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Elegant concours te Scheveningen
H

et concours d‘élégance bestaat al zolang
de automobiel bestaat. Lang niet iedereen weet echter dat deze autoshow ook
jarenlang op de boulevard van Scheveningen heeft
plaatsgevonden. De fraaie zwart-witfoto’s die mij
welwillend ter beschikking werden gesteld door
een lezer van De Haagse tijden komen uit het rijksarchief van het Nationale Plan en nemen ons mee
terug naar 1962, waar een dergelijk concours werd
georganiseerd.
Het concours d‘élégance vindt
zijn oorsprong in Frankrijk
(vandaar de naam), waar in de
laat achttiende eeuw eigena
ren van rijtuigen in Parijs hun
pronkstukken toonden aan het
publiek. Dat bracht bouwers
van auto’s op het idee hetzelfde
te gaan doen met hun nieuw
ontwikkelde voertuigen. Van
Frankrijk, de bakermat van de
automobiel, verspreidde het
fenomeen zich onder andere
naar Italië, waar de fraaiste
koetswerken van de tekentafels
rolden. Jarenlang wedijverden
Frankrijk en Italië om de
mooiste ontwerpen. Kijk bij
voorbeeld eens naar de Franse
Renault Dauphine en zet daar
eens een huidig model van
Renault naast. De Dauphine
herken je na al die tijd direct
op een foto uit de zestiger
jaren met veel auto’s erop. Van
de huidige modellen zijn de
verschillen vaak minimaal.
In Nederland was het de KNAC
(Koninklijke Nederlandse
Automobiel Club) die het jaar
lijkse concours organiseerde
op de Scheveningse boulevard.
Uiteraard ging het presenteren
van de vaak zeldzame ontwer
pen gepaard met de mooiste

mannequins. In de jaren
tachtig zijn de concoursen in
de vergetelheid geraakt. Je had
uiteraard de jaarlijkse autoRai,
waar de verschillende fabri
kanten hun jongste modellen
toonden, maar de romantiek
was er van af, doordat de mo
dellen steeds meer op elkaar
gingen lijken.
Wel kennen we nog de Tour
d’élégance van Apeldoorn, dat
sinds 1999 op Paleis het Loo
werd gehouden. Sinds 2014 is
dit verplaatst naar Soestdijk.
Het betreft hier echter niet uit
sluitend huidige modellen maar
vooral een keur van oldtimers
uit klassieke verzamelingen

De meest geliefde auto’s in 1962

die in de tuinen van het paleis
worden opgesteld. Kraampjes
en foodtrucks maken het feest
daar tot een beleving.

Als we de foto hierboven eens
goed bekijken zien we dat in
1962 de Volkswagen Kever een

Publiek komt in grote getalen af op het concours d’elegance in Scheveningen
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belangrijk deel van het straat
beeld bepaalde. Op de voor
grond wordt onze aandacht
getrokken door een paar fraaie
Amerikanen en voorts zien we
de Citroen DS, ook wel bekend
als de Snoek, de Daf, Ford
Taunus, Morris Minor, Opel Re
kords in diverse uitvoeringen,
Mercedes Benz pontonmodel
en de  nog steeds populaire 
Volkswagenbus. Op de achter
grond staan een paar touring
cars gestald. De foto hier links
toont ons het in grote getalen
toegestroomde publiek. Op de
boulevard flaneren de dames
in mooie mantelpakjes en een
groot deel van de mannen
draagt een hoed.
Ten slotte valt mijn oog nog
op de schitterende lantaarn
palen die in Den Haag bekend

stonden als ‘Berlagepalen’.
Deze palen werden vanaf
1923 ontworpen door gra
fisch vormgever Piet Zwart, in
dienst van bureau Berlage, de
beroemde architect en daar
door naamgever van de palen.
Deze straatlantaarns waren
uitgevoerd in de kleuren zwart,
aluminium en rood. Nadeel van
de lantaarns was de geringe
lichtopbrengst, waardoor er
veel palen nodig waren. Op de
boulevard was dit deels opge
lost door dubbele armaturen te
gebruiken. In veel oude wijken
komt de Berlagepaal nog voor
en verfraaid daar het straat
beeld. Al met al herbergen
deze twee foto’s veel Haagse
historie!
Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl

pagina 2

Oproepjes

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

Charmantste huisvrouw van Moerwijk
Bij het bladeren door een oud fotoboek kwam ik foto’s tegen uit 1958,
waarbij mijn moeder, mevrouw Vink, werd verkozen tot de charmantste huisvrouw van Moerwijk door de winkeliersvereniging Heeswijkplein. Prominent in het midden (met zwart haar) mevrouw Betjes
van de kruidenier. Wij woonden destijds aan de Wildenborghstraat
nr. 6. Wellicht zijn er lezers die zichzelf herkennen of die een mooie
anekdote weten te vertellen over deze gebeurtenis?
Ineke Verboven-Vink
ineke.verboven@gmail.com

Booster
Het zijn de laatste weken van het jaar 2021
Busjes rijden af en aan met wezenloze borrelpakketten,
Kerstpakketten en VVV bonnen
Nog even verplicht een kantoorquiz of een Escape via het scherm
Verlaten kantoren met hier en daar een eenzame kerstboom
Geen vuurwerk, geen vreugdevuren, geen volle restaurants

Het zijn de laatste weken van het jaar 2021
De mensheid is het virus en de maatregelen zo moe
Het leven is ingeperkt en de winter slaat straks hard toe
Mondkapjes in een lange rij gooien hun boodschappenkarren te vol
In overvloed eten we ons BMI cijfer drastisch omhoog
Plotseling geeft iedereen wel aandacht aan de eenzamen
Het zijn de laatste weken van het jaar 2021
Na degradatie is mijn cluppie gered en al 2 maanden ongeslagen
Heb ik en mijn gezin het virus goed overleefd en zijn er plannen
Komt mijn pensioen steeds beter en helderder in zicht
Muziek uit de top 2000 brengen herinneringen tot leven
Sommige tradities kunnen gelukkig nog wel doorgaan
Het zijn de laatste weken van 2021
Nederland maakt zich op voor kabinet Rutte vier
Den Haag nam onverwacht afscheid van The Golden Earring
Another 45 miles before I’m home my Radar Love
Amare ging eindelijk open en vierde de negende symfonie
Mijn club, mijn passie, mijn stad, mijn leven
verdienen ook een Booster
Cor van Welbergen
Cor.Welbergen@minbzk.nl
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2517 BH Den Haag

Ook te volgen via Facebook, Instagram,
Twitter en LinkedIn.
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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
onze sociale media kanalen.

Les van meester Swennen
Mijn broer gaf mij laatst het
artikel van Joan Verheij over
meester Swennen (in De Haagse
Tijden van 16 november). Voor
mij was dat een grote verrassing
waarbij mijn gedachten naar
hem en naar die tijd teruggingen. Ook ik heb op de Daltonschool in de Baambruggestraat
gezeten. Ben wel op een andere
manier op de kinderboerderij
terecht gekomen (ik kan me van
onze schoolse excursies niet
veel herinneren). Wij woonden
toen vlak bij de kinderboerderij
en daar was ik veel te vinden.
Theo, de verzorger van toen,
gaf mij de gelegenheid om wat
nuttigs te doen met varkens,
geiten eenden, kippen en
ratten en via die weg kwam
ik in aanraking met de Freule en mijnheer Swennen.Van
mijnheer Swennen had ik een
slangenhuid gekregen die jaren
boven mijn bed gehangen heeft.
Via de boerderij kwam ik in het
leslokaal terecht waar ik allerlei
taken kreeg die ik met veel plezier deed. Ik heb hier een leuke
tijd gehad en zodoende overal
op de locatie van het Zuiderpark
geweest; leslokaal klaarzetten
voor excursies, doolhof maken,
trossen ophangen, terraria en
dieren verzorgen.
Al met al zijn er dus veel leuke,
mooie herinneringen bij mij
bovengekomen. Jammer dat
het overlijden van mijnheer
Swennen de aanleiding van het
artikel was. Ik vond het bijzonder dat mevrouw Verheij nog
zo veel over de lessen en van
hem weet. Bedankt voor deze
opfrisser!
Siebe Wassenaar
siebewassenaar@gmail.com
Verzetsman van
het eerste uur
Met interesse heb ik het artikel
Verzetsman van het eerste uur

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

Haags Mopje
Ik zie op een avond een man in de Lijsterbesstraat op zijn hurken
zitten onder een lantarenpaal. Ik zeg: “Wat bent u aan het
doen?” Zegt hij: “Ik ben mijn horloge verloren daar op de hoek.”
Ik zeg: “Maar waarom zoekt u dan hier?” Waarop hij antwoordt:
“Omdat ik hier meer licht heb.”
Josine van Geelhoven
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.

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.
over Inus van Haersma Buma
gelezen, in De Haagse Tijden
van 19 oktober. Bij de foto van
Inus in de auto met de sleden
erachter stond dat de locatie
onbekend was. Toevallig
herkende ik het gebouw op de
achtergrond, het was hotel-café
restaurant Roomhuis Boschhek
aan de Leidse straatweg. Het
pand heeft de oorlog ook niet
overleefd, het is op last van de
Duitsers afgebroken in 1943
i.v.m. de Atlantikwall. Sinds
1969 staat op deze plek het
woonhotel Residence Chateau
Bleu, aan het einde van het
Haagse Bos.
Marcel van der Gaag
mjgaag@outlook.com

Winkel van Hoffmann
Voor een tv-documentaire zijn
we op zoek naar informatie,
persoonlijke verhalen en beeldmateriaal van een fotowinkel
van Heinrich Hoffmann. De
winkel zat tussen 1940 en 1945
aan de Groenmarkt 31 in Den
Haag. Er werd in het filiaal
Duitse propaganda verkocht.
Heeft u meer informatie over
de winkel? We horen het graag!
Bij voorbaat dank.
Egbert Ulijn
Egbert.Ulijn@nos.nl

Adverteren

Fotografie

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

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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Het voormalig zeevaartonderwijs in Schevenings Den Haag

Vissershavenweg 56, het gebouw van de voormalige Zeevaartschool en later Politieschool, 1988. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

V

an jongs af aan wist ik het al: zo gauw mogelijk van school af om de zeven zeeën te gaan bevaren. In het kielzog van mijn vader, over wie ik hier
eerder al eens schreef. Als opgroeiende jongen bezocht mijn vader na de
ambachtschool (de latere LTS) op het Veluweplein de zogeheten Machinistenschool,
waar hij slaagde voor het Voorlopig Diploma. Dat was het begin van zijn loopbaan
als scheepsmachinist, daarbij alle rangen doorlopend tot die van eerste machinist.
En is het dan zo gek, dat ik als zeemanskind niet moest denken aan een baantje aan
de wal?
Daar kwam bij dat ik als jochie
werd aangemoedigd door de
strip van de maatjes Bulletje en
Boonenstaak, die als verstekelingen aan boord van een
vrachvaarder een wereldreis
zouden gaan maken. Wat een
geweldige avonturen maakten
die knapen op die manier mee!
Daarom liet ik mij zo gauw het
kon inschrijven aan de derde
Ambachtsschool in de Zwaardstraat op Scheveningen, waar
men ook voor een opleiding
voor scheepsmachinist verzorgde. Niet alleen met MULO of drie

Ik in die tijd (1954-1955)

jaar HBS kon je daar terecht,
maar ook via de ambachtschool,
zij het via een andere route, een
wat meer op theorie toegesneden lesprogramma.

