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Rondje door de

Molenstraat
I

n een eerder nummer van deze mooie krant
liep ik in gedachten van het Noordeinde naar
de Prinsestraat. Nu ga ik langs de overkant
weer terug. In het hoekpand - eigenlijk was de entree
in de Prinsestraat maar de etalage in de Molenstraat,
daarom wil ik hem toch benoemen - zetelde eerst een
winkel waar sportvissers bijna altijd wel hun hengeltje
konden uitgooien. Later kwamen Frank & Marion
Vrolijk die met hun En Garde de Molenstraat op de
kaart zetten bij alle professionele en amateurkoks uit
Den Haag en omstreken.
Op nummer 63 startten begin
jaren negentig Justine en Nicolette - twee leuke jonge meiden
- de erg leuke lunchroom Juni,
die liep als een trein. In 2001
werd de lunchroom overgenomen door Mirjam Nieuwenhuis.
‘s Avonds kon je bij de buren
(Cleopatra) op 65a een prima
shoarma-schotel eten. Aan de
andere kant van Juni zat een
theosofische boekhandel. Ik
weet niet of veel theosofisten
iets kwamen kopen, volgens mij
was de winkel alleen op zaterdag open. De mevrouw achter
de toonbank was in ieder geval
alleraardigst. Later werd het

pand bij het Parkhotel getrokken. Dit prachtige zakenhotel
gaf vooral de Molenstraat, maar
eigenlijk de hele buurt, het
aanzien wat het verdiende. Ik
herinner mij manager de heer
Vosmaer als zeer correcte man
en ook met zijn opvolgster mevrouw Keukenbring kon ik goed
door één deur. In de keuken
zwaaide mevrouw Pannenkoek
(haar echte naam) de scepter. Ze
was streng maar rechtvaardig.
Samen met haar staf zorgde zij
ervoor dat het ontbijt tot in de
puntjes was geregeld. Na een
grote verbouwing van het hotel
in 1989 kwamen er twee win-

Molenstraat. Foto: Bert Kaufmann, Wikimedia Commons

De Molenstraat. Foto: Dalí Brückel

kels bij in de straat: antiquair
Maarten Preuts en de Haagse
Ooievaar, gericht op stadstoerisme. Later kwamen Seta Fiori
zijden bloemen en de Tijdspiegel antieke klokken verkopen.
Laatstgenoemde zat er in 2002
nog en Seta is verhuisd naar de
Papestraat.

Vervolgens zat naast de garage
van het Parkhotel, op nummer
43, Ton Goedman; de meest
kleurrijke winkel in de straat,
waar je alle kleuren verf kon
kopen. Eind 2001 stopte Ton. Hij
deed zijn zaak over aan Jeroen
die nog een paar jaar doorging.
Voor stempels in alle soorten en
maten ging je naar Ben en Kari

installatietechniek b.v.
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Leuke zelfstandige baan, wisselend werk in onderhoud, timmer- en schilderwerkzaamheden, kleine klusjes. Spreek je goed Nederlands en heb je rijbewijs B?
Bel voor meer informatie: 06 - 53 16 99 00 en vraag naar Sascha of kijk op www.hennink.info

Wartna. Vanaf 1909 winkelde de familie Wartna al in de
Molenstraat. Eerst op nummer
51 later op nummer 30, en
sinds 1955 naast Ton. In 2002
verhuisden ze naar Voorschoten, waar in 2007 - door gebrek
aan opvolging - een eind aan
het bedrijf kwam. Natuurlijk
mag ik Louis de haarkunstenaar
niet vergeten! Toen François
stopte met knippen en scheren,
kwamen de dames die daar
eerder op zaterdagochtend
buiten stonden te wachten nu
naar Louis. Zelfs vanuit Wassenaar! Vaak kwamen de klanten
van Louis ná het knippen en
föhnen ook bij mij in de winkel.
Zelf ging ik overigens ook graag

naar Louis om mijn haar te laten
knippen. Hij wist altijd wel iets
leuks uit de straat te vertellen
en bovendien was hij een goede
kapper!
Steitner & Bloos was ook zo’n
prachtige zaak: een complete
woninginrichting door een
expert verzorgd, voor een nette
prijs. Naast Dick (Steitner) op
nummer 35, voordat Bike en
Hetty Metsers hun antieke waar
aan de man brachten, deden
Paul en Anita dat ook.
Vervolg op pagina 6

Martien van Rijn
martienvanrijn@skpnet.nl

pagina 2

Oproepjes
Bibliotheek
Schilderswijk
Met veel enthousiasme lees ik
De Haagse Tijden, meestal meegenomen van de boekhandel of
bibliotheek. Nu vroeg ik mij af
of er lezers zijn die iets weten
over de locatie van een oude
bibliotheek Schilderswijk in
Den Haag? Ik heb al een poosje
discussies met mijn zussen over
waar onze bibliotheek gevestigd
zou zijn geweest. Het was ongeveer in de tijd van 1955 t/m
1965. Wij woonden in de Van
der Neerstraat, kijkend naar het
begin van de Seghersstraat. Zelf
dacht ik dat deze bibliotheek
in de Boerenstraat gevestigd
was. In die straat was ook een
school en op de hoek zat een
levensmiddelenzaak en het
bedrijf ‘Piet de Lasser’. Ik hoop
dat iemand antwoord heeft op
mijn vraag.
Lodewijk van der Kolk
stopverf@gmail.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

Haags Mopje
Ik ga met een vriendin naar het Gemeentemuseum en we staan
voor een schilderij met een afbeelding van Willem de Zwijger.
Ik zeg: “Dat lijkt hem sprekend”, waarop mijn vriendin zegt:
“Oh, dan zal het hem wel niet zijn”.
Op zoek naar
Ik ben opzoek naar de familie
Augustinus. Dit was in de jaren
twintig en dertig de importeur
van Ariel motoren. Ze hebben gezeten aan de Waldeck
Pyrmontkade 2P, Larixlaan 101,
Sportlaan 115. Later zijn ze
verdergegaan met motor-

Wie kent…?
Het was 1971 en ik had me
opgegeven voor een cursus pottenbakken bij Jannik Douma in
de Malakkastraat. Daar hadden
zich ook voor opgegeven: Joke
van de Ven, die toen geloof ik in

Rijswijk woonde en een Eendje
had, Joke Behagel, die in de
Schilderswijk woonde en getrouwd was met een zeeman (de
trouwfoto van man in uniform
prijkte in de huiskamer) en ten
slotte Nanny Voois. Zij zou gaan
trouwen met haar vriend die in
Dubai woonde. Zelf woonde ze
in de buurt van de Zuiderparklaan en had ook een Eendje. We
hebben samen ontzettend veel
plezier gehad tijdens en na het
potten bakken. Nanny heeft een
mooi wandkleed met een clown
erop voor mij gemaakt toen ze
hoorde dat ik in verwachting

Reactie op
In De Haagse Tijden las ik het
verhaal van Karel Koper waarin
hij vertelt dat hij de V2 die op 1
januari 1945 op de Indigostraat
is gevallen, heeft zien vliegen. Ik
heb hem ook gezien! We woonden op de Mient 509, begane
grond, en ik stond voor het grote
woonkamerraam te kijken toen
er ineens boven de huizen aan
de overkant een fel witte lichtbol
van rechts naar links overvloog.
Dit heeft kennelijk veel indruk
op me gemaakt op vijfjarige
leeftijd. Pas jaren later heb ik
gehoord dat het die V2 was en
dat die over de begraafplaatsen
(Eik en Duinen) is gevlogen.

Kortgeleden zag ik op de Engelse
tv dat de V2 het slechtste wapen
geweest is dat de Duitsers ooit
gemaakt hebben, het vloog ‘alle
kanten uit’ en het was niet bestuurbaar waardoor maar 30%
van de V2’s die Engeland bereikten ook op hun doel, Londen,
terechtkwamen. De snelheid
waarmee ze naar beneden kwamen was zo groot, 3 à 4 keer de
geluidssnelheid zo’n 4800km/
uur, dat de springlading pas
ontplofte als de raket meters
onder de grond was (want de
springlading was veel langzamer
dan de raket). In een andere
editie las ik het artikel over de
Vruchtenbuurt van Ad Polder-
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Uitgave:

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

Redactie:

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

onderdelen aan de Veenkade 22
als Motor Service. Tevens hebben ze volgens mij onderdelen
verkocht onder de naam Top
Hat. Ik kijk uit naar eventuele lezersreacties. Bij voorbaat dank!
André Vreeburg
avreeburg@gmail.com

Linda Bijlsmid
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.

was. Met Joke B. ging ik naar
de film De vier vuisten van de
duivel. Ik heb tevergeefs weleens naar ze gezocht en hoop
via dit oproepje iets te horen.
Overigens heette ik in die tijd
Marianne de Kleijn.
Marianne van Betten
mariannevanbetten@ziggo.nl
The Needles
Je staat wel even vreemd te kijken wanneer je ineens je naam
in De Haagse Tijden ziet staan,
in een stukje over The Needles
(zie p. 17, 16 november). Met
ook nog eens de juiste namen
man, die zich afvroeg of dit lijn 5
was op de Mient. Dat klopt, lijn
5 reed bij ons voor de deur. Ten
slotte nog iets over de kantoorboekhandel AaBe: hij (eenmanszaak) maakte familiedrukwerk
en had daarvoor in een zijkamer
een drukpers staan. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog drukte hij
verzetsblaadjes en ook kaartjes
voor Duitse officieren. Toen
tegen het einde van de oorlog
de elektriciteit werd afgesloten
in de wijk, bleef hij elektriciteit houden om die kaartjes te
kunnen drukken (en dus ook de
verzetsbladen).
Rene le Grand
r.le.grand@ziggo.nl
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.
Alle uitgaves van De Haagse Tijden
kunt u terug vinden op de website
www.dehaagsetijden.nl/archief

van de leden van de band en een
aantal plaatsen waar werd opgetreden. De mensen die ons als
band gekend hebben, zullen ons
waarschijnlijk meer herinneren
van het coveren van nummers
van The Beatles. Dat deden we

volgens kenners dan ook best
wel goed. Van de genoemde
nummers, opgenomen in 1964,
werd in 2003 alsnog door
‘PLUT’ Platenclub Utrecht een
single uitgebracht op vinyl. De
getoonde foto is overigens niet
die van de Haagse Needles. Dus
om misverstanden te voorkomen, hierbij een afbeelding van
het hoesje van de door ‘PLUT’
uitgebrachte single. Kunnen de
lezers in ieder geval zien hoe de
leden van The Needles er écht
uitzagen.
Jan Kuipers
kuip3289@planet.nl

Nieuwe rubriek:
Trots op mijn (klein)kind
Voor een nieuwe rubriek per januari 2022 is De Haagse
Tijden op zoek naar mooie, ontroerende of bijzondere
verhalen over uw (klein)kind.

Bent u zojuist opa of oma geworden en ontzettend trots op
uw kersverse kleinkind? Of heeft u al wat oudere kleinkind
zojuist zijn of haar diploma behaald? Of misschien wel een
heel mooie daad verricht, en anderen geholpen? Heeft uw
zoon of dochter een nieuwe stap gezet in het leven en wilt
u dit trotse gegeven delen met de lezers van De Haagse
Tijden?
Stuur úw verhaal (van +- 150 woorden) mét foto dan naar
redactie@dehaagsetijden.nl. Wie weet prijkt uw trots
dan straks op deze pagina van de krant.
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
info@dehaagsetijden.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
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Herinneringen aan de Prins Hendrikstraat
W

at een plezier gaf me de foto van de Prins
Hendrikstraat in het artikel over ‘t Sunneke in de Haagse Tijden van 5 oktober
2021. ‘t Sunneke zei me niet veel, maar die foto
des te meer. Het is de straat uit mijn jeugd. Het
stukje straat waar ik minstens vier keer per dag
liep. Wij woonden in de Van Diemenstraat en ik zat
op school in de Tasmanstraat; de Mariaschool met
juffrouwen en nonnen. Vanaf de kleuterschool tot
en met de lagere school, dus zeker zo’n acht jaar
van mijn leven.
De kleuterschool was gemengd,
dus ik heb nog een schoolfoto
waarop ik met mijn twee jaar
jongere broertje sta. Daarna
werden jongens en meisjes
apart ‘gevormd’. De jongens
gingen naar de lagere school
van de broeders in de Da Costa
straat, achter de pastorie van
de Elandstraatkerk. De meisjes
bleven in de Tasmanstraat. Na
de lagere school konden ze
eventueel doorstromen naar
de huishoudschool, waarvan de
toegangstrap helemaal rechts
achterin de gang was. Het was
een geweldig pand trouwens,
met een klooster erachter en
natuurlijk ook een prachtige
kloostertuin, waar onze klas
senfoto’s werden geschoten
door een (beroeps)fotograaf.

