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Wordt u al geholpen?
A

re you being served? Wie kent deze Britse,
komische serie niet? In de jaren zeventig en
tachtig stond in veel Haagse woonkamers de
televisie aan wanneer er door de TROS weer een aflevering werd uitgezonden van deze serie, die in Nederland bekend stond als Wordt u al geholpen? We keken
massaal naar de doldwaze avonturen van een aantal
werknemers op de afdeling dames- en herenkleding
van het fictieve Londense warenhuis Grace Brothers.
Als kleine jongen zat ik samen met mijn ouders en zus
ook voor de buis als de welbekende openingstune
werd ingezet om vervolgens een klein half uur
ongecompliceerd te genieten. Met name de vrolijke
junior verkoper mister Humphries, de hooghartige
afdelingschef captain Peacock en de dubbelzinnige
hoofd-verkoopster misses Slocombe zorgden voor
veel hilariteit. Het was onderbroekenlol van de bovenste plank, waarbij schuine grappen en toespelingen
veelvuldig over de toonbank werden geslingerd.
Een vergelijkbaar modewarenhuis als Grace Brothers was de
chique Haagse winkel Maison
de Bonneterie. Toen in 2014 de
deuren voorgoed werden gesloten, trok de Haagse cabaretier
Sjaak Bral een vergelijking door
te zeggen dat het laatste stukje
Are you being served? hiermee
verdwijnt uit Den Haag. Zeker in
de begintijd kenden de personeelsleden een hiërarchische
rolverdeling. Of grappen over
dames- en herenondergoed
ook in de Bonneterie over de
toonbank zijn gegaan, vermeldt
de historie niet. Wel dat in 1889
de eerste zaak in Amsterdam
werd geopend door de van oorsprong Duitse eigenaar Joseph
Cohen. Zes jaar later gevolgd
door een Haagse vestiging aan
de Gravenstraat. In 1913 werd
het karakteristieke pand met
monumentale status gebouwd
tegenover het oudste winkel-

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

Caltex tankwagen die de manifacturenwinkel aan de Goeverneurlaan inreed, 1962. Fotoburo Meyer, Collectie Haags Gemeentearchief

centrum van Nederland, de
Passage, die in 1885 in gebruik
was genomen. Inmiddels had
koningin Wilhelmina het predicaat Hofleverancier afgegeven
aan het modewarenhuis. Met een
clientèle van gegoede Hagenaars
werd de Maison de Bonneterie
aan de Gravenstraat een begrip
in Den Haag. Voor een deel van
de Haagse bevolking welteverstaan, want de gewone man had
er weinig te zoeken. Die kocht

dan de mooiste jurken, broeken
en kostuums gemaakt. Maar ook
herstel- en verstelwerk werd
verricht. De benodigde materialen werden gehaald op de markt
of in de vele manufacturenwinkels die Den Haag toen rijk was.
Naast kleding werden allerlei
soorten en maten linnen, katoenen, wollen en zijden stoffen
verkocht. Maar men kon er ook
terecht voor naalden, garens,
knopen en ritssluitingen.

zijn boven- en onderkleding bij
de vele confectiewinkels in de
buurt. In veel gezinnen koos
men ervoor om zelf met naald,
draad en een lap stof aan de
slag te gaan. Sommige vrouwen
verdienden wat bij als naaister.
Achter de naaimachine werden

In de jaren zestig bevindt zich op
de Goeverneurlaan de manufacturenwinkel van eigenaresse
mevrouw E.C. Buskus-Herman.
Op 11 december 1962 komt de
zaak op spectaculaire wijze in
het nieuws. Het is een regenachtige en frisse dinsdagochtend.

“Een geluk dat de auto niet twee
meter verder is geslipt”

De Goeverneurlaan maakt
zich op voor een nieuwe dag,
wanneer een lege tankwagen
van oliemaatschappij Caltex,
bestuurd door de 33-jarige G.T.
van der K., uit Den Haag de straat
inrijdt. Bij het nemen van een
bocht verliest de jonge bestuurder de macht over zijn stuur
zodra de wielen van zijn voertuig
geen vat meer hebben op het
gladde asfalt. De tankwagen slipt
weg en is niet onder controle te
krijgen. De zware wagen glijdt
enkele meters door over een
middenberm. Een verkeerszuil
wordt omvergereden en een personenauto wordt van zijn plaats
gedrukt. Met de eindbestemming
in zicht dendert het gevaarte nog
een aantal seconden en meters
door. Met veel kracht rijdt de
tankwagen via de etalage van de
manufacturenwinkel naar binnen
om vervolgens met de bumper
tegen de toonbank tot stilstand

te komen. De bewoners van het
pand, die in een achterkamertje
in bed liggen, schrikken wakker
van het enorme kabaal. Als ze
de winkel binnenlopen zien ze
een enorme ravage. De neus
van de tankwagen is bedolven
onder klosjes garen, sokken,
damesondergoed en lappen
stof. De chauffeur komt op een
onbetekenend schrammetje na
met de schrik vrij. Persoonlijke
ongelukken deden zich verder
niet voor. “Een geluk dat de auto
niet twee meter verder is geslipt”,
zegt de 64-jarige filiaalhoudster
mevrouw E.C. Buskes-Herman.
“Dan was hij door de gevel van de
slaapkamer op ons bed terecht
gekomen.” Vervolgens constateerde ze teleurgesteld
dat de kerstetalage er nu
bij in zou schieten.
Jan Kaffa
jankaffa@hotmail.com
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Oproepjes
Oproep oud-koorleden
Christus Triumfatorkerk

In maart 2022 bestaat de
Christus Triumfatorkerk in Den
Haag zestig jaar. In deze periode
heeft de kerk meerdere koren
gekend, zoals Da Pacem en de
Christiansingers. Ter voorbereiding van de feestelijkheden
zijn we op zoek naar foto’s en
informatie over die koren. Heeft
u die, of kent u iemand die ons
zou kunnen helpen, stuur ons
dan een mail.
CTK60jaar@ctkerk.nl
COC Haaglanden 75 jaar
Daarmee behoort de vereniging
tot de oudste queer belangenorganisaties ter wereld. Ter
gelegenheid van dit jubileum
wil COC Haaglanden begin
2022 een tentoonstelling
organiseren dat een overzicht
schetst van haar kleurrijke
geschiedenis. Het idee is om
deze tentoonstelling zowel in
het pand aan de Scheveningseveer als virtueel te realiseren.
Daarbij zijn de bijdragen van de
leden en andere betrokkenen
van groot belang. Mocht u beschikken over beeldmateriaal
of verhalen uit ‘de ouwe doos’
neem dan contact op met COC
Haaglanden via
bestuur@cochaaglanden.nl.
Ook wanneer u iemand kent die
een bijdrage zou kunnen leveren horen we dat graag. Samen
maken we er iets moois van!
Marcel Staal
stylo71@hotmail.com

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

De Kleermakersschool
Wie weet het nog? De school
voor het opleiden van kleermakers en coupeurs, toen in
de Waalstraat. Een echt Haagse
school, in 1881 gebouwd, gelijk
met het aanleggen van de
rivierenbuurt. Tot 1948/ 1949
was het een lagere school en
in 1949 werd het aangepast
voor het opleiden van kleermakers en coupeurs. Eerder
werd ook onderwijs gegeven
in de Nieuwe Molstraat en de
Ruijterstraat, en weer later de
Kazernestraat. Ten slotte de
Waalstraat tot 1950. In 1952
werden ook meisjes toegelaten. In 1980 werd de school
gesloopt. De totstandkoming
van de vakschool in 1907/1908
was gunstig voor de werkgelegenheid in Den Haag.

Een oud-leerling van de school
(A.G v/d Steur) heeft een boek
geschreven ter gelegenheid van
het 75-jarig bestaan van deze
school: De opleiding tot kleermaker in der loop der eeuwen.
Mocht u interesse hebben in
het boek, kunt u deze bij mij,
oud-leerling zijnde, bestellen.
Frans van Barneveld
f.van.barneveld@kpnmail.nl
Openbare school
Linnaeusstraat
Op 10 mei 1940 zat ik in de
vierde klas van de openbare
school in de Linnaeusstraat 6.
De meester was de Heer Notenboom en de hoofdmeester mijnheer Hakstede. Verder was er
juffrouw Scholten en juffrouw
Kieviet. Meester Notenboom liet
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Uw krant is elke twee weken in
een oplage van tenminste 65.000
exemplaren gratis af te halen op circa
360 distributiepunten in Den Haag,
Zoetermeer, Westland, Delft, MiddenDelfland, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en
Wassenaar.

Redactie:

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

ons heel zachtjes Nederlandse
liedjes zingen, omdat dit met alle
Duitse soldaten om ons heen
natuurlijk niet mocht. Ik ben zo
benieuwd of er nog oude klasgenoten zijn die dit zich kunnen
herinneren. Ook dat we halve
dagen naar school gingen en
naar een andere school moesten omdat Duitse soldaten in
onze school bivakkeerden.
Riet(je) Schurman
rietschurman1929@gmail .com
Voetbalspelers bij VVP
Hieronder som ik de spelersnamen op met wie ik voetbalde bij
VVP (junioren). Wij werden in
1954 kampioen met het elftal.
Willen deze spelers als het
mogelijk is met mij telefonisch
contact opnemen? Ik ben erg
benieuwd hoe het met hen is
gegaan. Het gaat om de spelers:
J. Paternotte, J. Maes, H. Gerritsen, D. Brugman, L. Willems, J.
Bleiyi, B. Reedijk, H. Gesthuizen,
B. Heetkamp-Everstein, Leider
Broeder Elbert.
Cok v.d. Arend
(070) 323 15 77
Documentatie opening
Jockbloedplein
Mijn naam is Sia Mulder. Mijn
ouders woonden vroeger op het
Jonckbloedplein nummer 1. Zelf
ben ik al op leeftijd, maar ik heb
er mijn jeugd doorgebracht en
omdat ik een beetje nostalgisch
ben zou ik graag willen weten
of er nog documentatie (beeldmateriaal) bewaard is gebleven
van de opening van het plein.
Die opening werd gedaan door
mijn vader, die voorzitter was
van de winkeliersvereniging uit
omstreeks 1935. Hij had toen
een winkel op nummer 1, Van
Leeuwen. ‘Tot Uw Dienst’. Ook
ben ik benieuwd naar beelden
van het Bevrijdingsfeest in 1945
op dat plein.Ik hoop dat lezers
mij verder kunnen helpen.
Sia Mulder
medina_488@hotmail.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.

Haags Mopje
Ik zit aan de bar van een café aan de Denneweg, komt er een
leuke meid binnen die aan de ober vraagt: “Waar is het toilet?”
Zegt de ober: “Sorry, maar die is verstopt.” Zegt ze: “Geen
probleem, ik vind hem wel.”
Jessica van Doremalen
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.

Reactie op artikel Spaanse Griep in Haags gezin
Naar aanleiding van het interessante verhaal van de familie
Laeré wil ik graag reageren met mijn eigen familiegeschiedenis.
Mijn bestaan is namelijk te danken aan de Spaanse griep. Piet
Olyhoek werd na de geboortes van vijf kinderen weduwnaar,
hertrouwde en kreeg er nog elf kinderen bij, waarvan er een na
zeven maanden overleed. Bij dit huwelijk beging de ambtenaar van Stompwijk de fout om de achternaam verkeerd op
te schrijven. Alle kinderen uit het tweede huwelijk heten nu
Oliehoek en dat werd toen niet meer veranderd. De tweede zoon
uit dit tweede huwelijk, Jan, trouwde met Marie Kooij, maar hij
overleed zes weken na zijn huwelijk aan de Spaanse griep. Een
andere broer, Dries, overleefde in 1918 de Spaanse griep, maar
hield er een zwakzinnigheid aan over. Hij werd 25 jaar verzorgd
in Noordwijkerhout. Jan en Marie hadden een boerderij aan de
Raaphorstlaan te Wassenaar. De weduwe kon onmogelijk alleen
de boerderij runnen, dus vroeg zij de hulp in van haar zwager
Koos. In 1924 trouwden Koos en Marie en op 7 november werd
hun eerste zoon geboren: Piet. En dat zou mijn vader worden.
Na Piet kwamen er nog vier broers en twee dochters. Koos en
Marie waren natuurlijk mijn grootouders. Mijn bestaan en dat
van mijn andere neefjes en nichtjes is dus te danken aan de
Spaanse griep. Van de generatie van Koos en Marie en mijn vader leeft vrijwel niemand meer. Ik ben nu de oudste en hoop nog
wat langer te blijven. Men zegt ‘toeval bestaat niet’, maar soms
ontkom je er niet aan.
Peter Oliehoek
oilcorner@kpnplanet.nl

Uw oproep in De Haagse Tijden
Bent u op zoek naar een oude schoolvriend of -vriendin?
Heeft u een bepaalde herinnering, maar ontbreken enkele
feiten of namen? Bent u nieuwsgierig naar een specifieke
Haagse locatie of gebeurtenis, en zou u hier graag een artikel
over zien verschijnen in onze krant?
E-mail naar: redactie@dehaagsetijden.nl en wij plaatsen
uw vraag of oproep graag op deze pagina.
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

Fotografie

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

Vormgeving

Brückel Reclame BV

Lezersservice

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

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden
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Kühne – Haute couture in Den Haag
H

eeft u de laatste tijd nog personeelsadvertenties gezien voor de
volgende beroepen: bontnaaister, kostuumnaaister, rokkenwerkster,
taillewerkster, modinette, liftboy of loopjongen? Van 1839 tot in de
zeventiger jaren van de vorige eeuw kon je in deze beroepen aan de slag bij
de firma Kühne en Zonen.
van bontjassen had zij geen last
en zij heeft dat dan ook haar hele
leven met plezier gedaan.”
In de Maasbode van 1947 vond
ik een advertentie waarin iemand wegens vertrek naar Indië
een bontjas te koop aanbood.
‘Gekost ƒ3500= nu ƒ2000 - vervaardigd door hofbontwerker
Kühne’.

Hofkleding

Blauw hoedje van Kuhne uit 1939, getoond in Museum Rotterdam

Dit modehuis zat eerst op de
Hoogstraat 23 en liet in 1909
op de hoek van de Kneuterdijk
en de Plaats een nieuw pand
neerzetten. De krant Het Vaderland noemde dit ontwerp van
de architecten Mutters en Gort
een “mooi, kloek huis met edele,
rustige lijnen”. Om wat meer te
weten te komen over wat zich in
dit mooie pand afspeelde, heb ik
in De Haagse Tijden een oproep
geplaatst ‘Wie werkte bij Kühne?’ De reacties die ik hierop
kreeg, staan in dit artikel.

daar mantels en japonnen met
bont gegarneerd te zien. Karel
Koper was een korte tijd liftboy
bij Kühne en herinnert zich
de bontzolder, waar zomers
het bont van de klanten werd
opgeslagen. Dat werd eerst met
speciale machines geklopt en in
een speciaal geconditioneerde
ruimte bewaard.