En wat ging er toen voor mij op
die technische school een totaal andere wereld open, vooral
die van de werkplaats. Hier
werden mijn schone handen

opeens smerig en beroet, en
brak het zweet me ongekend
uit tijdens het ijzer smeden in
de smidse. Daar kreeg ik pijn
in mijn oren van het veilen en
draaien en boren en frezen van
stukken dwars metaal. Ja, dat
was heel andere koek dan de
vroegere proefjes bij de biologie- en scheikundeles in het
natuurkundelokaal. Minstens
de helft van de schooluren
bracht je opeens door in een
plakkerige, stijf van het vet
overeind staande overall. Voor
die praktische werkstukken
kreeg je uiteraard een cijfer.
Mij kostte het alle moeite om
daar meer dan een vijf voor
te scoren. De theorielessen
daarentegen bevielen mij een
stuk beter. Hoe bijvoorbeeld
een stoommachine in elkaar
stak, en hoe het proces daarbij
verliep, de expansie via de
cilinders, de aandrijvende
zuigers, de overbrenging op de
krukas en de scheepsschroef.
Sommige onderdelen daarvan
moest je ook uittekenen, zoals
de doorsnede van een stoomketel, en dat op een nauwkeurig aangegeven schaal. Voor mij
was het interessante hiervan
dat je de werking, noem het
voor mijn part de binnenkant,
van die dingen leerde kennen.
Net zoals een arts eerst het
menselijk lichaam in zijn
finesses moet leren ontleden,
om het in zijn samenhang te

school. Op deze laatste aan de
Visserijhaven studeerde mijn
boezemvriend Hans Remeyn,
die mij ‘s avonds tegen donker
wees op sterrenbeelden als
Orion en de Grote Beer, en niet
te vergeten het baken van de
Poolster. Daarover leerde hij op
school bij sterrenkunde, en het
gebruik ervan om je plaats op
zee te kunnen bepalen. Ook op
de verschillende typen wolken,
die bij het vak meteorologie ter
sprake kwamen, wees hij mij
met plezier. “Kijk, die massale,
opbollende stapeling, daar
gaven ze de naam cumulonimbus aan”, of, “dat laaghangende,
regenachtige, grijze gedoe heet
altostratus.” En ja, toen begon
ik steeds meer te twijfelen aan
mijn keuze voor de technische
kant van de zeevaart. De magere zesjes gaven uiteindelijk de
doorslag. Na wat heen en weer
gepraat, kreeg ik van thuis mijn
zegen op deze overstap, zij het
op voorwaarde dat het niet op
Scheveningen zou zijn. Op die
Zeevaartschool zou ik pas later

Eerste vissershaven met op de voorgrond de Breggetjeskant en rechts van het midden de
Zeevaartschool, 1948. Foto: J.F.H. Roovers, collectie Haags Gemeentearchief.

kunnen begrijpen en zo nodig
te diagnosticeren.

Deze derde Ambachtsschool,
met de inmiddels verkregen
status van rijksmonument,
werd begin jaren dertig
ontworpen door de architect
J. Duiker. Mijn herinnering
aan dit gebouw schiet in alle
opzichten te kort. Ook wat
mijn klasgenoten betreft. Maar
diverse foto’s en beeltenissen
op internet tonen het gebouw
in de combinatie van glas, staal
en beton, een strak ontwerp
in de stijl van de z.g. Nieuwe
Zakelijkheid. Wereldberoemde
kunstenaars als Mondriaan en
Rietveld stonden aan de wieg
van deze kunstrichting.

Overigens waren er destijds
op Scheveningen nog andere
scholen die opleidden voor een
beroep bij de zeevaart. Zoals de
Visserijschool en de Zeevaart-

Zelf kwam ik mede door een
afkeuring van de ogen niet verder dan de derde rang. De ogen
van een stuurman moesten in
die tijd perfect zijn en zeker
niet kleurenblind. Een bril
was taboe. Je moest met het
ongewapend oog bijvoorbeeld
de sterren al kunnen ‘schieten’ als het buiten nog aardig
licht was. Ook omdat er geen
goede radar aan boord was,
moest je volledig op het oog
kunnen vertrouwen als je op
uitkijk stond, in weer en wind,
zoals bij slecht zicht wanneer
het mistte. Hierover schreef
zeemansdichter Jan Slauerhoff:
“Ster/ Een lange ingespannen
blik,/ Hecht zich soms aan een
sterke ster,/ Die alleen staat
en stralend ver,/ Stil als een
eeuwig ogenblik. (....)”

Het is misschien overbodig te
vermelden dat het zeevaartonderwijs al sinds jaar en dag
uit het Schevenings Den Haag
is verdwenen. Het teruglopen
van de bedrijfstak koopvaardij
in Nederland had tot gevolg
dat door fusies en opheffingen
het aantal zeevaartopleidingen werd teruggebracht tot
vier. Te weten op Terschelling,
in Vlissingen, Rotterdam en
Amsterdam. In de tussentijd
werden er ook vrouwen tot
deze beroepsgroep toegelaten
en werd tevens de gecombineerde opleiding stuurmanscheepswerktuigkundige in het
leven geroepen. En als kers op
de taart werd het voorvoegsel

Zwaardstraat, derde Ambachtsschool, 1930. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

lessen gaan volgen, sinds ik in
het verre Vlissingen mijn diploma voor leerling-stuurman
had behaald en aansluitend
daarop het verplichte jaar als
leerling stuurman had volbracht. Het was ook hetzelfde
Scheveningen waar je voor een
examencommissie verscheen
als je voor een hoger diploma
opging. Voor stuurman waren
dat er drie, de zogenoemde
derde, tweede en eerste rang.

‘hogere’ aan de opleiding toegekend. In Amsterdam hielden
ze het bescheiden en bleef het
daarbij: Hogere Zeevaartschool.
De drie andere scholen stapten
over op namen als Maritiem
Instituut, Mainport Acadamy
en De Ruyter University. Ook op
dit front mankeert het dus niet
aan diversiteit.
Theo van der Wacht
twacht@casema.nl
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De Mooiste Kasten Op Maat
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De mooiste
busreizen 2022
Gewoon perfect geregeld

Doe Het Zelf artikelen
Bezorgservice

De Vlaamse kust

WWW.HOUTWINKELZAAG.NL Laan van Meerdervoort 258 | 070-3452700

6-daagse busreis

vanaf p.p.

www.dejongintra.nl/ebblk02

Romantisch Frankenland
6-daagse busreis

vanaf p.p.

www.dejongintra.nl/ebneu01

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

www.dejongintra.nl/efkau05

Relaxen aan het Meer van Levico
12-daagse busreis

www.dejongintra.nl/eblev03

Westendorf in Tirol
12-daagse busreis

€ 439
€ 479
vanaf p.p.

€ 599
vanaf p.p.

€ 789
vanaf p.p.

www.dejongintra.nl/ebwes03

€ 889

Vraag onze nieuwe brochure aan:
www.dejongintra.nl/brochures
www.dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

of ga naar uw ANVR-Reisbureau
Reissom excl. € 19,50 reserveringskosten, € 2,50 Calamiteitenfonds
en SGR bijdrage van € 5 p.p

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

GEZOCHT VRIJWILLIGE CHAUFFEURS M/V
De Volharding heeft een samenwerkingsverband met Florence waar wij onze vrijwillige
chauffeurs ter beschikking stellen om dagelijks mensen naar een ontmoetingscentrum
te brengen.
Wij zoeken chauffeurs voor de locatie Florence Mariahoeve voor diverse dagen
per week, uiteraard aangepast aan uw beschikbaarheid en mogelijkheden.
Ook voor de locatie Florence De Mantel in Voorburg zoeken wij chauffeurs voor
de zaterdag en zondagmiddag om mensen te vervoeren naar een dagcentrum.
Belangrijk en verantwoordelijk werk waar wij vrijwilligers voor nodig hebben die om
kunnen gaan met meest oudere cliënten, sommige met een beperking. Wij rijden met
moderne aangepaste Mercedes Sprinter automaat bussen voor acht personen.

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

WIJ VRAGEN
• Rijbewijs B
• Beschikbaar voor twee dagdelen. In de ochtend van 8.00 tot ca. 10.00 uur.
In de middag van 15.00 tot ca. 17.00 uur. In overleg ook aangepast aan uw wensen.
• In het bezit van een mobiele telefoon, Email of WhatsApp is belangrijk
voor de bereikbaarheid.
• Ervaring met rolstoelvervoer is een pré maar niet noodzakelijk.
Wij geven al onze chauffeurs begeleiding en een korte training.
WIJ BIEDEN
• Vrijwilligers kunnen een belastingvrije vergoeding krijgen.
Ook als ze gepensioneerd zijn of een uitkering hebben.
• Een gezellige ongedwongen sfeer waar het helpen van mensen centraal staat.
• Informatie om chauffeur te worden? Bel tijdens kantooruren: 070 - 221 05 82.
Of met de coördinator vervoer, Jan de Bruijn: 06 - 278 76 400
steunentoeverlaat@devolharding.nl

Stichting de Volharding Steun en Toeverlaat
Roggeveenstraat 116, 2518 TT Den Haag T. 070-221 05 82
steunentoeverlaat@devolharding.nl, www.devolharding.nl
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Van pokkenbriefje tot QR-code
B

ij het opruimen van familiespullen vond ik enige maanden geleden
het zogeheten ‘pokkenbriefje’ van mijn vader in het trouwboekje van
mijn ouders, Johannes Jacobus Verheij en Jantje Maria Stahlecker,
die in het huwelijk traden in 1928 in het oude stadhuis aan de Groenmarkt.
In het trouwboekje zat een envelopje met daarop ‘Openbaar Onderwijs te
’s-Gravenhage’ en in keurig handschrift J.J. Verheij. In dat envelopje zat een
verkleurd briefje van het ‘Vaccinatie Bureel’, met een verklaring dat “de genees- of heelkundige zich persoonlijk had overtuigd dat aan het vaccinatiebureel aldaar de koepokinenting was verricht aan Verheij Johannes Jacobus,
geboren den 6e Sept. 1900 en dat hij zich persoonlijk ervan overtuigd had dat
daarna tien koepokken zich had ontwikkeld die een zoodanig beloop hadden
gehad dat zij voorbehoeding tegen de kinderpokken zooveel mogelijk waarborgen”, getekend 6 september 1903. Hij moest kennelijk terugkomen voor
controle of de pokken waren opgekomen op zijn derde verjaardag. Op de achterzijde nog data, met handtekeningen van herhalingen op 2-4-’07 en 15-7-’15.
Al die jaren bewaard, want het was een belangrijk document.
Pokken, Variola, is een besmettelijke, dodelijke ziekte; voor de
ontdekking van de vaccinatie
stierven er in Europa jaarlijks
400.000 mensen aan. Degenen
die het overleefde hielden er
vaak restverschijnselen als
doofheid en slecht zien aan
over. Daarnaast waren zij voor
het leven getekend door lelijke
pok littekens. We staan er
tegenwoordig niet meer zo bij
stil, maar vaccineren zoals wij
dat kennen heeft al een lange
geschiedenis van meer dan
tweehonderd jaar. De Engelse
arts Edward Jenner ontdekte
dat meisjes die de koeien
molken vaak een paar poklittekens op hun handen hadden en
in een epidemie geen pokken
kregen. Die koeien leden aan
koepokken, een voor koeien
niet zo erge ziekte met blaasjes
op de uiers. In 1796 woedde er

Mijn eigen bewijs van inenting

in Engeland een pokkenepidemie waaraan veel kinderen en
volwassenen overleden. Jenner
kraste wat vocht uit de koeienpokken van de uier op de arm
van zijn eigen kinderen, die
de epidemie bespaard bleven.
Spoedig wilden veel mensen
het vaccin. Hij publiceerde
zijn onderzoek in 1798 in een
Engels medisch tijdschrift. De
resultaten waren zo gunstig dat
er in korte tijd in heel Europa
ingeënt oftewel gevaccineerd
werd, vaccineren van het

Latijnse woord vacca dat koe
betekent.