Maar nu terug naar de foto van
de Prins Hendrikstraat. Je ziet
hier het stukje Prins Hendrik
straat tussen de Van Diemen
straat en de Tasmanstraat. Er
stonden in mijn jeugd twee
verkopers met een kraam op
straat. Een bloemenman en een
groenteboer. De man van de
groenten en fruit was een flinke
kerel, met wat blondgrijzig,
krullerig haar met een zwarte
pet op en een grijsblauw jasje
aan. De bloemenman had glad,
donker haar. Ik zie beiden nog
zo voor me. Ze stonden net
om de hoek, waar Jamin haar
winkel had. Met die heerlijke
ijsjes. Vanilleijs met chocola
eromheen op een stokje. Daar
betaalde je toen nog maar vijf
cent voor. Later kreeg je die
ingepakte blokken, waar je
wafeltjes omheen deed, voor
tien cent. Daarnaast was HUS
gevestigd, de brood en ban
ketwinkel. Voor meneer Jehee
uit de Van Diemenstraat haalde
ik daar wel eens een onsje Jan
Hagel. Voor mijn moeder herin
ner ik me het HBH’tje. Een half
bruinheel. Dat was een half
broodje met twee korsten. We
aten ook vaak Zeeuws tarwe.
Als de HUS winkel zijn zonne

scherm naar beneden had en
ook de Géde, de drogisterijwin
kel ernaast, sprong ik altijd in
de lucht om net dat randje van
het scherm aan te tikken. Ja, als
kind zie je overal een spelletje
of uitdaging in.

De mensen in de drogisterij
waren donker van haar. Ik her
inner me een knappe jongeman
met de naam André. Ik was

De foto van de Prins Hendrikstraat die mijn herinneringen terugbracht. Foto uit 1963, collectie Haags Gemeentearchief

“Daarnaast zat een lingeriewinkel,
waar ik mijn eerste jarretelletje kreeg”
jonge vrouw, die een strak trui
tje droeg, waarin haar pronte
borstpartij goed uitkwam. Wij
noemden het een ‘sekstruitje’.
Dat was wat, op een school met
allemaal nonnen en enkele ver
stokte vrijgezelle juffrouwen.
Al moet ik bekennen dat ik

De kleuterklas op de Mariaschool, begin jaren ‘60

nog wat te jong om daar echt
belangstelling voor te hebben,
maar ik noteerde het wel. Zijn
zus werkte er ook, dacht ik. In
mijn herinnering had ze prach
tig, zwart lang haar. Daarnaast
zat een lingeriewinkel, waar
ik mijn eerste jarretelletje
kreeg. Het was als een feestelijk
gebeuren, een mijlpaal. Je werd
een echt meisje, min of meer.
Ook maakten we nog wel eens
een uitstapje naar de andere
lingeriewinkel in de straat,
aan de overkant verderop naar
het Prins Hendrikplein. Was
het Wala? Hier had ik voor het
eerst een bijbaantje, bij een
apart stel. Ik geloof dat zij van
Russische origine was, en ze
hadden een zoontje.
Weer terug naar de foto. In dat
rijtje had je ook Robol; de win
kel met huishoudelijke spullen.
Ik kan me nog een lampenzaak
herinneren. Mogelijk dat die in
de plaats kwam van de linge
riewinkel. Op de hoek, waar ik
om moest slaan op weg naar

Prins Hendrikstraat, bij de Van Diemenstraat. Links Jamin, rechts daarvan Hus (nr. 119), 1967.
Foto: R. Blijstra, collectie Haags Gemeentearchief.

school, was een café. Verderop
in de Tasmanstraat waren de
garages van de rouwstallen. De
kantoren en de rouwkamers
waren aan de andere zijde van
het pand, in de Van Diemen
straat gevestigd. Tegenover de
garages was de Mariaschool
met twee speelpleinen.
Ik kwam in de eerste klas bij
juffrouw Vollenhoven. Zij was
een sensatie. Een moderne,

goede herinneringen heb aan
juffrouw Van den Heuvel, die
mogelijk eigenlijk een mevrouw
was. Ook een bijzondere
gebeurtenis op die school was
dat er een mannelijke directeur
kwam. De heer Welters. Dat
was echt een belevenis. De man
was onwaarschijnlijk aardig,
vond ik. Een verademing!
Nieuwe tijden braken aan, er
hing verandering in de lucht. En
langzaam werden de school

klassen gemengd. Dat gebeurde
van onderaf met meer klassen
tegelijk. Dus was het voor ons
meisjes van twaalf of dertien
jaar wel gek om in ons laatste
schooljaar ineens met jongens
te zitten.

Ik herinner me juffrouw Ter
stroet nog in de tweede klas.
Juffrouw van Leeuwen hadden
we twee jaar achter elkaar en
mevrouw Groenendijk, type
streng maar rechtvaardig. De
zesde klas hadden we juffrouw
W., van wie ik al vreesde in haar
klas terecht te komen. Toen ik
eens een som nog snel wilde
opschrijven, stond ze al naast
me en sloeg verschillende keren
met haar knokkels tegen mijn
hoofd, met elke lettergreep van
haar woorden: Hoef… jij… niet…
te… luis… te… ren… Kreeg ik
dreun na dreun. Ja, dat voelde
als onrecht en ik ben het nooit
vergeten. Wraakgevoelens heb
ik lang gekoesterd. Maar toen ik
haar jaren later eens zag lopen,
een klein oud mensje, heb ik
het maar laten gaan. Zoals ik al
aangaf, het waren andere tijden.
Maar het waren ook mooie
tijden. Toen was geluk nog heel
gewoon, om maar een bekende
uitdrukking te gebruiken.
Maria Evers
mariaevers@upcmail.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.

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

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

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

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

www.seniorenhulp.com

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

Tel: 070-3555790
info@novodent.nl

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

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

www.novodent.nl

GEZOCHT VRIJWILLIGE
BEGELEIDERS VERVOER M/V
De Volharding heeft een samenwerkingsverband met Florence waar wij
dagelijks onze vrijwilligers inzetten voor het vervoeren van mensen met
een beperking naar een ontmoetingscentrum.
Voor woonzorgcentrum Florence De Mantel in Voorburg zoeken wij vrijwilligers
die mensen begeleiden en ondersteunen met in- en uitstappen, ook met
rolstoelen, in speciaal voor dit vervoer aangepaste personenbussen.
Bent u beschikbaar voor enkele uren per week? Dan bent u van harte welkom!
Rijbewijs niet noodzakelijk. Een vriendelijke en sociale instelling is onontbeerlijk
voor dit dankbare werk. Voor een vlotte communicatie is een mobiele telefoon,
e-mail of WhatsApp noodzakelijk.
Na een inwerkperiode kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.
U kunt tijdens kantooruren vrijblijvend contact opnemen met onze coördinator
vervoer Jan de Bruijn. Mobiel 06-278 76 400 of per e-mail jan@devolharding.nl
Of stuur uw CV naar onderstaand adres.

Stichting de Volharding Steun en Toeverlaat

Roggeveenstraat 116, 2518 TT Den Haag T. 070-221 05 82
steunentoeverlaat@devolharding.nl, www.devolharding.nl
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pagina 5

Dinsdag 30 november 2021

Expressionist Leendert Scheltema,
leerling van Jan Toorop
D

e Westlandse schilder Leendert Scheltema (1876-1966), die zijn leven lang woonde in wat nu de Haagse wijk Wateringseveld heet, was
een bijzonder figuur. Sociaal, bescheiden maar markant en levend
voor de kunst. Op de oproep in De Haagse Tijden van 29 september 2020 zijn
enige interessante reacties gekomen. Nu de expositie en het boek gereed
zijn, hopen wij nog meer reacties te ontvangen.
Op zijn elfde jaar verhuisde de
in Ameland geboren Leendert
met zijn vader naar Wateringen.
Zijn vader, een weduwnaar, trad
toen in dienst bij Notariskantoor Metman en hertrouwde
met de dochter van de notaris.
Bij de keus om, tegen de verdrukking in, zijn schildersroeping te volgen, werd Leendert
geholpen door de bekende
schilder Jan Toorop die een
huisvriend van zijn (nieuwe)
grootvader was. Aanvankelijk
werkte Leendert nog als verzekeringsagent en inspecteur
bij Nationale Nederlanden in
Den Haag. Tijdens deze periode
(1898-1903) woonde hij in de
Jacobus van der Doesstraat 89,
in het Haagse Zeeheldenkwartier. In 1903 was zijn beslissing
definitief en ging hij werken in
een Katwijkse atelier, onder leiding van Toorop. Op een eerste

Na zijn opleiding keerde Scheltema terug naar het Westlandse
Wateringen. Daar woonde hij
van 1903 tot aan zijn dood op
negentigjarige leeftijd in een
eenvoudig tuinarbeidershuisje aan een zijstraat van het
Oosteinde. Die zijstraat zou
later naar hem vernoemd worden: Laan van Scheltema. Het
betekende een leven tussen de
tuinderijen, aanvankelijk met
plat glas en de eerste tuinderskassen. In zijn beginjaren kon
hij vanuit zijn huisje nog de
kerktorens van Het Woudt en
Delft zien. Hier zou Scheltema,
een fijnzinnig, bescheiden mens
en altijd vrijgezel gebleven,
een eenvoudig leven leiden.
Hij taalde niet naar materiële
welstand, leefde voor de kunst
met als keerzijde een armoedig
bestaan waarbij hij zijn rekeningen wel betaalde in natura.

‘Portret van een Westlandse tuinder’

“Er is veel moois en zuivers in
Scheltema’s werk” - Jan Toorop

tentoonstelling waar Scheltema
werk inzond, bleek Toorop een
schilderij van hem gekocht te
hebben. In 1910, bij een tweede
expositie in Nijmegen, nodigde
Toorop hem uit “om 40-45 stuks
schilderijen in te zenden”. Toorop schreef: “Jammer dat je zo
ver weg woont, anders kwam ik
ze zelf uitzoeken. Wat ik van je
in Amsterdam gezien heb, was
heel mooi”. Later zou Jan Toorop
oordelen: “Er is veel moois en
zuivers in Scheltema’s werk”.

Qua schilderstijl had Scheltema wel degelijk ambities. Na
afronding van zijn opleiding
op het Toorop-atelier sloot hij
zich als bestuurslid aan bij de
Leidse kunstenaarsgroep De
Sphinx, onder leiding van Theo
van Doesburg, later oprichter
van De Stijl-groep. De Stijl, met
Van Doesburg, Bart van der Leck
en Piet Mondriaan, gaf begin
twintigste eeuw vorm aan een
nieuwe kunstbeweging in Nederland. Scheltema, die zichzelf zag

als modern kunstenaar, wordt als
zodanig erkend in de publicatie Dageraad van de moderne
kunst, uitgave van museum De
Lakenhal. Ook onderging hij de
invloed van de Hongaars-Nederlandse schilder Vilmos Huszar,
ook lid van De Stijl groep. In de
jaren twintig tot vijftig van de
vorige eeuw nam hij deel aan
vele tentoonstellingen. Hij was
een actief lid (en later erelid)
van de Delftse Kunstkring en zou
in 1934 een studiereis maken
naar Frankrijk. In Parijs kreeg hij
lovende beoordelingen op zijn
werk. Hij ging zijn eigen weg,
met invloeden van Van Gogh,
maar zich niet bindend aan enig
-isme. Zijn leven lang experimenteerde Leendert met kleuren en
geometrische vormen en leverde
menig abstract-expressionistisch
schilderij.

