
na het Scheveningse vuurwerk
de drommen bezoekers moesten
afvoeren. Ik herinnerde me nog
goed als kind dat wij met onze
ouders door het enorme duwen
en trekken van passagiers nooit
de kans kregen in een dergelijke aanhanger te stappen en
genoegen moesten nemen met de
daaropvolgende (gesloten) tram.
Op 8 augustus 1964 maakte het
Kurhaus geschiedenis door een
optreden van de Rolling Stones.
Nadat presentator Jos Brink de
band had aangekondigd, raakte
het publiek oververhit en begon
alles te slopen en te smijten met
van alles dat los stond. De Stones
hielden het vier nummers vol en
kozen toen snel het hazenpad, de
Kurhauszaal als een ruïne achterlatend. Later zouden er nog
vele beroemdheden optreden,
zoals Edith Piaf, Marlène Dietrich
en Duke Ellington. Maar ook
Nederlandse bekendheden als

André van Duin, Fien de la Mar,
Pia Beck met haar boogie-woogie
band en Paul van Vliet. Ook de
oudejaarsconferences van Wim
Kan en Corrie Vonk werden hier
jarenlang opgevoerd.

In de jaren zestig kwam het
Kurhaus in de problemen omdat
toeristen wegbleven en bewoners
van Nederland steeds meer naar
het buitenland op vakantie gingen, de zon tegemoet. Hierdoor
vielen belangrijke inkomsten
weg en werd een verbouwing
noodzakelijk. De twee zijvleugels
werden gesloopt en herbouwd.
Vanaf het Kurhausplein worden
de nieuwe vleugels door bebouwing helaas grotendeels aan het
zicht onttrokken.
Jarenlang huisde in het Kurhaus
ook het casino. Dit verhuisde in
1995 naar de overkant in een
eigen gebouw en kreeg de naam
Holland Casino. We zien verder
op de ansichtkaart dat er voor
de deur van het Kurhaus volop
geparkeerd kon worden, vermoe-

delijk nog gratis ook. Opvallend
veel Amerikanen staan zij aan zij
met de eenvoudige Volkswagen
Kevers, DKW’s, Citroën DS en
Ford Consuls.

Voor wie nog eens een nostalgisch ritje in een oude, geelgroene tram van de HTM wil
maken en intussen worden
voorzien van informatie over het
oude én moderne Den Haag, kan
ik een reisje met de tourist tram
van harte aanbevelen. Deze tram
rijdt (dit jaar) t/m 29 november van de Haagse binnenstad
naar het Scheveningse strand en
weer terug. Met een van tevoren
gekocht ticket kun je onbeperkt
op- en afstappen op toeristische
plekken van Den Haag, terwijl je
door middel van een audiotour
van alles te weten komt over
de bezienswaardigheden langs
de route. Informatie over deze
attractie is te vinden op
www.touristtram.nl.
Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl
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Oproepjes
Nog meer Reigersbergen

Naar aanleiding van het recente
artikel over Reigersbergen (in
de krant van 18 mei) ontving
ik van Michiel Steenbergen
informatie over een website
die aan het landgoed gewijd is:
www. reigersbergen.deds.nl/
Reigersbergen.htm. Ook vond
Trudy Helwig in het boek Groen
en Bloemen in Den Haag een
kaartje van het gebied.
Carel Goseling
carelgoseling@hotmail.com
Reactie Blonde Dolly
Ik wil reageren op het gegeven
dat mevrouw Strik ook wel
paasei werd genoemd. Tot zover
klopt dat wel, alleen zat ze niet
op de Bierkade maar op het
Groenewegje, hoek Abraham
Amptstraat. Zelf woonde ik
niet ver van haar vandaan op
het Groenewegje. Als kind liep
ik jarenlang langs haar huis op
weg naar school; eerst naar de
Zoektocht naar embleem
van de firma
Welp uit Den Haag
Wanneer je op mijn site www.
ouwemeuk.com kijkt, dan zie
je dat ik een aantal NSU’s bezit.
De voorliefde voor die NSU is
ontstaan vanwege de vriendschap, vanuit het verzet, van mijn
vader met Jan Moolenaar, alias
Jan Smit. Hij woonde destijds op
de Dennenweg nummer 33-35
en runde een winkel onder de
naam De Lampenkampioen. Zijn
zoon John en ik zijn nog steeds
bevriend. Onze vaders maakten
tochten op die brommers door
Europa. Eerder verscheen in het
blad Brom�iets een artikel over

De Haagse Tijden

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

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

Dinsdag 29 juni 2021

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

Schelderstraat voor de lagere
school en daarna het lamgroen
LTS. Ik deed ook weleens een
boodschapje voor haar.
‘s Morgens als ik naar school
ging, stond ze de duiven te
voeren aan de waterkant in haar
ochtendjas en pantoffels. Dat
waren mooie tijden!
Gerard de Bakker
gdebakker@ziggo.nl
Foto Maasstraat
Onderstaande foto is ca. tachtig
jaar geleden genomen in de Maasstraat. Op de foto zijn twee jongens te zien die Steiger (of Stijger)
heetten. Zijn deze mensen of hun
kinderen nog in leven en zijn ze
geïnteresseerd? Ze hebben toen
vermoedelijk in de Waalstraat
of IJsselstraat gewoond. Ook de
familie Mansvelt (voerman) en
Hendriks (man met pet) kunnen
reageren. Graag per mail of op
telefoonnummer 070-385 48 68.

P. van der Eijk
rolfvanlaer@outlook.com
hen met de titel: Domineeszoon
maakt verre reizen. De reizen
zijn volledig gedocumenteerd,
inclusief foto’s en schriftjes. Oom
Jan, zoals wij hem noemden,
kocht begin jaren zestig voor
mijn vader een NSU bij de �irma
Welp in Den Haag. Achter op die
brom�iets stond ook een �irma
embleem van een leeuwenwelp.
Weet iemand wellicht of die
�irma nog bestaat en nog belangrijker, of die logo’s op de een of
andere manier nog verkrijgbaar
zijn? Ik zou er graag eentje op het
achterspatbord van de brom�iets
NSU van vader plakken.
Ruud Wijnne
ruud@wijnne.net
Uitgave:

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

Redactie:

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

Jettie (Woes) Quast

Haags Mopje
Ik bestel op een terras op de Dennenweg een aspergesoep. Ober
serveert de soep en ik zeg: “Joh, er drijft een gehoorapparaatje
in mijn soep”, waarop de ober antwoordt: “Wat zegt u?”
Els de Jong

In het kader van een kunstproject ben ik op zoek naar klasgenoten van Jettie (Woes) Quast
uit Den Haag, die in 1933 tot
1940 in de klas hebben gezeten
op de lagere school, op Hokij of
op het Dalton college. Vermoedelijk was het de lagere school
de Zonnebloem, maar het kan
ook de Catarine van Renes in de
Vlierboomstraat zijn geweest.
Beide zijn op loopafstand van
het huis van Woes Jettie Quast
in de Anemoonstraat. Ook zoek
ik oud-leerlingen van haar
vader Gerard Quast, die onder
meer Aardrijkskundeleraar en
sportcoach was, waarschijnlijk
op het Nederlands Lyceum.

Waarom zoek ik hen? Ik werk
met oude, vergeten foto’s en
vond zo een fotoalbum van
Jettie Quast, die zich ook wel
Woes Quast noemde. In dat
fotoalbum staan verwijzingen
naar NSB-lidmaatschap van
haar medeleerlingen. Omdat dit
een vrij heftige beschuldiging is
wil ik graag, voordat ik er openbaar mee ga, zoveel mogelijk
betrokkenen spreken en hen de
kans geven de foto’s te bekijken
en eventueel uitleg te geven. In
het album staan foto’s van Woes
bij hockeywedstrijden, bij een
handbalkamp en bij roeiwedstrijden. Ook staan er in het
album foto’s van Nederlandse
soldaten, begin 1940, bij de
lyceum roeivereniging. De foto’s
worden op dit moment omgezet
in schilderijen en uiteindelijk
wordt dit een expositie rond
Jettie Quast.
Mieke van Zundert
miekevanzundert@gmail.com
Instagram) die aan De Haagse Tijden ter
beschikking staan. Hergebruik van de
artikelen en foto’s is aan de uitgever. Voor
de vaste columnisten geldt een andere
regeling. U kunt uw verhaal insturen
naar: redactie@dehaagsetijden.nl

Abonnementen

Voor € 75,00 per jaar kunt u de krant
in Nederland thuis ontvangen per post.
Buiten Nederland ontvangt u de krant
voor € 95,00 per jaar. Een abonnement
vraagt u aan via de klantenservice.
Het is het voordeligst om de krant na
verschijning gratis als PDF te downloaden
via onze website www.dehaagsetijden.nl.

We roepen alle Haagse humoristen op een mop te
mailen naar redactie@dehaagsetijden.nl,
zodat er tweewekelijks één geplaatst
kan worden onder de rubriek ‘Haags
Mopje’ en we er met z’n allen weer
even ouderwets hartelijk om kunnen lachen.
Antiquariaat Colette
Een groep van acht buurtbewoners is een actie gestart voor
het behoud van een bijzondere
tweedehands boekwinkel in de
Haagse wijk Duinoord: antiquariaat Colette. De winkel in
de Reinkenstraat is al meer dan
25 jaar een icoon in de statige
winkelstraat, een plek boordevol
torenhoge stapels boeken en een
bijzondere etalage. De huidige
eigenaar, Jogchem de Vries (80),
zocht naar een overnamekandidaat. Daarop vormde zich
spontaan een groep belangstellenden die elk hun werk en
andere bezigheden hebben, maar
hun geliefde boekwinkel niet
willen zien verdwijnen om plaats
te maken voor wéér een AH-to
go of een nieuwe Etos. Daarom
besloten zij de handen ineen te
slaan, om te proberen de zaak
over te nemen als collectief. Zonder winstoogmerk, maar enkel
uit lie�hebberij voor boeken, de
buurt en voor de romantiek van
het boekwinkeltje. Zelf hebben
de initiatiefnemers een bedrag
geïnvesteerd, voor het restant
van het benodigde startkapitaal
starten zij de crowdfundings-

actie ‘Red Colette’. Daarmee
hopen zij dat meer buurtbewoners willen bijdragen aan het
behoud van deze karakteristieke
boekwinkel, een van de meest
authentieke plekken van de
Reinkenstraat. Hoewel de initiatiefnemers de sfeer van Colette
zoveel mogelijk intact willen laten, bestaan er ook plannen voor
optredens van en interviews met
schrijvers, dichters, singer-songwriters en andere artiesten en
kunstenaars. Colette krijgt zo
een bredere culturele bestemming voor de buurt, inclusief de
vele expats die de wijk Duinoord
en omstreken bewonen.
Meer over de actie ‘Red Colette’
is te vinden op de website
www.colette.red.
Uw verhaal en naam
op de voorpagina van
De Haagse Tijden!
De Haagse Tijden is altijd op
zoek naar mooie, ontroerende
en fascinerende verhalen over
onze stad Den Haag. In het
bijzonder ontvangt de redactie graag nieuwe, aansprekende voorpagina artikelen.
Wilt u uw verhaal en naam
terugzien op de voorpagina?

Aarzel dan niet en stuur
uw verhaal (+- 700 woorden) plus enkele kleurrijke
foto’s of beelden naar
redactie@dehaagsetijden.nl

Adverteren

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

Hoofdredacteur

Sanne Groeneboer
redactie@dehaagsetijden.nl

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

Fotogra�ie

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

Vormgeving

Brückel Reclame BV

Lezersservice

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

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

pagina 3

Dinsdag 29 juni 2021

Krantenwijk bij
Dagblad Het Binnenhof

M

ijn eerste brommer, een tweedehands Berini
M21 met bolle tank, heb ik verdiend met een
krantenwijk bij Dagblad Het Binnenhof. Toen
ik de leeftijd der vetkuiven begon te naderen en vaak
bij mijn straatgenoten op de hoek stond te kwijlen
over de opgevoerde Batavussen, Tomossen, Puchs
en Kreidlers, was ik niet meer te houden. Ik moést
ook een brommer hebben. Mijn ouders wilden daar
aanvankelijk niets van weten, maar gingen na verloop
van tijd overstag om van het gezeur af te zijn. “Goed,
maar op één voorwaarde”, zeiden ze in plotselinge
eensgezindheid, “je moet ‘m zelf verdienen, dus neem
maar een krantenwijk.”
Wij waren van huis uit katholiek
en dus al geabonneerd op Het
Binnenhof, een keurige krant van
rooms-katholieke garnituur, met
het ingebakken Nihil Obstat van
de Nederlandse bisschoppen.
Een krant met veel katholieke
weetjes, alles over pastoors, kapelaans, nonnen, grote gezinnen,
kerkdiensten en vooral over
plekken waar je kon biechten.
Kortom, iedere abonnee kon
middels Het Binnenhof z’n
dagelijkse portie Rijke Roomse
Leven binnenhalen, dit alles
onder het goedkeurend oog van
Binnenhofs stripheld Smidje
Verholen. De redactie zat op de

balie, daarachter een wand met
vakken met je wijknummer voor
de klachten en de ‘bandjes’. Weer
daarachter draaiden de persen
volop en spuugden voortdurend
kranten uit. Het stond vol met
krantenjongens en het rook er
naar Drum-shag. In de herrie
riep je je wijknummer, het aantal
kranten plus één werd geteld
en dan stapte je op je �iets. Met
zware �ietstassen zeulde je dan
naar je wijk, soms lekke banden
en gebroken bagagedragers trotserend, met het adressenlijstje
van meneer De Graaf in je hand.
Na ongeveer een week wist je de
adressen wel uit je hoofd. Zoals

Prinsegracht, maar als je even
verder liep kon je in de Grote
Marktstraat de persen van concurrent De Haagsche Courant in
de etalage zien draaien. “Neem
toch die Haagse krant, die is veel
beter”, bezwoer ik mijn ouders.
Maar de invloed van Rome rijkte
nog tot in de Bloemenbuurt.

eerder gezegd, had je week- en
maandabonnees. Op zaterdag
begon ik met de weekklanten,
die 59 cent moesten ophoesten.
Je belde aan en riep in de gang of
het trapgat: ”Het Binnenhooof!”
Soms werd je onverwacht
omvergelopen door een enthousiaste hond, die de krant ook
wilde hebben. Op de hoek van de
Klimop- en de Magnoliastraat zat

“Je belde aan en riep in de gang of het
trapgat: ”Het Binnenhooof!”

Irisplein en omgeving

Zo meldde ik mijzelf aan als
krantenjongen bij Dagblad Het
Binnenhof. Met een �ietstas en
een �iets en de spreekwoordelijke
zegen kon ik gelijk beginnen
in de wijk van het Irisplein en
omgeving. Van meneer De Graaf
kreeg ik een handgeschreven lijst
mee met de adressen van alle
abonnees in mijn wijk en wie de
week- en maandbetalers waren.
Tja, dat was even wennen, want
je moest als krantenjongen ook
zorgen voor het innen van de
abonneegelden. Na school �ietste
ik dan richting Brouwersgracht.
In het eerste zijsteegje links,
waar altijd een vreemde geur
hing, kon je achteraan de kranten
ophalen. Een ruimte met een

Prinsegracht, gezien naar de Grote Marktstraat. Rechts op de achtergrond de koepel van het Zeiss-planetarium in het gebouw van de Haagsche Courant aan
de Wagenstraat. Foto: Stokvis, collectie Haags Gemeentearchief

Bakker Schlüter met zijn mooie
dochters; daar wilde ik de krant
wel tien keer per dag bezorgen.
Dat gold ook voor �ietsenmaker
Broers aan de Irisstraat.

Abonneegeld ophalen
Bij mooi weer waren veel
mensen niet thuis, waarvan ik

Magazijn Hollandia. Aan de achterzijde was de voormalige productiehal van Het Binnenhof gesitueerd

altijd baalde want dan moest je
maandag weer aan de bel. Het
was een kwestie van alles goed
bijhouden in je boekje, want de
niet-geïnde gelden kwamen voor
eigen rekening. Als je klaar was,
liep je met je broekzakken vol
kleingeld naar huis. Je mocht
hopen dat je tegen de woensdag alles binnen had, want dan
moest je een bepaald bedrag,
minus je eigen salaris, afdragen
in het kantoortje.
De pot met abonneegeld, gevuld met kwartjes, dubbeltjes,
stuivers en centen, was thuis al
geteld en Karel, onze enigszins
onaangepaste melkboer, wilde
het kleingeld wel grootmaken,
kieperde alles in zijn eigen tas
en gaf mij het in papiergeld
terug. Met Nieuwjaar kon je nog
met wenskaartjes langs de deur
en dat leverde vaak een �linke
bonus op. Terugkijkend lijkt het
nu toch onvoorstelbaar dat je
jongens (krantenmeisjes waren
er niet) van veertien of vijftien

jaar met die abonneecenten over
straat liet zeulen. Nu zou dat
denk ik niet meer kunnen, maar
toen ging het bijna altijd goed.
Zo verdiende ik mijn �iets, mijn
brommer en ook nog mijn singeltjes van Elvis, Herman’s Hermits en de Beatles. En de krant?
Die werd in 1993 overgenomen
door de Haagsche Courant. De
naam Dagblad Het Binnenhof
verdween in de historie der
katholieke dagbladen. Maar
ook de Haagsche Courant redde
het niet. Om als regiobijlage
te kunnen overleven moest
hoofdredacteur Peter ter Horst
in 2005 onderdak zoeken bij
het Algemeen Dagblad (AD/
Haagsche Courant). Laten we de
krantenbezorgers in ere houden
zolang de papieren krant er nog
is, want er bestaat geen leuker
geluid dan een kleppende brievenbus en de plof van de krant
op de deurmat.
Harry van Hemert
lmhemert@scarlet.nl
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Afscheid nemen
van wie iemand
in essentie was.
In Essentie uitvaarten helpt je hierbij,
we lopen samen een stukje op,
tot zover als nodig is.
Merlijn Berkhout-Schippers
Integer, betrouwbaar, persoonlijk

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

24/7

bereikbaar

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

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

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

www.seniorenhulp.com

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

GEZOCHT VRIJWILLIGE CHAUFFEURS M/V
De Volharding heeft een samenwerkingsverband met Florence waar wij onze vrijwillige
chauffeurs ter beschikking stellen om dagelijks mensen naar een ontmoetingscentrum
te brengen.
HET VERVOER IS VOOR DE LOCATIES FLORENCE MARIAHOEVE, RIJSWIJK
EN LEIDSCHENDAM. Belangrijk en verantwoordelijk werk waar wij mensen voor
nodig hebben die om kunnen gaan met meest oudere cliënten, sommige met een
beperking. Wij rijden met moderne aangepaste Mercedes Sprinter automaat bussen
voor 8 passagiers.
WIJ VRAGEN
• Rijbewijs B
• Beschikbaar voor twee dagdelen. In de ochtend van 8.00 tot ca. 10.00 uur.
In de middag van 15.00 tot ca. 17.00 uur. In overleg ook aangepast aan uw wensen.
• In het bezit van een mobiele telefoon, Email of WhatsApp is belangrijk voor de
bereikbaarheid.
• Ervaring met rolstoelvervoer is een pré maar niet noodzakelijk.
Wij geven al onze chauffeurs begeleiding en een korte training.
WIJ BIEDEN
• Een vergoeding van 4,50 euro per uur tot een maximum 141 euro per maand.
Belastingvrij ook als u AOW of een uitkering heeft wat wettelijk is vastgesteld.
Totaal tot maximaal 1700 euro netto per jaar.
• Een gezellige, informele en dankbare werkomgeving.
• Informatie om chauffeur te worden? Bel tijdens kantooruren 070-221 05 82.
steunentoeverlaat@devolharding.nl
Stichting de Volharding Steun en Toeverlaat
Roggeveenstraat 116, 2518 TT Den Haag T. 070-221 05 82
steunentoeverlaat@devolharding.nl, www.devolharding.nl
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Hoe Ot en Sien in een Russisch
schoolboekje terechtkwamen

D

e huidige huizen in de Tullinghstraat zijn zo’n dertig, veertig jaar geleden gebouwd. Daarvoor stond er onder meer een school in deze straat.
In het woonhuis voor de bovenmeester naast de school woonde van
1885 tot 1916 Jan Ligthart. Hij is naar mijn mening de belangrijkste vernieuwer
binnen het onderwijs in ons land tot nu toe. Zo heeft hij bijvoorbeeld duidelijk gemaakt hoe de ontwikkeling van een kind verloopt. Hij is vooral bekend gebleven
door de vele schoolboekjes die hij samen met zijn vriend Hindericus Scheepstra
schreef. Denk maar aan de boekjes over Ot en Sien. Annie M.G. Schmidt heeft ze
als voorbeeld gebruikt voor haar boekjes over Jip en Janneke. Zelfs in Rusland
zijn enkele verhaaltjes over Ot en Sien in een schoolboekje terechtgekomen. Hoe
is dat in zijn werk gegaan?