In 1808 stelde Koning Lodewijk
Napoleon van het Koninkrijk
Holland, in de Franse tijd, hier
al de koepokkenvaccinatie verplicht voor schoolkinderen. Ook
in die tijd waren er al mensen
wantrouwig tegenover vaccinaties; ze dachten dat kinderen
zouden gaan loeien als koeien
en zich als zodanig zouden gaan
gedragen. De verplichting gold
alleen voor schoolkinderen,

“We staan er tegenwoordig niet meer
zo bij stil, maar vaccineren zoals wij dat
kennen heeft al een lange geschiedenis
van meer dan tweehonderd jaar’”
naar school gaan was toen nog
allerminst iets dat voor alle
kinderen gold. In 1823 werd
het pokkenbriefje indirect
verplicht; de vaccinatie was niet
verplicht maar de leerplicht
wel. In 1857 werd de verplichting weer afgeschaft onder druk
van bevindelijke Christenen,
later de Antirevolutionaire
Partij die op Bijbelse gronden
tegen vaccineren waren, om in
1872 met de Wet op de Besmettelijke Ziekten na een epidemie
in 1872 waarbij in Nederland
23.000 doden vielen - op een
bevolking van 1,5 miljoen
inwoners(!) - weer verplicht te
worden gesteld. Mede onder
de druk van de Antirevolutionaire Partij, een voorloper
van het huidige CDA, werd
de wet tijdelijk opgeschort
voor gewetensbezwaarden
op Bijbelse gronden. In 1939
werd dit definitief, maar er was

De huwelijksvoltrekking van mijn ouders in het oude stadhuis aan de Groenmarkt, 1928

Het pokkenbriefje van mijn vader

natuurlijk wel indirecte dwang:
vaccinatie niet verplicht maar
leerplicht wel! Vandaar dat het
briefje een belangrijk document
was, zonder dat kon je niet naar
school en kreeg je gedoe met de
leerplichtambtenaar.
Van mijzelf heb ik ook nog een
pokkenbriefje, geen Vaccinatie Bureel maar: Model No 2a
(Art.3 inentingswet 1939) van
10 september 1944, “zonder
goed gevolg”, de entstof in de
Tweede Wereldoorlog was op
dat moment niet om over naar
huis te schrijven. Voor toelating
op mijn lagere school had dat
toen kennelijk geen consequenties. Op oudere leeftijd kreeg
ik de vaccinatie alsnog, omdat
ik in een land ging wonen waar
het verplicht was. Aan uitzonderingen en gewetensbezwaren
hadden ze geen boodschap!
Het werd in het gele boekje
bijgeschreven, de entstof was
beter, het resultaat ook. Nu is er
natuurlijk sprake van Covid-19.
Corona vaccinatie is niet verplicht in Nederland, de QR-code
is in feite een pokkenbriefje in

een modern jasje met minder
indirecte dwang; het niet hebben ervan geeft weliswaar enige
beperkingen maar je krijgt geen
straf meer omdat je de leerplicht hebt verzaakt.
In 1972 was er nog een pokkenepidemie in het toenmalige
Joegoslavië, waarbij 35 personen overleden. In Nederland
werd in 1974 gestopt met het
vaccineren tegen pokken bij
kleine kinderen en het pokkenbriefje werd in 1976 afgeschaft.
In 1980 verklaarde de Wereld
Gezondheidsorganisatie, de
WHO, de wereld pokkenvrij!
Joan Verheij
Vogelsang@zeelandnet.nl
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Bouwen aan
Haags karakter

Restauratie
Paviljoensgracht
133 en 133a

Service

Sanitair
Service

Verwarming
Sanitair

Woning
aanpassing
Verwarming

Verbouwing
Woning
aanpassing

Verbouwing
Dak

Om goed om te gaan met de historische
waarde van Paviljoensgracht 133 en 133a heeft
Stadsherstel Den Haag bouwhistorisch onderzoek
laten doen en kwam een tekening uit 1884 naar
boven. Deze tekening vormt mede de basis voor
de wijze waarop de gevel gerestaureerd wordt.

Dak

Voor meer informatie over onze panden
kijk snel op www.stadshersteldenhaag.nl

6 edities voor maar € 20,-!

U realiseert zich wellicht niet dat een uitvaart voor uw kinderen en nabestaanden
een grote last kan betekenen. Een doorsnee fatsoenlijke begrafenis of crematie
kost algauw € 7.000,- Een uitvaartverzekering brengt veel administratieve kosten
met zich mee en is daarom al niet altijd passend.

JA,

ik neem een abonnement of geef er een cadeau en ontvang 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.
Uw naam:

____________________________________________

Telefoon:

____________________________________________

E-mailadres:

____________________________________________

Naam ontvanger:

____________________________________________

Straat + huisnr.:

____________________________________________

Postcode + Woonplaats: ____________________________________________
Dinsdag 28

Deze actie is geldig voor abonnementen afgesloten tot 11 januari 2022.

SAMEN VOOR ELKAAR

DOOD GAAN WE ALLEMAAL


        
 

❏ Proefabonnement Nederland 6 edities € 20,00
❏ Halfjaarabonnement Nederland € 40,00
❏ Jaarabonnement Nederland € 75,00
❏ Jaarabonnement buitenland € 95,00
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HET DEPOSITOFONDS VAN CUVO EN DE VOLHARDING
KENT DIE KOSTEN NIET
Het depositofonds is namelijk geen verzekering. Het heeft het karakter van een
spaarfonds voor een speciaal doel namelijk uw uitvaart. De coöperatie bestaat al
sinds 1935 en kent op dit ogenblik 26.000 leden. Van deze 26.000 hebben 6.900
een rekening bij ons Depositofonds. Jaarlijks wordt er rente bijgeschreven. Voor
2021 verwachten we een uitbetaling te doen van 1,5% op het ingelegde bedrag.
WĲ VRAGEN U EN ONZE LEDEN OM DEEL TE NEMEN
De voordelen zijn duidelijk. U ontvangt een aanvangsbedrag van € 250,- direct
rentegevend. U bespaart vervelende kosten bij uw nabestaanden. Maakt u
gebruik van het crematorium Haagse Duinen dan krijgt op de afscheidsreceptie
iedereen een eerste koffie of een frisdrank. Geef dit aan bij uw wilsbeschikking.
Deze actie loopt tot 31 maart 2022.
U kunt ook uw familie en kennissen lid maken van ons dan hebben die direct alle
voordelen maar voor u is er één extra. Wij storten dan € 10,- per nieuw lid, bij op
uw deposito. Geef hun naam en adres door. Nadat zij het bevestigen ontvangt u
de welkomstpremie.
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WWW.HEN

(lokaal tarief)

NINK.INFO

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

olland Spoor 1921. Het is druk op de laatste avond van het jaar. Mannen, vrouwen
en kinderen zijn op weg om thuis of elders
het nieuwe jaar in te luiden. Om 20.15 uur stapt een
nietsvermoedende dame van stand stoomtrein 1135
binnen die enkele minuten daarvoor uit Amsterdam
was aangekomen. In de eersteklascoupé ziet zij een
man zitten met een jas over het hoofd die niet reageert als hij wordt aangesproken. De gewaarschuwde conducteur denkt aanvankelijk dat hij slaapt.
Maar de schrik slaat toe als hij de man onder zijn
jas badend in bloed aantreft. Doodgeschoten door
drie nietsontziende kogels. Het slachtoffer is Jacques Wijsman, 32 jaar oud, afkomstig uit gegoede
Haagse kringen, wonende in Amsterdam en werkzaam als advocaat. Hij was zoals gewoonlijk onderweg naar zijn bejaarde ouders in Den Haag om daar
oud en nieuw en zijn verjaardag te vieren.

Station Hollands Spoor. Prentbriefkaart uit 1910, collectie Haags Gemeentearchief

De doodskist is bedekt met
bloemstukken en aan de zijkant
van de wagen hangen kransen. Wanneer de rouwstoet
vertrekt, kunnen een aantal
toeschouwers hun tranen niet
bedwingen. Op begraafplaats
Nieuw Eik en Duinen heeft
zich ondertussen ook een
grote menigte verzameld van
genodigden, belangstellenden en nieuwsgierigen. Als de
rouwstoet Wijsmans laatste
rustplaats nadert, maakt het
geroezemoes plaats voor een
doodse stilte. Bij het geopende
graf neemt een aantal sprekers het woord, waaronder
de geëmotioneerde vader die
zijn zoon beschrijft als een
begaafde, vriendelijke, humaan
denkende jongeman, die zich
wijde aan kunst, literatuur en
toneel. Niet wetende dat zijn
zoon onder een ander daglicht
zou komen te staan...

Jacobus Lambertus (Jacques) Wijsman

Op last van een overijverige
stationschef die de trein op tijd
naar Rotterdam wil laten vertrekken wordt het lichaam uit
de coupé verwijderd. De eerste
agent ter plaatste weet dan
nog net de deur op slot te doen
zodat mogelijke aanwijzingen
behouden zouden blijven.
Maar als de trein vervolgens
in Rotterdam aankomt, blijken
de meeste sporen onbruikbaar te zijn. De naam van het
slachtoffer is dan al bekend,
maar de ouders krijgen het
nieuws pas de volgende dag te
horen wanneer de bezorgde

vader op station Holland Spoor
vraagt of er iets is gebeurd.
Daar wordt hij doorverwezen
naar het politiebureau, die hem
vervolgens doorsturen naar het
gemeenteziekenhuis waar de
bejaarde vader tot grote schrik
geconfronteerd wordt met het
stoffelijk overschot van zijn
doodgeschoten zoon.
Vijf dagen later komt een grote
groep mannen en vrouwen
bijeen in de Emmastraat, waar
de ouders van Wijsman wonen.
Voor nummer 18 staat een
lijkkoets met zwarte paarden.

