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Viering van 135 jaar Haagse Passage
A

fgelopen jaar werd door het Coronavirus
op bescheiden wijze het 135-jarig bestaan
van De Haagse Passage gevierd. Naar
aanleiding hiervan is onlangs het boek Verhalen van
De Passage verschenen. Hierin staan vele foto’s en
een voorwoord van de Haagse burgemeester Jan
van Zanen. De Haagse Passage behoort met de nog
bestaande passages in Brussel, Milaan en Moskou,
tot de mooiste van Europa.
De Haagse Passage – inmiddels
zelfs een rijksmonument – werd
naar Parijs voorbeeld gebouwd
en op 4 mei 1885 door wethouder Johan Pieter Vaillant
geopend. Enkele jaren daarvoor
had Rotterdam, als eerste grote
stad, een Passage laten bouwen
en zagen enkele particuliere
Haagse investeerders een enorme potentie om in het centrum
van Den Haag ook een passage
te realiseren. Zo werd op 25
augustus 1882 de naamloze vennootschap De Passage opgericht.
Zij kregen volledige medewerking van de gemeente Den Haag,
die het centrum toegankelijker
voor voetgangers wilde maken.
Door de komst van De Passage
konden voetgangers toen al van

het overige wegverkeer gescheiden worden. Wat dat betreft
is dit ook nu nog actueel. Het
betekende echter dat op de plek
waar De Passage zou moeten
worden gerealiseerd, de panden
in handen van particulieren,
uitgekocht moesten worden,
voordat er tot sloop kon worden
overgegaan. Dat een eigenaar
in de Spuistraat weigerde mee
te werken aan de bouw van De
Passage, is tot op heden zichtbaar, doordat deze ingang, ten
opzichte van de ingang aan het
Buitenhof, smaller is. De totale
bouwkosten werden destijds op
1.600.000 gulden geraamd en de
bouw werd uiteindelijk aan de
Belgische aannemer Mortiaux
gegund, met als architect Henri

De Haagse Passage tegenwoordig. Foto: Jan van Es.

135 jaar De Haagse Passage. Foto: Jan van Es.

Rieck. Het eerste ontwerp was
van de architecten Van Wijk en
Wesstra, die zich hadden laten
inspireren door de imposante
Brusselse Galeries du Roi en de
Galeries de la Reine, in Parijs. In
1888 werd vanaf de rotonde al
een eerste aanzet tot de derde
arm gemaakt (slechts dertien
meter), in de nog later aan te
leggen Hofweg. Pas in 1928 kon
de derde arm door architect Jos
Duijnstee in expressionistische
stijl gebouwd worden. Sedert
september 2014 werd De Passage nog uitgebreid met een modern gedeelte tussen de Spuistraat en de Grote Marktstraat.
Dit was van wezenlijk belang
voor het voortbestaan van De
Passage. Het ontwerp is van architect Bernard Tschumi uit New
York en gebouwd op de plaats
van het eerste grote warenhuis
van Den Haag, Grand Bazar de la

Liever niet met het OV?
Loosduinsekade 175
2571 BW 's-Gravenhage
Tel: 070-3603927
info@vd-vlugt.nl
www.glashandel-vandervlugt.nl

Huur nu een
auto bij Köhler
Autoverhuur
070-380 90 94

www.kohler.nl

Paix, dat in 1906 werd geopend.
De directie van De Passage mikte
op het hogere marktsegment dat
in die tijd voornamelijk bestond uit beter bedeelde dames.
De Passage is als winkel met
woonhuis ontworpen. In 1952
werd de winkeliersvereniging,
Passage Belangen, opgericht.
De winkel van P.W. Akkerman is
sinds 1910 één van de langste
zaken in de Passage. In het
ontwerp van de architecten Van
Wijk en Wesstra was een hotel
ingetekend – het latere Hotel du
Passage – met als eerste hotel in
Den Haag een lift. Op 10 oktober
1970 werd dit hotel, wegens te
weinig gasten, gesloten. In de
jaren tachtig vatte de Passagemaatschappij het plan op om de
sinds de jaren zeventig vrijgekomen ruimte, van onder meer
het Passage Theater, als hotel te
verbouwen. Besprekingen met

de directie van Novotel leidden
tot een grondige verbouwing
en op 25 juli 1991 opende zij
de deuren. Het viersterrenhotel
kreeg 106 kamers, een aantal
vergaderzalen en op de begane
grond een bar en restaurant. Een
van de ergste gebeurtenissen
die De Passage in haar bestaan
heeft ondergaan, was de grote
brand op zaterdagavond 7 april
1990, die ontstaan was bij het
filiaal van All Wave, dat totaal
uitbrandde. Alleen dat gedeelte
van De Passage had brandschade
en een aantal omliggende winkelpanden had slechts water- en
rookschade. Tussen de jaren
2000 en 2008 vond een grote
renovatie plaats en uiteindelijk
werd in 2017 het glazen dak
vervangen.
Jan van Es
jc-vanes@ziggo.nl
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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

Postzegelautomaat

Ik sta hier met mijn twee jongere broers bij de postzegelautomaat in de Zegveldstraat. Je kon hier met gepast geld
een postzegel trekken, geld er in en dan draaien aan de
hendel en dan kwam je postzegel in het vakje linksonder.
Uit de middelste automaat kon je briefkaarten trekken,
daar was het vakje duidelijk groter. Wij hadden als jochies
duidelijk alleen belangstelling voor de postzegel en niet
voor de gevelsteen boven ons hoofd, waarop stond: “Door
het vuur in duistren nacht zonk terneer mijn oude pracht,
23 jan 1920.” Misschien zijn er nog meer mensen die zich de
postzegelautomaat kunnen herinneren? En is er iemand die
weet waar de tekst van de gevelsteen op slaat?
Hans Keehnen, jt.keehnen@kabelfoon.nl
Oproepje Jiujitsu
door Maurice van
Nieuwenhuizen
Ik ben bezig met het doen van
onderzoek naar de geschiedenis
van jiujitsu (en judo) in Den
Haag en wil daarvoor graag in
contact komen met mensen die
les hebben gehad van Maurice
van Nieuwenhuizen. Hij heeft
les gegeven in verschillende periodes op verschillende locaties,
te weten: de Elsstraat, Laan van
Meerdervoort, Amicitia aan
het Westeinde en de Suezkade.
Indien u of misschien een van uw
(groot)ouders les van hem heeft
gehad en u nog foto’s, diploma’s
of anekdotes hebt uit die tijd en
deze zou willen delen dan hoor
ik heel graag van u.
Johan Smits
jhgsmits@gmail.com
Hartverwarmende
contacten
In de herfst stuurde een nicht uit
Den Haag mij het jubileum boek
van De Oud Hagenaar, als troost
dat ik, wonend in het buitenland, niet m’n jaarlijkse bezoek
aan Nederland had kunnen
brengen. Een mooi verzorgde
uitgave, moet ik zeggen, waarin
de nostalgie goed aan z’n trekken
komt. Maar De Oud Hagenaar en
nu dus De Haagse Tijden heeft
meer in z’n mars. Een kostbare
eigenschap van het contact kunnen maken, of herstellen tussen
lezers van de krant. Voordat het
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jaar 2009 voorbij was had ik al
een artikeltje ingestuurd reagerend op een stukje dat ik gelezen
had, niet verwachtend dat daar
reacties op zouden komen. Maar
reacties kwamen er ... van klasgenoten op de lagere school tot
voortgezet onderwijs, vrienden
van m’n ouders of kinderen
daarvan, buurtgenoten, collega’s,
oud leerlingen van m’n vader
enz. Van de zomer plotseling een
connectie die terugging tot 1939,
toen een kamertje voor mij werd
ingericht door de zaak Toegepaste Kunst, op het Valkenbosplein.
Die winkel werd in 1923
opgericht door Kees van Santen
en is inmiddels in handen van
diens kleinzoon Jaap junior. Maar
het was Jaap senior die contact
maakte. Binnenkort wordt hij 88
en al die tijd heeft hij op hetzelfde
adres gewoond. Met vriendelijke
groeten vanuit een wit Schotland.
Drude Connelly-Minderman
drudeconnelly@btinternet.com
Weet u iets over de
familie Collette?
Door uw krant ben ik nieuwsgierig geworden of er nog mensen
zijn in den Haag, die iets meer
kunnen vertellen over de familie
Collette. Door de Corona-periode heb ik digitaal wat meer tijd
gestoken in de stambomen van
onze families, van zowel mijn
partner als mijzelf. Zodoende
ben ik ook in de familie Collette
geïnteresseerd geraakt. Deze

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
sociale media (Facebook, Twitter en

familie kwam van ‘oorsprong’
uit Verviers, België. Het waren
wevers en een van hen, Antoine
Adam, is begin negentiende
eeuw naar Den Haag vertrokken
om daar zijn geluk te beproeven.
Zijn achterkleinzoon Antoine
Josephus Collette was getrouwd
met Maria Apolonia van der
Heiden. De oma van mijn partner
was een dochter uit dit gezin.
Zijn er nog familieleden die iets
kunnen verhalen over de Collettes? Graag hoor ik van u.
Arthur van Boxel
arthurvanboxel@xs4all.nl
Reactie Fire Devils
Het artikeltje in De Haagse
Geluiden over The Fire Devils
doet mij het volgende herinneren. Begin jaren ‘60 reden wij,

Haags Mopje
Een vrouw loopt in Leidschenhage een fotozaak binnen
en vraagt aan de fotograaf: “Maakt u pasfoto’s?”
Zegt de fotograaf: “Al 24 jaar mevrouw”.
Jacqueline de Jager
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.