Voordat ik aan het schrijven
van een biogra�ie over Jan
Ligthart begon, heb ik alles
dat maar enigszins betrekking
op hem had, gelezen. Zowel
wetenschappelijke literatuur
als populaire uitgaven. In het
door de Groningse journalist Jan
Niemeijer geschreven boek Kijk,
Ot en Sien staat op bladzijde 84
een illustratie van een Russisch
schoolboekje. Hier zouden
enkele verhaaltjes over Ot en
Sien instaan. Ik ben vervolgens
op zoek gegaan naar dat boekje,
maar dat was nog niet zo eenvoudig. Jan Niemeijer vertelde
me dat het boekje uitgeleend
was voor een tentoonstelling en
dat hij het vervolgens niet meer
teruggekregen had. De uitgever
van zijn boek heb ik ook opgebeld maar die kon mij niet verder helpen. Mijn broer Hans is
met een Russische getrouwd en
hij beheerst de Russische taal.
Hij is op een Russische variant
van Marktplaats op zoek gegaan
naar het betreffende boekje en
zowaar, het werd aangeboden.
Iemand moest op een afgesproken dag op een bepaalde tijd
bij een uitgang van de metro in

is dan ook gebeurd. In 1909
bezocht de Russische architect
en opvoedkundige Aleksándr
Oestinowitsj Zelénko de school
van Jan ligthart. Hij was op
weg naar Amerika en had grote
belangstelling voor de manier
van lesgeven op de school van
Jan Ligthart. In februari 1910
op de terugweg naar Rusland,
heeft hij de school nogmaals

Jan Ligthart

Ot en Sien uit het Indische leesboekje

Een Russisch
schoolboekje

School en Leven

Moskou zijn, zodat hij daar het
boekje kon kopen. Een kennis
van Tamara, de vrouw van
mijn broer, heeft dat gedaan en
voor een uiterst gering bedrag,
althans naar onze maatstaven,
het boekje gekocht. Vervolgens
is het naar een familielid in
Sint-Petersburg gebracht. Ik
stelde in mijn eenvoud voor om
het boekje op te sturen, maar
exemplaren die vóór 1960 gedrukt zijn, mogen niet worden
uitgevoerd. Enkele maanden
later is mijn broer naar SintPetersburg gegaan en hij heeft
het boekje meegenomen.

Nog bij moeder
In 1904 en 1905 zijn de vier
deeltjes van Nog bij moeder
verschenen. Het gaat hier om
leesboekjes voor het tweede
leerjaar. Al snel werden deze
delen de boekjes van Ot en
Sien genoemd, naar de twee
hoofdpersonen uit de boekjes.
De wijze van lesgeven op de
school van Jan Ligthart in de
Tullinghstraat werd ook ver
buiten ons land geprezen. Zelfs
Koningin Wilhelmina vond dat
haar dochter Juliana les moest
krijgen op de manier die in die
school toegepast werd en dat

Tullinghstraat. Hier werden Ot en Sien geboren, de geesteskinderen van de onderwijsvenieuwer Jan
Ligthart, bovenmeester van de in deze straat gevestigde openbare school. Foto: J.Ph. Bronkhorst,
collectie Haags Gemeentearchief

bezocht. Hij heeft de nodige
boekjes meegenomen en later
werden er nog meer boeken
naar hem toegestuurd omdat hij
de Nederlandse taal wilde leren.
Zo zijn deze boekjes in Rusland
terechtgekomen.

Sjkóla i derévnja

Het betreffende boekje dat na
veel omzwervingen in mijn bezit gekomen is, draagt de naam
School en dorp. Het is in 1930
uitgegeven door de Staatsuitgeverij Moskou, Leningrad. Het
gaat hier om de elfde druk met
een oplage tussen de 686.000
en 810.00! Op het titelblad staat
verder vermeld: ‘Eerste lees- en
werkboek voor de dorpsschool,

Het boek van Ot en Sien

Misja en Masja

bestemd voor de eerste fase
op scholen’. In de Sovjet-Unie
maakte men namelijk wat het
onderwijs betreft onderscheid
tussen de stad en het platteland. Het boekje bestaat uit vijf
hoofdstukken en in het hoofdstuk De lente staan vijf verhaaltjes die vrijwel identiek zijn aan
de verhaaltjes in de boekjes
van Ot en Sien. Je zou je kunnen
afvragen of hier sprake is van
plagiaat, maar dat lijkt me niet.
Jan Ligthart zou er geen enkel
bezwaar tegen gehad hebben –
zo heb ik hem wel leren kennen
– dat Ot en Sien ook in Rusland
bekend zouden worden, al
heten ze daar Misja en Masja.
Bovendien bestonden er in die
tijd in Rusland en de SovjetUnie geen overeenkomsten
met het buitenland betreffende
auteursrechten. Ik voeg twee
bladzijden uit de boekjes toe,
één van het Nederlandse en één
van het Russische boekje. Ot en
Sien en Misja en Masja spelen
hier met een regenton. De
teksten komen vrijwel overeen.
Dat kun je van de illustraties
niet zeggen. De tekening in
het Nederlandse boekje is dan
ook gemaakt door de bekende
illustrator van schoolboekjes
en schoolplaten Cornelis Jetses.
Ook hij heeft net als Jan Ligthart
in onze stad gewoond of moet
ik zeggen ‘op Scheveningen’?
Namelijk in de Gentsestraat op
nummer 97.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Ot en Sien
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Reactie

Openluchtschool Leyenburg, 4 mei 1945

B

ij het lezen van het artikel Les in de frisse
buitenlucht in de krant van 23 maart ging
mijn ‘geheugendoos’ open toen Carl
Doeke-Eisma het over de Openluchtschool Leyenburg had. Begin januari 1945 was er controle door
de schoolarts en werd ik ‘te licht’ bevonden. Het
resultaat daarvan was dat ik een plaats kreeg op
Leyenburg in de hoogste groep (tien tot twaalf jaar).
Dat vond ik best fijn, want een tante van me, Jozien
Minderman, was daar onderwijzeres. Ik kende het
Hoofd, de heer Halbertsma – een vriendelijke, rustige
man – en ik zou in de klas komen bij meneer Van der
Wende, die ik ook kende omdat hij ieder jaar meedeed in de Sinterklaasvoorstellingen voor de Lagere
scholen in Den Haag, in de kluchtige rollen.
Het is vrijdag 4 mei 1945. Na
het middageten is er iedere
dag eerst ‘de rust’ en gaan alle
leerlingen naar de slaaphal met
elk een eigen ligstoel met kussen
en deken. Het is een heel warme
meidag en de ruige deken kriebelt verschrikkelijk. Dan bedenk
ik me dat het vrijdag is en dat
betekent dat als we straks terug
in de klas zijn, het schoolbord
vol met staartdelingen zal staan.
Ja, want ook de ‘buiten’ klassen
hebben een schoolbord. Ik krijg
al pijn in m’n hoofd als ik eraan
denk: in de felle zonneschijn

wordt je lei – er is gebrek aan
papier – gloeiend heet, zodat je
moet proberen niet met je hand
erop te rusten. Daar gaat de bel…
Opstaan! Maar dat doe ik niet, ik
kruip onder de deken. Even later
komt meneer Van der Wende
vragen wat er aan de hand is en
ik vertel hem dat ik me helemaal
niet goed voel. Hij kijkt me eens
aan en zegt dan: “Ik wed dat als
het dadelijk ineens vrede is, je
ogenblikkelijk beter zal zijn!”
Maar hij laat me liggen en als de
volgende bel gaat, sta ik op en ga
naar huis.

Het vreemde is dat als je doet
alsof je niet lekker bent, je je
vaak echt niet goed voelt en
zo arriveerde ik als een zielig
persoontje thuis. Mijn moeder
stopte me meteen in bed en al
gauw sliep ik als een roos. Veel
later werd ik wakker van een
reuze lawaai: slaande deuren,
schreeuwende mensen, de deur
van mijn kamer vliegt open en
m’n moeder roept: “De oorlog
is voorbij!” In een wip ben ik
aangekleed en sta ik buiten. Wat
een opwinding, de volwassenen
praatten druk met elkaar en de
jongeren onder ons besloten
naar de Laan van Meerdervoort
te gaan. De Laan was een zingende, hossende mensenmassa
die zich langzaam voortbewoog
in de richting van de stad. Maar
voordat we bij de Bethlehem
kerk waren, zagen we �litsen uit
een zijstraat komen. De Duitsers
zaten nog met hun artillerie in
de duinen en hadden nog niet
het bevel ontvangen hun wapens
neer te leggen. Dat gebeurde pas
de volgende dag. We besloten
maar terug naar huis te gaan.
Meneer Van der Wende had dus
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gelijk en ik weet hoe dat kwam.
Toen iedereen aan het begin van
de oorlog z’n radio moest inleveren, heeft hij de zijne verstopt
in de school en luisterde zo, als
wij aan het rusten waren, naar
het nieuws. Datzelfde heeft mijn

vader indertijd ook gedaan en
de school waar hij voor de klas
stond was de Eerste Nederlandse
Buitenschool.
Drude Connelly-Minderman
drudeconnelly@btinternet.com

Rustuurtje op de op de buitengalerij, ‘Eerste Nederlandsche Buitenschool’, 1949.
Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Het voormalige
havenkantoor aan de
Bierkade is weer in gebruik
genomen als havenkantoor
voor De Ooievaart. Met het
kantoor als thuisbasis, laten
ze je graag de mooie stad
vanaf het water zien.
PETER DUIVESTEIJN
DE OOIEVAART
BIERKADE 18

De mooiste busreizen
Gewoon perfect geregeld

Moezel en Rijn
6-daagse busreis

vanaf p.p.

dejongintra.nl/eblof04

Zwarte Woud en Frankrijk
10-daagse busreis

dejongintra.nl/ebend02

Bergen en dalen in Tirol
8-daagse busreis

dejongintra.nl/ebtel02

Indrukwekkend Toscane
10-daagse busreis

dejongintra.nl/ebmtm02

De poort naar Salzkammergut
12-daagse busreis

dejongintra.nl/ebvoc02

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

€ 439
vanaf p.p.

€ 669
vanaf p.p.

€ 699
vanaf p.p.

€ 729
vanaf p.p.

€ 999

Bouw mee
aan Haags karakter!
Word certificaathouder
Stadsherstel Den Haag koopt, herstelt en beheert monumenten
en beeldbepalende panden. Want het historisch karakter van
Den Haag en omgeving moet behouden worden! Stadsherstel
dankt een groot deel van haar vermogen aan certificaathouders. Zij steunen het gedachtegoed en werk van de organisatie
door certificaten te kopen. Geïnteresseerd in certificaten van
Stadsherstel?
Kijk snel op www.stadshersteldenhaag.nl
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Mijn hemel

Bacco Perbacco
Cucina Italiana

Zo’n beetje recht tegenover ons - op het hoekje met de Van Speijkstraat - zit sinds 2009 het
Italiaanse restaurant Bacco Perbacco van Mario de Benedictis. Perbacco is een speciaal begrip
in het Italiaans en kan vertaald in het Nederlands van alles betekenen. Ik noem er een paar; goh,
verdraaid, onvoorstelbaar, verduiveld, jeetje, mijn hemel. En Bacco is gewoon het Italiaanse woord
voor Bacchus. Je zou bijvoorbeeld dus kunnen zeggen: “Mijn hemel, Bacchus!”

We eten onze vingers erbij op!
Bacco Perbacco heeft geen menukaart maar
wel een dagelijks wisselend driegangen diner
met de keuze uit vlees, vis of vega. Elke dag
wordt het beste uit de Italiaanse keuken er
vers gemaakt! We beginnen met een lekker
glas rood en een prosecco’tje en laten ons
door zoon Gino uitleggen wat er die dag op
het menu staat. Als eerste komt natuurlijk
een voortreffelijke antipasto op tafel met
carpaccio, vitello tonato, speenvarken, mozzarella bufala, diverse groentes, Italiaanse
kaasjes en salami. Dat klinkt heel gewoon
Italiaans, en dat is het natuurlijk ook, maar
wat het bijzonder maakt is dat alle producten
van topkwaliteit zijn. Het is voortreffelijk op
smaak, we eten onze vingers erbij op! Na het
voorgerecht kunnen we kiezen uit maar liefst

vier soorten pasta; tagliolini met pesto, ragout
met lams- en rundvlees,
gnocchi met pecorino
en truffel en ook nog lasagne met paddestoelen
en spek. We kiezen de
gnocchi en krijgen een
prachtig bordje gnocchi
in een truffelsausje en wat
geraspte truffel. Een prachtig gerecht,
we houden geen vingers meer over op deze
manier... Voor het hoofdgerecht kunnen we
kiezen uit een kogelbiefstuk van Palmesteyn
(Boeuf Blonde van het Franse ras Blonde
d’Aquitaine) of kippedijtjes met kno�look en
provolone kaas of een lekkere kalfsribeye.
Als visgerecht is er zalm met kikkererwten

of zeebaars met rode sla. We
kiezen de kogelbiefstuk en
de zalm. We krijgen er
knapperig gebakken
aardappels en een
lekkere salade bij. De wijnen zijn uiteraard Italiaans.
Marcello drinkt Baccolo, een
rode wijn uit Veneto en Els
drinkt een Megale Negroamaro Salento. Het dessert bestaat
uit kof�ie, limoncello en een heerlijke cannoli
Siciliana! We hebben goed gegeten, onze
complimenten aan Mario en Gino (tekening)!

Knus

Bacco Perbacco is een klein, knus en heel
gezellig restaurantje aan de rand van het

Zeeheldenkwartier met uitstekend Italiaans eten. De mooie kunst van onze collega
Victor Hoefnagels aan de wand maakt het
extra sfeervol. Echt zo’n zaakje dat je hoopt
te ontdekken als je op vakantie bent. Reserveren is absoluut noodzakelijk want de zaak
is 24 couverts klein en zit echt altijd vol. En
dat kunnen wij weten, want we kijken er
elke dag op uit...
Bacco Perbacco Cucina Italiana
Dinsdag t/m zondag van 18.00 tot 22.30
van Speijkstraat 246, Den Haag
(hoek Waldeck Pyrmontkade)
0703457175
baccoperbacco@live.nl
- driegangen menu € 37,50
- drankjes/wijn
normaal

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

De Tielman familie

De familie Tielman is een van de meest muzikale families
geweest die ons land ooit heeft gekend. De familie kwam
al vroeg (in 1957) vanuit voormalig Nederlands-Indië naar
Nederland en vestigde zich in eerste instantie in Breda,
maar vertrok al snel naar Den Haag. The Tielman Brothers
worden dan ook zeker als Haags gezien.

In voormalig Nederlands-Indië
maakte de familie tussen 1952
en 1957 al muziek onder de
naam The Timor Rhythm Brothers, met vader Herman (ukelele), zus Jane (zang) en de vier

broers Andy (sologitaar/zang),
Loulou (drum), Phonton (bas)
en Reggy (slaggitaar). Moeder
Flora deed de aankondigingen.
Ze traden veel op, tot in het
paleis van president Soekarno

toe. De vier broers zouden de
basis vormen van The Tielman
Brothers, alhoewel Jane nog
wel af en toe bij de band zong.
The Tielman Brothers werden
ook wel gezien als ‘godfathers’
van de Nederlandse rock-‘n-roll
en de indorock. Grofweg van
1957 tot 1983 was de band
actief en heeft ongelofelijk veel
personele mutaties gekend. In
eerste instantie heette de band
The Four Tielman Brothers, of
The Four T’s, en werden ook
wel The Tielman Kids genoemd.
Onder de naam The Tielman
Brothers brak de band pas echt
door en vierde grote successen.
De grote doorbraak vond plaats
op de Wereldtentoonstelling
in Brussel in 1958, waar het
publiek met open mond naar
hun weergaloze rockshow keek.
Bij het Nederlandse publiek
vergaarden ze bekendheid door
de Weekend AVRO TV Show
in 1960. Hier speelde Phonton de bas, liggend op zijn rug
en Loulou liep al drummend
een rondje om zijn drumstel.
Andy speelde sologitaar met

het instrument op zijn rug. In
Den Haag vonden hun eerste
optredens plaats in de koepelzaal van de Haagse Dierentuin,
op een zogeheten teenager
avond, en ook in de Embers
Club. De optredens in club
Palais de Dance op Scheveningen waren legendarisch. De
band boekte ook succes in de
rest van Europa, waaronder in
Zweden, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Italië, Israël en
vooral in voormalig West-Duitsland. In deze landen traden de
broers op in alle grote steden,
bezochten zij theaters en tvshows én speelden een rol in
de �ilm Paprika. In de Jolly Bar
in Hamburg kwamen de toen
nog onbekende Beatles vaak
naar hen kijken. Paul en John
gaven later toe veel geleerd te
hebben van de Tielman broers
en vooral van het gitaarspel van
Andy. De Tielman Touch werd
een begrip: bij indo rockbands
stond het voor mooi, gedisciplineerd en gevoelig gitaarspel.
Andy heeft een aantal jaar
teruggetrokken in de Indonesi-

sche bush gewoond, verstoken
van alle moderne faciliteiten. Na
terugkomst stak hij zijn energie
in een solocarrière, wat hem
wederom grote faam opleverde. In 1998 vierde Andy zijn
vijftigjarig artiestenjubileum
met een show in de toenmalige
Houtrusthallen in Den Haag. Hij
had een hit met het nummer
Little Lovely Lady. De bekendere
nummers van de band zijn Java
Guitars, Black Eyes Rock, Maria
(nr. 20 in 1965), Little Bird (nr.
2 in 1967) en Poor People (tip
1972), het laatste nummer
met zang van Jane. Helaas is
niemand van de familie Tielman
meer in leven. Bij de begrafenis
van Andy in 2011 moest de politie vanwege de overweldigende
drukte de toegangswegen naar
crematorium Ockenburg in Den
Haag afsluiten. De naam The
Tielman Brothers is en blijft
legendarisch, en hun muziek
en show dienen nog steeds als
voorbeeld voor vele bands.
Rob Mindé
romin@ziggo.nl
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Kinderboeken

uit de vorige eeuw
I

n De Haagse Tijden van 23 maart stond mijn artikel over de stripverhalen die wij lazen in de jaren
zestig. Al snel na verschijnen van de editie stroomde mijn mailbox vol met reacties. Naast de vele
tekenen van herkenning kreeg ik ook veel aanvullingen (zoals onlangs de in de brievenrubriek geplaatste reactie over het striptijdschrift Mickey).
Ik heb de respondenten laten
weten dat ik vanwege beperkte
ruimte in de krant nooit volledig kan zijn. Daarnaast put ik
altijd uit eigen herinnering en
ervaring en heb ik natuurlijk in
mijn jeugd niet alle stripverhalen gelezen. Ook werden veel
titels van boeken genoemd (zo
verbaasde iemand zich erover
de boekjes van Dick Bos niet te
zijn tegengekomen). Die lezers
heb ik kunnen geruststellen dat
die in een vervolgartikel aan bod
zouden komen. En zo behandel
ik dit keer kinderboeken en een
volgende keer de boeken van volwassenen, zoals Pim Hofdorp die
zich geheel in Den Haag afspeelt.

