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Herinneringen 
aan de oecume-
nische MEAO

Kerstviering op de 
planken

Eropuit!

Boerendochter 
wordt een veel-
zijdig kunstenaar

Na het vertrek van de Sint en 
zijn aanhang terug naar Spanje, 
begonnen de voorbereidingen 
op de kerstdagen. Aanvankelijk 
met uitsluitend echte bomen 
en kaarsen natuurlijk. Die 
boom werd vrij laat aange-
schaft, soms zelfs pas op de 
dag voor kerst. Deels omdat hij 
dan langer meeging en deels 
omdat de prijzen lager lagen. 
Mijn schoonvader ging zelfs 
pas naar de Haagse Markt als 
de kerstbomenverkopers bezig 
waren met opruimen van de 
restvoorraad. “Dan kreeg ik ze 
altijd voor niets mee”, zei hij 
ter verklaring. Overigens was 
mijn ma er al van overtuigd dat 
je glycerine moest toevoegen 
aan het water in de kerstboom-
standaard, want dan bleef-ie 

langer fris en viel hij niet zo uit. 
Zo gebeurde het dus in ons huis 
aan de Zuiderparklaan. Later 
heb ik dat ook lang volgehou-
den en ik moet toegeven dat 
ze gelijk had. Tot het moment 
waarop de kunstbomen de 
macht grepen overigens, toen 
was glycerine niet meer nodig. 
Terzijde: het fabriceren van 
een kerstdorp of op z’n minst 
een kerk in de sneeuw, is al 
een oude gewoonte. Althans, 
ik kan mij herinneren dat mijn 
pa altijd zijn uiterste best deed 
om elk jaar een nieuw ontwerp 
te maken en dat hij apetrots 
was op zijn werkstukken. Die 
waren een getrouwe kopie van 
de echte kerken, maar wel wit 
natuurlijk, want dat paste beter 
bij het jaargetijde. 

Het sneeuwde in die jaren 
ook weleens met kerst, een 
decor dat we nauwelijks meer 
kennen. Naar mijn idee heeft 
het in 2010 voor het laatste 
gesneeuwd. Die kerkjes werden 
door mijn pa overigens voor-
zien van verlichting. Nee, geen 
LED of ander modern spul, dat 
was er in de jaren vijftig en 
zestig nog niet. In plaats daar-
van gebruikte hij van die grote, 
platte batterijen die hij met een 
snoertje verbond met kleine 
(�iets-)lampjes. En dan was 
er licht achter de rode ramen, 
want in zijn optiek moesten de 
mini-kerken wel voorzien zijn 
van rode raampjes. Dat rood 
had wellicht meer met zijn 
politieke voorkeur te maken 
(fervent lid van de PvdA) dan 
met zijn geloofsbasis. Want mijn 
vader vond kerkjes maken wel 
leuk - al was het maar voor de 
sfeer in huis - maar had niets op 
met de kerk en welk geloof dan 
ook. Hij was atheïst pur sang. 
Kerstmis is ook na mijn vertrek 
uit het ouderlijk huis een tra-
ditie gebleven die we als gezin 
koesterden. Een traditie die ik 
ook weer stevig gehandhaafd 
zie bij onze kinderen en inmid-
dels kleinkinderen. Het zat en 
zit nog steeds in de genen.

En als de kerstboom dan weer 
buiten was gezet - in de tijd van 
de kerstbomenjachten waar ik 
eerder over schreef was zo’n 
uitvallende boom zó weg - be-
gon de voorbereiding van Oud 
en Nieuw. Aan de bomenjacht 
deed ik trouwens zelf als jon-
getje niet mee. Daar was ik te 
klein voor en derhalve kansloos 
in de ‘van-man-tot- man’ ge-
vechten. We weten allemaal dat 
het er in Den Haag stevig aan 
toe kan gaan, vooral in de om-
geving van de Goeverneurlaan. 
Van oudejaarsavond herinner 
ik mij natuurlijk vooral het olie-
bollen bakken en het vuurwerk 
op straat. En het sjoelen, dat 
om de een of andere reden heel 
lang deel uitmaakte van het 

‘activiteitenpakket’ op oude-
jaarsavond. Het oliebollen bak-
ken, dat ik mijn pa elk jaar zag 
doen, heb ik als traditie voort-
gezet. Met de hulp van kleinkin-
deren, dat weer wel. Dat zal er 
dit jaar echter niet van komen: 
te weinig gezelschap aanwezig 
om het zelf bakken van oliebol-
len echt nuttig te doen zijn. 
Wat we overigens kunnen 
verwachten van het vuurwerk 
dit jaar, moeten we nog zien. 
Ondanks dat onze kerst en 
oudjaar er ten opzichte van alle 
voorgaande jaren anders uit zal 
zien, wens ik u toch heel �ijne 
dagen toe.

Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl

Kerstboom in Passage. Foto: Claudia van Noord, Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Royal Christmas Fair op de Lange Vijverberg. Foto: Willem Vermeij, Haags gemeentearchief
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e zitten weer aan het begin van (wat mij betreft) de mooiste maand van 
het jaar. In elk geval de gezelligste maand van het jaar. Waar je, als je 
76 bent zoals ik, met veel genoegen op met name het Haagse verleden 

terugkijkt. Het Sinterklaasfeest is nu net achter de rug, we hebben het nauwelijks 
of bescheiden gevierd dit jaar. Althans, niet zoals we het gewend waren als kind, 
ouders of grootouders. In mijn geval is het zelfs de eerste keer dat ik het helemaal 
niet heb gevierd. Momenteel moeten we het even doen met louter herinneringen.

W

December: feestmaand 
van alle tijden
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Adverteren
Wilt u ook adverteren in De Haagse 
Tijden? Vraag naar de mogelijkheden 
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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.
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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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Laan van Meerdervoort 174 
2517 BH Den Haag
www.facebook.com/dehaagsetijden
www.twitter.com/dehaagsetijden
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Uitgave:
Uw krant is elke twee weken in 
een oplage van tenminste 65.000 
exemplaren gratis af te halen op circa 
360 distributiepunten in Den Haag, 
Zoetermeer, Westland, Delft, Midden-
Del�land, Leidschendam-Voorburg, 
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en 
Wassenaar.

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

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.

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.nlOproepjes
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Het sprookjesbos
Het sprookjesbos, waarover 
Emmy Remmerswaal in de 
vorige krant schreef, herinner 
ik mij heel goed. Het mooiste 
vond ik de sneeuwkoningin op 
een eilandje in een vijver. Ik 
heb weleens gehoord dat het 
sprookjesbos de voorloper was 
van De Efteling. De plaats van 
het sprookjesbos was volgens 
mij in Wassenaar, tussen de Wit-
tenburgerweg en de Buurtweg. 
Mogelijk was de ingang bij de 
Stoeplaan. Overigens kwam je er 
niet met de blauwe tram (van de 
NZHVM) maar met de interloka-
le HTM-lijn (de ‘gele tram’). Die 
reed langs de Wittenburgerweg, 
over de Stoeplaan en dan verder 
naar Leiden. In het centrum van 
Leiden kwam de gele tram de 
blauwe tram tegen, die vanaf 
Den Haag via Voorburg en Voor-
schoten naar Leiden reed.
Fred Andrioli
f.d.andrioli@wxs.nl

Het Zeehospitium 
In het najaar van 1965 werd 
ik als jongen van zestien in 
het Zeehospitium te Kijkduin 
opgenomen om te revalideren 

van een verlammingsziekte (de 
ziekte van Guillain Barre). He-
laas ging mijn herstel nogal met 
vallen en opstaan. Vlak na mijn 
opname kwam ik tot overmaat 
van ramp ook nog ten val, waar-
na ik een jaar bedlegerig werd. 
Uiteindelijk heb ik bijna vijf jaar 
in het Zeehospitium doorge-
bracht. Pas in de zomer van 
1970 werd ik als twintigjarige 
uit het Zeehos ontslagen en kon 
weer deel uit gaan maken van de 
‘normale’ maatschappij. Geluk-
kig was ik wel volledig hersteld. 
Hoewel het geen pretje was om 
dit te moeten doormaken, heb ik 
ook veel positieve �ijne herinne-
ringen aan die tijd. Graag zou ik 
in contact komen met medepa-
tiënten of personeel die mij in 
die periode gekend hebben, om 
herinneringen op te halen.
Peter v.d. Merwe
pvandem@hotmail.com

Lenie Arkestein
Ik ben op zoek naar Lenie 
Arkestein. In 1965 was zij een 
tijdlang mijn vriendinnetje. 
Lenie woonde op de hoek van de 
Anthonie Heinsiusstraat en de 
van Beverninckstraat, waar haar 

ouders een melkzaak hadden. Ze 
moet nu ongeveer zeventig jaar 
zijn. Wie kan mij helpen haar te 
vinden?
Cor den Heijer
cor.denheijer@gmail.com

Bas v.d. Rest
Wat heerlijk om te lezen, het ar-
tikel van Ruud Roeleveld op de 
voorpagina van De Haagse Tij-
den van 24 november. Zelf had 
ik bij Bas v.d. Rest gitaarles van 
Hans Vermeulen, die toentertijd 
van plan was een band op te 
richten, Sandy Coast. Dat was 
begin jaren zestig. En toen gaf 
hij geen gitaarles meer bij Bas 
en rotzooide ik zelf maar wat 
aan. Mijn eerste gitaar kocht ik 
bij Bas v.d. Rest (zie foto). 

De gitaar heb ik nog bewaard! 
Bas v.d. Rest heeft inderdaad 
veel invloed gehad in de wereld 
van de muziek. Later in de jaren 
zeventig begon ik in het West-
einde nr.18 een kindertheater. 
Mooie herinneringen heb ik aan 
het Westeinde in Den Haag, en 
vooral aan Bas v.d. Rest!
Len van der Maaten
lenvandermaaten@kpnmail.nl

Terug in Den Haag
Ik ben opgegroeid in Den Haag 
en heb er zodoende vele herin-
neringen liggen. Zo werd men 
op 1 april via de krant groot-
schalig in de maling genomen, 
zodat alle krantenlezers naar 
bijvoorbeeld het strand gingen, 
waar iets wonderbaarlijks zou 
gebeuren. Ook herinner ik mij 
de echte uitverkoop en mensen 
die de avond van tevoren voor 
de winkel gingen zitten om een 
bankstel voor één gulden te 

kopen. En Sinter-
klaas die met Zwarte 
Piet in de Bijenkorf, 
Heck of andere zaken 
verschenen om uit te 
delen aan de kinde-
ren. Ook de prachtig 
versierde Sinterklaas 
etalages van V&D en 
de Bijenkorf, die met 
elkaar wedijverden. 
De tijd dat je op de 
katholieke school 
een rok over je (drol-
lenvangers) broek 
moest dragen in de 
strenge winters. Van 
Sjors en Sjimmie, 
Moriaantje zo zwart 
als roet, Lucky Luke 
met zijn sigaret, en 
de snoepverkoper op 
de (toen) boekenmarkt, die riep: 
“Pinda, pinda poep chinees!” 
Nu, na dertig jaar in Frankrijk 
te hebben gewoond, kom ik hier 
weer wonen en ik zie: er is in al 
die jaren veel veranderd…  
C. Pezaro
cor.mau@hotmail.com

Sprookjestuin
In De Haagse Tijden van 24 
november las ik het oproepje 
over het Sprookjesbos Clingen-
dael. Emmy Remmerswaal 
schrijft dat haar man en zij zich 
afvroegen of dat echt in Clin-
gendael was of bij de ANWB. 
Geen van beiden was het 
geval. Het lag namelijk in Park 

Oosterbeek, waar daarvoor de 
Filmstad was, en het heette de 
Sprookjestuin. Als jongen ben 
ik er in de jaren vijftig een paar 
keer met mijn moeder en mijn 
veertien jaar oudere, jongste 
zuster in geweest. En een keer 
met mijn schoolvriendinnetje, 
in de zomervakantie van 1953. 
Van al die bezoeken kan ik me 
niet veel meer herinneren, al-
leen vaag dat het ’s avonds heel 
sprookjesachtig verlicht was. 
Ik heb een wegwijzer in die 
Sprookjestuin bewaard, met de 
entreekaartjes uit 1953. In de 
wegwijzer staan de sprookjes 
die in de tuin waren uitgebeeld.
Henk Kuilder
hjgkuilder@ziggo.nl
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Haags Mopje
Ik bestel een kof�ie in zo’n kof�iehuis bij de markt en krijg een 
kop die niet te haggelen is. Ik zeg tegen die ober: “Joh, die kof�ie 
is vast van gisteren, ik wil een kof�ie van vandaag.” Zegt die 
vent: “Dan moet u morgen komen!”
 
Elza van der Zalm  
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.

Een foto van toen 

wandelend naar de wolken met de weemoed aan mijn voeten
schept de verkoeling van het water een mooi welbehagen
 
snijdend door de lucht geven krijsende meeuwen een zanderig 
vergezicht de beeltenis van de dag    
 
avonturen in het brein maken zonnige voetafdrukken in het natte zand
de weg naar kinderlijk onbekommerdheid bereikend
 
om het zand echt te voelen
de zee intens te ruiken
wolken fantasierijk te beleven
de foto van toen weer te zien

loop ik hier
aan het Kijkduinse strand
 
Ruud Weber
ruudweb@casema.nl
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Werkweek in het buitenland
Op de MEAO kon je na een 
gemeenschappelijk basisjaar 
kiezen uit de volgende drie rich-
tingen: bedrijfsadministratie, 
juridisch of secretarieel. Deze 
laatste richting werd het meest 
gekozen door de dames, die 
toen ondervertegenwoordigd 
waren. Aangezien het vak reke-
nen mij wel lag, koos ik voor de 
richting bedrijfsadministratie. 
Het was een gezellige school, 
wat onder andere bleek uit de 
‘scholieren top 15’ die door klas 
2A - waarin ik toen zat - was 
ingediend en werd uitgezonden 
op radio Veronica door Rob Out. 
Er werd zelfs een werkweek in 
het buitenland georganiseerd 
en voor mij was de bestem-
ming Munster in Duitsland. 
Ons groepje van drie personen 
moest hier een detailhandel 
bezoeken en er vervolgens een 
verslag in het Duits van maken. 
Al die verslagen zijn uiteinde-
lijk gebundeld in het boekje 

Münster Zeitung. Ik kan mij nog 
herinneren dat het weer erg 
onstuimig was; net voordat wij 
naar Duitsland afreisden, was 
het zendschip Veronica aan de 
grond gelopen op het strand 
bij Scheveningen (op 2 april 
1973). De leraar Duits, Hans van 
Nieuwkerk, had er veel energie 
in gestoken om deze werkweek 
te organiseren.

Stage bij NSEM
In het tweede jaar werd er van 
je verwacht dat je gedurende 
een periode van zes weken sta-
ge zou lopen. Ik kwam terecht 
bij de Nederlandsche Standard 
Electric Maatschappij (NSEM, 
onderdeel van het ITT-concern). 
Deze was toen gevestigd aan 
de 1e Van der Kunstraat 288-
292, waar telefooncentrales 
werden vervaardigd. Ik moest 
kostprijsberekeningen maken 
op basis van overzichten van 
de benodigde onderdelen. Er 
werd al gebruikgemaakt van 

een eenvoudige computer met 
magneetkaarten, waar ook de 
gegevens op werden uitgeprint.
 Het kantoorgebouw van NSEM 
uit 1967 veranderde na een 
grootscheepse renovatie (afge-
rond in 1990) in complex De 
Pionier. Aanvankelijk voor de 
verhuurd van kantoorruimte en 
nu worden er kamers verhuurd 
aan studenten. 

Schoolfeesten
Ik weet nog dat tijdens mijn 
studieperiode een klasgenoot 
van mij een wedstrijd won met 
de naam ‘Tinbergen college 
voor de oecumenische MEAO’, 
naar de econoom Jan Tinbergen 
die in 1969 de Nobelprijs voor 
economie ontving. In het derde 
studiejaar koos ik voor de vrije 
richting, de bedrijfs-administra-
tieve richting met één extra vak, 
waarvan ik meen dat dit Duits 
was. Die richting bood de beste 
mogelijkheden voor doorstu-
deren aan de lerarenopleiding 
of HEAO. Van de schoolfeesten 
herinner ik mij dat er dan een 
andere school werd uitgenodigd 
waar meer dames opzaten. Die 
schoolfeesten werden georga-
niseerd op andere locaties, 
zoals op Duinrell en in dansge-
legenheid De Marathon (eind 
jaren 40 opgezet door de familie 
Ooms aan het einde van de De 
Savornin Lohmanlaan en in 
1972 verhuisd naar de Wijndae-
lerweg in Ockenburgh).

Wat verder nog
Wat mij verder nog helder voor 
de geest staat is dat je op de 
MEAO een diploma blind typen 
kon halen. Dit is mij helaas nooit 
gelukt, waar ik in dit digitale 
tijdperk nog weleens spijt van 
heb. Daarnaast werd er op een 
gegeven moment een talenprac-
ticum ingevoerd. In de pauzes 
werd het zogeheten kaartspel 
‘bluffen’ gespeeld, waarbij me-
nigeen wat extra dubbeltjes kon 
verdienen. Vlakbij het school-
gebouw was een kof�ietent, die 
regelmatig door studenten werd 

bezocht voor een broodje bal 
of kroket en een kop kof�ie, en 
waar we wat speelden met de 
eenarmige bandiet. Mijn herin-
neringen aan de leerkrachten 
is dat ze goed waren, maar wel 
streng, wat nog weleens straf-
werk opleverde in de vorm 
van aanvegen van de gang 
of aanverwante schoonmaak-
activiteiten.

Tot slot
In de jaren tachtig ben ik nog een 
keer teruggekeerd op de MEAO 
aan de Weesperstraat op verzoek 
van huidig directeur Hans van 
Nieuwkerk. Dit om de studenten 
te informeren over de mogelijk-
heden met het MEAO-diploma. 
Na de MEAO en militaire dienst 
volgde ik de HEAO-opleiding 
Bedrijfs-Informatica (aan de Ho-
gere Economische School J. van 
Zwijndregt aan het einde van de 
Beeklaan, waarvan het pand er 
nog staat, maar de HEAO is opge-
gaan in de Haagse Hogeschool). 
Ik werkte toen enkele jaren bij 
het Dr. Reinoud Computercen-

trum van PTT in Leidschendam 
als systeemontwikkelaar. Daar-
naast studeerde ik als avondstu-
dent Bedrijfseconomie aan de 
Erasmus Universiteit. De basis 
voor al dit doorstuderen was 
toch gelegd op de MEAO. Begin 
21ste eeuw is het Tinbergencol-
lege opgegaan in het Mondriaan 
college. Hans van Nieuwkerk was 
ook een van de directeuren van 
dit nieuwe MBO-college. Ik kan 
niet anders dan opmerken dat in 
de afgelopen vijftig jaar er zowel 
in het onderwijs als in de huis-
vesting van scholen en bedrijven 
een en ander is veranderd…

Piet Goeyenbier
Piet.goeyenbier@ziggo.nl 
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Herinneringen aan de oecumenische MEAO 
anaf medio 1971 tot medio 1974 heb ik de oecumenische MEAO aan 
de Weesperstraat 85 bezocht. Daarvoor volgde ik de MULO, aan de 
Benedictus MULO te Rijswijk. Dit gebouw staat er nog, maar wordt nu 

gebruikt door culturele organisatie Trias. De MEAO bestond nog maar kort en 
het was toen pas recent gevestigd aan de Weesperstraat. Het zat in de meest 
westelijke vleugel van een carré aan schoolgebouwen, met binnenin een gigan-
tisch grasveld waar de buitensporten op plaatsvonden. Helaas is de vleugel 
Weesperstraat 85/ Hilversumsestraat begin jaren negentig gesloopt en vervan-
gen door woningbouw. Onze naaste buur destijds, de Anne Frank Mavo (geves-
tigd op nummer 87) is er ook niet meer. Het pand uit 1931 bestaat nog wel en 
wordt nu gebruikt door welzijnsorganisatie Middin. 

V

De ingang van MEAO, Weesperstraat 85. Foto: H. van Nieuwkerk (oud-docent Duits en directeur MEAO 
Tinbergen college)

Ikzelf in de periode van mijn stage bij de NSEM

Weesperstraat 85. Het middenterrein met het grote sportveld, waar nu een korfbalvereniging KV Ready 
(Achillis) gevestigd is. Op de achtergrond woningen, waar voorheen de vleugel van de MEAO was.