vrienden uit Rijswijk, in het
weekeinde op onze Puchjes naar
Scheveningen. Niet gehinderd
door overijverige Groenlinks bestuurders kon dat toen gewoon.
Wij stalden onze Puch voor de
Bowling tussen alle andere honderden Puchs en dronken aan
de bar in de Bowling een pilsje
en ontmoetten vrienden en kennissen. Tegen 16:00 uur begon
het matinee in de Pam Pam, de
dancing onder de Bowling. Daar
speelden The Fire Devils met
als zanger-gitarist Rein de Vries,
later bekend van de hit ‘Patsy’.
Rein en de band gaven een speciale sfeer aan deze matinees.
In de pauzes was het een sport
om de ober te ontlopen, want
de biertjes in de Pam waren
beduidend duurder dan in de

Bowling. Dat terzijde. Maar we
waren verbijsterd toen na een
jaartje of zo Rein vervangen was
door Jassy Amo, die overigens al
bandlid was. Een jaar of zo later
kwam Rein weer terug en was
de oude bezetting weer daar.
Onze wilde Puch-jaren waren
toen wel al een beetje over.
Bert Pauw, Den Haag,
eepauw@planet.nl

Rectificatie
Zweedse puzzel
Oplettende puzzelaars hebben
gemerkt dat er een foutje is
geslopen in de Zweedse Puzzel
(editie 26 januari 2021). Op
nummer 1 had een ‘N’ moeten
staan. Uiteraard worden bij de
prijstrekking zowel ‘Sieuwsbrief’
als ‘Nieuwsbrief’ goed gerekend.

Schoolreisje naar Ouwehands Dierenpark

Hierbij de foto van ons schoolreisje in mei 1954, met als bestemming het Ouwehands dierenpark, te
Rhenen. Het betreft de tweede klassen aan de Paulusschool, Weesperstraat 85. De persoon links op de
foto is Jan Nowee, de schrijver van de eerste negentien delen van Arendsoog. De persoon in het midden
is juffrouw Jansen, de persoon
rechts achteraan is meester
Schelvis. De twee dames naast
de ijsbeer zijn twee dochters
van de heer Nowee, zij waren
de begeleiders op de schoolreis.
Ik zelf zit gehurkt links vooraan
naast Jan Nowee. Mijn verzoek
is: wie weet er nog meer namen
van de medeleerlingen?
Quirien van der Zijden
q.v.d.zijden@kpnplnet.nl

Instagram) die aan De Haagse Tijden ter
beschikking staan. Hergebruik van de
artikelen en foto’s is aan de uitgever. Voor
de vaste columnisten geldt een andere
regeling. U kunt uw verhaal insturen
naar: redactie@dehaagsetijden.nl

Abonnementen

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

Adverteren

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

Hoofdredacteur

Sara van Kuilenburg
redactie@dehaagsetijden.nl

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

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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De geboortegolf, hoop en optimisme
na de oorlog
W

at is er nodig om een kind te krijgen? Nee
wees gerust, ik ga geen seksuele voorlichting geven. Ik wil het hebben over de geboortegolf na de Tweede Wereldoorlog. Die laat zien
dat hoop en optimisme over de toekomst belangrijke
voorwaarden zijn om kinderen op de wereld te zetten.

Invasie en bevrijding
In de statistieken die het Centraal
Bureau voor Statistiek (CBS) ons
levert, is te zien dat oorlogshandelingen verantwoordelijk waren
voor de herkenbare patronen in de
geboortecurve voor heel Nederland. Dalingen vonden plaats negen maanden na het begin van de
oorlog in september 1939, na de
Duitse inval, na de Februaristaking
van 1941 en na de hongerwinter
van 1944/1945. Pieken waren er
in maart 1945, negen maanden na
de geallieerde invasie in Noordwest-Frankrijk, en in februari
1946, de geboortegolf na de bevrijding. Het is dus 75 jaar geleden dat
ook in Den Haag een recordaantal
baby’s ter wereld kwam.

Namen

De oorlog en de gebeurtenissen
daarin hebben ook invloed op de
namen die Nederlanders hun kinderen geven. In 1943 komt in Canada de derde dochter van Prinses
Juliana en Prins Bernhard ter wereld. Haar naam, Margriet, schiet
ineens omhoog in de naamstatistieken. Opvallend zijn ook de
twee pieken in het aantal Irene’s
die geboren worden. In 1941 zijn
dat er 526 en in 1945 nog meer,
namelijk 747. Prinses Irene werd
in augustus 1939 geboren en
haar ouders hebben haar naar de
godin van de vrede genoemd, om
daarmee hun hoop uit te drukken
dat het vrede zou blijven. Tijdens
de oorlog was dat verlangen naar
vrede uiteraard bij veel Nederlandse ouders nog groter.

Effecten in Den Haag

Niet alleen op het aantal geboorten, maar ook op het aantal
mensen dat overlijdt, heeft de
oorlog invloed. En dan vormt 1945
uiteraard een zwarte bladzijde
in de historie van Den Haag. In
dat jaar overlijden als gevolg van
de hongersnood 1590 mensen
en door oorlogshandelingen 586
Hagenaars. Maar we moeten ook
kijken naar een ander, groot drama: Tijdens de Tweede Wereldoorlog overlijden circa 16.000 van
de naar schatting 18.000 Joodse
Hagenaars in of buiten Den Haag.

In reactie op de oorlogsomstandigheden worden in 1946 rond
16.000 Hagenaars geboren, een
absoluut record. Vanaf dat jaar zal
het aantal geboorten in Den Haag
gestaag blijven dalen tot iets meer
dan 4.000 in 1976 en 1977.

Bevrijdingskinderen

Een bijzondere groep binnen de
geboortegolf waren de kinderen
die zijn verwekt door de geallieerde soldaten, onze bevrijders. Dat
waren gezonde mannen die er in
hun uniformen aantrekkelijk en
heldhaftig uitzagen. En hun aantrekkelijkheid werd nog vergroot
door de sigaretten, kauwgom en
chocolade waar hun zakken vol
mee zaten. Ze waren na de zware
gevechten die ze vaak hadden
moeten leveren, wel toe aan een
verzetje. En de Nederlandse jonge
vrouwen en meisjes hadden al een
tijd geen leeftijdsgenoten gezien.
De mannen in de ‘gevaarlijke’
leeftijd – zo tussen de 18 en 45 –
waren in Duitsland als arbeider of
krijgsgevangene, ondergedoken
in het oosten of noorden van Nederland of in maanden nauwelijks
buiten de deur geweest vanwege
de razzia’s. In Den Haag was er in
de laatste oorlogsmaanden ook
weinig vertier geweest. Je mocht
’s avonds niet op de straat, maar
ook thuis was weinig te beleven.
Geen radio, geen elektriciteit, dus
geen licht om bij te lezen, zonder
eten en in de kou, dus de stemming in huis was zeker niet altijd
gezellig.

Canadese soldaten met Haagse meisjes bij het

Maar uit deze kortstondige roes
zou alleen de morele ellende van
mislukte levens en geruïneerde
zielen kunnen overblijven. ‘Moge
de ouders nauwlettend toezien!’

Voorbehoedsmiddelen
In het Nederland van die tijd werd
nog niet of nauwelijks aan seksuele voorlichting gedaan. Laat staan
dat er uitgebreid voorbehoedsmiddelen beschikbaar waren onder de
bevolking. De geallieerde soldaten
kregen wel condooms uitgereikt,
daar waren hun regeringen al
in de Eerste Wereldoorlog mee
begonnen. De eerlijkheid gebiedt
wel te zeggen dat deze regeringen dit niet in de eerste plaats

Verval van de zeden

In de kranten was veel commentaar te vinden op de vrije omgang
van Nederlandse vrouwen met
geallieerde soldaten. Het Binnenhof was in die tijd het Katholiek
Dagblad voor ’s-Gravenhage en
omstreken. Daarin stond op 31
mei 1945 een artikel met als titel:
Vrouwen-eer. Daarin spreekt de
redacteur ontzetting uit over het
gedrag van vrouwen en meisjes ten
opzichte van Canadese soldaten.
Op zich begrijpt de schrijver van
het stuk wel dat het een reactie is
op vijf jaren terreur, angst en een
zekere mate van vreugdeloosheid.

Legerposter Protect Yourself

tie Haags Gemeentearchief.

stadhuis, 8 mei 1945. Foto: H.A.W. Douwes, collec

deden om zwangerschappen bij de
vrouwen in de bevrijde gebieden
te voorkomen. In veel legeronderdelen kwamen grote uitbraken van
geslachtsziekten voor (venereal
diseases of VD) en deze ziekten
tasten de gevechtskracht van de
troepen aan.

Gevolgen

Ondanks deze condooms zijn er
in Nederland naar schatting 7000
door geallieerde soldaten verwekte bevrijdingsbaby’s geboren. Het
duurde namelijk even voordat
er genoeg schepen waren om
alle geallieerde soldaten, vooral
Canadezen, terug naar hun land te
brengen. Pas in januari 1946 zat

deze repatriëring er op. Een
gedeelte van de moeders is met de
vader van hun kind getrouwd, de
Canadese Ambassade aan de Sophialaan in Den Haag had een speciale sectie ingericht die tot taak
had de vrouwen en verloofden
van de soldaten naar Canada over
te brengen. Maar veel kinderen
hebben hun vaders niet of pas veel
later gekend. Op Youtube staat
hierover een mooie documentaire
met de titel ‘Bevrijdingskinderen’.
Daar vind je ook het bekende liedje: Trees heeft een Canadees.