Kortom, op naar de veelgelezen
boeken uit de vorige eeuw! We
beginnen met de boeken van
Pietje Bell, die al verschenen
vanaf 1914, dus ruim een eeuw
geleden. Schrijver van Pietje Bell
Chris Van Abkoude werd geboren
in de havenstad Rotterdam
en was zijn werkzame leven
onderwijzer. Het leven op de
kaden, de straten en de pleinen

Pietje Bell

inspireerde de schrijver tot de
verhalen vol guitenstreken en
malle invallen die de boeken zo’n
succes maakte. De verhalen gaan
over schoenmaker Pieter Bell die
een dochter Martha heeft en een
zoon Pietje. In de tegenwoordige
tijd zou Pietje een ADHD-kind
zijn met tomeloze energie en vol
streken. Vaste karakters in de
boeken zijn tante Cato, die een
enorme wrat op haar neus heeft,
wat Pietje steeds weer pesterijen
uitlokt en zelfs een keer een
poging de wrat te verwijderen
door deze met een touwtje aan
de deurknop vast te binden.
Uiteraard mislukt dit hersenspinsel. Ook drogist Geelman met zijn
brave zoon Josef is regelmatig
de klos en komt zich dan weer
beklagen bij vader Bell.
Tussen 1914 en 1936 verschijnen acht delen die wisselende
emoties oproepen bij de lezers.

De kinderen vinden de verhalen
geweldig, maar van ouders komen ook protesten vanwege het
slechte voorbeeld dat Pietje Bell,
die overigens een gouden hart
blijkt te hebben, aan de jeugd
geeft.

Na de oorlog worden de acht
delen opnieuw uitgebracht, deels
gemoderniseerd door W. van
der Sluys. Ook verschenen er
toneelstukken en tussen 1964
en 2002 kwamen er drie �ilms
uit, gebaseerd op de boeken.
Begin jaren negentig verscheen
er nog een stripboek gebaseerd
op het eerste deel. Schrijver van
Abkoude, die ook nog bekendheid verwierf met de boeken van
Kruimeltje, overleed in 1960.
Dan de boeken over Pinkeltje. De
boeken die ik als kind al bezat
en waar ik mijn drie kinderen
allemaal uit heb voorgelezen

“Inmiddels zijn twee er bioscoop�ilms
van gemaakt en komt binnenkort de
derde �ilm op het witte doek.”

Pinkeltje in Madurodam

voor het slapen gaan. Ook deze
boeken stammen al uit een ver
verleden want toen ik in 1980
als ras Hagenaar Pinkeltje in
Madurodam aanschafte, was dit
al de achttiende druk. Het eerste
exemplaar van Pinkeltje van
auteur Dick Laan verscheen in
1939. In totaal schreef Laan 29
boeken. Vier daarvan verschenen
pas na zijn dood in 1973. De nu
antiek aandoende illustraties waren van Rein van Looy. Nergens
in het boek wordt gesproken
over een kabouter; Pinkeltje is
gewoon een klein mannetje met
een puntmuts die met vijf muizen
in een muizenhol woont bij een
gezin met drie kinderen, die
geen van allen bij naam worden
genoemd. Naast de vijf gezinsleden is het gezin aangevuld met
een kat, een hond, een goudvis en
een spin. Ook de kraai Wipstaart
vliegt regelmatig langs en wordt
door Pinkeltje soms als taxi
gebruikt. Maar ook de spreeuw
Spikkelveer bewijst zijn diensten
weleens. De bewoners van het
huis weten overigens niet van het
bestaan van Pinkeltje af. Sinds

Diverse Kinderboeken

2014 verschijnen er nieuwe uitgaven van Pinkeltje, uitgegeven
door studio Dick Laan.

Mijn favoriete reeks boeken zijn
de verhalen over de Kameleon.
Die werden door mijn moeder
gehuurd bij de bibliotheek aan de
Mient. Op latere leeftijd heb ik de
boeken zelf aangeschaft.
Auteur van de boekenreeks was
Hotze de Roos, geboren in 1909.
In 1948 kwam het eerste exem-

De Schippers van de Kameleon
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boek, waarna andere schrijvers
onder pseudoniem verder gaan
met het schrijven van verhalen
over de tweeling die maar niet
ouder lijkt te worden. Inmiddels
zijn er twee bioscoop�ilms van
gemaakt en komt binnenkort de
derde �ilm op het witte doek.

Een Britse kinderserie, geschreven door Enid Blyton met als titel
De Vijf, verscheen vanaf 1943 en
handelt over twee jongens, Julian
en Dick, twee meisjes George
en Annie en de hond Timmy
die steeds weer spannende
avonturen beleven met geheimzinnige ondergrondse treinen,
verdwenen piloten en geleerden, smokkelaars en zigeuners.
Opvallend is dat George eigenlijk
Georgina heet, maar zich een
jongen voelt. Ze kleedt zich dan
ook als jongen, knipt haar haar
kort, en laat zich George noemen.
Ver haar tijd vooruit dus. Blyton
schreef 21 verhalen en overleed
in 1968. Van de boeken zijn er
miljoenen verkocht en in 1995
verscheen nog een deel 22 als
verhalenbundel.

plaar uit, De Schippers van de
Kameleon. Het verhaal speelt zich
af rondom de Friese tweeling
Hielke en Sietse Klinkhamer, die
van de plaatselijke dorpsdokter
het wrak van de auto geschonken
krijgen waarmee de onfortuinlijke arts bij een hevige storm
in het water is beland. Toevallig
zijn de belhamels ook in het bezit
gekomen van een oude duwboot
waar de motor van ontploft is en
samen met vader Klinkhamer

De Vijf op de oude boerderij

wordt de motor van het autowrak in de boot gemonteerd.
Voor het verven van de oude
duwboot worden allerlei resten
verf uit de smederij van Klinkhamer gebruikt waardoor de boot
steeds van kleur verandert, wat
hen op het idee brengt de boot
‘de Kameleon’ te noemen.
In de boeken van De Roos wordt
nooit de naam van het dorp
genoemd, maar pas 51 delen

Ernstjan en Snabbeltje

later wordt het dorp Lenten bekendgemaakt. Door toedoen van
een grote schare fans wordt het
Friese dorp Terherne omgedoopt
tot Kameleondorp, waar een replica van de Kameleon verschijnt,
maar ook de praam van Gerben,
een van hun vrienden, waar
rondvaarten mee kunnen worden
gemaakt.
De Roos overlijdt na het uitgeven van zestig delen van het

Van kinderboekenschrijver Jaap
ter Haar, overleden in 1992, verschenen diverse kinderboeken
van de tweeling Saskia en Jeroen
en Erstjan en Snabbeltje. De boeken werden weer geïllustreerd
door Rein van Looy, die we al
kennen van de Pinkeltjesboeken.
De karakters werden als hoorspel uitgezonden door de NCRV
en kwamen daarna in boekvorm
uit. Voor Saskia en Jeroen, de
tweeling van auteur putte Ter
Haar uit zijn belevenissen met
zijn eigen kroost. Snabbeltje is
een klein, dom eendje dat wordt

Paulus de Boskabouter

aangeschaft op de markt om
Erstjan een speelkameraadje
te geven. Zoals een kind met
poppen of autootjes speelt, gaat
Erstjan met zijn eendje op stap,
en hoewel het eenvoudige diertje alleen kwak en kwek zegt,
beleven ze allerlei avonturen. De
boeken zijn nog steeds in gemoderniseerde versie verkrijgbaar
in de boekhandel.

Het vermelden waard zijn
ook de boeken van Paulus de
Boskabouter, een creatie van
Jean Dulieu, pseudoniem voor
Jan van Oort die allereerst vanaf
1946 verscheen als stripverhaal
in het Vrije Volk, en in boeken
vanaf 1948. Van 1955 tot 1964
was de kabouter te horen als
radiohoorspel, en vooral de stem
van heks Eucalypta deed mij
als klein jongetje griezelen op
schoot van mijn moeder. Generaties kinderen zijn opgegroeid
met de avonturen van Paulus de
Boskabouter. De wijze vogels Oehoeboeroe en Salomo, Gregorius
de das en Eucalypta de heks behoren tot het nationale erfgoed.
Begin jaren zeventig verschenen
er weer stripverhalen van Paulus in de krant. Het doek viel in
1984. Dulieu overleed in 2006,
maar de boeken blijven verschijnen in meerdere vormen.
Tot zover een deel van de mij bekende kinderboeken. Volgende
keer zal ik de boeken behandelen die werden gelezen door
twintigers en ouder, zoals Dick
Bos, Bas Banning, Bob Evers en
Baantjer.
Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl
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Berlage ontwerpt voor een verzekeraar in Den Haag

H

et is 21 februari 1985 en ik moet op sollicitatiegesprek in Den Haag. Het is een koude dag
met temperaturen tussen -0,2 °C en 4,3 °C.
Nog belangrijker, al vanaf begin februari heeft het
gevroren, met een flink aantal nachten waarin het
kwik daalt tot -10 °C. Waarom mijn lezers vermoeien
met deze weergegevens? De ware kenner weet het al:
op die dag wordt voor het eerst sinds 1963 weer een
Elfstedentocht geschaatst! Ik pak me dus goed in om
op de fiets naar Groenhovenstraat 2 te gaan, gebouwd
voor de Nederlanden van 1845, voorloper van de verzekeringsmaatschappij Nationale-Nederlanden.
Berlage huisarchitect
Ik voel net zoveel opwinding
over de mogelijkheid om het
prachtige gebouw van binnen te
bekijken als over de spannende
schaatswedstrijd. Oorspronkelijk
had de Nederlanden van 1845
zijn hoofdkantoor in Den Haag
aan de Drie Hoekjes, vlak bij de
Grote Kerk. In 1927 verhuisden
ze naar de Groenhovenstraat.
Beide panden zijn ontworpen
door de beroemde architect
Hendrik Petrus Berlage. Berlage
was een persoonlijke vriend van
de directeur Carel Henny en in
de periode 1895-1930 bouwde
hij zeven kantoorgebouwen voor
het verzekeringsbedrijf, waarvan
één in het toenmalige Batavia.

Berlage werd dan ook wel de
‘kleermaker’ van De Nederlanden van 1845 genoemd.

Opening en inrichting
Op 3 maart 1927 opende Prins
Hendrik, de man van Koningin
Wilhelmina, het nieuwe kantoorpand aan de Groenhovenstraat. Daar was plaats voor
zeshonderd medewerkers die
met het nieuwe gebouw op de
foto gingen. In de kranten werd
grote bewondering geuit voor
de klimaatbeheersing in het
gebouw. Echte airconditioning
was er echter niet, zoals ik
later in warme zomers mocht
ervaren. Want ja, ik ben aangenomen! Daarom heb ik het pand

uitgebreid van binnen kunnen
bewonderen. Onder andere de
Commissarissenzaal, waar de
namen van alle commissarissen
in gouden letters op de muur
waren aangebracht. Overigens
waren de door Berlage ontworpen stoelen wel vervangen door
meer moderne exemplaren. Zijn
streven naar eenheid in architectuur was wel mooi, maar leverde
de gebruikers van zijn meubilair
te veel rugpijn op. Die eenheid
kwam ook terug in Berlages
ontwerpen voor inktstellen, belettering en de polisformulieren.
En voor de asbakken, want in die
tijd mocht je nog gewoon roken
in kantoorpanden.
Oorlog en uitbreiding
In de Tweede Wereldoorlog
kwam het gebouw in de zogenaamde ‘vesting Scheveningen’
van de Atlantikwall te liggen. In
1942-1943 werd op bevel van
de Duitse bezetters een deel van
de Raamwegvleugel afgebroken
voor een ruimer schootsveld
van een bunker in de tuin van
het kantoorgebouw. Na herstel
van de oorlogsschade in 19471948 volgde in 1954 de opening

Daar zit u dan, met de
handen in het haar…

Na ongeveer 50 jaar auto te hebben gereden is het klaar. U bent
afgekeurd bij het CBR om nog verder te rijden. Dat is een forse
streep door de rekening.
U deed uiteindelijk nog van alles met de
auto: naar familie en vrienden, de kleinkinderen zien of even een lekker visje op de
markt halen. Die auto gaf u veel vrijheid en
zorgde ervoor dat u actief bleef, helemaal
in corona tijd. De auto was een mooie
manier om er toch veilig op uit te gaan en
uw sociale leven te onderhouden. Andere
manieren om u te verplaatsen zoals het
openbaar vervoer of de Taxibus zijn niet
echt alternatieven; het één is regelmatig
onbetrouwbaar, u zit met veel mensen op
elkaar gepakt en de haltes zijn niet altijd op
loopafstand; op de ander zit u vaak meer
dan drie kwartier te wachten. Gelukkig
hebben wij voor u wél een goed alternatief:
de AIXAM brommobiel!
“Oh nee”, zult u denken, “niet zo’n vierkant
karretje! Daar word ik niet gelukkig van...”.
Maar na een bezoek aan onze showroom
weten wij zeker dat u heel enthousiast
wordt over zo’n brommobiel. Qua ontwerp
doen ze niet meer onder voor de meeste
auto’s. Zaken zoals ABS (Anti Blokkeer
Systeem) en een veiligheidskooi zijn standaard en de AIXAM is leverbaar in wel 15

kleuren. Er is zelfs een echte SUV-uitvoering leverbaar met 1100 liter bagageruimte! Het voordeel van deze AIXAM brommobielen is dat u geen medische keuring hoeft
te ondergaan. Het AM- of scooterrijbewijs
is voldoende. Dit heeft u eigenlijk al gekregen bij het B-rijbewijs. Het enige wat u nog
hoeft te doen is langs de gemeente gaan.
Daar kunt u het B-rijbewijs om laten zetten
in een AM-rijbewijs. Geen gedoe meer met
het CBR en u blijft lekker mobiel.

Bent u nieuwsgierig geworden?
Belt u ons dan voor een afspraak
op nummer 070-329 50 51.
Wij ontvangen u graag in onze showroom
aan de Zichtenburglaan 76 in Den Haag.

Heeft u geen vervoer dan kunnen wij u
(geheel vrijblijvend) ophalen en weer thuis
brengen. Graag tot ziens!
Peter en Isabel Pannekoek

Gebouw van Berlage aan de Groenhovenstraat 2, 1980. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

van het vergrote hoofdkantoor.
Berlage had in zijn ontwerp al rekening gehouden met verlenging
van het gebouw en plaatsing van
een tweede verdieping.
Groenhovenstraat 2
vandaag de dag
Nationale-Nederlanden vertrok
alweer een tijd geleden uit het
mooie pand van Berlage. In
de kelder zit tegenwoordig de
Muziekacademie Den Haag. En
het wordt onderdeel van de

‘Shell campus’. Wat mij mooi
lijkt: herstel van de vijver aan de
voorkant die ook onderdeel was
van Berlages ontwerp. Komt er
dan nog eens een strenge winter,
dan kunnen de medewerkers
die in het gebouw werken lekker
schaatsen in de lunchpauze.
Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl
Stadswandelingen
en Fietstours in Den Haag
www.ikgidsudoordenhaag.nl

45
KM

NU IN DE SHOWROOM
BIJ AUTOBEDRIJF HOUTWIJK

45
KM

De stilste brommobiel
E-Aixam
100% elektrisch

Maak een proefrit:

070 - 329 70 51
NU OOK PRIVATE LEASE MOGELIJK
Showroom & verkoop:
070 - 329 50 51
Zichtenburglaan 76-82

www.autohoutwijk.nl
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In elke editie van De Haagse Tijden stapt
autojournalist John Vroom weer even in een
auto die vroeger door Den Haag reed.

Alfa Romeo Giulia

Nuova Super
A

lfa Romeo heeft door de jaren heen de mooiste Coupé’s en cabriolets gemaakt. De Alfa
die mij uit mijn jeugdjaren het meest bijgebleven is en ik graag zou willen hebben, is de Giulia
Nuova Super 1600 uit de jaren zeventig.
Ik vind hem nog steeds zo apart
en mooi om te zien met zijn
vierkante vormgeving. Wat was
hij chique en sportief tegelijk. U
kent hem vast nog wel.
Prachtige neus met ook in die
tijd een forse Alfa grille, met
aan beide kanten twee grote
lampen. Opvallend en typisch
voor die tijd was de voorruit die
iets doorliep naar de zijkanten
met ruitenwissers die vanuit
het midden naar opzij bewogen.
Een wat hoekige zijkant met
onder de ramen een wat halfronde glooiing met de zo mooi
ontworpen deurkrukken. De
achterkant wat kort en vierkant
en de achterruit liep ook fraai
door naar de zijkanten.
Zo elegant en sportief, vooral
op de toen in de mode komende lichtmetalen Alfa-velgen.
De binnenkant van het portier

was voorzien van fraaie stof.
Armsteun met handgreep erin
en die raamslinger was echt
bijzonder ontworpen; de draaiknop voor het tochtraampje
was daar helemaal mee in lijn.
Traploos verstelbare rugleuning en een aparte draaiknop
om de balkachtige hoofdsteun
die over de breedte van de
rugleuning liep te verstellen. De
zit achter het stuur was lekker
actief en hoog.
Hout met drie metalen spaken,
met daarin een langwerpige
drukknop voor de claxon. Daarachter de grote klokken voor
snelheid en toeren. Klokje in
het midden daarvan en op het
middenconsole de meters voor
de temperatuur en de oliedruk.
De versnellingspook was ook
heel bijzonder, want die kwam
schuin uit het middenconsole,
omgeven door een zwartleren

manchet. Drie mooie tuimelknopjes voor onder andere de
ruitenwissers met twee snelheden en de ventilator. Onder het
dashboard bij het contactslot
twee ronde trekknoppen voor
de choke en het handgas. De
ruitensproeier werd bediend
door een rubberen drukknop
op de vloer naast het koppelingspedaal. Veel hout op het
dashboard, met rechts op de
hoek het elegante Giulia logo,
met daaronder een fraai afsluitbaar handschoenenkastje. De

achterbank bestond uit twee
zitplaatsen die tot drie konden
worden uitgebreid als je de
brede armsteun opklapte. De
kofferruimte was groot door de
mooie vierkante vormgeving.
Verklaar mij maar voor gek,
maar ik kon uren achter dit
stuur blijven genieten zonder
een meter te rijden. Kan je
nagaan als ik de eveneens mooi
ontworpen Alfa sleutel om
zou draaien. In die tijd kon je
kiezen uit een 1300 of 1600 cc

Beauties of the Sixties (53)
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.

Rosita op het dak en
Anna op de motorkap
van een oranje Porsche
914, met op de radio
Those Lazy, Hazy, Crazy
Days of Summer van Nat
King Cole.

motor met 103 of 116 pk. Heel
bijzonder voor die tijd was de
vijf-versnellingsbak en schijfremmen op alle vier de wielen.
Dat geluid van die uitlaat, wat
een genot voor je oren en vooral degenen die je ver achter
je liet bij een stoplicht als je
snel schakelend wegtrok. Zo’n
Supertje kocht je natuurlijk bij
de Alfa Romeo dealer Maasland
in Voorburg. Heerlijk!
John Vroom
johnvroom@planet.nl

John Vroom (autojournalist)
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Deze week bij

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

89.3 Radio West maandag t/m vrijdag
06.00 uur West Wordt Wakker Nieuws uit de regio en van daarbuiten,
met Tjeerd Spoor en Jorinda Teeuwen.
10.00 uur Aan de Bak Gezellige muziek, spelletjes en een bak kofﬁe
met Patrick van Houten.
12.00 uur Muijs in de Middag Lunchprogramma met Bas Muijs.

installatietechniek b.v.