Rouwadvertentie

Tijdens het politieonderzoek
wordt al snel duidelijk dat Wijsman een dubbelleven leidde, vol
geheimen. In een tijd dat homoseksualiteit niet geaccepteerd
wordt en zelfs strafbaar is, had
hij zijn geaardheid voor velen
verborgen weten te houden.
Maar dat is nog niet alles. In

Station Hollands Spoor begin 20e eeuw, collectie Haags Gemeentearchief

zijn luxueuze appartement aan
het Rokin in Amsterdam leidde
Wijsman een losbandig leven,
waarbij jonge jongens misleid
werden ter wille van lust en
genot. Bij de diepbedroefde ouders die geen enkele weet hebben van zijn dubbelleven kwam
dit nieuws als een donderslag
bij heldere hemel.

Wijsmans dubieuze levenswandel brengt de politie bij
een mogelijk motief. Moord uit
wraak. In eerste instantie gaat
men uit van een roofmoord. De
portefeuille die Wijsman altijd
bij zich droeg is verdwenen.
Maar al snel rijst de vraag waarom Wijsman met drie schoten
om het leven is gebracht. Hij
stond niet bekend als iemand
die snel in verweer zou komen.
Zekerder is de politie over het
tijdstip. Waarschijnlijk werd de
daad gepleegd na de tussenstop
in Leiden. Een getuige had drie
knallen gehoord waarvan ze
dacht dat het vuurwerk was.
Maar wie loste de fatale schoten? Vele getuigen worden gehoord. Verschillende verdachten
komen in beeld. Vermoedelijke
daders worden gearresteerd
en vervolgens weer vrijgelaten.
Sporen worden gevolgd en
geruchten ontzenuwd, maar de
dader blijft uit zicht.

In de kranten wordt veel
aandacht besteed aan de zaak.
In bloemrijke bewoordingen
wordt de gruweldaad beschreven, soms tot in de kleinste details, waarbij weinig rekening
wordt gehouden met de privacy
van getuigen en verdachten.
Levens van betrokkenen
worden breed uitgemeten. En
de inhoud van verhoren haalt
dezelfde dag nog de krantenkolommen, tot grote ergernis
van de politie. Gevoed door
alle berichtgeving zoeken vele
Hagenaars naar aanwijzingen.
Dat aantal groeit als er beloningen worden uitgeloofd.
Helderzienden en spiritisten
bieden hun hulp aan en komen
met de wildste theorieën. Maar
aanknopingspunten worden
niet gevonden.
De raadselachtige treinmoord,
de onbekende dader, de speculaties over het motief en de
achtergronden van het losbandige dubbelleven van Wijsman
houden de gemoederen nog
jaren bezig. Tot een oplossing
komt het niet. De zaak blijft met
nevelen omhuld en gaat te boek
als een mysterie die waarschijnlijk nooit zal worden opgelost.
Jan Kaffa
jankaffa@hotmail.com
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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.

Ford Capri
M

et veel genoegen kijk ik altijd terug op de
autojaren zestig, want toen gebeurde het
allemaal voor mijn gevoel. In mijn beleving was het net of alle automerken toen hun mooiste modellen ooit hadden. Helemaal briljant en
nooit meer vertoond was het besluit van Ford om
een droomauto te ontwikkelen die betaalbaar was
voor de ‘gewone man’, de Mustang. Een ongekend
succes in Amerika en daarbuiten. In Europa werd
dat door de vrij behoudende fabrikanten Ford en
Opel vertaald in de Capri en de Manta. Mannen van
middelbare leeftijd voelden zich ineens weer jong
met deze betaalbare en sportief ogende auto’s.
Over die Ford Capri wil ik het deze keer hebben.
Hilarisch eigenlijk als ik eraan
terugdenk, want veel mannen
die normaliter in een niets-aande-hand Taunus of Escort reden,
voelden zich ineens Casanova’s
achter het stuur van een Capri.
Meestal in de kleur koperbruin
of donkergroen, met van die suffe wieldoppen, maar dat terzijde.
Een unieke marketingstunt. De
Capri oogde uiterst sportief met
die lage, lange neus, de korte
kont en die fraaie raampartij
aan de zijkant. Het interieur
was in feite niet anders dan dat
van de Taunus, met hetzelfde
dashboard en stuur, maar wat
maakte het uit, want het ging om

het uiterlijk. ‘De boekhouders
droom’, zou ik bijna zeggen,
want dat was de tegenstrijdigheid met deze sportief ogende
Capri en haar uiteindelijke
berijders. En inderdaad, ik liep
in die jaren stage bij het Districtskantoor van de AMRO-bank in
Rijswijk en een financiële man
daar - zijn naam ben ik even
kwijt - single en rond een jaar
of vijftig, kocht een roestbruine
metallic Capri. Grappig is dat
iedereen dit model nog kent.
Ook grappig was de tegenstrijdigheid tussen de twee partijen.
De Ford Capri-rijder en de Opel
Mantra-rijder. Zoiets als de Ajax-

fan tegenover de Feyenoord-fan.
Als je echt gek wilde doen, dan
koos je hem in de kleur geel met
een zwart vinyl dak, maar dat
werd al snel ordinair in plaats
van sportief. Het interieur zag
er op zich niet verkeerd uit.
Fraai gevormde stoelen en een
goed gevormde achterbank.
Het dashboard zag er eveneens
strak uit. Achter het wat te hoog
staand, beetje te schuin naar het
midden gericht eigentijdse stuur,
een drietal duidelijke klokken in

een nephouten omlijsting en wat
tuimelschakelaars en een drietal
schuifjes voor de koeling en de
verwarming. Keurig middenconsole met asbak en aansteker
en een kort versnellingspookje.
Keurig clean en typisch Ford.
De versnellingspook had iets
vreemds. Het leek wel of het
geheel iets naar rechts gekanteld was, waardoor de 1 iets
hoger lag dan de 3, als u begrijpt
wat ik bedoel. Achterin twee
uiterst kleine asbakjes die je uit

Beauties of the Sixties (66)
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.

Wat waren die Italiaanse
modellen toch fraai en
dan heb ik het niet alleen
over deze Alfa Romeo.
Maar weet u wat Marina
nu mist in haar koffie?
Suiker, of zoals The
Archies al zongen Sugar,
Honey Honey, You are my
candygirl…

de zijkant kon draaien. Verbazingwekkend dat er niet meer
binnenbrandjes zijn ontstaan in
die tijd. Op zich reed de Capri
prima, afhankelijk van de gekozen motoruitvoering. Schakelde
lekker, goed stuurgedrag en
een wat rauwe motor. Onder de
achterklep toch nog voldoende
bagageruimte. Kortom, een heel
leuke, sportief ogende Ford!
John Vroom
johnvroom@planet.nl

John Vroom (autojournalist)
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Hippiecultuur, van de Vere
M

ijn generatie – ik ben zo’n drie jaar voor het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog geboren – heeft de nodige veranderingen in ons land
en in onze stad meegemaakt. Om te beginnen die oorlog zelf, gevolgd
door een periode van wederopbouw. Vanaf het midden van de jaren vijftig tot
begin jaren zeventig kwam de jeugd al of niet georganiseerd in opstand tegen
de manier van leven van de ouderen en dan denk ik aan de Nozems, de Hippies,
de PROVO’s en de Kabouters. Daarna trad langzaam maar zeker het Ik-tijdperk
in en daar zitten we op dit moment volgens mij nog steeds in. Die generaties
worden ook wel omschreven als de patatgeneratie of de babyboomers. Hoewel
zowel de PROVO’s als de Kabouters zeker niet aan mij voorbijgegaan zijn - in tegenstelling tot de Nozems - vond en vind ik de tijd van de hippies wel zo interessant, vandaar dit artikel.

Een schilderij uit 1970

Mijn vrouw en ik

Na de Tweede Wereldoorlog
werd de invloed van de Verenigde Staten van Amerika op
onze cultuur, de technologie
en niet te vergeten onze taal
steeds groter. De financiële
hulp die we vanaf 1947 uit de
Verenigde Staten kregen, de
Marshallhulp genoemd naar
de toenmalige minister van
buitenlandse zaken George
Marshall, heeft hier zeker een
rol bij gespeeld. Men ging zelfs
van amerikanisering spreken. En dan heb ik het niet

alleen over Donald Duck en
McDonald’s, maar ook over de
muziek, de filmindustrie en
de reclamewereld, om maar
eens iets te noemen. Zonder
de invloed daarvan zouden
ze totaal anders klinken en er
totaal anders uitzien. Aan het
eind van de jaren zestig kwam
de subcultuur flowerpower, ook
wel de hippiecultuur genoemd,
uit de Verenigde Staten naar
ons land overwaaien. Het
woord flowerpower is bedacht
door de Amerikaanse dichter

Allen Ginsberg (1926-1997)
en het woord hippy, vernederlandst tot hippie, zou verband
houden met hypocriet. Deze
jongeren vonden de ouderen
vooral hypocriet, is dan de
verklaring maar of dit juist is,
waag ik te betwijfelen. Ik denk
eerder dat het woord hipster,
dat al sinds de jaren dertig van
de vorige eeuw gebruikt wordt
en betekent dat men zich afzet
tegen de bestaande gewoonten,
aan de basis van het woord
hippy stond.

De flowerpower
in de Verenigde Staten
van Amerika
Studenten uit San Francisco en
uit New York stonden aan de
basis van deze beweging. De
hippies verzetten zich tegen de
materialistische en kapitalistische maatschappij, die vooral
gebruikmaakt van technologie.
Zo’n maatschappij kan alleen
maar tot onnatuurlijkheid en

milieuvervuiling leiden. Men
richt zich dan vooral op geld,
bezit, status en macht. Bovendien leiden een overmaat aan
regels en beperkingen tot
onvrijheid en de onderdrukking
van alle mogelijke ideeën en gevoelens, en dit heeft uiteindelijk
geestelijke leegheid tot gevolg.
De hippies verzetten zich tegen
liefdeloosheid, oorlog, discriminatie en geweld. Nu ik dit zo
opschrijf, realiseer ik me dat ik
hier nog steeds achter sta, hoe
naïef het misschien ook is om te
denken dat we hiermee de grote
problemen van deze wereld
kunnen oplossen. Het veranderen van de bestaande samenleving probeerde men niet te
bereiken door confrontatie met
andersdenkenden en niet door
politieke actie, maar door zelf
anders te gaan leven met de
hoop dat dit nagevolgd zou gaan
worden. Dit
anders
leven
werd
onder meer
duidelijk
door zich anders
te gaan kleden, door
zo mogelijk je haar te
laten groeien, door als het
enigszins kon zelfvoorzienend
te zijn. Sommige hippies gingen
in een commune leven, waarin
het delen en zorgen voor elkaar
centraal stond. Begrippen als
pacifisme en gelijkheid tussen rassen werden omarmd.
Anderen waren voor een totale
seksuele vrijheid en probeerden
hun geest te verruimen door
middel van wiet en andere
geestverruimende middelen, of
met behulp van mystiek of een
oosterse religie.
Vanaf 1967 kreeg de rest van
de wereld in de gaten dat
er iets bijzonders aan de
hand was in de Verenigde Staten
van Amerika. In dat
jaar werd
het
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enigde Staten tot Den Haag
door Scott Mckenzie gezongen
nummer San Fransisco (Be
sure to wear some flowers in
your hair) een wereldhit en dat
gold zeker ook voor de musical
Hair, waarin men zich afzette
tegen de oorlog in Vietnam en
tegen ‘de wurgende greep van
de maatschappij’. Ook in 1967
kwam het album Sgt. Pepper’s
Lonely Hearts Club Band van de
Beatles uit en hiermee identificeerden ze zich met deze
stroming. In juni van dat jaar
werd er in een vissersplaatsje
in Californië het Monterey Pop
Festival georganiseerd. Het
begrip ‘Summer of Love’ werd
toen geïntroduceerd. En dan als
klap op de vuurpijl in 1969 het
festival van Woodstock van 15
tot 18 augustus. Wat was ik daar
graag heengegaan, maar helaas
ontbrak mij het geld.Waar we
in deze tijd wel heengingen was
het Roundhouse in Londen.
Aanvankelijk was dit in 1847 gebouwde gebouw een loods voor
locomotieven maar vanaf 1964
werd het als theater gebruikt en
hier traden onder meer de The
Doors en The Rolling Stones op.
Je kocht dan voor betrekkelijk
weinig geld een kaartje voor de
veerboot naar Engeland en kon
in Londen bij gelijkgestemden
slapen.