Geboortegolf en
overvolle klassen

De geboortegolf had natuurlijk
ook effecten op de langere termijn.
In 1953 waren er in Nederland
dertigduizend klassen met meer
dan veertig leerlingen en het
overzicht van leerlingen in grote
en supergrote klassen in Nederland, zegt ook het nodige. Kun
je je voorstellen: 870 klassen
met 65 of meer leerlingen! Er
was een tekort aan lokalen en
aan leerkrachten. Naar schatting
waren er 4500 extra leerkrachten
in het lager onderwijs nodig. In
de kranten uit die tijd lees je dan
ook artikelen met debatten over
de benodigde maatregelen. Met als
kop: ‘Het ambt van onderwijzer
moet aantrekkelijker worden’. Het
lager onderwijs heet nu basisonderwijs en de onderwijzer is leraar
geworden, maar de oproep om het
beroep aantrekkelijker te maken,
klinkt nog steeds.
Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl
Stadswandelingen en Fietstours in
Den Haag
www.ikgidsudoordenhaag.nl
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De veiligste brommobiel
Nu standaard ABS op de
Sensation Range
Maak een proefrit:

070 - 329 70 51
Showroom & verkoop:
Zichtenburglaan 76-82

www.autohoutwijk.nl


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
070 355 64 27
2582 BP 's-Gravenhage
info@adpatres.nl

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

Ervaring met werkzaamheden in
het sociaal domein? Dan bent u
diegene die we zoeken!
Door de steeds groeiende vraag naar hulp zoeken wij
vrijwilligers met ervaring voor enkele uren per week die
ons gezellige team komen ondersteunen.
• Schuldhulpverleners
• Maatschappelijk werkers
• Juridisch geschoolde mensen
Mensen die ervaring hebben opgedaan bijvoorbeeld binnen de
sociale dienst van een van de gemeentes of maatschappelijke
organisaties kunnen zeer nuttig werk verrichten binnen onze
stichting. Hulp geven aan mensen die dit nodig hebben in een
steeds complexer wordende samenleving is het doel wat wij
nastreven. Hiervoor hebben wij gekwalificeerde mensen nodig.
U gaat in samenwerking met onze geschoolde schuldhulpverleners
van het Sociaal-Ombudsteam cliënten begeleiden en het traject
volgen wat noodzakelijk is voor een correcte afhandeling van
schuldbegeleiding. Voor de werkzaamheden geven wij een
vrijwilligersvergoeding.
Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met
Raymond Talhout, manager Sociaal-en Ombudsteam,
T. 070-221 05 82, Email: r.talhout@devolharding.nl

Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat
Roggeveenstraat 116 – 2518 TT Den Haag – T.070-221 05 82
Email: steunentoeverlaat@devolharding.nl – www.devolharding.nl
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De Haagse brandweer
van vrijwilliger naar beroep
O

nlangs kwam ik bij het opruimen van de zolder diverse schoenendozen
vol oude foto’s, brieven en dergelijke tegen. Onder andere foto’s van
mijn overgrootvader Pieter van Zijderveld senior. Mijn overgrootvader
was postcommandant bij de Haagse brandweer in een periode waarin de brandweer overging van een brandweer op vrijwillige basis naar een beroepsbrandweer. Mijn overgrootvader was nauw betrokken bij dit proces. Zo werd mijn
belangstelling gewekt om iets verder te spitten.
Het begon allemaal eind jaren
tachtig van de negentiende eeuw.
Van 12 januari 1886 tot 1 juli
1890 deed hij dienst als nachtbrandwacht. Daarna werd hij
aangesteld als brandwacht derde
klasse. Op 1 januari 1905 werd
hij bevorderd tot hoofdbrandwacht tweede klasse en op 12
juli 1914 tot hoofdbrandwacht
eerste klasse. Het oprichten van
een beroepskorps werd mede
ingeluid door een brand in het
Kurhaus van Scheveningen, in
september 1886. Het Kurhaus
– dat met veel pracht en praal
op 11 juli 1885 was geopend –
stond in zeer korte tijd in lichterlaaie. De toegesnelde vrijwillige
brandweer moest toezien hoe de
prachtige koepel, onder het toeziend oog van de talrijke omstanders, instortte. Na de grote brand
in het Kurhaus van Scheveningen
kwam het Haagse College van
burgemeester en wethouders tot
de conclusie dat de leiding van
de brandweer in andere handen
moest worden gelegd. Het zou
een beroepskorps worden,
bestaande uit 22 man. De vrij-

Prinsestraat 37, de brandweer met bespannen slangenwagen, ca 1900. Foto: coll. Haags Gem. archief

willige brandweer zou voor de
bezetting van de slangenwagens
gehandhaafd blijven.

De Haagse brandweer rond de
eeuwwisseling bestond uit twee
afzonderlijke delen; de ene afdeling bevond zich in Scheveningen
en de andere in Den Haag. In
het brandweerstation aan de
Prinsestraat bevond zich een
ruime remise voor het materieel,
een stal voor vier paarden en
nog meer. Als er een brandsein
binnenkwam dan rukte men
uit met een slangenwagen,
bespannen met twee paarden.
De bemanning bestond uit een
leidinggevende en vier man.
Op het voertuig waren ladders
en blusmateriaal bevestigd. In
totaal had de brandweer drie
stoomspuiten. Daarnaast waren
er in de stad nog acht handspuiten beschikbaar, die op diverse
punten waren gestationeerd. De
brandweerlieden deden vijf dagen achtereen dienst (5 x 24 uur)
waarna men één etmaal vrij was.
Tijdens de diensturen ‘s nachts
verbleef men in de kazernes. In

“Als er een brandsein binnenkwam dan

rukte men uit met een slangenwagen,
bespannen met twee paarden.”

Het Kurhaus na de brand, 1886. Foto: Wollrabe sr., C.P., collectie Haags Gemeentearchief

Een foto waarop Van het Reve en Hermans samen staan, is zeldzaam.

Brandweer, motorkraanwagen van de politie-brandweer, 1928. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

de negentiende eeuw werden
deze brandspuiten op handkracht, stilaan vervangen door
stoommachines en nog weer
later door een verbrandingsmotor. De brandspuit zelf werd
aanvankelijk nog door paarden
getrokken, maar tegen het einde
van de negentiende eeuw werd
deze brandspuit geleidelijk vervangen door de brandweerauto.
Mijn overgrootvader werd op
1 maart 1916 – tijdens het
30-jarig bestaan van de beroepsbrandweer – benoemd
tot postcommandant. Die dag
ontving hij van H.M. Koningin
Wilhelmina een kristallen
inktstel met zilveren deksel met
daarin een inscriptie en een

medaille voor 35 jaar trouwe
dienst. Hij was achtereenvolgens
commandant van de brandweerposten in Scheveningen,

de Louise Henriëttestraat en de
Daguerrestraat en was een zeer
gewaardeerd en graag gezien
figuur in de brandweerwereld.
Hij kon de sfeer onder het
brandweerpersoneel prachtig
onder woorden brengen met
als resultaat het uitbrengen van
een boekje met de volgende
titel: Als de alarmklok ping-pang
slaat. Hieronder volgt een kleine
greep uit de vele anekdotes van
de brandweerman Pieter van
Zijderveld senior, die realistisch
en uit het leven gegrepen wist te
verhalen.
Rob van Zijderveld
giban@live.nl

„Morgen”. „Goede morgen”.
„Jongen, jongen, wat een weer hé? je zou er geen hond uitjagen”.
„Gisteravond was het ook lang niet alles met dat looze alarm, maar
het was in ieder geval heilig bij nou”
„Enfin, Gisteravond waren het tenminste nog jongens, maar dat
sujet, dat om half een aan den Fluweelen Burgwal alarmeerde, had
ik wel eens vijf minuten in de wacht onder vier oogen willen hebben.
„En ik!.. Ik trapte hem al de duigen uit zijn vaatje, of hij deed het mij,
de slungel!”
„Nou, Putter, als ze nu maar geen lolletjes meer uithalen, dan kan ik
ten minste nog een paar uurtjes onder zeil gaan. Goeden nacht!”
„Wel te rusten!”
Terwijl drie mannen de wacht in de telegraafkamer betrekken,
nog scheldend op den schoft, die hen in hun zoete rust noodeloos
stoorde, begeven de afgelosten zich naar hun slaapzalen, in de
hoop, nog een paar uur te kunnen slapen.
Na zich ongeveer een half uur bezig te hebben gehouden met het
lezen der couranten, doet een plotseling opkomende hagelbui
Getal uitroepen: „sakkerloot! ik
wou voor geen kwartje dat we
er nu uit moesten”! Nauwelijks heeft Getal deze
woorden geuit, of daar
loopt een schel af, een
druk op een knop en
nu weerklinkt het:
ping-pang, pingpang, ping ..., direct
gevolgd door het
draven van een
paard, gestommel
op de trappen van de
in hun slaap gestoorde brandwachts, de
drukte van het inspannen.
„Waarzoo ?”
„Jacob Catsstraat!”
„Vooruit!”
Pieter van Zijderveld senior
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Les van meester Swennen in het Zuiderpark

L

aatst kreeg ik bericht dat de heer Kees
Swennen, bij ons bekend als meester
Swennen, op 91-jarige leeftijd was overleden. Dat riep bij mij allerlei herinneringen op uit
de jaren vijftig.
Het was in die tijd dat we
met de schoolklas van de
Prinses Wilhelminaschool –
later de Daltonschool aan de
Baambruggenstraat – naar
de kinderboerderij in het
Zuiderpark liepen. Niet naar de
boerderij zelf, maar naar het
lokaal dat daar in de Herwijertuin stond. Daar kregen we
dan ‘natuurles’. Meester Kees
Swennen vertelde ons allerlei
zaken over de natuur en wat
daarmee in verband stond. Wij
vonden meester Swennen oud,
maar hij zal toen hooguit een
jaar of vijfentwintig geweest
zijn. Er was ook een nogal
deftige juffrouw, men sprak
over ‘de Freule’, nou dat was ze
inderdaad, Freule de Ranitz.
De lessen waren gevarieerd,
zo herinner ik me een les
over het vervaardigen van
linnen uit vlas, het moest