TOTAALINSTALLATEUR

AIRCO NODIG?
Mobiele airconditioning of
vaste installaties met buitenunit
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

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).

(0900) 0105

89.3 Radio West op zaterdag
09.00 uur UIT! Rogier van der Zanden geeft je uitgaanstips.

(lokaal tarief)

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

Zinkwerf 45 | 2544 EC | Den Haag | www.hennink.info
Wij werken voor o.a.: Particulieren, bedrijfspanden, winkels & scholen en woningportefeuilles

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 Vroeger werd Later (tot 14.00 uur, daarna non-stop muziek).
Ron Davids haalt met luisteraars herinneringen op.

JIJ
KO M E A M
ONS T RKEN?
E
VERST

GEZOCHT: FULLTIME ALLROUND TIMMERMAN

De werkzaamheden worden uitgevoerd in woningen en bedrijven.
Ben jij servicegericht, in het bezit van rijbewijs B en ben je enthousiast en stressbestendig?
Neem dan contact met ons op, stuur je motivatie per mail naar sascha@hennink.info

TV West maandag t/m vrijdag
Dagprogramma’s vanaf 17.00 uur: (daarna herhalingen)
ma: Alles op 1 A4, over snelweg A4 en de mensen er omheen.
di: Team West Opsporingsprogramma met Kirsten van Dissel.
wo: Bollenjongens Serie waarin Johan Overdevest een jaar lang elf
jonge bolllenboeren in de Duin- en Bollenstreek bij hun werk volgt.
do: Bij ons in het Centrum Fred Zuiderwijk struint door dit stadsdeel
van Den Haag.

|

vr: Hart voor Muziek Zing mee met Hollandse hits
17.30 uur TV West Nieuws
17.45 uur Weer met Huub Weerbericht van Huub Mizee.

TV West zaterdag

Bezoek
onze
m
showroo

07.30 uur TV West Weekoverzicht
17.00 uur Westdoc Met op 3/7 de documentaire Gymworld over het
nieuwe sporticoon van Zoetermeer waar meer dan 4000 Zoetermeerse
gymnasten trainen en wedstrijden houden. Op 10/7 Rijnlandroute
over de nieuwe wegverbinding tussen Katwijk, via de A44, en de A4 bij
Leiden.
17.30 uur EK Journaal Jim van der Deijl, Herman Nanninga en Bas
Muijs vertellen je alles over hoe het EK Voetbal in onze regio wordt
beleefd. Van bekende voetballers tot marktkooplui, van versierde straten
tot een vlog speciaal voor vrouwen.

TV West op zondag
09.00 uur

Hoop & Leven De universele kerk van Gods Rijk.

17.00 uur Westdoc Met op 4/7 Westlandse Cross 2016, een registratie van dit evenement uit 2016. Op 11/7 North Sea Jazz Special, met
een terugblik op North Sea Jazz 2002. Met onder andere All Jerreau,
Gino Vannelli, Candy Dulfer, Oleta Adams en Hans Dijkstal in de studio
van Radio West.

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

GARAGE

SALE
SINCE 1985

Speciale service voor senioren

®

Een ”echte Marcello en
Els” kopen?
Nu in de OPRUIMING, want
ze verhuizen hun atelier
A naar
R T de
F A1eC etage.
TORY
and

ROCK GALLERY

marcellos.nl

■
■
■
■

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

■
■
■
■

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

T. 070 399 42 41
W. utsvandergeest.nl
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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

Cross-over tentoonstelling ‘Tijd en Eeuwigheid’

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.

Het Bijbels Museum biedt met zijn reizende tentoonstellingen op partnerlocaties
bezoekers schoonheid, bezinning en bezieling. Vanaf 1 juli 2021 is in Den Haag de
prikkelende cross-over tentoonstelling Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in beeld en woord te
beleven in de Kloosterkerk en museum Escher in Het Paleis. De tentoonstelling toont
verbluffende papierkunstobjecten van Annita Smit naast nieuwe gedichten van vijf
eigentijdse dichters: Gershwin Bonevacia, Babs Gons,
Marjolijn van Heemstra, Iduna Paalman en Mustafa
Stitou. Het draait om de directe relatie tussen de
kunst en de kijker: “Het hoofd mag uit, het hart mag
aan”. Alle kunstwerken zijn door het thema ‘Tijd en
Eeuwigheid’ geïnspireerd en dagen de bezoekers uit
een verstilde ervaring (slow art) te beleven: mindfulness voor museumbezoekers.

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.
Geen Contacttango – Camerata de’ Bardi

In deze tijd waarin we afstand tot elkaar moeten houden is het verlangen naar fysiek
contact groot. Zo ontstond het idee voor Geen Contacttango. Een show met live muziek,
gemaakt in quarantaine, uitgevoerd door een ensemble van acht musici, drie dansers en
twee zangers. De dansers zijn wanhopig op zoek naar fysiek contact. Maar door de geldende maatregelen is dit fysieke contact telkens niet mogelijk. Hoewel je zou verwachten dat de dansers door deze maatregelen worden beperkt
in hun bewegingen, versterkt het juist de passie, elegantie,
techniek en stijl die typisch zijn voor deze dans. Een nieuwe
creatie van Jean Sébastien Colau (Etoile Leipzig Ballet,
Opéra National de Paris) en Vincenzo Veneruso (Teatro
San Carlo di Napoli, danser Chicos Mambo) met originele
muziek van Stefano Conti.
Wanneer & waar: vr 2 juli, Theater Diligentia, Lange Voorhout 5
Meer informatie via www.diligentia-pepijn.nl

Wanneer & waar: van do 1 juli t/m zo 19 sept, Kloosterkerk en Escher in Het Paleis,
Lange Voorhout 2 en 74
Meer informatie via www.bijbelsmuseum.nl
Wandeltocht de Haagse Geluksroute

Het onderwerp ‘Geluk’ wordt steeds vaker genoemd in onze samenleving. Er is zelfs
een Gemeente (Schagen) in Nederland en een land Butan waar het Geluk van de
inwoners de hoogste prioriteit heeft. Het lijkt een ‘olievlek’ te worden waaraan oprichter van de Haagse Geluksroute Cees Sprenger graag zijn steentje bijdraagt. Want
wie wil er nu niet meer geluk op zich afroepen? Is dat moeilijk? Nee, het gaat juist om
de eenvoud en dat begint met bewustwording van zaken waarvan iedereen gelukkiger wordt. Cees onderscheidt zeven lijnen van zijn ‘geluksplan’: leef naar je doelen;
investeer in relaties; denk positief; heb aandacht voor jezelf; leef hier en nu; heb grip
op je leven; leef gezond en beweeg. Tijdens de
Haagse Geluksroute komen deze zeven lijnen
aan bod; de haltes en bezienswaardigheden
onderweg geven concrete tips om net een tikkeltje gelukkiger te worden. Naast deze gelukstips biedt de wandeling een ontmoeting met de
prachtige stad Den Haag in al haar schoonheid.
Meer informatie via www.dehagenees.nl

‘Achter gesloten deuren’ in Muzee Scheveningen

De Parade 2021

Kunstenaars van Art & Jazz tonen met de gloednieuwe tentoonstelling Achter gesloten deuren kunstwerken die gemaakt
zijn tijdens de eerste moeilijke maanden van de coronacrisis.
De kunst in deze expositie nodigt het publiek uit tot nieuwe
inspiratie en ideeën, maar ook tot nieuwe waarden en inzichten. Wat betekent achter gesloten deuren voor ons? Wat doet
1,5 meter afstand met ons? Met onze familie en vrienden? En
wat doet dit met mij als kunstenaar? Typisch Art & Jazz is ook
deze expositie weer divers en verrassend. Verwacht een mooie
kunstverzameling van olieverf op doek, textielkunst en van
houtskool op kalkpapier tot sieradenkunst. Op initiatief van Marije Hendrikx, oprichter
van Art & Jazz en dichteres te Scheveningen, zijn dichters uitgenodigd om te reageren
op deze kunstwerken. De samensmelting van beide kunstvormen geeft een re�lectie
weer van kunstenaars op een bijzondere tijd in ons leven. Er is een nieuwe stroming
ontstaan: corona art, oftewel: ‘Achter gesloten deuren’.

Yes! De Parade gaat door deze zomer. Weliswaar in een andere vorm dan gebruikelijk
maar zeker niet minder leuk en bijzonder. Dit jaar kies je voor een compleet pakket
met eten en voorstellingen. Op veilige afstand zit je aan je eigen tafeltje en word je
bediend terwijl je geniet van de artiesten. Er zijn verschillende pakketten met verschillende tijden. Het rondje in de zweefmolen maken we
volgend jaar hopelijk weer! In Den Haag wordt het
Westbroekpark elke zomer omgetoverd in een tijdelijke culturele straat met theatertenten, fonteintenten
en zelfs een nostalgische zweefmolen. Per dag zijn er
tientallen voorstellingen en kinderactiviteiten en bij
de verschillende eettentjes is het volop genieten.

Wanneer & waar: t/m zo 11 juli, Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 90-92
Meer informatie via www.muzeescheveningen.nl
Classical NOW!

Classical NOW! presenteert in de zomer en in de herfst concerten, muziektheater en
kleine festivals op diverse locaties in het centrum van Den Haag. Op vrijdag 2 juli staat
het podium van de Paleiskerk vol met een enorme batterij slagwerk – 114 instrumenten
– voor vijf grandioze slagwerkstukken van Maxim Shalygin. Deze Hagenaar uit Kiev is
uitgegroeid tot een van de markantste componisten in ons land. Zijn werk is op prominente festivals te horen en oogst jubelende recensies. Hoogtepunt is het Vioolconcert.
Vijf slagwerkers creëren een hallucinant rijk kleurenpalet.
Ze begeleiden de lyrische solopartij, waar niemand minder
dan Daniel Rowland voor naar de Paleiskerk komt.
Wanneer & waar: vr 2 juli, Paleiskerk
Meer informatie via www.classicalnow.nl

Wanneer & waar: van vr 2 t/m zo 18 juli, Westbroekpark
Meer informatie via www.deparade.nl

National Geographic-fototentoonstelling SPECTACLE

In het Haagse Museon is de fototentoonstelling SPECTACLE te zien. Meer dan vijftig
foto’s van topfotografen zoals Keith Ladzinski, Diane Cook en Paul Nicklen – gepresenteerd met LED-technologie in grote frames – belichten de schoonheid en kwetsbaarheid van onze planeet. Bij de tentoonstelling SPECTACLE leiden de aansprekende
beelden van over de hele aarde tot een gevoel van verwondering en fascinatie. De verhouding natuur en cultuur wordt in vier thema’s belicht: chaos, verrassing, schoonheid
en ontzag. Met deze tentoonstelling benadrukken het Museon en National Geographic
de noodzaak onze planeet te beschermen. Het Museon heeft voor de expositie de
ruimte fysiek aangepast. Om de presentatie optimaal
tot zijn recht te laten komen, zijn twee tentoonstellingszalen tot een samengevoegd. De expositie kan in
alle rust coronaproof worden bezocht op de eerste
verdieping van het Museon.
Meer informatie via www.museon.nl
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Haagse Gymnastiekvereniging Advendo
K

ort na de Tweede Wereldoorlog werd de
vereniging Advendo opgericht door de
heer J.L. Zuydervelt, op 25 oktober 1945.
Als secondant was de heer H. Terbeek jarenlang
actief als bestuurslid en penningmeester van de vereniging. In het najaar van 1945 telde de vereniging al
411 leden. Zelf ben ik in 1949 lid geworden en bijna
dertig jaar lid gebleven, waarvan later tien jaar in het
bestuur als ‘toestellen commissaris’ inhoudelijk voor
het onderhoud van de turntoestellen en de muziekinstrumenten van de band. Advendo had in die tijd
een fantastische drumband met rond de veertig leden. De vellen van de trommels waren in die tijd nog
gemaakt van varkensblaas en dus erg kwetsbaar.
Als er toevallig een regenbui viel, werden de vellen
zo zacht dat men er nog wel eens doorheen sloeg.
Dan was er weer werk aan de winkel!

Contributie en het
verenigingsblad
Een verenigingsblad kon zo vlak
na de oorlog nog niet verschijnen vanwege de papierschaarste. De contributie bedroeg toen
tien cent per maand. Deze werd
echter al snel verhoogd naar 45
cent per maand voor jongens
en meisjes, en één gulden per
maand voor dames en heren.
De contributie werd persoonlijk
opgehaald door de penningmeester Henk Terbeek. Ik zie
hem nog voor me staan, in zijn
leren jas, onder aan de trap bij
ons thuis aan de Nunspeetlaan.
Mijn moeder betaalde dan voor
de jongens de contributie.

Buitenactiviteiten
van Advendo

Tweede Pinksterdag was een
uitgaansdag voor de hele club
en dan werden her en der in
Nederland demonstraties en onderlinge wedstrijden gehouden.
Ook andere gymmastiekverenigingen werden hierbij uitgenodigd. De eerste wedstrijd was al
in 1946 in Naaldwijk, waaraan
ook Die Haghe, Den Haag en
D.V.S. uit Wateringen deelnamen. Tegelijkertijd werden er
dan vaak ergens turndemon-

straties gegeven, bijvoorbeeld
op de speelplaats van de openbare school op de Escamplaan of
op het Hattemplein. Er werd in
die tijd van alles georganiseerd.
Zo brachten we een bezoek aan
diverse uitvoeringen van andere
gymnastiekverenigingen. In de
grote vakanties werden ook nog
weleens �ietstochten georganiseerd, voor zover er nog �ietsen
waren. Na de oorlog waren de
meeste �ietsen ingenomen door
onze Oosterburen en meegenomen naar Duitsland.

Eerste uitvoering en
evenementen

De eerste grote uitvoering van
Advendo was op 28 september
1946 in een uitverkocht Gebouw
van Kunsten en Wetenschappen in Den Haag (in december
1964 is het gebouw volledig
afgebrand). De recensies waren
geweldig! Als dank voor deze
zeer geslaagde uitvoering ontving de voorzitter een schemerlamp voorzien van lectuurbak.
Vanwege de drukte met zijn
Advendo heeft de heer Zuydervelt nooit veel tijd gehad om
van dit cadeau te genieten. De
familie Van der Leeden voorzag
Advendo van het grootste aantal

De �irma Van der Geest vervoerde gratis de toestellen
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leden. Aan het eind van de
uitvoering kwam de hele familie
op het toneel en kreeg een groot
applaus.
Een evenement die het vermelden waard is, was de Jaarlijkse
demonstratie bij Parnassia –
voorheen de Stichting Bloemendaal. De cliënten en het
personeel van Parnassia waren
altijd zeer enthousiaste toeschouwers. Het ging natuurlijk
weleens fout met een oefening,
maar hoe meer er misging op
de toestellen, hoe mooier ze
het vonden. Ik heb zelf een keer
een mislukte afsprong van de
hoge brug gemaakt, waarmee
ik, in plaats van op mijn benen,
op mijn buik belandde. Ik heb
nog nooit zoveel applaus gehad!
Er moest bij dergelijke demonstraties altijd veel geregeld
worden. Ankers moesten in de
grond geslagen worden om de
turntoestellen veilig te kunnen
gebruiken, bijvoorbeeld bij het
gebruik van het ringenstel en
de hoge rekstok. Daar werd dan
uiteraard de ‘Toestellenploeg’
voor ingezet. Meestal sloeg
Klaas Stokdijk (de sterke man)
al van tevoren de ankers in de
grond. Het Verhuisbedrijf J.P.
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De heer Zuydervelt op het toneel

van der Geest zorgde altijd
voor gratis transport van
het materiaal. In 1954
kwam Advendo echter
de�initief in het bezit van de
‘JUBU-vlag’. Deze werd door
de toenmalige voorzitter van de
N.C.R.V., Dr. Roosjen, overhandigd aan de Bondsvoorzitter die
deze dan weer overdroeg aan
de heer Zuydervelt. Dat was een
hele eer!

Marcherende
drumbands

Wat ik mij verder nog goed
herinner is dat van 10 februari
t/m 10 maart 1947 de lessen
gedwongen moesten worden
gestopt. Het vroor toen maar
liefst tien tot vijftien graden
en in de Gymzaal aan de
Weesperstraat was geen verwarming. De training avonden
konden helaas geen doorgang vinden. Zoals de meeste
gymnastiekverenigingen had
Advendo ook een Tamboer- en
Pijperkorps. Zelf heb ik heel wat
jaren mijn partij meegespeeld.
Eerst als hoornblazer en later
als paukenist. Jan Uiterwijk
stuurde de tamboers aan en
Annie Jansen had de leiding van
de Pijpers. Er werden regelmatig marsen in de buurt georganiseerd, voornamelijk in de omgeving van de Zuiderparklaan
en de Escamplaan, waarbij de
gehele gymnastiekvereniging
keurig in wit uniform achter de
drumband aan marcheerde. De
heer Zuydervelt controleerde
dan zelf of iedereen er piek�ijn uit zag. Desnoods werden,
met een blokje magnesium, de
gymschoenen nog even iets
witter gemaakt. Op de eerdergenoemde Tweede Pinksterdagen
vertrokken wij met volle bussen

6

4

naar door
N.C.G.V. georganiseerde wedstrijden in Nederland, waar veel christelijke
gymnastiekverenigingen aan
deelnamen. We brachten een
bezoek aan Woerden, Den Helder, en zelfs een keer aan Coevorden. Aan het eind van zo’n
dag ging Advendo-Den Haag
altijd met de meeste hoofdprijzen weer naar huis. Vooral de
‘marswedstrijden’, waar veel op
geoefend was, waren de toppers
van zo’n dag. Zulke dagen hadden altijd diverse verkeringen
tot gevolg en daar zijn dan ook
weer diverse Advendo-huwelijken uit voortgekomen. Mooie
tijden! Ten slotte wil ik nog wat
namen noemen van degenen
met wie ik tijdens mijn periode
bij de eerste graad Heren heb
gestreden om de felbegeerde
Wisselbeker voor de beste
CLUB-turner van het jaar. In de
beginperiode waren dat onder
andere Klaas Stokdijk en Cees
van der Leeden, en later in de
Keurploeg Gerard en Herman
Kamphuis, Wim Strasters, Anton
van Hilten, Jan Noordam, Jan
Buikema en Jacques Akerboom.
Zelf ben ik gelukkig ook nog
één jaar in het bezit geweest
van deze beker, mede dankzij
onze geweldige en sympathieke
keurploegtrainer Freek de Waal.
Ik ben benieuwd of er nog oudleden van Advendo leden zijn
die mijn herinneringen delen.
Charles van der Geest
cjvdgeest@caiway.nl

2

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

7

21

0

25
29

8

31

5

35

7

40

46

4 5
6
9

Puzzelpagina

A F
N
F
A
3
9
2
E E R
L
han
F
8
S
d
F
vat
K O K
12
A
E
N
ro
11
7
achodA R8 D
E
tig
17
L E T
T N I
R
E
6
1
o
9
w
wijzp de
15
A K6 K 3
B
deraar14
E 5V A
ev
A
E
ing
an
N
1
V
19
sna
18
24
T K R
ck
U
E R D
A
23
T
3
T
3
gei
n
E2 A O
22
I
28
L I
L
U
p
1 SUDOKU
R
r
27
N
9
ovi
11
N
h
gra
oof ncie
v
vur
dst L4 I S
26
E
gis erO
30
e
ad
E
D
s
u
i
Z
2 K A O
g
ng
hoorope
S
9
7 Europe5 34 8 6
sta
heurote
S
s
fds e
at
In elke editie van De
U kunt de
tot
veoplossing
de Haagse
lan es
H
tad
N D Z9
l
33
d
V.S in
E
E
2
mailen
naar
Tijden
kunt
u
verschillende
8
juli
2021
N E2 M
3
.
8
3
R
1
4
D
7
puzzel@dehaagsetijden.nl.
puzzels maken.
2
S R Z
37
7
sch
R
O L K
n
N
a
E
36
arli
and
6 2
4
S
n
aza u de oplossingen weten ng
e Mocht
Oplossingen vorige editie:
Eur
ten
A A W6 3
C
ope
39
B
45
V L A
1
Sudoku:
6
van
de
puzzels
op
deze
pagina,
L
l
1
K
and es
p
4
A
4
o
okmaakt u kans op deze leuke
43
2 Zweedse Puzzel: Reclame
dan
G R A
W
kle
H
42 3
A
9
i
3
Kruiswoordpuzzel:
Hooiwagen
prijs
van
de
Fifties
Store!
4
n
1
8
2
8
p
Y
A A7 L
lan 48 ake
41
N
tje
T
lig
9
d
E E J
M
47
A
8
9
Haal
nu
je
oude
vinyl
uit
de
kelder
of
van
zolder
met
de
Crosley
Cruiser
2,
Ov eel v.
S
5
52
erij
E Z N
ankan
I
3
sse
de
platenspeler
die
je
overal
mee
naartoe
nemen.
Werkt
op
batterijen
51
n
1
E
e
5 1
xus
l
F8 R5
1 7 9
6
50
en netstroom. t.w.v. € 97,95.
N
T
uni
ek
6
bar
2
3
2 53
8
ens
Verkrijgbaar
bij
de
Fifties
Store
www.�iftiesstore.nl
7
1
pijn 9
Namensestraat
73
2587
VX
Den
Haag
070
3585810
bin
1
2
1 7
n
gra
kor en4
t
mappenste
ker
3 9 7
9
e
n
10
soo kna
grie
rt
a
KRUISWOORDPUZZEL
zel
gdi
2
6
er
8 van de vorige editie met een
Wij feliciteren de winnaar
vre
es
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
mooie prijs, aangeboden
door de Fifties Store. De prachtige
wo
2
5echte
hou
vocnddin
klok
gemaakt
van
een
langspeelplaat, gaat naar: 5
ht
g
11
12
13
14
A. Hoek en Marian van Rhijn, beiden te Den Haag7
oef
WINNAAR
3
ent
bui
ijd
3
4
lich sverdro
9
ting
17
18
19
20
21
15
16
beeomld
4
3
bo
4

1

pagina 15

Dinsdag 29 juni 2021

5

bij
konbelse
ing
hal
sju
k

6

Puzzel & Win!