Poster van de Kitschgarden

De flowerpower
in ons eigen land

Op 11 augustus 1967 werd in
een sporthal in Amsterdam Hai
in de Rai georganiseerd en ook al
werd dit festival niet alleen door
hippies bezocht, ze kwamen er
wel op af. Op 24 en 25 november van datzelfde jaar vond in
een van de Jaarbeurshallen in
Utrecht A Flight to Lowlands Paradise plaats. Hier traden onder
andere Cuby + the Blizzards en
de Haagse groepen The Golden
Earrings en Supersister op.
Dit festival werd door een van
mijn studiegenoten, Robert van
Gemert, georganiseerd en dat
Simon Vinkenoog ook aanwezig
was, zal u niet verbazen. In dit
rijtje mag het driedaagse Holland Pop Festival dat drie jaar later in Rotterdam georganiseerd
werd niet ontbreken. Het wordt
wel de Hollandse versie van het
Woodstockfestival genoemd.
Hier traden groepen als The
Byrds, Pink Floyd en Jefferson
Airplane op.

Ik in de jaren zestig

Flowerpower
in Den Haag
Ook in onze stad kon men in die
tijd hippies zien rondlopen. Ze
waren vooral herkenbaar aan de
kleurrijke kleding en dan heb ik
het niet alleen over de meisjes
en vrouwen. Het spreekt vanzelf
dat vooral bloemmotieven ge

bruikt werden. De stichting Laat
Honderd Bloemen Bloeien afgekort tot Lahoblobloe organiseerde in 1968 in de Houtrusthallen
ook een festival. De zin ‘Laat
Honderd Bloemen Bloeien’ komt
uit een traditioneel Chinees ge-

“De hippies
verzetten zich
tegen liefdeloos
heid, oorlog,
discriminatie en
geweld”

dicht. Dit festival kreeg
de naam The First Holiness
Kitschgarden For The Liberation
of Love and Peace in Colours.
Een van de organisatoren was
een vriend van mij, de dichter
en yogaleraar Hans Wesseling.
Hier traden onder meer op Pink
Floyd, the Small Faces en the
Moody Blues. Er werd ook met
vloeistofprojecties geëxperimenteerd. In een krantenartikel uit
die tijd wordt omschreven waar
Lahoblobloe voor stond: “Op een
love-in is het zowel voor jongeren als voor ouderen mogelijk
tot een optimale communicatie
te komen door gebruik van hun,
in veel gevallen gefrustreerde
ludieke en kreatieve gaven. Er
is behoefte aan menselijke omgang die in het dagelijkse leven
vaak verstoord en onmogelijk
gemaakt wordt door waardebe-

palingen van buitenaf. Door dit
feest hopen we veel jongeren
van hun angstvalligheid af te
helpen.”

Het einde van de oorlog in Vietnam markeerde min of meer ook
het einde van het hippietijdperk.
In 1973 trokken de Verenigde
Staten hun troepen terug uit
Vietnam en een van de gemeenschappelijke bezigheden van
de hippies, het demonstreren
tegen die oorlog, kwam zo tot
een einde. Hoewel de ideeën van
deze bloemenkinderen dan misschien wat naïef waren, kun je
je afvragen of de manier waarop
we op dit moment met de problemen in de wereld, in ons land
en in onze stad omgaan, beter is.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.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.

OP ZOEK NAAR EEN

UNIEKE GARANTWONING
IN DE GROENE WIJK ESCAMP?

In de groene wijk Escamp verhuurt WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) sociale
aanleunwoningen voor 67-plussers aan de Zwaardvegers- en Steenhouwersgaarde.

WAT BIEDEN WIJ?

Het uitvaartcentrum en het crematorium zijn direct met elkaar
verbonden. Zowel opbaren, afscheid nemen als cremeren of begraven
kan op dezelfde locatie.

De woningen worden verhuurd aan eenpersoonshuishoudens met een inkomen
tot € 23.750 of aan tweepersoonshuishoudens met een inkomen tot € 32.200
(prijspeil 2021). De kale huurprijzen liggen tussen de € 500 en € 550 per maand.

Vraag uw uitvaartbegeleider of ondernemer naar de mogelijkheden
van deze locatie.

WZH kan de complete dienstverlening aan senioren leveren, van de verhuur
tot en met de zorgverlening.
BENT U NIEUWSGIERIG GEWORDEN
EN WILT U MEER INFORMATIE?
Bel met de Klantenservice van WZH
via 070 - 756 16 00 of neem een kijkje
op onze website:
www.wzh.nl/garantwoning-huren

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

-

JAN
CORDES
Al reeds 25 jaar het vertrouwde adres
Oliebollen

Krentenbollen

Elandstraat

Appelbeignets
Wegen

.00 -18.00 uur
uur
.00-19.00
31 december geopend van 07.00-19.00 uur
per stuk € 1,25 NU 10 VOOR € 10,NU 10 VOOR € 10,per stuk € 2,50 NU 5 VOOR € 10,per stuk € 1,25

Standplaats: Elandstraat

(op
parkeerterrein
gens de enorme drukte is pinnen helaas niet
mogelĳ
k!

Albert Heijn)

Speciale Oud & Nieuw aanbiedingen:
OLIEBOLLEN
per stuk € 1,25
NU 10 VOOR € 10,€ 10,-

s niet mogelĳk!

KRENTENBOLLEN
per stuk € 1,25
NU 10 VOOR € 10,-

APPELBEIGNETS
per stuk € 2,50
NU 5 VOOR € 10,-

Wegens de enorme drukte is pinnen helaas niet mogelijk!

Wij wensen u een voorspoedig 2022!

LET OP! HOUD A.U.B. 1,5 METER AFSTAND I.V.M. CORONA
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Wat De Haagse Tijden
al niet mogelijk maakt
D

insdag 16 november stond mijn verhaal in de krant over de Gemeentelijke Midddelbare Handelsdagschool, destijds gevestigd
in het gebouw op de hoek van de Waldeck Pyrmontkade en de
Elandstraat. De daaropvolgende woensdag had ik mijn vrijreizendag naar
Den Haag om een paar exemplaren op te halen en onder andere een bezoek te brengen aan mijn vroegere woonstraat, de Wagenstraat.
Op het stadhuis nam ik een
paar kranten mee en ging
met lijn 16 naar de Laan van
Meerdervoort. Ik wilde wel
eens zien waar het kantoor
van onze krant zich bevond
en waar Sanne Groeneboer en
haar collega’s om de veertien
dagen een leuk nummer in
elkaar zetten. Zij zitten in een
fraai pand vlak bij de hoek met
de Koningin Emmakade en ook
hier kun je uiteraard de krant
halen. Daarna liep ik naar het
Koningsplein, waar ik nog nooit

was geweest, en vervolgens
langs mijn oude school.Op het
‘schoolplein’ stonden twee
mannen met elkaar te praten. Ik
liep er langs en keek naar de ingang van het gebouw. Daar zit,
zoals ik al een vorige keer had
gezien, een vegetarisch restaurant dat alleen ’s avonds open
is. Vervolgens kwamen er nog
vier mannen het plein op om te
kijken. De man, die inmiddels
was uitgepraat, vroeg wat wij
kwamen doen. “Zijn jullie soms
oud-leerlingen?” Ik bevestigde

binnenplaats naar binnen. Het
trappenhuis en de gangen waren heel herkenbaar. De deuren
van de lokalen waren natuurlijk
gesloten vanwege bewoning,
maar de man bracht ons naar
de tweede verdieping, naar het
scheikundelokaal dat nog intact
was. Bizar om daar na 58 jaar
weer te zitten. Er werd druk
gefotografeerd. Ontzettend
bijzonder om nog eens door dat
gebouw te lopen. Ook de grote
binnenplaats waar vroeger de
�ietsenstalling was en wij in de

dit en toonde hem De Haagse
Tijden met het artikel en de
klassenfoto. Waarop de vier
mannen vertelden dat zij naar
aanleiding van dit verhaal naar
het gebouw waren gekomen.
Van 1972 tot 1975 waren zij
leerlingen van de school, die
toen inmiddels MEAO heette.

“Willen jullie misschien even
binnen kijken”, vroeg de eerste
man. Dat lieten wij ons geen
twee keer vragen! En zo gingen
wij via een deur op de eerste

kleine pauze werden ‘gelucht’
hebben wij even betreden. Het
gebouw wordt nu overigens bewoond door mensen die voorheen in het oude belastingkantoor aan het Buitenom hebben
gewoond. Ten slotte namen wij
afscheid van elkaar en ben ik
via de Noordwal en omliggende
straten naar de Wagenstraat
gelopen. Het was een bijzonder
geslaagde vrijreizendag!
Ed Vernooij
ed-vernooij@hotmail.com

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

Landelijk vuurwerkverbod
Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen, dan weet
je waar ik sta. Landelijk vuurwerkverbod? En nú doorpakken, denk ik dan. Voor het derde jaar op rij geen
vreugdevuren op Scheveningen en in Duindorp? Houden zo. Als ik eerlijk ben: dat dacht ik vorig jaar ook
al. Maar toen hadden we - kennelijk - het idee dat we
weer snel in onze oude, vertrouwde gewoonten konden
vervallen. Nu we voor de tweede winter op rij in vrijwel
exact hetzelfde beroerde scenario zitten, kunnen we er
misschien ook ons voordeel mee doen. Door te breken
met achterhaalde gebruiken.
Ik had op deze plek al eens opgebiecht dat ik met oud en nieuw
Den Haag het liefst ontvlucht.
Omdat ik de manier waarop de
jaarwisseling hier werd en wordt
gevierd geen feest vind. Niet in de
jaren zestig, toen ik klein was, en
niet in deze eeuw, nu ik weer in
Den Haag woon. Maar goed, dat is
een mening. Laat die me niet verhinderen om in de feiten te duiken.