‘roten’, daarna ‘braken’ en wij
mochten ‘repelen’ en ‘beuken’.
Ik heb geen idee meer wat dat
allemaal was, maar het vlas
werd linnen. We karnden melk,
er ontstond boter en het glas
karnemelk werd opgedronken
door een waaghals. Er liepen
witte ratten door een doolhofje, heel snel, ze konden na één
keer de weg heel snel terugvinden naar de lekkere hapjes. We
zagen voor het eerst goudhamsters, die droge erwtjes in hun

Dr. Kees Swennen kreeg op 81-jarige leeftijd een eredoctoraat uitgereikt in Thailand.

als garnalen. Verder werd er
uitgebreid stilgestaan bij het
bittervoorntje, een vis die zijn
eitjes in een zoetwatermossel
legde. Er was ook nog iets met

“Het is wonderlijk dat ik dit na meer dan
vijfenzestig jaar nog allemaal zo goed weet.”

wangzakken propten en weer
uitspuugden. We konden nog
niet bevroeden dat binnen de
kortste keren iedereen ineens
goudhamsters zou hebben.
Ook kooien vol muizen, in
allerlei kleurtjes met jonkies

‘hom en kuit’, maar wisten wij
toen veel. En wat denk je van
het leven der bijen, met die
koningin en in de bijenkast
mogen kijken naar de koningin
met een stip verf op haar lijf.
We bestudeerden vervellende

slangen en andere reptielen,
zoals schildpadden, hagedissen
en salamanders. Kikkerdril.

Het is wonderlijk dat ik dit
na meer dan vijfenzestig jaar
nog allemaal zo goed weet.
Dat kwam natuurlijk omdat
het een uitje was en een
aangename afwisseling van
de lessen op school, maar ook
vanwege het enthousiasme van
Kees Swennen en de Freule.
Swennen was de enthousiaste
onderwijzer die bevlogen lesgaf over allerlei aspecten van
de natuur. Hij werd door de

Gemeentelijke School- en Kindertuinen in de gelegenheid
gesteld om, naast zijn werk
als meester, biologie te gaan
studeren in Leiden. Daarnaast
bleef hij nog kinderen inwijden
in de geheimen van de natuur.
Hij deed dat met veel enthousiasme; de lessen hebben op
mij een onvergetelijke indruk
gemaakt. Meester Swennen
deed dit werk van 1952 tot
1964. Na veel aarzelen besloot
hij toch te kiezen voor de wetenschap en werd onderzoeker
in Den Helder bij het toenmalige Zoölogisch Station. In 1991
promoveerde hij in Groningen
tot doctor, op een proefschrift
met een Engelse titel over
vogels in de waddenzee. Het
feit dat ik nog zoveel weet van
de lessen van de heer Swennen, geeft aan dat hij een echte
‘meester’ was, die enthousiast
zijn kennis wist over te dragen
aan de lagere schoolkinderen
van toen. Ik zal hem niet snel
vergeten.
Joan Verheij
vogelsang@zeelandnet.nl
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Vigo Delivery
Seafoodbar

We schrijven nu al weer zo’n anderhalf jaar met veel plezier deze restaurantrecensies. De mensen zijn
het gaan kennen en waarderen, daarom krijgen we van allerlei kanten leuke tips om te gaan eten.
Restaurant Vigo, van Hans Roeleveld, werd getipt door een van onze vrienden. Hoe komen ze nou aan
die naam vraag je je af. Heeft het te maken met ‘vis to go’ of is de zaak vernoemd naar de Spaanse
stad Vigo? Toch eens vragen aan Hans... Vigo is niet alleen maar een restaurant, er zijn ook nog twee
viswinkels en zelfs The Old Jazz hoort erbij.

Uitgebreide kaart
Vigo Delivery heeft een uitgebreide kaart met
heel veel sushi, vijf verschillende soepjes (o.a.
kreeftenbisque), wel dertien starters (niet
alleen maar vis), diverse oesters, poké bowls,
leuke hoofdgerechten (o.a. burgers, noodles,
pasta en sliptongetjes), desserts, bijgerechtjes
en bijzondere extra’s. Keuze genoeg! Wij laten
het Luxe Vigo Plateau bezorgen, het is ten slotte
delivery.

Luxe!

Dit Luxe Vigo Plateau is een diner voor twee
met in totaal 42 stuks sushi. We zien crunchy
tempura rolls, king crab roll, mango roll, dragon
roll, spicy tuna roll, unagi roll, sahimi tonijn
en zalm, tonijn tataki en twee salades. Zoals je
weet, is sushi een gerecht uit de Japanse keuken.

Kleine hapjes met rijst, vaak ook zeewier en
gevuld met allerlei ingrediënten zoals vis en
groente. De allereerste keer dat we sushi aten,
was ruim 25 jaar terug op een kunstreis in New
York. Het was toen voor ons één van de weinig
betaalbare maaltijden, want New York City
was duur, in ieder geval voor ons. Els, met haar
Oosterse roots, vond het fantastisch. Marcello
echter, vond het een stuk minder. Dus toen het
voorstel om Vigo te recenseren werd besproken,
zei Marcello: “Ja maar je weet...”

fantastisch uit. Als extra’s: de bekende plastic
visjes met sojasaus, dun gesneden gember en
natuurlijk wasabi. Na de eerste hap was Marcello’s twijfel compleet weg: “Hee Els, moet je deze
eens proeven en kijk dan wat hier in zit. Proef,
lekker!” Eerlijk is eerlijk, we hebben in tijden
niet zo lekker gegeten. En, o ja, eet de sushi’s
met mango als laatste, als dessert. Onze complimenten voor chef Kevin John (tekening).

Vigo Delivery
Aert van der Goesstraat 40
070 - 397 17 37
Bestellen: www.vigodelivery.nl
Luxe Vigo Plateau 2 pers. € 48,00
Soep
vanaf € 5,00
Starters
vanaf € 5,00
Oesters
vanaf € 2,00
Hoofd
vanaf € 10,00

Precies op tijd!

Rond zes uur (precies op tijd!) stond de fietskoerier met onze bestelling voor de deur en kon
het feest beginnen. Negen verschillende sushi’s
en twee salades. Mooie smakelijke sushi’s met
krab, groentes, viseitjes en garnaal. Het zag er

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

The Key

The Key was een Haagse
Small Faces-achtige Beatband,
bestaande uit Robert Pronk
(zang/gitaar), Bob de Jong
(drum), Jan van Andel (gitaar) en Rinus Dijkman (bas/
zang). Hun glorietijd was rond
1966-1968 en ze stonden onder
contract bij Paul Acket van
Muziek Express. Ze speelden in
de voorprogramma’s van onder
andere The Kinks (2x), The Who
en The Spencer Davis Group
en ze deden in 1966 ook mee
aan Boulevard’s talentenjacht,
georganiseerd door Acket en
Jacques Senf. Hun manager was
Arjen Oostra. Hier vielen ze op

met Byrds-achtige meerstemmige zang en Robert speelde op
een twaalf-snarige Vox-gitaar,
aangeschaft bij Nico Servaas
Muziekhandel. Ze wonnen de
eerste prijs, die bestond uit een
gitaar – overhandigd door Nico
Servaas – en een platencontract
bij het door Acket opgerichte
platenlabel Yep. Ook mochten
ze, als eerste band op dit label,
een single opnemen, namelijk:
I See Your Image, met producer
Peter Koelewijn. De single werd
opgenomen in de GTB-studio in
Den Haag. Jammer genoeg had
de single niet echt de sound van
The Key; het werd meer een
Koelewijn-productie met strijkers en grand piano. Ook had
Acket helaas niet gezorgd voor
een grote distributie van zijn
platenlabel, waardoor de single
moeilijk verkrijgbaar was en het
kaarsje langzaam doofde.

The Key heeft nog wel veel opgetreden door heel Nederland.
Zo was er een optreden in 1966
met Steve Marriot & The Storm,
in La Gaité in Den Haag (Steve

Marriott was gitarist/zanger
van The Small Faces en later van
Humble Pie) en traden ze op
tijdens het Big Bop Festival in
Utrecht met onder andere The
Bintangs, Les Baroques, Groep
1850, Jenny a/t Rascals, Cuby
a/t Blizzards en The Motions.
Exclusief voor Noord Nederland op 1 januari 1967 in Serré
Ponderosa met Armand en op
de nieuwe visafslag in Club
Istigalal met The Incrowd. Als er
in het land op de affiches bij de
band vermeld stond ‘afkomstig

uit Den Haag’ waren de optredens in een vloek en een zucht
uitverkocht. De band The Key
is in 1970 opgegaan in de band
Pineapple, die voor een wereldprimeur zorgde door Imagine
als eerste band ter wereld op
single uit te brengen. Met de
nummers I See Your Image en
Play Vivaldi staat de band op
een verzamel LP van Muziek Express (Pseudonym Records). Robert Pronk was al voor The Key
actief in de muziek, bij bands in
het toenmalige West-Duitsland.