239

om

22

prie

24

m

26

28

27
31

wo
pla onats

35
37
43

8
bev
gin lieg

32

33

39
45

30
ond
richert

34

40

41

46

47

50

49
52
58

55

59

56
60

62

42
48

57
61

63

Horizontaal: 1 prijs 6 vleesgerecht 12 verlegen 13 inkomen 15 keukengerei 17
oosterlengte 19 pers. vnw. 20 insecteneter 22 vlaktemaat 23 een zekere 25 jaartelling 26
kreupel 28 enthousiast 30 lof bewijzen 31 verbouw 33 goede eigenschap 35 soort hert 36
keg 38 soort 40 naam 43 bijbelse �iguur 45 drinkgerei 47 inwendig orgaan 49 troe�kaart
50 wens 51 honingdrank 52 doelpunt 54 karaat 55 Japans bordspel 57 gebarenspel 58
vervoermiddel 60 brandstof 62 rust 63 middagslaapje.
Verticaal: 2 afwezig 3 hoge berg 4 zangnoot 5 tweetal 7 Engels bier 8 compagnon 9
vragend vnw. 10 griezel 11 tragedie 14 toon 16 papegaai 18 pret 19 dienstbode 21 roem
24 nummer 27 vent 28 vleugel 29 stellig 30 landbewerking 32 lidwoord 34 voorzetsel 37
kledingstuk 38 gezicht 39 peulvrucht 40 nakomeling 41 grens 42 deel v.d. voet 44 vogel
46 onzes inziens 48 water in Utrecht 53 werkschuw 54 varkenshok 56 vrouwelijk dier 57
verkeerd 59 buisverlichting 61 Frans lidwoord.
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We ruimen nog steeds een aantal
klassieke fauteuils op!
Bijvoorbeeld het model James als op de foto afgebeeld.

Zolang de voorraad strekt.

Nu van € 1.435,- voor € 698,Gratis bij u thuis geleverd.
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Neem een abonnement
op de Haagse Tijden en
krijg een Haagsche Kakker
van Bakkerij Hessing.
Ontvang iedere 14 dagen de krant bij u thuis

Kijk op www.dehaagsetijden.nl of bel: 070 - 345 76 97
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BINNENKORT OPENING
ZOMERCARROUSEL
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U bent van harte welkom in onze buurthuizen
Kerketuinenweg 21
070 752 34 52
Fahrenheitstraat 343
070 707 14 65

Loosduinsekade 156
070 707 11 25

Torenstraat 2
070 359 98 00
Westduinweg 196
070 707 02 78
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Wonen bij
De Volharding: Help ons helpen!
De Volharding samen voor
in de Bauter- Elkaar
semstraat

Onze erkende goede doelen ANBI-stichting Volharding
Steun en Toeverlaat doet een beroep op u en op zijn
27.000 leden. Wij zijn begonnen met een individuele
vervoersdienst.

‘Zorg’ zit in de genen van De Volharding sinds 1880. Wij
kunnen steeds meer betekenen voor onze leden. Die GRATIS proﬁteren van het lidmaatschap met vele voordelen!
Nog geen lid? Met één simpel telefoontje kunt u zich aanmelden!

Op onze belangstellingsregistratie voor nog te bouwen
woningen aan de Bautersemstraat is door veel mensen
gereageerd. Een behoorlijk aantal leden heeft aangegeven
belangstelling te hebben voor een moderne huurwoning.
Het idee om naast gewone huurappartementen een deel
van de woningen (25 procent) te gebruiken voor groepswonen voor ouderen (55+) lijkt aan te slaan. Kortom, we
zouden met het project kunnen beginnen: huurders genoeg. Zo makkelijk is het echter niet: we moeten nog enkele procedures bij de gemeente doorlopen, nodig om een
bouwvergunning te krijgen. Zodra we op dat punt zijn
beland zullen wij u gedetailleerd op de hoogte brengen.
De leden die gereageerd hebben ontvangen aan het einde van deze maand een bevestigingsbrief en, indien relevant, een nieuwe stand van zaken.
Het bestuur van de CUVO/Volharding
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Waar u als lid onder meer gebruik van kunt maken zijn
onze Blijmakers. Dat zijn onze Seniorenondersteuners
en bieden hulp als u daar behoefte aan heeft. Denk aan
een leuk gesprek, samen wandelen, begeleiding bij het
bezoek aan een arts, maar vooral om de eenzaamheid te
doorbreken.

Ook kan onze Blijmaker uw Mantelzorger
ontlasten. Bel voor vrijblijvende informatie.
De Volharding, Steun en Toeverlaat
070 – 221 05 82

Wij brengen Hagenaars met een beperking naar afspraken bij – om maar wat te noemen – artsen, ziekenhuis of
dienstverlenende instellingen voor dagbesteding of vermaak. Wij doen dit allemaal vanuit project Blijmakers en
Ontmoeters.
‘Volharding Steun en Toeverlaat’ is een vrijwilligersorganisatie zonder overheidssubsidie. Wij zijn een
onderdeel van de coöperatie De Volharding. Wij willen
met uw gift ons doel bereiken: een samenleving voor elkaar en met elkaar. Wij willen een steuntje in de rug zijn
voor diegene die behoefte hebben aan contact, aan ondersteuning met bijvoorbeeld de ﬁnanciële administratie,
met het brengen van gezelligheid en het organiseren van
kleinschalige evenementen. Omdat wij een zogenaamde
ANBI-stichting zijn, is uw gift ﬁscaal aftrekbaar. Onze staf
en leiding bestaat ook uit vrijwilligers zodat er geld overblijft om te besteden aan onze mensen.
Bekijk ook onze website en als u wilt denk dan eens na
over de mogelijkheid om vrijwilliger te worden. Maar met
deze oproep vragen wij u ons te steunen. Door corona
hebben we veel support nodig en ons verzoek aan u is:
geef en maak ons en onze Blijmakers blij.
U kunt gebruikmaken van
Bankrekening: NL 11 INGB 0006 9159 22
Onder vermelding bijdrage/gift

De Volharding
ook in Zoetermeer
L

eden van De Volharding zijn
weer elke dinsdag en donderdag van 11 tot 14 uur welkom op ons
spreekuur in ‘Het Forum’ (Stadhuisplein 1), Zoetermeer. Wel even bellen
op 070 - 221 05 82 voor een afspraak
in verband met corona.
Blijmakers zijn onze seniorenondersteuners, vrijwilligers die hulp bieden
als u daar behoefte aan heeft. Denk
aan een leuk gesprek, een spelletje,
samen wandelen, muziek maken of
luisteren. Begeleiding bij het bezoeken
aan een arts, maar vooral om aandacht
en de eenzaamheid te doorbreken.

• Hulp bij het ordenen of bijhouden
van uw administratie.
• Begeleiding of juist het voorkomen
van schulden. Onze schuldhulpverleners staan klaar.
• Klussendienst. Voor kleine klusjes
in of rondom de woning zoals uw
tuin.
• ICT-hulp. Ook op afstand.
• Als lid van de Volharding kunt u
onze leuke activiteiten en bijeenkomsten bezoeken.

De Volharding staat voor
u klaar. Zelf vrijwilliger
worden? U bent welkom!
Uiteraard houden wij ons volledig
aan alle coronamaatregelen voor
u en onze veiligheid. Ook moet u
zich houden aan de veiligheidsvoorschriften die gelden in Het Forum/
Bibliotheek zoals het dragen van een
mondkapje en het reinigen van uw
handen.
Bij een gesprek kan het
mondkapje af.

Bel vrijblijvend tijdens kantooruren ons hoofdkantoor: 070 - 221 05 82

De Volharding (sinds 1880) is een actieve sociale vereniging.
Lid worden is gratis en geeft vele voordelen. Reeds 28.000 leden gingen u voor!

www.devolharding.nl
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Rekening houden met de toekomst

Een duurzaam afscheid
voor de wereld van morgen
Steeds meer mensen leven zo duurzaam mogelijk. Ook bij een uitvaart kunt u keuzes maken
die rekening houden met de generaties na u.
Uitvaartverzorgers Angela Reitsma en Jochem
Raateland van CUVO Uitvaartzorg vertellen over
de mogelijkheden. Angela: “Op vrijwel alle onderdelen van het afscheid kun je rekening houden met het milieu, en daarmee de toekomst
van je kinderen en kleinkinderen. Ik merk dat
veel mensen niet weten wat er mogelijk is. Uit
gewoonte kiezen ze vaak voor de traditionele
onderdelen. Dat is jammer want een duurzaam
afscheid is helemaal niet zo ingewikkeld.”

A�beelding: Marloes de Vries

Door Ans Meiborg

Een bron van nieuw leven

Angela: “Duurzame kisten worden
gemaakt van bomen die in Nederland groeien en bevatten geen
chemische stoffen zoals lak of lijm.
De kisten worden gemaakt van
het hout van eiken of sparren die
door Staatsbosbeheer speciaal voor
dit doel zijn gekweekt. Bovendien
wordt voor elke boom die gekapt
wordt, een nieuwe aangeplant. De
handgrepen zijn gemaakt van hout
of touw en niet schadelijk voor de
natuur. De bekleding aan de binnenkant is van natuurlijk materiaal
zoals hennep-, of brandnetelvezel.
Ook manden of draagbaren van
wilgentenen zijn geschikte opties.”
Jochem: “Het meest duurzaam is
de volledig afbreekbare kist ‘Living
Cocoon’, een innovatief concept
ontwikkeld door studenten van
de TU Delft. Wie zich hierin laat
begraven, wordt weer volledig één
met de natuur en vormt een bron
van nieuw leven. Deze ‘levende
doodskist’ is gemaakt van mycelium, een organisme dat onder de
grond leeft in de complexe wortelstructuur van bomen, planten
en paddestoelen. Mycelium wordt
ook wel de recycler van de natuur
genoemd. Het is continu op zoek
naar afvalstoffen om deze om te
zetten in voedingsstoffen voor
de omgeving. Na je overlijden de
natuur verrijken in plaats van vervuilen, dat is toch een prachtige
gedachte?”

Passend bij wie je was

Een andere factor die bijdraagt aan
duurzaamheid is het beperken van
CO-2 uitstoot van rouwauto’s. Dat
kan op diverse manieren. Angela:
“De overledene kan vervoerd worden in een elektrische Tesla. Een
mooi detail is dat aan de binnenkant van het dak een verlichting is
aangebracht met kleine LED lampjes. Het is net alsof je onder een heldere sterrenhemel ligt. Veel mensen
vinden dat een mooi symbool voor
de laatste reis. Een alternatief is de
klassieke rouwkoets, voorgetrokken door 2, 4 of 6 witte of zwarte
paarden. De nabestaanden lopen
achter de koets. Dat ziet er heel
stijlvol uit en is ook duurzaam.” Jochem: “Bij een uitvaart die op mij
veel indruk maakte, werd de overledene met een bakﬁets vervoerd
van zijn huis naar het nabijgelegen
crematorium Ockenburgh. De nabestaanden ﬁetsten er in een lange stoet achteraan. Deze man had
zich tijdens zijn leven altijd op de
ﬁets verplaatst en bezat geen auto.
Dus zijn laatste tocht was heel passend bij hoe hij had geleefd. Zelf
ben ik ook een enthousiaste ﬁetser,
dus vervoer met een bakﬁets staat
al op mijn wensenlijstje. Overigens
kun je het vervoer helemaal tot
een minimum te beperken door
een locatie te kiezen waar zowel
de afscheidsceremonie als de crematie of begrafenis plaatsvindt. De
overledene hoeft dan niet vervoerd
te worden.”

“Vind je een duurzaam afscheid
belangrijk, dan is het handig om
dit vast te leggen.”
Is het wel nodig?

Jochem: “In de kern is dat waar het
om draait bij een milieuvriendelijk
afscheid. Stel jezelf de vraag: ‘Is
het wel nodig’? Is het bijvoorbeeld
nodig om een bloemstuk van honderden euro’s op de kist te leggen?
Vaak worden ze na aﬂoop weggegooid of staan ergens te verpieteren.” Angela: “Bovendien worden
veel bloemen gekweekt in landen
heel ver weg. Ze komen met het
vliegtuig hier naartoe. De plastic
bakjes en de oase waarin de bloemen gestoken worden zijn niet mi-

lieuvriendelijk. Alternatieven zijn
er genoeg. Onze uitvaartbloemist
heeft duurzaam gekweekte alternatieven en kan u hierover uitgebreid adviseren. Of waarom geen
boeket met bloemen uit eigen tuin?
Of een veldboeket? Er zijn mooie
kisten met een rand gemaakt van
jute. Hier kun je veldbloemen of
bloemen uit je eigen tuin insteken.

Of laat alle genodigden één losse
bloem meenemen.”

Leg uw wensen vast

Angela: “Vind je een duurzaam afscheid belangrijk, dan is het handig om dit vast te leggen. Dan is
het voor nabestaanden helder wat
je wensen zijn. Ze moeten in korte tijd veel beslissingen nemen,
en vaak wordt er onder tijdsdruk
gezegd: ‘Doe maar wat het meest
gebruikelijk is.’ Maar als je nu in
het dagelijks leven milieubewuste
keuzes maakt, waarom dan ook
niet bij het afscheid? Het geeft een
beter gevoel.”

Meer weten?

Kijk op www.cuvo.nl/duurzame-uitvaart of neem contact op met de
consulenten van CUVO uitvaartzorg voor een persoonlijk advies.
E-mail: uitvaartconsulent@cuvo.nl

GreenLeave

CUVO Uitvaartzorg is aangesloten bij de stichting GreenLeave. Deze stichting zet
zich in om duurzame uitvaarten makkelijker en toegankelijker te maken.
Uitgangspunten daarbij zijn:
• gebruik van hernieuwbare grondstoffen
• eerlijke arbeidsomstandigheden
• bewaren van biodiversiteit
• vermijden van toxische stoffen
• beperken van energieverbruik bij het productieproces
• zo min mogelijk en zo efficiënt mogelijk transport.
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Hagenaar zwaait af na tien jaar in ledenraad

Louis Kanneworff,
de stille kracht
Hagenaar Louis Kanneworﬀ is een energierijke kracht binnen De
Volharding. Hij is alweer meer dan tien jaar lid van de ledenraad,
het parlement van de coöperatie. Hij zwaait nu af, het inwerken
van de nieuwe ledenraad is zijn laatste opdracht. Daarnaast blijft
hij, als secretaris van Bomenstichting De Volharding, betrokken
bij de opening van het naar de coöperatie vernoemde Volhardingpad. Louis is daarnaast actief als strijder voor een verantwoord klimaat- en duurzaamheidsbeleid in onze stad. Hij richt
zich vooral op het tegenhouden van het volgens hem onzalige
plan om Rotterdamse havenwarmte met twee dikke pijpen naar
Den Haag te brengen.
Door Constant Martini

Louis, je woont al wat jaren in de stad. Wat
maakt je Hagenaar en wat vind jij zo bijzonder
aan ons Den Haag?

“In 1980 ben ik na jaren ontwikkelingswerk in Afrika met
mijn gezin hier aangespoeld. Den Haag is een prima stad
om in te wonen met veel groen, goede voorzieningen en
een boeiende geschiedenis. Maar haar grootste troef is de
ligging aan zee met het strand en de duinen. De Haagse
kuststrook wordt steeds mooier en belangrijker. Het zeewater is schoner en slechte plannen als de 4e haven en de
Cruise Terminal bij Scheveningen zijn afgeblazen. Vooral over de vernieuwde boulevard ben ik enthousiast. Die
was nodig vanwege de zwakke plek bij de Keizerstraat;
door het strand te verbreden en de zeewering met één
meter te verhogen blijft Den Haag deze eeuw veilig voor
de verwachte zeespiegelstijging. Mét een mooiere boulevard en betere strandtenten. Bij Kijkduin ontstaan door
de zandmotor nieuwe duinen, fantastisch! Het strand en
de zee geven mij altijd een gevoel van ruimte en vrijheid.
Ik woon in Scheveningen en ben een groot liefhebber van
zwemmen in zee met daarna een lekker harinkje. Voor
mij is dat vakantie in eigen stad.“

Je bent na je baan bij de gemeente overgestapt
naar het Haagse energiebedrijf dat een jaar later
opging in Eneco. Wat deed je daar precies?

“In mijn werk bij de gemeente was ik al betrokken bij
energie en de stadsverwarming, het benutten van de restwarmte voor het verwarmen van gebouwen. Het Haagse stadswarmtenet was het beste van Nederland met de
laagste tarieven. Dat moeten we weer terug zien te krijgen. Bij Eneco hield ik mij bezig met het nieuw te bouwen hoofdkantoor van het GEB in Nieuw Laakhaven. Een
bijzonder ontwerp met de grootste zonnekrachtcentrale

van Europa, een eigen bedrijfsschool met voor de deur
een mooie opgeknapte Peperbus. Helaas heeft Eneco
daar direct na de fusie een streep door gehaald. Alleen
de Peperbus is er gekomen. Die staat nu weg te roesten
in afwachting van de toezegging van wethouder Van Asten (D66) om opgeknapt en wel teruggeplaatst te worden naast de Haagse Elektriciteitsfabriek. Bij Eneco werd
ik chef duurzame energie en hield me bezig met groene
stroom en projecten als Madurodam, de eerste stad op
zonne-energie. Ook bij de energievoorziening koos het
eerste kabinet Kok voor liberalisering. Het nutsmodel van
samenwerking werd ingeruild voor marktwerking en concurrentie. Het nieuwe ‘Eneco Energie’ richtte zich op een
commerciële koers. Daar paste ik niet meer in. Ik kies bij
nutsvoorzieningen als drinkwater en warmtenetten voor
publiek bezit, in handen van ons allemaal. Mij werd dringend verzocht het bedrijf te verlaten. Dat pakte goed voor
mij uit, want als zelfstandig adviseur heb ik met veel plezier ‘groen en duurzaam’ kunnen uitventen.”