NSEM kantoor in de 1e v.d. Kunstraat 288-292. Foto: collectie Haags Gemeentearchief
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Senioren-
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Volledig verzorgd!
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ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN
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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96

Crossover stapt wel héél
gemakkelijk in en uit

Maak een proefrit:
070 - 329 70 51

Showroom & verkoop:
Zichtenburglaan 76-82

45
KM

Crossover stapt wel héél
gemakkelijk in en uit

www.autohoutwijk.nl

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

MEDEN & PERZEN
PERZISCHE TAPIJTEN - SINDS 1975

Molenstraat 7 (zijstr. Noordeinde) ● Den Haag ● 070-310 69 754
 info@meden-perzen.nl  ● WWW.MEDEN-PERZEN.NL  

 
ZÉÉR SCHERPE 
PRIJZEN EN EEN 
ENORME KEUZE

de haagsche
glashandel bv

www.haagglas.nl
WEGASTRAAT 19 t/m 21 - DEN HAAG (DE BINCKHORST)

AVOND- NACHT- EN WEEKEND SERVICE
Onze servicedienst is 24/7 bereikbaar voor het leveren en zetten van glas.

DE VOLHARDING, 
SAMEN VOOR ELKAAR

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

GEZOCHT VRIJWILLIGE CHAUFFEURS M/VGEZOCHT VRIJWILLIGE CHAUFFEURS M/V
De Volharding heeft een samenwerkingsverband met Florence waar wij onze vrijwillige 
chauffeurs ter beschikking stellen om dagelijks mensen naar een ontmoetingscentrum 
te brengen. 

HET VERVOER IS VOOR DE LOCATIES FLORENCE MARIAHOEVE, RIJSWIJK 
EN LEIDSCHENDAM. Belangrijk en verantwoordelijk werk waar wij mensen voor 
nodig hebben die om kunnen gaan met meest oudere cliënten, sommige met een 
beperking. Wij rijden met moderne aangepaste Mercedes Sprinter automaat bussen 
voor 8 passagiers. 

WIJ VRAGEN
• Rijbewijs B
• Beschikbaar voor twee dagdelen. In de ochtend van 8.00 tot ca. 10.00 uur. 

In de middag van 15.00 tot ca. 17.00 uur. In overleg  ook aangepast aan uw wensen.
• In het bezit van een mobiele telefoon, Email of WhatsApp is belangrijk voor de 

bereikbaarheid.
• Ervaring met rolstoelvervoer is een pré maar niet noodzakelijk.

Wij geven al onze chauffeurs begeleiding en een korte training.

WIJ BIEDEN
• Een vergoeding van 4,50 euro per uur tot een maximum 141 euro per maand. 

Belastingvrij ook als u AOW of een uitkering heeft wat wettelijk is vastgesteld. 
Totaal tot maximaal 1700 euro netto per jaar.

• Een gezellige, informele en dankbare werkomgeving.
• Informatie om chauffeur te worden? Bel tijdens kantooruren 070-221 05 82. 

steunentoeverlaat@devolharding.nl

Wij helpen u
ook in deze tijd
graag op weg!

Heeft u vragen over o.a. zorg,
geldzaken, welzijn, mantelzorg

of vrijwilligerswerk? 
Wij bieden hulp en ondersteuning.

www.servicepuntxl.nl

T. 070 399 42 41 
W. utsvandergeest.nl 

■ Verhuisdirigente
■ Handyman
■ Inboedelopslag
■ Woningstoffering

Speciale service voor senioren

■ Zorgverhuizingen
■ Particuliere verhuizingen
■ Kunst- en antiekservice
■ In- en uitpakservice
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MEDEN & PERZEN
PERZISCHE TAPIJTEN - SINDS 1975

Molenstraat 7 (zijstr. Noordeinde) ● Den Haag ● 070-310 69 754
 info@meden-perzen.nl  ● WWW.MEDEN-PERZEN.NL  
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Een andere geliefde bezigheid 
binnenshuis was het maken van 
werkstukken voor de jaarlijkse 
tentoonstelling op school. Zo’n 
werkstuk maken deed je samen 
met een paar klasgenoten. Met 
vriend Joop heb ik ooit een 
vliegtuig en een schip ingele-
verd. Waar we echter het meest 
plezier aan beleefden, was het 
oefenen voor de toneeluitvoering 
op school. Voor de kerstviering 
van de Linnaeusschool, direct 
voorafgaande aan de start van de 
kerstvakantie, werd iedere klas 
gevraagd naar eigen idee een 
toneelstukje te bedenken en dit 
tijdens de viering op te voeren. 
Voor het oefenen waren we 
aangewezen op een woning met 
veel ruimte. Joops ouders hadden 
een zogeheten eengezinswoning: 
een zelfstandige woning die ge-
acht werd een doorsneegezin te 
kunnen herbergen. De vader van 
Joop was leraar en zijn moeder 
maakte deel uit van een amateur-
toneelgezelschap. Beiden waren 
altijd volop bereid onze creati-
viteit te stimuleren en hun huis 
daarvoor open te stellen.
Op de zolderverdieping van het 
pand konden we volledig onze 
gang gaan. We mochten de hele 
zolder als het ware verbouwen 
en alle spullen en kleding die 
daar lagen opgeslagen naar eigen 

inzicht gebruiken. De toneel-
stukken, althans wat daarvoor 
moest doorgaan, regisseerden we 
zelf. De oefensessies eindigden 
in de regel in een gigantische 
puinhoop. De kleding van Joops 
ouders, met inbegrip van de 
lingerie van de vrouw des huizes, 
lag over de hele zolder verspreid. 
De moeder van Joop, het was 
een schat van een mens, zag het 
allemaal met een glimlach aan. 
Ze moet veel geduld met ons heb-
ben gehad, want het kwam nooit 
voor dat het toneelgezelschap 
een gesloten deur bij haar vond.
Een keer heb ik de regie volledig 
in eigen handen genomen. Gedre-
ven door mijn vrome vader, die 
ouderling was bij de Bethlehem-
kerk aan de Laan van Meerder-
voort. Geïnspireerd door zijn 
eindeloze, Bijbelse preekjes, die 
ik jarenlang over mijn hoofd uit-
gestort had gekregen, regisseer-
de ik het toneelstuk De Heer is 
mijn Herder. Gezien het moment 
van opvoering, de kerstviering, 
vond ik het wel op zijn plaats om 
met een stichtelijk stuk op de 
proppen te komen. Iets waar de 
kinderen, zo vlak voor de vakan-
tie, christelijke moed uit konden 
putten. Tenslotte werd er op de 
openbare Linnaeusschool niet 
noemenswaardig veel aandacht 
besteed aan het doen en laten 

van de Heer. Het stuk moest kort 
en krachtig zijn. Om verzekerd te 
zijn van de juiste toonzetting had 
ik mezelf de hoofdrol toebedeeld.

Het idee voor dit drama was in 
mij opgekomen doordat ik op 
Joops zolder een fors, blauw 
dekzeil en een grote hutkoffer 
had aangetroffen. Voorts had ik 
er een oude, lange, groene jas 
en een �linke stok gevonden. 
Met die attributen voor ogen, 
kwam de gedachte aan Mattheüs 
8:23-27 in mij op. Het beeld van 
Jezus, die zonder vrees over het 
Meer van Galilea struinde terwijl 
zijn leerlingen, gezeten in een 
bootje, zijn schreden angstvallig 
volgden. Dat zeil kon mooi een 
wateroppervlak voorstellen en 
de hutkoffer een boot. Ik bedacht 
dat op iedere hoek van het zeil 
een van de acteurs plaats zou 
moeten nemen om het zeil op en 
neer te bewegen. Hierdoor zou 
het beeld van een soort golfslag 
ontstaan. Gelijktijdig zouden 
deze spelers de longen uit 

hun lijf moeten blazen om een 
straffe wind te simuleren.
Verder bedacht ik dat de rest van 
het gezelschap zoveel mogelijk 
plaats zou moeten nemen in de 
hutkoffer, aldus Jezus’ discipelen 
voorstellende. Zij die niet meer 
in de boot pasten, moesten zich 
maar aan de randen van het 
zeil opstellen en uit alle macht 
meehelpen blazen en rukken aan 
het zeil.
Terwijl ik, als de goede Herder, 
ten tonele verschijn en onver-
schrokken het meer betreed, 
was het mijn idee om de opva-
renden uit volle borst psalm 23: 
De Heer is mijn Herder te laten 
zingen. Onder het gezang zou ik 
vastberaden op de boot afste-
venen en de angstige discipelen 
toeroepen: “Rustig maar, ik ben 
het, jullie hoeven niet bang te 
zijn”. Direct na de uitspraak van 
deze zalvende tekst zou het 
doek moeten vallen. Tijdens de 
�inale uitvoering, op weg naar 
de boot, heb ik nog even met het 
idee gespeeld om het publiek, 
inclusief mijn toneelgezelschap, 
op het verkeerde been te zetten 
door de schepelingen toe te 
roepen: “Wees maar gerust mijn 
kind, ik ben de goede Sint”. Daar 
zag ik toch maar vanaf. Ik wilde, 
zo vlak voor de viering van Zijn 
verjaardag, niet de toorn van de 
Heer op mijn hals halen door 
publiekelijk de spot met Hem te 
drijven.

Met opgeheven hoofd liep ik op 
de boot af. De spanning onder 
de toeschouwers was om te 
snijden. Luid toegezongen door 
mijn discipelen met “De Heer 
is mijn Herder”, merkte ik dat 

ik voor het eerst in mijn leven 
te kampen had met een erectie. 
Ik was pas twaalf jaar. Gelukkig 
had ik een ruim zittende, lange 
jas aan. Toen ik vlakbij de boot 
was aangekomen en mij tot 
de discipelen wendde met de 
troostende woorden: “Rustig 
maar, ik ben het”, werd ik in mijn 
voordracht hinderlijk onderbro-
ken door ferme scheten die over 
het Meer van Galilea schalden. 
Deze ruften kwamen uit de hoek 
van de windmakers. Kennelijk 
had het naar buiten persen van 
lucht een aantal blazers parten 
gespeeld. Lucht van een infe-
rieure kwaliteit had een ander 
ventiel gezocht en gevonden. De 
atmosfeer was bedorven. Zowel 
qua ambiance als qua geur. De 
gespannen stemming in de zaal 
sloeg direct om in buldergelach. 
De menigte achter mij lag krom 
van het lachen. Ik wist niet hoe 
gauw ik achter de coulissen 
moest verdwijnen. Van mijn 
eerste erectie was niets meer te 
bespeuren.

Terwijl ik uit het zicht was ver-
dwenen, hield het lachen in de 
zaal aan en ging ten slotte over 
in een luid applaus. Mijn tijdelijk 
aangenomen naam werd luid 
gescandeerd. Toen ik me weer 
op het toneel waagde, was een 
staande ovatie mijn deel. In mijn 
kruis voelde ik toen ook weer 
iets opstaan.
Wat de opvoering van een 
indrukwekkend drama had 
moeten worden, draaide uit op 
een vertoning van een platvloer-
se klucht. Jaren later, toen mijn 
broer Charles en ik mijn ouders 
boven het hoofd waren uitge-
groeid, zongen mijn ouders met 
z’n tweeën nog wel eens heel 
vroom “De Heer is mijn Herder”. 
Direct na deze aanhef zongen 
wij dan: “Dat helpt je geen stap 
verder”.

Bert Plomp
albertplomp@gmail.com

omer en winter, van ‘s morgens vroeg tot zonsondergang was ik 
voeger op straat te vinden. Met een korte onderbreking voor eten 
en schoolbezoek. Binnen spelen wilde ik ook wel, maar daar was 

geen plaats voor. Bovendien was er weinig tot niets te beleven. Mijn vrienden 
waren immers allemaal buiten. Als ik al binnenshuis verbleef, werd ik vaak 
het huis uit gemieterd omdat mijn ouders rust aan hun hoofd wilden hebben. 
Om binnen te spelen met wat vriendjes, had je ruimte nodig. In Laakkwartier 
kwamen daar weinig huizen voor in aanmerking. Als je er al in slaagde ergens 
binnen te dringen, dan hield dat meestal in dat je, onder scherp toeziend oog 
van de vrouw des huizes, op de vloer van de huiskamer 
een klein spelletje kon doen. Spelletjes als Hengel-
sport, Hoedje Wip en Mens Erg Je Niet.

Z

Bethlehemkerk aan de Laan v. Meerdervoort. Foto: J.F.H. Roovers, coll. Haags Gemeentearchief

Toneeluitvoering. Foto: C. de Boer, Wikimedia

Kerstviering op de planken
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NEEM DEEL AAN 
HET DEPOSITOFONDS 
VAN DE VOLHARDING
Veel mensen willen hun nabestaanden niet 
opzadelen met hoge uitvaartkosten. Begrĳpelĳk, 
een gemiddelde uitvaart kost al snel meer dan 
€ 5.000. Deelname aan het Depositofonds van 
De Volharding biedt hiervoor een passende 
oplossing met veel zekerheid.

  U ontvangt € 250,- uitvaartkorting bĳ een 
uitvaart verzorgd door CUVO uitvaartzorg.
Jaarlĳks ontvangt u rente.
U kunt flexibel bĳstorten.
Deelname is kosteloos.

Vragen over uitvaarten?
Bezoek gratis en vrĳblĳvend ons spreekuur:
Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur op de
Roggeveenstraat 141, hoek Prins Hendrikstraat.
Kĳk voor andere spreekuren op www.cuvo.nl.

Word lid van De Volharding en neem deel aan het Depositofonds! 
Bel 070 221 05 80 of ga naar www.devolharding.nl/depositofonds

DE VOLHARDING
SAMEN VOOR ELKAAR

3913.19 Adv depositofonds 123x141mm v4.indd   2 16-05-19   13:57

NEEM DEEL AAN 
HET DEPOSITOFONDS 
VAN DE VOLHARDING
Veel mensen willen hun nabestaanden niet 
opzadelen met hoge uitvaartkosten. Begrĳpelĳk, 
een gemiddelde uitvaart kost al snel meer dan 
€ 5.000. Deelname aan het Depositofonds van 
De Volharding biedt hiervoor een passende 
oplossing met veel zekerheid.

  U ontvangt € 250,- uitvaartkorting bĳ een 
uitvaart verzorgd door CUVO uitvaartzorg.
Jaarlĳks ontvangt u rente.
U kunt flexibel bĳstorten.
Deelname is kosteloos.

Vragen over uitvaarten?
Bezoek gratis en vrĳblĳvend ons spreekuur:
Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur op de
Roggeveenstraat 141, hoek Prins Hendrikstraat.
Kĳk voor andere spreekuren op www.cuvo.nl.

Word lid van De Volharding en neem deel aan het Depositofonds! 
Bel 070 221 05 80 of ga naar www.devolharding.nl/depositofonds

DE VOLHARDING
SAMEN VOOR ELKAAR

3913.19 Adv depositofonds 123x141mm v4.indd   2 16-05-19   13:57

NEEM DEEL AAN 
HET DEPOSITOFONDS 
VAN DE VOLHARDING
Veel mensen willen hun nabestaanden niet 
opzadelen met hoge uitvaartkosten. Begrĳpelĳk, 
een gemiddelde uitvaart kost al snel meer dan 
€ 5.000. Deelname aan het Depositofonds van 
De Volharding biedt hiervoor een passende 
oplossing met veel zekerheid.

  U ontvangt € 250,- uitvaartkorting bĳ een 
uitvaart verzorgd door CUVO uitvaartzorg.
Jaarlĳks ontvangt u rente.
U kunt flexibel bĳstorten.
Deelname is kosteloos.

Vragen over uitvaarten?
Bezoek gratis en vrĳblĳvend ons spreekuur:
Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur op de
Roggeveenstraat 141, hoek Prins Hendrikstraat.
Kĳk voor andere spreekuren op www.cuvo.nl.

Word lid van De Volharding en neem deel aan het Depositofonds! 
Bel 070 221 05 80 of ga naar www.devolharding.nl/depositofonds

DE VOLHARDING
SAMEN VOOR ELKAAR

3913.19 Adv depositofonds 123x141mm v4.indd   2 16-05-19   13:57

NEEM DEEL AAN 
HET DEPOSITOFONDS 
VAN DE VOLHARDING
Veel mensen willen hun nabestaanden niet 
opzadelen met hoge uitvaartkosten. Begrĳpelĳk, 
een gemiddelde uitvaart kost al snel meer dan 
€ 5.000. Deelname aan het Depositofonds van 
De Volharding biedt hiervoor een passende 
oplossing met veel zekerheid.

  U ontvangt € 250,- uitvaartkorting bĳ een 
uitvaart verzorgd door CUVO uitvaartzorg.
Jaarlĳks ontvangt u rente.
U kunt flexibel bĳstorten.
Deelname is kosteloos.

Vragen over uitvaarten?
Bezoek gratis en vrĳblĳvend ons spreekuur:
Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur op de
Roggeveenstraat 141, hoek Prins Hendrikstraat.
Kĳk voor andere spreekuren op www.cuvo.nl.

Word lid van De Volharding en neem deel aan het Depositofonds! 
Bel 070 221 05 80 of ga naar www.devolharding.nl/depositofonds

DE VOLHARDING
SAMEN VOOR ELKAAR

3913.19 Adv depositofonds 123x141mm v4.indd   2 16-05-19   13:57

NEEM DEEL AAN 
HET DEPOSITOFONDS 
VAN DE VOLHARDING
Veel mensen willen hun nabestaanden niet 
opzadelen met hoge uitvaartkosten. Begrĳpelĳk, 
een gemiddelde uitvaart kost al snel meer dan 
€ 5.000. Deelname aan het Depositofonds van 
De Volharding biedt hiervoor een passende 
oplossing met veel zekerheid.

  U ontvangt € 250,- uitvaartkorting bĳ een 
uitvaart verzorgd door CUVO uitvaartzorg.
Jaarlĳks ontvangt u rente.
U kunt flexibel bĳstorten.
Deelname is kosteloos.

Vragen over uitvaarten?
Bezoek gratis en vrĳblĳvend ons spreekuur:
Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur op de
Roggeveenstraat 141, hoek Prins Hendrikstraat.
Kĳk voor andere spreekuren op www.cuvo.nl.

Word lid van De Volharding en neem deel aan het Depositofonds! 
Bel 070 221 05 80 of ga naar www.devolharding.nl/depositofonds

DE VOLHARDING
SAMEN VOOR ELKAAR

3913.19 Adv depositofonds 123x141mm v4.indd   2 16-05-19   13:57

 Dinsdag 8 december 2020   

De oorspronkelijk plattegronden 
zijn in veel gevallen niet inge-
kleurd en plattegronden die dat 
wel zijn, dragen de ingetogen 
kleuren die in de zeventiende en 
achttiende eeuw gangbaar wa-
ren. De originele, niet ingekleur-
de plattegronden in archieven 
en musea zijn de afgelopen jaren 
gedigitaliseerd en in hoge reso-
lutie beschikbaar gesteld voor 
het publieke domein. Een van 
deze plattegronden is de stads-
plattegrond van Den Haag, die 
door Iven Besoet in 1747 is ge-
graveerd. Van deze plattegrond 
bestaat ook een ingekleurde 
versie uit de achttiende eeuw. 
De afgelopen maanden heb ik de 
zwart-wit plattegrond van Den 

Haag handmatig met contempo-
raine kleuren digitaal ingevuld. 
Ook heb ik enkele aanpassingen 
uitgevoerd door de in Barokke 
stijl vormgegeven legenda te 
vervangen door het omliggende 
landschap. De legenda nam bijna 
een derde van de a�beelding in 
beslag en omklemde het Haagse 
centrum. Ik wilde de historische 
stad in haar toenmalige ruim-
telijke context weeggeven en 
dat was alleen mogelijk door de 
legenda te verwijderen.

Tijdens het inkleuren van de 
plattegrond van Den Haag 
kwam ik op de kaart regelmatig 
details tegen die mij verrasten 
en verbaasden. Verhoudingen 

kloppen niet altijd, huizen 
van gelijke omvang worden in 
verschillende grootte getekend. 
Sommige (kleinere) huizen zijn 
bijna vormloos in een woonblok 
gepropt, terwijl de grote woon-
huizen, zoals het Huis Huguetan 
(nu tijdelijk onderkomen van 
de Eerste Kamer) aan het Lange 
Voorhout onderscheidend 
weergegeven is, compleet met 
een tuin en grote, symmetrisch 
aangelegde overtuin achter het 
huis. Ik ben gedurende het werk 
slechts drie personen en een 
paard in de stad tegen gekomen. 
Ze zijn weliswaar minuscuul 
getekend, maar in verhouding 
met de bebouwing toch te groot. 
Een enorm groot paard langs 
het Delftsche Veer dat een klein 
trekschuitje trekt of een man op 
het Binnenhof die bezig is met 
een stapel (bier?)vaten. Op de 
kade van de ‘Noordwest Cingel 
Gracht´ tot slot, is een touw-
slager op een lijnbaan bezig 
een touw te spannen. Het zijn 
de enige inwoners van de stad, 
maar het zal in werkelijkheid 
een levendige bedoeling zijn 
geweest.