Na The Key zat hij onder andere
in The Strats en The Classics,
en was hij dj bij Randstadradio.
De band bestaat nog steeds en
treedt onder andere op tijdens
sixties-feesten (bijvoorbeeld
in de Haagse Beatclub). Tegenwoordig bestaat de band uit
Robert Pronk (zang/gitaar),
Hans Backus (drum), Mitch
Quakuisteen (bas/zang) en Culi
Laguna (gitaar).
Rob Mindé
romin@ziggo.nl
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Jaap Nanninga – De zoek
K

arel Appel, Corneille, Constant Nieuwenhuijs, Willem Hussem, Jan Cremer: stuk
voor stuk klinkende namen binnen de
moderne Nederlandse kunstgeschiedenis. Je zal ze
maar als vrienden hebben. En dat had schilder Jaap
Nanninga. Alleen is hij zelf ‘onder de radar’ gebleven.

Compositie met twee figuren, 1958

Jaap Nanninga. Foto: Archief G. Verweij

Jaap – die eigenlijk Jacob heette –
Nanninga werd in november
1904 in Winschoten geboren. Al
op jonge leeftijd was hij bezig
met tekenen en schilderen. Er
volgden baantjes als decorateur,
reclameschilder, tekenaar bij
tabaksfabrikant Theodurus Niemeijer en maker van uithangborden.
In 1938 kwam hij in Den Haag
aan, om een jaar later aan de
Haagse Academie voor Beeldende Kunsten te gaan studeren.
Dat deed hij tot 1944. Daarnaast
nam hij lessen bij schilderes
Lydia Duif (1903-1993). Jaap
Nanninga woonde eerst in
de Pieterstraat en later in de
Daendelsstraat. Op nummer 43
was daar een ‘schildershuis’ gevestigd: een pand waar kunstenaars die aan de academie actief
waren, waaronder bijvoorbeeld
Paul Citroen, samenwoonden.
Jaap was als schilder ‘zoekende’
naar een eigen stijl. Regelmatig
produceerde hij een ‘zwiepertje’: een makkelijk gemaakte
afbeelding van bijvoorbeeld een
vaas bloemen, om zo aan geld
te komen. In 1946 nam hij met
andere Haagse kunstenaars
wel deel aan een tentoonstel-

ling in galerie Les Beaux Arts,
Noordeinde Den Haag.

Daarna kwam hij via zijn kennis,
de burgemeester van Wassenaar, in Zuid-Frankrijk terecht.
Daar ontmoette hij Matisse en
leerde het werk kennen van
Chagall, Braque, Rouault en Van
Gogh. Tevens komt hij Geer van
Velde tegen. Deze Nederlandse
abstracte schilder woonde en
werkte in Parijs sinds 1925. Ze
worden vrienden.
Bij terugkeer in Den Haag kreeg
hij in 1948 de beschikking over
een eigen atelierruimte op
landgoed Clingendael, direct
achter het koetshuis. Het was
naar zijn eigen zeggen: ‘een
klein, donker hol vol ratten’. In
het ‘hol’ werkte de verwarming
niet echt en sanitair was ver
te zoeken. Maar Jaap, die er
ook ging wonen ussen wat bij
elkaar gescharrelde meubels,
was er gelukkig. Hij hield van
de omringende bomen, grasvelden en waterpartijen. Het is
hier dat hij bezoek krijgt van
onder andere Karel Appel. Die
wil Jaap overhalen toe te treden
tot de ‘Experimentele groep’:
een groep kunstenaars die
experimenteerde met nieuwe

kleuren, vormen, materialen en
onderwerpen. Jaap werd echter
geen lid van de groep, die later
opging in de Cobra-beweging:
bekend om de vrije en spontane
kunst, waarbij kunst en leven
één zouden worden.
Jaap Nanninga bracht ondertussen een groot deel van zijn
tijd door in de kunstenaarsbodega De Posthoorn, aan het

Fruitschaal, 1946

Lange Voorhout. Hij is daar, met
schilder, dichter en beeldhouwer Willem Hussem, de nestor
te midden van talrijke jonge
Haagse kunstenaars. Ze organiseren in De Posthoorn ook
tentoonstellingen. Later, vanaf
juli 1956, deden ze dat in een
door de eigenaar van De Posthoorn gehuurd pand naast de
bodega en in Pulchri Studio, om
de hoek. De Haagse kunstenaars

zijn echter geen ‘groep’ zoals de
Amsterdamse collega’s. Ze zijn
ook veel gematigder, minder geneigd tot experimenteren. Jaap
was tot het einde van de oorlog
niet toe aan non-figuratief schilderen. Hij vond dat naar eigen
zeggen ‘niet eerlijk’ want de
schoonheid van de natuur werd
erdoor ontkend.
Door de invloed van Van Hussem en Van Velde neemt de
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ktocht naar verwondering
verwondering’. Hij werkt op de
scheidslijn van impressionisme
en expressionisme.

Glaspaneel in Rode Kruis Ziekenhuis Den Haag

neiging tot het abstracte bij
Jaap wel toe. Ook de filosofische
discussies in De Posthoorn
over cultuur spelen een rol. Het
gaat dan onder andere over het
‘verklaren’ van abstracties. Het
‘willen begrijpen wat er achter
de dingen schuilgaat’.
Jaaps twijfel tussen realiteit en
abstractie slaat door naar het
laatste. De schilder heeft het zelf
over ‘werk geboren uit verwon-

dering voor het mysterie dat
leven heet’. Of zoals hij het ook
wel uitdrukt: ‘Het is geen appel.
Het is een geheim. Wij zijn door
de naam verblind en verwonderen ons niet meer over het
verwonderlijke’.

Achter natuurlijke verschijnselen
zit volgens Jaap een mysterie.
Een non-figuratieve uitbeelding
vormt de onthulling van hetgeen

niet waarneembaar is en niet in
woorden is te vangen. Jaap laat
langzaam vormen los, legt de
nadruk op kleuren. Ook lijnen
krijgen een speelse vrijheid. Hij
gaat bij het schilderen uit van het
vormloze om bij het schilderen
een verrassing te beleven, ‘de

Zijn doorbraak komt er na een
toevallig bezoek van Willem
Sandberg, directeur van het Stedelijk museum in Amsterdam,
aan zijn atelier. Daar ontdekt
Sandberg, die de experimentele
kunst een warm hart toedraagt,
zes tot zeven ‘waardevolle doeken’. Het leidt tot een tentoonstelling in het Stedelijk (1957),
gevolgd door het Gemeentemuseum in Den Haag (1958).
Deze worden gevolgd door
presentaties van zijn werken
op de Biennale (internationale
kunstmanifestatie) in Venetië
en Sao Paulo. Jaaps productie
stijgt van zo’n vijfentwintig
naar veertig werken per jaar.
Tegelijkertijd nemen echter de
twijfels bij de schilder toe. Hij
kent inzinkingen en depressies.
In 1960 wordt hij nog wel lid
van Fugare, een club Haagse
kunstenaars – behorende tot de
Nieuwe Haagse School – die zich
toeleggen op abstractie en experiment. Kort voor zijn dood op 6
januari 1962 – hij rijdt met zijn
auto tegen een tram aan op het
Scheldeplein – zegt hij: “Ik ben
kapot. Ik kan niets meer. Het is

afgelopen met mijn schilderen.
En ik begin er niet meer aan.”

Jaap Nanninga wordt omschreven als ‘een einzelgänger’, niet
in te delen bij een groep of
stroming. Een introverte kunstenaar, kwetsbaar, vluchtend
uit de werkelijkheid (bijvoorbeeld achter zijn orgeltje), vol
schroom en onzekerheid. Een
schilder ook die op zoek was
naar ‘een geheim’. Voor wie het
schilderen een avontuur was.
“Als er iets gaat ontstaan, verlies
ik mijzelf. Ik ben dan volledig
vrij”, verklaarde hij ooit. “Als ik
iets maak, wil ik de verrassing
beleven, de verwondering.”
Jaap Nanninga werd begraven
aan de Kerkhoflaan in Den Haag.
Het graf is er echter niet meer.
Door onbekende hand geruimd,
aldus Jacob. De verwondering
blijft. Zeker nu er in een woning
aan de Sportlaan vanachter een
kastwand ook nog eens een echte Nanninga tevoorschijn kwam.
En laat de schilder nu ook nog
bij de schoonfamilie van de aannemer te hebben ingewoond.
Hij betaalt de huur met, het laat
zich raden, schilderijen.
Carel Goseling
carelgoseling@hotmail.com

Zijn zoon Jacob, geboren uit het kortstondige (1948-1951) huwelijk van Jaap met
Victorine de Serière, herinnert zich:

“Het was sappelen. In zijn atelier stonden half afgewerkte
doeken, ezels, schilderijen. Er hing – dat herinner ik
me nog wel – altijd een penetrante geur van verf en
terpentine. Het was er enorm koud. Een primitief geheel
maar hij kon er doen wat hij wilde.’’