Huwelijk van het echtpaar Dekker-De Bloois.
De bruid in een geleend Kuhne pakje,
28 augustus 1940

Huwelijk Juliana en Bernhard, 1939. Foto:
Franz Ziegler, coll. Haags Gem. archief

Bont
In het artikel bij de opening
van het nieuwe pand staat ‘de
bontwerkers Kühne en Zonen’.
En bont was ook een van hun
belangrijke producten. Het
Vaderland plaatste in 1934 het
verslag van een modeshow
met “kostelijke bontjassen van
nerts en hermelijn”. Ook waren

Elsa Altorf vertelt: “Mijn grootmoeder (1888-1975) heeft
daar als jonge vrouw gewerkt,
als mannequin. Ze moest dure
bontmantels showen voor rijke
klanten. Omdat dat niet de hele
dag in beslag nam, moest zij ook
in het bont-atelier werken. Zij
kreeg te kampen met eczeem aan
haar handen, wat men in die tijd
niet associeerde met het werken
met bont. Als ze met vakantie
ging, was het eczeem weg, maar
als ze weer ging werken, had ze
er weer last van. Met het dragen

In een advertentie van 1890
noemt de firma zich heel trots:
HOFbontwerkers. Dit betekende
toen dat leden van het Koninklijk Huis ook klant waren. Het
hoogtepunt van de relatie
tussen Kühne en het hof kwam
in 1936. Toen kreeg de firma
de opdracht om de bruidsjurk
voor prinses Juliana te maken
en de japonnen voor de twaalf
bruidsmeisjes. De ontwerper
of ontwerpster staat nergens
genoemd. De stijl van de bruidsjurk past in die van de dertiger
jaren: veel stof, die ook soepel
moest zijn en als een
soort Grieks gewaad
om het lichaam gedrapeerd werd. Karel
Koper weet dat ook na
de oorlog Juliana klant
bij Kühne was, maar
helaas heeft hij haar
nooit in zijn lift mogen
vervoeren.

Gebouw Kuhne, hoek Kneuterdijk - de Plaats. Foto gevonden in de kelder van Juwelier Steltman.

Willy Polderman-Van den Bergh en collega’s. Foto van de familie Polderman

Addie Scheffers was ook
kostuumnaaister en
Modinette
coupeuse bij
Twee dochters van
Kühne en haar
Willy Polderman-Van
zus herinnert
den Bergh vertelden
zich vooral
mij dat hun moeder
de ontzettend
in 1943 op haar
hoge bedragen
zeventiende bij Kühne
die de klanten van het
begon als leerling
modebedrijf
coupeuse. Ze werd
Zwart met rode namiddagjapon van Kuhne.
blijkbaar konook bontnaaister, al
Ontwerp Maison Dior, 1972. Getoond in
Museum
Rotterdam
den betalen.
vond ze het werken aan bontmantels vreselijk
Je moest dus of heel rijk zijn om
stoffig werk. Ze heeft ook eens
een creatie van Kühne te kunnen
mee mogen werken aan een
dragen of goede contacten
japon voor koningin Wilhelmihebben. Zo had de moeder van
na. Met haar collegaatjes had ze
Marijke Bos-Dekker een vriendin
het blijkbaar erg gezellig, zoals
die bij het modepaleis werkte.
te zien is op een foto gemaakt
Voor haar huwelijk kon ze een
bij de fontein op het Binnenhof.
pakje lenen, waarmee ze dan ook
Willy staat uiterst rechts. In
trots op haar trouwfoto staat.
1951, na de geboorte van haar
Franse mode
eerste kind, stopte ze met werIn het Algemeen Handelsblad
ken, al is ze later weer teruggevan 4 april 1965 staat een
keerd in het modevak.

verslag van een modeshow van
Kühne met als titel ‘Parijs in Den
Haag’. Het bedrijf had overeenkomsten met grote modehuizen
als Dior, Givenchy en Chanel en
ze konden daarom de modellen
van deze huizen voor hun klanten op maat maken. Het artikel
benadrukt dat al te opvallende,
excentrieke ontwerpen niet
door Kühne werden getoond. In
Den Haag alleen gedistingeerde,
tijdloze mode!

Blijkbaar waren er uiteindelijk niet meer genoeg Haagse
dames die zich deze gedistingeerde mode konden veroorloven. In 1973 sloot het bedrijf
de deuren en nu moeten wij het
doen met het mooie gebouw, de
foto’s en de herinneringen.
Jacqueline Alders
Stadswandelingen en Fietstours
in Den Haag
info@jacquelinealders.nl
www.ikgidsudoordenhaag.nl
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MEDEN & PERZEN
PERZISCHE TAPIJTEN - SINDS 1975

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

ZÉÉR SCHERPE
PRIJZEN EN EEN
ENORME KEUZE

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

SLAGERIJ PERSONEEL GEZOCHT
Ben jij die schoolverlater of wat oudere die wil werken?
Voor onze slagerij zijn wij op zoek naar gemotiveerde verkoop(st)ers
en/of leerling verkoop(st)ers voor wisselende dagen in vaste dienst.
Dé slager op het Hobbemaplein!
Neem contact op met de heer Hoornweg van Slagerij Meurs.
Bel 06-302 975 39 of stuur een e-mail: fac.meurs@gmail.com.

Ook zoeken
wij een
slager op
oproepbasis

Speciale service voor senioren

Molenstraat 7 (zijstr. Noordeinde) ● Den Haag ● 070 - 310 69 75
info@meden-perzen.nl ● WWW.MEDEN-PERZEN.NL

■
■
■
■

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Int. verhuizingen
Kunst- en antiekservice

■
■
■
■

In- en uitpakservice
Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag

T 070 399 42 41
W utsvandergeest.nl

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

De Volharding is op zoek naar mensen voor een paar
uurtjes per week, die graag vrijwilligerswerk willen
doen tegen een kleine vergoeding.
Hiervoor zoeken wij “Blijmakers”. Dat zijn ondersteuners voor Jong- en
Senior, speciaal voor onze leden. U bezoekt dan onze leden, Ontmoeters,
die wat aandacht en lichte ondersteuning kunnen gebruiken.

Denk aan:
•
•
•
•
•
•

Hulp bij het doen van een boodschap
Behoefte aan een leuk gesprek
Het nieuws doornemen
Samen een spelletje doen
Muziek maken of luisteren
Samen wandelen of een
winkelcentrum bezoeken
• Museum bezoeken
• Begeleiding bij bezoek aan
een specialist of ziekenhuis
• Maar ook voor het (tijdelijk)
ontlasten van de Mantelzorger
Beheersing van de Nederlandse taal en zelfstandig mobiel (ook OV) en
bereikbaarheid via e-mail en WhatsApp, is noodzakelijk om maximaal te
kunnen functioneren.

Interesse?

Bel tijdens kantooruren Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat.
Roggeveenstraat 116 (hoek Prins Hendrikstraat) 2518 TT Den Haag.
Telefoon 070 221 05 82, e-mail: steunentoeverlaat@devolharding.nl

www.devolharding.nl
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De verborgen
kunstschat van
Cornelis Kloos

Sint-Petersburg (Rusland) in
1912, toen hij die stad met een
schip van zijn vader bezocht.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog
maakte hij in Brabant aquarellen van het landschap. Later
specialiseerde hij zich in jonge
vrouwelijke naakten, waarbij hij
schoonheid en erotiek met elkaar
verbond. Zijn visie op vrouwelijk schoon luidde: “De vrouw is
bedoeld om aan te lokken”. Hij liet
zich inspireren door de Duitse
freikörperkultur, de voorloper van
het naturisme.

H

et citaat, “Bééldende = Afbeeldende
kunst”, afkomstig uit het manuscript Ondergang van de beeldende kunst? Een
rationele aesthetiek vat in een paar woorden samen
waar de in Rotterdam geboren, maar in Den Haag
levende, werkende en overleden Cornelis Kloos
voor stond. Wars van abstracte kunst kwam hij op
voor de in zijn ogen ‘ware’ kunst.
Cornelis werd op 11 november
1895 in Rotterdam geboren als
zoon van een rijk zakenman. In
1900 verhuisde het gezin naar
de Badhuisweg, hoek Klatteweg
in Den Haag. In 1905 overleed
zijn moeder, waarna zijn vader
hertrouwde met zangeres/
pianiste Christina Mouton. In
1912 stierf vader Kloos. Op dat
moment zat Cornelis op de HBS
aan de Nieuwe Duinweg. Daarna
volgde hij een opleiding voor
reserveofficier. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog diende Cornelis in
Brabant en Hoek van Holland. In
Hoek van Holland ontmoette hij
zijn latere vrouw, Carry Ruijsch
van Dugteren.

Na de oorlog ging Cornelis mijnbouwkunde studeren in Delft,
maar dat boeide hem niet echt.
Op een dag liet hij tekeningen en
aquarellen die hij door de jaren
heen had gemaakt zien aan de
Haagse schilder Paul Arntzenius.
Die oordeelde dat hij meteen naar
de Academie voor Beeldende
Kunsten moest aan de Haagse
Prinsessegracht. Daar aangekomen voltooide Cornelis een vijfjarige opleiding binnen anderhalf
jaar tijd (1922-1923). Vervolgens
reisden Cornelis en Carry naar
Parijs (om in de leer te gaan bij
André Lhôte) en München (voor
les bij Hans Hoffman). Terug in
Nederland werd Cornelis leraar
aan de Academie voor Beeldende

Restanten van de beeldentuin

Kunsten, onder andere voor het
vak modeltekenen.

Ondertussen tekende en schilderde Cornelis er lustig op los. Hij
kreeg bekendheid en exposeerde
ook in het buitenland. De zus
van prins Hendrik bezocht zijn
atelier. Hij werd secretaris van de
Haagsche Kunstkring en lid van
Pulchri Studio. Daar leerde hij
ook dichter Willem Kloos kennen
die het gedicht In den avond voor

Restanten van de beeldentuin

gangsregering plande. De oorlog
betekende wel dat het gezin van
Cornelis – hij had inmiddels een
zoon en een dochter – frequent
moest verhuizen. Ze woonden
aan de Parkietlaan 1937, Laan
van Poot 1938, Thomsonlaan
1943 en Van Montfoortlaan 1946.

“Op landgoed Clingendael kreeg Cornelis
een stuk grond ‘in bruikleen’. ”

Cornelis schreef. Cornelis zond
een van zijn werken in voor een
tentoonstelling ter gelegenheid
van de Olympische Spelen in
1936 in Berlijn. Het werk, Springende Meisjes, beviel de rechterhand van Adolf Hitler, Joseph
Goebbels zo goed dat hij het
wilde kopen. Maar dan moesten
de afgebeelde meisjes wel blond
haar krijgen. Cornelis weigerde
echter zijn creatie aan te passen.

Bij het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog werd Cornelis als
‘reservekapitein’ opgeroepen. Hij
werd verantwoordelijk voor de
kustverdediging tussen Hoek van
Holland en Monster. Later kwam
hij in het verzet en werd lid van
het Comité voor Recht en Vrede
dat de vorming van een over-

Schets van de beeldentuin

Om geld te verdienen werkte Cornelis na de oorlog enige tijd bij de
Algemene Rekenkamer, maar zijn
grote liefde bleef toch de kunst.
De Van Montfoortlaan loopt uit op
landgoed Clingendael. Daar kreeg
Cornelis een stuk grond ‘in bruikleen’. Hier realiseerde hij vanaf
1947 eigenhandig een beeldentuin, met door hemzelf ontworpen uit beton gemaakte beelden
en beeldengroepen te midden
van de natuur en het landschap.
Daarbij maakte hij onder andere
gebruik van ‘Betonfabriek de
Binckhorst’ die hij samen met
een vriend kocht. Het flatgebouw
aan de Van Montfoortlaan waar
Cornelis een benedenwoning had,
kende een enorme zolder. Die
toverde Cornelis om tot atelier,
inclusief fantastische panelen die

verwisseld konden worden. Zo
kon ook de indeling van de zolder
zelf veranderen. In 1962 vloog de
boel in brand, waarbij veel werk
van Cornelis verloren ging.

Cornelis’ ster was toen al dalende.
In 1959 hield hij zijn laatste expositie in Pulchri. Daar toonde hij de
aqualux: aquarellen met dieptewerking door een lamp achter het
werk, waarbij - om het papier niet
zichtbaar te laten zijn - de aquarel
identiek tweezijdig beschilderd
werd. Kort daarop zei Cornelis
zijn lidmaatschap van Pulchri
op uit protest tegen de hang
naar abstracte kunst. Cornelis
ageerde tegen die kunstvorm. Hij
verzamelde ‘belastend materiaal’
over deze kunstuiting. In lezingen
besprak hij ‘goede’ en ‘slechte’
kunst. Zijn manuscript is daar een
uitvloeisel van: 195 pagina’s geschreven tekst die niemand wilde
uitgeven. Zijn laatste ingeving
was om een ‘educatief museum’
op te zetten bij een bungalowpark, zodat degenen die daar
verbleven bij slecht weer naar het
museum konden gaan. Het kwam
er nooit. Op 8 april 1976 stierf
Cornelis Kloos. Cornelis maakte
al aquarellen in zijn tienerjaren.
Bijvoorbeeld een stadsbeeld van

Beeldentuin

Zoals gezegd, menig werk ging in
1962 bij de brand in zijn atelier
verloren. Ook anderszins is het
lot van veel van zijn werken
onbekend. De titel van dit artikel
verwijst echter naar iets anders:
de restanten van de beeldentuin
die Cornelis Kloos vervaardigde
op ‘zijn’ stukje grond in Clingendael. Die resten zijn er namelijk
nog, ook al werden veel van
zijn creaties al gestolen voordat
Cornelis ze er goed en wel geïnstalleerd had. Ook verdwenen ze
op miraculeuze wijze in de jaren
er na. Ondergetekende zal niet
zo ver gaan te onthullen waar de
restanten precies te vinden zijn.
Volstaan moet worden met foto’s
van de gevonden restanten van
wat eens bestond uit een combinatie van vijvers, reliëfwanden,
bloembakken, coniferen en vrouwelijke naakten. Kenmerkend is
de titel van het laatste beeld dat
Kloos aan zijn creatie toevoegde:
Wie de schoonheid wil vasthouden,
faalt. Het beeld laat een beeldhouwer zien bij een door hem
gemaakt beeld van een vrouw die
haar jurk uittrekt.