Alle huizen in de plattegrond zijn 
individueel ingekleurd, waarbij 
voor de daken verschillende 
rode kleuren zijn gebruikt om de 
individualiteit van het gebouw 
te benadrukken. Ook de hon-
derden bomen zijn een voor een 
groen ingekleurd. Door de blauw 
gekleurde grachten en groen 
gekleurde tuinen wordt het 
duidelijk hoe waterrijk en enorm 
lommerrijk de achttiende-
eeuwse Hofstad is geweest. 
Vooral de aangelegde sym-
metrische tuinen die door de 
gehele stad terug vinden zijn, 

verbaasden mij het meest. Van 
heel bescheiden tuintjes tot 
grote paleistuinen. Ze zijn door 
Iven Besoet allemaal in die ken-
merkende Franse, symmetri-
sche tuinstijl vormgegeven. Het 
eindresultaat van dit steden-
lijkste dorp van Nederland is 
bijzonder oogstrelend en komt 
door haar stedenbouwkundige 
opzet en de vele Barokke tuinen 
in mijn optiek heel on-Hollands 
over! 
 
Marcus Laman
armalcamn@hotmail.com

Historische stadsplattegrond Den Haag
ogelijk zijn de historische stadsplatte-
gronden van Nederlandse steden die in 
de zeventiende en achttiende eeuw als 

gravures zijn uitgebracht wel bij u bekend. Deze 
plattegronden zijn door Nederlandse kaartenmakers 
vervaardigd en hebben een voor die tijd grote nauw-
keurigheid. Kenmerkend voor de kaarten uit deze tijd 
is de driedimensionale weergave van de bebouwing 
vanaf een hoger punt bezien. Als het om belangrijke 
gebouwen gaat zoals kerken, paleizen en raadhui-
zen, zijn deze tot in groot detail weergegeven.

M

De bewerkte versie van de Haagse stadsplattegrond uit 1747

Mochten lezers interesse hebben de kaart aan te schaffen, kan dat 
via www.historischestadskaartenfullcolour.nl.

Steun ons en word donateur!
Kijk op www.cultuurmenu.nl/donateursactie

DONEER VOOR 
CULTUURMENU MUSEUMLESSEN 
VOOR LEERLINGEN VAN 4 T/M 16 JAAR

Jaarlijks90 scholenen 25.000 leerlingen!
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

De Vegetarische Toko is 
100% veganistisch

What the Health
De Vegetarische Toko is van Ina Pardede 
en Max van Rossem (moeder en zoon!). 
Een idealistisch team met een groot hart 
voor de wereld en een beter milieu. De 
Net�lixdocumentaire What the Health in-
spireerde Ina en Max zich in te zetten voor 
een betere toekomst voor ons allemaal. 
Door bij te dragen met de verkoop van ve-
ganistisch en vegetarisch Indonesisch eten. 
Ze hebben de markt uitgebreid verkend en 
kwamen er al snel achter dat er, merk-
waardig genoeg, geen 100% vegetarische 
toko’s waren. In heel Nederland niet... Na 
ruim anderhalf jaar experimenteren met 
de receptuur en met verkoop op braderie-
en en pop-ups, besloten ze om hun eigen 

toko te openen, gewoon bij ons om de 
hoek in de Prins Hendrikstraat. Veel geluk 
met de opening hadden ze echter niet 
want al vier dagen na de opening kwam de 
eerste lockdown.

Met z’n drietjes
Wij hebben de grote rijsttafel (39,95) plus 
een saté genomen. Ruim voldoende voor 
twee personen, volgens de website. Niets 
is minder waar want we hebben er met z’n 
drietjes van gegeten en nog was er over. 
Met z’n drietjes? Dat klopt, want we heb-
ben aan onze vriend Marius - die al heel 
lang vegetarisch eet - gevraagd om mee 
te eten en mee te beoordelen. We tellen 
veertien (!) gerechtjes plus de saté. Alle-

maal even lekker en echt Indonesisch (niet 
super pittig hoor). Marius geeft een zeer 
dikke voldoende, Els (geboren in Djakarta) 
ook en Marcello (vleeseter) heeft, onder 
andere door de fantastische rendang, 
nauwelijks in de gaten 100% veganistisch 
te eten! Ons advies is om bij deze idealisti-
sche, realistische en vriendelijke onderne-
mers van de Vegetarische Toko snel iets te 
halen of te laten bezorgen.

De Vegetarische Toko
Prins Hendrikstraat 150A
2518 HX Den Haag
06 39510653
devegetarischetoko.nl

Rijsttafel Kecil €24,50 
Rijsttafel Biasa €28,50 
Rijsttafel Besar €34,50
Rijsttafel Besar Sekali €39,50 

Met Kerst inclusief goodiebag 
met unieke items uit Indonesië.

Verkoop per ons
€2,45 voor groente gerechten 
€3,25 voor “vlees” gerechten

In Den Haag kent iedereen een toko als een klein Indonesisch restaurant met 
een paar tafeltjes en een toonbank vol met lekker eten. Je kan er afhalen maar 
ook even snel een - meestal voordelig - hapje eten. Wikipedia zegt overigens iets 
anders over de toko; een toko (Maleis voor winkel) is, in Nederland, de naam voor 
een oosterse winkel, vergelijkbaar met een supermarkt, waarvan de eigenaars in 
Nederland meestal Vietnamees, Indonesisch, Indiaas, Chinees of Surinaams zijn. 
In de omgangstaal wordt de term toko ook gebruikt voor andere winkels en meer in 
het algemeen voor bedrijven, organisaties (“hoe lang werk jij al bij deze toko?”) en 
clubs. Maar op z’n Haags is toko dus vooral een Indonesisch restaurantje.

The Beatsisters was een instrumentale 
rockband die uit uitsluitend dames 
bestond, wat heel bijzonder was voor die 
tijd. Later is de naam gewijzigd in Sonja 
a/t Beatgirls. De band telde vier leden; 
Sonja van Opheusden (gitaar), Minia 
Morks (gitaar), Wil Noodermeer (bas) en 
Marja van der Toorn (drum). Marja van 
der Toorn trad ook op onder de naam 
Polly en zij werd in een latere periode 

bekend als Sugar Lee Hooper. Haar broer 
Hans werd in een latere periode bekend 
als Hu en in Frankrijk als Ralph Ander-
son. Marja heeft Cesar Zuiderwijk als 
drummer vervangen bij The Ladybirds, 
die vanaf dat moment ook geheel uit 
dames bestond.

Milkbar Fiorino
Op de Herengracht bevond zich koffie- 
en milkbar Fiorino. Het was na Tocci 
de eerste echte koffie/milkbar van Den 
Haag. Men schonk er echte espresso, cap-
puccino en milkshakes. Nu lijkt dat heel 
gewoon, maar in de vroege jaren zestig 
van de vorige eeuw waren espresso en 
cappuccino heel bijzonder. In Fiorino 
stond zowel een grote als een kleine 
jukebox. Het meest gekozen nummer 
op beide jukeboxen was Tell me van The 
Rolling Stones, wat letterlijk grijs werd 
gedraaid. Vaak hoorden jongelui in Fio-
rino een nummer voor het eerst, waarna 
zij de single aanschaften bij Muzam in de 
Boekhorststraat of Radio Bolland aan de 
Stationsweg. Bij Bolland kon je overigens 
in het weekeinde voor vier gulden een 

single halen uit de automaat die aan de 
gevel hing. Fiorino was jarenlang zeer 
gewild bij het jeugdig publiek, dat met 
name bestond uit Puch rijdende Wildhoef 
Kikkers en hun vrouwelijke aanhang. Ook 
was het een pleisterplaats voor vecht-
lustige jeugdgroepen. Bullen-groepen, 
waaronder de Plu, hadden in de gaten dat 
vooral op zaterdagmiddag extreem veel 
Kikkers op de Herengracht aanwezig wa-
ren, wat voor hen aanleiding was om ook 
te komen en lekker te matten. Eigenaar 
Sjef Buutveld en zijn vriendin ‘Zwarte 
Ellen’ regeerden met strakke hand en 
met Elsje en ‘Mooie Kees’ achter de bar 
wisten ze het vaak rustig te houden. Vaste 
gasten waren de kunstenaars Andreas en 
Paulus, die er met hun heel lange haar en 
baarden uitzagen als apostelen. Baarden 
waren in die tijd nog niet heel gangbaar. 
Milkbar Fiorino was vaak zo drukbezocht 
dat je lang in de rij moest staan om 
binnen te komen. Dat hield ook in dat 
het trottoir van de Herengracht compleet 
geblokkeerd was met geparkeerde Puchs. 
Er was altijd veel politie aanwezig in een 
poging alles in goede banen te leiden. Tot 
de politie er blijkbaar genoeg van had; de 

Puchs werden massaal in beslag geno-
men, op vrachtwagens geladen en afge-
voerd naar het politiebureau. Daar kon 
je (lees: je ouders) je Puch tegen betaling 
van een fikse bekeuring terugkrijgen. De 
politie was zo vriendelijk om de Puchs 
meteen aan een keuring te onderwerpen, 
waarbij er altijd wel iets werd gevonden: 
te veel herrie, het stuur te hoog, een lek 
potje, opgevoerd enz. Ook dit liep voor 
de ouders vaak aardig in de papieren. In 
de vroege jaren zestig was Fiorino een 
waar monument en begrip in Den Haag. 
(Met toestemming een stukje geleend uit 
‘Fuiven en Kuiven’ van Leo van der Velde, 
1997).

Robert Mindé
romin@ziggo.nl

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

The Beatsisters 

Herengracht waar koffiebar Fiorino gevestig was, jaren 
vijftig. Foto JosPé, collectie Haags Gemeentearchief
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Geboren in Uithuizen
Fré Jeltsema is geboren op 4 
oktober 1874 te Uithuizen in de 
provincie Groningen. “Het is een 
meisje”, sprak de huisarts na de 
geboorte. Hij constateerde zo-
wel mannelijke als vrouwelijke 
geslachstkenmerken en door 
deze medische onduidelijkheid 
schreven vader Rembertus 
Jeltsema en moeder Anje Wes-
terhuis hun pasgeborene bij de 
burgerlijke stand in als meisje, 
Frederika Engelina genaamd, 
met als roepnaam Free. Vader 
was een rijke herenboer op 
het Hogeland en woonde op de 
polderboerderij. Toen Frederika 
drie jaar was, ontstond de twij-
fel over het geslacht van hun 
kind opnieuw. De hoogleraar 
heelkunde in Groningen profes-
sor Ranke werd geconsulteerd 
en was van mening dat Frede-
rika eigenlijk een jongetje was. 
Om onduidelijke reden kozen 
de ouders er echter voor om 
hun kind op te blijven voeden 
als meisje. Vermoedelijk waren 
de ouders bang voor de moge-

lijke schande die de vergissing 
zou opleveren.

Leergierige student
Free was op de lagere dorps-
school al een leergierige leerling 
met kunstzinnige aanleg. Zijn ar-
tistieke aanleg was overduidelijk 
door de prachtige tekeningen 
die hij in zijn jeugd al maakte. 
Na de lagere schoolperiode ging 
Free in Groningen studeren. Als 
eerste studieproject kwam hij 
van 1892-1896 als student op 
de Academie Minerva en volgde 
een vierjarige opleiding voor 
tekenleraar. Eind negentiende 
eeuw kwam Free in Amster-
dam te wonen. Daar volgde hij 
van 1899 tot 1902 een cursus 
beeldhouwer aan de Rijksaca-
demie van Beeldende Kunsten. 
Hij woonde in bij een oom en 
tante aan het Sarphatipark en 
leidde een vrouwenleven; zijn 
mannelijke kenmerken werden 
onder ruimvallende japonnen 
en jassen verborgen. In deze 
tijd werd Free depressief. Zijn 
leermeester was professor 

Ferdinand Leenhoff, de maker 
van het beeld van de staatsman 
Johan Thorbecke en geplaatst op 
het Thorbeckeplein. Met deze le-
raar kreeg Free een sterke band 
en later zou dit een belangrijk 
contact blijken. Helaas ver-
huisde Ferdinand na korte tijd 
naar Parijs. Aan het einde van 
zijn studie in 1902 deed Free 
mee aan de Nederlandse Prix de 
Rome voor de beeldhouwkunst. 
Met het beeld De Smart won hij 
de gouden erepenning en een 
geldbedrag. De jury voorspelde: 
“Zij zal ene kunstenaresse van 
naam worden”. Met de gewon-
nen studiebeurs vertrok Free 
naar Parijs.

Stijl en opdrachten
Free Jeltsema werkte in neoclas-
sicistische stijl, voornamelijk 
met de materialen zandsteen, 
marmer en brons. Meestal 
beeldde hij menselijke �igu-
ren uit. In die tijd kreeg hij de 
opdracht voor het maken van 
een erepenning ter gelegenheid 
van het gouden huwelijk van het 
schilderpaar Hendrik en Sientje 
Mesdag van Houten. Toen de 
penning gereed was, werd 
Free zwaar depressief. Hij kon 
niet langer verborgen houden 
dat hij eigenlijk een man was. 
Er was sprake van chantage. 
Huisgenoten ontdekten dat Free 
vermoedelijk geen vrouw was 
maar een man. Het verhaal gaat 
dat Free met hen een zwembad 
bezocht en in zwemkleding 
opviel door zijn grote postuur. 
Free ging te rade bij vrienden 
in Amsterdam, het echtpaar Jo 
en Frits Schreve-IJzerman. Jo, 
een bekend beeldhouwster, en 
haar man en arts Frits waren 
al jaren bevriend met Free. Met 
zijn drieën maakten ze een stap-
penplan voor de omvorming 
tot man. De eerste stap was 
een medisch advies. Als arts gaf 
Frits de bevestiging waar Free 

zo naar verlangde: zij was een 
hij. Er werden lijsten gemaakt 
van familieleden, vrienden en 
kennissen die af moesten weten 
van de geslachtsverandering, 
voordat de pers er lucht van 
kreeg. In april 1906 nam Free 
de advocaten Nauta en Pit in 
de arm om de geslachtsver-
andering op de geboorteakte 
in Groningen of�icieel te laten 
registreren. Frederika Engelina 
werd Frederik Engel, roepnaam 
Fré. Er heeft geen daadwerkelijk 
geslachtsveranderende opera-
tie plaatsgevonden, het is bij 
een administratieve handeling 
gebleven. Frederik ging met Jo 

Scheve-IJzerman naar de heren-
modewinkel Meyer en schafte 
een volledige herengarderobe 
voor hem aan. Met de koffer vol 
kleding ging Fré naar het ou-
derlijk huis en liet zich voor het 
eerst zien in mannenkleren. De 
eigenlijke metamorfose volgde 
in Amsterdam bij Jo en Frits 
thuis. Hij kleedde zich voorgoed 
om en liet zijn haar modelleren 
in een mannenkapsel. Vanaf 7 
april 1906 ging hij als man door 
het leven. De volgende dag reis-
de hij per trein naar Parijs, naar 
zijn goede vriend Ferdinand 
Leenhoff en samen vertrokken 
zij naar Florence.

 Dinsdag 8 december 2020   

Het nog bestaande atelier aan de Scheveningseweg 92

Fré Jeltsema als man, vanaf april 1906. 
Foto gemaakt in Florence.

De tuin met het atelier, olieverfschilderij van Jeltsema

n de uitgave van De Haagse Tijden nr. 15 
van 21 juli 2020 stond een artikel over het 
aannemingsbedrijf E. Mulder en Zoon. 

Hierin was een korte passage gewijd aan de beeld-
houwer Fré Jeltsema. Op de publicatie heb ik een 
aantal reacties ontvangen met het verzoek om meer 
over deze beeldhouwer te vertellen. Daarom wijd ik 
in dit artikel graag uit over het leven van deze in Den 
Haag bekende kunstenaar. 

I

“Toen werd Free zwaar depressief. 
Hij kon niet langer verborgen houden 
dat hij eigenlijk een man was”

Boerendochter wordt een veelzijdig kunstenaar
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Geroddel kwam op gang
Na diverse publicaties kwam 
het geroddel opgang. Iemand 
uit Amsterdam die Fré goed 
kende, schreef in het Nieuws-
blad van Friesland van 19 mei 
1906 het volgende bericht: “Als 
vrouw viel het op dat zij groot 
en sterk gespierd was, voorzien 
van grote voeten”. Roddels in de 
pers waren er te verwachten na 
de bekendmaking. Onmiddel-
lijk nadat de negatieve kritiek 
verstomde, ging Fré terug naar 
Nederland. Spoedig kreeg hij de 
opdrachten om huldigingspen-
ningen en medailles te maken. 
Ook maakte hij sculpturen voor 
de publieke ruimte. In Den 
Haag zijn bekende werken te 
vinden van Fré, waaronder het 
beeld van Johan de Witt bij de 
gevangenpoort en een vrouwen-
�iguur met spiegel aan de gevel 
van het Vredespaleis in Den 

Haag. De werkzaamheden wer-
den verricht in het atelier van 
de schilderes Geesje Mesdag-
Van Calcar (1850-1936) die Fré 
in 1908 ontmoette tijdens zijn 
expositie in Pulchri studio in 
Den Haag. Geesje, weduwe van 
Taco Mesdag, was de schoon-
zus van de bekende zeeschil-
der H.W. Mesdag. Tot vóór de 
Tweede Wereldoorlog woonde 
Fré als onderhuurder aan de 
Scheveningsweg 92, in Geesjes 
Villa Geesina. Speciaal voor Fré 
liet zij in haar achtertuin een 
atelier bouwen, waar hij veel 
van zijn werk maakte, omgeven 
door zijn Haagse bescherm-
vrouw. Met Geesje bleef Fré 
levenslang bevriend. In 1918 
werd het beeld van Johan de 
Witt aan de Plaats naast het 
monumentale gebouw gevan-
genpoort onthuld door Konin-
gin Wilhelmina.

Geld speelde geen rol
De erfenis van Fré’s ouders was 
al aardig omvattend. Na het 
overlijden van Geesje in 1936 
erfde Fré - Geesje noemde hem 
haar pleegzoon - haar huis, 
een groot aantal kunstschatten 
en het grootste deel van haar 
geld. Na het vrijgeven van het 
Sperrgebiet na de oorlog bleek 
de villa en het atelier aan de 
Scheveningsweg 92 volledig 
uitgewoond. De Duits bezetter 
had er tijdens de oorlog �link 
huisgehouden. Fré liet het weer 
in de oude staat terugbrengen. 

Na de oorlog ontstond er een 
discussie over waar zijn kunst-
schatten gebleven zijn. Dit is 
altijd onduidelijk gebleven. Het 
verhaal gaat dat, nog vóór de 
oorlog begon, een aantal bron-
zen beelden is verstopt onder de 
betonvloer van zijn atelier. Een 
aantal kleinere werken had hij 
elders opgeslagen, vermoedelijk 
in een loods bij zijn zus Engeltje. 
In de jaren zestig is er met een 
inspectiecamera onderzoek 
gedaan onder de betonvloer van 
het atelier, wat niets opleverde. 
Wat de schilderijen betreft: er 
is ooit geconcludeerd dat deze 
aan het begin van de oorlog in 
kratten zijn verpakt en opge-
slagen zijn in de kelder van een 
textielfabriek in Twente. Al met 
al is dit in zijn geheel onduidelijk 
gebleven.

Hoe het verder ging 
Fré is twee keer getrouwd ge-
weest en is kinderloos gebleven. 
Het huwelijk met Jeannette 
Blom (1868-1956), weduwe 
van ondernemer Mathieu van 
Roggen, duurde van 1923 tot 
aan haar overlijden. Fré woonde 
echter al kort na de Tweede 
Wereldoorlog samen met Mien 
Oorbeek (1903-1989), met wie 
hij hertrouwde en samenwoon-
de aan de Scheveningseweg 
92. Tijdens de Duitse bezetting 
werd de villa door de bezetter 
gevorderd, waarop Jeannette 
naar België vertrok; eigenlijk 
was de liefde over. Fré vertrok 

daarop naar Haren in de pro-
vincie Groningen. Enige jaren 
later heeft Fré de Villa Geesina 
verkocht en is hij met Mien in 
de Groen van Prinsterenlaan in 
Den Haag gaan wonen. In zijn 
garage aan deze laan trof men 
na zijn overlijden een grote 
hoeveelheid kleinere kustwer-
ken aan. De veelzijdige kunste-
naar Fré Jeltsema kreeg vanaf 
zijn tachtigste problemen met 
zijn gezondheid. Op 10 februari 
1971 is hij op 91-jarige leeftijd 
overleden.