Scheltema concentreerde zich op
landschappen en portretten. Als
religieus mens schilderde hij ook
Christus- en apostelfiguren. Een
kunsthistoricus zag hem vooral
als iemand werkend “langs de
slootranden en rond de boerderijen met riet en wilgen in
het Wateringse Zwethgebied”.
In dat kleine gebied rond zijn
huisje zou hij zijn meeste werk
produceren. Hij is met recht
de schilder van het Wateringse
Zwethgebied. Het is daarnaast
frappant dat, met uitzondering van duingezichten bij Ter
Heijde en Kijkduin, er geen werk
bekend is van andere dorpen
in het Westland. Zijn betekenis
voor de Westlandse tuinbouwhistorie is evident omdat hij de
tuinbouwontwikkeling avant de
Glazen Stad-periode vastlegde
met bijvoorbeeld fijnzinnige
beelden van de Westlandse
druivenkrenter en van zeilende
‘westlanders’, voorloper van de
veilingschuit.
Bij zijn overlijden in 1966 werd
Scheltema’s werk verdeeld
over familie en vrienden, het
Fries Museum en de gemeenten
Ameland en Wateringen. In het

‘Tuinderij aan het Oosteinde’

‘Wilgen in het Zwethgebied,Wateringen’

noorden van het land wordt
Scheltema geëerd als een der
erkende Waddenschilders. In
Ameland ziet men hem als een
van de ‘grote drie Amelandse
schilders’.

Zelfportret Leendert Scheltema

‘De druivenkrenter’

Scheltema is een in de vergetelheid geraakte schilder.
Het Westlands Museum wil
opnieuw aandacht vragen voor
deze markante kunstenaar en
organiseert nu in samenwerking met een zestal Nederlandse musea een nationale overzichtstentoonstelling met nog
niet eerder vertoond werk, ook
van familie en particulieren.
Hierbij worden ruim negentig
werken getoond van Scheltema, van zijn leermeesters Jan
Toorop en Vilmos Huszár en
van andere schildervrienden.
Hiertoe behoorde ook tuinder
en verdienstelijk amateurschilder Maarten Vellekoop. De
expositie wordt ondersteund
door een fraaie catalogus/monografie van de schilder. Hierin
wordt door gastconservator
Maarten van der Schaft ook het
Westlandse werkgebied van
Scheltema beschreven.
Maarten van der Schaft
schaf048@planet.nl

De tentoonstelling in het Westlands Museum in Honselersdijk
duurt tot 3 januari 2022 en is dagelijks te bezoeken, met uitzondering van de maandagen. Ook organiseert het Museum een serie
van drie Zondagmiddag Scheltema Kunstlezingen.
Meer informatie is te vinden op www.westlandsmuseum.nl.
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Rondje door de Molenstraat
Later is het Prentenkabinet
in het pand getrokken, maar
daarover later meer! We zijn
nu bijna aangekomen bij de
poort. Op de ene hoek kneedt
en masseert Jan van Eijk zijn
klanten in model, zodat die weer
soepel de wereld in kunnen. Aan
de andere kant hadden Pallas
& Janos een antiquariaat waar
voornamelijk oude boeken,
antieke prenten en stadsgezichten te koop waren. Het Stekkie
verkocht daar eerder, je raadt
het al, bloemen en planten!
Naast het Stekkie op nummer 23
woonde en werkte het allerliefste echtpaar van de straat:
Hans en Annie Vermolen. De
heer Vermolen was restaurateur van antieke schilderijen en
een expert in zijn vak. Een van
hun kleinzonen runde later een
kiosk annex cadeauwinkel in het
kleine pandje.
Over experts gesproken: Josef
Vedral, sinds 1905 in Den Haag,
mocht er ook zijn. Hij was een
bekend vioolbouwer en reparateur. Samen met zijn zussen

Anna en Olga woonde en werkte
hij in het pand op nummer 19.
Op zijn verjaardag op 5 juni
werd er weleens een straat
vioolconcert door kinderen
gegeven. In 2002 overleed Josef
en kwam er een einde aan bijna
een eeuw vakmanschap. Een
aardig detail: voor de film Eline
Veere werden in zijn winkel
opnames gemaakt! Tussen Hans
en Josef, op nummer 21, beheerde Gerda (haar achternaam heb
ik nooit geweten) de Bestevaer,
een eetcafé dat later door Horace & Maarten onder de naam
H&M groots werd uitgebreid.
Op 15 was het Internationaal
Office Centre en daarnaast de
Kikker. Op zaterdagmiddag
was dit hét trefpunt van een
vast groepje winkeliers. Ben
Rookhuizen stond achter de tap.
Een paar biertjes en een lekker
balletje met mayo, en het weekend kon beginnen. Ben verkocht
de Kikker aan Wally. Gelukkig
bleven de gehaktballen warm,
het bier koel en de zaterdagmiddagen aangenaam!

Ik geloof dat Herman en Theca
Overdam in 1993 van Montmartre naar de overkant van
de straat verhuisden en daar
de Haricot Verte opstartten.
Eerder heette het restaurant
Gravenhof - de kok/eigenaar
was een Egyptenaar - en later
werd het Turner. In die tijd werd
overigens een ondernemersvereniging opgericht en ere wie ere
toekomt, Herman Overdam en
Piet de Graaf waren de allergrootste animators. Onder andere de kerstversieringen (halve
kerstboompjes tegen de gevel)
werden door hen opgehangen
en weer opgeruimd. Piet had op
nummer 7 de mooie bloemenzaak a ‘Corus. Toen hij stopte
ging zijn dochter nog even
op kleinere schaal door maar
korte tijd later kwam er toch een
einde aan a ‘Corus! Na enige tijd
opende Meden & Perzen er haar
deuren, om Perzische tapijten
aan de man te brengen. Daarvan
kom ik nog vaak advertenties
tegen dus die bestaat ook nog.
Als laatste bespreek ik hier
Arjan Liesker; een antiquair

De Molenstraat. Foto: Dalí Brückel

die ook klassiek zong. Na Arjan
kwam het Platenkabinet met die
prachtige witte papagaai. Ik sta
nu - in gedachten nog steeds voor de etalage van Maison Petit
en bedenk dat de Molenstraat

zeker in ‘onze’ tijd echt het leukste straatje in de mooiste buurt
van Den Haag was!
Martien van Rijn
martienvanrijn@skpnet.nl

‘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.
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Met de Haagse bus naar schoolzwemmen
I

n de vorige eeuw had Den Haag de beschikking over een groot arsenaal aan
zwembaden. Denk aan De Regentes
(Weimarstraat), Morgenstond (Loevensteinlaan),
Mauritskade N.V. (uiteraard aan de Mauritskade),
Tholensestraat en verder het openluchtbad Zuiderpark, geopend in 1925 en gesplitst in een herenen damesafdeling, en uiteraard Scheveningen en
Kijkduin Zeebad. Scheveningen bezat zelfs twintig
jaar lang een golfslagbad. Hilarisch was het moment dat het water begon te deinen en zich heuse
golven vormden. Op het voormalige parkeerterrein
van Grand Hotel Scheveningen werd dit zwembad
in 1975 gebouwd. Het hield stand tot 1995, waarna
het werd verbouwd tot het huidige Sea Life.
Het oudste zwembad, aan de
Mauritskade, werd in 1883
geopend en was tevens het
eerste overdekte zwembad van
Nederland. In 1938 werd dit
zwembad volledig gerestaureerd.
Het centrum werd plechtig
heropend door burgemeester de
Monchy, door met ware doodsverachting van een drie meter
hoge duikplank te springen. Het
zwembad werd in 1997 verkocht
maar bleek in een dusdanig
slechte staat, waarna het in 2007
werd gesloopt. In 2013 werd op
deze plek een fitnesscentrum
met parkeergarage geopend.
Het openluchtbad Zuiderpark
blonk niet uit in hygiëne: naast
de vele blaadjes en takken die
van de bomen vielen, werd er
ook ongegeneerd in het water
geplast, en ondergetekende heeft
zelfs een keer enkele centimeters naast zich een heuse drol
voorbij zien dobberen. Een oud
Haags grapje is het jongetje dat
thuiskomt van zwemmen in het
Zuiderpark omdat hij is weggestuurd na in het water te hebben
geplast. Als vader opmerkt dat
veel kinderen dat doen is het
antwoord: ”maar niet van de
hoge duikplank, papa.”
Voordat we de edele zwemkunst machtig waren, moest er
uiteraard eerst gelest worden.
Voor mij betekende dit dat we
elke vrijdag (meen ik me te
herinneren na bijna zestig jaar)
vanuit onze Albert Schweitzerschool aan de Exlostraat werden
opgehaald door een geel-groene
HTM-bus van het merk AEC-Verheul, om ons naar het zwembad
aan de Tholensestraat te brengen. En daar begon de nachtmerrie voor mij, want ik heb het
altijd een drama gevonden. De
strenge zwemjuf stond aan de
kant met een stok, met daaraan
een haak, die regelmatig in de
broekband werd gestoken om

Zwembad Morgenstond, bus 117-15-11-79

een bepaalde kleur het water uit
moesten en zich moesten aankleden. Nu bevond zich boven het
zwembad een petit restaurant
en de heerlijke geuren van patat
en kroketten waren tijdens het
zwemmen duidelijk waarneembaar. Ik weet niet of de uitlaat
van de keuken expres op het
zwembad gericht was, maar feit
was dat een uur zwemmen een
enorme honger opleverde, en
dus was het gauw aankleden en
op naar de patat.
In de zijstraat van het zwembad,
aan de Genemuidenstraat was
een bushalte voor twee autobussen gesitueerd en hier heb ik
heel wat HTM-bussen als schoolzwembus op de foto mogen zetten, de laatste jaren de wijnrode
bussen. Ook dit zwembad vond
zijn Waterloo: op 29 juni 2001
was ik er getuige van dat de
sloopkogel een einde maakte aan
dit sympathieke zwembad waaraan voor mij zoveel herinneringen kleven. Op deze plaats staat
nu torenflat ‘Pharos’.