Helaas kraait er niemand meer
naar Cornelis’ schepping. Dat wil
zeggen het restant ervan. Er is
geen attentie voor, geen bescherming. Het verval zal daardoor
voortgaan tot er niets meer van
Cornelis’ erfenis over is. Den Haag
is dan weer een kunstschat armer.
Carel Goseling
carelgoseling@hotmail.com

Het schilderij dat Joseph Goebbels wilde hebben
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‘Wij staan altijd
voor u klaar.’
Rolf, Linda, Paul en Michelle van DELA

Service

Sanitair
Service

Verwarming
Sanitair

Woning
aanpassing
Verwarming

Verbouwing
Woning
aanpassing

Verbouwing
Dak

Dak

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

Blijf prettig thuis wonen
met extra hulp in huis
Online een boek bestellen of even met elkaar videobellen. Het
is tegenwoordig heel gewoon. Het biedt gemak en geeft ons
het gevoel dat dingen fijn zijn geregeld. Hetzelfde geldt voor
wat extra hulp in huis. Mevrouw Petersen uit Den Haag woont
nog in haar eigen huis en ziet met regelmaat haar dochter en de
thuiszorg over de vloer komen. Indra, de coördinator van de regio
Den Haag en omstreken, is blij dat ook wij extra ondersteuning
mogen bieden. Het zorgt er namelijk voor dat zij naast de familie
ook een beroep kan doen op Thea als vaste ondersteuner. Ze gaan
er een paar uur in de week op uit voor de boodschappen en een
wandeling in de buurt. Bij thuiskomst wordt er samen gekookt
en genoten van een verse maaltijd. Ook voor andere vormen van
niet medische ondersteuning zijn onze medewerkers uit de buurt
beschikbaar, zoals persoonlijke begeleiding naar een periodieke
afspraak in het ziekenhuis of hulp bij de dagstart en/of nachtzorg.

Indra Ruisch
coördinator regio Den Haag en omstreken

Bent u benieuwd wat onze coördinator en onze medewerker
allemaal voor u of uw mantelzorger kunnen betekenen?
Neem dan gerust contact met ons op via 070 - 204 3238
of ga naar www.seniorservice.nl en vraag een brochure
aan. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.
Fijn voor elkaar
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Droeg Rosenburg
een christelijke
signatuur?
O
nlangs stelde iemand mij deze interessante vraag: “wanneer verloor het
psychiatrisch centrum Rosenburg haar
christelijke signatuur?” Interessant, omdat deze
persoon aannam dat Rosenburg een christelijke
signatuur had. Mijn antwoord vraagt wat uitleg.

Vanaf 1912, als het Geneeskundig
Gesticht voor Krankzinnigen aan
het Slijkeinde verhuist naar het
landhuis Rosenburg aan de Oude
Haagweg, zijn er pastores en do
minees die de zorg voor geestelijk
leven en zingeving van de patiën
ten op zich nemen. Dat was in de
eeuwen daarvoor ook al. Het begin
van de zorg voor psychiatrische
patiënten in Den Haag ligt in de
katholieke Middeleeuwen. In de
Antoniuskapel aan het Slijkeinde
kan iedereen terecht die nergens
anders terecht kan. Onder hen
bevinden zich krankzinnige en
zwakzinnige personen. De hele
maatschappij is katholiek, dus over
een aparte signatuur wordt niet
gesproken. Iedereen hoort bij de
zelfde kerk. Al gauw is de Antonius
kapel te klein en bouwt de religi
euze zelfhulpgroep, de Crepelen, er
een ziekenhuisje naast. Priesters
dienen sacramenten toe en dragen
de mis op. Verplegenden proberen
de pijnen te verlichten en/of draag
lijk te maken. De hoofdmannen en/
of de kapelmeesters en soms de
magistraat bepalen het beleid. Deze
religieuze gemeenschap leeft van
giften, waarmee ze hun goede werk
kunnen doen.

Eind zestiende eeuw, als de
Reformatie doorzet, verdwijnt de
Antoniuskapel en bouwen regenten
begin zeventiende eeuw een offi
cieel Pest en Dolhuys op die plek.
Nu is de Nederduitsgereformeerde
kerk de dominante kerk. Als je iets
in de maatschappij wilt bereiken, is
het verstandig hier lid van te zijn.
Andere geloven worden geduld,
maar mogen hun godsdienst niet
zichtbaar uitoefenen. De regenten
en de burgemeesters bepalen het
beleid in het Dolhuys. Ze doen dat
vanuit hun gezonde verstand en
hun reformatorische geloof. Ze
houden zich aan de regels van de
Nederduitsgereformeerde kerk.
Ook de binnenvader en de binnen

Landhuis Rosenburg waar de eerste patienten na de verhuizing in 1912 werden opgevangen. Foto: Parnassia-archief

moeder moeten lid zijn van die
kerk. Twee keer in de week komt
een krankenbezoeker/catechiseer
meester van de Nederduitsgere
formeerde kerk in het Dolhuys. Hij,
want het is altijd een man, bezoekt
de zieken, geeft les en gaat voor in
godsdienstoefeningen, waarbij veel
gezongen wordt. Deze kranken
bezoeker/catechiseermeester
heeft geen invloed op het beleid.
Degenen die opgenomen worden,
subjecten genoemd, hebben di
verse achtergronden. De regenten

Het Pest- en Dolhuys aan het Slijkeinde, hoek Vleersteeg. Detailkaart uit 1657 van Joan Blaeu.
Collectie Haags Gemeentearchief

Nicolaas Maes. Gebed zonder eind, 1656. Rijksmuseum, Amsterdam

selecteren niet op geloof of gods
dienst. Iedereen is welkom bij de
lessen en de godsdienstoefeningen.
In beide situaties kun je wel en niet
spreken van een typisch christe
lijke signatuur. Aan de ene kant is
het Dolhuys tot 1795 een product
van de omringende christelijke cul
tuur en heeft dus een christelijke
basis. Aan de andere kant hebben
kerken en theologen geen invloed
op het beleid, de zorg of behande
ling. In de Franse tijd (17951813)
verandert alles. Godsdienstvrijheid
doet zijn intrede. Alle religies
zijn gelijk. Er is geen dominante
godsdienst meer in Nederland.
Als je iets in de maatschappij wilt
bereiken, hoef je niet per se lid te
zijn van een bepaalde kerk. Al in
de eerste jaren van de Franse tijd
worden de oranjegezinde regenten
van het huis aan het Slijkeinde
door het nieuwe regiem vervangen
door patriottistische regenten.
Zij benadrukken de neutraliteit
van het Dolhuys. Personen die dit
niet onderschrijven mogen er niet
werken. Er is wel blijvende zorg
voor het geestelijk leven van de pa
tiënten. De protestantse kranken
bezoeker/catechiseermeester gaat
door met zijn activiteiten. Tegelijk
is er nu ook oog voor de katholieke
subjecten. De regenten nodigen de
vier pastoors van Den Haag uit in
het Dolhuys en vragen hen welke
pastorale zorg de katholieken in
het huis nodig hebben. De pastoors
noemen direct: het vieren van de
eucharistie. Vervolgens bekijken
ze samen met de regenten welke
ruimte in het huis geschikt is om
er een kapel van te maken. Er komt
een kapel met veel giften van de
katholieke gemeenschap. Daarna
dragen de pastoors om de beurt
op zondag de mis op. De signa
tuur van het Dolhuys is neutraal.
Tegelijk is er blijvend aandacht
voor christelijke rituelen, zoals het
bidden voor en na de maaltijd en

het vieren van de feestdagen, zoals
Pasen of Kerstmis. Af en toe komt
er apart iemand van de Joodse
gemeenschap voor de Joodse
patiënten.
Na de Franse tijd, in de negen
tiende eeuw, verrijzen naast de
neutrale huizen, tehuizen met een
katholieke, protestantschristelijke
of Joodse signatuur. Kerkgenoot
schappen zijn vrij om deze te stich
ten en geestelijken bepalen mede
het beleid. Een voorbeeld daarvan
is de stichting Bloemendaal die in
1892 aan de Monsterseweg wordt
opgericht, nu opgegaan in Par
nassia Groep. Het Haagse Dolhuys
blijft neutraal, maar krijgt in 1844
een andere naam: Geneeskundig
gesticht voor Krankzinnigen. Dan
verdwijnt ook het juridischpeda
gogisch gezinsmodel en zijn de art
sen meer en meer gespecialiseerd
in geestesziekten. Het medische
model doet zijn intrede.
Nog steeds biedt Parnassia Groep,
met neutrale signatuur, Geestelijke
Verzorging aan patiënten die daar
behoefte aan hebben. En die zijn er
genoeg. In deze multiculturele we
reld bestaat het team van geestelijk
verzorgers in Den Haag uit een
dominee, een pastor, een humanis
tisch raadsvrouw, een rabbijn, een
imam en een pandit. Het antwoord
op de boven gestelde vraag luidt
dus: Rosenburg had nooit een
uitgesproken christelijke signatuur
waarbij geestelijken invloed op het
beleid hadden. Wel heeft dit neu
trale psychiatrische ziekenhuis zich
altijd laten beïnvloeden door de
omringende cultuur en tijdgeest.
Die was aanvankelijk christelijk.
Vanaf de Franse tijd ligt de nadruk
op het neutraal zijn, met blijvende
zorg voor het geestelijk leven van
de patiënten.
Corry van Straten
cvanstraten@planet.nl
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Les in het Zuiderpark van meester Swennen
L
aatst kreeg ik bericht dat op 91-jarige leeftijd was overleden de
heer Kees Swennen, meester Swennen. Dat riep bij mij allerlei
herinneringen op uit de jaren vijftig. Het was in die tijd dat we met
de schoolklas van de Prinses Wilhelminaschool, die later de Daltonschool
aan de Baambruggenstraat werd, naar de kinderboerderij in het Zuiderpark
liepen. Niet naar de boerderij zelf, maar naar het lokaal wat daar in de ‘Herwijertuin’ stond. We kregen daar dan natuurles. Meester Kees Swennen
vertelde ons allerlei zaken over de natuur en wat daarmee in verband stond.
Wij vonden meester Swennen oud omdat hij al een kaal hoofd had denk ik,
hij zal toen hooguit een jaar of vijfentwintig geweest zijn.

Er was ook een nogal deftige
juffrouw, men sprak over ‘de
Freule’, nou dat was ze inderdaad, Freule de Ranitz. De
lessen waren gevarieerd; een
les over het vervaardigen van
linnen uit vlas, het moest roten,
daarna braken en wij mochten
repelen en beuken. Ik weet niet
precies meer wat dat allemaal
was. Maar het vlas werd linnen.
We karnden melk, er ontstond
boter en het glas karnemelk
werd opgedronken door een
waaghals. Er liepen witte ratten door een doolhofje, heel
snel, ze konden na één keer
de weg heel snel terugvinden
naar de lekkere hapjes. We
zagen voor het eerst goudhamsters die droge erwtjes in hun

wangzakken propten en weer
uitspuugden. We konden nog
niet bevroeden dat binnen de
kortste keren iedereen ineens
goudhamsters zou hebben. Ook
waren er kooien vol muizen, in
allerlei kleurtjes met jonkies
als garnalen.
Ook werd er uitgebreid stilgestaan bij het bittervoorntje,
een vis die zijn eitjes in een
zoetwatermossel legde. Er was
ook nog iets met hom en kuit,
maar wisten wij toen veel. En
wat denk je van het leven der
bijen; met de koningin met
een stip verf op haar lijf. Wij
mochten dan in de bijenkast
kijken. Verder leerden we over
vervellende slangen en andere

reptielen, schildpadden, hagedissen en salamanders. Het is
wonderlijk dat ik dit na meer
dan 65 jaar nog allemaal zo
goed weet. Dat kwam natuurlijk omdat het een uitje was en
een aangename afwisseling van
de lessen op school, maar ook

vanwege het enthousiasme van
Kees Swennen en de Freule.

Swennen was een enthousiast onderwijzer die bevlogen
lesgaf over allerlei aspecten
van de natuur. Hij werd door
Gemeentelijke School- en
Kindertuinen in de gelegenheid gesteld om naast zijn werk
als meester biologie te gaan
studeren in Leiden. Daarnaast
bleef hij nog kinderen inwijden
in de geheimen van de natuur.
Hij deed dat met veel enthousiasme, de lessen hebben op mij
een onvergetelijke indruk gemaakt. Meester Swennen deed
dit werk van 1952 tot 1964. Na

De kinderboerderij in het Zuiderpark, 1956 en 1960. Foto’s collectie Haags Gemeentearchief

veel aarzelen besloot hij toch
te kiezen voor de wetenschap
en werd onderzoeker in Den
Helder, bij het toenmalige Zoölogisch Station. In 1991 promoveerde hij in Groningen tot
doctor op een proefschrift met
een Engelse titel over Vogels in
de Waddenzee. Het feit dat ik
nog zoveel weet van de lessen
van de heer Swennen geeft aan
dat hij een echte ‘meester’ was,
die enthousiast zijn kennis wist
over te dragen aan de lagere
schoolkinderen van toen. Ik zal
hem niet snel vergeten.
Joan Verheij
vogelsang@zeelandnet.nl
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In elke editie van De Haagse Tijden stapt
autojournalist John Vroom weer even in een
auto die vroeger door Den Haag reed.

Fiat Barchetta
S

oms sprongen traditionele autoproducenten met de focus op massaproductie volledig uit de band met een bloedmooi, sportief model zoals de
Ford Capri, Opel Manta, de Coupé Fiat en de Fiat barchetta. Ja, met een
kleine b, want dat was kunst voor de kunst. Een naam die in het Italiaans ‘bootje’
betekent, want het design leek hier volgens de ontwerpers op.

Naar mijn idee een fantastisch
volledig afwijkend sportmodel,
dat na al die jaren nog steeds
eigentijds oogt en toen al
voorzien was van veel retrouitingen, met een knipoog
naar de onvergetelijke ranke
tweezitters uit de jaren vijftig,

zoals de afgedekte koplampen,
de verzonken deurhendels,
waarbij je eerst op het knopje drukte en dan floepte het
trekhendeltje naar buiten. De
buitenspiegels waren net als
vroeger bij de racewagens op
verticale steunen gemonteerd

en in de kleur van de carrosserie gespoten. Het interieur
was in dezelfde stijl ontworpen
als het uiterlijk. De bestuurder
en passagier werden omgeven
door diverse in de kleur van de
carrosserie gespoten panelen
in de portieren en het dash-

board. De vloeiend gebogen
lijnen van het dashboard waren prachtig in harmonie met
de styling van de carrosserie.
Het bevatte drie grote ronde
klokken die met hun markante
witte wijzerplaten een duidelijk sportief stempel droegen
en door een anti-reflectiekap
afgeschermd werden, zodat ze
ook bij fel zonlicht goed afleesbaar waren. Het driespaaks,
met leer beklede stuur was
in hoogte verstelbaar en lag
lekker in de hand, net als het
korte versnellingspookje. Aan
de rechterkant een royaal
bemeten dashboardkastje dat
bij latere edities plaats moest
maken voor de passagiersairbag. Het middenconsole was
op een harmonieuze wijze in
het dashboard geïntegreerd,
met daarop schakelaars voor
de elektrische bediening van
de portierruiten en de bedieningsknoppen voor de klimaatregeling, naast een bijzonder
originele radio die qua styling
geheel op de barchetta was
afgestemd. De stoelen zaten
heerlijk en boden met stuur
en versnellingspookje een
prettige, sportieve rijhouding.
Onder de motorkap lag een
1800 cc 16-kleppenmotor
met een vermogen van 130
pk, waarmee een topsnelheid

Beauties of the Sixties (63)
In de jaren ’60
waren vrouwen
en auto’s nog
onlosmakelijk
met elkaar
verbonden in
promotie- en
reclame-uitingen
en geven nu een
nostalgische blik
op het tijdsbeeld
van toen.