Je wilde voor de foto naar de Haagse Elektriciteitsfabriek en niet naar je geliefde strand.
Waarom deze keus?

“Een andere Haagse liefde van mij is de Elektriciteitsfabriek van 1906. Met Casper Postmaa heb ik een boek over
deze 100-jarige centrale geschreven en dat bleek de oudste nog in bedrijf zijnde elektriciteitsfabriek van ons land
te zijn. De Haagse centrale, een schepping van gemeentearchitect Schadee, staat al meer dan een eeuw probleemloos te draaien. En dat midden in onze nette kantorenen ambtenarenstad. De centrale is door de overgang van
kolen naar aardgas en het benutten van restwarmte voor
de stadsverwarming kleiner, maar ook veel schoner geworden. Het leegstaande deel, een indrukwekkend hoge

hal, wordt nu gebruikt voor bijzondere culturele projecten zoals de strandbeesten van Theo Janssen en was eerder het decor voor de ﬁlm Zwartboek van regisseur Paul
Verhoeven.”
“In 2008 is de moderne gascentrale geheel vernieuwd. Hij
kan makkelijk mee tot 2033, maar de provincie Zuid-Holland denkt daar anders over. Op deze locatie moet volgens het Provinciale Inpassingsplan (PIP) de tien meter
brede hartstikke dure warmteleiding met smerig heet water uit de Rotterdamse haven landen. Hierdoor loopt het
milieu – en tientallen bomen – zware schade op en moet
Transvaal, waar zo’n 30.000 Hagenaars wonen rigoureus
op de schop. Gevolg: grote onbereikbaarheid en enorme
overlast voor bewoners en bedrijven in die toch al kwetsbare wijk. En geheel overbodig, met hogere tarieven voor
de burgers als uitkomst.”
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‘Bij die warmtesmeerpijp van Rotterdam
naar Den Haag is de gemeente
moedwillig buitenspel gezet’
Louis Kanneworff. Foto: Piet Gispen.

Hoezo de provincie? Zo’n ingrijpend besluit zou
toch bij de gemeente en de raad moeten liggen?

“Helemaal mee eens. Maar bij die warmtepijp van Rotterdam naar Den Haag is de gemeente moedwillig buitenspel gezet. Eneco zou eerst die leiding gaan aanleggen, maar kreeg het project ﬁnancieel en economisch niet
rond. Provincie en het Rijk hebben de zaak naar zich toe
getrokken. De provincie werd ‘bevoegd gezag’ en nam het
hele project bestuurlijk over. Het ministerie van Economische Zaken gaf het staatsbedrijf Gasunie de opdracht
de warmtetransportleiding aan te leggen met 50 miljoen
euro subsidie erbij. Ondanks die forse subsidie moest de
projectdirecteur Gasunie vorig jaar november al toegeven
dat havenwarmte voor Den Haag zeker niet goedkoper
wordt. Dat kan de technocraten van Gasunie en provincie
blijkbaar niks schelen. Als die Rotterdamse warmtepijp
doorgaat zit Den Haag voor meer dan dertig jaar vast aan

de belangen van het Rotterdamse Haven en Industriecomplex (HIC) en van Eneco dat inmiddels in Japanse handen
is. Een eerlijke en betaalbare Haagse warmtetransitie is
dan een illusie. Gemeenten als Delft, Rijswijk en Leiden
willen wel aan de havenwarmte. Den Haag beschikt al
over een lokaal warmtenet en lokale restwarmte en kan
havenwarmte missen als kiespijn. Het is schandalig hoe
dit project wordt doorgedrukt. Dat slechte plan bestrijd ik
al jaren en daar blijf ik mij voor inzetten.”

Aan welke projecten van de afgelopen tien jaar
denk je met voldoening terug?

“Bij de Coöperatie De Volharding (Cuvo) heb ik het voor
elkaar gekregen dat crematorium Haagse Duinen, zeer
milieuvriendelijk kon worden ontwikkeld. Voor de CO2
die vrijkomt bij het cremeren hebben we een CO2-compensatieprogramma bij Trees for All. Eigenlijk wilden we

‘DE HAAGSE KUSTSTROOK
WORDT STEEDS MOOIER
EN BELANGRIJKER’
voor ieder overleden lid een boom planten. Maar er is gewoonweg te weinig plaats om zoveel bomen per jaar in de
stad te planten. We zoeken nu contact met het Zuid-Hollands Landschap om te kijken of we daar bomen kwijt
kunnen. Allerlei duurzame initiatieven worden voor de
coöperatie uitgedacht en uitgevoerd door de Bomenstichting De Volharding. Ik voel me betrokken bij de gewone
en minderbedeelde Hagenaar, zoals De Volharding dat al
doet vanaf 1880.”
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“Je bent een aardiger mens

door bezig te zijn
met natuur”

Als je Heleen Verduijn (57) voor het eerst ontmoet zie je een stralende glimlach.
Later in het interview werd me dat wel duidelijk want, ‘je bent een aardiger mens
door bezig te zijn met de natuur. Omdat er zoveel te ontdekken valt, dat maakt je
blij en het houdt nooit op,’ aldus Heleen.
Tekst en foto’s John Navarro

W

e ontmoeten elkaar natuurlijk in een bos waar
tijdens de wandeling je steeds
weer opmerkzaam wordt gemaakt op al hetgeen de natuur te
bieden heeft, en dat is prachtig.

Hoe ben je zo’n liefhebber
geworden voor flora en fauna?

Heleen lacht. “Ik ben een boerendochter uit Zeeuws-Vlaanderen
waar mijn ouders een boerderij
hadden. Een zogenaamd, gemengd bedrijf. Ik ben opgeroeid
tussen de dieren en midden in
de natuur. Als kind was ik altijd
buiten en daar ligt de basis van
mijn liefde voor de natuur. Mijn
broer heeft het bedrijf later over-

genomen en ik belandde op de
Middelbare Tuinbouw School in
het Westland. In Zeeuws-Vlaanderen was geen tuinbouwschool
in die tijd. Ik had best boerin willen worden maar het loopt nou
eenmaal niet altijd zoals je zou
willen.”

Hoe ben je in Naaldwijk
terecht gekomen?

“Ik ontmoette een leuke jongen
uit het Westland die later mijn
man is geworden, zo kwam ik
in het westen van Nederland terecht. Dit is een streek waar veel
aan de hand is en dat trok me
wel. De natuur is tenslotte overal, alleen moet je het wel zien.”

Langzamerhand ben je een
bekend figuur geworden en
doe je mee aan films, documentaires voor TV, radio en
internet. Je hebt zelfs landelijke bekendheid gekregen. Hoe
is dat gegaan?

Weer lachend. “Ja het is soms wel
een avontuur. Veel mensen vragen mij wat te vertellen over de
natuur maar ook over schapenkuddes en natuurlijk andere dieren. Er is zoveel te vertellen, dat
houdt nooit op en mensen vinden het interessant en het maakt
ze vrolijk. En inderdaad, die landelijke bekendheid was een echt
avontuur. SBS6 maakte in 2017
een programma, ‘Boswachter ge-

zocht”. Welke natuurliefhebber
wilde boswachter worden op het
eiland Texel? De voorwaarden
was wél dat als je zou winnen je
bereid moest zijn écht op Texel te
gaan wonen. Mijn man vond het
prima, hij zou meegaan. Ik heb
contact opgenomen met SBS6,
er waren 400 kandidaten. Nou,
dat wordt niks, zei ik nog tegen
mijn man. Op een dag werd ik
gebeld door de redactie van het
programma en was na een lange
voorselectie de keuze op mij gevallen. Ik was bij de laatste tien
kandidaten die mee mochten
doen aan het programma. Nou
dat bracht heel wat reuring met
zich mee. Uiteindelijk werd ik

In de natuur valt altijd iets te ontdekken.

Leef de zomer
Nu de corona-epidemie door
vaccinaties op de terugtocht is
begint het leven weer zijn normale vorm aan te nemen.

De terrassen zijn opengegaan
en bij De Volharding houden
wij voor onze leden binnen
niet al te lange tijd weer onze
succesvolle bingo-activiteiten
op twee locaties, Florence Gul-

denhuis en onze ruimte aan de
Roggeveenstraat.
Ook Menuutje Blijmaker zal een
verrassende wending krijgen
door met wisselende gastkoks
een gevarieerd driegangenmenu aan te bieden uit verschillende landen.
En wat denkt u van bloem-

vijfde. Daar was ik best tevreden
mee. Ja de bekendheid kwam
daardoor ook, zeker hier in de
regio en verder. Heel leuk maar
het werd alleen maar drukker.”

Je bent lid van diverse natuurorganisaties, hoe kun je dit
allemaal bijbenen?

“Ach ja. Je rolt van het een in
het ander. Juist door lid te zijn
van die organisaties kom ik op
vele natuurplekken door heel
Nederland. Maar ik ben ook zogenaamd ‘Wad-wachter’. Dan
gaan we een week naar de Waddeneilanden, staan daar met een
Pipokar langs een ﬁetsroute, en
iedereen die interesse heeft in
wat zich afspeelt op het wad
geven wij uitleg. Hele leuke verrassende ervaring voor heel veel
mensen waar we veel waardering van krijgen. Ook met het begeleiden van schaapskuddes op
Texel en in Monster houd ik mij
bezig. En zo gaat het maar door,
altijd met plezier!”

Heleen zal in De
Volharding Krant
voor elk jaargetijde
een artikel maken.
Daar verheugen we
ons nu al op!

schikken? Leden hadden veel
belangstelling voor het maken
van mooie bloemstukken onder
begeleiding van Anneke de Mik.
Dát gaan we ook weer oppakken.
Houd onze website in de
gaten voor actuele informatie
over onze activiteiten
www.devolharding.nl
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Herstel met Amita

van coronaklachten
Amita Sitaram is een ervaren fysiotherapeut, die regelmatig gezondheidstrainingen verzorgt voor leden van De Volharding. Zij
zal met enige regelmaat artikelen schrijven voor onze krant over
gezondheid en bewegen. Nu het einde van corona langzamerhand in zicht is gaat de aandacht steeds meer uit naar
mensen die aan het herstellen zijn. Amita geeft een aantal
belangrijke aanbevelingen om weer op kracht te komen. Maar
ook als je geen coronapatiënt bent geweest, komen de oefeningen uw gezondheid ten goede, want bewegen houdt je jong!

Fysiotherapeut Amita Sitaram

G

ezondheid is belangrijk voor de kwaliteit van leven, zeker als je ouder wordt,” zegt
Amita. “Mensen kunnen er zelf veel aan doen met oefeningen die eenvoudig zijn
en het lichaam niet zwaar belasten. Een dagelijks blokje om voorkomt al veel klachten
en wandelen kun je altijd, weer of geen weer, en het kost geen geld,” zegt Amita lachend. “Maar ook gezonde voeding, zeker als je ouder wordt, is belangrijk om simpele
klachten te voorkomen. En ouderdom is tegenwoordig eigenlijk relatief: het is maar hoe
je in het leven staat en of je ook je geest traint. Ik adviseer mensen altijd mee te blijven
doen in de samenleving en contacten te zoeken en te onderhouden. Als fysiotherapeut
krijgen wij nog wel eens mensen die door geestelijke problemen ook fysieke klachten
krijgen. Dat moet je zien te voorkomen. Mijn motto is: blijf gezond door te bewegen
dan leeft je gelukkiger.”
Lees de volgende tips, ze kunnen je helpen bij een sneller herstel!

1

• Eet gevarieerd en zoveel mogelijk verse producten
• Eet eiwitrijk, bijv. vlees, noten, zuivel en kaas

6

Doe elk uur een ademhalingsoefening

7
8

• De fysiotherapeut geeft jou ademhalingsoefeningen mee
die je thuis kan doen.

• Ademhalen op een juiste manier kan de benauwdheid verlichten

2

Blijf in beweging, ook als je klachten hebt!

Eet gezond

5

Ademhalingsoefening bij benauwdheid

•
•
•
•

• Wandel en ﬁets meerdere keren per dag 10-20 minuten (als dat gaat)
• Beweeg op een lage intensiteit. Je moet hele zinnen kunnen blijven
praten tijdens het bewegen
• Rust na het oefenen goed uit
• Probeer elke dag iets meer te bewegen

Als je tijdens je herstel ernstige klachten of beperkingen blijft ervaren, kan de
huisarts of medisch specialist je doorverwijzen voor herstelzorg. Dit kan bestaan
uit fysiotherapie/oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. Deze zorg
wordt tot 1 augustus 2021 onder voorwaarden vergoed uit het basispakket.
Een belangrijke voorwaarde is dat je meewerkt aan onderzoek naar het
effect van de herstelzorg. Voor de fysiotherapie/oefentherapie geldt een
maximum van 50 behandelingen in 6 maanden tijd. Voor paramedische
herstelzorg na COVID-19 geldt het eigen risico.

Wat kunnen wij als fysiotherapeut voor u betekenen tijdens of na een
corona-infectie? Tijdens de ziekte is er vaak sprake van benauwdheid en
een achteruitgang van het dagelijks functioneren.

Start vandaag nog met een gezondere leefstijl
Neem de tijd voor je herstel: langzamer is in dit geval sneller!
Verdeel activiteiten over de dag en neem tussendoor rust
Zorg dat je voldoende slaapt
Verlaag elke vorm van stress en angst; breng meer tijd door in de natuur
(tuin, park of bos)
• Rook je? Stop met roken of zoek hulp bij het stoppen
• Zorg voor een schone leefomgeving en lucht de kamers in
huis regelmatig door

Herstelzorg COVID-19

Fysiotherapie

Herstellen na COVID-19
Niet iedereen ervaart klachten na COVID-19 gehad te hebben.
Anderen kunnen milde tot ernstige beperkingen ervaren zoals:
• Conditiegebrek en vermoeidheid
• Verminderde spierkracht en spierpijnen
• Ademhaling moeilijk en moeizaam
• Verminderde concentratie

Foto:
John Navarro

Train je spierkracht

• De fysiotherapeut geeft je oefeningen mee die het beste bij jou passen
De fysiotherapeut bespreekt met je hoe vaak je deze doet

9

Voor alle oefeningen geldt:

3
4

•
•
•
•
•

Een serie (10 x) en dit 2-3 series herhalen
Tussen elk serie een minuut pauze
Is de oefening te zwaar: verlaag tempo of serie
Veiligheid staat voor op: gebruik indien nodig steun bij het oefenen
Bij twijfel over een oefening of je krijgt hartklachten of benauwdheid:
overleg met arts of fysiotherapeut

10

Veel sterkte en gezondheid toegewenst!
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Allie Simonis
over Scheveningen:

‘Het kan het
Saint-Tropez
van de
Noordzee
worden’
Een stad achter de duinen met een
vissershaven voor de deur zorgt
ervoor dat de vis altijd vers is. Constant Martini in gesprek met Allie
Simonis over familie, de haven en
de stad. Opmerkelijkste uitspraak:
‘Maak van Scheveningen het SaintTropez van de Noordzee. We hebben hier echt alles: het strand, de
zee, de stad en Simonis.’
Door Constant Martini

Hagenaar of Scheveninger?

“Ik ben een echte Hagenees. Ik heb recht van spreken.
Mijn ouders waren al getogen hier, werkten en leefden
hier in de binnenstad en later hadden zij een kraam op de
Haagse markt. Hagenaar, dat is een gevoel. Geboren zoals
zovelen Hagenaars in de kraamkliniek aan De La Reyweg.
In mijn jeugd woonde ik tegenover de markt in de Herman Costerstraat. Scheveninger ben ik ook, in die zin dat
ik hier nu werk en me zeer verbonden voel met de historie van dit vissersdorp. En natuurlijk ook omdat het de
laatste veertig jaar de plek is voor mijn bedrijven: de rokerij, de viswinkel, de markt en de restaurants. Allemaal
samen met mijn broer en de families zijn opgebouwd.”

Vis van Simonis is een begrip.

“Ja, in de Rode Leeuwstraat, achter de Brouwersgracht, stond
onze palingrokerij. Met een grote pijp. De stadvernieuwingsplannen uit de jaren 80 leidden ertoe dat deze functie niet op
die plek kon blijven. We wilden in de stad blijven en zo kwam
het dat we naar Scheveningen zijn vertrokken.”

Ondernemer Simonis is ook een begrip. Toch leek het er
aanvankelijk niet op dat je visboer zou worden?

“Naast dat ik een praktische en nuchtere man ben, kon

ik ook nog eens goed leren. Zo goed, dat ik arts ben geworden. Overigens niet de enige, want een broer is ook
dokter geworden. Maar hij is net als ik teruggegaan naar
de oorsprong. De vishandel. Bij de rokerij zat een winkeltje, eigenlijk als bijzaak. In de afgelopen veertig jaar is dat
langzaam en doelgericht verder uitgebouwd. Kijk, je kunt
veel creativiteit kwijt als je ondernemer en handelaar bent.
Houd altijd de klant voor ogen. Wat maakt hem of haar
tevreden, lever waar voor je geld. Klanttevredenheid in de
eerste plaats en later bij de restaurants de klantbeleving.
Ze moeten het leuk vinden om een visje bij je te eten.”

Je bemoeit je ook met de omgeving en dan kom je wel
blokkades tegen.

“Hoe zal ik het zeggen? Kijk, je ziet zoveel mogelijkheden
om ergens een mooie zaak ergens te creëren, én je wil dan
aan de slag. De hele ontwikkeling van de afgelopen vijftig
jaar in Scheveningen is spectaculair. Het meegroeien van
die ontwikkeling stuit vaak op nostalgische belemmeringen. Tot voor kort keek men naar de haven en zag daar
nog de honderden loggers liggen met die mooie vlaggen.
Vlaggetjesdag. Dat beeld bestaat nog in de geest en in
het gevoel. De werkelijkheid is anders. Kijk naar ons. Simonis geeft alles bij elkaar genomen op pre-corona basis

ongeveer 350 mensen werk. Kijk je naar de directe werkgelegenheid in de visserij dan zijn dat nog enige tientallen arbeidsplaaten. In het machtige witte stadhuis bestaat
weinig gevoel voor de ontwikkelingen in Scheveningen.
Het is de afgelopen dertig jaar altijd veel overleggen, veel
wisselingen van ambtenaren en wethouders. Bij mij overheerst het gevoel dat de behoefte aan openbaar vervoer
en aan parkeeroplossingen geen prioriteit heeft, ‘doen we
later, we zien wel.’ Er is geen strakke visie op de toekomst
van het havengebied, niemand durft uit te leggen dat achterom kijken naar de vertrokken loggers geen richtlijn is
voor de toekomst. De truc voor de ondernemers is om
in dit mijnenveld een goede oplossing te vinden. Maar
ik klaag niet hoor, want het wordt zeer langzaam, maar
zeer zeker, steeds beter. Het grappige is dat we in de Rode
Leeuwstraat een rokerij met pijp hadden en dat we een
paar jaar geleden weer een gebouw hebben gekocht met
een industrieel monument, de, nu functieloze, oude pijp
van een palingrokerij. Ook daar zal binnen een paar jaar
een restaurant of andere Scheveningse activiteit komen.”

Een familiebedrijf is dat niet moeilijk als je
ambitieus bent?