Zwembad Mauritskade, 1938. Foto uit ‘s-Gravenhage in beeld’

mij boven water en in de juiste
richting te positioneren. Omdat
ik tot mijn veertiende aan astma
leed heb ik het nooit verder gebracht dan de schoolslag (en heb
dus ook nooit een zwemdiploma
behaald). Maar goed, ik kan me
redden in het water. Daarna
aankleden in de vochtige kleedkamer, waar de vloer bezaaid
lag met haren en afgeweekte
pleisters. En dan met natte haren
weer naar de geel-groene bussen
die in rijen stonden opgesteld
aan de Nieboerweg. Dat was
voor mij het hoogtepunt van de
dag, want mijn interesse voor
de ronkende dieselbussen was
inmiddels gewekt en voorin
kon ik de verrichtingen van de
chauffeur goed volgen. Naast
het manoeuvreren met het grote
zwarte stuur hield de chauffeur
zich bezig met het bedienen van
allerlei knoppen en schakelaars.
Ik kwam er al snel achter dat
een grote, zwarte bakelieten
schakelaar diende om de richting
aan te geven. Op dat moment
ging namelijk een grote oranje
lamp aan en uit. In 1995 werd
het zwembad aan de Tholensestraat gesloten en zwembad De
Regentes werd een theater.
In de Hobbemastraat bevindt
zich zwembad de Houtzagerij,
gevestigd in - de naam zegt het

Stoere geel-groene AEC schoolbussen, 1973

al - een voormalige houtzagerij.
In 2016 was daar een calamiteit
toen meerdere vrouwen tijdens
een vrouwenzwemavond onwel
werden. De brandweer verrichtte metingen maar trof niets aan.
Opvallend was dat een schoolklas van de Galjoen hier ook al
een keer te maken kreeg met
koolmonoxide-verschijnselen.
Kinderen moesten bij terugkomst op school braken. Naast
het zwembad, dat een week
gesloten werd voor onderzoek,
werd ook controle uitgevoerd
aan de betreffende schoolbussen,
maar daar was niets mis mee.
Voor zover mij bekend is de
oorzaak nooit achterhaald.
Ja, en dan zwembad Morgenstond, gelegen aan de
Loevesteinlaan. Na een eerdere

keuze voor de Assumburgweg en
Vredenburghweg werd uiteindelijk gekozen voor de locatie
Loevesteinlaan. Het moderne
zwembad werd geopend in 1966.
Ik weet nog dat je voor de hoge
duikplank een dosis lef nodig
had om in het diepe te geraken.
Het zwembad had een beweegbare vloer, zodat het waterpeil
voor klein en groot kon worden
aangepast. Ook hier werden
zwemlessen gegeven. Met vrienden gingen we hier op de vrije
uren vrij zwemmen. Bij de kassa
kreeg je voor de entreeprijs
een polsbandje in een bepaalde
kleur met kluissleutel. Op het
bandje was ook het nummer
van je kluisje geponst. Na meen
ik een uur werd afgeroepen dat
de kinderen met bandjes met

Inmiddels is het 2021. Er zijn
nog zeven zwembaden in Den
Haag over, waaronder het
Zuiderpark. Het openluchtbad
overigens werd in de jaren tachtig gesloten en is inmiddels vervangen door een hypermodern
zwembad met wedstrijdbanen
en aanpalend bowlingcentrum.

Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl
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KENNISGEVING
Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluiten cluster 3
Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken als coördinerend bevoegd gezag bekend dat de bevoegde gezagen in het project Warmtetransportleiding Vlaardingen
– Den Haag de ontwerpbesluiten voor cluster 3 hebben vrijgegeven voor tervisielegging. Deze ontwerpbeschikkingen hebben betrekking op enkele concrete locaties in
het tracé van de Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag door de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Delft, Midden-Delfland, Schiedam en Vlaardingen.

Welke ontwerpbesluiten liggen er ter inzage?
Conform het bepaalde in artikel 3.33, vierde lid, van de Wro juncto paragraaf 3.3 van de Wabo en afdeling 3.4 van de Awb, liggen onderstaande ontwerpbesluiten en de
overige daarop betrekking hebbende stukken met ingang van vrijdag 3 december 2021 tot en met donderdag 13 januari 2022 ter inzage.

Overzicht ingediende aanvragen:
Bevoegd gezag:

Ontwerpbesluiten cluster 3

Burgemeester en
wethouders gemeente
Delft

Omgevingsvergunning voor:
• bouwen pompstation en ondersteuningspalen op perceel Laan van Verenigde Naties 51 te Delft
• vellen van enkele houtopstanden langs Lagosweg 25 tot en met 59 te Delft
• uitvoeren van werken/werkzaamheden langs het toekomstige leidingtracé

Dagelijks Bestuur
Hoogheemraadschap
Delfland

Wijziging watervergunningen cluster 1 voor:
• waterstaatwerken en bijbehorende zones
• onttrekking grondwater
i.v.m. aanleggen watergang nabij Europaboulevard (in Vlaardingen) en gewijzigde uitvoering
kruising Pr. Beatrixlaan/Guntersteinweg (in Den Haag/Rijswijk)

Toelichting ontwerpbesluiten
Het ontwerp van de omgevingsvergunning voor o.a. het pompstation in Delft
maakte eerst deel uit van cluster 2, maar het ontwerp wordt vanwege een omissie
opnieuw ter inzage gelegd. De beschikking is ook inhoudelijke iets gewijzigd in
verband met een aanpassing in het bouwplan voor het pompstation (dat ook bij de
stukken wordt gevoegd). Tevens ligt ter inzage de wijziging van de watervergunningen van het Hoogheemraadschap Delfland in verband met aanpassingen in het
project op twee locaties in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Vlaardingen.

Hoe en waar kunt u de stukken inzien?
In verband met het Coronavirus (COVID-19) zijn veel overheidsgebouwen gesloten
of beperkt geopend. Daarom zijn genoemde ontwerpbesluiten en de daarop
betrekking hebbende stukken allemaal digitaal te raadplegen via de provinciale
website www.zuid-holland.nl/terinzagewarmtelinq. Mocht u problemen ondervinden met het online raadplegen van stukken, dan kunt u van ma t/m do tussen 8.30
en 13.30 uur bellen met tel. 06-55 44 94 17.

Hoe kunt u zienswijzen indienen?
Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen. In
een zienswijze laat u weten wat u van de ontwerpbesluiten op de vergunningaanvragen vindt. Bijvoorbeeld of er naar uw mening onjuistheden in staan of dat er
zaken en/of belangen over het hoofd worden gezien. Ook kunt u aangeven hoe
deze besluiten uw eigen belangen raken en waarom. Natuurlijk kunt u ook andere
relevante zaken naar voren brengen.
Vermeld in uw zienswijze alstublieft uw naam, adres en overige contactgegeven,
kenmerk DOS-2019-0003043 en op welke ontwerpbesluit(en) in cluster 3 u reageert. Dit helpt de provincie om uw zienswijze door te zenden naar het juiste
bevoegde gezag, zodat uw zienswijze bij de definitieve besluitvorming over de
vergunning kan worden betrokken.

U kunt een zienswijze indienen van vrijdag 3 december 2021 tot en met donderdag
13 januari 2022. Dat kan op drie manieren:
• Bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier op www.zuid-holland.nl/
terinzagewarmtelinq. Let op: zienswijzen kunnen niet per e-mail worden
ingediend!
• Per post: door een brief te sturen naar:
Provincie Zuid-Holland, Team WarmtelinQ, postbus 90602, 2509 LP Den Haag.
• Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u (tijdig, dat wil zeggen
ruim voor het einde van de inzagetermijn) een afspraak maken via 06-55 44 94 17

Wat is de verdere procedure?
De ingediende zienswijzen zullen door de bevoegde gezagen worden betrokken
bij de besluitvorming over definitieve besluiten voor cluster 3 en deze zullen
daarna opnieuw ter inzage worden gelegd. Dit zal worden aangekondigd in onder
andere het Provinciaal Blad en in diverse huis-aan-huisbladen en degenen die een
zienswijze hebben ingediend ontvangen persoonlijk bericht.

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/warmtelinq-trace-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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In elke editie van De Haagse Tijden stapt
autojournalist John Vroom weer even in een
auto die vroeger door Den Haag reed.

DAF 33
G

rappig, ik heb het automerk DAF zien komen en ook weer zien gaan, wat personenauto’s betreft. De allereerste was de Daffodil. Een wereldsensatie, want de aandrijving was
geen automaat maar een Variomatic. Ondiplomatiek
gezegd bracht je door gas te geven twee bretels in
beweging die via grotere tandwielen de auto voortstuwden, dus zonder versnellingsintervallen. Voor
je gevoel of je op een Mobilette of Peugeot bromfiets zat in die tijd. Maar dan even anders.

Het was dan wel een prachtuitvinding, maar had wel de
consequentie dat veel bejaarden
alsnog voor een automaat hun
rijbewijs gingen halen met de
aankoop van een DAF als gevolg.
En ja, zo zie je hoe belangrijk of
desastreus een imago kan zijn,
want veel jongeren wilden niet
gezien worden in wat men omschreef als een ‘Truttenschudder’. Men heeft nog gepoogd het
imago om te buigen door aan

rally’s mee te gaan doen, maar
dat mocht niet meer baten. Na
een aantal facelifts werd de DAF
33 geïntroduceerd. Het design
was van Michelotti. Italiaans dus
en eigenlijk niets mis mee. Ik
kan hem mij nog goed herinneren, want onze buurvrouw
mevrouw de Groot, op de Carel
Reinierszkade 115, kocht er
één. Zij was invalide en om
mobiel te blijven ging ze rijles
nemen, slaagde en kocht een
rode aangepaste DAF 33. Elke
zaterdagmiddag waste ik haar
DAF en zo maakte ik kennis met
elk detail van deze auto tijdens
het wassen. Herinnert u zich
nog de voorkant? Heel apart
gevormde motorkap. Tussen de
koplampen sterk aflopend naar
de grille. Vanaf de zijkant oogde
hij wat als een koetsje met
een vierkante kont met scherpe Italiaanse lijnen. Een zeer
herkenbaar model. Het interieur
was heel Nederlands clean.
Eenvoudig met veel kunststof.
Leuk stuurtje met weglopende
spaken naar het midden. Links
en rechts daarvan twee lange,
fraai gevormde stengels voor de
richtingaanwijzers en de claxon,
en rechts voor iets wat ik niet
meer weet. Eenvoudig dashboard met een kilometerteller,
een paar trekknoppen en het

Beauties of the Sixties (64)
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.

Ach kijk eens wat zoet.
De Flower Power tijd.
Weet u nog met songs
als If you’re going to
San Francisco van Scott
McKenzie en Good
Morning Starshine van
Oliver uit de musical
HAIR uit datzelfde jaar?

contactslot. Op het middenconsole een krom hendel met drie
standen. Vooruit, neutraal en
achteruit. De bediening was niet
boterzacht, maar vroeg enige
brute kracht. Starten natuurlijk met de rechtervoet op de
rem. Doordat het pruttelende
motortje niet soepel licht op het
gaspedaal reageerde, moest je
altijd het gaspedaal iets dieper
intrappen, met als gevolg dat
hij dan ineens wel fel reageerde
en je snel het gas weer moest
loslaten om er niet als een speer
vandoor te gaan. Ik heb ook
menig bejaarde als een komeet
het parkeervak uit zien komen.
Door de wat hoge bouw was het
prima ruim zitten in deze DAF,
zelfs met een hoed op en dat zag
je dan ook regelmatig. Een signaal voor de medeweggebruikers om extra op te letten. De
bagageruimte was mooi hoog en
vlak, dus prima voor algemeen
gebruik. Tja, een heel knappe
vinding die Variomatic, maar de
auto kreeg een fout imago en ik
vond hem iets te Hollands. Te
clean, zonder emotie. Niets mis
mee, maar ook niet veel aan, wat
emotie betreft. En auto’s blijven
- voor mij althans - emotie!
John Vroom
johnvroom@planet.nl

John Vroom (autojournalist)
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Prinses Juliana
achttien jaar
D

e achttiende verjaardag van een kroonprinses is een belangrijke mijlpaal. Ze is
dan op de leeftijd dat ze zo nodig koningin
kan worden en zitting neemt in de Raad van State.
Op 7 december viert Prinses Amalia deze mijlpaal.
Een mooie gelegenheid om eens te kijken naar de
feestelijkheden op de achttiende verjaardag van
haar overgrootmoeder Prinses Juliana. We gaan
terug naar 30 april 1927.

Carillonconcert

Rijtoer

De Princessedag, zoals de Haagsche Courant de dag noemde,
werd ingeluid met een beiaardconcert door de klokkenist
van de Sint Jacobstoren J.A. de
Zwaan. Nadat de laatste zware
slag van elf uur was weggestorven, klonk eerst het Wilhelmus.
Achtereenvolgens voerde het
carillon daarna vaderlandse
en oud-Hollandse liederen uit.
Die waren toen nog zo bekend
dat de verzamelde menigte
de liederen uit volle borst kon
meezingen.