Als ik zo kijk naar deze
fraaie Ford Mustang en
de even zo aantrekkelijke
Mary-Jo kan ik niet
anders zeggen dan wat
Herman’s Hermits al
zongen in 1965; Mrs.
Brown you’ve got a lovely
daughter.

van 200 kilometer haalbaar
was. De kap was eenvoudig te
bedienen dankzij de hulp van
twee gasdruk-compensatieveren en verdween moeiteloos
in een speciale ruimte tussen
de stoelen en de bagageruimte, beschermd door een
metalen deksel in de kleur van
de carrosserie. Wat kleuren
betreft had je keuze uit zes
tinten; corsa rood, brem geel,
oranje, midnight blauw, metallic staalgrijs en zijde zwart.
Als optie was een windstop
leverbaar om luchtwervingen
tegen te gaan. Dit maakte het
open rijden nog plezieriger als
je niet wilde dat je haar door
de war ging, wat ik zelf wel
prettig vond, maar dat terzijde.
Standaard waren de sportieve
stoelen in zwarte stof leverbaar, maar ook in zwart leer.
Als optie kon je ook nog kiezen
uit een fraai gevormde bagagedrager op de achterklep,
een elegante en praktische
hardtop met verwarmbare
achterruit, ABS, Airco, Lichtmetalen velgen en mistlampen.
Vaak heb ik met de barchetta
mogen rijden en het was puur
rijgenot. Zó sportief, zó stijlvol,
zó Italiaans!
John Vroom
johnvroom@planet.nl

John Vroom (autojournalist)
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KENNISGEVING
Vaststelling inpassingsplan warmtetransportleiding
Vlaardingen – Den Haag en gecoördineerde besluiten cluster 1
Gedeputeerde Staten maken bekend dat Provinciale Staten van Zuid-Holland op 13 oktober 2021 het provinciaal inpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen
– Den Haag en het bijbehorende MER gewijzigd hebben vastgesteld. Voorts hebben onderstaande bevoegde gezagen een definitief besluit genomen over de hieronder
genoemde beschikkingen in cluster 1 van het project Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag. De tegen het inpassingsplan en de beschikkingen ingediende
zienswijzen zijn door de bevoegde gezagen beantwoord conform de vastgestelde Nota van Beantwoording. Het vastgestelde inpassingsplan en onderstaande
beschikkingen in cluster 1 liggen met de daarop betrekking hebbende stukken vanaf 18 november tot en met 30 december 2021 voor een ieder ter inzage:

Overzicht ingediende aanvragen:
Bevoegd gezag:

Besluiten/dossiernummer:

B en W
gemeente Delft

Omgevingsvergunning voor de activiteiten:
• Uitvoeren van een werk/werkzaamheden
• Kappen
Dossiernummer 202013065

B en W
gemeente Den Haag

Omgevingsvergunning voor de activiteiten:
• Werken of werkzaamheden uitvoeren
• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Kappen
Dossiernummer 202018283/7849375

B en W
gemeente
Midden-Delfland

Omgevingsvergunning voor de activiteiten:
• Uitvoeren van een werk/werkzaamheden
• Planologisch strijdig gebruik
• Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg
• Kappen
Dossiernummer Z-HZ_WABO-2020-0625/2021-00215

B en W
gemeente Rijswijk

Omgevingsvergunning voor de activiteiten:
• Aanleggen
• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Weg aanleggen of veranderen
Dossiernummer WABO02846

B en W
gemeente Schiedam

Omgevingsvergunning voor de activiteiten:
• Een bestaande weg veranderen of een nieuwe weg aanleggen
• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald
Dossiernummer 20OMGS291

B en W
gemeente Vlaardingen

Omgevingsvergunning voor de activiteiten:
• Planologisch strijdig gebruik
• Werken/werkzaamheden (aanleg)
• Weg aanleggen of veranderen
• Kappen
Dossiernummer OVX-6892

Dagelijks Bestuur
Hoogheemraadschap
Delfland

Watervergunningen voor:
• Het aanleggen en hebben van warmtetransportleidingen
(aanvoer en retour) in waterstaatswerken, zoals watergangen
en waterkeringen
• Aanleg tijdelijke werkstroken en werkwegen op en langs
watergangen en waterkeringen
• Tijdelijke afdammingen, dammen en versmallingen van
oppervlaktewater
Dossiernummer 2020-025653/D-21-016817
• Grondwateronttrekking
Dossiernummers 2020-025652/D-21-016926 (lot A),
2020-025650/D-21-016925 (lot B), 2020-025647/D-21-016892 (lot C),
2020-025649/D-21-016889 (lot D) en 2020-025648/D-21-016816
(lot E)

Metropoolregio
Rotterdam-Den Haag
Gedeputeerde Staten
prov. Zuid-Holland

Rijkswaterstaat

• Vergunning uitvoeren werkzaamheden op, in, boven, naast
of onder lokale spoorwegen (artikel 12 Lokaal Spoor) voor de
HTM Dossiernummer 2020-0338
• Vergunning uitvoeren werkzaamheden op, in, boven, naast
of onder lokale spoorwegen (artikel 12 Lokaal Spoor) voor de
RET Dossiernummer 138-2020-RH
Vergunning gebruik provinciale infrastructuur (Kruithuisweg –
N470)
Dossiernummer PZH-2021-789542589 DOS-2020-0008531
Vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken
voor het leggen, behouden en onderhouden van een
warmtetransportleiding rijksweg A4/A20 tussen de gemeenten
Vlaardingen en Den Haag
Zaaknummer RWSZ2020-00016333

Hoe en waar kunt u definitieve stukken inzien?
Het vastgestelde inpassingsplan, de hierboven genoemde beschikkingen
in cluster 1 en de daarop betrekking hebbende stukken zijn digitaal te
raadplegen via de provinciale website www.zuid-holland.nl/terinzagewarmtelinq. Het inpassingsplan kan ook worden ingezien via de
landelijke website
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.9928.
DOSx2019x0003043IP-VA01 en via de provinciale planviewer: https://
ruimtelijkeplannenzuidholland.nl/warmtetransportleiding.
De beschikkingen van hiernaast staande bevoegde gezagen binnen
cluster 1 en de bijbehorende stukken kunnen daarnaast ook worden
ingezien op onderstaande kantoorlocaties:
• Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag
• Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft
• Informatiecentrum Den Haag, Spui 70, 2511 BT Den Haag
• Stadhuis Rijswijk, Bogaardplein 15, 2284 DP Rijswijk
• Gemeentehuis Delft, Stationsplein 1, 2611 BV Delft
• Gemeentehuis Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37,
2636 HX Schipluiden
• Gemeentehuis Schiedam, Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam
• Stadskantoor Vlaardingen, Westnieuwland 6,
3131 VX Vlaardingen
• Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Laan op Zuid 45
(Wilhelminahof), 3072 DB Rotterdam
Let op: sommige overheidsgebouwen zijn vanwege het corona-virus
(COVID-19) alleen op afspraak geopend. Neem daarom tijdig contact
op met het betreffende bevoegd gezag als u ergens stukken wilt
komen inzien.
Hoe kunt u beroep instellen?
Het inpassingsplan en de beschikkingen in cluster 1 zijn gecoördineerd)
voorbereid met toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht. Dat betekent onder meer dat een belanghebbende
(rechts)persoon daags nadat deze besluiten ter inzage zijn gelegd
gedurende zes weken schriftelijk beroep kan instellen tegen deze
besluiten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De beroepstermijn loopt van
12 november tot en met 23 december 2021. Ook bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen (zie hiervoor het digitaal loket op
de website van de Raad van State (www.raadvanstate.nl). Het beroepschrift moet ondertekend zijn en voorzien van naam en adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
en de redenen en argumenten waarom er beroep wordt ingesteld.
Omdat op het project de Crisis- en herstelwet van toepassing is, moet in
het beroepschrift alle beroepsgronden worden aangegeven. Na afloop
van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer
worden aangevoerd. Er wordt aanbevolen om in het beroepschrift te
vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
Inwerkingtreding
Het inpassingsplan en de beschikkingen in cluster 1 treden in werking
daags na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het indienen van een
beroepschrift schorst de inwerkingtreding van de besluiten niet. Een
belanghebbende met een spoedeisend belang die wil dat een of meer
besluiten niet in werking treden, kan naast een beroepschrift ook een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treden
deze niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening
is beslist.
Griffierecht
Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige
voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor actuele informatie hierover
wordt verwezen naar de website van de Raad van State.
Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie over de besluitvorming over het project
kunt u terecht op de website van de provincie Zuid-Holland
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie/warmtelinqtrace-vlaardingen-den-haag/. Heeft u naar aanleiding
daarvan nog vragen? Dan kunt u bellen met: 06 - 11 75 85 92.
Informatie over het project zelf kunt u vinden op de website
van WarmtelinQ: https://www.warmtelinq.nl/project
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Mijn tijd op de Gemeentelijke Middelbare Handelsdagschool

I

n De Haagse Tijden van 8 december 2020
stond een aardig artikel van Piet Goeyenbier over zijn tijd op de oecumenische
MEAO in de Weesperstraat, in de periode 19711974. Die school zal de opvolger geweest zijn van
de christelijke middelbare Handelsdagschool. Ik
ging in 1962, na de mulo, naar de Gemeentelijke
Middelbare Handelsdagschool op de hoek van de
Waldeck Pyrmontkade en de Elandstraat. Deze
school heette later de Gemeentelijke MEAO en
daarna de Economische school. John Vroom heeft
daar ook nog op gezeten, maar dat terzijde. Met
plezier blik ik terug naar mijn tijd op de GMHDS.

Van de mulo naar de
GMHDS
In de vierde klas van de mulo
(Prof. Gunningschool op de Prinsegracht) wist ik nog niet precies
wat ik daarna zou gaan doen. Na
een bezoek aan het Gemeentelijk
Bureau voor Beroepskeuze op
de Grote Markt kwam het advies:
‘Ga naar de GMHDS’. Misschien
was dit ook wel een voor de
hand liggende keuze, als zoon
van twee middenstanders. Zo
geschiedde en na het behalen van
het mulodiploma inclusief het
middenstandsdiploma op 14 juli
1962 ging ik na de zomervakantie
naar deze school, gevestigd in een
imposant schoolgebouw. Met een
mulodiploma stroomde je destijds
in de derde klas van de vierjarige
opleiding in en zo kwam ik terecht
in klas 3MA met als klassenleraar
de heer drs. R.J. Dees. Het was wel
even wennen voor de voormalige
muloleerlingen: het wisselen van
lokaal en, mits afkomstig van een
christelijke of rooms-katholieke
mulo, het zonder gebed beginnen
van de dag. Maar ja, het was een
openbare school.

1962-1964: 3e en 4e klas
Twee jaar kreeg ik middelbaar
handelsonderwijs, dat in mijn

ogen goed aansloot op de mulo
(A)-opleiding. De talen met handelscorrespondentie en literatuur
(Spaans alleen spraakkunst en
handelscorrespondentie), vakken
als boekhouden, handelsrekenen,
economie en recht, aardrijkskunde
en geschiedenis en scheikunde. De
mulo had een goede basis gelegd.
In de klas heerste een leuke sfeer.
De medeleerlingen kwamen niet
alleen uit Den Haag, maar ook uit
het Westland, Boskoop, Leiden en
zelfs uit Zwijndrecht. Op bijgaande
klassenfoto uit oktober 1962 met
de heer W.J. van der Drift, de leraar
Duits, zijn de illustere klasgenoten
te zien. Ik weet alle namen nog
maar gelet op de ruimte volsta ik
met het noemen van Paul Durville
(met wie ik nog contact heb), Ben
Ammerlaan en Jan Koornneef.
En natuurlijk het enige meisje,
Hanneke Visser.

Waldeck Pyrmontkade met links een gedeelte van de Gemeentelijke Handelsdagschool, 1955. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Bezoek aan bedrijven

In die twee schooljaren brachten
we bezoeken aan diverse bedrijven.
In de vorm van een ‘vraagtekenreis’
(we stapten ’s morgens vroeg in de
bus zonder te weten waar wij heen
gingen) bezochten wij de toenmalige Fordfabriek in Amsterdam, Van
Gelder Papier in Velsen, Gero Zilver
in Zeist en Vrumona in Bunnik. De

werkweek in Drunen bracht ons
naar Ploeg Stoffen in Bergeijk, De
Gruyter en Heineken in Den Bosch,
een constructiebedrijf in Tilburg en

de Rioolzuivering daar in de buurt.
Zo kreeg je een idee hoe een dergelijk bedrijf functioneerde en waar
je met je einddiploma eventueel
terecht kon.

Wat daarna?

Prinsegracht 77-73A, met links de Lage Nieuwstraat. Rechts de Professor Gunningschool, 1983. Foto: collectie Haags Gemeentearchief.

Na het behalen van het diploma
GMHDS kon je kiezen uit twee
opties: of nog het vijfde jaar volgen
voor het behalen van de praktijkdiploma’s handelscorrespondentie
in de vier talen en, ik dacht ook,
boekhouden, of de vijfde klas HBS
(A) en via het staatsexamen het
HBS-diploma behalen. Ik koos voor
de tweede optie, want aan het einde
van de zesde klas van de lagere
Prof. Gunningschool behoorde ik
niet tot de leerlingen die naar de
HBS of het lyceum gingen maar
voor wie de mulo een goede keuze
was. En zo kon ik op dezelfde
school en met dezelfde leraren
toch nog het HBS-diploma zien te
verwerven.

De 5e klas HBS (A)
In 1964-1965 had ik een zwaar
jaar: twee maanden lang was
ik uitgeschakeld vanwege een
longontsteking. Gelukkig kwamen
klasgenoten op bezoek. Klasgenoot Paul Durville bracht regelmatig schoolwerk mee dat ik na
uitwerking weer aan hem meegaf.
Mede daardoor behaalde ik in juli
1965 het felbegeerde diploma.
Mijn leuke herinnering aan dat
jaar was de welbekende vraagtekenreis. Op station Den Haag HS
werd omgeroepen dat de speciale
trein voor de handelsdagschool
naar Rotterdam (hoezo vraagteken) zo zou binnenrijden. Het
werd een rondvaart met Spido
en een bezoek aan het IMAX
theater met een film met Claudia
Cardinale.
Ed Vernooij
ed-vernooij@hotmail.com

pagina 12

Dinsdag 16 november 2021

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

De kledingzaken van
K

ortgeleden stuurde lezer Piet Barendse mij via de redactie van De
Haagse Tijden een foto van een oude kleerhanger van een kleding
magazijn in Den Haag. Zelf heb ik ook nog een paar soortgelijke
kleerhangers uit Den Haag die nog van mijn ouders afkomstig zijn. Voor mij
aanleiding voor het schrijven van een nieuw artikel!
Mijn herinneringen gingen
terug naar een paar jaar geleden
toen een goede vriend mij vroeg
of ik met hem mee wilde gaan
naar de Bijenkorf in Den Haag,
waar hij een trouwpak wilde
aanschaffen. Ik was daar na mijn
vertrek uit Den Haag nooit meer
geweest. Na een heerlijk kopje
koffie met gebak in de chique
lunchroom togen we naar de
verdieping ‘herenkleding’. Hier
was ik er getuige van dat mijn
vriend op uitstekende wijze
door een soort heer Humphries
uit de tv-serie Wordt u al
geholpen? op professionele en
ouderwetse manier aan een
schitterend pak werd geholpen.
Maar daar bleef het niet bij. De
door de wol geverfde verkoper, met meetlint om de nek,
adviseerde ook nog de aanschaf
van een bijbehorende stropdas,
overhemd en riem voor de pan-

Advertentie De Duif uit 1948

talon. Daar deze te lange pijpen
had werd de inside leg nog even
opgemeten en kon het pak naar
de kleermaker.