Egbert van der Geest
za�ira@kabelfoon.net
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Villa Geesina aan de Scheveningseweg

Standbeeld Johan de Witt op de Plaats

Het nog bestaande atelier aan de Scheveningseweg 92

Inhuldiging met Koninging Wilhelmina

Boerendochter wordt een veelzijdig kunstenaar
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altijd onduidelijk gebleven. Het 
verhaal gaat dat, nog vóór de 
oorlog begon, een aantal bron-
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daarop naar Haren in de pro-
vincie Groningen. Enige jaren 
later heeft Fré de Villa Geesina 
verkocht en is hij met Mien in 
de Groen van Prinsterenlaan in 
Den Haag gaan wonen. In zijn 
garage aan deze laan trof men 
na zijn overlijden een grote 
hoeveelheid kleinere kustwer-
ken aan. De veelzijdige kunste-
naar Fré Jeltsema kreeg vanaf 
zijn tachtigste problemen met 
zijn gezondheid. Op 10 februari 
1971 is hij op 91-jarige leeftijd 
overleden.

Egbert van der Geest
za�ira@kabelfoon.net
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Villa Geesina aan de Scheveningseweg

Standbeeld Johan de Witt op de Plaats

Het nog bestaande atelier aan de Scheveningseweg 92

Inhuldiging met Koninging Wilhelmina

Boerendochter wordt een veelzijdig kunstenaar
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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.

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

Betrokken. 
Altijd maatwerk. 
Met aandacht. 

www.cirkelvanafscheid.nl - info@cirkelvanafscheid.nl

Op een liefdevolle manier afscheid 
nemen, die bij jou en je dierbare past.
Dat is wat wij iedereen gunnen.

Merlijn 06 17 49 27 76 Den Haag e.o.
Henriëtte 06 34 01 81 07 Rotterdam e.o.

Behandeling aan huis 

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!

Een team van prothesespecialisten 

www.novodent.nl

 

• 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

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)

Ome Juul Snijders, de eigenaar 
van deze banketbakkerij, was 
tevens eigenaar van het restau-
rant naast het Gemeentemu-

seum, de Uitkijk, waar ik later 
mijn huwelijk mocht vieren. 
Die grote mensen hadden een 
vriendenclub met zaken zoals 

wijn en Verkade, een fabriek die 
hopjes maakte aan de Wal-
dorpstraat, en veel meer. In de 
vakantie mocht ik van Ome Piet, 

de eigenaar van de Haagse hop-
jesfabriek, in de suikerfabriek 
helpen om onder andere een 
grote rolsuiker naar de machi-
ne te begeleiden, waarna de 
machine er hopjes uit stampte. 
Er werden rumbonen gemaakt, 
kersenbonbons en veel meer. 
De mensen die daar werkten 
waren grote kunstenaars; alles 
ging heel snel en werd met de 
hand uitgevoerd. Als jonge vent 
mochten wij juten zakken met 
vijftig kilo suiker naar de ma-
chines dragen en dat was toen 
totaal geen probleem.

Wij woonden op een hoek aan 
de Driebergenstraat, met daar-
onder de melkboer Vogels.
Ons balkon keek uit over de 
landerijen, de tocht, waar wij 
schaatsten en boerderijen 
tot ver in Loosduinen. Naast 
ons aan de Maasbergenstraat 
zat een boerderij die het toen 
al niet kon redden door het 
nieuwbouwgeweld. Zij zijn toen 
een rijschool begonnen. Mijn 
vader vertelde dan zorgelijk op 

het balkon dat de grens tus-
sen Zoetermeer en Den Haag 
zou verdwijnen vanwege de 
nieuwbouw. Wat had mijn vader 
een visie. Met heimwee denk 
ik terug aan de tijd van toen; 
Bevrijdingsdagen, met vriendjes 
zorgeloos uitgaan, de enorme 
nieuwbouwprojecten waar wij 
de bewakers een zenuwschok 
bezorgden door er te spelen. 
Dat was wel een sport voor ons 
geworden, ‘bewakertje pesten’.

Wij hadden een geweldige 
jeugd, zonder stress en met 

alles wat we ons maar wensten 
en een onbezorgde toekomst 
waar we naar verlangden. 
Wat was die eerste auto in de 
Maasbergenstraat overigens 
mooi; de eigenaar liep er maar 
omheen te springen en wij 
mochten er niet meer pinkelen 
of stoepen. De aftakeling was 
begonnen. 

Leo Krul
leo.krul@gmail.com

Rademakerfabriek, Waldorpstraat. Foto: K. Havelaar, collectie Stichting Haags Industrieel Erfgoed

Was toen alles beter?

ls zoontje mocht ik, kleintje van vijf jaar, mee naar de zaak waar 
mijn vader werkte in de patisserie aan de Valeriusstraat. Ik werd 
dan op de heel grote werktafel gezet en door de mensen die daar 

werkten gemest met mislukte gebakjes die daar met de hand werden ge-
maakt. Tot op heden ben ik niet zo gek op gebak. 

A

“De mensen die daar werkten 
waren grote kunstenaars ”

 Dinsdag 8 december 2020   



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

Beauties of the Sixties (39)
John Vroom (autojournalist)

Opel Ascona

Toen de Opel Ascona begin jaren 
zeventig werd geïntroduceerd, 
zou iedereen je hebben uitge-
lachen als je gezegd had dat dit 
de toekomst zou zijn, maar dat 
terzijde. In die jaren was een van 
mijn favoriete bezigheden op de 
zaterdagmiddag het bezoeken 
van autoshowrooms. Natuurlijk 
moest de nieuwe Ascona ook 
bekeken worden bij Opel-dealer
Riva in de Torenstraat, met 
die aparte parkeergarage als 
een soort van ronde toren. Ja, 
precies, tegenover die Italiaanse 
ijszaak Florencia. Wat ik van 
de Ascona vond? Een keurige 
auto, die geen enkel gevoel van 
emotie bij mij opriep. Vanaf de 
zijkant gezien deed hij mij een 
beetje denken aan een boot met 
die schuin oplopende voor- en 
achterkant. Prima grote glasop-
pervlakken voor royaal uitzicht 
en a�hankelijk van de gekozen 

uitvoering, rijkelijk voorzien 
van beschaafde chroomstrips. 
De Ascona was leverbaar als 
tweedeurs, vierdeurs en als 
Combi en dan kon je nog kiezen 
uit verschillende motoren zoals 
de 1.6 en 1.9, en natuurlijk een 
keus uit verschillende luxe-types. 
Zoals te verwachten was het 
interieur sober Duits. Stevig 
meubilair en het dashboard was 
ook van een heerlijke eenvoud. 
Voor je, een lekker in de hand 
liggend stuur met daarach-
ter een keurige, rechthoekige 
info-unit met de snelheidsmeter, 
klok, benzine- en temperatuur-
meter in drie heldere klokken. 
Twee tuimelschakelaars en het 
geheel vervat in hout�ineer voor 
de chique uitstraling. Daaron-
der links een paar knoppen en 
rechts drie schui�jes voor warme 
of koude lucht, de ventilator en 
de keuzeschuif voor waar u de 

al dan niet verwarmde lucht wilt 
hebben, boven of onder. Hoe 
lekker eenvoudig wilde je het 
hebben. Boven het middencon-
sole twee ventilatierondjes en 
daaronder ruimte voor de radio. 
Dat was het. 

Het leuke in die tijd was dat auto-
merken herkenbaar waren aan 
het motorgeluid en zo had ook 
Opel een apart geluid dat ik niet 
kan uitleggen, maar Opelrijders 
van toen weten wat ik bedoel. 

Wat mij altijd opviel bij de Asco-
na was dat als hij optrok, hij in 
zijn totaliteit omhoogkwam. De 
bagageruimte was natuurlijk ty-
pisch Opel, dus ruim. De Ascona 
was een plezierige rij-auto. Hij 
stuurde goed, met voldoende ge-
voel, zodat je wist wat er tussen 
wiel en weg afspeelde. Niet heel 
direct, maar wel gehoorzaam. 
Oneffenheden werden soepel 
verwerkt en het geheel voelde 
solide aan, net als de bediening 
van koppeling, remmen en ver-

snellingsbak, hoewel hij wat lan-
ge slagen kende. Typisch Opel en 
zoals ik als zei, een keurige auto. 
Geniaal vond ik wel de Coupé-
uitvoering van deze Ascona, 
die Manta heette. Een perfecte 
tegenhanger van rivaal de Ford 
Capri. Gek eigenlijk dat er van 
deze degelijke Opel-modellen 
zo weinig zijn overgebleven als 
klassieker.

John Vroom
johnvroom@planet.nl 

igenlijk kan ik het nog steeds niet geloven 
dat het oer-Duitse automerk Opel, in Ne-
derland in de jaren zestig en zeventig hét 

populaire merk voor het gezin, in handen is geko-
men van het Franse Citroën/ Peugeot concern. Ik 
begrijp dat de merken uit effi ciencyoverwegingen 
veel basiszaken zullen delen, maar dat Opel de 
vrijheid gelukkig houdt om zijn eigen identiteit tot 
uitdrukking te laten komen. 

 Dinsdag 8 december 2020   

Tja, als ik zou moeten 
kiezen tussen een 
Sunbeam Alpine in British 
Racing Green of in Cherry 
Pink met Amy in haar 
roze out�it, dan lijkt mij 
de keus niet zo moeilijk, 
toch?

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

Kijk voor het volledige overzicht van de aangepaste programma’s rond de 
feestdagen op: Omroepwest.nl/feestdagen

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 koffi e met Patrick van Houten. 

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 Zuid-Holland 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. 

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: FRITS! Onderneemt in Coronatijd Frits Huffnagel brengt experts 
samen met ondernemers die door corona door een lastige tijd gaan.

di 19.00 uur:  Lichtjesavond Delft Ondanks corona, worden de lichtjes in de 
boom op de Markt wel aangestoken, met muziek en mooie verhalen.

wo: Eruit op de Buis Een rondleiding door de Hortus Botanicus Leiden (25/11).

do: Ik denk aan Jou Johan Overdevest bezoekt mensen die weinig 
bezoek krijgen en brengt een kerstpakket of kerstboom langs.

vr 19.00 uur: Gouda bij Kaarslicht Ook dit evenement is dit jaar aangepast, 
maar d.m.v. deze bijzondere uitzending kan het toch worden gevierd (11/12)

17.30 uur TV West Nieuws             

17.45 uur  Weer met Huub  Met Huub Mizee.

TV West zaterdag
07.30 uur TV West Weekoverzicht

17.00 uur Westdoc: De Rijnlandroute Johan Overdevest brengt 
ieder kwartaal in beeld wat er allemaal weer is gebouwd bij dit gigan-
tische infrastructurele project in Zuid-Holland (12/12).

TV West zondag
09.00 uur Hoop & Leven De universele kerk van Gods Rijk.

10.00 uur Westdoc: Out of Focus Documentaire over kunstenaars 
in deze coronaperiode (13/12).

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

Deze week bij

westwest

Service Sanitair Verwarming Woning aanpassing Verbouwing DakService Sanitair Verwarming Woning aanpassing Verbouwing Dak

���������������������
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

 Dinsdag 8 december 2020   
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Haagsche Art Nouveau architectuur vastgelegd in verjaardagskalender

Den Haag is zeer rijk aan Art Nouveau architec-
tuur (periode ca. 1890 – 1914) en de belangstel-
ling en waardering daarvoor nemen de laatste 
jaren sterk toe. Na het jaarlijkse Art Nouveau 
Festijn, Den Haag rond 1900 heeft één van de 
organisatoren van het Festijn, Rob van Kan, een 
Art Nouveau verjaardagskalender uitgegeven 
met als thema: ‘Haagsche architectuur’. 

De Haagse architectuurfotograaf Menno van 
der Meer heeft 12 prachtige foto’s van bekende, 
maar ook minder bekende, panden en tegelta-
bleaus gemaakt. Ontwerpen van o.a. de archi-
tecten Lie�land, De Wolf, Bosboom, Mutter jr. 
en Olthuis zijn opgenomen in de kalender. Paul 
Noordermeer van P& Ontwerp was verantwoor-
delijk voor de fraaie vormgeving.

Deze verjaardagskalender is te koop voor € 13,95 bij 
de betere cadeauwinkel en boekhandel in Den Haag, 
of via de webshop artnouveaucadeau.nl  

Branouls Winter Revue

Een revue in Branoul? Er is inderdaad geen 
ruimte voor danseressen en grote lichtshows, 
maar omdat de ruimte in ons hoofd vele malen 
groter is dan de grootste schouwburg, kan het 
toch.
Grasduinend door de literatuur verzamelden 
Manon Barthels, Bob Schwarze en Sijtze van 
der Meer teksten over een periode van het jaar, 
die tegelijkertijd inspirerend als beklemmend 
kan zijn. Of het nu gaat over verzoening, vrede 
op aarde en het geloof in de krachten van het 
goede of over de strijd bij welke schoonouders 
er dit jaar het eerst gegeten zal worden. Dic-
kens, Blaman, Reve, maar ook Andersen en Dahl 
kunnen zomaar de revue passeren. Maar ook 
kleine sketches, gebaseerd op korte verhalen van 
andere groten der aarde. En: dit keer kunnen we 
natuurlijk niet zonder muziek. En dat alles met 
een passend hapje, een drankje in de zaal en de nodige pluche, zodat u zich af en toe 
echt in het kleinste revue-theater van Den Haag waant. Met gepaste, veilige afstand en 
toch heerlijk intiem. Kom kijken en vergeet even de waan(zin) van de dag! 

Wanneer & waar: t/m woe 30 december, Theater Branoul, Maliestraat 12
Meer informatie via www.branoul.nl

Breaking the Walls Tour

Zo’n 130 verschillende nationaliteiten wonen in deze stad, maar leven ze ook samen? 
De Breaking the Walls Tour is een nieuw tourconcept, gericht op het doorbreken van 
de onzichtbare muren tussen de wijken. Deze rondleiding start bij Station Hollands 
Spoor, vanwaar u de tour vervolgt op uw eigen �iets.

Expats wonen in hun chique wijken, maar andere wereldburgers wonen in de 
bekende volkswijken. Ontdek tijdens deze tour dat die wereldburgers zowel in het 
Statenkwartier, Transvaal als in de Schilderswijk leven. Tijdens de Breaking the Walls 
Tour bezoekt u net zo goed een moskee in de Schilderswijk, als een hockeyclub in Be-
noordenhout en/of gaat u lunchen bij een bewoner in het Statenkwartier. Er bestaat 
een vrijwel oneindig aantal tourvarianten. Het doel van deze tour is om een bijdrage 

te leveren aan de positieve 
beeldvorming over de in-
ternationale samenleving 
en om nieuwe netwerken 
te stimuleren die wijk 
overstijgend zijn.

Wanneer & waar: t/m do 
31 december
Meer informatie via 
www.schilderswijkbewo-
nerstours.nl

 
    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, ansicht-
kaarten 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, IJs-
selstein, 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 siera-
den. 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 vrijblij-
vende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of 
verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.     

Swingin’ Paris; The Christmas Special

Parijs 1930. Swingende New Orleans 
Jazz, Hot Club de France en chansons 
vieren samen het leven als nooit tevoren. 
Zanger en trompettist Michael Varekamp 
neemt u, samen met zijn bevlogen mede-
muzikanten, mee door de straten van het 
bruisende Parijs. Speciaal voor deze tijd 
van het jaar wordt Swingin’ Paris onder-
gedompeld in warme kerstsferen. Een avond zwijmelen bij het haardvuur. Rudolph the 
Red-nosed Reindeer, Let it Snow en Silent Night kunnen rekenen op hartverwarmende 
vertolkingen. De meest prachtige songs komen voorbij, waarmee het afgelopen jaar van 
een gouden randje wordt voorzien. Speciale gast deze avond is de uit Den Haag a�kom-
stige chansonnière Tess van der Zwet, die in 2019 een hit scoorde met Mon Paris.

Wanneer & waar: do 10 dec, 19.30u & 21.30u, 
WestlandTheater De Naald, Stokdijkkade 3, Naaldwijk
Meer informatie via www.westlandtheater.nl

Grand Café 2020 (55+)

Grand Café 2020, georganiseerd door Stichting De Mix, is gericht op zelfstandig wo-
nende senioren, maar iedereen is welkom! Doel is om een gezellige muzikale middag 
te hebben waar senioren kunnen luisteren, kijken en samenzijn bij een afwisselend 

en professioneel muziekoptreden met nummers van ver 
en van dichtbij, vol nostalgie! Het geheel wordt gebracht 
door drie zangeressen, een �luitist/pianist, een gitarist, 
een violist/bassist en percussie. De zaal wordt speciaal 
ingericht in de sfeer van een Grand Café met tafeltjes, 
stoelen en (LED)kaarsjes in een decor van licht met een 
mooie video-achtergrond. Ook voor de mindervalide 
senioren zijn deze voorstellingen zeer goed toegankelijk. 
Tijdens de voorstellingen krijgt iedereen een drankje 
(non-alcoholisch) en een hapje.

Wanneer & waar: t/m woe 23 december, Zeeheldentheater, 
Trompstraat 342
Meer informatie via www.zeeheldentheater.nl

Den Haag kiest favoriet kerstnummer

Het Residentie Orkest en PAARD willen mensen tijdens de kersttijd muzikaal inspire-
ren en gaan op zoek naar de favoriete kersthit van Den Haag. Onder het motto Share 
the Music roepen zij de inwoners van Den Haag daarom op hun favoriete kerstnummer 
in te sturen. Dat kan een traditionele Christmas Carol zijn, een evergreen zoals Stille 
nacht, een Nederlandstalige hit zoals Flappie of een klassieker zoals Last Christmas, 
Feliz Navidad of All I want for Christmas is You. De stembus sluit op 9 december. De 
winnende song wordt onder handen genomen door arrangeur Gijs Kramers. Hij heeft 
enkele dagen om een arrangement te maken. Hiermee duiken de musici van het orkest 
de studio in van Paard. Op 18 december 
brengen PAARD en het Residentie Orkest 
de aangepaste versie uit van Den Haags 
favoriete kersthit!
 
Geef uw favoriete nummer (t/m 9 dec) op 
via www.residentieorkest.nl/sharethemusic 

Eropuit!Eropuit! 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
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Het was waar; mijn verloofde 
en latere echtvriendin Koosje 
deed haar belofte gestand en 
postte dan ook tweemaal per 
week trouw op zijn minst een 
vuistdikke brief richting ‘mij’. 
Op mijn verzoek beplakte zij 
deze luchtpostbrieven met de 
zogenaamde toeslagzegels, het 
liefst in complete series van de 
lopende kinder- en zomerpost-
zegels. Waarom ik dat vroeg? 
Welnu, behalve dat ik het erg 
mooi vond staan, zo’n rijkver-
sierde luchtpostbrief, zag ik 
daarnaast de waarde die zo’n 
complete serie op brief nu een-
maal voor sommige �ilatelisten 
vertegenwoordigde. 

Nadat ik alweer wat jaartjes 
aan wal werkte, waren deze rijk 
gefrankeerde brieven op een 
goede dag de reden dat ik mij 
opnieuw in de postzegelwereld 

begon te bewegen. Aanvanke-
lijk op de zaterdagmiddag op 
de Vismarkt te Utrecht en later 
- in de jaren zeventig – weke-
lijks weer thuis in het Haagje, 
in het inmiddels verdampte 
wijkgebouw Amicitia aan het 
Westeinde. De vraag die mij 
al gauw bezighield, was wat 
ik nu weer eens met overgave 
zou beginnen te verzamelen? 
Domweg vakjes vullen in een 
voorgedrukt Davo-album, zoals 
ik dat in mijn jeugd jarenlang 
gewend was geweest? Nee, 
want al gauw ontmoette ik ver-
zamelaars die het heel anders 
deden. Die zochten het bijvoor-
beeld in de postgeschiedenis, 
waren uit op complete brieven, 
verzamelden allerlei soorten 
poststempels, beperkten zich 
tot een bepaald soort zegels, 
zoals strafportzegels, ofwel 
zochten het in druk- en plaat-
foutjes. Maar ook postillon- en 
trekschuitpost, dus van vóór 
de uitvinding van de postzegel, 
kende zijn onderlegde verza-
melaars.

Een tegenwerkende factor 
vanaf begin jaren zeventig was 
de sterk ophopende geldont-
waarding, als gevolg van een 
oliecrisis. Terwijl de lonen 

jaarlijks fors stegen, bleef de 
spaarrente ver achter en ook 
aandelen loonden nauwelijks. 
Daardoor werden naast onroe-
rend goed en antiek ook post-
zegels plots een vluchthaven 
voor spaarders en beleggers. 
Hierdoor begonnen de prijzen 
van postzegels uit de pan te 
rijzen. Ook van de nieuwe emis-
sies (uitgaven) kocht men niet 
als voorheen drie series, eentje 
extra voor kleinkind of nee�je, 
eentje om een keer te ruilen. 
Nee, velen kochten ineens pak-
ken met hele veldelen tegelijk, 
de PTT kon het nauwelijks 
behappen, en dit alles in de 
hoop met dit speculatief gedoe 
de koopkracht van je gespaarde 
centjes op termijn enigszins 
overeind te houden. 