Om twee uur stapte de koninklijke familie in een open koets,
een zogeheten calèche, voor de
rijtoer. De koningin was gekleed
in een bruine mantel met een
stola van witte-vossenbont. De
prinses droeg een lichtgrijze
bontcape en een breedgerande
lila hoed, prins Hendrik was in
admiraalsuniform. Veel straten,
zoals Westeinde, waren met
veel vlaggen versierd. Voor het
R.K. ziekenhuis (nu het Westeinde Ziekenhuis) stonden
‘juichende zustertjes’. De rijtoer
reed door meer straten in het
centrum, onder andere de Wagenstraat, waar prinses Juliana
bij het hotel Pays Bas bloemen
kreeg.

Felicitaties en
geschenken

Prinses Juliana woonde met
haar ouders, koningin Wilhelmina en prins Hendrik, op Paleis Noordeinde. Daar werden
in de ochtend veel bloemstukken en cadeaus bezorgd.
Omstreeks half één reed de
koninklijke familie in een open
auto van Paleis Noordeinde
naar het Paleis Lange Voorhout
om het ‘noenmaal’ bij koninginmoeder Emma (de grootmoeder van Juliana) te gebruiken.
Daarna gingen ze terug naar
Paleis Noordeinde.

Het feestspel op
het Binnenhof

Klokslag drie uur kwamen ze
op het Binnenhof aan, waar
ze plaatsnamen op het bordes
van de Ridderzaal. Toen kon
het feestspel beginnen met
zang, dans en muziek. Omdat
op het Binnenhof alleen plaats
was voor genodigden, werd dit
feestspel om vier uur op het
Buitenhof nog eens herhaald.

De rijtoer komt langs Hotel des Pays-Bas, Wagenstraat 102. Foto: J.B. Hijmans,
collectie Haags Gemeentearchief

Dat leverde zo’n mensenmassa
op dat toeschouwers in het gedrang raakten en flauwvielen.
Op 2 mei stond in de Haagse
Courant een boze, ingezonden
brief van de directie van Philips
Eindhoven. Bij de feesten was
blijkbaar op het gebouw van
de Nederlandse Eerste Kamer
een grote luidspreker van een
Duitse firma opgesteld. De
Philips directie wees erop dat
in Eindhoven op het gebied

Ze werd op haar 23ste weduwe
met drie kinderen, toen haar
echtgenoot Philips von Hanau
overleed. Ze hertrouwde met
graaf Willem van Nassau en
kreeg met hem nog vijf zonen
en zeven dochters. Een artikel
prees haar toewijding aan de
opvoeding van haar kinderen

Onthulling
april 1930

Chiffre voor hofdames. Ontwerp door prinses Juliana, 1927. Collectie Koninklijke Verzamelingen Den Haag

van luidsprekertechniek belangrijk werk werd geleverd.
Het gebruiken van een Duitse
luidspreker was een nationale
schande en een smaad voor de
Nederlandse industrie!

Juliana van Stolberg

Opvallend is de aandacht die bij
deze viering uitging naar Juliana van Stolberg, de moeder van
Willem van Oranje en daarmee
de stammoeder van het Huis
van Oranje-Nassau. In meerdere
kranten stonden uitgebreid
artikelen over de vrouw naar
wie prinses Juliana is genoemd.

en meldde dat ze de “zaden
van godsvrucht in hun jeugdige
harten strooide”.
Op de achttiende verjaardag
van prinses Juliana is de eerste
steen gelegd van het Juliana
van Stolbergmonument op het
Louise de Colignyplein in Den
Haag. De handeling werd verricht door premier De Geer en
er waren geen leden van de koninklijke familie bij. In de krant
Het Vaderland werd uitgelegd
dat dat een vaste traditie is:
“De koninklijke familie neemt
nimmer deel aan een eerste

Hofvijverfeest - Han van Meegeren - 1927 - Koninklijke Verzamelingen Den Haag

steen-legging, omdat deze uit
den aard der zaak geen voltooiing kan waarborgen”. Prinses
Juliana kwam wel drie (!) jaar
later naar het Bezuidenhout om
het monument te onthullen.

Rond de feestelijkheden

Dat prinses Juliana achttien
werd, betekende ook dat zij
afscheid nam van haar gouvernante, juffrouw Oosterlee, die
werd bevorderd tot eredame
in de huisorde van Oranje. Ze
kreeg haar eigen hofhouding en
die kon ze financieren van haar
toelage van ƒ 200.000. Volgens

Vertrek voor de rijtoer vanaf Paleis Noordeinde. Foto: co
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g van het monument van Juliana van Stolberg op 23
0. Foto: A.M. Visser van Weeren, collectie HGA

de omrekensite van het CBS zou
dat vandaag de dag € 3.736.488
zijn. Ik kon in geen enkele krant
een kritische noot vinden bij dit
bedrag dat toch heel wat meer
is dan de € 1,6 miljoen waar
Prinses Amalia voorlopig van
afziet.

Speciaal voor de gelegenheid
werd op Paleis Het Loo een nieuwe foto van de prinses gemaakt
die ook als ansichtkaart werd
verkocht. En er werden diverse
herdenkingsborden gemaakt,
waarvan de DenRon Collections
er een paar heeft. Het is de
moeite waard om dit digitale
museum over ons vorstenhuis
een keer te bekijken op
www.denroncollections.nl.
Dit museum werkt regelmatig
mee aan tentoonstellingen. Zo is
een van de gedenkborden
op dit moment te zien in

ollectie Haags Gemeentearchief

Dansen op het Binnenhof, 30 april 1927. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Duitsland, in Hanau op de tentoonstelling Juliana ein Jahrhundert in puppen.

Hofhouding

Vanaf haar achttiende verjaardag kreeg Prinses Juliana ook
haar eigen hofhouding. Leden
van de hofhouding dragen altijd
een zogeheten chiffre, waarvoor
Juliana zelf het ontwerp maakte.
Het is een strik met een blauw
geëmailleerde letter J in artdeco, de stijl die in 1927 erg in
de mode was.

Het sprookje op
de Hofvijver
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ramen van het Binnenhof complex en keek naar de prachtig
verlichte Hofvijver. Uit de deur
van wat nu het Haags Historisch Museum is, kwam een
stoet zeehelden in zeventiendeeeuwse kleding. Op het eilandje
werd de koninklijke standaard
geheven en brachten kanonnen
vijf saluutschoten. Onder anderen Maarten Harpertsz. Tromp
en Michiel de Ruyter voeren
in zeven admiraliteitssloepen
over de Hofvijver, verlicht door
vijf zoeklichten die door de

Het avondfeest was een
spektakel op de Hofvijver.
De koninklijke familie,
nu ook met koningin
Emma erbij, zat voor de

Ontwerp Chris van der Hoef
- voorkant - Plateelfabriek ZuidHolland, 1927. DenRon Collections

Vijverfeest ter gelegenheid van de 18de verjaardag van prinses Juliana, 30 april 1927.
Foto: Collectie Haags Gemeentearchief.

Ansichtkaart uit 1927. Foto: A.C. Stokhuijzen, uitgever Weenenk & Snel, Den Haag.
Bron Koninklijke Bibliotheek - Het Geheugen

Genie aan de hoeken van de
vijver waren geplaats. De
roeiers waren leerlingen van
de Zeevaartschool in Scheveningen. Intussen brachten de
‘Die Hagezanghers’ toepasselijke vaderlandse en religieuze
liederen ten gehore.
Een paar weken na dit feest
verraste de schilder (later
meestervervalser) Han van
Meegeren de prinses met een
bijzonder cadeau. Hij had vanuit zijn atelier zicht op de

feestelijkheden en had die vastgelegd in een schilderij.
Om negen uur meerde een van
de sloepen aan het speciaal
voor de gelegenheid gebouwde
steigertje, met op de hoekpalen
vier gouden leeuwtjes. Even
later kwamen de koningin,
prinses en de prins naar buiten
om zich voor een rondvaart
van een half uur in te schepen.
Ze werden door het publiek levendig toegejuicht. Kort daarop
vertrok het gezelschap en ging
naar het Malieveld voor het
vuurwerk. De feestelijke afsluiting van een mooie dag!
Jacqueline Alders
Stadswandelingen en
Fietstours in Den Haag
info@jacquelinealders.nl

Ontwerp Chris van der Hoef,
Plateelfabriek Zuid-Holland, 1927.
DenRon Collections

Watertournooi in de Hofvijver. Pastel door J.H. Mastenbroek, 30 april 1927. Collectie HGA.
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Belangrĳke mededeling
i.v.m. tijdelijke corona maatregelen

DE VOLHARDING
SAMEN VOOR ELKAAR

RECTIFICATIE DATA BEROEPSTERMIJN INZAKE
INPASSINGSPLAN WARMTETRANSPORTLEIDING
VLAARDINGEN – DEN HAAG EN
GECOÖRDINEERDE BESLUITEN CLUSTER 1
Onlangs maakten Gedeputeerde
Staten in dit huis-aan-huisblad
bekend dat het vastgestelde
inpassingsplan en de beschikkingen
in cluster 1 voor de Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag met
alle daarop betrekking hebbende
stukken vanaf 18 november tot en
met 30 december 2021 voor een
ieder ter inzage zijn gelegd.
Die terinzagelegging is inmiddels
ook gestart.

stonden de correcte data vermeld.
Daarom is deze rectificatie alleen in
de huis-aan-huisbladen geplaatst.

Helaas is in het tweede deel van die
kennisgeving een foutje geslopen.
In de alinea Hoe kunt u beroep
instellen? staat dat de beroepstermijn
loopt van 12 november tot en met
23 december 2021. Dat klopt niet.
De juiste termijn is: van 18 november
tot en met 30 december 2021. Alle
overige informatie in de kennisgeving
is wel correct. Ook in de officiële
kennisgeving van deze terinzagelegging in het Provinciaal Blad

Heeft u naar aanleiding daarvan
nog vragen? Dan kunt u bellen met:
06 - 11 75 85 92.

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/.

Informatie over het project zelf
kunt u vinden op de website van
WarmtelinQ:
https://www.warmtelinq.nl/project

Vanwege tijdelijke corona maatregelen zullen de spreekuren voor het sociaal juridisch team (Raad en Daad voor problemen met huur, onderhoud,
uitkeringen en vergunningen) tot 7 januari 2022 komen te vervallen. De
spreekuren en aanmeldingen als vrijwilliger voor hulp bij alleen zijn en
eenzaamheidsbestrijding zijn ook tijdelijk opgeheven, even als de inloopspreekuren in de Prins Hendrikstraat.
Heeft u toch advies en ondersteuning nodig dan kunt u telefonisch of via
e-mail een afspraak maken. QR-code verplicht.
Voor contact of aanmelding kunt u bellen met mevrouw V. Hamelinck
Ledenadministratie van De Volharding (opgeven als lid of vragen over de
ledenkortingpas) neem contact op met: Stephanie of Marion.
Ledenservices ................................................................... 070 - 22 10 580
Stichting De Volharding Steun & Toeverlaat.................. 070 - 22 10 581
Stichting De Volharding Raad & Daad .......................... 070 - 22 10 582
Algemeen: ............................................................... info@devolharding.nl
Administratie: ...................................ledenadministratie@devolharding.nl
Het spreekuur van de CUVO/Depositofonds van elke dinsdagochtend komt tot nader bericht te vervallen. Voor een
afspraak met een Uitvaartconsulent kunt u contact opnemen met info@cuvo.nl of bellen naar: 070-3469571. Ook
kunt u kijken op www.cuvo.nl/inloopspreekuur.
Voor het melden van een overlĳden kunt u bellen naar: 070-3469571
dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

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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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

VEGANE GLORIE

Op de eerste zaterdag van de zoveelste lockdown moet de horeca om acht uur ‘s
avonds sluiten. We zijn daarom al om 17.30 bij veganistisch restaurant Vegane Glorie
op het hoekje van de Douzastraat en de Van Boetzelaerlaan. Els is er dit keer niet
bij en daarom is onze vriend Marius mee met zijn hond Simba. Marius is overtuigd
vegetariër en dus een goede graadmeter... We komen in een vrolijke, gezellige, moderne en vooral kleurrijke zaak. De inrichting is 100%
circulair; gebruikte tafels en stoelen en midden op de blauw geschilderde vloer een oude trap vol met spulletjes en planten. Leuk dus!