Ik wist niet dat dit in deze eeuw
nog bestond en was hoogst verbaasd. Zelf koop ik mijn kleding
bij C&A in Zoetermeer, waar
de aankoopondersteuning zich
meestal beperkt tot een vriendelijk knikje van het superjonge
personeel en ik het gekozen
product na passen afreken aan
de centrale kassa. Uiteraard
pas na goedkeuring van de mij
begeleidende echtgenote. Overigens is dit geen verwijt aan C&A
want deze werkwijze bevalt mij
prima.
Dat deed mij weer denken aan
het C&A van vroeger. De ruime
winkels hadden voor de kinderen een groot zwart ‘Palomino’

paard in de winkel staan en
tijdens het wachten op je ouders
kon je daar voor een klein muntstuk een ritje op maken. Van
een latere tijd herinner ik mij
nog dat er voor de kleedkamer
met een bord was aangegeven
hoeveel stukken maximaal mee
de paskamer in mochten en een
lieftallige dame gaf je een kaart
mee met het aantal meegenomen stukken. Als je dan net in
je ondergoed stond, kwam er
altijd wel iemand vragen of alles
paste. Dat is niet meer. Met de
passende kleding onder de arm
ging je vervolgens afrekenen.
Boven de kassa’s bevond zich
een ingewikkeld buizenstelsel
waaruit het constante geluid van
een stofzuiger te horen was. Het
papiergeld of betaalcheque werd
in een soort capsule gedaan,
waarna deze in de buis werd
gelanceerd richting de boekhouding elders in het gebouw. Dan
begon het wachten. Na verloop
van tijd zwol het geluid in de
buis weer aan en eindigde het
boemeltreintje met een klap
voor het eindstation, waarna de
capsule werd geopend om het
wisselgeld en kassabon eruit te
halen en aan de klant te geven.
Als kind was ik zeer geïntrigeerd
door deze wijze van betalen,
waar C&A volgens mij patent op
had, en ook nu nog een uitstekend systeem zou zijn om winkelberovingen tegen te gaan.
Den Haag heeft overigens een

Gevelornament Gerzon in de Venestraat, 1992

Tegeltableau Gazan. Foto: Haags historisch museum

rijke historie aan kledingzaken
of magazijnen, zoals ze vaak
werden genoemd. Denk aan
klinkende namen als Gerzon,
Gazan, House of England, au bon
Marche en Maison de Bonneterie. Maar ook de voordelige ketens als Brons, Etam, HIJ en Slot
met meerdere filialen. Lopend
door de Haagse Venestraat is op
de panden 36-48 nog de gevel
van Gerzon te vinden, hoewel
deze kledingzaak dit pand na
een faillissement al in 1973 ver-

liet. Deze winkel werd geopend
in 1904 nadat Gerzon de eeuw
ervoor al een stoffenzaak was
gestart in Amsterdam.

Gerzon was geen zaak waar je
even binnenliep voor een paar
voordelige sokken. Naar het van
oorsprong Joodse bedrijf ging
je voor een nette jas, een mooi
colbert of een mooie jurk. In de
jaren zestig haakte de gegoede
doelgroep steeds meer af en
moest het roer om. In 1963
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n weleer

kwam er een nieuwe directie
met de taak zich meer en meer
te gaan richten op het jongere
publiek. Dat lukte echter niet en
in 1973 werd het faillissement
afgeroepen. Na een volledige
uitverkoop werden de filialen
gesloten. Het kantoorpand in
Rotterdam is echter nog in
gebruik gebleven door een andere eigenaar, tot in 1992 sloop
volgde.
Den Haag heeft vele kledingzaken gekend, zowel heren- en
dames- als ook kinderkleding.
Zie ook bijgaande twee
advertenties van De Duif en
De Gunst uit de vorige eeuw:
Ook een bekende naam in Den
Haag was Gazan. Van 1934 tot
1976 was dit bedrijf gevestigd
aan de Haagse
Waldorpstraat. In
1970 kreeg ik daar
van mijn ouders
mijn eerste
kostuum,
bedoeld
De foto, die ik ontving van Piet Barendse

voor de uitvaart van mijn opa
van moeders kant. Dat pak vond
zijn Waterloo in 1979 toen de
pantalon tijdens een sollicitatie
bij de Detam volledig uitscheurde. Ik kreeg de baan overigens
wel, onder voorwaarde dat ik
het pak nooit meer zou dragen.

Net als Gerzon had Gazan zijn
oorsprong in Amsterdam, waar
de Joodse koopman Joseph
Gazan al in 1880 een kledingzaak opende, later gevolgd
door een kledingatelier in eigen
beheer. De grote fabriek richtte
zich op goedkope confectiekleding voor heren en jongens. In
1934 verhuisde het bedrijf van
Amsterdam naar Den Haag in
het Laakhavengebied aan de
Waldorpstraat. Vanaf 1965
besloot Gazan
vanuit dit
pand ook
direct
aan
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particulieren te gaan leveren.
Ik herinner me nog de grote,
wat kale hal met rekken vol
heren- en kinderkleding, waar
ik uiteindelijk slaagde voor mijn
eerste pak. Later kwamen er
overal winkels van Gazan. Gazan
bleek zeer succesvol en opende
meerdere filialen. Het moderne
gebouw aan de Waldorpstraat
werd ook een leerwerkbedrijf
en veel personeel verdiende hier
een boterham als naaister of
perser. Helaas sloeg ook hier de
malaise toe en kwam er steeds
meer concurrentie door onder
andere spotgoedkope kleding uit
de derdewereldlanden. In 1976
nam Zeeman Gazan over. Het
gebouw aan de Waldorpstraat
heeft er nog tot medio 2003
gestaan, waarna sloop volgde.

en in 2013 werden 140 mensen
ontslagen. In 2015 werd de volledige keten failliet verklaard.
Toch volgde een doorstart met
een aantal goed lopende filialen,
maar helaas mocht ook dit niet

In een artikel over de Haagse
kledingzaken mag zeker Miss
Etam niet ontbreken. In diverse
winkelcentra waren filialen van
deze keten aanwezig. Denk hierbij onder andere aan de Grote
Marktstraat, de Nieuwe Molstraat, de Bogaard, Noordeinde,
Spuistraat en Venestraat. Het
hoofdkantoor zat in Zoetermeer.
De expeditie ruimte is nog jaren
na het faillissement in gebruik
geweest als Theater Kwadrant,
dat helaas in 2017 wegens
brandgevaar en ten behoeve van
woningbouw werd gesloopt.
Overigens is deze plek in 2021
nog steeds een braakliggend terrein en is er dringend behoefte
aan theaterruimte.

Etam opende zijn eerste winkel
in Amsterdam in 1923. Er werden voornamelijk dameskousen
verkocht. Al snel verschenen
in het hele land filialen, waarvan nummer twee in hetzelfde
jaar werd geopend aan het
Noordeinde 2. Met onder leveranciers en eigen ateliers werd
onderkleding gemaakt, zoals
nachthemden en pyjama’s. Na
de Tweede Wereldoorlog was er
nog slechts één filiaal open in de
Haagse Wagenstraat. De directie
zette alles op alles om de zaken
nieuw leven in te blazen en zag
kans een enorme partij kousen
in te kopen in Tsjecho-Slowakije,
waarmee een doorstart kon
worden gemaakt. De naam Miss
Etam verscheen in 1970 om een
jonger publiek aan te spreken.
In de meest succesvolle periode
had Etam rond de tweehonderd
filialen, waarvan ongeveer
zestig met de fantasienaam Promiss. Zoals het ook met andere
kledingzaken verging, liepen de
verkopen van Etam fors terug

Advertentie van De Gunst, mei 1969

baten. Almere, Roosendaal Emmen en tenslotte Schagen sloten
dit jaar definitief de deuren.
Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl
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RECENT VERKOCHT IN DEN HAAG

Prinsegracht 45

Elandstraat 1C

4

3

2

KAMERS SLAAPKAMERS

BADKAMERS

114 m2 114 m2

5

WOONOPP.

KAMERS SLAAPKAMERS

PERCEELOPP.

3

Oranjelaan 30

1
BADKAMERS

Hanso Idzerdapad 25

Celebesstraat 86

5

230 m2 361 m2

7

WOONOPP.

KAMERS SLAAPKAMERS

1

KAMERS SLAAPKAMERS

BADKAMERS

PERCEELOPP.

6

€1.090.000,- K.K.

KAMERS

4
SLAAPKAMERS

KAMERS

PERCEELOPP.

2
BADKAMERS

3

3

WOONOPP.

KAMERS SLAAPKAMERS

PERCEELOPP.

€550.000,- K.K.

2

WOONOPP.

PERCEELOPP.

€350.000,- K.K.

Laan van Meerdervoort 642

230 m2 147 m2

5

WOONOPP.

KAMERS

PERCEELOPP.

4

286 m2 286 m2

SLAAPKAMERS

WOONOPP.

PERCEELOPP.

€900.000,- K.K.

Bonistraat 15

192 m2 192 m2

116 m2 116 m2

SLAAPKAMERS

€1.295.000,- K.K.

Elandstraat 64

8

5

WOONOPP.

€449.000,- K.K.

€565.000,- K.K.

4

111 m2 111 m2

Hooftskade 41

1
BADKAMERS

78 m2

78 m2

2

WOONOPP.

PERCEELOPP.

KAMERS

€369.500,- K.K.

OOK UW HUIS VERKOPEN?
BEL ONS NU!
The Real Estate Company wordt graag uw verkoopmakelaar.
Uw huis verkopen? The Real Estate Company helpt u graag.
Bij verkoop zijn wij bij uitstek de beste partner. The Real Estate
Company weet proactief de beste partijen bij elkaar te brengen.
Wij bemiddelen uiterst secuur en met zorg voor het gewenste
resultaat. Dit doen wij op de persoonlijke manier waar wij bekend
om staan. We leren u kennen en gaan in deze spannende tijd
naast u staan, zodat het verkopen van uw huis een soepel traject is.

1
SLAAPKAMERS

89 m2

89 m2

WOONOPP.

PERCEELOPP.

€379.000,- K.K.

NU MET GRATIS
STYLING ADVIES!
Aanzienlijk hogere verkoopprijs
Een vlotte en succesvolle verkoop
Onweerstaanbare woonpresentatie
Ervaren en professioneel
Deskundig advies

Bilderdijkstraat 16, Den Haag T: 070 - 763 04 08
E: sales@trechousing.nl W: www.trechousing.nl
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Schoolsparen en
70 jaar televisie
I

n de jaren vijftig van de vorige eeuw was het bij ons op school, de
Prinses Wilhelminaschool aan de Harmelenstraat, een aantal maal in
de week vaste prik om geld mee te nemen. Op maandag twintig cent
voor het schoolreisje; ik herinner me nog goed dat we naar Dierenpark Wassenaar gingen, Drievliet, of Madurodam en zelfs nog een keertje naar Blijdorp in
Rotterdam, compleet met een vaart op de Spidoboot en een wandeling door de
Maastunnel. Verder nog twintig cent voor die gruwelijke schoolmelk. De meester had het er maar druk mee met een klas van meer dan veertig kinderen.

Madurodam in de jaren vijftig. Foto: JosPe, collectie Haags Gemeentearchief

Donderdag kon je ook geld
meenemen voor zegeltjes van
het schoolsparen bij de Rijkspostspaarbank. Het was niet de
meester die dit deed, maar er
kwam een vriendelijke mijnheer
in een buitenmodel postbode
uniform, compleet met bezorgerstas; daar deed je zaken mee.
Meestal voor een kwartje. Er was
een groen kartonnen kaartje met
ruimte voor de zegels. De kleuren weet ik niet meer heel zeker,
maar er was veel ruimte voor de
blauwe zegels van vijf cent met
een bij erop, iets minder voor
rode van tien cent met een mier
en weinig ruimte voor de oranje-gele zegels van vijfentwintig
cent met een eekhoorn. Wanneer
dat kaartje vol was, was dat veel
geld waard en kon je dit op het
postkantoor van toen aan de Dierenselaan op je spaarbankboekje
zetten. Dichterbij zat er nog geen
postkantoor. Om het aantrekkelijk te maken, kreeg je om de
twee weken een los blaadje van
een verhaal dat je in een omslag
kon stoppen. Zo rond 1951-1952
was dat het boekje van de toen
erg beroemde vliegenier en
schrijver Jons Viruly met de titel
Vleugels voor Jan en Ineke, een
ode aan de luchtvaart en vooral
de nationale trots de KLM. Je
moest er natuurlijk wel wat van

opsteken in deze tijd van wederopbouw en positivisme. Het
jaar erop kreeg je Hans en Nellie
ontdekken kolenland, een volgens
het kaftje “boeiend en leerzaam
verhaal”, waarin de loftrompet
werd gestoken over de Limburgse kolenmijnen. Het moest niet al
te leuk worden!

Maar hoera, het leek of er betere
tijden aankwamen. In 19531954 werd aangekondigd dat
er een boekje van Panda van
Marten Toonder zou verschijnen
bij het sparen. Zou er dan echt
zo’n verderfelijk stripverhaal komen? De voorbode was er al; er
kwam een tekenwedstrijd over
‘Verkeerd Verkeer’ en sparen. De
school was inmiddels verhuisd
naar een nieuw gebouw aan de
Baambruggestraat, verworden
tot een Daltonschool en het paradepaardje van de gemeente; een
voorbeeldschool waar alles aanwezig was en alles kon. Om die
reden was onze school gekozen
om de campagne te promoten via
de televisie! Er zouden opnames
gemaakt worden van tekeningen
en die zouden worden uitgezonden. De klas sloeg aan het
tekenen - iets dat ik graag deed
- en de meester koos mijn tekening uit. Meester Paulus schreef
in zijn mooiste handschrift

Het water en wij

Vleugels voor Jan en Ineke

er boven: “Spaar je geld en je
leven”. Verstandig, want mijn
handschrift was niet al te best.
De letters R.P.S. van de spaarbank zag je vele malen terug in
de tekening, maar wat mij nu
opvalt is vooral de zinken Haagse
asbak (vuilnisbak in ABN), zoals
wij die thuis op het balkonnetje hadden staan. Er kwam
een grote auto van de televisie

Harmelenstraat, Prinses Wilhelminaschool (Openbare Lagere School) in 1954. Foto: collectie HGA

voorrijden met een flink aantal
mensen erin, enorme filmcamera’s en veel drukte. Mijn moeder
had mij mijn mooiste jurkje
aangetrokken en mijn vlechten
van strikken voorzien. Op een
gegeven moment moest ik mijn
eigen tekening zogenaamd gaan
tekenen, wat ik heel braaf deed.
Daarna werden de tekeningen
van de hele klas doorgebladerd.
De cameraploeg was uren bezig,
wat een belevenis!