“Het geeft natuurlijk wel veel voordelen. Er zijn geen aan-
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‘Als Hagenaar moet je goed oppassen
wat ze met de stad doen’

NOS-journalist Ron Fresen zou meteen gaan huilen als hij geen Hagenees zou zijn. Foto: Piet Gispen

‘WE HEBBEN HIER
ECHT ALLES:
HET STRAND, DE ZEE,
DE STAD EN SIMONIS’

We hebben nog een naam in de vis die er mag zijn.
Roeleveld.

deelhouders die hun focus op geld hebben. Je hoeft ook
niet marktonderzoeken te laten verrichten of spreadsheets
te maken of businessplannen te schrijven. Als je de klanten
begrijpt, gevoel hebt voor de stad en je snapt de handel dan
weet je hoe je moet ondernemen. Een familiebedrijf zoals
het onze werkt met elkaar. Mijn zoon Alain bijvoorbeeld is
nu de volgende generatie die – ofschoon hij bedrijfskundige is – ook in de vis heeft gewerkt en nu de restaurants
leidt. En je moet natuurlijk aandacht aan alle betrokkenen
geven, en in een familiebedrijf is dat ook aan je familie. Ik
vind het fantastische dat we na corona met de hele familie
allemaal, een boottocht gaan maken in het kader ons 40-jarige huwelijk. Dat is een feest, dat geeft een kracht aan ons
familiebedrijf. Ik zie daar echt ontzettend naar uit.”

“Als Hagenaar moet je goed oppassen wat ze met de stad
doen. De stad is van ons. En niet van de politiek. Als jij je
niet met de stad bemoeit, dan bemoeit de stad zich met
jou. Je moet als burger en zakenman steeds proactief kijken: waar gaat de stad, waar gaan de inwoners naar toe?
En daar moet je aan mee werken.”

afgedwongen. Het was een oplossing voor de Vogelwijk,
niet voor het voetbal. Het uit het hart van de stad halen
van ADO, verplaatsen naar een bedrijventerrein, is ook
meer losknippen dan samenbinden. Maar het zal wel te
maken hebben met het niet in Den Haag wonen van het
management en bestuur van onze grote bedrijven dat
er geen liefde voor de club of stad is. Aegon sponsort
geloof ik Ajax. Ik vraag me altijd af waarom het bestuur
van ADO niet in staat is geweest een programma te ontwikkelen waarin ze iedereen weer aan hun kant krijgen.
De Engelse clubs – die zoveel last hadden van hooligans – slaagden daar wel in. Daardoor is daar een positief clubgevoel ontstaan. Ik denk dat het bestuur waar
Woody Louwerens deel van uitmaakte wel een goede visie had, maar helaas is dat ook weer gesmoord in gebrek
aan geld en goede bedoelingen.”

Houden we wel genoeg van Den Haag?

Hoe ziet Den Haag er over 35 jaar uit.

“Mijn buurman hier bij de visafslag, die zie ik niet zozeer
als concurrent. Het is een buurman en collega. Het is wel
opvallend dat ook Roeleveld zich van een vishandel heeft
ontwikkeld naar een restaurantbedrijf. Zij zitten meer in
het Statenkwartier.”

Je neemt deel aan allerlei overleg met als insteek dat
je invloed wilt uitoefenen op een beter Den Haag.

“Dan ben ik een voetbalfan. En ADO is wel mijn club.
Maar nu ze duikelen, denk ik wel eens dat de plaats
op de ranglijst de kwaliteit weerspiegelt van de betrokkenheid van het bedrijfsleven en de Haagse bevolking.
Het voetballeven in Den Haag heeft de nekslag gekregen toen de fusie tussen Holland Sport en ADO werd

“We moeten Scheveningen ontwikkelen met dezelfde
kracht waarmee het 35 jaar geleden allemaal begon.
Maak van Scheveningen het Saint-Tropez van de Noordzee. We hebben hier echt alles: het strand, de zee, de stad
en Simonis.”
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Doe mee met de HOFPAS
Nu het normale leven weer op gang komt is de HOFPAS-ledenpas van de Coöperatie De Volharding natuurlijk weer volop bruikbaar. De deelnemende winkeliers ontvangen u graag en geven
op vertoon van de pas interessante voordelen. Daarnaast zijn er regelmatig speciale acties van de
deelnemende aanbieders te vinden in deze krant, op Facebook en Instagram en in de nieuwsbrieven. De proef om met de pas te kunnen sparen en betalen hebben we door de corona-situatie moeten stoppen, de pas geeft nu alleen nog korting en andere voordelen. In deze krant vindt u een
overzicht van de deelnemers, zoveel mogelijk per stadsdeel gegroepeerd.
Wanneer u als ondernemer wilt deelnemen aan de HOFPAS kunt u zich aanmelden via
de link naar de website van de hofpas: www.dehofpas.nl/Partner-van-de-hofpas-worden
Als u vragen heeft kunt u een berichtje sturen naar ons Hofpas-team
via het email-adres info@dehofpas.nl.

DE HOFPAS-PARTNERS
BENOORDENHOUT
De Bakery B.V.
Lunchroom Eigenweiss
Paluco
The Clipper
The Upside Cafè
Toko Batavia

SEGBROEK

Colors Fashion Den Haag
Jantje The Veggie Doctor
Mia’s Manifesto
OhOhDenHaag Kroegentocht
Praktijk voor Houding & Beweging
Tempo Fiets

VRUCHTENBUURT

Bistro Berg & Dal
CSMBK Culturele stichting
HKV Achilles
Van Erkelens Optiek

DUINOORD

Bakkerij Hessing
Bloembinderij van der Maat & Van langeraad
Haagse Kookschool
Happas Catering
La Mesa Kookwinkel
Lunchroom Le Provence
Vishandel SamSam

BEZUIDENHOUT

College damesmode
Hofhouse
Joes Shop
Kenyan Delicacies
La Baderina
LoefBoek
Phone-Fixers
Pizzeria Ristorante Taormina
Sannie’s Comfort Food
Sarinande at Noon
Sushi Time
The Fitness House
ViaRosa

SCHILDERSWIJK

Bewoner Tours
KMI Musicbank
Muziekcentrum 1001 Nachten
Partyzz!
Taxi Bedrijf Den Haag

DEN HAAG CENTRUM

‘t Goude Hooft
Ajnemra Haute Couture
Any Frame Lijstenmakerij
Artshop Miranda
Bar Bistro De Twee Heeren
Bar Eleven
Barbershop Toensi
Berry Rutjes Hoedenontwerper
Beukers Dierenshop
BG Coaching
Brasserie Mauritshuis
By J&M
Cafè de Koos
Cafè de Stad
Cencalli, La Casa del Maíz

Coats Leermode
Da Lina Little Italy
De Hofgalerie
De Sierkan
Diya Tailors
Dudok
Duurzaam Den Haag
Eat Company
Edisons Verlichting
EIBER BIER
Espresso Perfetto
Eten bij werelds
Filmhuis
Filya Indoor Garden
Fitness Avenue
Fratelli
Gordijn Wereld
Haagshopje
Hague5
Happy Tosti
HCH gallery / Guus van Eck Shop
Holland Souvenirs
Hop en Stork
Hotel Des Indes
Humanity House
Indonesisch Restaurant Soeboer Lederhuis Tekin
Jewellab - Roos van Soest
Juweelco Juweliers
Kado om de hoek
Kopi Kopi
La Bodeguita
La Fenice Italiaans Restaurant
Lekker Brood Bakery
Madal Bal Biologische Supermarkt
Made Conceptstore
Mazo Brasserie
Michael Barnaart
Minimarkt
Museum Bredius
N&M Tapijt
Nanny Nina
Omar Munie The Hague
Ooievaart
Oranjeboot Den Haag
Panyvino-ByPaulo
Pinocchio Ristorante Pizzeria
Poke & Avocado
Poke Labs
Qookies
R.M. Schippers Lijsten
Restaurant Baryo Pilipinas
Restaurant LaSalle
Restaurant Mogogo
Restaurant Yip
Sabsy Cake Dreams
Sebahat
Smelik & Stokking Galleries
Spar City
Stahlecker Behang
Stars & Stripes Dumpstore
The Dutch Souvenir Cafè
The Outside
The Poke Bar
Van Kleef slijterij, g.handel & dist. museum
Vorm & Transitie
Wandeltour Rondje
Wiener Konditorei
Willemsvaart Rondvaart
Yoga en Meditatie Diana van Gelder

ZUIDERPARK

Cafè Boom
Cafetaria het Hadewychje
De Gouden Wok
GWD Reclame
Haagse Stadswijngaard

Romy den Ouden van restaurant, hotel & Spa Savarin in Rijswijk.

LOF Catering Sportcampus
Midgetgolf
Resto van Harte Haaglanden
Selfline Kappersopleidingen
Soba Restaurant & Cafè
Waroeng Soeboer Garden
Zuiderparktheater
regentessekwartier
Cafè Boom
Cafetaria het Hadewychje
De Gouden Wok
GWD Reclame
Haagse Stadswijngaard
LOF Catering Sportcampus
Midgetgolf
Resto van Harte Haaglanden
Selfline Kappersopleidingen
Soba Restaurant & Cafè
Waroeng Soeboer Garden
Zuiderparktheater

MARIAHOEVE

Adem- en ontspanningstherapie
DiamantTheater
Hozee Tweewielers
In je Kracht - Carme Almarza
Toko Anugerah

LOOSDUINEN

Bonel Collections
Brasserie Ock
De Uithof
Demelinne Hockey
Hanrit opticiens - audiciens
Hatha-yoga en meditatie
MS Pedicure
Skincare By Diane
Stichting Building Better People
Tasty Dreams

LAAKKWARTIER

Laak Bike
Maison The beauty in my zone
Meubelstoffeerderij Ton
SuperLeukeUitjes.nl
Taxi HTMC
Tandoori Restaurant Lasanie

HOFKWARTIER

Eatalia Delicatessen
Persian carpets
Triana Tapasbar en Restaurant

VALKENBOSKWARTIER
Bokstijn Feestartikelen
Haaitek
Lunaveda Health & Wellness
Sanford & Son
Yogoya

KIJKDUIN

Blow Beach House
Chase Concept Store
Chicoleo Mexican & Steakhouse

ZEEHELDENKWARTIER
Apotheek Prins Hendrikplein
Bacco Perbacco
Balanzs
Batavia Boeken

Comfortland
Coop Prins Hendrikstraat
Court Garden Hotel
Crunch Cafè
De Behandelkamer
De Prinsekelder
De Vegetarische Toko
de Volharding
Engelien
Gomsa
Haar Opera
Hauf
Heavy Cuts Hairstyling
Heinde & van Verre
Herbal Spirit
Herstelsnel.nl
Hotel Sebel
J. Knops mondhygienist
Karsten & Kuiper
Kinderboekwinkel Alice in Wonderland
Komp u ter hulp
Lunchroom De Javaanse Vlam
Marcello’s | Art Factory and Rock Gallery
Menu-thuis.nl
Morcus Planten en Bloemen
Namastè Cafè
Night 2 Night
O’Casey’s Irish Pub
Pas du Poespas
Pied-a-Terre
Present Living
Pret-a-Porter by Anne Marie
Restaurant Amici
Restaurant Pearl
Ridders Kaashuis
Roda Kantoorboekhandel
Rolf Goedman Lijstenmakerij
Smokeys Spareribs
Supermarkt Mikros
Tri Tunggal Indonesisch Restaurant
Uitvaartbloemist Momentum Florum
Urban Restaurant Hendriks
Wake Up Yoga
Waroeng Soeboer
Warung Kromo
Watt Design
Wauw

LEYENBURG

Advocatenkantoor Gopal
Bab Mansour
Bloembinderij van der Maat
Dosha Praktijk Den Haag
Food Board Nederland
Hairstyliste JSPN
Opticus brillen & contactlenzen
Schoen- en Sleutelservice
Theater Dakota

GEUZEN- EN STATENKWARTIER
B-aparthotel Kennedy
Chox Chocolaterie
CityCruiser Tours
Crust House Pizza
Kiekjedag.nl
Pluter-Jupito
Poelier Ammerlaan
Speelgoedwinkel De Wissel
World Forum The Hague

SCHEVENINGEN
Alohasurf
Beleving aan Zee
Blue Lagoon

Boulevardtrein
Cafè De Bayonne
Carlton Beach Hotel
Curves
De Hollandsche Hap
De Pier Pannenkoeken
De Waterreus
DownUnderBeach
Duo Eten & Drinken
Ernies
Escape Room Unlock
Flitz-events
GlowGolf
Grand Cafè Restaurant Vitesse
Haagsche Stadsfiets
Happy Moodz
Hart Beach
Kitchen Rani
La Tavola Ristorante
Lindobeach
Livept
Mezze Arabische Tapasbar
Powerboat
Restaurant De Indo
Scooterhuis
Skyview De Pier
Sol Beach
Steam
Strandpaviljoen De Staat
Suikervrij Leven
Tennisvereniging Thor De Bataaf
Thai Lanna Traditional Thai Massage
The Hague Beach Stadium
Topkapi Sense Restaurant
Uw Winkeltje
Veni Vidi Pizza

BINCKHORST

Amaze Escape Events
Binckse Belofte
Fenix Theatermakers
Goddess Of Colour
Outletsportschoenen.nl
Restaurant Esloo College
StudentenKarwei
Verhuisbedrijf Direct
Wouter de Moel Drumles en Gitaarles
Wowzone Outdoor Lasergame Paradijs

LEIDSCHENVEEN
Active Health Center
ADO Den Haag
Carpediem Voetreflex
Gladys P. Nut

BOMEN- EN BLOEMENBUURT
Bij Paul
Bloemen van Denise
Bos Optiek
Clubvit
Daleman Lijstenmakerij en Kunsthandel
De Opkikker
Dit is Waar
IJssalon De Lorenzo
Indian Curry House
Iris Bloemen
Keets fashion
Medellín Secret
Palembang Indonesisch Restaurant
Passie Fashion Cafè
Refill City
Restyle
The Upside Café
Vomfass
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Na de prik komt de vrijheid
Opluchting overheerst, de vaccinaties lijken goed te helpen
tegen corona, velen zijn ook blij dat de prik achter de rug is.
Door Margreet Hoﬂand

O

p 4 juni wordt demissionair minister
van Volksgezondheid Hugo de Jonge gevaccineerd en dat komt uitgebreid
in het NOS-journaal. Dat hij het niet leuk
vindt, is goed te zien. Voorafgaand aan de
prik, als hij op de stoel plaatsneemt, verschijnt er heel even een angstige blik in
de ogen boven het donkerblauwe mondkapje. Het moment waarop de naald in
zijn bovenarm verdwijnt, komt close-up in
beeld en lijkt veel langer te duren dan bij
de gewone burger.
Het heeft een ofﬁciële naam: ‘injectiefobie’ ofwel ‘prikangst’. Het lichaam reageert alsof het krijgen van een injectie
een enorme dreiging is en beantwoordt
dat met een paniekgevoel, zweten, een
hoge hartslag, verkrampen of ﬂauwvallen,
soms alles tegelijk. Alleen al het zien van
een naald die in een arm verdwijnt, kan
bij sommigen een ernstig gevoel van onbehagen oproepen. Coronatijd is voor hen
dubbel onprettig, want steevast bij elk
item op TV of bij het openslaan van een
krant, wordt het moment van de prik getoond. Het lijkt alsof er niet over vaccinatie gesproken kan worden, zonder daarbij
te laten zien hoe de naald in de bovenarm
verdwijnt.
Een prikfobie is gênant voor degene die
het heeft, maar recente onderzoeken hebben vastgesteld, dat het in de genen zit
en erfelijk is. Je kunt er niets aan doen.
Niemand hoeft zich dus meer te schamen
voor zijn prikangst, zelfs de minister van
Volksgezondheid niet.

De tweede prik betekent vrijheid.

Even uitblazen, maar dan komt het besef dat met de tweede prik een nieuwe fase begint. Foto’s Piet Gispen
Het geeft enigszins troost. Ook voor mij
nadert het moment van de vaccinatie onverbiddelijk. Voorafgaand moet een formulier ingevuld worden en een van de
vragen is: bent u wel eens ﬂauw gevallen
na een vaccinatie? Tot mijn schande moet
ik dat met ‘ja’ aankruisen.

Braafste jongetje

De priklocatie is in het ADO-stadion. Van
veraf wordt iedereen al op de juiste rijrichting geattendeerd door een medewerker
in een ﬂuorescerend geel hesje, hoewel
het bijna onmogelijk is om fout te rijden.
Om de hoek staan nog twee gele hesjes
en het parkeerterrein is vergeven van de
rood-witte pylonen, er kan alleen maar
stapvoets gereden worden. Het ‘verkeer’
wordt met strakke hand geregeld. Er kan
niet meer dan een decimeter van het rijpad
afgeweken worden. Eén enkele auto wordt
met breed gespreide armen tegengehouden voor een voetganger op het speciaal
aangelegde zebrapad.
In het stadion wordt de bezoeker direct opgevangen en er nadrukkelijk op gewezen
dat het mondkapje gedragen moet worden en dat formulier en identiteitsbewijs
klaar gehouden moeten worden. Ook als
hij dat allemaal al doet. Drie meter verder
wordt ernstig de stip aangewezen waarop
hij moet gaan staan. Even bekruipt mij het

gevoel dat Hugo de Jonge het allemaal té
goed wil regelen om het braafste jongetje
van de klas te willen zijn, of misschien
zocht hij gewoon wat aﬂeiding totdat het
gevreesde moment ook voor hém aangebroken was.

letten of je wel in je hok bleef zitten en of
je geen trombosebenen kreeg. Nu zie ik er
maar twee en hangt er een jolige sfeer, er
worden zelfs grappen gemaakt: “Nou mevrouw, u kunt er weer tegenaan hoor! We
hopen u hier niet snel weer terug te zien.”

De jongen achter de balie heet Jeroen, dat
staat op zijn badge. Hij doet er lang over
om alles op de computer te controleren
en kijkt mij dan doordringend aan. Ik herinner mij opeens het kruisje op mijn formulier. Ik moet eerst langs de dokter, een
vriendelijke gebruinde man, die vertelt dat
ik er ook bij kan gaan liggen als ik dat wil.

Een ander vertelt over de vakantie die al
geboekt is en dat oma weer op bezoek kan
komen. De meeste hokjes zijn weggehaald,
nu staan er stoelen op anderhalve meter
afstand. Bij sommigen straalt de opluchting
van het gezicht. Iemand krijgt een glaasje
water, een man maakt zwembewegingen
met zijn geprikte arm, twee anderen

De medewerkers van de GGD zijn allemaal uiterst vriendelijk
en opgeruimd. Voor hen is dit een uitje in de saaie coronatijd.
Terwijl de bovenarm ontbloot wordt, begint de prikverpleegster
een gesprekje om mij af te leiden, maar het is zo gebeurd.
Vakantiegevoel

De tweede keer is beduidend anders dan
de eerste keer. Het is al bekend dat de vaccinaties helpen, de sfeer is wat losser, er
zijn veel meer jonge mensen. Zes weken
geleden waren er nog aparte hokjes, waar
iedere geprikte een kwartier moest wachten en gecontroleerd werd op onverwachte reacties. Een stuk of twintig mensen
van het Rode Kruis moesten toen nog op-

leggen met een gekweld gezicht hun hand
op de zere plek. De meesten turen op
het mobieltje. Voor hen is deze absurde
toestand al bijna normaal geworden.
Ook ik ben opgelucht. Een enorm gevoel
van vrijheid overvalt mij. Als ik naar huis
rijd zegt mijn GPS: ‘Sla rechtsaf om op de
Donau te komen.’ De Donau? Ik kan niet
wachten!
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Haagse Persprijs De Volharding

naar De Groene Amsterdammer
David Davidson en Rasit Elibol van De Groene Amsterdammer hebben de Haagse Persprijs De Volharding gewonnen voor hun
diepgaande reportage over de criminaliteit
in de Weimarstraat. De journalisten deden
minutieus onderzoek naar de betrokkenheid
van enkele families bij de handel in drugs
in de straat. “Het is fantastisch dat we deze
prijs hebben gewonnen, maar die straalt ook
af op de buurt. We hebben het samen met
de bewoners gedaan,” aldus David Davidson. De prijs bestaat uit een geld bedrag van
3500 euro en het beeldje De Mus van de
Haagse beeldhouwer Loek Bos.
Van onze redactie

Stimulans

Volharding-voorzitter Constant Martini
legt uit waarom zijn coöperatie de prijs
sponsort. “Onze belangrijkste activiteit is
uitvaartonderneming Cuvo, die al sinds
1935 in Den Haag actief is. Toch moeten
we steeds weer laten zien dat we in de running zijn. Zeker nu er zoveel nieuwelingen
op de markt zijn, is het goed te weten dat
er geen moderner en beter geoutilleerd uitvaartbedrijf in Den Haag dan het onze. Mét
het nieuwe sfeervolle crematorium ‘Haagse Duinen’, zonder twijfel het mooiste van
Den Haag.”
Maar De Volharding is ook om een andere
reden een verbintenis aangegaan met de
stichtingen die het jaarlijkse persevenement organiseren. “De Volharding is in de
eerste plaats een organisatie die het maatschappelijk belang dient. We hebben allemaal gezien wat er in de Nederlandse kran-

Foto’s Piet Gispen

tenwereld is gebeurd. Het had een haar
gescheeld of we waren een one-paper-city
geworden. Het publiek moet zo breed mogelijk worden geïnformeerd over wat er in
de stad gaande is. Door de Haagse Persprijs
De Volharding, maar ook door de ‘Luis in
de Pels’, een prijs – niet van ons – die het
beste verhaal over het functioneren van de
lokale democratie beloont, willen we stimuleren dat er weer meer over Den Haag
wordt geschreven.”