In het Engels
De menukaart, heel verstandig in het
Engels in deze buurt, is uitgebreid en verdeeld in ontbijt/lunch (10.00 - 16.00 uur)
en diner (17.00 - 21.00 uur). We kunnen
kiezen uit 6 voorgerechten, 8 bijgerechten, 7 hoofdgerechten inclusief de Chef’s
Special en 5 desserts. Vooraf kiest Marius
de flammkuchen met peer, gekarameliseerde ui en noten. Marcello gaat voor het
trio van pita bruschetta, drie kleine halve
pitabroodjes met ook drie verschillende
vullingen. Bij de eerste hap is mijn scepsis
meteen verdwenen; het is echt uitzonderlijk lekker! Van de hoofdgerechten spreekt
ons de Vegane Glorie Hotpot (vanaf twee

personen) het meeste aan. Op tafel komt
een hete bouillon van miso op een brander
en daarnaast o.a. dumplings, sesam- en
andere sausjes, allerlei groentes, ‘sticky’
tempeh en rijst noodles. Een voortreffelijk
gerecht met een aziatische en oosterse
touch! We sluiten af met twee veganistische crème brûlée en natuurlijk koffie.
En o ja, we drinken er een veganistische
merlot en tempranillo bij.

Zaak van de toekomst!

Vegane Glorie is in mijn ogen een horecazaak van de toekomst waar je terecht
kunt voor een kop koffie, een lunch, een
goed glas wijn of een complete maaltijd.

Alles gericht op duurzaamheid en op het
behoud van onze moeder aarde. Ik denk
dat over dertig jaar (hoop op eerder)
elk middenklasse restaurant of eetcafé
min of meer zo is als Vegane Glorie. Geen
geitenwollensokken hippies maar realistische en idealistische ondernemers. Petje af
voor de eigenaresse Juul die ook nog eens
succesvol kinderboekenauteur is!
Zelf zeggen op hun site: “Bij Vegane Glorie
proberen we van de wereld een prachtplek
te maken, met elke heerlijke hap die we
nemen. We serveren zalige, plantaardige
maaltijden en drankjes. Fris en vers bereid
met liefde voor jou en de natuur. ❤

En we proberen dit zo biologisch te maken
als we maar kunnen!”
Ga er een keer eten, is ons advies...

Op een rijtje

Vegane Glorie
Douzastraat 1, Den Haag
Reserveren via: www.veganeglorie.com
Voorgerecht
Bijgerecht
Lunch
Hoofdgerecht
Desserts
Drankjes

vanaf € 7,50
vanaf € 4,50
vanaf € 7,50
vanaf € 14,50
vanaf € 4,50
niet duur

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

Hommeles in Klein Tasmanië

den fietsen te stallen. Er staan er
welgeteld drie ingetekend. En twee
Het nieuws ligt op straat, zeiden we altijd bij de krant. Dat is nog steeds zo, merk
boompjes, niet te vergeten.
ik regelmatig als ik door de stad loop. Op de Laan van Meerdervoort viel mijn oog
Maar er speelt meer mee, maak ik
onlangs op talrijke raamposters die opriepen tot behoud van klein Tasmanië. Hoezo, op uit de niet altijd even gelukkige
vroeg ik mij verwonderd af. Tasmanië, dat is toch een eiland ten zuiden van Australië? citaten van het hoofd bedrijfsvoering van het Haganum, die het
Weer thuis kwam ik er al googegymnasium als woordvoerder op
lend achter dat Klein Tasmanië
dit dossier aanwees. Volgens hem
een speeltuintje is en een ontmoewordt nu al elke centimeter van het
tingsplek voor de bewoners van
terrein van de ‘ontzettend gegroeihet stukje Duinoord dat ruwweg
de’ school benut. (Even gecheckt:
tussen het Sweelinckplein en het
het Haganum groeide van 800 leerVredespaleis ligt. De buurtbewolingen in 2016 naar 838 in 2021.)
ners kregen het stukje grond aan
Hij kaart daarom ook andere
de Tasmanstraat begin deze eeuw
ruimtetekorten aan: parkeerruimte
in bruikleen van het aangrenzende
voor de docenten en buitenruimte
gymnasium Haganum. En hebben
voor de leerlingen.
de plek sindsdien niet alleen benut,
maar ook zo goed onderhouden
Bruikleen ‘uit goedheid’
waarschijnlijk dat de Tasmanstraat Ruimte voor honderden fietsen
Vooruitlopend op de afloop - ik heb Zijn uitlatingen in de media
dat ze in 2017 beloond werden met in het Zeeheldenkwartier begint
ademen een zekere teleurstelintussen nog geen witte rook uit
een gemeentelijke Gulden Klinker:
en dat de straatnaamgevers geen
ling, zelfs verbolgenheid over het
een blijk van waardering voor de
reden zagen om het stukje net over stadhuis, gymnasium of speeltuintje zien komen – probeer ik de
buurtverzet. Dat kwam voor hem
inzet om de buurt leefbaarder te
de Laan van Meerdervoort anders
tegenstellingen in kaart te brengen. als een donderslag bij heldere
maken.
te noemen.
Hoe dan ook, het is hommeles in en
In de jongste berichten in de media hemel, lees ik. Terwijl, zegt hij,
om Klein Tasmanië, sinds het gymlijkt het allemaal te draaien om
het gymnasium het stukje terrein
Tasman tussen de componisten
de wens van het Haganum om
‘uit goedheid in bruikleen gaf’. En
Tegelijk loste ik nog een raadsel op, nasium per 31 december 2020 de
bruikleenovereenkomst opzegde.
fietsenrekken voor de leerlingen
tijdig aangaf daarmee te zullen
want wat doet Tasman eigenlijk
De verhoudingen staan intussen zo
neer te zetten.
stoppen. Bovendien zo’n mooi
tussen componisten als Sweelinck,
op scherp, dat de Haagse gemeente- Ik vind op internet een artist
plan heeft gemaakt.
Obrecht en Schuyt? Abel Tasman
raad eind oktober de wethouder
impression waarin dit tot uitdrukwas zeevaarder in dienst van de
Tuinsfeer en bijenkasten
Onderwijs vroeg om zich als beking is gebracht: het hele terrein
VOC en ontdekte in 1642 een groot
Uit nieuwsgierigheid duik ik dieper
middelaar in de kwestie te mengen. is bestraat en van fietsenrekken
eiland ten zuiden van Australië:
de annalen in. Dan blijkt dat de
Wat best bijzonder is.
voorzien, voldoende om honderTasmanië. Het antwoord hierop is

kiem voor de onenigheid tussen
buurt en school al begin 2020
is gelegd. Toen het Haganum de
eerste gesprekken aanknoopte met
de buurt, niet over het tekort aan
plekken om je fiets te stallen, maar
het gebrek aan buitenruimte voor
de scholieren.

Een ontwerpbureau ging aan de
slag met die opdracht. Het idee was
een ‘tuinsfeer’ op te roepen in het
gebiedje, ‘met zitplekken, bijenkasten, rubber schommelhangplekjes,
een wilgenhut, rainchains, een
amfitheater om te hangen en te
klimmen’. Er kwamen prachtige
schetsen, die de mensen achter
Klein Tasmania het volle vertrouwen gaven dat er een mooi stukje
groen zou ontstaan. Dat duurde tot
het Haganum in de zomer besloot
een ander ontwerpbureau in de
arm te nemen voor een andere opdracht: fietsparkeerruimte creëren.
Wat pas in februari 2021 bij een
presentatie aan het licht kwam.
Tja, dat er dan een diepe vertrouwensbreuk ontstaat, begrijpt ook
een kind dat niet op het gymnasium zit. Ik weet niet zeker of een
wethouder Onderwijs, die bovendien vlak voor de verkiezingen zit,
daar snel iets aan kan verhelpen.
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Het trieste leven van

Willem van Genk
O

nlangs was er in het Outsider Art Museum in Amsterdam een grote
tentoonstelling te zien over de Haagse kunstenaar Willem van Genk.
De tentoonstelling reisde door naar het buitenland en zal binnenkort
te bewonderen zijn in de Hermitage in Sint-Petersburg. Willem van Genk wordt
daarmee de eerste Nederlandse kunstenaar ná Johannes Vermeer die een eigen
tentoonstelling krijgt in dit wereldberoemde museum.

Willem Franciscus Antonius
Maria van Genk werd op 2 april
1927 geboren in Voorburg, in
het ziekenhuis Antoniushove.
Hij was het tiende en jongste
kind in een katholiek gezin, en
had negen oudere zussen. Zijn
vader Jozef van Genk kwam uit
Bergen op Zoom. Hij was winkelier in groente en fruit, maar
verkocht ook luxer producten
als cake, chocolade en bonbons.
Jozef van Genk was in 1915
met zijn gezin naar Den Haag

gekomen en verhuisde in 1925
naar Voorburg. Hier opende hij
een winkel aan de Van de Wateringelaan 25, op de hoek met de
Van Wassenaerstraat.

De moeder van Willem van
Genk, Maria Hoogstraten, kwam
uit Naaldwijk en overleed aan
borstkanker toen haar zoon vijf
jaar oud was. Willem kwam tijdelijk te wonen bij een oom en
tante in Bergen op Zoom en zou
daarna vooral worden opgevoed

Trolleybus, ca. 1985. Stichting Collectie De Stadshof, Foto: Marcel Koppen

‘Moskou’, ca. 1955. Museums of Sheffield, Foto: Clemens Boon

door zijn oudste zussen Tiny
en Nora. Vader Jozef van Genk
hertrouwde en verhuisde een
aantal keren binnen Voorburg.
Zijn tweede huwelijk was geen
succes en zijn echtgenote verdween alweer snel uit zicht. Jozef van Genk moest zijn winkel
opgeven en kreeg een baan bij
het Gewestelijk Arbeidsbureau
aan de Prinsegracht.

Op de lagere school vertoonde
Willem ernstige leer- en aanpassingsproblemen. Pogingen om
hem hierna op een ambachtsschool op te leiden tot elektrotechnicus mislukten. In 1940
was vader Jozef van Genk met
zijn kinderen naar Den Haag
verhuisd, waar ze kwamen te
wonen aan de Magnoliastraat.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Jozef van Genk actief
in het verzet, omdat hij via zijn
werk jonge mannen kon helpen
te ontkomen aan de Arbeidseinsatz. In 1944 moest hij vluchten

voor de SD, die tijdens een
huiszoeking ook zoon Willem
hardhandig verhoorde. Het was
een ervaring die grote indruk op
hem maakte.