Maar toen kwamen we op het
volgende probleem: in die tijd,
1953, had niemand in onze kennissenkring of familie televisie.
Bij fietsenmaker Feenstra in de
Vreeswijkstraat, die ook elektrische apparaten verkocht, stond
overdag wel eens op woensdagmiddag een televisie te spelen
in de etalage, of als er voetbal
was. De uitzenddatum in het
journaal was pas een week later
dus er was tijd genoeg om iets
te verzinnen. Zo trokken mijn
moeder en ik met bus N naar de
stad. In de Spuistraat bij Verheij’s
ijssalon (geen familie!) gingen
we op een tactvol moment naar
binnen, strategisch voor het
kleine beeldje van de televisie.
Ja, die bleef aanstaan en er was
maar één zender, dus dat was
geregeld. Ik kreeg het grootste
ijsje dat ik ooit had gekregen,
want we hadden alle tijd. Langzaam eten dus. Gebiologeerd
keken we naar het wonder van
het televisiejournaal en ja hoor
- mijn moeder zag het eerder
dan ik - daar zat ik te tekenen!
Vervolgens kwamen alle andere
tekeningen in beeld, maar uiteindelijk lag de mijne bovenop en er
werd op ingezoomd.
Dolblij gingen we met de bus
terug naar huis. Wat een middag,
eerst dat ijsje en daarna op de televisie! Niemand had het gezien,
behalve wij. Mijn moeder heeft
die tekening al die jaren bewaard
en laatst vond ik hem terug. Het
boek van Marten Toonder was
tot onze teleurstelling trouwens
geen stripverhaal. Maar nu, bijna
zeventig jaar later, als enige van

Hans en Nellie ontdekken Kolenland

Verkeerd Verkeer

De Haagse ‘asbak’

al die boekjes wel antiquarisch.
Een goede investering dus. In
1954 kwam er weer een losbladig boekje uit: Het water en wij,
waarin een oom die ingenieur
is de hoogstandjes van waterstaat, polderen, dijkenbouw en
drooglegging laat zien. Volgens
mij het laatste losbladige, want
later werden het echte boekjes.
Het jaar daarna ging ik naar de
middelbare school en was het
uit met de educatieve pret. De
Zilvervloot kwam toen aanvaren.
Joan Verheij
vogelsang@zeelandnet.nl
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Napraten, troosten en ontmoeten
in een gastvrije omgeving

Wellicht het mooiste crematorium van Den Haag en Zuid-Holland. Een
intiem gebouw te midden van de duinen en de bomen van Den Haag.
Een grote ruimte met uitgebreide mogelijkheden voor een afscheidsreceptie luxe, uitgebreid of to the point. Voor de kleinere crematies is
er ook De Prelude afscheidssalon.


Het uitvaartcentrum en het crematorium zijn direct met elkaar
verbonden. Zowel opbaren, afscheid nemen als cremeren of begraven
kan op dezelfde locatie.
Vraag uw uitvaartbegeleider of ondernemer naar de mogelijkheden
van deze locatie.

AD PATRES, afscheidsaula en rouwcentrum kunnen de start zijn van een
volledig verzorgde uitvaart, zowel begrafenissen als crematies.
AD PATRES bevindt zich aan de Frederik Hendriklaan 7. Vanuit Den Haag
en Scheveningen een goede bereikbare locatie voor een afscheid of
opbaring van een overledene.
Voor informatie over het gebruik kunt u zich tot uw uitvaartondernemer
wenden en vragen naar de mogelijkheden van AD PATRES.

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

U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot:
Ad Patres
Frederik Hendriklaan 7
070 355 64 27
2582 BP 's-Gravenhage
info@adpatres.nl

Niet kunnen slapen door dove of tintelende handen?

Behandeling Carpaal Tunnel
Syndroom zeer succesvol
mogelijk om het carpaal tunnel synin Zuid-Holland is er bij onze praktijk een behandelmethode beschik-

verricht, zoals typen, wringen en
forse krachtsuitoefeningen met
de hand. De klachten komen met
name voor bij vrouwen van alle
leeftijden, vooral bij een leeftijd
na zwangerschap.

Na tien tot twaalf korte behandelingen zijn patiënten dikwijls al
van hun klachten af en veelal
kunnen er zelfs operaties mee
voorkomen worden. Er zijn in
Nederland slechts enkele
praktijken die dit zogeheten
Phystrac-apparaat gebruiken.
Bij de huisarts hoeft geen
verwijzing te worden gehaald
voor een behandeling met het
tractie-apparaat. De behandelingen worden ook in 2021 gewoon
door de zorgverzekeraar vergoed
uit alle aanvullende verzekeringen
voor fysiotherapie. “Nu het
apparaat al 10 jaar in gebruik is,
zijn wij zeer tevreden met de
geboekte resultaten.” Deze blijken
‘uitstekend’ te zijn, vertelt Mark
van Engelen, één van de zes
aangesloten fysiotherapeuten en
de eigenaar van Carpaal Tunnel
Centrum Zuid-Holland. Recent is

er een derde Phystrac-apparaat
aangeschaft om meer patiënten
van dienst te kunnen zijn. “Dit was
simpelweg noodzakelijk, want de
toestroom is gigantisch. Het feit
dat wij de enige praktijk in
trac-apparaten, geeft aan hoe
bijzonder dit is”.
Het carpaal tunnel syndroom is
een aandoening, die doorgaans
wordt veroorzaakt door druk op
de mediaanzenuw. Deze bevindt
zich net boven het polsgewricht.
De carpale tunnel is de naam van
het gebied waar de middenhandsbeenderen, de dwarse
polsgewrichtsband (carpaal
de pezen zich bevinden. Druk op
de mediaanzenuw kan veroorzaakt worden door letsel of
werkzaamheden waarbij frequent
repeterende handelingen worden

De belangrijkste symptomen
zijn: nachtelijke pijn,
spierkrachtsverlies, een doof/
tintelend of stijf gevoel in de
hand en in de vingers, onder
meer bij computergebruik,
fietsen en autorijden.
Het Phystrac-apparaat behandelt
het syndroom door mechanische
tractie. Volgens Van Engelen is de
methode ‘goed te verdragen’ en
zijn de resultaten vaak al binnen

Francien Dam bij het Phystrac-apparaat, waarmee al sinds 2011
uitstekende resultaten worden geboekt.

praktijk is er de beschikking over
voldoende parkeergelegenheid.
De openingstijden zijn ruim en er
en op zaterdag behandeld te
worden. Mocht u last hebben van
deze aandoening dan is een
behandeling met het Phystracapparaat sterk aan te bevelen!

Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland
Stationsstraat 1, 2641 GH, Pijnacker
Tel: 015-3030259
info@fysiotherapie-pijnacker-centrum.nl
www.carpaaltunnelcentrum.nl
Facebook: Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland
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Haagse Korfbal Dagen naderen ontknoping
O

p 11 november begon het jaarlijkse
korfbaltoernooi met de naam Haagse
Korfbal Dagen. Bedoeld als opening van
het jaarlijkse zaalkorfbalseizoen, maar ook bedoeld
als extra stimulans voor de ontwikkeling van de
korfbalsport in Den Haag en omstreken.
De vraag is wiens verwachtingen m.b.t. de zaalcompetitie uit zullen komen. Die
van Peter Abbenhuis, coach
van Die Haghe? “We hebben
een jonge ploeg en zullen te
maken krijgen met ploegen die
fysiek sterker zijn. Dat worden

moeilijke potjes. Die Haghe
heeft een hoop talent, dus wij
hopen bovenin mee te kunnen
draaien”. Of die van de Vries,
coach van Achilles? “Natuurlijk,
waarom niet? Achilles komt
eraan. Wij gaan de Haagse eer
hooghouden. Achilles heeft een

De halve finales en de finales zijn te volgen via een Live Stream.
Kijk (ook voor de toegangscontrole!) op de website van de
Haagse Korfbal Dagen: haagsekorfbaldagen.nl

Sportsnapfoto van Arjen Maltha, trainer van Refleks

stabiele selectie en daarnaast
komt er ook heel veel jeugd
deze kant op. Ik moet ervoor
zorgen dat alles bij elkaar blijft.
Het bereiken van de hoofdklasse moet uiteindelijk voor deze
club mogelijk zijn”.
Of krijgt Bongers van HKV/Ons
Eibernest gelijk? “Primair moeten wij ons gaan ontwikkelen,
zowel verdedigend als aanvallend. De resultaten komen er
dan wel achteraan. Wij hebben
nog grote stappen te zetten,
maar dan is HKV/Ons Eibernest in Den Haag wel een ploeg
om rekening mee te houden.”
De verwachting van KVS/Maritiem coach Andre Kuipers
stond al in het vorige artikel
over De Haagse Korfbal Dagen:
“Om er bij de spelers een ander ‘spelletje’ in te krijgen heb
je 1 of 2 jaar nodig. Waar ik me
nu op focus is het beter worden en het allround worden
met elkaar. Daarnaast wil ik
het spel verrassender maken,

daar hebben wij namelijk de
mensen voor”.
Maar het Rijswijkse Refleks

van coach Maltha is wellicht
een gevaarlijke outsider, net
zoals ALO van Mady Tims.

De komende dagen worden in diverse sporthallen de diverse
“ontknopingen” gespeeld.
Donderdag 18 November 2021 - 20.00 uur
Halve Finale
Winnaar Poule 3 (HKV/Ons Eibernest, Achilles, ONDO en
Maassluis) – Winnaar Poule 2 (KIOS, DES, Velocitas, Die Haghe)
Locatie: de hal van HKV/Ons Eibernest aan de Steenwijklaan.

Donderdag 18 November 2021 - 20.00 uur
Halve Finale
Winnaar van poule 1 (KVS/Maritiem, VEO, Refleks en ALO) tegen
de beste nummer 2 van de 3 poules.
Locatie: in de Sportcampus in het Zuiderpark.
Zaterdag 20 November 2021 - 17.20 uur
Senioren 2-3 Klasse
Finale om de wisselbeker Zeefdruk Westland Bokaal
Zaterdag 20 November 2021 - 18.55 uur
G-Korfbal
Finale om de wisselprijs Rémy Van Eijnatten Bokaal
Zaterdag 20 November 2021 - 20.00 uur
Senioren Ok – 1e Klasse
Finale om de wisselprijs Hofpas Bokaal

Deze drie finales vinden plaats in de sporthal van HKV/Ons
Eibernest aan de Steenwijklaan.

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

The Needles

Er werden gratis exemplaren van Muziek
Expres uitgedeeld, maar toen de jongeren
in de gaten kregen dat het oude exemplaren waren, werden ze in duizenden
snippers gescheurd en bedekte een dikke
laag oud papier de hal, foyer en de zalen.
Tijdens sommige optredens sloeg bij de
jeugd nog even de vlam in de pan en dat
leverde schade op. Helaas voor GLO moest
er contant zeshonderd gulden schadevergoeding worden betaald.

In Den Haag bestond de band
The Undertakers, die Shadows
gerelateerde muziek speelde. In
1962 werd de naam veranderd in
The Beatnicks, maar omdat er in
Den Haag al een band was met
diezelfde naam - die claimde er
de rechten op te hebben - werd de
naam wederom gewijzigd, en dit
keer in The Needles. Alle bandleden droegen een gouden ‘needle’
op hun jack/jas.

The band bestond bij aanvang uit Jan Kuipers (zang), Arie Kuipers (zang/ gitaar),
Rob van Solinge (gitaar), Gert Peelen
(bass) en Hannes Steketee (drums).
Rob kreeg zijn eerste gitaarlessen van
René Nodelijk (René a/h Alligators) bij Bas
v.d. Rest in het Westeinde. Er volgden ook
lessen in jeugdsociëteit De Ruimte aan de
Laan 28. Voordat hij zich bij The Beatniks
voegde, speelde Rob in The Blue Rockin’
Meteors (1959-1962). Op 5 maart 1964
vond in de Ricky Ticky Club (in gebouw
De Drie Stoepen aan de Prinsegracht)
de POP-ART-BLITZ SHOW plaats met
optredens van The Needles, The Zipps
en The Scarlets in combinatie met een

modern jazzballet, The Q‘65, The Davies,
Boudewijn de Groot, Group Go, Shane, The
Impulsen, Margie Ball en de dansgroep
Hollywood a Go-Go. Ook werden er films
gedraaid van onder andere The Beatles,
werden er modeshows georganiseerd en
er was een veiling van tiener kleding. De
kleding kon tegen inleg van een kwartje (!)
worden geveild. De veiling bracht een memorabel bedrag van twaalf gulden op. Het
gehele evenement was in handen van het
tijdschrift Muziek Expres en de opbrengst
kwam ten goede aan de organisatie voor
geestelijke en lichamelijke gehandicapten
(GLO). De drie zalen van De Drie Stoepen
zouden zo’n duizend tieners herbergen.