Voor de gewone verzamelaar 
waren die jaren al met al geen 
pretje. Dankzij een kennis 
kwam ik toen in aanraking met 
het instituut postzegel-
veiling, waarvan Den Haag in 
de veilinghuizen Van Dieten aan 
het Tournooiveld en Rietdijk op 
het Noordeinde de élite op dat 
gebied in Nederland vertegen-
woordigden. De kunst was om 
op zo’n veiling zo voordelig 
mogelijk een kaveltje te kopen, 
een partijtje zegels waar 
iets van je gading bij zat, om 
vervolgens wat overbleef later 
op de postzegelmarkt door te 
verkopen. En zo kon je dus ook 
met beperkte middelen best 
een aardige verzameling bij 
elkaar scharrelen. Ik had inmid-
dels gekozen voor de oudere 

gebruikte zegels van Nederland 
- voor zover ik mij die kon ver-
oorloven - en deze verzamelde 
ik vooral op leesbare afstempe-
lingen van post- en hulppost-
kantoren, met sommige zelfs op 
een complete brief. 

Nu waren de eerste postzegels 
van Nederland, uitgegeven in 
1852, ongetand; zij werden 
gedrukt in blokken van vijfen-
twintig met daartussen een 
strook, ook wel brug genoemd. 
Bij het drukken van deze zegels 
ontstonden allerlei oneffenhe-
den, waardoor latere lie�heb-
bers in staat bleken met behulp 
van grote collecties - met name 
die van het toenmalige Post-
museum aan de Zeestraat - zo’n 
complete plaat te reconstrueren. 

Van de drukplaten van die vijf 
cent blauw, tien cent rood en 
vijftien cent oranje zijn dankzij 
het speurwerk van ene de heer 
Van Balen Blanken behulpzame 
boekjes verschenen. Daartussen 
zit ook de zeer zeldzame 10 
cent rood, als afdruk van een 
eenmalig gebruikte plaat (1A). 
Toen een postzegelkennis op 
onderzoek mij vroeg mijn ver-
zameling te mogen navorsen op 
zo’n speld uit de hooiberg, bleek 
dat een van de zegels die ik zelf 
wat had verbleekt en dus min-
der mooi vond, maar wel had 
bewaard vanwege de af-stem-
peling (zie naast het rondstem-
pel ook de z.g. penvernietiging), 
tot die zeldzame honderd stuks 
te behoren. Op de Amphilex, 
een grote internationale post-

zegeltentoonstelling in 1976, 
werd de bewuste plaat 1A van 
die zeldzame 10 cent rood sterk 
vergroot tentoongesteld. Trots 
hing mijn exemplaar daartus-
sen te stralen, zowaar met als 
onderschrift: collectie Van der 
Wacht. 

Nog een paar jaar heb ik van 
die zegel en mijn inmiddels 
aardig aangewassen verza-
meling ‘oudheden’ kunnen 
genieten. Onder de verzuchting 
‘Scheiden doet lijden’ gepaard 
gaand met gevoelens als ‘on-
eerlijk delen’, verdwenen begin 
jaren tachtig mijn postzegels 
onder de hamer op een veiling 
van het huis Van Dieten. De 
aardigheid was er voor mij 
nu voorgoed af. Maar ook de 

speculanten in postzegels 
zouden het tezelfdertijd �link 
voor hun kiezen krijgen, want 
de spaarrente liep in een mum 
van tijd op tot boven de 10%, 
wat ook de postzegelmarkt niet 
onberoerd liet. 
Voor de echte verzamelaar was 
dit natuurlijk een verademing, 
na die lange zeventiger jaren 
met die almaar stijgende, 
‘extremistische’ prijzen...

Theo van der Wacht                     
twacht@casema.nl

 Dinsdag 8 december 2020   

Over ‘postzegelen’ in de jaren zeventig

1852, serie op brief

De zeer zeldzame 10 cent (1A)

postzegel 1852 blok 10c

Het zogenaamde platen van oude postzegels

p zolder sluimerde een koffer vol brieven 
die in de late jaren vijftig vanuit Nederland 
per luchtpost werden verzonden naar nogal 

verafgelegen havensteden, zoals Buenos Aires en 
Singapore. Wij hadden nauwelijks aangemeerd met 
ons schip of mij werd - eerst nog als leerling, later 
als vierde, derde en tweede  stuurman - te kennen 
gegeven dat er middels een extra vlucht van de KLM 
alweer zo´n loodzware postzak vol brieven en pakjes 
uitsluitend voor mij aan boord was getakeld...

O

“Trots hing mijn exemplaar 
daartussen te stralen ”



De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden pagina 14 

Het was waar; mijn verloofde 
en latere echtvriendin Koosje 
deed haar belofte gestand en 
postte dan ook tweemaal per 
week trouw op zijn minst een 
vuistdikke brief richting ‘mij’. 
Op mijn verzoek beplakte zij 
deze luchtpostbrieven met de 
zogenaamde toeslagzegels, het 
liefst in complete series van de 
lopende kinder- en zomerpost-
zegels. Waarom ik dat vroeg? 
Welnu, behalve dat ik het erg 
mooi vond staan, zo’n rijkver-
sierde luchtpostbrief, zag ik 
daarnaast de waarde die zo’n 
complete serie op brief nu een-
maal voor sommige �ilatelisten 
vertegenwoordigde. 

Nadat ik alweer wat jaartjes 
aan wal werkte, waren deze rijk 
gefrankeerde brieven op een 
goede dag de reden dat ik mij 
opnieuw in de postzegelwereld 

begon te bewegen. Aanvanke-
lijk op de zaterdagmiddag op 
de Vismarkt te Utrecht en later 
- in de jaren zeventig – weke-
lijks weer thuis in het Haagje, 
in het inmiddels verdampte 
wijkgebouw Amicitia aan het 
Westeinde. De vraag die mij 
al gauw bezighield, was wat 
ik nu weer eens met overgave 
zou beginnen te verzamelen? 
Domweg vakjes vullen in een 
voorgedrukt Davo-album, zoals 
ik dat in mijn jeugd jarenlang 
gewend was geweest? Nee, 
want al gauw ontmoette ik ver-
zamelaars die het heel anders 
deden. Die zochten het bijvoor-
beeld in de postgeschiedenis, 
waren uit op complete brieven, 
verzamelden allerlei soorten 
poststempels, beperkten zich 
tot een bepaald soort zegels, 
zoals strafportzegels, ofwel 
zochten het in druk- en plaat-
foutjes. Maar ook postillon- en 
trekschuitpost, dus van vóór 
de uitvinding van de postzegel, 
kende zijn onderlegde verza-
melaars.

Een tegenwerkende factor 
vanaf begin jaren zeventig was 
de sterk ophopende geldont-
waarding, als gevolg van een 
oliecrisis. Terwijl de lonen 

jaarlijks fors stegen, bleef de 
spaarrente ver achter en ook 
aandelen loonden nauwelijks. 
Daardoor werden naast onroe-
rend goed en antiek ook post-
zegels plots een vluchthaven 
voor spaarders en beleggers. 
Hierdoor begonnen de prijzen 
van postzegels uit de pan te 
rijzen. Ook van de nieuwe emis-
sies (uitgaven) kocht men niet 
als voorheen drie series, eentje 
extra voor kleinkind of nee�je, 
eentje om een keer te ruilen. 
Nee, velen kochten ineens pak-
ken met hele veldelen tegelijk, 
de PTT kon het nauwelijks 
behappen, en dit alles in de 
hoop met dit speculatief gedoe 
de koopkracht van je gespaarde 
centjes op termijn enigszins 
overeind te houden. 

Voor de gewone verzamelaar 
waren die jaren al met al geen 
pretje. Dankzij een kennis 
kwam ik toen in aanraking met 
het instituut postzegel-
veiling, waarvan Den Haag in 
de veilinghuizen Van Dieten aan 
het Tournooiveld en Rietdijk op 
het Noordeinde de élite op dat 
gebied in Nederland vertegen-
woordigden. De kunst was om 
op zo’n veiling zo voordelig 
mogelijk een kaveltje te kopen, 
een partijtje zegels waar 
iets van je gading bij zat, om 
vervolgens wat overbleef later 
op de postzegelmarkt door te 
verkopen. En zo kon je dus ook 
met beperkte middelen best 
een aardige verzameling bij 
elkaar scharrelen. Ik had inmid-
dels gekozen voor de oudere 

gebruikte zegels van Nederland 
- voor zover ik mij die kon ver-
oorloven - en deze verzamelde 
ik vooral op leesbare afstempe-
lingen van post- en hulppost-
kantoren, met sommige zelfs op 
een complete brief. 

Nu waren de eerste postzegels 
van Nederland, uitgegeven in 
1852, ongetand; zij werden 
gedrukt in blokken van vijfen-
twintig met daartussen een 
strook, ook wel brug genoemd. 
Bij het drukken van deze zegels 
ontstonden allerlei oneffenhe-
den, waardoor latere lie�heb-
bers in staat bleken met behulp 
van grote collecties - met name 
die van het toenmalige Post-
museum aan de Zeestraat - zo’n 
complete plaat te reconstrueren. 

Van de drukplaten van die vijf 
cent blauw, tien cent rood en 
vijftien cent oranje zijn dankzij 
het speurwerk van ene de heer 
Van Balen Blanken behulpzame 
boekjes verschenen. Daartussen 
zit ook de zeer zeldzame 10 
cent rood, als afdruk van een 
eenmalig gebruikte plaat (1A). 
Toen een postzegelkennis op 
onderzoek mij vroeg mijn ver-
zameling te mogen navorsen op 
zo’n speld uit de hooiberg, bleek 
dat een van de zegels die ik zelf 
wat had verbleekt en dus min-
der mooi vond, maar wel had 
bewaard vanwege de af-stem-
peling (zie naast het rondstem-
pel ook de z.g. penvernietiging), 
tot die zeldzame honderd stuks 
te behoren. Op de Amphilex, 
een grote internationale post-

zegeltentoonstelling in 1976, 
werd de bewuste plaat 1A van 
die zeldzame 10 cent rood sterk 
vergroot tentoongesteld. Trots 
hing mijn exemplaar daartus-
sen te stralen, zowaar met als 
onderschrift: collectie Van der 
Wacht. 

Nog een paar jaar heb ik van 
die zegel en mijn inmiddels 
aardig aangewassen verza-
meling ‘oudheden’ kunnen 
genieten. Onder de verzuchting 
‘Scheiden doet lijden’ gepaard 
gaand met gevoelens als ‘on-
eerlijk delen’, verdwenen begin 
jaren tachtig mijn postzegels 
onder de hamer op een veiling 
van het huis Van Dieten. De 
aardigheid was er voor mij 
nu voorgoed af. Maar ook de 

speculanten in postzegels 
zouden het tezelfdertijd �link 
voor hun kiezen krijgen, want 
de spaarrente liep in een mum 
van tijd op tot boven de 10%, 
wat ook de postzegelmarkt niet 
onberoerd liet. 
Voor de echte verzamelaar was 
dit natuurlijk een verademing, 
na die lange zeventiger jaren 
met die almaar stijgende, 
‘extremistische’ prijzen...

Theo van der Wacht                     
twacht@casema.nl

 Dinsdag 8 december 2020   

Over ‘postzegelen’ in de jaren zeventig

1852, serie op brief

De zeer zeldzame 10 cent (1A)

postzegel 1852 blok 10c

Het zogenaamde platen van oude postzegels

p zolder sluimerde een koffer vol brieven 
die in de late jaren vijftig vanuit Nederland 
per luchtpost werden verzonden naar nogal 

verafgelegen havensteden, zoals Buenos Aires en 
Singapore. Wij hadden nauwelijks aangemeerd met 
ons schip of mij werd - eerst nog als leerling, later 
als vierde, derde en tweede  stuurman - te kennen 
gegeven dat er middels een extra vlucht van de KLM 
alweer zo´n loodzware postzak vol brieven en pakjes 
uitsluitend voor mij aan boord was getakeld...

O

“Trots hing mijn exemplaar 
daartussen te stralen ”

PuzzeltijdPuzzeltijdPuzzeltijdPuzzeltijd
Puzzeltijd

5
7
64

81 7
5

8
1

9

5

             
7

4
1

2
9

4
1

2
1

4

6

2

2

8
3
9 2

5

8

7
4

8

6
9

7
3

1
5
4

9
4 3

8 7

P D E A O K

TU

Z

Z
E

L

I

J

D

F

X

W R

G H

Y

C
S

BM

I
QN

L P
O W

Puzzeltijd
5

7
64

81 7
5

8
1

9

5

             
7

4
1

2
9

4
1

2
1

4

6

2

2

8
3
9 2

5

8

7
4

8

6
9

7
3

1
5
4

9
4 3

8 7

P D E A O K

TU

Z

Z
E

L

I

J

D

F

X

W R

G H

Y

C
S

BM

I
QN

L P
O W

5
7
64

81 7
5

8
1

9

5

             
7

4
1

2
9

4
1

2
1

4

6

2

2

8
3
9 2

5

8

7
4

8

6
9

7
3

1
5
4

9
4 3

8 7

P D E A O K

TU

Z

Z
E

L

I

J

D

F

X

W R

G H

Y

C
S

BM

I
QN

L P
O W

SUDOKU1 2

3KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal
1. zeer hard werken; 7. hoenderachtige vogel; 12. Engels telwoord; 13. onze planeet; 
14. verwaande houding; 15. laag getij; 17. opgeworpen heuvel; 19. land in Azië; 21. erbium 
(scheik. a�k.); 22. jongensnaam; 24. knuffelen; 27. Bulgaarse munt; 28. dierenverblijf; 
30. Spaanse uitroep; 31. snijwerktuig; 32. ploegsnede; 33. lokspijs; 35. oogaandoening; 
37. afgemat; 38. olienootjes; 41. voorzetsel; 42. waterzoogdier; 44. de verschrikkelijke 
sneeuwman; 46. witsel (pleister); 47. drogisterijketen; 48. vreesachtig; 49. penaltypunt; 
50. mannetjes hoen; 52. Europeaan; 54. beroemde componist; 56. tuimeling; 58. naar iets 
overhellen (buigen); 61. eerste vrouw; 62. schietpatroon; 64. ontkenning; 65. oude Italiaanse 
munt; 67. deel van oor; 68. haarversteviger; 70. hetzelfde; 72. Tibetaans rund; 73. vervolmaken; 
76. vochtig; 77. openbare werken; 78. deel van servies; 79. niet kunnende horen; 81. per jaar 
(a�k.); 82. sterk ijzerhoudende grondsoort; 83. adellijk persoon; 84. vordering; 86. periode van 
mooi weer voor de herfst; 87. afgezant van de paus.

Verticaal
1. afwaswater; 2. onderof�icier (a�k.); 3. loot (stek); 4. kleur van de regenboog; 5. stad in Italië; 
6. eetlust; 7. vorstentitel; 8. weg met bomen; 9. zwak keelgeluid; 10. ondernemingsraad (a�k.); 
11. zenuwachtig; 16. mondstuk van een paard; 18. plaats in Brazilië (a�k.); 20. zaak (Latijn); 
21. roem en aanzien; 23. hemellichaam; 25. Griekse kaas; 26. Arabische golfstaat; 27. truc of 
poets; 29. scheerapparaat voor vrouwen; 32. het Wilhelmus; 34. son altesse eminentissime 
(a�k.); 36. belastingbiljet; 37. gietvorm; 39. inleidend muziekje; 40. land of natie; 42. deel van een 
treinstel; 43. blaasvocht; 45. rivier in Oostenrijk; 46. boerderijdier; 51. bontgekleurde papegaai; 
53. onnozel persoon; 54. duizend maal duizend; 55. grafsteen; 56. eenheid van elektrische 
spanning; 57. bouwsteentjes voor kinderen; 59. leut; 60. borrelhapjes; 62. bewaarplaats voor 
wijn; 63. plaats in Zuid-Holland; 66. in andere woorden (a�k.); 67. waardeloze lap; 
69. jongensnaam; 71. bierkraan; 73. gietmal; 74. Duits automerk; 75. twaalf uur ’s-middags; 
78. pratende vogel; 80. in prima conditie; 82. land van de tovenaar; 85. muzieknoot.

Sudoku A Sudoku B                               Raad het woord, 
stuur uw antwoord 
op naar puzzel@
dehaagsetijden.nl en 
win! In de volgende 
krant leest u de juiste 
oplossing en worden 
de prijswinners 
bekendgemaakt. 

Tekening: 
Wim Hoogerdijk/Who

U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de twee sudoku’s. 
De vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin 
thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.
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RAAD HET WOORD

6 7
5 9 3
2

2 1 5 8 9
9 6 1
4 1 8 6

4
8 9 1
5 3 8 2

3 8 6 7
3 6

7 9
9 8

1 4 2
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Puzzelt u mee?
In elke editie van De Haagse Tijden kunt u drie verschillende puzzels maken. In de 
eerste puzzel wordt u gevraagd het woord te raden dat is uitgebeeld. In de tweede 
puzzel moet u de sudoku-opgave oplossen. De derde puzzel is een kruiswoordpuz-
zel. Hier volgen de juiste antwoorden van de vorige krant. 
Woordraadsel: Bankstel, Sudoku: 5 - 3, Kruiswoordpuzzel: Perzikboom

Onder de inzenders verloten we wederom drie waardebonnen van 15, 10 en 5 euro, 
te besteden bij Comfortland. U kunt de juiste oplossingen afzonderlijk mailen, maar 
u mag deze ook bundelen in een enkel bericht. U kunt de oplossing mailen naar 
puzzel@dehaagsetijden.nl. Dit kan tot uiterlijk donderdag 17 december.

Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. Paul van der Geest te Waddinxveen
2. Corrie Emmerzaal te Rijswijk
3. Gerda Vegt te Den Haag
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KADOBONInwisselbaar bij comfortland.nl

€

Veel puzzelplezier!

Voor ál uw klussen in en rondom huis en tuin 
• Schilderwerk (binnen/buiten) • Timmerwerk • Elektra • Sanitair 
• Tuinonderhoud • ophangen van lampen en schilderijen

0174-768888
info@deontzorgcentrale.nl
www.deontzorgcentrale.nl

Wij verzorgen graag uw binnen schilderwerk, 
maak hiervoor tijdig een afspraak met De Ontzorg Centrale.

Mooie klassieke decoratieve salontafel Dorset
Mooie klassieke salontafel, in de kersen uitvoering

vier laden en vier handige uittrekbladen.

Nu in de aanbieding:
van € 1.172,- nu voor € 984,-

Hoektafel en bijpassend tv commode nu op voorraad.

Kom langs of kijk op starstijlmeubelen.nl
NU BIJ STAR

STIJLMEUBELEN
€ 984,- 

 Dinsdag 8 december 2020   
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UPCYC L E
S T O R E

TECHNIEK

GEOPEND
vanaf zaterdag

5 december

Op 5 december opent Schroeder 
aan de Weimarstraat 364 
de Upcycle Store. 

Een winkel met duurzame oplossingen 
voor gerecyclede en ge-upcyclede houten 
meubels, textiel, kunststoffen, papier en 
metalen. 

De meubels en voorwerpen in deze winkel 
zijn handgemaakt door medewerkers 
die re-integreren op de arbeidsmarkt. 
De winkel is geopend op zaterdag  
van 10 uur tot 16 uur 
en online via Marktplaats.

HOUT
TEXTIEL
PAPIER
KUNSTSTOFFEN 
METALEN

Scan de code voor onze winkel 
op Marktplaats

Schroeder Techniek Upcycle Store
Weimarstraat 364
2562 HV Den Haag
070 33 00 222
techniek@schroeder.nl
www.schroeder.nl

 Dinsdag 8 december 2020   
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Dat de CUVO de grootste uitvaartverzorger 
van Den Haag is weten veel mensen, maar je 
moet je ook laten zien. Dus rijdt er sinds kort 
niet alleen een in opvallende kleuren gesto-
ken tram door de stad, maar is nu ook een 
HTM-bus opgetuigd als rijdende promotor 
van onze Coöperatieve Uitvaartvereniging 
De Volharding. Want ook in deze moeilijke tij-
den willen we uitdragen dat de CUVO er voor 
elke Hagenaar is.