Virtuele ontbranding

Op de homepage van de Stichting
Vreugdevuur Scheveningen tikt de
klok lustig door. Op het moment
dat ik dit stuk tik, staat start building op 04:14:09:08; start ignition
op 09:14:09:08. Alsof er niets aan
de hand is. Maar het is een virtuele
werkelijkheid, want het aller-

laatste nieuws op de site dateert
alweer van 16 oktober dit jaar; zes
weken voordat de coronamaatregelen alsnog een streep zetten
door de vreugdevuren.
Dat bericht van half oktober gaat
overigens over de vonkenregen
die tijdens de jaarwisseling van
2018-2019 met een westelijke
wind Scheveningen-Dorp in werd
geblazen. De vonkenregen die het
einde inluidde van het burgemeesterschap van Pauline Krikke. Maar
die volgens de huidige inzichten
van de stichting ‘voornamelijk
is ontstaan door een gebrek aan
kennis over vliegvuur’ met ‘de
wind als grootste boosdoener’. Hm,
denk ik als ik dit lees. Ik vermoed
eerder dat het vreugdevuur zélf
de grootste boosdoener was. Want

op 31 december 2018 was de
brandstapel 40 meter hoog. Scheveningen had er waarschijnlijk zijn
wereldrecord uit 2015 mee verbeterd. Toen was de vuurstapel 8.693
kubieke meter groot. Dat betekent
dat er voldoende pallets waren om
twee olympische zwembaden mee
te vullen, mét een kop erop.

Brood en spelen

Hoger en groter zal het zeker niet
meer worden. Burgemeester Jan
van Zanen stelde in oktober van
dit jaar de limiet op 10 meter
hoogte. Niet alleen zouden de
vreugdevuren zo bijna 9 keer
kleiner worden, Van Zanen bluste

er meteen de keiharde competentiestrijd tussen Duindorp en
Scheveningen mee. Dat zou de
veiligheid allemaal zeker ten goede zijn gekomen. Toch zeg ik: stop
met deze traditie, die vooral berust
op het principe van ‘geef het volk
brood en spelen’. Grijp deze kans,
want wie weet zijn we na drie jaar
oefenen de Haagse gewoonte om
op elke straathoek een grote �ik
stoken eindelijk ontgroeid.

Vuurwerk

Over naar het vuurwerkverbod. Ik
voelde er nooit voor. Niet omdat ik
een vuurwerkfan ben, integendeel,
maar omdat ik niet geloof dat je
de wereld verandert met een wettelijk verbod. Je moet het ook nog

Scheveningen brak in 2015 het wereldrecord vreugdevuur bouwen van Duindorp en kwam zo in de
Guinness World Records (www.guinnessworldrecords.com) met deze foto’s als bewijs

kunnen handhaven en daar hoort
bij dat er voldoende steun voor
is. Nu denk ik er anders over. De
overbelaste zorg kan er niet ook
nog 1200, 1300 vuurwerkslachtoffers bij hebben, dat is duidelijk. En
het werkt. Dankzij het vuurwerkverbod vorig jaar was het aantal
vuurwerkslachtoffers landelijk
400. Dus misschien is zo langzamerhand de tijd rijp om ook met
deze traditie te breken. Net zoals
we deden met het zoeken naar
kievitseieren, vrouwen ontslaan
zodra ze in het huwelijk traden
of wilde dieren laten optreden in
circustenten.

Maar wellicht ben ik te optimistisch. In de evaluatie van de jaarwisseling 2020-2021 in Den Haag
lees ik dat de situatie complex was.
Dat het druk was voor de brandweer, politie en hulpverleners. Dat
er vuurwerk naar hulpverleners
werd gegooid. Dat een brandweerwagen met bakstenen werd
bekogeld. En dat een ‘demonstratie voor het behoud van vreugdevuren’ op het Tesselseplein
een voorwendsel bleek voor de
Duindorpers om met z’n allen eens
�link te kunnen feesten. Vooral dat
laatste is een teken aan de wand…
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deel 2

Clingendael, van duinvallei
tot landgoed van de Doublets
D

e hoofdrol die freule Daisy - Marguérite Mary van Brienen, die de
Japanse tuin aanlegde - speelde in de geschiedenis van landgoed
Clingendael is vaak beschreven. Wat minder bekend zijn de hoofdpersonen in de ontstaansgeschiedenis, die begint rond 1550 in een duinvallei (clinge) op de rand van Wassenaar en ’s-Gravenhage. Even kennismaken:
Philips Doublet I, II en III.
In de zestiende eeuw was Clingendael niet meer dan een boerderij. Eigenaar mr. Vrank Booth,
advocaat bij de Hof van Holland
(de raad die de stadhouder bijstond en rechtsprak), verkocht
hem in 1591 aan de 31-jarige
zoon van een collega, procureur
(aanklager) Jan Doublet. Jan was
halverwege de zestiende eeuw,
toen de lage landen zich uitstrekten tot aan Noord-Frankrijk en onder de Spaanse koning
vielen, van standplaats veranderd: hij kwam van Mechelen
naar Den Haag. Daar woonde

hij in het vierde huis vanaf de
Gevangenpoort. Op chic, want
zijn buurman was schout Florys
van Dam, met wiens nicht Anna
Jan Doublet was getrouwd. En
daar werd ook zijn zoon Philips
Doublet in 1560 geboren.

Philips I (1560-1612)

Drie jaar voor de aankoop van
Clingendael is Philips, laten we
hem voor het gemak Philips I
noemen, ontvanger-generaal
namens de Unie van Utrecht
geworden. Zijn carrière begon
op zijn zestiende (!), als re-

kenmeester van de Hollandse
Rekenkamer. Philips I woont
aan het Lange Voorhout, de
lange lindelaan die een uitloper
van het Haagse Bos is. Vanwege
de locatie, op een steenworp
afstand van het Binnenhof en
de Ridderzaal, is dat erg in trek
bij hooggeplaatsten en bestuurders van de Nederlanden in
de nog jonge Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden.
Philips gebruikt de boerderij in
het duingebied in Wassenaar
als buitenverblijf, dat hij per
koets of te paard in een kwar-
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tiertje kan bereiken. Hij koopt
aangrenzende gronden om het
landgoed uit te breiden. In 1609
wordt ook de Bossloot
langs de zuidkant van het
Haagse Bos verlengd, zodat hij
het landgoed verbindt met het
centrum van Den Haag en Scheveningen. Philips’ oudste zoon
Johan (1580) volgt zijn vader
niet alleen op als ontvangergeneraal, hij erft bij diens dood
in 1612 ook het buitenverblijf.
Maar zijn blik is vooral op
Zeeland gericht. Hij koopt er de
heerlijkheden Sint-Annaland en
Moggershil en verwerft daarmee de bijbehorende adellijke
titel, heer van Sint-Annaland.

Philips II (1590-1660)

Maar Johan blijft kinderloos en
besluit daarom rond 1640 het
landgoed in Wassenaar over te
doen aan zijn tien jaar jongere
broer Philips II. Het komt in
1652 officieel op zijn naam.
Ook deze Philips is ontvangergeneraal, bij de Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden.
Hij is in 1632 getrouwd met een
zus van de dichter en staatsman
Constantijn Huygens, Geertruid,
en wordt de rijkste man van
het Lange Voorhout genoemd.
Tussen 1640 en 1660 breidt
hij het landgoed verder uit. Er
worden grachten gegraven, op
de plek van het latere landhuis
verrijst een paviljoen en er
wordt een tuin aangelegd. De
toegangslaan is er ook, en die
heet ‘Doubletslaan’. De buitenplaats krijgt dan ook zijn naam,
Clingendael, al zal die naam
pas rond 1670 officieel worden
ingevoerd. Philips II is ook een
ondernemende man. Hij heeft
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rechten gestudeerd in Leiden, is
naast ontvanger-generaal ook
secretaris van de magistraat van
Den Haag en koopt en verkoopt
onroerend goed. Zo laat hij rond
1615 een ‘lusthuis’ bouwen in
een tuin aan de hoek van de
Paviljoensgracht. Later wordt
de tuin volgebouwd en is de
Doubletstraat een feit.

Philips III (1633-1707)

De bezittingen van Philips II
gaan over op zijn zoon Philips
III die - drie keer raden - ontvanger-generaal van beroep is.
Deze derde Philips Doublet in
de ontstaansgeschiedenis van
Clingendael gaat voortvarend
aan de slag met het landgoed.
Hij trouwt in 1660 met zijn
nicht Susanna, de dochter van
Constantijn Huygens. Hij bouwt
er een landhuis en legt een
tuin aan in een barokke stijl,
met buxus in geometrische
patronen, omgeven door hoge
hagen, en potten met exotische
planten als sinaasappel en
mirte. De inspiratie daarvoor
heeft hij opgedaan in Frankrijk,
waar hij regelmatig komt, ook
al omdat zijn zwager Christiaan
in Parijs woont. De ruimte voor
het landhuis blijft open, zodat
de koetsen er goed kunnen
voorrijden. En dat gebeurt ook
vaak, want Philips III houdt er
muziek- en literaire avonden,
waarin schoonvader Huygens
ook een rol speelt.
Na Philips III volgt nog een
Philips IV, maar die overlijdt in
1712 op 38-jarige leeftijd, nog
voor zijn moeder die 88 wordt
en in 1725 overlijdt als zeer
vermogend vrouw. Dochter
Philippina Van Hoefft-Doublet

Landgoed Cingendael zoals het eruit zag onder Philips III (1690). Links het Haagse Bos en aan de horizon de toren van de Grote Kerk.
Maker Daniël Stoopendaal, collectie Haags Gemeentearchief.

verkoopt Clingendael door aan
Wigbold Slicher, die de tuin een
ander, opener aanzien geeft, met
grasperken en vijvers. In 1748
wordt Clingendael doorverkocht
aan de familie Van Half-Wassenaer en via een huwelijk komt
het in bezit van de familie Van
Brienen, eerst gedeeld (1749),
dan exclusief (1818). Het
tijdperk-Van Brienen eindigt
zes maanden na de dood van
freule Daisy van Brienen op 22
november 1939, met naast de
confiscatie van alle bezittingen
van de Nederlandse overheid en
het Koninklijk Huis ook die van
landgoed Clingendael.

Duits beheer

Is dit alles, moet de door Hitler
aangewezen landvoogd SeyssInquart gedacht hebben, toen
hij vernam dat hij zich met zijn

gezin op Clingendael moest
vestigen. Want een groot paleis,
zoiets als in Wenen, met veel
koepels en marmeren zuilen,
dat zat er niet in. De adviseurs
van Hitler wezen op de strategische ligging van Clingendael. Er
waren drie kazernes nabij, een
hospitaal, een grote gevangenis,
drie vliegvelden, tennisbanen
en een stukje snelweg naar
Binnen- en Buitenhof. Om de
rijkscommissaris tegemoet
te komen, werd het landgoed
zwaarbeveiligd en verrees er
een enorme bunker, vermomd
als boerderij. Nog steeds zijn de
sporen daarvan te zien. Seyss
was teleurgesteld maar schikte
zich. Hij was zelfs eenmaal
gastheer voor de hoge nazinomenklatoera. Een plaquette
herinnert aan het verhoor dat
hier aan twee gevangen verzetslieden, Boellaard en Jordaan, op
14 mei 1942 werd afgenomen
door onder anderen Seyss,
Himmler en Rauter. Het verblijf
van Seyss-Inquart duurde niet
lang. In september 1944 vluchtte hij eerst naar Apeldoorn en
later naar Duitsland. Clingendael was een zwaar beschadigd en
gevaarlijk landgoed geworden.