In Club 192 traden The Needles samen op
met Egg Egg and The Whippers (Ei Ei en
de Klutsers). Ook buiten Den Haag werd
opgetreden, onder andere in Enschede
met The Golden Earrings en in ‘De Veilinghal’ in het Westland met The Motions. Het
repertoire bestond uit covers van The Stones, Kinks en Pretty Things. Hun optreden
werd altijd besloten met de zin “Take of
your clothes, put on your pyjamas, it’s time
to go to bed”, vrij vertaald naar de Fabeltjeskrant kreet “Kleertjes uit, pyjamaatjes
aan, hoogste tijd om naar bed te gaan”.
Tijdens het zeventigjarig bestaan van de
H.V. & C.V Quick in het deftige Kurhaus
brachten The Needles oud en jong aan het
beat dansen. Eind 1964 werden er twee
nummers opgenomen in de CNR Studio in
Rijswijk. Het waren de eigen composities

Just on the Phone en Growing Mad. Vlak
voor The Needles hadden in dezelfde studio de Engelse Scorpions de Fats Domino
klassieker Hello Josephine opgenomen.
Het zou voor The Scorpions hun grootste
hit in Nederland worden, nummer 2 in
de Top 40, waar ze 33 weken in stonden.
The Needles zelf hebben maar een paar
jaar bestaan. Eerst stapte Jan Kuipers op;
hij werd niet vervangen dus de band ging
verder met z’n vieren. Vervolgens moest
Gert Peelen in dienst en toen Arie Kuipers
de band ten slotte verliet om te gaan
studeren, was het einde verhaal voor
The Needles.
Robert Mindé
romin@ziggo.nl

De Drie Stoepen aan de Prinsegracht.
Foto: collectie Haags Gemeentearchief
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Het ongekende talen

Charles achterin de Dodge van zijn vader

Plakplaatje uit een verzamelalbum

A

ls liefhebber van motoren heb ik al vanaf
mijn jeugd met grote bewondering gekeken naar de prachtige afbeeldingen van
motorfietsen die de kunstenaar over wie ik het in
dit artikel wil hebben, getekend heeft. Mijn eerste
motor was een Hulsmann met een motorblok van
125 cc en mijn laatste een Moto Guzzi 1100 California. Gezien mijn leeftijd heb ik enkele jaren geleden besloten niet meer de weg op te gaan met zo’n
machine, al was het alleen maar omdat je reactievermogen afneemt.
Charles Burki is op 4 mei 1909 in
Magelang, een stad op MiddenJava in het toenmalige Nederlands-Indië, geboren. Zijn vader,
Frederik Willem Burki, was architect en gouvernementsambtenaar. Zijn moeder heette Angeline
Augustine Rosenquist en hij had
drie broertjes; Henk, Vic en Max.
Charles ging in Bandung naar
de HBS en hier leerde hij Eppo
Doeve kennen die later ook een
bekende tekenaar en ontwerper

Het genoemde boek (1997)

zou worden. Al op vijftienjarige
leeftijd tekende Charles illustraties voor het blad Sport in Beeld.
In 1929 kwam hij naar Holland
om aan de Technische Hoogeschool van Delft bouwkunde
te gaan studeren en drie jaar
later ging hij aan de École des
Beaux-Arts in Parijs architectuur
studeren. In 1935 kwam hij in
Den Haag wonen op de Rijswijkscheweg 522. Tegenover hem
op nummer 309 woonde Sophia

Hogendoorn en zij zou enkele
jaren later zijn vrouw worden. In
1936 is Charles verhuisd naar de
Stationsweg 127 a. In die tijd
werkte hij al als illustrator, onder
andere door het afbeelden van
motorfietsen. In 1938 zijn Sophia
en Charles getrouwd. Na de
Tweede Wereldoorlog kregen ze
twee dochters, in 1952 Victoria
Christina en een jaar later
Marina. Vanaf 1946 tot aan zijn
overlijden op 28 april 1994 heeft
Charles samen met zijn vrouw in
Den Haag gewoond, eerst in de
Viviënstraat 32 en vanaf 1950 op
de Parkweg 8a in Scheveningen.

De Tweede Wereldoorlog

Zoals u misschien is opgevallen,
heb ik in de voorgaande tekst
niets over de belevenissen van
Charles en zijn vrouw tijdens de
Tweede Wereldoorlog opgeschreven en daar had ik een reden

De auto van de toekomst

voor. Dit is zo’n bijzonder verhaal
dat ik er apart aandacht aan wil
besteden. Op 24 augustus 1938
zijn Sophia en Charles getrouwd.
Een maand later besloot Charles
met zijn jonge vrouw, ze was
zeventien jaar, een huwelijksreis naar Nederlands-Indië te
maken. Een van de redenen om
deze reis te maken was het feit
dat hij Sophia aan zijn moeder
en zijn broers wilde voorstellen.
Zijn vader was inmiddels overleden. Dat deze reis vele jaren
zou gaan duren, wist hij op dat
moment nog niet. Met een motor
met zijspan vertrokken ze naar
Genua om van daaruit met de
boot naar Batavia te varen. Veel
geld hadden ze niet, dus Charles
ging op zoek naar werk om de
terugreis te kunnen betalen. Hij
kon vrijwel meteen aan de slag
bij een kranten- en tijdschriftuitgeverij en later bij een boekhan-

del. Toen hij voldoende geld voor
die terugreis had gespaard, brak
de oorlog in Europa uit. Het leek
dus verstandiger om in Indië te
blijven.

Op 7 december 1941 vond de
aanval van de Japanners op
Pearl Harbor plaats en een dag
later verklaarde de regering in
ballingschap in NederlandsIndië Japan de oorlog. Charles
werd als dienstplichtig soldaat
opgeroepen door het Koninklijk
Nederlandsch Indisch Leger, het
KNIL, en hij werd tewerkgesteld
als ziekenverzorger. Op 8 maart
1942 capituleerde dit leger en
Charles werd als krijgsgevangene
naar een kamp in de buurt van
Bandung gevoerd. In dit kamp
heeft hij tekeningen gemaakt die
op miraculeuze wijze bewaard
zijn gebleven. Sophia werd geinterneerd in het vrouwenkamp
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nt van Charles Burki

Charles en zijn vrouw Sophia op weg naar Genua (1938)

Adek, dat vlak bij Batavia lag. In
1943 werd Charles met een troepentransportschip naar Japan
gebracht. Dit schip werd door
de Amerikanen getorpedeerd en
Charles lag een uur of tien in het
water, terwijl hij zich vastklemde
aan een stuk hout. De bemanning van een passerende Japanse
walvisvaarder haalde hem uit
het water en bracht hem naar
de vaste wal van Japan, waar hij
tewerkgesteld werd als dwangarbeider in een van de fabrieken
van Mitsubishi in de plaats Nagasaki. Op 9 augustus 1945 werd
boven deze plaats de tweede
atoombom door de Amerikanen
afgeworpen. Charles bevond zich
op zo’n 1500 meter van de plaats
waar deze bom neerkwam. Hij
werkte daar aan een graansilo
die omgebouwd werd tot bunker.
Door de luchtdruk werd hij
naar binnen geblazen en mede

hierdoor heeft hij deze enorme
explosie overleefd. Via Manilla
kwam hij terug in Indië waar
hij Sophia tot zijn grote vreugde
ongedeerd aantrof. De eerdergenoemde tekeningen die hij in het
kamp bij Bandung had gemaakt,
had hij in een teakhouten kist
met daarin een zinken koker in
de grond verstopt. Met de hulp
van een medegevangene is die
kist opgegraven en zo zijn de
tekeningen bewaard gebleven.
Wonderlijk genoeg moest hij
weer in dienst als ziekenverzorger. Eind 1945 werd duidelijk dat
Sophia tuberculose had en daarom kreeg hij toestemming om
naar Nederland terug te keren.
Charles ging tijdelijk bij een tante
in Den Haag wonen en Sophia
werd opgenomen in een opvanghuis voor zieke repatrianten in
Haarlem en later ging ze naar
een kuuroord in Zwitserland.

Charles gezeten tussen zijn broertjes Victor en Henk, Bandoeng 1914

Charles heeft in deze periode ook
nog op het adres Kijfhoeklaan 8
gewoond.

Zijn werk

Charles wordt omschreven als
een artistieke alleskunner, een
duivelskunstenaar. In het boek
De kunst van het motorrijden
staat onder meer: “Door zijn
illustratief vernuft en virtuoze
techniekbeheersing was Charles
Burki geknipt voor het vak van
reclametekenaar. Zijn drang
naar perfectionisme en bereidheid zich in elk genre grondig te
verdiepen, maakten dat hij de
meest uiteenlopende onderwerpen uiterst waarheidsgetrouw
wist weer te geven. Zijn reputatie van duivelskunstenaar
dankte hij dan ook voornamelijk
aan zijn veelzijdig reclameoeuvre.” Charles heeft zowel
voor Philips als voor Fokker en

niet te vergeten DAF gewerkt.
Ook heeft hij enkele ontwerpen
van auto’s en motoren gemaakt.
Een daarvan is zelfs in productie
genomen, de Union ‘Boomerang’
bromfiets. Hij ontwierp boekomslagen en tekende illustraties voor boeken, affiches,
kalenders, tijdschriften, strips,
postkaarten en postzegels. Ook
maakte hij olieverfschilderijen
en hij schreef het boek Achter
de kawat. Voor dit boek – kawat
betekent prikkeldraad – kon hij
de teruggevonden tekeningen
gebruiken die eerder ter sprake
kwamen.

Zijn dochter Vick vertelde mij dat
haar vader zeer bescheiden was.

Reclame voor een motorfiets (1949)

Tijdens zijn leven is zijn werk
dan ook niet tentoongesteld. Later wel. In 1997 in de Kunsthal in
Rotterdam en dit jaar in het DAF
Museum in Eindhoven onder de
titel: Eerbetoon aan Charles Burki,
hij zette DAF op de maan. Ze
vertelde me ook dat hij altijd in
de voorkamer van hun huis aan
het werk was en dan moesten de
kinderen stil zijn. Een veelzijdig
kunstenaar, dat lijdt geen twijfel.
Ik denk dat het woord ongekend
in de titel op twee manieren
opgevat kan worden. Zowel in
de betekenis heel bijzonder als
onbekend.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl
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Deze week bij

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

89.3 Radio West maandag t/m vrijdag
06.00 uur West Wordt Wakker Nieuws uit de regio en van daarbuiten,
met Tjeerd Spoor en Jorinda Teeuwen.
10.00 uur Aan de Bak Gezellig programma met Patrick van Houten.
12.00 uur De Lunchshow Nieuws en amusement met Paul van der Lugt.

KA-ME-TA TAPIJT
Leverancier van alle merken • Specialist Projectstoffering & Kunstgras • www.kameta.nl

VERTO BOUCLÉ

Let op! Kamerbreed prijs!

400 breed • 5 kleuren • jute rug
Winkelprijs € 69,90
Nu bij ons:

€ 36,90

SISAL-LOOK BOUCLÉ

Diverse soorten
Winkelprijs € 89,90
Nu bij ons, incl. gelegd:

€ 59,

90

€ 99,

00

14.00 uur Muziek aan Zee Marjolein Visser draait heerlijke muziek.
16.00 uur West komt Thuis Melle Tuik neemt de dag met je door en
draait heerlijke muziek. (tot 19.00 uur, daarna non-stop muziek).

BERBER

09.00 uur

UIT! Rogier van der Zanden geeft je uitgaanstips.

12.00 uur

Broodje Bral Sjaak Bral neemt de actualiteit met je door.

14.00 uur Zuid-Holland Sport Met alle topamateur voetbalwedstrijden
die in Zuid-Holland worden gespeeld (tot 18.00 uur, dan non-stop muziek).

89.3 Radio West zondag
07.00 uur
Klassiek op West (herhaling om 19.00 uur) Aad de Been
draait bekende en onbekende klassieke- en wereldmuziek.
09.00 uur

UIT!

10.00 uur Muziek van alle Tijden (herhaling om 17.00 uur) Pieter Kuipers draait muziek op verzoek.
12.00 uur Adres Onbekend Zoektochten naar uit het oog verloren
bekenden, met Ron Kas.
14.00 uur Vroeger werd Later (tot 17.00 uur). Ron Davids haalt met luisteraars herinneringen op, inclusief bijpassende muziek.

TV West maandag t/m vrijdag
Dagprogramma’s vanaf 17.00 uur: (daarna herhalingen)

€ 149,

400 breed • 6 kleuren• 100% scheerwol
Winkelprijs € 199,90
Nu bij ons, incl. gelegd:

00

00

SISAL-TAPIJT

€ 99,90

Keuken, gang, woonkamer en slaapkamer

€ 19,90 € 39,90

Vanaf: 200 br.

400 br.

Specialist in traplopers
Incl. tapijt
Nu vanaf:

€ 299,00

Maak het uzelf en ons niet moeilijker dan het is
en neem eventueel uw plattegrond met kamer,
gang en keukenmaten mee!

EXCLUSIEF BIJ KA-ME-TA TAPIJT!

€ 49,90

KAMERBREED VINYL

400 breed • 3 mm dik
Winkelprijs € 79,Nu vanaf, incl. gelegd:

€ 69,90

KIJK EN VERGELIJK EERST ELDERS

BOUCLÉ TAPIJT

400 breed • 7 kleuren
Winkelprijs € 69,Nu bij ons, incl. gelegd:

400 breed • 5 kleuren • jute rug
Winkelprijs € 99,90
Nu bij ons, incl. gelegd:

TRAPPEN BEKLEDEN

€ 129,

100% • 400 breed • diverse kleuren
Winkelprijs € 135,Nu vanaf:

Bij aankomst Bierstraat 12 Den Haag belt u
070-3467044 en reserveren wij uw parkeerplek

VINYL alle soorten

AXMINSTER TAPIJT

Bloemtapijten • 400 breed
Diverse kleuren
Incl. gelegd
Nu vanaf, incl. gelegd:

89.3 Radio West zaterdag

GRATIS PARKEREN!

FRISÉ TAPIJT

VELOURS TAPIJT

400 breed • 8 kleuren • superzacht
Winkelprijs € 149,Nu vanaf, incl. gelegd:

Dit is slechts een greep uit onze collectie

€ 49,90

Dierenprint tapijt en kleden
op maat gemaakt, tevens voor de TRAP
Panter • Zebra • Slang • Tijger • Krokodil
Te zien in onze showroom, kamerbreed!

BINNEN 1 WEEK stofferen mogelijk
ALLES ONDER VOLLEDIGE GARANTIE
400 rollen tapijt, 200 rollen vinyl
uit voorraad leverbaar

AMSTERDAMSE VEERKADE 51 - DEN HAAG - 070-346 70 44

(ca. 25 m. van het Spui, 900 m2 showroom). Openingstijden: ma-vrij: 10.00 - 18.00 uur, za: 10.00 - 17.00 uur

Zien we jou bij een van
deze theatervoorstellingen?

ma: Goed Geld Serie over het 200-jarig bestaan van de Nutsspaarbank
en Fonds 1818.
di: Team West opsporingsprogramma met Kirsten van Dissel.
wo: Eruit op de Buis Met op 17/11 een rondleiding door Beelden aan
Zee in Den Haag en op 24/11 door het Mauritshuis.

LEONI JANSEN
in Concert
di 30 nov 2021 - 20:00

do: Peenbuikers Over stadsdeel Loosduinen in Den Haag. Vanaf 25/11
serie Het Verdwenen Vliegveld over de geschiedenis van Vliegveld
Valkenburg.
vr:

25 jaar TV West Serie over het jubileum van TV West, waarin we

terugkijken met met makers, presentatoren en gasten.
17.30 uur TV West Nieuws

ANOTHER KIND OF BLUE
Wave
vr 3 dec - 20:00
za 4 dec - 20:00 (première)

17.45 uur Weer Het weerbericht met Huub Mizee en Laura van der Blij.
Op vrijdag 19/11 is op TV West LIVE de opening te volgen van Amare in
Den Haag. Amare is het nieuwe ‘woonhuis’ van het Zuiderstrandtheater,
Residentie Orkest, Nederlands Dans Theater en Koninklijk Conservatorium. Vanaf 18.45 uur eerst een mini documentaire en vanaf 19.00 uur LIVE
het spektakel van de opening. (herhaling: zaterdagavond)

KARIN BLOEMEN (REPRISE)
Karin Bloemen gaat ‘old school’
helemaal voor de muziek

wo 8 dec - 20:00

TV West zaterdag
07.30 uur TV West Weekoverzicht
17.00 uur Westdoc Met op 20/11 een herhaling van de live uitzending van de opening van Amare in Den Haag. Op 27/11 de documentaire Helden van de Kust over de vrijwilligers van de reddingsbrigade.

TV West zondag

GEORGE BAKER
50 jaar Live
za 11 dec 2021 - 20:00

09.00 uur Hoop & Leven De universele kerk van Gods Rijk.
20.00 uur TV West Sport Elke zondag, direct na Studio Sport: alle
samenvattingen van het regionale topamateurvoetbal.
Presentatie: Herman Nanninga.
Alle programma’s op TV West worden herhaald. Kijk voor alle
uitzendtijden op Omroepwest.nl of in de gratis Omroep West app.