Willem van Genk had na de oorlog enkele kortstondige baantjes, onder andere als broodverkoper en als hulpje van een
schoenmaker. Telkens werd hij
ontslagen, omdat hij niet wilde
luisteren en geen benul van tijd
had. In 1947 werd hij tewerkgesteld in een AVO-werkplaats
aan de Sirtemastraat, een soort
sociale werkplaats – ‘AVO’ stond
voor ‘Arbeid Voor Onvolwaardigen’. Hij moest daar van ’s
morgens acht tot ’s middags
vijf uur werkzaamheden verrichten, zoals het monteren van
afwasborstels en het sorteren
van stukjes kabel. Hij kwam te
wonen in een armoedig pension.
Eind 1958 meldde Van Genk
zich met enkele tekeningen bij
de Academie voor Beeldende
Kunsten aan de Pinsessegracht.
Directeur Joop Beljon zag meteen dat hij met een groot talent
van doen had en liet hem toe tot
de avondacademie. Hij gaf zijn
docenten de opdracht om de
nieuwe leerling met rust te laten, om diens aangeboren talent
niet te verstoren. Omdat Van
Genk in zijn pension niet kon
werken, liep hij iedere avond
een uur naar zijn alleenstaande
zuster Willy in de Harmelenstraat. Aan haar eettafel maakte
Van Genk zijn tekeningen op
aan elkaar geplakte schriftblaadjes. Het waren vooral grote
stadgezichten, met een enorme
hoeveelheid details.
Via Joop Beljon kreeg Willem
van Genk in 1964 zijn eerste
tentoonstelling, in de kantine
van Steendrukkerij De Jong &
Co. in Hilversum. De tentoonstelling kreeg veel aandacht
en het televisieprogramma
Brandpunt maakte zelfs een reportage over de kunstenaar. De
belangstelling was helaas maar
van korte duur en Van Genk belandde weer in de vergetelheid.
Hij werd afgekeurd, verloor zijn
baan bij de AVO en trok in bij

‘Bouwend ’s Gravenhage’, ca. 1960. Stichting Willem van

zijn zuster Willy. Zij overleed
in 1972, waarna haar broer de
woning aan de Harmelenstraat
28 overnam.

Willem van Genk was gefascineerd door grote steden en
verre landen, en door allerlei
vormen van openbaar vervoer.
Op zijn vroegste tekeningen
beeldde hij vooral plaatsen in
Nederland af, maar al snel kreeg
het buitenland de overhand. De
Sovjet-Unie had met name zijn
aandacht, ook omdat hij dacht
dat hij daar een volwaardig
burger zou kunnen zijn. Zijn
vroegste buitenlandse reizen
maakte Van Genk met katholieke reisverenigingen. Later
zou hij er ook zelfstandig op uit
trekken. Moskou bezocht hij
verschillende malen, de stad
duikt vaak op in zijn tekeningen,
schilderijen en collages.
In 1976 kwam Van Genk in
contact met de Amsterdamse
galeriehouder Nico van der
Endt. Hem lukte het om het
vertrouwen van de kunstenaar
te winnen en om kopers te
vinden voor diens werk. In 1981
ontmoette Van Genk een tweede
persoon die belangrijk zou
worden in zijn verdere leven,
schrijver Dick Walda. Walda
ontfermde zich meer en meer
over de zonderlinge en hulpeloze Van Genk, die zich maar
met moeite in de samenleving
staande wist te houden. Hij
verzamelde zwarte lakjassen,
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n Genk

die hij droeg als hij zijn hondje
uitliet en waarin hij over straat
paradeerde (en vrouwen in
kapsalons begluurde).

Nadat hij was gestopt met
schilderen, begon hij met het
maken van kleine trolleybussen uit bouwplaten en afval. Hij

“Hij was gefascineerd door grote
steden en verre landen, en door allerlei
vormen van openbaar vervoer”

De excentrieke Van Genk raakte
meer en meer geobsedeerd
door treinen, trams en vooral
trolleybussen. Omdat die laatste
binnen Nederland alleen nog
in Arnhem reden, was die stad
vaak het doel van zijn tochten.

noemde zichzelf ‘Koning der
stations’ en ‘Conducteur van
de trolleybussen’, en bouwde in
zijn woning zelfs het busstation
van Arnhem na. Op vrijwel al
zijn trolleybussen bracht hij
een grote reclame aan voor de

typisch Arnhemse cafetaria
‘Ratelband Hap-Hoek’.

De roem van Willem van Genk
steeg, maar zijn geestelijke
gezondheid ging in de loop der
jaren steeds verder achteruit.
Zijn bejaarde zusters Jacqueline
(die lange tijd een kiosk op
Scheveningen had) en Tiny probeerden hem te ondersteunen.
Na klachten van zijn buren over
stank en geluidsoverlast, haalde
de politie hem in 1996 uit zijn
woning. Hij werd voor enkele
weken opgenomen in de psychiatrische inrichting Bloemendaal.
Dit herhaalde zich een aantal

keren. Ook zijn lichamelijke
gesteldheid werd steeds slechter en korte tijd later kreeg hij
tweemaal een lichte beroerte. Er
volgde verpleging op de afdeling
neurologie van het Leyenburg
ziekenhuis.
Hierna kon Van Genk niet meer
zelfstandig wonen. Vrienden en
familieleden haalden zijn overvolle woning leeg en brachten
de oude en zieke kunstenaar
onder in een particulier verzorgingshuis. Eind jaren negentig
was er een grote overzichtstentoonstelling over hem in
museum De Stadshof in Zwolle.
Bij de opening was Van Genk
zelf de eregast, maar hij kon
alleen maar versuft toekijken
vanuit zijn rolstoel. Een paar
jaar later verhuisde hij voor de
laatste keer, naar een medisch
verzorgingstehuis waar hij op

Willem van Genk en zijn hond Coco in zijn
appartement, Harmelenstraat 28
Foto: Mattheӥs Engel

5 mei 2005 overleed. Hij werd
begraven op begraafplaats St.
Barbara, op twee kilometer
afstand van zijn geboorteplek.

Jack van der Weide
jackvanderweide64@gmail.com

De foto’s bij dit artikel komen uit verzamelingen van Michiel van
Haersma Buma (oud-burgemeester van Voorburg) en Cornélie
van Haersma Buma, dochter van de hoofdpersoon.

Willem van Genk. Foto: Nico van der Endt

Ik ben bezig met een boek over het leven en werk van Willem
van Genk en zou graag in contact komen met mensen die hem
nog hebben gekend, of iets weten over hem of over zijn familie.
In het bijzonder ben ik op zoek naar zijn kosthuis in de tijd dat
hij bij de AVO-werkplaats aan de Sirtemastraat zat, van eind jaren veertig tot begin jaren zestig. Het ging om een café met verlof A, zijn pensionhoudster heette waarschijnlijk Troekie Spigt
en ze had een zoon genaamd Joop. De eerste resultaten van mijn
onderzoek zijn te lezen op mijn weblog Het wereldwijde web van
Willem van Genk, te vinden via willemvangenk.net
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We ruimen ons model Locarno op

2,5 zits bank 183x88x91 cm. (bxdxh) zithoogte 50 cm.
We hebben ook een 3 zits bank van 203 cm breed.

2,5 persoons zits bank

van € 2.265,- voor € 1.890,-

3 persoons zits bank

van € 2.375,- voor € 1.950,-

Kom langs of kijk op starstijlmeubelen.nl

PORTRET | ROCK ART
SCHILDER- EN TEKENLESSEN
ROCK HISTORY TOUR

NIEUWS • WEER • VERKEER

www.marcellos.nl
www.rockhistorytour.nl

DE FEITEN?

OPEN OP AFSPRAAK

VERZAMELBOX
ZES STRIPBOEKEN IN EENMALIGE
HARDCOVER UITVOERING,
GENUMMERDE OPLAGE!

GA NAAR
WWW.HAAGS.NL
EN BESTEL!

DOWNLOAD DE GRATIS OMROEP WEST APP
Volg Omroep West op je telefoon of tablet met de gratis Omroep
West app. Voor het laatste (sport)nieuws, notificaties bij belangrijke
gebeurtenissen, live Radio West en TV West en terugkijken en
-luisteren van programma’s.

Altijd het laatste nieuws bij je
Zodra je de app opent, zie je altijd het belangrijkste nieuws en de nieuwste video’s
van dat moment. Ook kun je alle programma’s van TV West en Radio West zowel live
als ‘gemist’ bekijken en beluisteren. Daarnaast kun je overal de live stream volgen
als we een extra live uitzending maken bij
een evenement of heel groot nieuws.

Meldingen bij groot nieuws
Stel zelf in of je een melding wilt ontvangen
bij belangrijk nieuws en/of sportnieuws,
zo mis je nooit meer iets belangrijks!

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

Heb je een iPhone of iPad? Ga dan
naar de store op je apparaat, deze
herken je aan het linker symbool.
Het rechtersymbool vind je op je
telefoon of tablet als je een toestel
hebt op basis van Android.
Klik op het symbool en typ als zoekterm ‘Omroep West’.
Het systeem vindt de app die je dan alleen nog maar hoeft te downloaden. Vanaf dat moment hoef je niets meer te missen van al het
nieuws, het weer en de programma’s van Omroep West.

Lees meer op onze webpagina: Omroepwest.nl/app
De gids met een overzicht van al onze programma’s vind
je in de gratis Omroep West app en op de
website Omroepwest.nl.

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

€ 149,

00

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

€ 129,

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

BERBER

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

Hoe te downloaden?

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
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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

Op klompen door de dessa

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.

Neem actief deel en kies
jouw verhaallijn tijdens de
voorstelling Op klompen
door de dessa. In een unieke
theatervorm, met mix van
storytelling en gaming elementen, wordt het verhaal
verteld van een Nederlandse
dienstplichtige soldaat die in
Nederlands-Indië het gezag
over de voormalige kolonie
moest helpen herstellen. Ontdek aan de hand van authentieke documenten, zoals dagboeken, brieven en fotoalbums, hoe zijn turbulente leven
in de periode van 1946 tot 1949 eruitzag en teken je eigen verhaal op. De voorstelling
vindt plaats in een immersieve theatersetting in de Eventzaal van Museum Beeld
en Geluid Den Haag. Geen (theater)stoelen, maar als bezoeker loop je rond in een
speciaal nagemaakte boerderij. Je ervaart in dit driedimensionaal 360 graden decor
het verhaal over het onthutsende leven in de tropen. In Op klompen door de dessa
volg je een Haagse groep soldaten en komt het gedigitaliseerde erfgoedmateriaal uit
de archieven van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Nationaal Instituut
voor Beeld & Geluid en Netwerk Oorlogsbronnen.

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.
Johnny ontmoet Shaffy

Op de sterfdag van de zo geliefde en bekende
chansonnier Ramses Shaffy een muziektheatervoorstelling die draait om de levens van
Johnny Jordaan en Ramses Shaffy. Ze stonden
bij leven al wel samen op het podium. Maar
nu leren we de heren kennen op een dieper
menselijk niveau, los van hun sterrenstatus. Ga mee op een verrukkelijke muzikale
en humoristische reis door twee levens, soms groots, soms heel klein, waarbij we
struikelen over de verschillen, overeenkomsten en ontroerende paradoxen. Vooraf is
het mogelijk om in het theater gezellig met elkaar te lunchen. Met: Johan Hoogeboom,
Martin Spee en Hanneke van den Biggelaar.
Wanneer & waar: woe 1 dec, 14.30u, Theater de Veste, Vesteplein 1 (Delft)
Meer info via www.theaterdeveste.nl

Kunsthistorische lezingen over Frida Kahlo en Paula Rego

Kunsthistorica Anne Marie Boorsma zal op woensdag
1 december en vrijdag 3 december lezingen geven
over Frida Kahlo; de bijzonder Mexicaanse kunstenares waar op dit moment een expositie van is in het
Drents Museum in Assen. Op woensdag 8 december
en vrijdag 10 december zijn er lezingen over Paula
Rego. Van deze Portugees-Britse kunstenares is vanaf
27 november een expositie in het Kunstmuseum Den
Haag te zien. Op de woensdagen zijn de lezingen in
wijkcentrum Amadeus Traviatastraat 25. Op de vrijdagen zijn de lezingen in Museum Sophiahof, Sophialaan
10. De lezingen zijn overigens ook online te volgen.