Horizontaal
1. medisch specialist; 7. dierengeneeskundige; 12. vaatwerk met handvat; 
13. aanmaaklimonade; 14. beroep (ambacht); 15. fi lm van Spielberg; 17. be-
haarde vrucht; 19. vangwerktuig; 21. Turkije op auto’s; 22. in goede conditie; 
24. bouwvakker; 27. dierentuin; 28. vochtig warm; 30. Pan American Airways 
(afk.); 31. organisatie van Amerikaanse staten (afk.); 32. zeurderige vrouw; 
33. paling; 35. ontvangkamer; 37. rivier in Engeland; 38. cafébediende; 
41. deel van hals; 42. Engelse huisbediende; 44. Europeaan; 46. de fi jnste 
veren; 47. golfterm; 48. stierenvechter; 49. plaats in Noord-Holland; 
50. motorfi ets met vier wielen; 52. plaats in Gelderland; 54. blaasinstrument; 
56. telwoord; 58. afdaling bij skiën; 61. brandstof (Engels); 62. stand van de 
Hindoes; 64. son altesse imperial (afk.); 65. veredelde zuurstofl aag; 
67. tijdperk; 68. woonboot; 70. overschot; 72. deel van oor; 73. bouwvakker; 
76. droog en kaal; 77. deel van bijbel (afk.); 78. Indisch rijstgerecht; 79. zwar-
te kleverige stof; 81. boksterm (afk.); 82. schaakterm; 83. man van adel; 
84. boomsoort; 86. grafi sch kunstenaar (etser); 87. openbaar ambtenaar.

Verticaal
1. hoofd van een keuken; 2. persoonlijk voornaamwoord; 3. recht stuk vaar-
water; 4. Engels voor eenheid; 5. vertrokken gezicht; 6. diepe wond (keep); 
7. deskundige arbeider; 8. kort ogenblik; 9. oude vochtmaat van vier ankers; 
10. godsdienst (afk.); 11. wilddief; 16. duivenhok; 18. speeltuintoestel; 
20. aanhechting van twee stukken (naad); 21. gesloten; 23. schoolvak; 
25. hemellichaam; 26. verschijnsel bij vuur; 27. onstoffelijk deel van de mens; 
29. vrouw die haute couture showt; 32. bouwvakker; 34. jongensnaam; 
36. onderwijzeres; 37. iel en mager; 39. verwoestende virusziekte; 40. fi ctief 
verhaal in proza; 42. jongensnaam; 43. muze van het minnedicht; 45. wiel; 
46. bundeltje haar; 51. nachtroofvogel; 53. priem; 54. plant- en dierkundige; 
55. deel van schoen; 56. kwestie (geding); 57. grote plaats; 59. chanson; 
60. marine-soldaat; 62. sjouwer met koffers; 63. liefdesgodjes; 66. duw of por; 
67. wandversiering; 69. boerderijdier; 71. kledingstuk; 73. vlees aan stokje 
geregen; 74. bloedvat; 75. opening (kier); 78. naar aanleiding van (afk.); 
80. meisjesnaam; 82. familielid; 85. krypton (scheik. afk.).

Onderweg met  CUVO
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. medisch specialist; 7. dierengeneeskundige; 12.
vaatwerk met handvat; 13. aanmaaklimonade; 14. beroep
(ambacht); 15. film van Spielberg; 17. behaarde vrucht; 19.
vangwerktuig; 21. Turkije op auto’s; 22. in goede conditie; 24.
bouwvakker; 27. dierentuin; 28. vochtig warm; 30. Pan Ameri-
can Airways (afk.); 31. organisatie van Amerikaanse staten
(afk.); 32. zeurderige vrouw; 33. paling; 35. ontvangkamer; 37.
rivier in Engeland; 38. cafébediende; 41. deel van hals; 42.
Engelse huisbediende; 44. Europeaan; 46. de fijnste veren; 47.
golfterm; 48. stierenvechter; 49. plaats in Noord-Holland; 50.
motorfiets met vier wielen; 52. plaats in Gelderland; 54. blaas-
instrument; 56. telwoord; 58. afdaling bij skiën; 61. brandstof
(Engels); 62. stand van de Hindoes; 64. son altesse imperial
(afk.); 65. veredelde zuurstoflaag; 67. tijdperk; 68. woonboot;
70. overschot; 72. deel van oor; 73. bouwvakker; 76. droog en
kaal; 77. deel van bijbel (afk.); 78. Indisch rijstgerecht; 79. zwar-
te kleverige stof; 81. boksterm (afk.); 82. schaakterm; 83. man
van adel; 84. boomsoort; 86. grafisch kunstenaar (etser); 87.
openbaar ambtenaar.

Verticaal 1. hoofd van een keuken; 2. persoonlijk voornaam-
woord; 3. recht stuk vaarwater; 4. Engels voor eenheid; 5. ver-
trokken gezicht; 6. diepe wond (keep); 7. deskundige arbeider;
8. kort ogenblik; 9. oude vochtmaat van vier ankers; 10. gods-
dienst (afk.); 11. wilddief; 16. duivenhok; 18. speeltuintoestel;
20. aanhechting van twee stukken (naad); 21. gesloten; 23.
schoolvak; 25. hemellichaam; 26. verschijnsel bij vuur; 27.
onstoffelijk deel van de mens; 29. vrouw die haute couture
showt; 32. bouwvakker; 34. jongensnaam; 36. onderwijzeres;
37. iel en mager; 39. verwoestende virusziekte; 40. fictief ver-
haal in proza; 42. jongensnaam; 43. muze van het minnedicht;
45. wiel; 46. bundeltje haar; 51. nachtroofvogel; 53. priem; 54.
plant- en dierkundige; 55. deel van schoen; 56. kwestie
(geding); 57. grote plaats; 59. chanson; 60. marine-soldaat; 62.
sjouwer met koffers; 63. liefdesgodjes; 66. duw of por; 67.
wandversiering; 69. boerderijdier; 71. kledingstuk; 73. vlees aan
stokje geregen; 74. bloedvat; 75. opening (kier); 78. naar aanlei-
ding van (afk.); 80. meisjesnaam; 82. familielid; 85. krypton
(scheik. afk.).

Kruiswoordpuzzel

Kruiswoordpuzzel door: Ad van Dun
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e Volharding heeft een eerste stap gezet naar een 
eigen woningbouwvereniging. De kans om zelf wo-

ningen voor de leden te ontwikkelen is ontstaan doordat 
Coöperatieve Uitvaartvereniging De Volharding (CUVO) 
kan beschikken over de kavel waarop tot voorkort het 
rouwcentrum aan de Bautersemstraat was gevestigd. De 
Volharding wil op die locatie zeventig woningen bouwen, 
die waarschijnlijk over twee tot drie jaar hun eerste be-
woners over de vloer krijgen. 

Voor de huizen – sociale huurwoningen, middenklasse 
huurwoningen en enkele koophuizen – komen alleen 
leden van De Volharding in aanmerking. De inschrijving 
staat open voor gewone leden en deelnemers aan het de-
positofonds De Volharding.

Volgens mr. C.V. Martini, voorzitter van De Volharding, is 
het oprichten van een woningbouwvereniging een logische 
stap. “Wij zijn van huis uit een sociale vereniging die zich 

altijd heeft ingezet voor verbetering van de leefomstandig-
heden van de Haagse bevolking. Het meest aansprekende 
voorbeeld daarvan was het beroemde, inmiddels niet meer 
bestaande, ziekenfonds Azivo (Algemeen Ziekenfonds De 
Volharding). De CUVO werd in 1935 opgericht om ervoor 
te zorgen dat ook mensen met een bescheiden inkomen 
zich een respectvolle uitvaart konden veroorloven. Dus ons 
nieuwe initiatief past in een lange traditie.”

Woningnood
Met het plan voor de Bautersemstraat als eerste aanzet 
tot een woningbouwvereniging wil De Volharding een bij-
drage leveren aan de bestrijding van de nijpende woning-
nood in de stad. “We hadden ook de grond aan de hoogst-
biedende kunnen verkopen, maar we hebben ons bij deze 
beslissing laten leiden door onze sociale doelstelling. In 
het complex komt het accent op levensbestendige wonin-
gen te liggen. Dus ook op latere leeftijd kunnen huurders 
en kopers in hun huis aan de Bautersemstraat blijven 
wonen,” aldus Martini. “Samen met het ‘Haags centrum 
voor groepswonen’ wordt gekeken of er een mogelijkheid 
bestaat om mensen die belangstelling hebben voor deze 
vorm van wonen in het complex onder te brengen.”

De Volharding zal de komende tijd gebruiken om te on-
derzoeken of er ook op andere plekken in Den Haag en 
Zoetermeer mogelijkheden zijn om woningzoekenden 
onder de 28.000 leden te helpen in hun zoektocht naar 
een kwalitatief goede en betaalbare woning. De nieuwe 
woningbouwvereniging zal een zelfstandige coöperatie 
worden als onderdeel van de Volharding Groep. 

oor u ligt ‘De Volharding krant’. De leden van 
De Volharding kennen ons blad natuurlijk, 

maar velen van hen weten niet precies wat onze 
vereniging allemaal voor haar leden in Den Haag 
en Zoetermeer doet. En dat is veel! Vandaar dat we 
onze 28.000 leden – elk jaar komen er 1000 bij! 
– via De Haagse Tijden uitgebreid informeren over 
wat De Volharding aan diensten, voordeelacties en 
plannen te bieden heeft.

Onze slogan ‘Samen sterk, samen voor elkaar’ geeft 
al meer dan een eeuw aan wat onze kracht is. Hoe 
groter, hoe sterker! Dus vragen we lezers die via 
deze krant met ons kennismaken – gratis! – lid te 
worden van onze vereniging. Want we hebben veel 
te bieden. 

In deze krant kunt u onder meer lezen over onze 
plannen voor een nieuwe woningbouwvereniging, 
speciaal voor onze leden. Ook leggen we uit wat 
Blijmakers voor u kunnen betekenen en hoe leden 
die in de penarie zitten door ons sociaaljuridisch 
team worden geholpen. En nog veel meer. 

Wij hopen dat alle lezers van De Haagse Tijden 
(bijna 150.000) in de door de coronatijd geplaagde 
maand december een beetje afl eiding en vreugde 
kunnen vinden in onze bijdrage aan een betere sa-
menleving.

De Volharding ‘Samen sterk, samen voor elkaar’

Mr. C.V. Martini
Voorzitter van De Volharding

De Volharding bouwt 
zeventig woningen aan 
Bautersemstraat

Coöperatie richt eigen woningbouwvereniging op
Aan bestaande 
en toekomstige 
leden

‘Samen sterk, 
samen voor elkaar’

D

V“Voor de huizen komen alleen 
leden van De Volharding in 

aanmerking”

Belangstellingsregistratie voor de woningbouw van de Volharding

1. Ik heb interesse in een betaalbare nieuwbouw of huurwoning

2. Ik ben al lid/heb mij als lid opgegeven, van De Volharding mijn lidnummer is _______________________

3. Ik zou graag een woning willen hebben voor 1 / 2 / 3 / 4 personen.

Meer informatie? 
Kijk op de website www.devolharding.nl of mail naar steunentoeverlaat@devolharding.nl

Toelichting
Bestaande leden van de CUVO/Coöperatieve Uitvaartvereniging De Volharding, de vrijwilligers van de 
Stichting Steun en Toeverlaat en de nieuwe leden die zich voor 1 januari 2021 hebben ingeschreven, 
krijgen voorrang bij het toekennen van de woningen.

Stuur uw deze bon zonder postzegel naar: 
Coöperatie De Volharding/woningbouwproject, Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag

✃

Artist impression van de nieuwe woningen aan de Bautersemstraat. Ontwerp Studioschaeffer.
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en van de belangrijkste kwali-
teiten van mycelium is dat het 

giftige stoffen kan neutraliseren en 
voeding levert aan alles wat boven de 
grond groeit. Hendrikx noemt myce-
lium dan ook de recycler van de na-
tuur. “Het is continue op zoek naar 
afvalstoffen om deze om te zetten in 
voedingstoffen voor de omgeving. Dat 
doet ’t ook met gifstoffen zoals olie, 
plastic en metaal. Het is zelfs ingezet 
in Tsjernobyl en in de haven van Rot-
terdam.”

Kennis
Het omzetten van door de mens ge-
produceerde materialen komt ook om 
de hoek kijken bij de levende doods-
kist. De living cocoon zoals de nieuwe 
vinding inmiddels heet, zorgt ervoor 
dat kist en stoffelijke overschot binnen 
twee tot drie jaar oplossen en opgaan 
in de natuur. Bij traditionele kisten 
duurt dat tien jaar of langer. Een prak-
tijkonderzoek door het Amerikaanse 
Ecovative heeft zelfs aangetoond dat 
de kist al binnen dertig tot vijfenveer-
tig dagen door de bodem is opgeno-
men. De starters van Loop hebben uit-
gebreid met deskundigen van CUVO 
over het nieuwe product gesproken. 
“Zij weten hoe het proces van begra-
ven verloopt, adviseren nabestaanden 
bij de keuze en kennen alle logistieke 
eisen die bij het begraven komen kij-
ken. Waardevolle kennis die zij bij de 
ontwikkeling hebben ingebracht.” 
Frank Franse, directeur van CUVO. 
“Als regionaal uitvaartbedrijf vinden 
wij het belangrijk om mee te werken 

aan deze duurzame innovatie. Dat 
past bij onze doelstelling als duurzame 
uitvaartcoöperatie.” Franse is verrast 
door de enthousiaste ontvangst van 
de levende doodskist. “Onze branche 
is soms behoorlijk conservatief, maar 
dit idee wordt echt omarmd. Zo zijn 
ook de mensen van ‘Natuurbegraven 
Nederland’ en ‘Greenleave’ uitermate 
enthousiast.”

Huisdieren
CUVO heeft Loop ook gevraagd om te 

onderzoeken of de levende doodskist 
ook kan worden ingezet om huisdie-
ren te begraven. Er zijn nogal wat 
honden en katten die in de tuin hun 
laatste rustplaats krijgen. Dan is het 
mogelijk dat bij graafwerkzaamheden 
en dergelijke het overschot of de ver-
pakking weer tevoorschijn komt. Met 
een levende doodskist is dat probleem 
verholpen.

Zie voor meer informatie ook 
www.loop-of-life.com

The New York Times schreef erover, maar de Coöperatieve Uitvaartvereniging De Volhar-
ding (CUVO) was de eerste die de ‘levende doodskist’ van startup ‘Loop’ ook daadwerkelijk 
bij een uitvaart gebruikte. Het intrigerende van het begrip ‘levende doodskist’ is dat het een 
tegenstelling suggereert, je kunt nu eenmaal niet dood en levend tegelijk zijn. Toch is de 
benaming juist, maar het is dan ook een revolutionair product. Oud-TU student en Loop-op-
richter Bob Hendrikx maakte een kist bestaande uit mycelium, een organisme dat onder de 
grond groeit in de complexe wortelstructuur van bomen, planten en paddenstoelen: dus 
inderdaad, een doodskist opgebouwd uit levende cellen. 

Net geboren en 
toch al de dood 
voor ogen

Door Casper Postmaa

ijn grootvader 
droeg precies de-

zelfde naam als ik, soms 
slaat daardoor de schrik 
me om het hart. Zijn 
doodsbericht bewaar ik in 
een bureaula tussen an-
dere paperassen en elke 
keer als ik hem tegenkom 
houd ik even mijn adem 
in: want dezelfde naam 
die ik de afgelopen veertig jaar duizenden malen 
boven een stukje heb getikt, maar nu ontdaan van elk 
leven. Het zou mijn eigen rouwkaart kunnen zijn. Het 
zojuist beschreven moment duurt nooit langer dan 
een fractie van een seconde, daarna hoor ik weer bij 
de levenden, al gebeurt het soms dat ik wat langer bij 
de nagedachtenis aan mijn opa blijf hangen. 

Wandel even een paar passen mee door zijn leven. 
Deze Casper Postmaa was van 1874 en toen hij op 
82-jarige leeftijd stierf was ik vijf jaar. Niettemin kan 
ik me hem goed voor de geest halen. Een lieve oude 
man, die tot aan zijn dood zijn vak als kleermaker 
bleef uitoefenen. Een trouw socialist, die lid was van 
alle organisaties waarmee de SDAP, en later de PvdA, 
de arbeidersklasse wilde verheffen. Mijn grootouders 
maakten zich ook dienstbaar om het socialistische 
ideaal te verwezenlijken, mijn opa deed dat onder 
meer door rode vaandels te naaien, wat hem meer 
dan eens zijn baan kostte, zodra zijn baas doorhad 
dat hij met de vijand heulde.

Casper botste in 1954, niet eens zo hard, met de 
tram en brak zijn heup. Dat werd zijn dood, want de 
breuk wilde niet genezen. Van een neef, die radio-
loog is, leerde ik dat zo’n ongeval in de vroege jaren 
vijftig je dood betekende, je stierf aan bedlegerig-
heid. “Tegenwoordig,” zei hij opgewekt, “rammen 
we er een nieuwe heup in.” Andere tijden, net wat u 
zegt, want met hem verdween ook het heroïsche so-
cialisme uit onze familie. Alleen De Volharding bleef 
een leven lang bij ons, want het strenge socialisme 
van mijn grootouders had ook een zaadje bij mijn va-
der geplant, al is het bij hem nooit tot volle bloei ge-
komen. Hij was zijn leven lang actief in de reclame, 
een nogal kapitalistische bedrijfstak, maar ’s morgens 
bleef hij, tot ieders ergernis, de socialistische strijdlie-
deren meezingen die de VARA nog lang uitzond. En 
toen mijn broer en ik ter wereld kwamen kregen we 
allebei een begrafenispolis van De Volharding. 

Juist op het moment dat je het leven zou moeten 
vieren hielden mijn ouders zich met het einde bezig. 
Toen ik mijn vader er een keer op aansprak vond hij 
het even onbegrijpelijk als ik. ‘Het was toen in onze 
kringen gewoon,’ zei hij als een soort excuus. ‘Er 
waren twee dingen waar mensen bang voor waren: 
dat je geen geld meer had als je te oud was om te 
werken en dat je van de armen zou worden begra-
ven.” Die polis is niet veel meer waard, hooguit goed 
voor bloemen op het graf. Als het aan mij ligt dan 
toch graag rode. 

E

Met de kist van Loop
is er leven na de dood

Foto: Piet Gispen

Bob Hendrikx bij zijn levende doodskist

Een voorbeeld van de ‘levende doodskist’ van Loop

CUVO past Living Cocoon als eerste toe

M
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Nog geen lid maar wel kans maken op één 
van de twee prachtige Boodschappentrolleys 

uit De Volharding-Voordeelwinkel?
Vul dan uw gegevens in en stuur de bon én het ingevulde enquêteformulier 

in een gesloten envelop (postzegel niet nodig) naar: 
De Volharding, Antwoordnummer 891, 2501 WK Den Haag

Naam: _______________________________________________________________________________________

Straat & huisnummer: ______________________________________________________________________

Postcode & Woonplaats:  ___________________________________________________________________

Email-adres: _________________________________________________________________________________

Telefoonnummer: ___________________________________________________________________________

Geboortedatum: ____________________________________________________________________________

✁

1. Welke diensten van De Volharding kent U? __________________________________________________________
  _______________________________________________________________________________________________

2. Maakt u al gebruik van een van deze diensten? ________________________________________________Ja/Nee

3. Zo ja, welk rapportcijfer van 1 tot 10 geeft u voor de diensten. ______________ 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

4. Zijn er diensten die u mist? _______________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________________________________

5.   In het Volharding Depositofonds spaart u voor uw uitvaart en ontvangt u jaarlijks een 
interessant rendement. Wist u dat De Volharding bij de start € 250,- stort in uw 
persoonlijke depot? ________________________________________________________________________Ja/Nee

6.  De Hofpas is de ledenvoordeelpas van De Volharding waarmee u bij ca. 600 ondernemers in Haaglanden 
korting ontvangt. Heeft u van de Hofpas gehoord? _____________________________________________Ja/Nee

  En gebruikt u hem al? ______________________________________________________________________Ja/Nee

7.  CUVO, de grootste uitvaartonderneming van Den Haag is onderdeel van De Volharding. 
Waar staat de naam CUVO voor?

  _______________________________________________________________________________________________

8. Heeft u ervaring met de CUVO? _____________________________________________________________Ja/Nee

 Zo ja, welk rapportcijfer geeft u de CUVO op basis van uw ervaring. _________ 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

9.  Heeft u een goed beeld van wat voor een soort uitvaart u op termijn zou willen en wat 
daar de kosten van zijn? ____________________________________________________________________Ja/Nee

10. Heeft u behoefte aan een vrijblijvend gesprek? _________________________________________________Ja/Nee

11.  De vrijwilligersorganisatie binnen De Volharding verzorgt tal van ledenservices. 
 Zou u vrijwilliger willen worden bij De Volharding? ____________________________________________Ja/Nee

12.   Ziet u de voordelen van een gratis lidmaatschap bij De Volharding? _______________________________Ja/Nee
 En mogen we u inschrijven als lid? ___________________________________________________________Ja/Nee  

Vragen over De Volharding
Vul de vragenlijst in en maak kans op een boodschappentrolly

Beste leden van De Volharding en lezers van deze krant. Omdat wij als dienstverlenende 
coöperatie willen weten wat leden, of toekomstige leden, van ons verwachten, vragen 
wij u onderstaande enquête in te vullen. Uiteraard behandelen we alle gegevens 
vertrouwelijk. Als u nog geen lid bent van De Volharding kunt u zich door middel van 
de enquête (zie vraag 12) en de bon op deze pagina opgeven. De voordelen van het 
lidmaatschap zijn groot!
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en van de belangrijkste kwali-
teiten van mycelium is dat het 

giftige stoffen kan neutraliseren en 
voeding levert aan alles wat boven de 
grond groeit. Hendrikx noemt myce-
lium dan ook de recycler van de na-
tuur. “Het is continue op zoek naar 
afvalstoffen om deze om te zetten in 
voedingstoffen voor de omgeving. Dat 
doet ’t ook met gifstoffen zoals olie, 
plastic en metaal. Het is zelfs ingezet 
in Tsjernobyl en in de haven van Rot-
terdam.”