Luis in de Pels

De jury die bepaalde wie de Haagse persprijzen krijgen, kende naast Haagse Persprijs De Volharding nog drie
journalistieke prijzen toe:
NRC-verslaggevers Merijn
Rengers en Joep Dohmen
schreven een serie over
de affaire rond de twee
Haagse wethouders van

De Groene Amsterdammer wint Haagse Persprijs De Volharding met artikel over criminaliteit in de
Weimarstraat. Cartoon: Han Busstra

Groep de Mos. Zij ontvangen daarvoor
De Luis in de Pels, een nieuwe Haagse persprijs, die zoals gezegd wordt toegekend
aan een journalistieke productie waarin
het functioneren van de lokale democratie
in Den Haag centraal staat. Het onderzoek
van Rengers en Dohmen richtte zich op de
integriteit van het Haagse stadsbestuur.
Zij onthulden onder meer dat er banden
bestonden tussen ﬁnanciers van Groep de
Mos en de Haagse gokwereld, ook ontrafelden zij waarom de belangrijkste vastgoedambtenaar uit het Haagse stadhuis moest
vertrekken.

De Flaneur

Dit jaar zijn voor het eerst twee eervolle
vermeldingen toegekend. Die prijs heeft
de naam De Flaneur gekregen naar
het standbeeld dat Theo van der
Nahmer maakte van de Haagse
columnist Eduard Elias
(1900-1967),
dat op het
Lange Voorhout staat. Bij De Luis in de Pels
is deze prijs naar Marc Konijn van
weekblad Den Haag Centraal gegaan voor zijn serie over de toenemende dreiging van de zee door
klimaatverandering.
Bij Haagse Persprijs De VolharDe Mus. ding gaat De Flaneur naar Titia
Ketelaar van de NRC voor haar
precies geschilderde portret van het
Haagse Malieveld. Een jaar lang volgde
ze de gebeurtenissen in de huiskamer
van de stad. Van grote demonstraties tot
zwoegende buitensporters. De winnaars
van De Luis in de Pels krijgen samen een bedrag van 2000 euro en een kunstwerk van

David Davidson en Rasit
Elibol zijn de winnaars van
de Haagse Persprijs De
Volharding. De bijbehorende
trofee, het beeldje De Mus,
is gemaakt door de Haagse
beeldhouwer Loek Bos. Ook
kregen de winnaars samen
3500 euro. Elibol en Davidson
ontvingen de prijs voor een
reportage over de gevolgen
van criminaliteit in de Weimarstraat.
Charles Hendriksen. De winnaars van De
Flaneurs ontvangen ieder een kunstwerk
van Mari Hofman.
De Haagse persprijzen worden 21 juni uitgereikt in het Venduehuis in Den Haag.
Vanwege de coronabeperkingen die dan
waarschijnlijk nog gelden kan de uitreiking
alleen op uitnodiging worden bezocht.
De jury van beide prijzen bestond uit: Ineke Bresser, Casper Postmaa (voorzitter),
Christiaan Weijts en Bart Zuidervaart.

Haagse Persprijs De Volharding
wordt gesponsord door De Volharding, een coöperatie die al sinds
1880 in Den Haag werkzaam is.
Uitvaartonderneming CUVO (sinds
1935) is de hoofdactiviteit van
De Volharding.
Persprijs De Luis in de Pels is een initiatief
van ‘Stichting Luis in de Pels’, een fonds voor
politieke en onderzoeksjournalistiek voor de
regio Haaglanden. Zij biedt ﬁnanciële steun
aan journalisten en redacties bij het uitoefenen van hun functie als waakhond van de
lokale democratie in de Haagse regio.
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‘Als we hier toch eens konden wonen!’

Een boerderij
om van te dromen
Project Birckhoeve: van oude
schapenstal tot droomhuis
Ik keek door het raam en dacht één
ding: hier wil ik wonen. Of het haalbaar was wist ik niet, maar hier wilde
ik wonen. Een oude boerderij, met
weids uitzicht over een weiland, en
tóch bij de stad. Het is de start van
Project Birckhoeve: in 3,5 maand
verbouwen we een oude schapenstal
tot duurzame woning.

Maja Landeweer op de zolder van de boerderij. De verbouwing is
dan nog ver weg. Foto’s: Evert-Jan Daniels.

Door Maja Landeweer

M

ijn vriend en ik zijn niet op zoek naar
een ander huis. We hebben het naar
ons zin in het levendige Haagse Regentessekwartier met zijn mooie oude panden,
precies tussen het centrum en het strand in.
Maar dan zie ik op Facebook een oproepje
voor een open dag op de Birckhoeve in
Rijswijk. ‘Zelf bepalen hoe je woont, op een
uniek buitengoed in de Randstad. Wat een
droom! Op Birckhoeve vind je bijzondere
stukjes van een eeuwenoude boerderij die
je kunt omtoveren tot een woning van jouw
dromen. Jij bepaalt uiteindelijk hoe alles
eruit komt te zien. En samen met je buren
deel je al het moois wat deze ruimtelijke
plek te bieden heeft!’
Mijn interesse is gewekt. Meer dan. ‘Zullen
we erheen?’ vraag ik mijn vriend Evert-Jan.
‘Gewoon, voor de leuk?’ Realistisch is het
niet, denk ik, want: hoe ﬁnancier je zoiets?
Maar kijken kan geen kwaad.

de paarden verzorgen en in de moestuin
schoffelen’, aldus de wervende tekst van
‘zelfbouwontwikkelaar’ Steenvlinder. Het
bedrijf koopt onder meer oude scholen en
kantoren op en verkoopt die in stukjes door
als klusappartementen, onder het motto ‘de
mooiste woning bouw je zelf’.
Ineens slaat het toe, het gevoel dat dit mijn
plek is. Dat ik hier wil zijn. Als ik door
het raam kijk van de tussenwoning ben ik
op slag verliefd: een groene weide strekt
zich voor ons uit. Mijn hart begint sneller
te kloppen: als we hier toch eens konden
wonen!
Dan begint een spannende tijd. We melden
ons aan als geïnteresseerde, maar hoe
groot is de kans om er doorheen te komen?
We waren er niet als eersten bij en staan
niet bovenaan de lijst. Goed nieuws. In de
mailbox verschijnt een uitnodiging voor
een nadere kennismaking. Er zijn veel

De idyllische ligging verhult dat een eventuele verbouwing een enorme klus zal zijn.

afhakers. Omdat het te lang gaat duren of
het (ﬁnanciële) risico te groot is, want stel
dat zo’n verbouwing helemaal uit de hand
loopt?

We ﬁetsen naar het randje van Rijswijk, via
de boomrijke Schapenlaan, langs een schapenweitje. Het buitengevoel begint hier al
een beetje. Dan zijn we er: een knus erf
met rondom groen, slootjes, knotwilgen,
paarden, een mesthoop, een opslag met
een tractor en hooi. We zijn niet de enige
kijkers. Overal lopen enthousiaste, stadse
mensen.

We nemen een optie op de helft van de
schapenstal en krijgen zes weken de tijd
om uit te zoeken hoe we dit aan gaan pakken. We gaan kijken met een aannemer en
praten met een architect. Het belangrijkste
in deze fase is het gesprek met de hypotheekadviseur. Het moet kunnen, verwacht
die. Joehoe, we gaan door!
Simpel

Paarden

In ons hoofd wonen we al een beetje op
de Birckhoeve. Het valt steeds meer op dat
we in ons huidige huis omringd zijn door
steen. We missen groen. Onze schuurwoning, zoals zo’n stalhuis heet, krijgt voorzichtig vorm, een architect heeft schetsen
gemaakt. Talloze aﬂeveringen zagen we
van de Netﬂix-serie Grand Designs, over
mensen die hun eigen huis bouwen. Nu

Het is de bedoeling dat de Birckhoeve een
gemeenschapje wordt, waarbij je samen
de dieren verzorgt en de moestuin onderhoudt. ‘Het erf, met ruime open plekken
en authentieke paadjes leiden je van de
stal naar ’t open veld. Onderweg maak je
een praatje met de buren, of voer je de
kippen. Wie wil kan de mouwen opstropen,

De schapenstal was nog niet zo heel
lang geleden in gebruik.

gaan we zelf aan de slag. Een geweldig
gevoel. We beginnen simpel, dan poppen
er steeds wildere ideeën op (glas van onder
tot boven aan de achterkant) en keren we
terug naar eenvoud, want de welstandcommissie dicteert.
De hekken, waar de schapen achter stonden, staan nog in het gebouw. Het is best
een gek idee: we betalen veel geld – want
ja, het is wel de Randstad – voor een oude
schuur, een dak met muren. Dat vindt ook
de geldverstrekker, blijkt een half jaar na
het eerste gesprek met de hypotheekadviseur. We moesten lang wachten, omdat de
vergunning voor het project nog niet rond
is, maar nu komt het koopmoment dichterbij en zijn we terug bij de hypotheekadviseur. Zag het er eerder nog zo zonnig uit,
nu het menens wordt, krijgen we een ‘nee’.
Ons project lijkt in duigen te vallen. Dag
droomwoning. Of toch niet? Lees verder in
deel 2 van deze serie in het herfstnummer
van De Volharding Krant.
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De schaduwzijden van

de Spaanse zon (2)
In de voorjaarseditie van De Volharding Krant ging Jan van der Ven,
journalist en lid van de ledenraad van de Cuvo, op zoek naar de
geschiedenis van het dorp Colera, niet ver de Frans-Spaanse grens.
Zijn speurtocht in nationale en internationale archieven bracht de
Spaanse Burgeroorlog met één muisklik dichtbij. In deel 2 zet hij zijn
zoektocht voort.
Door Jan van der Ven

H

oe vaak het stalen ontwerp van Eiffel, dat het dal van het dorp Colera
overspande, werd gebombardeerd gedurende de Spaanse Burgeroorlog valt niet
meer na te gaan. Bronnen die ik in diverse archieven raadpleegde, spreken elkaar
soms tegen. En één bombardement kon
zomaar twee keer gemeld worden; de
communicatie met het buitenland verliep
in die tijd niet in seconden maar in dagen. Zoals in iedere oorlog speelde ook
de censuur een belangrijke rol in de informatievoorziening. Dat gold tijdens de
Burgeroorlog vanzelfsprekend voor beide
partijen. Zo kon het gebeuren dan een
bombardement op de treinbrug van Colera in enkele berichten een catastrofale
aﬂoop kende. In weer andere verslagen
kwam de brug er ongeschonden uit, misschien met soms een schampschot of een
haperend sein. De Leidsche Courant van
19 februari 1937 bijvoorbeeld meldde
zonder enige terughoudendheid dat het

viaduct van Colera als gevolg van een
bombardement vernietigd was. Om er
aan toe te voegen: “Het doorgaande verkeer is onmogelijk gemaakt en de reizigers moeten hier overstappen”. Feit is dat
de brug, een van de levensaders voor de
wettelijke republikeinse regering, ongeschonden de oorlog overleefde.
Maar dat gold niet voor het dorp zelf.
Tijdens mijn eerste bezoeken waren nog
steeds enkele littekens zichtbaar. In elkaar gezakte huizen, waarvan alleen wat
muren overeind stonden, herinnerden
aan luchtaanvallen. Zoet ruikende vijgen
groeiden tussen de puinhopen, hier en
daar lagen rottende balken waar ooit een
dak gerust op moest hebben.

Studie

Geruime tijd na aﬂoop van de Burgeroorlog verscheen er een studie van de Universiteit van Barcelona. Daarin werd gesteld

Kinderen staan op het station van Portbou klaar om naar het buitenland, waarschijnlijk Frankrijk, te
worden getransporteerd om aan het oorlogsgeweld te ontkomen. Sommigen keerden nooit meer terug.

dat Colera tijdens de oorlog tien keer gebombardeerd was, vanuit de lucht en een
enkele keer ook vanuit zee, vanaf een kruiser. De aanvallen op het dorp leidden niet

alleen tot grote schade aan de woningen
rond het viaduct, de vernielingen raakten
ook de kleine gemeenschap. De gevolgen
konden niet uitblijven. In een Frans ar-

15
chief vond ik op een avond een foto van
een groep kinderen op het station van de
naburige grensplaats Portbou. Het onderschrift bracht me in verwarring, er stond
namelijk in het bijschrift dat de gevluchte Spaanse kinderen onderweg waren om
per schip naar Casablanca te worden overgebracht, ver weg van de oorlog. Maar
Casablanca was toch een van de uitvalsbases van Franco zijn troepen toen hij vanuit
van Spaans Marokko de opstand leidde tegen de republikeinse regering? Hier moest
dus sprake zijn van een misverstand.
De kinderen die tegen elkaar gedrukt
stonden op het station van de grensplaats
waren onderdeel van een grote stroom
vluchtende jongeren die vanuit Portbou
de trein namen naar Frankrijk. Ook het
gehavende Colera met zijn bomaanvallen
en overvliegende bommenwerpers, was
uiteindelijk te gevaarlijk geworden voor
de kinderen. In totaal vertrokken in 1937,
zo blijkt uit documenten, 22 meisjes en 17
jongens vanuit de kleine vissersplaats aan
de voet van de Pyreneeën naar het veilige
Frankrijk. Een van hen was de 11-jarige
Maria Duran. Nog op hoge leeftijd vertelde zij aan lokale Catalaanse kranten en
radiozenders over haar verblijf in het zuiden van Frankrijk en over de luchtvallen
op het dorp.
Ruwe schattingen laten zien dat tijdens de
Burgeroorlog meer dan 30.000 kinderen
de Spaanse grens overstaken Hiervan keerden na aﬂoop van de oorlog 12.000 naar
hun ouders terug. De rest bleef achter bij
pleegouders, waarschijnlijk omdat hun ouders tijdens de oorlog om het leven waren
gekomen of erna in een Spaans concentratiekamp waren verdwenen. De vlucht van
de kinderen kreeg soms ook een politieke
lading. Zo ontsnapten 3000 Spaanse kinderen met hulp van communistische organisaties naar Rusland. Slechts een handvol
van de naar Rusland gevluchte kinderen
slaagde er, eenmaal op leeftijd, in terug te
keren naar het moederland.

DE VOLHARDING KRANT
Franco-aanhangers vluchten
uit Den Haag

Terwijl de leden van de Internationale
Brigades via Portbou en even later Colera kennis maakten met Spanje vluchtte
een kleine groep het land uit om vervolgens in Nederland neer te strijken. Het
betrof 75 aanhangers van Franco. De
groep had kort na het uitbreken van de
hevige gevechten om Madrid een veilig
heenkomen gevonden in het Nederlands
consulaat in de Spaanse hoofdstad. Nederlands grondgebied dus.
Na moeizame onderhandelingen mocht
de groep via Valencia per schip naar
Marseille vertrekken. De trein bracht
hen vervolgens naar Roosendaal waar
ze hartelijk ontvangen door met name
vertegenwoordigers van de katholieke
gemeenschap. Het Spaanse gezelschap
bestond uit artsen, advocaten, enkele
hooggeplaatste militairen en leden van
de Spaanse adel.
Om de Nederlandse regering niet in verlegenheid te brengen ten opzichte van de
strijdende partijen moesten de vluchtelingen beloven niet terug te keren naar
Spanje om daar met de troepen van
Franco te gaan strijden. Ze gaven daarop
hun erewoord. Het liep echter anders.
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reikten de vijf uiteindelijk Spanje waar
ze zich meldden bij de troepenmacht
van Franco. Maar die had geen behoefte aan een conﬂict met Nederland,
louter omdat vijf landgenoten van hem
hun erewoord hadden gebroken. Franco zond de vijf daarom per schip terug.
Op 24 maart 1938 meldde het katholieke dagblad De Tijd dat de vijf met
het Portugese stoomschip Alminante in
de haven van Vlissingen waren gearriveerd. Onder strenge politiebewaking
werden ze de volgende dag naar Den
Haag overgebracht. Op 20 mei van hetzelfde jaar was het weer raak: opnieuw
wisten 4 Spanjaarden de huismeester
van het Kolpingshuis te misleiden en
sloegen op de vlucht naar Spanje.
De Nederlandse regering greep in en de
meeste leden van de groep Franco-aanhangers werden overgebracht naar
Ameland. De mannen verbleven op het
eiland in het toenmalige hotel De Boer
in Nes en vermaakten zich met kaarten, biljarten en ﬂirten met de meisjes
van het eiland. Ook werd er gevoetbald
tegen een team van de lokale voetbalvereniging VV Geel Wit. Na aﬂoop van
de Burgeroorlog bekleedden de Franco-aanhangers doorgaans hoge functies
in de fascistische gelederen.

Een groep van 25 Spanjaarden werd
ondergebracht in het Kolpingshuis in
Den Haag aan de toenmalige Z.O. Buitensingel, een rooms-katholiek vrijgezellenhuis. Al snel kregen enkele leden
van de groep spijt van hun vlucht. Ze
wilden deelnemen aan de strijd en in december 1937 vluchtten ze, nadat ze de
huismeester zand in de ogen hadden gestrooid. Hun vlucht werd pas de volgende dag opgemerkt. De kranten schreven
er lange artikelen over.
De vlucht was goed voorbereid. Waarschijnlijk via de haven van Rotterdam be-

De brug van Eiffel die in de Spaanse
Burgeroorlog meer dan eens vergeefs

werd gebombardeerd

Reageren? ventekst@wxs.nl
Ook Portbou leed tijdens de Spaanse Burgeroorlog zwaar onder bombardementen.

Reacties

Van een goede
vriend kreeg u artikel
uit de krant De Volharding toegestuurd.
Ik vond het boeiend
om te lezen. Zeker
op de wijze van kennismaking met de
Spaanse Burgeroorlog. Deze reactie geef
ik omdat er drie Hagenaars worden genoemd waarvan de
biograﬁeën zijn beschreven op de site
Spanjestrijders.nl.
Één van hen is mijn
vader Leen Triep.
Ik ben door hem ik
geïnteresseerd geraakt in de Spaanse
Burgeroor-log, een
indrukwekkende geschiedenis. Er is nu
ook veel te vinden op
de site Spanje 36-39.
Krijn Triep
Via Krijn Triep hoorde ik dat je een boek
aan het schrijven
bent over het Spaanse stadje Colera. Ik
ben initiatiefneemster van de site
spanjestrijders.nl en
ik doe de redactie
van de site van de
Stichting Spanje3639:
spanje3639.org. Als
je het leuk vindt, kijk
daar eens naar, misschien vind je het
een idee om voor die
site iets te schrijven
over jouw
ervaringen?
Yvonne Scholten
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