Zondag 27 maart 2022

Zondag 19 december 2021

Aanvang 11.00 uur

Meezingconcert de Wannebiezz
Een Koffer Vol Liedjes
(Tony Neef, Maaike Widdershoven, Ruud Bos)
Een Spaanse Zondagochtend met orkest
Symphonic Friends en William Janz
(de Nederlandse Julio Iglesias)

DE DOELEN ROTTERDAM

Aanvang 11.00 of 19.00 uur

White Christmas at de Doelen
(dit concert wordt om 11.00 uur en 19.00 uur
uitgevoerd, let daarop bij bestellen van kaartjes)

Bestellen via internet of telefonisch:

Het TheaterCafé De Mix is een nieuw
initiatief van Stichting De Mix Wereldmuziek dat plaatsvindt in het
Zeeheldentheater in Den Haag. Twee
keer per maand, op donderdag - en op
zondagmiddag van 15.30 uur tot 17.30
uur is er een bijzondere programmering voor senioren, 55+ en vrienden en
familie uit Den Haag en omstreken. Het
gaat om ontmoetingen met elkaar bij
klassieke- jazz-, en wereldmuziek, (reis)
verhalen, lezingen, stand up comedy en meer. Bij de prijs inbegrepen zit koffie/thee en
een versnapering. Na ieder optreden is er een wereldse soep te verkrijgen, zodat thuis
koken niet nodig is! De boodschap van TheaterCafé De Mix is: kom uit je stoel en maak
deel uit van een bruisende wereld, dompel je onder in mooie muziek, verhalen, gesprekken met anderen en het lekkers.
Kerst/Oliebollen rit bij de Tramweg-Stichting

€ 14,50
Zondag 16 januari 2022
Zondag 13 maart 2022

TheaterCafé De Mix

Wanneer & waar: do 2 & zo 12 dec, 15.30u, Zeeheldentheater, Trompstraat 342
Meer info via www.zeeheldentheater.nl

Meer informatie via www.annemarieboorsma.nl

WORLD FORUM THEATER DEN HAAG

Wanneer & waar: woe 1 t/m zo 12 dec, Beeld en Geluid, Zeestraat 82
Meer info via www.beeldengeluid.nl

www.zondagochtendconcerten.nl - 010 4225244

Op zaterdag 18 december
organiseert de TramwegStichting een gezellige, sfeervolle rit met fraai historisch
trammaterieel. Er zal worden gereden met materieel
van de Blauwe tram NZH
A106 uit 1911. Om 14.30u
wordt u opgehaald vanaf het
opstelspoor voor het station
Den Haag Centraal (100
meter naar links lopen vanaf
de zij-uitgang Rijnstraat). Er
volgt een sfeervolle tramrit
van drie uur door Den Haag; uiteraard helemaal in kerststemming. Aangekomen bij
ons depot in Scheveningen (oude pekelremise) wordt gepauzeerd en krijgt u glühwein, chocolademelk en een heerlijke oliebol aangeboden. Tussen 16.30 en 17.00u
is de tram (die goed is verwarmd) weer terug bij Den Haag Centraal zodat wij u
in de schemering de kerstsfeer kunnen laten meemaken. Er zijn alleen zitplaatsen
en tijdens de rit is een mondkapje verplicht (net als in het openbaar vervoer), het
maximaal aantal deelnemers is daarom begrensd.
Wanneer & waar: za 18 dec, 14.30u, station Den Haag Centraal
Meer info via www.tramwegstichting.nl of tonslootmaker@planet.nl
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Jeugdherinneringen van een ex-Hagenaar oorlog - deel 2

B

ij een vorige gelegenheid vroeg ik mij al
af hoe mijn leven en dat van mijn tijdgenoten door die vijf jaar oorlog is ingekleurd. Toevallig las ik onlangs in de Telegraaf
de volgende toneelrecensie over het stuk De
eeuw van mijn moeder. De recensent E.K. schrijft
daarin: “Wat maakt je tot wie je bent? (-) Onze
identiteit bestaat uit een complex weefwerk van
genen, afkomst, omgevingsinvloeden en ervaringen”. Bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal lijkt
het moeilijk de vraag te beantwoorden.
In de leeftijd van bijna acht
tot bijna dertien jaar oud heb
ik die oorlogstijd heel bewust
doorlopen. Veel herinneringen
vervagen, andere blijven haar
scherp hangen en komen van
tijd tot tijd weer bovendrijven.
Vooropgesteld dat een kind zo’n
oorlog anders beleeft dan vol
wassenen, moeten de gevolgen
toch navenant zijn. Vaak waren
het kleine zaken die vanuit het
kikvorsperspectief van een kind
toch heel belangrijk schenen.
Maar er waren wel degelijk
ervaringen die tot de dag van
vandaag zijn blijven hangen.
Neem bijvoorbeeld 21 novem
ber 1944. Ruim een week
voor die datum druppelde het
nieuws door dat in Rotterdam
een razzia was gehouden in het
kader van de door de Duitsers
ingestelde Arbeitseinsatz, de
gedwongen tewerkstelling van
mannen tussen de achttien en
43 jaar voor de Duitse oorlogs
industrie. Een jaar eerder was
mijn vader al opgepakt en als
dwangarbeider op transport
gesteld naar een locatie, diep
in Duitsland. Mijn oudste
broer Jan viel als achttienjarige
eveneens in de categorie van
gezochte arbeidskrachten en
wilde onder geen beding het
zelfde lot ondergaan.

Al vroeg in de ochtend pos
teerden zich tientallen Duitse
soldaten met het geweer in de
aanslag op de Escamplaan en
omliggende straten. Vervolgens
werden vele soldaten aange
voerd om iedere woning te
controleren op mannen van de
vereiste leeftijd. In onze woning

op de Escamplaan 43 was een
kamer en suite met twee schuif
deuren en aan beide zijden een
kast, met daarboven en eronder
een van kast tot kast doorlo
pende, holle ruimte. Die ruimte
werd toegankelijk gemaakt
door een stukje houten vloer in
een van de kasten te verwijde
ren. Dit moest de schuilplaats
worden. Daarmee bevond
mijn broer zich feitelijk in de
ruimte tussen de kasten van de
benedenburen. Nu deden zich
twee vrij grote problemen voor.
Oorlog en geruchten vormen
een onverbrekelijk deel van de
gemeenschap en al snel deed de
mare de ronde dat bij controle
door de Duitsers gebruik werd
gemaakt van de bajonet om dit
soort ruimtes te controleren.
Een ander probleem was dat
mijn broer tijdelijk last had van
een zeer hardnekkige hoest.
Veiligheidshalve was mijn
moeder te biecht gegaan bij de
huisarts die haar een slaapmid
del meegaf. Toen wij dus op die
ochtend zagen dat het menens
werd, verdween mijn broer
in de kastruimte, maar niet
alvorens hij het slaapmiddel
had ingenomen, in de hoop dat
de pil het verwachte effect zou
hebben, maar tevens dat er vol
doende tijd was om het middel
zijn werk te laten doen.
Gelukkig duurde het even
voordat een Duitser aanbelde
en naar boven kwam. Als eerste
controlepunt was de slaapka
mer boven het portiek aan de
beurt. Maar hier deed zich een
slimme, ‘Koperiaanse’ aflei
dingsmanoeuvre voor. In deze
kamer bevond zich namelijk

zouugraagandere mensen
willen ontmoeten?
ofheeftuals mantelzorger
behoefte aan een
luisterendoor?
www.haagsontmoeten.nl

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

een ruime berging die zich bo
ven de helft van het portiek uit
strekte. Met opzet was de deur
van die kast op slot gedaan en
de sleutel elders opgeborgen.
Natuurlijk was dat in de ogen
van de controleur verdacht en
werd tamelijk bars de sleutel
opgeëist. Toen de inspectie van
de kast niets opleverde was
het restant van de woning snel
bekeken. Een bajonet is niet in
beeld geweest. De actie leverde
de bezetter enige duizenden
slachtoffers op, aanzienlijk
minder dan de tienduizenden
dwangarbeiders die in Rot
terdam waren buitgemaakt,
maar dat lag daar duidelijk
aan het verrassingseffect. Het
duurde overigens nog geruime
tijd alvorens mijn broer weer
aanspreekbaar was. Terwijl wij,
zijn huisgenoten, op waren van
de zenuwen had hij van de hele
affaire niets gemerkt! Vrij kort
daarna mochten mijn beide
broers logeren bij familie in
NoordHolland en waren gedu
rende een flink deel van de hon
gerwinter langdurig afwezig.
Ik schreef al eerder over de ge
ruchtenmachine die tijdens de
oorlog altijd en overal aanwezig
was. Zo ook een paar maanden
eerder en wel op 5 september
1944: ‘Dolle Dinsdag’. Ik kan
mij nauwelijks een grotere te
leurstelling herinneren dan het
moment, toen duidelijk werd
dat het bericht dat de geallieer
den Zuid en NoordHolland
hadden bereikt, niet waar

bleek te zijn. Dat moment van
intense vreugde dat omsloeg
in bittere telleurstelling. Toen
werd pas echt duidelijk hoe
zeer eenieder naar dat einde
verlangde. We hadden geen
idee van wat ons die komende
acht maanden nog te wachten
stond. Het kon bijna niet erger
worden, maar dat werd het
wel. Al eerder beschreef ik de
gierende honger, het volledige
gebrek aan de zo noodzakelijke,
eerste levensbehoeften en de
daaruit voortvloeiende verpau
pering, de vlooien, de luizen.
En dan die mensen die dood op
straat lagen, veelal gestorven
van de honger. Zij mochten de
reddende voedseldroppings
door Engelse vliegtuigen niet
meer meemaken. Ik heb ze heel
laag over zien vliegen, staande
op het dak van ons huis. Als
begroeting schommelden ze
met hun vleugels. Een drama
tisch moment. Ik heb er met
zwaaiende handen en tranen

in mijn ogen naar gekeken. En
dan eindelijk de bevrijding;
het einde van vijf lange jaren
van onderdrukking. De intense
haat die dan loskomt bij de
overlevenden, de op wraak
beluste meute die de straat
opgaat. Twee dagen lang heb ik
door de binnenstad gedwaald.
Ik heb mensen huizen van
NSB’ers zien binnendringen,
huisraad en meubilair uit de
ramen op straat zien gooien.
Wraak zien nemen op ver
dachte personen, waaronder
vaak notoire zwarthandelaren.
Een ontluisterende ervaring
waar ik als kind maar moeilijk
mee weg kon komen. Ik had
toen al sterk het idee dat het
eigen rechter spelen niets
oploste. En hoe nu verder? Een
volgende keer: ‘Terug naar
normaal’. Normaal, wat was
dat ook alweer?
Karel Koper
k.f.koper@hetnet.nl

Publieke belangstelling voor bulletins betreffende de oorlog, Wagenstraat hoek Grote
Marktstraat met rechts de Haagsche Courant. Foto: Leonardus Marten van der Veen,
collectie Haags Gemeentearchief

‘Zelfstandig wonen
is mooi, maar eenzaam
zijn niet. Hier doen
we samen diverse
activiteiten.’
Thea – 71 jaar

Er zijn 37 locaties. Er is er altijd een bij u in de buurt!

Kijk op www.haagsontmoeten.nl voor meer informatie.
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De volledige opbrengst van deze
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voedselbank van Stichting Solidariteit.
Meer info: www.ssos.nl.
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Specialist in schilderwerk!

Voor ál uw klussen in en rondom huis en tuin. O.a. Elektra,
timmerwerk, sanitair en het ophangen van lampen en schilderijen.
61 x 61 cm
Voedselbank

Bestel op www.haags.nl
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‘Onder het genot van een lekker Haags bakkie...’

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

        
  

JA,

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

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

Uw naam:
Telefoon:
E-mailadres:

Cade
autip
voor
(oud)
Hagen
aars

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

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

❏ Halfjaarabonnement Nederland € 40,00
❏ Jaarabonnement Nederland € 75,00
❏ Jaarabonnement buitenland € 95,00
Deze actie is alleen geldig voor abonnementen afgesloten tot 14 december 2021.