Kennis
Het omzetten van door de mens ge-
produceerde materialen komt ook om 
de hoek kijken bij de levende doods-
kist. De living cocoon zoals de nieuwe 
vinding inmiddels heet, zorgt ervoor 
dat kist en stoffelijke overschot binnen 
twee tot drie jaar oplossen en opgaan 
in de natuur. Bij traditionele kisten 
duurt dat tien jaar of langer. Een prak-
tijkonderzoek door het Amerikaanse 
Ecovative heeft zelfs aangetoond dat 
de kist al binnen dertig tot vijfenveer-
tig dagen door de bodem is opgeno-
men. De starters van Loop hebben uit-
gebreid met deskundigen van CUVO 
over het nieuwe product gesproken. 
“Zij weten hoe het proces van begra-
ven verloopt, adviseren nabestaanden 
bij de keuze en kennen alle logistieke 
eisen die bij het begraven komen kij-
ken. Waardevolle kennis die zij bij de 
ontwikkeling hebben ingebracht.” 
Frank Franse, directeur van CUVO. 
“Als regionaal uitvaartbedrijf vinden 
wij het belangrijk om mee te werken 

aan deze duurzame innovatie. Dat 
past bij onze doelstelling als duurzame 
uitvaartcoöperatie.” Franse is verrast 
door de enthousiaste ontvangst van 
de levende doodskist. “Onze branche 
is soms behoorlijk conservatief, maar 
dit idee wordt echt omarmd. Zo zijn 
ook de mensen van ‘Natuurbegraven 
Nederland’ en ‘Greenleave’ uitermate 
enthousiast.”

Huisdieren
CUVO heeft Loop ook gevraagd om te 

onderzoeken of de levende doodskist 
ook kan worden ingezet om huisdie-
ren te begraven. Er zijn nogal wat 
honden en katten die in de tuin hun 
laatste rustplaats krijgen. Dan is het 
mogelijk dat bij graafwerkzaamheden 
en dergelijke het overschot of de ver-
pakking weer tevoorschijn komt. Met 
een levende doodskist is dat probleem 
verholpen.

Zie voor meer informatie ook 
www.loop-of-life.com

The New York Times schreef erover, maar de Coöperatieve Uitvaartvereniging De Volhar-
ding (CUVO) was de eerste die de ‘levende doodskist’ van startup ‘Loop’ ook daadwerkelijk 
bij een uitvaart gebruikte. Het intrigerende van het begrip ‘levende doodskist’ is dat het een 
tegenstelling suggereert, je kunt nu eenmaal niet dood en levend tegelijk zijn. Toch is de 
benaming juist, maar het is dan ook een revolutionair product. Oud-TU student en Loop-op-
richter Bob Hendrikx maakte een kist bestaande uit mycelium, een organisme dat onder de 
grond groeit in de complexe wortelstructuur van bomen, planten en paddenstoelen: dus 
inderdaad, een doodskist opgebouwd uit levende cellen. 

Net geboren en 
toch al de dood 
voor ogen

Door Casper Postmaa

ijn grootvader 
droeg precies de-

zelfde naam als ik, soms 
slaat daardoor de schrik 
me om het hart. Zijn 
doodsbericht bewaar ik in 
een bureaula tussen an-
dere paperassen en elke 
keer als ik hem tegenkom 
houd ik even mijn adem 
in: want dezelfde naam 
die ik de afgelopen veertig jaar duizenden malen 
boven een stukje heb getikt, maar nu ontdaan van elk 
leven. Het zou mijn eigen rouwkaart kunnen zijn. Het 
zojuist beschreven moment duurt nooit langer dan 
een fractie van een seconde, daarna hoor ik weer bij 
de levenden, al gebeurt het soms dat ik wat langer bij 
de nagedachtenis aan mijn opa blijf hangen. 

Wandel even een paar passen mee door zijn leven. 
Deze Casper Postmaa was van 1874 en toen hij op 
82-jarige leeftijd stierf was ik vijf jaar. Niettemin kan 
ik me hem goed voor de geest halen. Een lieve oude 
man, die tot aan zijn dood zijn vak als kleermaker 
bleef uitoefenen. Een trouw socialist, die lid was van 
alle organisaties waarmee de SDAP, en later de PvdA, 
de arbeidersklasse wilde verheffen. Mijn grootouders 
maakten zich ook dienstbaar om het socialistische 
ideaal te verwezenlijken, mijn opa deed dat onder 
meer door rode vaandels te naaien, wat hem meer 
dan eens zijn baan kostte, zodra zijn baas doorhad 
dat hij met de vijand heulde.

Casper botste in 1954, niet eens zo hard, met de 
tram en brak zijn heup. Dat werd zijn dood, want de 
breuk wilde niet genezen. Van een neef, die radio-
loog is, leerde ik dat zo’n ongeval in de vroege jaren 
vijftig je dood betekende, je stierf aan bedlegerig-
heid. “Tegenwoordig,” zei hij opgewekt, “rammen 
we er een nieuwe heup in.” Andere tijden, net wat u 
zegt, want met hem verdween ook het heroïsche so-
cialisme uit onze familie. Alleen De Volharding bleef 
een leven lang bij ons, want het strenge socialisme 
van mijn grootouders had ook een zaadje bij mijn va-
der geplant, al is het bij hem nooit tot volle bloei ge-
komen. Hij was zijn leven lang actief in de reclame, 
een nogal kapitalistische bedrijfstak, maar ’s morgens 
bleef hij, tot ieders ergernis, de socialistische strijdlie-
deren meezingen die de VARA nog lang uitzond. En 
toen mijn broer en ik ter wereld kwamen kregen we 
allebei een begrafenispolis van De Volharding. 

Juist op het moment dat je het leven zou moeten 
vieren hielden mijn ouders zich met het einde bezig. 
Toen ik mijn vader er een keer op aansprak vond hij 
het even onbegrijpelijk als ik. ‘Het was toen in onze 
kringen gewoon,’ zei hij als een soort excuus. ‘Er 
waren twee dingen waar mensen bang voor waren: 
dat je geen geld meer had als je te oud was om te 
werken en dat je van de armen zou worden begra-
ven.” Die polis is niet veel meer waard, hooguit goed 
voor bloemen op het graf. Als het aan mij ligt dan 
toch graag rode. 

E

Met de kist van Loop
is er leven na de dood

Foto: Piet Gispen

Bob Hendrikx bij zijn levende doodskist

Een voorbeeld van de ‘levende doodskist’ van Loop

CUVO past Living Cocoon als eerste toe

M
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Veel mensen vinden het vervelend om hun 
nabestaanden op te zadelen met hoge 
uitvaartkosten. En begrijpelijk, een gemiddelde 
uitvaart kost al snel meer dan € 5.000,-.  
Bijstorten in het Depositofonds van De Volharding 
kan voor u de juiste oplossing zijn.

Geld bijstorten in het depostifonds

Wilt u geld bijstorten in het depositofonds? 
Dat kan altijd. U bepaalt zelf hoeveel u stort. 
Dat kan maandelijks, jaarlijks of af en toe. Bij 
uw overlijden wordt het bedrag uitgekeerd om 
dit naar eigen inzichten te besteden aan uw 
uitvaart. Teveel opzij gezet? Het bedrag dat 

overblijft is voor uw nabestaanden. Dit bedrag 
kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor de 
uitvaart van uw partner. Wij bevelen u aan dat 
u niet meer dan € 7.500,- per persoon opzij zet.

U ontvangt jaarlijks rente over het ingelegde 
bedrag. Ieder jaar stelt het bestuur van De 
Volharding de rente vast. 

Het is geruststellend voor uzelf en uw na-
bestaanden als er voldoende geld opzij staat 
voor uw uitvaart. 

Heeft u vragen? Mail  naar 
ledenconsulent@cuvo.nl

De voordelen van het 

Depositofonds.

• U bepaalt zelf de inleg.

• U ontvangt jaarlijks rente.

• Geen medische keuring.

• Geen leeftijdsgrens.

•  U profiteert van alle voordelen van 

het lidmaatschap.

Zet nu eenvoudig geld opzij voor uw 

uitvaart. 

•  Stort uw inleg op IBAN nummer 

NL76 INGB 0004 0614 00 

t.n.v. Stichting Depositofonds CUVO  

te Den Haag.

•  Vermeld daarbij uw inschrijfnummer.

• U bepaalt zelf uw inleg.

• Meer hoeft u niet te doen.

•  Na uw eerste storting en bij 

stortingen van € 50,- en meer 

ontvangt u een overzicht.

•  Jaarlijks ontvangt u een overzicht 

met  

uw saldo en de bijgeschreven rente.

* De voorwaarden van het depositofonds zijn 
te vinden op onze website: www.cuvo.nl/
voorwaarden-depositofonds

De voordelen op een rij

Stort nu geld 
bij in het 

depositofonds

www.cuvo.nl - ledenconsulent@cuvo.nl - 070 346 95 71
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Raymond, hoe ben je bij De 
Volharding terecht gekomen?
“Ik zag in 2016 een advertentie in het 
Streekblad van Zoetermeer waarin stond 
dat De Volharding vrijwilligers zocht, die 
ervaring hadden met het begeleiden van 
mensen met een schuldhulpvraag. Ik had 
net een diploma gehaald als schuldhulp-
verlener en ook nog een diploma MBA 
(moderne bedrijfsadministratie) en dacht 
dat ik goed kon voldoen aan de eisen.”

Maar in 2016 waren De 
Volharding nog niet actief als 
schuldhulpverlenersorganisatie.
“Dat klopt. Ik kreeg toen de vraag of ik 
een nieuwe tak wilde opzetten, niet al-
leen voor schuldhulp maar ook voor hulp 
bij administratieve handelingen. Veel 
mensen hebben moeite met het invullen 
van formulieren van gemeente- of belas-
tingdienst. Zo is ook het idee geboren 
mensen te helpen bij hun belastingaan-
gifte. Overigens waren de Blijmakers 
(vrijwilligers die op bezoek gaan bij le-
den die in moeilijke omstandigheden ver-
keren) toen al volop in bedrijf.”

Hoe kun je de situatie nu het beste 
omschrijven?
“Wij hebben gemerkt dat er veel behoefte 
is aan mensen die hulp kunnen gebruiken 
om hun fi nanciële zaken op rij te zetten. 
Niet alleen nu, dat was ook vóór de co-
ronacrisis al zo. Nu is er meer vraag naar 
fi nanciële begeleiding, maar ik kan niet 
genoeg benadrukken dat mensen op tijd 
aan de bel moeten trekken als er schul-
den zijn en het niet zover moeten laten 
oplopen dat een traject van schuldsane-
ring nog de enige weg is.”

Ben jij de enige schuldhulp-
begeleider?
“Nee gelukkig niet. Wij proberen steeds 
meer vrijwilligers te stimuleren een offi ci-
eel diploma schuldhulpverlener te halen, 
een aantal van hen heeft die opleiding 
succesvol afgerond. Dat is een traject van 
twee jaar. We hebben ook vrijwilligers die 
ervaring hebben in het juridische domein 
en de met afhandeling van schuldhulp-
trajecten. Daar is zelfs een oud deurwaar-
der bij”, zegt hij lachend.

Wat is je eigen achtergrond?
“Ik ben onderwijzer van mijn vak. Toen ik 
vier jaar geleden bij De Volharding kwam 
werd ik gegrepen door de enorme behoef-
te aan hulpvragen. De noden van mensen 
van allerlei pluimage. Ja, zelfs eerst rijk 
en daarna arm. Het is voor steeds meer 
mensen een moeilijke en complexere sa-
menleving waardoor mensen eerder vast-
lopen. De dankbaarheid van mensen die 
je geholpen hebt en waar het weer goed 
mee gaat, geeft mij enorme energie en is 
een drijfveer meer zaken aan te pakken.”

Inmiddels is ook een Sociaal-
Ombudsteam samengesteld.
“Er is een vrijwilligersteam opgebouwd 
van mensen die allemaal hun specifi eke 
kennis en ervaring hebben en kunnen 
voldoen aan de meeste vragen die nodig 
zijn om mensen te helpen binnen het so-
ciale domein. Waar nodig is externe ju-

ridische ondersteuning beschikbaar waar 
wij gratis gebruik van kunnen maken. 
Mooi toch?”    

“Wij zijn als stichting ook een samenwer-
king aangegaan met Reclassering Neder-
land. Zo begeleiden wij mensen met hun 
fi nanciële zaken naar een nieuwe weg in 
de samenleving. Ook met het Schulden-
Lab en het Leger des Heils hebben we een 
goede samenwerking.”

De hele stichting Steun & Toever-
laat heeft een behoorlijke ontwik-
keling doorgemaakt.
“Zeker, en niet onbelangrijk. Eigenlijk 
zijn wij eerst begonnen met de Blijma-
kers die mensen ontmoeten die we Ont-
moeters noemen. Vrijwilligers bezoeken 
meest oudere leden van De Volharding 
voor een praatje, een wandelingetjes, 
bezoek aan een dokter, of noem maar 
op. Het doorbreken van eenzaamheid 
en het geven van aandacht. Dat is een 
belangrijk onderdeel geworden van 
onze werkzaamheden en dat is een taak 
waarmee de grootste groep vrijwilligers 
bezig is. Dan is er nog de bingo die veel 
mensen trekt, Menuutje Blijmaker waar 
wij twee wekelijks een maaltijd bereiden 
voor een lage prijs en de klussendienst. 
Een extra service van De Volharding die 
steeds meer vragen krijgt voor kleine 
klusjes in- en rondom de woning. Maar 
we beschikken ook over professionals 
die ict-problemen kunnen oplossen.”

Vervoer doet de Volharding 
toch ook?
“Nou, we zijn geen taxibedrijf, maar we 

hebben een samenwerkingsverband met 
Florence voor wie wij dagelijks mensen 
naar een ontmoetingscentrum en/of de 
dagopvang brengen. Hiervoor leveren 
wij vrijwillige chauffeurs. Dat is nu al een 
ploeg van veertig mensen die zich dage-
lijks inzetten voor de zwaksten in de sa-
menleving.”

Je bent begonnen als manager 
Sociaal-Ombudsteam. Daar is 
verandering in gekomen.
Lachend. “Ja, de stichting Steun & Toe-
verlaat had een directeur nodig om sa-
men met de clusterhoofden leiding te 
geven. Per 1 oktober ben ik aangesteld 
als directeur. Was toch een verrassing en 
eervol, maar ook een nóg grotere verant-
woordelijkheid. Samen met de vrijwil-
ligers moeten we het doen. Zonder hen 
zou het niet lukken.”

Hoe zie je de toekomst?
Zucht. “Voor de toekomst van de stich-
ting verwacht ik geen problemen, maar 
de problemen in de samenleving worden 
steeds complexer en niet alleen nu door 
corona. Structureel zit een groot deel van 
de mensen met sociale- en fi nanciële pro-
blemen. Daar kunnen wij bij helpen zoals 
ik heb aangegeven, maar het is niet altijd 
makkelijk. Daarom moeten wij proberen 
onze goede vrijwilligers vast te houden, 
zo nodig moeten we de groep uitbreiden 
om aan de groeiende hulpvraag te kun-
nen voldoen. Men verwacht mede door 
de huidige omstandigheden een toename 
van dertig procent van mensen die het fi -
nancieel niet gaan redden. Dat is natuur-
lijk zorgelijk.”

Raymond Talhout is bij Stichting 
de Volharding, Steun & Toe-
verlaat allang geen onbekende 
meer. Zelfs in deze moeilijke 
coronatijd blijft zijn Sociale-Om-
budsteam zoveel mogelijk actief 
om de leden van De Volharding 
van dienst te zijn.
 Door John Navarro

Steeds meer mensen door schulden in problemen, maar 

De Volharding helpt

Raymond Talhout. Foto: John Navarro

De Volharding Steun 
& Toeverlaat staat 
klaar voor mensen 
met alle hulpvragen. 
‘Samen Voor Elkaar’, 
is tenslotte niet voor 
niks onze slogan!
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et waren onrustige tijden 
toen coöperatie De Vol-

harding in 1935 besloot om in 
navolging van Amsterdam ook 
in Den Haag een afdeling lijk-
bezorging op te zetten. Terugkij-
kend zou je daar verbaasd over 
kunnen zijn, want de omstan-
digheden waren grimmig toen 
Coöperatieve Uitvaartvereniging 
De Volharding (CUVO) zich aan-
diende. De lijkbezorging was 
een vechtmarkt waar niemand 
zat te wachten op een nieuwe 
concurrent. Dus botsingen met 
de concurrentie met scherpe 
verwijten over en weer bleven 
niet uit. ‘Die coöperatietjes wa-
ren het vak onwaardig,’ hoon-
den de commerciële begrafenis-
ondernemers.

De Volharding bleef desondanks 
van mening dat klassenverschil-
len dienden te verdwijnen. Ook 
in de uitvaartindustrie. Aan eer-
ste of tweede klasse begrafenis-
sen deed men niet, voor de coö-
peratie was iedereen bij de dood 
gelijk. Het enige onderscheid 
dat kon worden gemaakt was de 
lengte van de plechtigheid. Wie 
bijvoorbeeld voor fl .7,50 een ex-
tra pluim op de lijkkoets wilde, 
moest daarvoor naar de con-
currentie uitwijken die dergelij-
ke voorzieningen in overvloed 
aanbood.

Dictator
Natuurlijk verkneukelden de vrije 
ondernemers zich heimelijk over 
de start van de nieuwe coöpe-
ratie. De socialisten zouden wel 
ontdekken dat het een vak was 
dat je niet zo een, twee, drie on-
der de knie had. Ook dat bleek in 
de praktijk een tegenvaller. Het 
was waar dat het personeelsbe-
stand van de afdeling lijkbezor-
ging in de beginfase een bijeen-
geraapt karakter had, maar de 
voorbereiding was uitstekend. 
De meeste chauffeurs en dragers 
waren afkomstig uit de bakkerij 
en waren door middel van har-
de training bij het fi liaal in Am-
sterdam omgeschoold. Dus toen 
de eerste door De Volharding 
uitgevoerde rouwplechtigheden 
plaatshadden, viel er voor de 
concurrentie niets te lachen. Van-
af het eerste moment stónd De 
Volharding er. Dat was niet in de 
laatste plaats te danken aan het 
wagenpark, want waar de fi loso-
fi e van de coöperatie gegrondvest 
was op soberheid, droegen de li-
mousines van De Volharding een 
andere boodschap uit. De nieuwe 
afdeling had als volgwagens zes 
tweedehands Buicks aangeschaft 
die elk vijfhonderd gulden kost-
ten; voor de twee lijkwagens was 
gekozen voor het Amerikaanse 
model Dictator Superior van Stu-
debaker, waarvoor 8000 gulden 

per stuk werd betaald.
Het ging om de Studebaker Dic-
tator Superior, in 1935 de keizer 
onder de rouwauto’s. 
De dictator aan wie werd gere-
fereerd in ’28, was Benito Mus-
solini, die in dat jaar – ook in de 
VS – op het hoogtepunt van zijn 
populariteit was. Door de on-
doorzichtige marketing van Stu-
debaker is het niet zeker of De 
Volharding indertijd wel geweten 
heeft van de besmette naam. In 
elk geval ging het De Volharding 
bij de aanschaf van al die luxe 
om iets anders. De coöperatie 
was toen niet in de eerste plaats 
een progressieve, linkse politieke 
organisatie, ze was vooral een 
vereniging die de emancipatie 
van de arbeider nastreefde. Men 
wilde hetzelfde hebben als wat 
andere bevolkingsgroepen al eer-
der hadden verkregen. 