Mijn eigen kennismaking met Clingendael
Clingendael bleef als militair
terrein gesloten voor het
publiek. Het Nederlandse leger
oefende het toezicht uit vanuit
een kazerne op de plek waar nu
het Internationaal Strafhof is

gevestigd. Daar moest ik in 1953
als tweede luitenant mijn dagen
slijten. Op een dag kreeg ik
bevel met vijfentwintig soldaten
gewapende patrouille te lopen in
Clingendael. Dat was een avontuur, we werkten ons door een
wildernis van bomen, struiken
en vernielde gebouwen. Overal
waren bunkers waar ooit de
moffen hadden gezeten. Spannend vonden we de grote, die
gecamoufleerd was als een boerderij. We verdwaalden tot we de
tankgracht zagen. Hoe diep was
die gracht? Ik beval de jongens
mij door het water te volgen.
Een paar lege jerrycans brachten uitkomst, al liet een van de
soldaten zijn geweer, een antieke
Lee Enfield, in het water vallen.
Het heeft nog heel wat moeite
gekost voordat we het toch nog
uit de gracht opdoken. Gelukkig,
want er had wat gezwaaid voor
de onfortuinlijke soldaat, die zelf
niet kon zwemmen! Nog kletsnat
en bemodderd marcheerden we
terug naar de kazerne. Ik kreeg
een fikse uitbrander van de
kazernecommandant, maar daar
bleef het bij.
In 1954 kocht de gemeente
Den Haag het landgoed van de
familie Van Brienen. Na jarenlang herstel werd het voor het
publiek opengesteld en dat
geniet ervan tot op de dag van
vandaag.
Jacques de Zwart
jrdezwart@me.com

Meer weten? Lees ook Een korte geschiedenis van landgoed Clingendael van Carel
Goseling, gepubliceerd in De Haagse Tijden van 27 oktober 2020.
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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.

Betaalverzoekfraude
Betaalverzoekfraude vindt vaak plaats
via Marktplaats. Criminelen sturen u
een berichtje met het verzoek om op een
betaalverzoek te reageren en komen met
een verhaal dat ze het slachtoffer zijn
geweest van oplichting. De link willen ze
gebruiken met de smoes of de verkoper
zich kan ‘verifiëren’. Het gaat dan vaak om
een betaalverzoek van een paar cent. Als
er de verkoper op de link ingaat en geld

overmaakt, kan de crimineel geld van de
bankrekening van de verkoper halen. Dit
komt dus veel overeen met phishing!
Kijk dan snel op https://www.politie.nl/
themas/phishing.html

Zo voorkomt u betaalverzoekfraude

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.
14.00 uur Muziek aan Zee Marjolein Visser draait heerlijke muziek.

Klik nooit op een betaalverzoek van een onbekende.

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).

Wilt u een online betaling doen, doe dat dan altijd via
de app of website van uw eigen bank of stuur zelf een
betaalverzoek bijvoorbeeld via Tikkie.

Vrijdag 31 december vanaf 19.00 uur: Vaarwel 2021 met Sjaak Bral.
(daarna de hele nacht in herhaling).

89.3 Radio West zaterdag 1 januari (9 jan is als normaal)
09.00 uur

UIT! Een overzicht van Oudjaarsnacht en live in Scheveningen.

Stuur nooit kopieën van uw paspoort
of rijbewijs aan onbekenden.

13.00 uur Rijp voor de Roemlijst Lekkere mjuziek die past bij de Eeuwige Roemlijst, met Patrick van Houten
16.00 uur

Enchanté! Franse chansons met Tees van der Zwet.

Bent u slachtoffer geworden? Bel direct uw bank en doe
aangifte of melding bij de politie.

17.00 uur Non-stop muziek
De eerste week van januari staat Radio West helemaal in het teken van
de Nummer-1 week, waarin je de hele week de grootste hits hoort.

Waarschuw uw familie, vrienden en kennissen over deze
oplichtinesvorm.

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

Meer informatie Kijk op politie.nl/phishing

UIT! Cultuurprogramma met Rogier van der Zanden.

10.00 uur Muziek van alle Tijden (herhaling om 17.00 uur) Pieter Kuipers draait muziek op verzoek.

DE VOLHARDING

12.00 uur Adres Onbekend Zoektochten naar uit het oog verloren
bekenden, met Ron Kas.

Samen voor Elkaar

14.00 uur
Vroeger werd Later (tot 17.00 uur). Ron Davids haalt met
luisteraars herinneringen op, inclusief bijpassende muziek.

TV West 27 december t/m 2 januari
Dagprogramma’s vanaf 17.00 uur: (daarna herhalingen)
ma, di en woe: TV West Jaaroverzicht Terugkijken op 2021.
do: 25 jaar TV West (samenvatting van de serie over 25 jaar TV West).
vr: Vaarwel 2021Sjaak Bral kijkt op zijn eigen manier terug op het jaar.
17.30 uur TV West Nieuws
17.45 uur Weer Het weerbericht met Huub Mizee en Laura van der Blij.
zat. 00.02 uur: Hart voor Muziek Oudjaar (vanaf 00.02 uur) Hollands
muziekfeest (daarna herhalingen van Vaarwel 2021).
11.30 uur: TV West Nieuws Met een overzicht van Oudjaarsnacht.
12.00 uur: Het Nieuw Jaar Induiken Live vanaf Scheveningen.

TV West 3 januari t/m 9 januari
ma: The Mall Serie over de bouw van het winkelcentrum in Leidschendam.
di: 25 Jaar TV West Samenvatting van de serie over 25 jaar TV West.
woe: Liedje voor Jou Met Gregor Bak en Francis van Broekhuizen.
do: Landgezichten Serie over het landschap van Midden-Delfland.
vr: Hart voor Muziek Nederlandse muziekoptredens.

De Volharding is op zoek naar mensen
die graag vrijwilligerswerk willen doen voor
een paar uurtjes per week.

Wordt u ook een Blijmaker?
Wat doet een Blijmaker
•
•
•
•
•
•

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

17.30 uur TV West Nieuws
17.45 uur Weer Het weerbericht met Huub Mizee en Laura van der Blij.
zat. 17.00 uur: Westdoc Duindorp 100 Jaar
zon. 17.00 uur: Haagse Kampioenenkar, Sportgala on Tour Aangepast
Sportgala met de Haagse sporthelden van 2021.
Alle programma’s op TV West worden herhaald. Kijk voor alle
uitzendtijden op Omroepwest.nl of in de gratis Omroep West app.

Bereikbaarheid via e-mail en telefoon is noodzakelijk.
Een tegemoetkoming in kosten is mogelijk.

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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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Haagse Tijden interessant kunnen
zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. Heeft u activiteiten te
melden? Stuur uw gegevens op via e-mail naar info@dehaagsetijden.nl of bel: 070 - 360 76 76

Vanwege de huidige lockdown zijn vrijwel alle uitgaansactiviteiten geannuleerd. Naast het lezen van een goed boek
of bekijken van een inspirerende film, bieden vele organisaties hun (culturele) diensten ook online aan.
De redactie van De Haagse Tijden deelt enkele tips met u.
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.
Boeken

Kruispunt – Jonathan Franzen
Het is 23 december 1971, het weerbericht belooft een witte
kerst en ieder lid van de familie Hildebrandt staat op een
kruispunt. Vader Russ, hulpprediker van een progressieve
kerk in een voorstadje van Chicago, wil zich bevrijden uit
zijn liefdeloze huwelijk – zonder te weten dat zijn labiele
vrouw Marion met dezelfde gedachte speelt. Hun oudste
zoon Clem komt voor de feestdagen naar huis met een
beslissing die zijn vader zal verbijsteren. Clems zusje Becky,
vanouds de populairste cheerleader op haar school, is onder
de bekoring geraakt van de hippiecultuur, en hun puberbroer Perry is het beu om als drugsdealer het geld bijeen te
sprokkelen voor zijn eigen verslaving. Iedere Hildebrandt
is op zoek naar een beter leven en ziet zich daarin door de anderen gedwarsboomd. In
Kruispunt tekent Jonathan Franzen de generatie die aan de wieg stond van onze hedendaagse dilemma’s. Een tijd waarin alles anders was en toch ook wezenlijk hetzelfde.
Met zijn karakteristieke humor en briljante verhaallijnen neemt hij ons vijftig jaar mee
terug, naar een wereld waarin we kunnen zien wie we altijd al zijn geweest. Kruispunt
is een krachttoer van verweven perspectieven, briljante observaties en een constante
verhalende spanning. Een radicaal onderzoek naar de menselijke mythe met de familie
Hildebrandt, die de politieke, intellectuele en sociale tegenstromen van de afgelopen
halve eeuw bezeilt.
Kinderboek over avonturen Chloë’s knuffels
Journalist Leo van der Velde heeft nu ook een kinderboek geschreven. Chloë’s Story,
voorleesverhaaljes voor moeders en vaders, en grootouders, van hummels, peuters en
kleuters. Zodra kleindochter Chloë (5) slaapt komen haar speelgoedbeesten en poppen
tot leven. Varkentje Sophie, beertje Lika en grote broer Key,
Minnie Mouse, prinses Bella, Eend, en nog meer knuffels beleven dan spannende avonturen. Als ze wakker wordt, zitten
alle beesten weer stilletjes op hun plaats. Met als kop Lieve
Rachel schrijft Van der Velde iedere vrijdag in AD Haagsche
Courant een brief aan oudste kleindochter Rachel (9). De
eerste vijftig afleveringen zijn gebundeld in een gelijknamig
boek dat vorig jaar werd gekozen tot Beste Boek van Den
Haag in 2019. “Ik zag hoe Chloë opkeek tegen haar grote
zus, die op straat wordt herkend en soms aangesproken”,
vertelt Van der Velde. “Toen
kwam het hoge woord
eruit. Fluisterend. Zij wilde
ook zo graag een boek.
Iedereen kan zich die wens
voorstellen. Ik ook. Dat was
voor mij de aanleiding.”
Dankzij de Sint is het boek
nu al bijna overal uitverkocht en alleen nog bij
boekhandels als De Vries
Van Stockum (Spui) en
Paagman (Frederik Hendriklaan) verkrijgbaar.