HET ZWANENMEER
door Ballet van Tatarstan
zo 12 dec 2021 - 15:00
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Eropuit!
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

Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van
pa eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent
niet de enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke
woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil
laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies met betrekking tot verkoop
of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard?
En hebben die oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal
vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze
open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/
Heritage op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of
verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.
Here we live and now

Dansstad Den Haag barst van het danstalent.
Korzo en Nederlands Dans Theater laten je
met het jaarlijkse dansevent Here we live and
now kennismaken met drie Haagse dansmakers. Zij krijgen de volledige vrijheid om een
nieuwe, korte voorstelling te maken in de
studio’s van Korzo. Het resultaat is een afwisselende avond vol dans. Voor Here we live and
now 2021 verwelkomen we choreograaf Antonin Comestaz voor de derde keer. Hij
startte in 2018 een reeks solo’s in Here we live and now en rondt het drieluik dit jaar
af. Voormalig NDT-1 danseres Parvaneh Scharafali was eerder al in een van die solo’s
van Antonin Comesta te zien. Dit jaar maakt zij ook haar eigen choreografiedebuut
tijdens het evenement. Tot slot is er nieuw werk van Zino Schat, een van de leden van
break collectief Fractal Collective, waarvoor hij zich laat inspireren door de muziek
van Beethoven.
Wanneer & waar: do 18 t/m zo 28 nov, Korzo theater, Prinsestraat 42
Meer info via www.korzo.nl
DNR Filmclub – Touki Bouki

Een verbluffende mix van het surrealistische en het
naturalistische door Djibril Diop Mambéty in de tijd
van Senegal na de onafhankelijkheid in het begin van
de jaren zeventig. In dit schelmend fantasiedrama
verlangen de ontevreden jonge geliefden Anta en
Mory, die Dakar beu zijn, te ontsnappen naar de
glamour en het comfort dat ze zich voorstellen dat
Frankrijk te bieden heeft, maar hun plan wordt
verstoord door praktische en mystieke obstakels. Afwisselend manisch en meditatief,
heeft Touki bouki een avant-garde gevoeligheid die wordt gekenmerkt door levendige
beelden, sombere humor, onconventionele montage en grillige soundscapes, en het
toont Mambéty’s toewijding om Afrikaanse verhalen op nieuwe manieren te vertellen.
Wanneer & waar: do 18 nov, De Nieuwe Regentes, Weimarstraat 63
Meer info via www.denieuweregentes.nl
Natuurlijk Delfland

Op zaterdag 20 november organiseert Natuurlijk Delfland
een bijeenkomst ‘Natuur in 2021 en 2022’ waarin leden en
niet-leden hun natuurervaringen aan elkaar laten zien. Als
u zelf een bijdrage wilt leveren, kunt u contact opnemen
via natuurlijkdelfland@knnv.nl. Het mogen plaatjes zijn
van landschappen, vogels, planten, bomen, insecten, vissen,
zoogdieren, kikkers, padden en andere soortgroepen. Ook
echte voorwerpen zijn van harte welkom, denk aan gallen,
schelpen, zaden, fossielen. Natuurlijk Delfland staat voor
een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met
natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming via excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer.

Wanneer & waar: za 20 nov, 14.00u, natuurcentrum het Melarium, Thijsseweg 11 (Delft)

Global Wardrobe

De modecollectie van Kunstmuseum Den Haag
is opgezet met een West-Europese focus. Maar
wie in het depot de kasten opent, ontdekt al
snel hoeveel draden er zijn met andere culturen
wereldwijd. Handbeschilderde katoen uit India,
soepele Chinese zijde, fantasievolle batik uit
Indonesië of kleurrijke varianten op de Japanse
kimono: deze kledingstukken dragen de wereld
in zich en vertellen verhalen over inspiratie
en verbondenheid. Mooie, maar ook pijnlijke
verhalen, want veel van deze textilia kwamen
tot stand in een periode van kolonisatie en
ongelijke machtsverhoudingen. De actuele
tentoonstelling Global Wardrobe – De wereldwijde modeconnectie wordt gebracht in een
tijd dat het denken over mode als een wereldwijd fenomeen én cultureel toe-eigenen in de
modewereld volop in de schijnwerpers staat.
Het Kunstmuseum nodigt de bezoeker uit om
voorbij de schoonheid te kijken, en de kleding
te zien als onderdeel van de wereldgeschiedenis die ze vertegenwoordigen.
Meer info via www.kunstmuseum.nl

Ridder Toggenburg - Kamerbreed Klassiek

Vanwege Corona wordt er niet gezongen maar
vertellen de zangers het verhaal dat door de
piano in de muziek wordt uitgebeeld. Ridder
Toggenburg trekt ten strijde en blijft een jaar
weg. Als hij naar huis terug keert, is zijn lief
een non geworden. Dag en nacht zit hij voor
het klooster in de hoop een glimp van haar
op te vangen. Leonore wacht op haar geliefde
Wilhelm. Als hij uiteindelijk komt, blijkt hij
haar mee te voeren de dood in. Wanneer een
oude monnik sterft, biecht hij een gebeurtenis
op die hem zijn hele leven heeft gekweld. De
andere geestelijken zijn geschokt. Zijn wij dat,
als luisteraar, ook? De Poolse Lodoiska haalt
haar lief Graaf Falk met een list uit de strijd,
maar hij verkiest te vechten en te sterven.
Dit verhaal is gebaseerd op een veldslag die
werkelijk heeft plaatsgevonden. In dit concert komt het Duitse melodrama uit de late
Romantiek aan bod. Het programma is voor volwassenen en de verhalen worden in het
Duits verteld. De expressieve pianomuziek is zeer beeldend en het centrale thema in al
de verhalen is (innerlijke) strijd.
Wanneer & waar: woe 24 nov, Pulchri Studio, Lange Voorhout 15
Meer info via www.pulchri.nl

Open Festival – 50 jaar Haagse hits

Luid de nacht in met een
late night feest vol Haagse
hits. Laat je meevoeren
door vijftig jaar popgeschiedenis van de stad in een
spetterend en afwisselend
programma. Een 60-koppig
live-orkest en backing vocals van het Koninklijk Conservatorium, onder leiding
van dirigent Clark Rundell,
begeleiden een keur aan Haagse artiesten. In dit unieke theaterconcert reis je door
een feest van herkenning met natuurlijk een tribute aan The Golden Earring, Anouk
en Q65. Droom weg bij De Zee van Paul van Vliet en dans op je stoel bij Mijn stad van
Goldband. Arrangeur en componist Martin Fondse vangt zowel oude als nieuwe hits
in overrompelende orkestrale arrangementen voor de solisten van de avond: Mula
B, Goldband, Tess Merlot, Emmaly Brown en Pat Smith.
Wanneer & waar: vr 19 & za 20 nov, Amare, Spuiplein 150
Meer info via www.amare.nl
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Peter Nottet, ex-topschaatser
uit Loosduinen

P

eter Nottet ontbrak in het overzicht van Haagse Olympische deelnemers, dat eerder in De Haagse Tijden (van 27 juli) verscheen. Ik kwam
in contact met zijn nichtje en zij herinnerde mij aan zijn bestaan. Hierop
volgde een gesprek met Peter, ex-topschaatser uit Loosduinen. Aan die afkomst
hecht hij waarde: “Ik wil geen Hagenaar genoemd worden”, zegt hij overigens
zonder kwade bijbedoelingen. Na zijn trouwen vertrok hij naar Zoetermeer en
daarna werd Wateringen zijn woonbestemming. Hier oefende hij vele jaren zijn
beroep als fysiotherapeut uit. Het meest bekend werd hij natuurlijk als topschaatser; in 1968 haalde Peter brons op de 5 km tijdens de Olympische Winterspelen
in Grenoble. Op het WK in Deventer in 1969 reed hij de 500 meter in een tijd van
40.8, de snelste tijd tot dat moment ooit gereden door een Nederlander.
Als kind van drie à vier jaar
stond Peter al op de schaatsen
en op zijn tiende kwam hij in
het bezit van echte Friese doorlopers. Met zijn vader maakte
hij toen al toertochten in de
omgeving van Leiden. Peter
werd steeds enthousiaster over
het schaatsen en werd lid van
de schaatsvereniging NVBHS.
NVBHS? Jazeker, de Nederlandse Vereniging ter Bevordering
van het Schaatsen. Een naam
die vandaag niet meer bedacht
zou worden, maar paste in de
tijdsgeest. “Ik reed wel goed
zo rond mijn vijftiende jaar
en ging toen zelfs voor eigen
rekening naar een trainingsprogramma in Inzeil, waar ik
deel uitmaakte van een groep
van zo’n man of dertig. Ik werd
toen geloof ik tweede of derde

en direct daarna kreeg ik al
een uitnodiging om deel uit te
gaan maken van de kernploeg,
waar onder meer ook Henk v.d.
Grift, Ruud Librechts en Gerben
Karstens (ook wielrenner) deel
van uitmaakten. Ik mocht mee
op trainingskamp onder leiding
van Egbert van ’t Oever. Daar
reden we heel veel wedstrijden op diverse plaatsen, want
er waren heel wat ijsbanen in
Noorwegen”, aldus Peter.Van
zijn zestiende tot 27e jaar
maakte hij deel uit van de
diverse kernploegen en
hij leverde topprestaties
in Grenoble en Deventer.
“De 5000 meter was min of
meer mijn specialiteit, hier
trainde ik
veel voor.

Mijn techniek voor die afstand
was goed, al vonden sommige
trainers dat ik te veel breedte
op de baan gebruikte. Overigens
is het schaatsen in veel opzichten veranderd: waar ik destijds
twaalf slagen op het lange eind
gebruikte, hebben de topschaatsers nu nog maar zes slagen
nodig. Ach ja, het schaatsen is
technisch behoorlijk geëvolueerd. Overigens wil ik in alle bescheidenheid wel opmerken dat
ik de snelste tijd tot dat moment
op de 500 meter van de Nederlanders in Deventer maakte. Op
dat toernooi, waaraan ook Jappie van Dijk, Eddy Verheyen
en Kees Verkerk deelnamen, gingen Ard Schenk
en Jan Bols onderuit
op de 1500 meter, maar
dat had

Peter Nottet tijdens de 500m bij de WK in Deventer

Peter Nottet als 15-jarige op de natuurijsbaan in Inzell

uitsluitend gevolgen voor het
eindklassement.”

Pas begin jaren zeventig
bezocht Peter veelvuldig de
schaatsbaan ‘om de hoek’,
De Uithof. “Die baan was wel
overkapt, maar niet compleet
overdekt. Ik ben gestopt met
topschaatsen in 1972, dus
heb er maar kort van kunnen
genieten. Daarna heb ik er nog
jaren recreatief geschaatst.”
Hij stopte met topschaatsen
in 1972. “Ik heb iedereen een
hand gegeven en bedankt voor
de samenwerking. Ik vond mijzelf niet goed genoeg meer en
bovendien vond ik mijn studie
voor fysiotherapeut op dat
moment belangrijker”, merkt hij
in alle bescheidenheid op. Peter
is dus een echte Loosduiner, een
‘peenbuiker’. Waar die bijnaam
toch vandaan komt? Peter licht
het toe: “Op de geestgronden
in de strook tussen Loosduinen

en Kijkduin werd veel peen gekweekt. Als kind heb ik heel wat
peenbosjes gemaakt. En kennelijk veronderstelde iedereen
in Den Haag (Loosduinen ging
in 1924 deel uitmaken van Den
Haag) dat Loosduiners uitsluitend peen aten.”

De omgeving van Loosduinen
is vertrouwd terrein voor deze
ex-topschaatser. “Er speelden
overigens ook bekende en
typisch Loosduinse voetbalclubs, zoals de Postduiven en
GDA. Van de laatste club had
ik zelfs de sleutel om op hun
terrein te kunnen trainen. Maar
heel veel conditietraining deed
ik in Ockenburgh. Ik heb daar
zoveel door het bos gelopen dat
ik bijna kan zeggen dat ik daar
alle paden eigenhandig heb
aangelegd.”
Ton van Rijswijk
avanrijwijk@kpnmail.nl

Het Warenhuis voor Thuis
Voor al uw authentieke kerstversiering
en kerstverlichting. En het mooiste
siervuurwerk van Den Haag!

|

VERLICHTING • BEVEILIGING • KOKEN & BAKKEN
VUURWERK • BRANDBEVEILIGING
Kom langs in de winkel,
of neem contact op voor een vrijblijvende afspraak!
Voor al uw siervuurwerk! www.beumer.vuurwerkexpert.nl • Tel: 070-3280248
Mail: info@beumerijzerhandel.nl • Van Hoytemastraat 72 • 2596 ES ‘s-Gravenhage
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Horizontaal: 1 grappenmaker 5 uitvlucht 10 toorn 12 partij in een geding 14 pers. vnw.
15 sporthemd 18 voegwoord 20 boom 21 werkplaats 22 Turks bevelhebber 23 en dergelijke
25 bijwoord 26 voorzetsel 28 dierengeluid 29 overblijfsel 32 biljartspel 35 handvat
36 jaartelling 37 handgeklap 41 ondier 45 deel v.h. been 46 achter 47 a priori 48 numero
49 indien 50 stripfiguur 52 familielid 53 pers. vnw. 55 anti 57 zangnoot 58 interest
61 godsdienst 64 harde wind 65 strijdmacht.
Verticaal: 1 compagnon 2 watering 3 of dergelijke 4 windrichting 6 direct 7 onzes inziens
8 ratelpopulier 9 selenium 10 grasland 11 geneesmiddel 13 spelleiding 14 opnieuw
16 herkauwer 17 treksluiting 19 akelig 24 brede sjaal 27 bloemenoptocht 30 zeepwater
31 papegaai 33 domoor 34 huisdier 37 bijbelse figuur 38 steunpilaar 39 weegtoestel
40 vleesgerecht 41 tijding 42 oordeel 43 reusachtig 44 Europese hoofdstad 51 ik 54 takje
56 Engels bier 59 boom 60 tegenover 62 soortelijk gewicht 63 slee.
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Haagse Harry puzzel
Strippuzzel - 1000 stukkies!
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Handige kleine eetkamertafel Gustavo
We ruimen ons Gustavo programma op

24,95

De volledige opbrengst van deze
Haagse Harry puzzel gaat naar de
voedselbank van Stichting Solidariteit.
Meer info: www.ssos.nl.

Deze eetkamertafel heeft twee klapbladen waardoor u hem in een
handomdraai kan verlengen naar 180 cm. 90(180) x 90 x 80 cm. (bxdxh).
Nog maar een paar op voorraad.

61 x 61 cm
Voedselbank

30%

KORTING

Nu van € 1.620,- voor € 998,-

Neem de advertentie mee en we bezorgen hem bij u thuis voor € 995,-

Kom langs of kijk op starstijlmeubelen.nl
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