“Ik herinner me nog dat we eens met mijn schoolklas
door Clingendael liepen. Daar lag pa op zijn rug in het
gras. Grasspriet in zijn mond. Te staren naar de blauwe
hemel. ‘Dag pa’, zei ik. ‘Is dat jouw vader’, vroegen mijn
klasgenoten dan vol verbazing. ‘Ja’ zei ik dan, om dan
gauw door te lopen.’’
“Het was geen echt vrolijke vent. Eerder een sombere
man. Maar hij had wel humor. Als ik daar kwam
organiseerde hij wel altijd iets. Hij hield van voetbal en
muziek. Als jongen speelde hij viool. En in de Posthoorn
bespeelde hij een orgeltje. Dat hebben we geschonken aan
het museum van Speelklok tot Pierement, in Utrecht.’’
“Ik denk dat mijn vader als schilder erg wordt
ondergewaardeerd. Hij is bekend maar bij een kleine
groep. Dat zal ook wel komen door zijn lage productie.
Van de andere kant, in 2009 is er nog een tentoonstelling
over hem geweest in de Art galery of New South Wales in
Sydney, Australië. Dat was een succes.’’
Meisjeskopje, 1943
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Vuurwerk in
de jaren 50

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

I

n de jaren vijftig mochten we als jochies
beslist geen vuurwerk kopen. Trouwens, daar
was ook geen geld voor met een dubbeltje
zakgeld in de week. Dus werden we heel creatief.
Dankzij het boekje: Mengen en
roeren, konden we lekker onze
gang gaan en experimenteren
met diverse soorten vuurwerk.
Als je naar drogist Nettersheim
ging met het hele recept, dan zei
hij steevast: “nee dat verkoop ik
niet, want daar gaan jullie vast
gevaarlijke dingen mee doen.”
Maar we hadden een oplossing gevonden om de drogist te
omzeilen; om de zoveel tijd ging
een van de jochies uit het complot naar meneer Nettersheim
in de Fahrenheitstraat met de
smoes dat de leraar scheikunde
het een en ander nodig had om
proefjes uit te voeren en dan
haalde ik op het Westeinde de
overige chemische ingrediënten.
Met de nodige speurtochten en
leugentjes kwamen we zo toch
aan alle ingrediënten om uiteindelijk zelf vuurwerk te maken.

Het eerste experiment bestond
eruit een grote patroonhuls te
vullen met het kruit dat werd
gemonteerd op een autootje,
een lang katoenen lont er aan
en aansteken maar. Dat ging
fantastisch! Als een raket schoot
dat autootje over het trottoir en
hoewel het even voldoening gaf,
was het algauw niet meer spannend genoeg. Zo experimenteerden we verder met sterretjes en
Bengaals vuur. Dat was pas echt
een succes. Na het afsteken van
de nodige vuurpijlen, wilden
we de echte knallen horen en
daar was geen formule voor
te vinden, dus moesten we het
zelf uitvogelen. Nou, ik heb het
geweten! Thuis ging ik in mijn
eigen kamertje aan de slag met
de nodige gevaarlijke stoffen.
In het begin ging het goed: een
beetje Kobalt en er ontstond een

Bruidsmeisje Riwa aan de arm van Flip

blauwe vlam, een beetje Kaliumchloraat en er kwam een gele
vlam. Maar let w vel, er moest
gemengd worden met een kippenveer, want anders zou de
wrijving te hoog worden en zou
het mis gaan. Helaas had ik deze
waarschuwing over het hoofd
gezien en ging het wel degelijk
mis! Toen ik het mengsel met
een lepeltje roerde, ging de boel
spontaan borrelen en ontstond
er een enorme steekvlam. Weg
wenkbrauwen en haarlok, en
ook de vitrage voor het raam
ging in vlammen op. Nadat ik
het vuur gedoofd had, ging ik
bijna van m’n stokkie, door alle

giftige dampen. Met moeite
kreeg ik het raam open en zag
toen tot mijn grote schrik mijn
lieve moeder aankomen, die net
terugkwam van haar bezoek
aan oma. In verbijstering keek
ze omhoog naar mijn kamer die
blauw stond van de rook, naar
zoonlief die aan het luchthappen was en naar de restanten
van de verbrande gordijnen. Ik
heb op mijn erewoord moeten
beloven dat ik nooit en te nimmer meer met die rotzooi zou
experimenteren. Diezelfde dag
heb ik al het spul gedumpt in
de singel van de Prinsegracht.
Ik heb m’n lesje toen geleerd en

nooit en te nimmer meer vuurwerk aangeraakt.
Rob van Olphen
robvanolphen@icloud.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.

Triumph Herald
Convertible
O

p de Carel Reinierszkade woonden wij
naast de familie Elsendoorn en die hadden
een vriendin die zo nu en dan op bezoek
kwam om te bridgen en zij reed in een spierwitte
Triumph Herald Convertible. Joh, wat vond ik dat
een mooie auto als hij voor de deur stond. En dat
vond zij blijkbaar ook, want zij heeft er jaren mee
gereden en hem ook nog laten restaureren.
Opvallend in die tijd was dat elk
Brits automerk wel een Cabrio
in zijn modelrange had, juist in
een continent waar het meer
regent dan de zon schijnt, maar
dat terzijde. De kapconstructie
was uitermate simpel – zeker
als je het vergelijkt met die van
tegenwoordig – en natuurlijk
ging niks elektrisch. Haken los
en platvouwen de handel. Tja,
het was een kwestie van het dak
afzagen van een Herald Saloon
en wat verstevigingen aanbrengen. Met name in de bochten
voelde je de verminderde
compactheid en dat noemde je
‘torderen’, maar ja, wist je toen
veel, dat hoorde bij een Cabrio.
Ontworpen door een Italiaan,
Michelotti, met scherpe lijnen
en zo ingenieus. Een draaicirkel
die zo kort was dat je op de Ca-

rel Reinierszkade bijna rechtsomkeer kon maken. Wat mij het
meest bijstaat is dat typische
Triumph knik-geluid als je het
portier opende. Een portier zonder raamlijst dat hem al sportief
deed ogen. Hoewel het in Nederland geen verkooptopper was,
was het toch een hele bijzondere auto voor bijzondere mensen.
Briljant was de motorkap die
je opende door het opklappen
van twee metalen lipjes, elk aan
de zijkant van de auto, waarna
je de hele motorkap richting
voorkant omhoog kon klappen.
Zo kon je tussen de voorwielen
gaan staan om werkzaamheden
aan de motor te verrichten. De
benzinedop had geen slot en
doet mij denken aan het touwtje
uit de brievenbus om de deur te
openen. Dat hoef je tegenwoor-

dig niet meer te proberen. Het
interieur was typisch Engels.
Niet-verstelbare, naar voren
klappende stoeltjes. Een hoge
middentunnel met daarop een
kort sportief schakelpookje.
Heel apart ontworpen Triumph
stuurtje, met daarachter een
fraai houten dashboard. Mooie
Smith-klokjes, een paar knopjes
voor de basisvoorzieningen en
het contactslot met het apart gevormde Union-sleuteltje, dat op
alle sloten paste. En een keurig

dasboardkastje met slot. Echt
een chique auto voor die tijd.
Het starten klonk prachtig met
die terugslaande startmotor, het
janken van de versnellingsbak
en die heerlijke uitlaat-brom.
In mijn gedachten kan ik er
nog steeds van genieten. De
eerste Herald Convertible werd
geïntroduceerd in 1960 en werd
in 1961 al gerestyled. Onder de
motorkap van deze versie lag
een 4-cilinder motor met 1147
cc en deze leverde 44 pk met

Beauties of the Sixties (43)
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.

‘I want some red roses
for a blue lady’ zong
Vic Dana en dat was
terecht toen Jacqueline
werd afgescheept met
een blauwe scooter in
plaats van een rode Ford
Mustang.

een topsnelheid van 126 kilometer. Dit model werd geproduceerd tot 1968. Hierna werd
hij weer gerestyled en heette
hij Herald 13/60 Convertible.
Hij had toen 1296 cc en leverde
70 pk voor een topsnelheid van
137 kilometer. In 1969 kostte
deze versie 8.837 gulden. In
1970 viel het doek voor deze
Herald.
John Vroom
johnvroom@planet.nl

John Vroom (autojournalist)
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Deze week bij

west

Avondklok Den Haag

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

89.3 Radio West maandag t/m vrijdag
06.00 uur West Wordt Wakker
Nieuws uit de regio en van daarbuiten, met Tjeerd Spoor
en Jorinda Teeuwen.
10.00 uur Aan de Bak
Gezellige muziek, spelletjes en een bak kofﬁe met
Patrick van Houten (foto).
12.00 uur Muijs in de Middag
Lunchprogramma met sport-, media- en
cultuurnieuws, met Bas Muijs.
14.00 uur Muziek aan Zee
Marjolein Visser draait heerlijke muziek.
16.00 uur West komt Thuis (tot 19.00 uur, dan
non-stop muziek) Justin Verkijk neemt de dag
met je door, wat heb je gemist?

89.3 Radio West op zaterdag
09.00 uur UIT!
Rogier van der Zanden geeft je uitgaanstips .
12.00 uur Broodje Bral
Sjaak Bral neemt op zijn eigen wijze de actualiteit door.
14.00 uur Radio West Sport (tot 18.00 uur, dan non-stop muziek).
Gevarieerd programma met onder meer sport.

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

Er wandelt nog een verdwaalde voetganger op het Plein
Haagse straten worden stiller, het loopt tegen negenen
Neerslag hangt in de lucht, lichte sneeuw, of gaat het regenen
Op het Centraal Station stopt langzaam een lege trein
Verkeerslichten op het Rijswijkseplein doen zwijgend hun plicht
In de strijd tegen het virus, valt de stilte van de ingestelde avondklok
Politie extra paraat in de Schilderswijk, voor makers van zinloos amok
Tegenover het Mauritshuis, brandt in het Torentje nog een vaal licht
In gedachten het verlangen naar een zwoele zomerbries
Volle bruisende terrassen op de Scheveningse boulevard
Vanavond morrende puberdochters over de Netflixfilm die ik kies
Het is donker en stil op Eik en Duinen, spookgezichten in een mistflard
Er komen op zeker andere tijden, dit worden nog de roaring twenties
Hagenezen, Hagenaars, steun elkaar, hou vol en deel vreugde en smart!
Cor van Welbergen
Cor.Welbergen@minbzk.nl

09.00 uur Muziek van alle Tijden (herhaling om 18.00 uur)
Pieter Kuipers draait muziek op verzoek.
10.00 uur UIT!
12.00 uur Adres Onbekend (tot 14.00 uur, daarna non-stop muziek).
Zoektochten naar uit het oog verloren bekenden, met Ron Kas.