Online collectie Kunstmuseum

Kunstmuseum Den Haag heeft een schatkamer
van meer dan 160.000 kunstwerken. Hier werken
we aan de online ontsluiting van de hoogtepunten uit onze collectie. Dwaal door de verhalen
rondom onze kunstwerken en ontdek de diversiteit en schoonheid van de collectie van het
Kunstmuseum. Bekijk het nu via
www.kunstmuseum.nl/nl/ontdek-de-collectie
Het Luisterarchief - Haagse verhalen uit de audio-collectie

De geklimatiseerde kelders van het Haags
Gemeentearchief liggen vol geluidsjuweeltjes,
bewaard voor de eeuwigheid. Op verzoek
van het archief haalt podcastmaker Peter de
Ruiter de toekomst naar voren en spitst zijn
oren. Hij ontdekt er uitzonderlijke stemmen,
geluiden en muziek. Daar spint hij zijn geluidsdocumentaires omheen. Onder de titel
Het Luisterarchief heeft hij zeven afleveringen gemaakt. Elke twee weken verschijnt
een nieuwe episode, ruim 5,5 uur luisterplezier in totaal.
Abonneer je via www.pod.link/hetluisterarchief.
Films

Het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) biedt een
onafhankelijke en inspirerende plek waar publiek en professionals terecht kunnen
voor een pluriform aanbod documentaires van hoge kwaliteit. Pluriform wat betreft
vorm en inhoud, maar ook wat betreft (culturele) achtergrond van de maker.
Op de site idfa.nl bekijkt u gratis een selectie van films die bij IDFA hebben gedraaid.

The Other Cup
Voor het eerst in de geschiedenis
neemt een Argentijns team deel aan
de wereldkampioenschappen voetbal
voor daklozen in Zweden. Voor enkele
daklozen in Buenos Aires de kans
om te ontsnappen aan de dagelijkse
sleur van het leven op straat. Er wordt
getraind om in het team te komen, er
wordt gedroomd over een beter leven
en gehoopt op een ervaring die alles
zal veranderen. Maar er komt meer kijken dan trainen en
dromen. Er moet ook geld zijn om daadwerkelijk te kunnen gaan, en om te vliegen
heb je een paspoort nodig. Al snel blijkt dat het meer om onderlinge solidariteit gaat
dan het uiteindelijke winnen.

Please remember me
De 88-jarige Lou, voormalig schooldirecteur, lijdt al tien jaar aan de ziekte
van Alzheimer en herkent niemand
meer behalve haar man Feng. Toch
leiden de echtelieden samen een
gelukkig en rijk leven in Shanghai:
ze beoefenen elke ochtend tai chi,
bezoeken geregeld de Peking-opera
en lezen elkaar gedichten voor. Als
Feng zelf ziek wordt, besluit hij toch
om samen met zijn vrouw naar een
bejaardentehuis te verhuizen. Zeker
omdat hij er in zijn zorg vrijwel
helemaal alleen voor staat: hun enige zoon woont in Australië en
komt slechts sporadisch op bezoek. De overgang van de drukke stad naar een rusthuis op het platteland valt hen echter beiden zwaar. Filmmaker Qing Zhao volgde
voor dit tedere portret haar oudoom en -tante gedurende drie jaar en was getuige
van de schier onbreekbare band tussen het echtpaar. Ruim aandacht is er ook voor
hun bijzondere liefdesgeschiedenis: Feng trouwde Lou pas toen zij 42 was, nadat zijn
eerste vrouw overleden was. Samen doorstonden ze de Culturele Revolutie, waarin
Feng openlijk werd veroordeeld en verbannen naar Sichuan. “Houd zijn hand vast
om samen ouder te worden,” luidt een oud, Chinees gezegde. Please Remember Me
is daar de ultieme verbeelding van.
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dankzij de grote, elektrische
boiler die er was geïnstalleerd.
Dat veroorzaakte wel weer een
ander probleem. Als iemand
net had gedoucht, moest een
volgende stortbad-klant soms
een half uur wachten. Zolang
duurde het voordat de boiler
weer genoeg heet water had
aangemaakt.

H

oewel daarover in sommige zorginstellingen anders wordt gedacht, is het tegenwoordig vanzelfsprekend dat een mens
ten minte één keer per dag een douche of een bad
neemt. Voorts dat hij zowel ‘s morgens als ‘s avonds
zijn tanden poetst. Dat was in mijn jeugd niet zo.
Het dagelijks baden kwam zelden voor. In die tijd
had persoonlijke hygiëne bovendien geen al te hoge
prioriteit. Pas toen ik voor het eerst bij een vriendje
ging logeren, werd het me duidelijk dat ik regelmatig mijn tanden moest poetsen. Je iedere morgen
helemaal reinigen was in die dagen een ongekende
luxe. Laat staan je twee keer per dag douchen. Zoiets was praktisch onuitvoerbaar.
Wat in onze flat aan het
Haagse Heeswijkplein voor
een bad¬kamer moest doorgaan, was eigenlijk niets meer
dan een stenen aanrecht met
daarin verzonken een diepe
wasbak. Boven die wasbak hing
een douchekop en dat was het.
Die onbenullige combinatie
werd heel deftig een lavet genoemd. Het bassin was te groot
voor een gootsteen en te klein
voor een badkuip. Rechtop
in de bak en gelijk onder de
douchekop staan, was voor een
klein kind nog te doen. Voor
een opgroeiende jongere of
een volwassene was dat schier
onmogelijk. In het bad zittend
plaatsnemen was nog moeilijker. Dat vereiste de lenigheid
van een slangenmens. Met deze
schamele sanitaire voorziening
moesten zes mensen het doen
in ons kleine flatje. ‘s Morgens
je opfrissen voor de start van
een nieuwe dag. Om die reden
werd er meestal volstaan met
even de kop onder de kraan
steken. Maar ook dat was vaak
niet mogelijk. Regelmatig was
het lavet namelijk gevuld met
wasgoed dat in de week stond.
In dat geval moest je uitwijken
naar de keuken. Dan moest je
je opfrissen onder de keukenkraan. Maar ja, dat was weer
niet zo fris.
Aan het begin van het weekend, voor het uitgaan, wilde
ik altijd even douchen. Even
lekker opfrissen voor de
meisjes. Daar kwam het zelden
van. Als het bad al niet bezet

Wij wensen u
een �ijn en gezond

2022

was door een huisgenoot of
wasgoed, dan spartelde er
soms een grote snoek in rond.
Een snoek die door mijn vader
daags ervoor uit het water
was gehengeld. De vis was
voorlopig in het lavet gestald,
in afwachting van een culinair
hoogstandje. In lijdende vorm,
welteverstaan. Zodoende was
het evenmin mogelijk regelmatig mijn haar te wassen. Het
was in een periode dat ik een
langharig kapsel had.

Om toch een beetje verzorgd
bij de meisjes over te komen,
gebruikte ik toen maar ‘droogshampoo’. Droogshampoo was
een soort waspoeder dat je
door je haar kamde. Na zo’n
behandeling leek het of je haar
gewassen was. Bovendien verspreidde het een redelijk frisse
geur. Schoon werd je haar er
echter niet van, het zag er alleen wat minder vet uit. Een
bijkomend voordeel was dat
je haar veel stugger aanvoelde
en beter in model bleef zitten.
Heel handig voor mensen
zoals ik die kampten met slap
haar. Mijn haar voelde na een
dergelijke nep wasbeurt aan
alsof ik een week met cement
had gewerkt.

Als we in Driebergen in ons
vakantiehuisje in het Grote Bos
vertoefden, waren de omstandigheden een stuk geriefelijker.
Onze ‘bungalow’ was voorzien
van een heerlijke douche.
Het hete water stortte er met
bakken tegelijk omlaag. Alles

Op een avontuurtje in het
Grote Bos in de winter, wilden mijn meisje en ik na een
romantisch ‘onderonsje’ nog
even lekker samen douchen.
Het vroor dat het kraakte. Voor
alle zekerheid had ik de boiler
ruim van tevoren op de heetste
stand gezet. Zodoende was de
boiler al gevuld met heet water,
terwijl de waterleidingen in
de douchecel nog halfbevroren waren. Toen we eenmaal
genoeglijk stonden te douchen,
dacht ik met wat heet water
de koude leidingen wat verder
te ontdooien. Tot onze grote
schrik barstten die leidingen
op diverse plaatsen tegelijk
open. Een indrukwekkend
waterspel ontvouwde zich
voor onze ogen. Buiten in een
put, onder een betonnen plaat,
bevond zich de hoofdkraan van
de bungalow. Zo snel mogelijk
dook ik in mijn blootje in de
put om die kraan af te sluiten.

In bad in de jaren zestig

Vijver bij de bloemenkiosk op het Heeswijkplein waar wij woonden, 1960. Foto: Willy
Schurman, collectie Haags Gemeentearchief

Alle snelle ingrepen ten spijt,
toen mijn ouders en de rest
van het gezin aan het begin
van het weekend de bungalow
betraden, was de ellende niet
te overzien. Zodra de deur naar
de badkamer werd geopend,
openbaarde zich daar een werkelijk verpletterend winters
Siberisch tafereel. Het deed
denken aan het beeld van de
ijzige villa in een scène van de
film Dokter Zhivago.

Iedereen was sprakeloos. Ook ik
was een en al verbazing. Toen ik
mijn vader vroeg of hij de laatste keer soms vergeten was de
leidinkjes af te tappen, leverde
hem dat subiet een kwaaie blik
van mijn moeder op.
Bert Plomp
albertplomp@gmail.com

Voorbeeld van een lavet, waarin wij onszelf wasten

Wij zijn open
op afspraak
Bel of mail voor een afspraak
om ons veilig te bezoeken aan
de Westvlietweg 98.

starstijlmeubelen.nl | 070 3989778 | info@starstijlmeubelen.nl

SINCE 1985

®

ART FACTORY
and

ROCK GALLERY

PORTRET
ILLUSTRATIE
ROCK ART
TEKENLES

www.marcellos.nl
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Strippuzzel - 1000 stukkies!
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De volledige opbrengst van deze
Haagse Harry puzzel gaat naar de
voedselbank van Stichting Solidariteit.
Meer info: www.ssos.nl.
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Verticaal:
1 muzieksoort
2 tegen
3 Nederlandse Spoorwegen
4 insect
5 op die manier
6 jaargetijde
9 boom
12 drinkgerei
14 frisdrank
19

32

10

15 deel v.d. hand
17 uitroep van afkeer
19 op grote afstand
20 muggenlarve
21 tweestrijd
22 pl. in Zwitserland
25 Europese taal
26 overeenkomst
27 waterdeeltje

43

15

8

Horizontaal:
1 balsport
7 dreun
8 koortsachtig spreken
10 grondtoon
11 zoon
13 computertaal
15 soort aardappel
16 Japanse gordel
18 en volgende
20 groot hert
22 assistent-econoom (afk.)
23 lijfspreuk
24 borstharnas
25 naaigerei
27 frisdrank
29 voegwoord
30 vaart
32 klein kind
34 gravin van Holland
36 vlaskam
38 vervoermiddel
40 titel
41 en dergelijke
42 hevig
44 riv. in Duitsland
45 knots.

28 Amerikaans stinkdier
31 met dank
33 leer v.h. heldendicht
35 universiteitsbode
37 lof bewijzen
39 toespraak
43 rijksuniversiteit
44 voorzetsel.
23

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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Plan tijdig uw binnenschilderwerk in: T: 0174-768888
info@deontzorgcentrale.nl | www.deontzorgcentrale.nl
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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.
U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot:
Ad Patres
Frederik Hendriklaan 7
2582 BP 's-Gravenhage
info@adpatres.nl
070 355 64 27