TV West maandag t/m vrijdag
Dagprogramma’s vanaf 17.00 uur: (daarna herhalingen)
ma: Water in Zicht Over watergebieden in Zuid-Holland.
di: Team West Opsporingsprogramma.
Ernst’s Onderwater Wereld Over de natuur in Zuid-Holland.
wo: Eruit op de Buis Met op 10/2 een rondleiding door het Louwman
museum en op 17/2 door het Fotomuseum in Den Haag.
Eerste hulp bij Eenzaamheid: portretten van mensen over
eenzaamheid in Den Haag.
do: Peenbuikers Fred Zuiderwijk struint door Loosduinen.
vr: Hart voor Muziek Zing mee met Hollandse hits.
17.30 uur TV West Nieuws
17.45 uur Weer met Huub Weerbericht van Huub Mizee.

TV West zaterdag
07.30 uur TV West Weekoverzicht
17.00 uur Westdoc: met op 13/2 Het gemaakte Land over hoe de typische
plekken op schilderijen van De Haagsche School er nu uit zien. Op 20/2
de documentaire De Sleep over de geschiedenis van schepen en de
sleephellingen op Scheveningen.

TV West zondag
09.00 uur

Hoop & Leven De universele kerk van Gods Rijk.

10.00 uur Westdoc Met op 14/2 George Baker Live in Concert, een
registratie van het concert ‘50 jaar George Baker’ en op 21/2 een
documentaire over Robert Jan Stips: De tovenaar van de
Nederpop.
Alle programma’s op TV West worden herhaald. Kijk voor alle
uitzendtijden op Omroepwest.nl of in de Omroep West app.
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Blijf lekker thuis

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 dehaagsetijden@bruckel.nl of bel: 070 - 360 76 76

Nu de lockdown is afgekondigd, kunt u het beste zoveel mogelijk thuisblijven.
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

Wereldpremière NDT 1 met livestreams van Shadow’s Whispers

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.

Maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 februari om 20.00 uur presenteert NDT 1
Shadow’s Whispers. De livestreams bestaan uit de wereldpremières From England with
Love van Hofesh Shechter en Baby Don’t Hurt Me van Imre van Opstal en Marne van
Opstal. De voorstellingen vanuit het Haagse Zuiderstrandtheater zijn exclusief te volgen op ndt.nl. Het nieuwe programma Shadow’s Whispers combineert choreografen die
een verankering delen in urban dance, hiphop en een intuïtieve benadering van ideeën
en verhaallijnen.

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.
Wandelmaatje gezocht voor onze ezels

Ezels zijn intelligent maar bewegen alleen uit noodzaak,
dus in een comfortabel leventje te weinig. Veel mensen
willen of moeten meer bewegen. Op BuurtBoerderij
De Nijkamphoeve is een prachtige match ontstaan. Om
voor meer beweging te zorgen, wordt met de vier ezels
door het Florence Nightingalepark gewandeld. Twee
keer per dag, drie kwartier tot een uur is het streven.
Een ronde ’s morgens en een ronde ’s middags. Maar
daar moet je wel de mensen voor hebben. Met de vaste
vrijwilligers alleen, die ook andere bezigheden op de
BuurtBoerderij hebben, lukt dat niet altijd. Gelukkig zijn
er veel mensen die, al dan niet om coronakilo’s kwijt te
raken, graag een blokje om willen. Een aantal van hen wandelt nu geregeld met de ezels,
altijd samen met een vaste vrijwilliger. Twee keer per dag lopen, met twee keer twee
ezels, zeven dagen in de week vergt echt menskracht. De Nijkamphoeve wil toe naar
een vast schema waarin wandelaars aan ezels en tijdstippen worden gekoppeld. Om het
rooster te vullen worden nog mensen gezocht die ook wandelmaatje willen worden.
Belangstelling? Mail naar info@nijkamphoeve.nl.
Meer informatie via www.nijkamphoeve.nl

Boeken

Het mysterie van kamer 622 – Joël Dicker
Aan het begin van de zomer van 2018 verblijft een schrijver in het luxueuze Paleishotel in het Zwitserse Alpendorp
Verbier. Hij verblijft in kamer 623 en verbaast zich erover
dat de kamer naast hem het nummer 621-bis heeft. Langzamerhand wordt duidelijk dat jaren eerder een moord
is gepleegd in kamer 622, waarvan het politieonderzoek
nooit is afgerond. De schrijver besluit zich volledig op de
onopgeloste moord te storten: wat gebeurde er twintig jaar
eerder in kamer 622? Met de precisie van een Zwitserse
meester-horlogemaker neemt Joël Dicker ons in deze duivelse en adembenemende roman mee naar het hart van zijn
geboortestad, waarbij een liefdesdriehoek, machtsspelletjes,
verraad en jaloezie op de achtergrond meespelen.

Meisje, vrouw, anders – Bernardine Evaristo
Van Londen tot Schotland, van een non-binaire socialmediainfluencer tot een 93-jarige vrouw op een boerderij. Meisje,
vrouw, anders volgt twaalf personages van kleur die op
zoek zijn naar iets – een gedeeld verleden, een onverwachte
toekomst, een plek om thuis te komen, een geliefde, een
sprankje hoop. Evaristo brengt hen op meesterlijke wijze
samen en herinnert ons aan datgene wat ons verbindt in
tijden van verdeeldheid.

Hofesh Shechter is een van de meest opwindende hedendaagse makers, erkend als
choreograaf en componist. Eerder creëerde hij speciaal voor NDT 1 de werken Clowns
(2016) en VLADIMIR (2018). Het choreografenduo Imre van Opstal en Marne van
Opstal, beide voormalig NDT-danser, creëerde in 2017 The Grey voor NDT 2. Hun
eerste NDT 1-creatie Take Root werd in 2019 genomineerd voor de Zwaan voor ‘meest
indrukwekkende dansprestatie’.
Meer informatie via www.ndt.nl

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.
La flor de la vida
Een film over liefde, verteld door mensen die het kunnen weten: 80-plussers. Kijken ze terug op een roerig
leven vol minnaars of hebben ze een stabiel huwelijk
dat al meer dan een halve eeuw standhoudt? Wat begint
als een verzameling interviews voor de camera, zoomt
al snel in op de turbulente liefdesgeschiedenis van de
83-jarige Aldo en zijn vrouw Gabriella. Dankzij Aldo’s
narcistische karakter zijn van alle belangrijke momenten in hun lange leven samen homevideo’s gemaakt.
Niet alleen de kijker duikt door de verhalen, foto’s en
video’s in een wereld vol nostalgie, ook Aldo kijkt via de
filmpjes terug op zijn leven en ziet bijvoorbeeld hoe hij
als jongeman zijn pasgeboren zoon kust. Het roept een
herkenbaar gevoel van melancholie op: zien wat er was,
maar daar niet meer bij kunnen. Een ontroerende film over liefde.

Guaxuma
“Ik ben geboren op het strand.” Met die woorden opent deze wonderlijke, autobiografische vertelling, waarin de jonge filmmaker Nara Normande terugkeert naar haar
jeugd in Guaxuma, een wijk in de stad Maceió. Normande’s ouders waren onderdeel
van de golf hippies die vanuit heel Brazilië naar de kuststad in het noordoosten
van het land trokken. Haar kindertijd in
Guaxuma was gelukkig en onbezorgd: er
waren wekelijkse feesten op het strand
en avontuurlijke, heimelijke uitstapjes
naar verlaten hotels. Met haar melancholieke vertelstem en een imposante mix
van verschillende animatietechnieken
sleurt Normande de kijker mee haar herinneringen in. Ze bouwt huizen en dromen op uit zandkorrels, toont foto’s van haar
ouders in gelukkiger tijden en laat zichzelf en haar beste vriendin als zandpoppen
over het strand rennen, terwijl origami-kraanvogels richting de horizon vliegen.
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Herinneringen aan de 2e Dalton Mulo ‘Cornelis Planting’

H

et was in 1959 dat de babyboomers uit
1946/1947 naar het voortgezet onderwijs
moesten. Ze waren toen 12 of 13 jaar oud. Het
overgrote deel wordt dit jaar dus 75.
Als je in West-Den Haag woonde,
zat je vaak al op de lagere school
van het Dalton, de Helen Parkhurst-school, aan de Baambruggenstraat. Zuidwest bestond nog
niet; Den Haag hield op bij de
Leyweg/Medemblikstraat. Daarachter begon voor de jeugd het
Westland met kassen en sloten,
waar je kon vlotje varen, slootje
springen en in de sloot duvelen.
Ook waren er boerderijen met
enge honden en andere spannende aangelegenheden. Een
groot deel van de leerlingen van
de Helen Parkhurst-school ging
verder met het Dalton-onderwijs
en ging over naar de Zuiderpark
Dalton Mulo, aan de Amerongenstraat. Later is deze school
de Louis Hage Mulo gaan heten,
naar de toenmalige directeur
Louis Hage. Het gebouw aan
de Amerongenstraat bleek te
klein om de enorme toeloop
van leerlingen te huisvesten en
86 nieuwe leerlingen werden
‘tijdelijk’ in houten noodgebouwen geplaatst, aan de Harmelenstraat. De leerlingen kregen een
nummer, gevolgd door de letter
A, bijvoorbeeld: 50 A.
Het waren slechts vijf lokalen en
er waren dus ook maar vijf leerkrachten, te weten: Jan Scholten
(Duits, muziek en maatschappijleer), Elly Boer (Engels en
biologie), Carla Lippe (Frans en
aardrijkskunde), Theo Bevelander (geschiedenis) en dhr.
Bakhuijs (wiskunde en handelsvakken). Voor alle andere lessen
(gymnastiek, handenarbeid,
handwerken, fysica/natuurkunde en tekenen) moest je naar het
hoofdgebouw aan de Amerongenstraat. Aangezien dat op de
fiets gebeurde, was het mogelijk
dat het lesuur bijna voorbij was
voordat je daar aankwam. Dat
lag niet aan de afstand, maar aan
de gezelligheid onderweg. Om

hun moverende redenen besloot
de schoolleiding deze vakken
dan ook naar de Harmelenstraat
te halen, waar de volgende
nieuwe leerkrachten lesgaven:
Dolf Heeneman (gym), dhr. Hesterman (handarbeid jongens),
Wietske Mijndersma (handwerken meisjes), Dieneke Eckhart
(fysica), Piet Zorge (tekenen) en
Wim v.d. Heijden (amunuensus).

In het tweede jaar aan de
Harmelenstraat, kwamen de
leerkrachten Lies v.d. Boom,
A. v. Zuijlen (Duits) en dhr.
Schwalbe (handelsvakken) er
bij. Jan Scholten was ondertussen benoemd tot waarnemend
directeur. De werkelijke leiding
van de school was in handen van
conciërge de Hoogh. O wee, als je
te laat was! Dansles was in deze
jaren bijna een verplicht nummer en dat vond plaats onder
leiding van het echtpaar Popti, in
een schoolgebouw aan de Meidoornstraat. Twee keer per jaar
was er een feest, een matinee en
een eindbal, waar je ouders naar
je vorderingen konden kijken.
Beide vonden plaats in één der
zalen van de voormalige Haagse
Dierentuin aan de Zuid Hollandlaan, waar nu het provinciehuis
staat. Het was een vrije school;
er mocht veel en daar werd door
de pubers dankbaar gebruik
(lees: misbruik) van gemaakt.
Er waren fiets(puzzel)tochten
onder leiding van Heeneman
en Hesterman. Deze waren erg
gezellig, omdat de fietsgroepjes
altijd gemixt waren (j/m). Het
kwam dan ook voor dat van
sommige groepjes, bij de diverse
meldpunten, tot laat op de dag
niets vernomen werd.
Niet te vergeten zijn de kampeerweekenden in Den Briel met
onder andere Peter van Roon,
Ton v.d. Hil, Frits Watjer, Wim
Weber, Henk Hofland, Don de

De Passage na de grote brand op 9 april 1990. Foto: archief Jan van Es.

Klassenfoto, 1961

Groot, Hans Doggenaar, Dio v.d.
Tuijn en Rob Mindé, eerst op
de fiets en later op de Puch. ’s
Avonds gingen we op de Puch
naar het dorp, om indruk te
maken op de plaatselijke schonen. Kamperen in Kootwijk en
op camping Saxenheim, althans
dat was de bedoeling, maar de
leiding van de camping had niet
dezelfde regels als wij, dus snel
exit. Ik herinner me de schoolreisjes aan boord van MS De
Zeemeeuw. Voetballen in Gorinchem en later knokken met de
dorpsjeugd. Het was een bijna
gemixte slaapafdeling aan boord,
wat voor sommigen uitmondde
in een vervroegd retourtje naar
huis. Later met dezelfde boot
naar Duitsland.
Na twee jaar werd de school
zelfstandig, onder leiding van directeur Piet Scholten en verhuisde naar De Rade 127. Het werd
de 2e Dalton Mulo ‘Cornelis
Planting’. Cornelis Planting was
een Fries, die deel uitmaakte van
een commissie die heeft onderzocht, in hoeverre het mogelijk
was om het Dalton onderwijs in

Kamperen in den Briel

het Mulo-systeem in te passen.
Schoolkrant t Radertje zag het levenslicht. Er was een judoteam,
onder leiding van Bevelander,
met René Offers, Ed Loof, Wim
Weber, Wouter Klaversteijn,
Niels Schuilenga, Wim Jautze,

er een demo gym-team en kon
je meedoen aan sportdagen en
ik herinner me veel feestjes bij
elkaar thuis, met het befaamde
spelletje ‘pluisje blazen’. En ja, zo
tussendoor werd er ook nog iets
aan de schoolvakken gedaan.

Schoolelftal tijdens Paastoernooi

Henk Hofland, Hans v.d. Oest
en Rob Mindé. Een voetbalteam
met Evert Zietse, Ton v.d. Hil,
Don Brookman, Arnold Waldsmit, Wim Weber, Henk Hofland,
Ed Loof, Michel v.d. Loop, Cees
den Dulk, Jan Uiterwijk en Rob
Mindé. Een basketbalteam met
Wim Jautze, Jan Bovenlander,
Evert Zietse, Ed Loof, Henk Hofland en Rob Mindé. Verder was

In 1985 hield de Cornelis Planting op te bestaan en ging op in
het Simon Stevin College aan de
Zuidlarenstraat, alwaar leerkracht Elly Boer tot de directie
toetrad. Het gebouw aan De
Rade werd in 2006 gesloopt,
er staan nu woningen. Hoewel
er nog erg veel zou kunnen
worden verteld, sluit ik af met
het gegeven dat de nog levende
Atjes uit 1959 dit jaar 75 hopen
te worden. Een mooie gelegenheid om elkaar nog eenmaal te
zien. Helaas zijn er al een groot
aantal Atjes overleden, van de
nog levenden zijn er al veel
gevonden. Binnenkort volgt een
oproep in deze krant met de
namen van de Atjes die (nog)
spoorloos zijn.
Ro(bert) Mindé
romin@ziggo.nl

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

3

2

1

4

Puzzelpagina
bij
konbelse
ing
hal
sju
k

6

5

9

8

12
11

7

17
16

15

14

18
22

21

0

26

25

19

1

36

35

37

15
39

25

47

46
50

53

30

51

37

bar
e
pijnns-

Eur
34
o
lan pees
d

45

5

11

6

de

45

44

st
de aat in
V.S
.
2

13
sch
17
an

na18
z

27

n

28
33

47
53

g

g
heurote
vel
7

naa

19

35

gr43
a
mappenker
grie50
51
zel

vre

es

hou

din

60
dro
beeomld
boo
m

68

ra
11 vure

34

ste
sooenrt 49

48
54

59
bu
l isve
65ichtingr-

10

n

29
5

42

46

wo
vocndht
58

gei

g

55
61

62

63

blo

m

s

ek

kna

57

ijd

ijze

2

36

1

29

52

26

55

7

SUDOKU

9 7

3

5 6
1
6
4
9
7
4
2 5
8 9
8
7 4
3
1
1
7
9
3
6

5
9 3 7 6
6
5
8
6
5 8

3
4

8 5
8
9
3
1 7
4 1
1 6

8

3 9 7

9

Wij
agdfeliciteren de prijswinnaars van de vorige editie:
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1. M.E.
Groenendijk te Zoetermeer8
2. J.G. van der Ent te Den Haag
3. Helen Korteland te Ter Heijde 5
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Verticaal: 1 geleerd; 2 bedrijfsvorm; 3 een weinig; 4 wreed heerser; 5 ik; 7 pl. in Gelderland;
8 herkauwer; 9 deksel; 10 voorzetsel; 11 berouw; 15 tijdmeter; 17 stuk stof; 18 voordat;
19 knaagdier; 21 lidwoord; 23 mondeling; 24 numero; 26 kosten koper; 27 op elkaar;
28 roofvogel; 29 of dergelijke; 30 hoofddeksel; 32 olm; 34 gravin van Holland; 36 6aanwijzend vnw.;
41 oude lengtemaat; 43 circa; 46 in memoriam; 48 vierhandig zoogdier; 49 zouteloos; 51 slee;
52 schildergerei; 53 klankbekken; 55 vechtsport; 57 pit; 59 bijbelse figuur; 60 lidwoord;
62 nachtvogel; 63 afslagplaats bij golf; 65 Gedeputeerde Staten; 67 motorschip.
47

€

4

Horizontaal: 1 ladekast; 6 nadeel; 12 8vlek; 13 zandheuvel; 14 aan zee; 16 soort kabouter;
18 zwemvogel; 19 insect; 20 amfibie; 22 wees gegroet; 24 voordeel; 25 deel v.h. hoofd; onde
rbev
rich bier;
27 zangspel; 29 vrouwelijk dier; 30 muziekschijfje;
31 vogel; 33 wiel; 35 de dato; 37 Engels
t
gin lie38 ontzag; 39 maand; 40 riv. in Italië; 41 pl. gin Gelderland; 42 Ned. voetbalclub; 44 luitenant;
wo
45 geneesmiddel; 47 naaigerei;
bloeiwijze; 52 water in Utrecht; 54 op de wijze van; 56 recht
pla on50
ats vaarwater; 58 zuster; 59 vergrootglas;
61 vogel; 64 ter inzage 65 verlegenheid; 66 hetzelfde;
68 Italiaans gerecht; 69 bloeiwijze.
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Oplossingen vorige editie:
3 4 9
Zweedse Puzzel: Nieuwsbrief*, Sudoku: 8 - 4, Kruiswoord:
Bezorgen
*Er is in de Zweedse puzzel helaas een foutje geslopen, nr 13stond op
de verkeerde plek. Onze excuses hiervoor.
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Het voormalige
havenkantoor aan de
Bierkade is weer in gebruik
genomen als havenkantoor
voor De Ooievaart. Met het
kantoor als thuisbasis, laten
ze je graag de mooie stad
vanaf het water zien.
PETER DUIVESTEIJN
DE OOIEVAART
BIERKADE 18
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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.
Gastvrijheid staat bij ons centraal, daarom is het crematorium alle dagen
in de week beschikbaar. Ook de tijdsduur van de dienst stemmen
wij af op uw behoeften.

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

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