De bakkerij was het begin
Sinds De Volharding in 1880 
in Den Haag voet aan de grond 
had gekregen, is dat principe met 
groot succes uitgedragen. Het 
begon met een eigen bakkerij in 
de Paulus Potterstraat, want als 
je wilt overleven moet er eerst 
brood op de plank zijn. De een-
voudige winkel met oven groeide 
uit tot een moderne fabriek aan 
de Delftselaan. Er volgden krui-
denierswinkels, kledingmagazij-

nen, slagerijen en als kroon op 
het werk een grote afdeling die 
zich bezighield met de gezond-
heidszorg: een eigen apotheek, 
eigen artsen, een modern zieken-
huis en een eigen maatschappij 
voor de ziektekostenverzekering: 
het Azivo was voor de Haagse 
arbeidersbeweging de grote stap 
voorwaarts. 
Steeg het succes de coöperatie 
naar het hoofd? Met de kennis 
van nu zou je zoiets kunnen be-
weren, maar het geloof in de 
vooruitgang dat in 1927 de aan-
zet gaf tot de bouw van het te 
dure hoofdkantoor van De Vol-
harding aan de Grote Markt, had 

ook gezorgd voor het succes dat 
daaraan voorafging. Niettemin 
was de opening van het door 
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bouwwerk een mijlpaal in de 
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gang diende en dus een natuur-
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al vroeg met elkaar in contact 
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De Volharding hoedde de arbei-
der nu van de wieg tot het graf. 

Coöperatieve Uitvaartvereniging De Volharding (CUVO) was ooit onderdeel van een grote beweging die het 
leven van de arbeidersklasse draaglijker moest maken. Het begon met bakkerijen, later kwamen er winkels, 
apotheken, een ziekenhuis en uitvaartafdeling bij. De nog steeds springlevende CUVO is daarvan als enige 
overgebleven.

Eén voor allen, allen voor één
Hoe De Volharding ontstond en zich al 85 jaar handhaa� 

Door Casper Postmaa

H

Een van de bakkerijen van De Volharding in de 19de eeuw. 

De Volharding beschikte al in de vroege jaren over een luxueus wagenpark, want de arbeider verdiende een net zo mooie uitvaart als beter betaalden zich konden veroorloven. Archieffoto’s De Volharding
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Maar de nieuwe afdeling kende 
aanloopproblemen, het perso-
neelsbestand was te ruim en het 
indrukwekkende wagenpark te 
luxueus. In mei 1940 nam de 
leiding het besluit om de wagens 
af te stoten en voortaan te gaan 
huren bij de Haagse fi rma Van 
der Lans. De twee Studebakers 
bleven in handen van De Vol-
harding en werden omgebouwd 
om de slagerijen te dienen. Een 
van de twee is door de Duitsers 
geconfi squeerd, maar de andere 
dook met succes onder en reed 
in de naoorlogse jaren weer door 
Den Haag. Toch ging het ondanks 
die kinderziekten vanaf het begin 
voorspoedig. De gedegen voor-
bereiding en de goede uitvoering 
stonden garant voor een snel 
succes. Al na vier jaar was in Den 
Haag een marktaandeel veroverd 
van 11,2 procent en was voor 
het eerst de exploitatie sluitend. 
De lijn omhoog zou zich blijven 
voortzetten tot het begin van de 
jaren vijftig toen het marktaan-
deel zich stabiliseerde rond de 25 

procent. Een aantal overnames 
heeft aan die stevige positie bijge-
dragen. De grootste had plaats in 
1999 toen CUVO drie, in het Sta-
tenkwartier gevestigde, bedrijven 
overnam: Ad Patres Begrafenis 
en Crematie onderneming, Inget 
Mati Uitvaartzorg (Maleis voor 
‘Denk aan de dode’) en fi rma 
Johs. Ouwejan en Zoon bv.

Verzorgingsstaat
Het zou met De Volharding als 
overkoepelende organisatie min-
der goed afl open dan met de 
afdeling lijkbezorging. De krui-
denierszaken en de slagerijen 
gingen in andere handen over en 
raakten later betrokken bij aller-
lei faillissementen. Maar Azivo 
(dat later werd verkocht) en De 
Volharding konden dankzij een 
groot aantal trouwe en tevreden 
leden standhouden. Bovendien 
hadden zij aansluiting behouden 
bij de markt die sinds de jaren 
zestig drastisch was veranderd. 
Een commerciëlere inslag was 
noodzakelijk, maar voor een 

groot deel van het personeel 
bleef De Volharding familie. De 
steeds bescheidener rol die co-
operaties na de Tweede Oorlog 
speelden, was een logisch gevolg 
van de opbouw van de verzor-
gingsstaat die steeds meer taken 
op zich nam waar de socialisti-
sche beweging generaties voor 
had gestreden. Haar succes werd 
ook haar ondergang. Ruim een 
halve eeuw later is er sprake van 
een omgekeerde ontwikkeling. 
De privatisering rukt op en de 
kosten van tal van voorzieningen 
rijzen de pan uit nu het bedrijfsle-
ven de rol van de overheid heeft 
overgenomen. Opnieuw dreigen 
grote groepen tussen wal en 
schip te vallen. Die vercommer-
cialisering van de samenleving 
dreigde ook funest te worden 
voor De Volharding als een door 
idealen geïnspireerde organisa-
tie. Eigenlijk was de afgelopen 
decennia de enige taak van de 
vereniging nog de bv van omzet 
te voorzien. Tien jaar geleden 
werd na een reeks processen dat 
tij gekeerd en kon De Volharding 
zich weer aan haar oorspronke-
lijke taak wijden en is ideologie 
geen vies woord meer. Inmiddels 
draagt het in 2017 geopende cre-
matorium ‘Haagse duinen’ aan 
de Wijndaelersingel succesvol bij 
aan de inkomsten van de coöpe-
ratie waardoor een nog steviger 

fundament is ontstaan. Ook na 
85 jaar is voor De Volharding het 
graf nog ver weg. 

Deze tekst is deels eerder gepubliceerd 
in het door De Volharding uitgegeven 
boek ‘Eerst Napels zien’.

Eén voor allen, allen voor één

Het personeel van De Volharding was tot verrassing van de concurrentie goedgeschoold.  Hier nog te zien met bakkerskarren.

Foto: Bob Hendrikx bij zijn levende doodskist

De apotheek van Azivo, ook De Volharding, aan de Van Ostadestraat in Den Haag. 
Fotobureau Meyer

Het hoofdkantoor van De Volharding aan de Grote Markt was in 1927 een baken van de 
moderne architectuur.

Een van de bakkerijen van De Volharding in de 19de eeuw. 

De Volharding beschikte al in de vroege jaren over een luxueus wagenpark, want de arbeider verdiende een net zo mooie uitvaart als beter betaalden zich konden veroorloven. Archieffoto’s De Volharding
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ie van stripverhalen houdt 
denkt in de eerste plaats 

aan verhalen met tekeningen 
waar in ballonnetjes een tekst is 
geplaatst. Vele generaties zijn op-
gegroeid met de verhalen van Do-
nald Duck en nog zoveel andere 
leuke stripfi guren. 
Marten Toonder tekende en 
schreef de verhalen van de heer 
van stand Olivier B. Bommel en 
zijn jonge vriend Tom Poes. Ech-
ter het verschil tussen de strips 
van Toonder en de meeste ande-
re strips is dat in de Bommelsaga 
(zo noemen we de 177 verhalen 
die Toonder schreef en tekende) 
onder de tekeningen een volle-
dige tekst stond, een verhaal. Al 
deze verhalen verschenen tussen 
1941 en 1986 in verschillende 
dagbladen. 

Al in de jaren vijftig kreeg Toon-
der literaire prijzen om zijn prach-
tige schrijfstijl en de diepgang 
die zijn verhalen hadden. In die 
verhalen worden twee  verschil-
lende werelden beschreven: ten 
westen van slot Bommelstein (de 
residentie van heer Bommel) ligt 
de stad Rommeldam. De bewo-
ners ervan zijn parodieën van ons 
zelf, onze eigenaardigheden en 
zwakheden. Wij ontmoeten daar 
burgemeester Dickerdack, ambte-
naar Dorknoper, psycholoog Ziel-
knijper, kruidenier Grootgrut, de 

boeven Bul Super en Hiep Hieper 
en natuurlijk Bommels trouwe 
bediende Joost. Commissaris Bul-
le Bas heeft het nogal eens aan de 
stok met heer Bommel.

De andere wereld
Ten oosten van slot Bommel-
stein ligt de wereld van de magie 
en mystiek. Daar vinden we de 
bewoners van het Donkere Bo-
men Bos en de Zwarte Bergen, 
levensvormen uit ‘de andere we-
reld, zoals het kleine volkje met 
Kwetal en Pee Pastinakel. Daar 
gelden andere natuurwetten dan 
bij ons. Ook de zwarte magis-
ter Hocus Pas huist daar en nog 
veel meer vreemde fi guren, van 
wie wij niet zoveel begrijpen. De 
wereld van Rommeldam en die 
geheimzinnige ‘andere wereld’ 
zijn vreemd voor elkaar. Alleen 
Bommel, wiens kasteel tussen die 
twee werelden ligt, kan ermee 
omgaan, niet omdat hij zoveel in-
zicht heeft, maar omdat hij, niet 
gehinderd door enige kennis, in 
het geheel niet doorheeft hoe ver-
schillend die twee werelden zijn.
Veel nieuwe woorden en uitdruk-
kingen heeft Toonder aan de Ne-
derlandse taal toegevoegd, zoals 
minkukel, denkraam, bovenba-
zen, grootgrutter, denktank en 
uitspraken als ‘een eenvoudige 
doch voedzame maaltijd, geld 
speelt geen rol, zoals mijn goede 

vader zei, verzin een list’.
Toonder richtte de Toonder Stu-
dio’s op, een bedrijf waar veel be-
kende striptekenaars het vak heb-
ben geleerd. Schrijvers als Gerard 
van ’t Reve en Jan Wolkers waar-
deerden de verhalen van Toonder 
zo hoog dat zij meenden dat hij 
de P.C. Hooftprijs had moeten 
krijgen. In de jaren zeventig was 
het met de minachting voor deze 
‘schrijver van stripverhaaltjes’ wel 
gedaan. Zijn literaire en tekenta-
lenten werden alom erkend. 
De verhalen verschenen in boek-
vorm in een miljoenenoplage. 
Het aantal interviews met Toon-
der voor radio, televisie en de 
schrijvende pers was gigantisch. 
Naast de Bommelsaga ontwierp 
Toonder ook nog andere beeld-
verhalen, zoals Panda, Kappie 
en koning Hollewijn. Toonders 
ambities om teken/animatiefi lms 
te maken was groot. Hoewel er 
enkele mooie fi lms door hem zijn 
gemaakt, is het succes op dat vlak 
niet zo groot geworden als hij had 
gewild. Er is een avondvullende 
Bommelfi lm gemaakt die succes-
vol was met de titel ‘Als je begrijpt 
wat ik bedoel’. Jarenlang werd 
die fi lm ronde de Kerstdagen voor 
de televisie vertoond. 

Museum
Mijn waardering voor deze kun-
stenaar was zo groot dat ik in 

1998 het Marten Toonder Muse-
um ‘De Bommelzolder’ oprichtte 
in Zoeterwoude (bij Leiden) om 
zo het oeuvre van Toonder blij-
vend onder de aandacht van een 
groot publiek te brengen. Klein 
en eenvoudig begonnen is het 
museum nu uitgegroeid tot het 
trefpunt voor de duizenden Ne-
derlanders die Toonder hebben 
leren waarderen als een van onze 
grootste schrijvers en tekenaars 
van de 20ste eeuw. 

De verzameling geeft een volledig 
beeld van wat Toonder heeft ge-
presteerd. Naast de verhalen uit 
de kranten vindt men er vrijwel 
alle boekuitgaven, als ook een 
grote collectie van de zogeheten 
Bommelaria, alles wat er is uit-
gegeven aan producten over de 
fi guren uit de Bommelsaga, zoals 
afbeeldingen van de hoofdfi guren 
Bommel en Tom Poes, commissa-
ris Bulle Bas, psycholoog Zielknij-

per, ambtenaar Dorknoper, bur-
gemeester Dickerdack, maar ook 
ansichtkaarten, puzzels, wand-
kleden, originele tekeningen, 
kortom te veel om op te noemen. 
Over enkele jaren gaat Museum 
de Bommelzolder verhuizen. Het 
is een prachtig vooruitzicht dat de 
collectie dan gegarandeerd bij el-
kaar blijft. 
Het onderkomen, dat veel rui-
mer en professioneler opgezet zal 
worden, zal onderdak vinden in 
het dagrecreatiepark ‘Bommelwe-
reld’ als onderdeel van het vakan-
tiepark Marveld in Groenlo in de 
Achterhoek. 

Er komt een echt kasteel Bom-
melstein, waarin museum de 
Bommelzolder zal worden on-
dergebracht. Afscheid nemen 
van het museum in Zoeterwou-
de moge dan moeilijk zijn, het 
vooruitzicht van een museum in 
de Achterhoek levert de vreugde 
op dat dat cultureel erfgoed voor 
immer een plaats krijgt. Dat ver-
dient een heer van stand en zijn 
jonge vriend, dat verdient Marten 
Toonder.

Pim Oosterheert
Museum de Bommelzolder
Weipoortseweg 33
2381 NC Zoeterwoude
Tel. 071 - 580 48 12
www.bommelzolder.nl

Oud-Hagenaar Pim 
Oosterheert (76) is een 
van de belangrijkste 
kenners van het oeu-
vre van kunstenaar 
Marten Toonder. In 
1998 richtte hij in Zoe-
terwoude het Marten 
Toonder Museum ‘De 
Bommelzolder’ op, 
dat over enkele jaren 
zal verhuizen naar 
vakantiepark Marveld 
in Groenlo waar de 
collectie in een nog te 
bouwen Slot Bommel-
stein op aantrekkelij-
ke wijze zal worden 
gepresenteerd. Het 
verhaal van een passie.

Door Pim Oosterheert

Straks kunnen we zelf bij 
heer Bommel op bezoek

Bommelwereld zal 
over enkele jaren 
als grote attractie 
deel uitmaken 
van vakantiepark 
Marveld in Groenlo 
in de Achterhoek.

Marten Toonder (1912-2005)

Foto: Toonder Studio’s

W
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e spreeuwen hebben geen 
leider, ze draaien hun rond-

jes alsof ze het al zo vaak hebben 
gedaan. En dan, zonder enige 
aanleiding, laten ze zich met 
duizenden tegelijk zakken en 
verstoppen ze zich tussen de bla-
deren van de eiken, platanen en 
kastanjes die het Huijgenspark al 
sinds mensenheugenis bewonen. 

Twee jaar geleden kreeg de aan-
stormende herfst een wrange bijs-
maak toen honderden spreeuwen 
dood gevonden werden onder 
de boven. Dag na dag werden 
de kadavers opgeruimd en com-
plotdenkers wisten wel waar die 
slachting vandaan kwamen. De 
straling van het netwerk 5G zagen 
ze als de grote boosdoener en op 
internet en in de (buitenlandse)
media circuleerden als snel ver-
halen over de dode spreeuwen en 
5G als doodsoorzaak. Roodwitte 
linten en in de haast geplaatste 
waarschuwingsborden moesten 
het nieuwsgierige publiek op af-
stand houden en agenten hielden 
soms een oogje in het zeil.  

De complotdenkers kregen uit-
eindelijk ongelijk. Onderzoek liet 

zien dat de dode vogels te veel 
rode besjes van de giftige taxus 
hadden gegeten, waarschijnlijk 
aangetroffen op een hoop snoei-
afval.  Een jaar later streken de 
spreeuwen weer neer in de bo-
men van het park en was de herfst 
als vanouds begonnen. Zonder 
dodelijke slachtoffers te eisen.

CO2-uitstoot
Wat ik niet kan zien, laat staan 
meten, is de bijdrage die de bo-
men hier in het park leveren aan 
de beperking van de CO2-uit-
stoot. Als lid van de bomenstich-
ting van de CUVO leerde ik dat 
iedere crematie een uitstoot le-
vert van 50 kilo koolstofdioxide.  
Na wat doorrekenen ontdekte ik 
dat de CUVO met jaarlijks 1000 
crematies goed is voor de uitstoot 
van 50 ton CO2. 
De bomenstichting besprak de 
vraag hoe we als CUVO een bij-
drage konden leveren aan de 
beperking van de CO2-uitstoot, 
de hoofdschuldige van de opwar-
ming van de aarde. Lange tijd 
zochten we naar geschikte ruim-
tes in Den Haag of niet ver daar-
vandaan om er massaal bomen te 
planten met als doel: een boom 

per crematie.  Maar dit plan bleek 
niet realistisch, aangezien grond 
in Nederland schreeuwend duur 
is.  Dus weken we uit naar Boli-
via, waar we als bomenstichting 
elk jaar onder toeziend oog van 
Trees for All bomen laten planten.

Om het Haagse karakter van de 
CUVO  te benadrukken hebben 
we als bomenstichting eerder al 
besloten een fi kse bijdrage te leve-
ren aan de herinrichting van het 
stuk weg ter hoogte van de Ma-
chiel Vrijenhoeklaan. De bomen-
stichting zorgt ervoor dat langs 
die weg en langs de Haagse Beek 
mooie bomen worden geplant zo-
dat daar een prettig stukje natuur 
ontstaat dat ook een bijdrage le-
vert aan de compensatie van de 
CO2-uitstoot.  Als dank krijgt het 
wandelpad de naam Voetpad De 
Volharding.  

Als lid van de bomenstichting 
ontdekte ik dat de gemeente Den 
Haag de bomen koestert. Vaak 
was er kritiek op de kapwoede 
van de gemeente, denk aan de 
het omleggen van de kastanjes 
langs de Toussaintkade. Daar 
staat tegenover dat ik als bewo-
ner van het Huijgenspark zie dat 
er met zorg wordt omgesprongen 
met de bomen. Zieke exemplaren 
worden aan het infuus gelegd in 
de hoop dat ze het gaan overle-
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fi e met natuurmens Menno Bent-
veld maar ook met de mannen 
van het onderhoud en met de 
hortulana van de wereldberoem-
de Hortus Botanica van de Uni-
versiteit van Leiden.  Ze hadden 
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seling aanrazen en alsof ze nooit 
weggeweest waren, maakten ze 
hun rondjes boven het Huijgen-
spark. Volgens de kalender is de 
herfst al op 22 september begon-
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Het Huijgenspark in de herfst. Foto’s De Volharding

De herfst in het Huijgenspark is pas echt begonnen als ze zijn neergestreken.  
Al twintig jaar kijk ik uit naar dat moment. Zoals ook deze keer. De bladeren 
van de gigantische eik zijn aan het verkleuren. De regen klettert op straat en 
het lijkt wel herfst. Maar voor mij is het pas echt herfst, wanneer ze er zijn. Ze 
komen ineens, pardoes. Op zo’n avond kleurt het luchtruim ineens zwart. Met 
sierlijke golven komen ze aangeraasd.  Strak in het gelid, als een geoefend 
Chinees leger, rollen ze als golven over de bomen van het Huijgenspark. Voor-
bijgangers hier beneden blijven verbaasd staan, er worden foto’s genomen 
van het schouwspel. En alsof ze zich bewust zijn van de schoonheid van het 
schouwspel draaien ze nog een extra rondje voor het publiek.

Door Jan van der Ven 

D

De herfst van de spreeuwen in 
het Huijgenspark

‘Zieke exemplaren 
worden aan het 
infuus gelegd in 
de hoop dat ze het 
gaan overleven’
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Voor computerondersteuning kun je ook tijdens 
deze coronatijd terecht bij De Volharding, zegt 
onze ICT specialist Prim Bhattoe. 
Prim is recent actief geworden bij De Volharding en 
via een folder bij ons terecht gekomen. Zijn enorme 
kennis en ervaring zet hij nu in voor onze leden, en dat 
is zeker een aanwinst.

Prim (59) 
is al 40 jaar 
actief als ICT 
specialist en 
werkten in 
vele landen 
als netwerk-
beheerder.
Zowel met 

software- als hardware kan hij goed overweg. Hij kan 
grote systemen opbouwen en bestaande systemen aan-
passen en uitbreiden. Bij De Volharding is dat zeker 
van belang omdat hij ook individuele (kleine) zaken 
kan oplossen als mensen problemen hebben met bij-
voorbeeld hun laptop. Nu mensen meer thuiswerken, 
ook bij De Volharding, moeten de computersystemen 
feilloos en snel kunnen draaien, aldus Prim. 

Maar nu komt de grote vraag Prim; Hoe kun je de 
leden van De Volharding in deze coronatijd tóch van 
dienst zijn?
Prim; “Als mensen problemen hebben of meer wil-
len leren hoe ze verschillende handelingen kun-
nen uitvoeren, denk aan tele-banking, kunnen 
ze contact opnemen met mij. Ik analyseerde de 
vraag of het probleem en kijk vervolgens hoe ik dat 
kan oplossen. Als het nodig is breng ik een huis-
bezoek, rekening houdend met de coronaregels. 
Ik merk dat mensen toch terughoudend zijn iemand 
nu over de vloer te laten komen, dan kan ik heel sim-
pel op afstand de computer tijdelijk overnemen via 
Team Viewer. Dat is een systeem waarop je kunt in-
bellen. Vervolgens log je in en kunnen we samen op 
jouw computer kijken.       Na het gesprek log je weer 
uit, en heb ik geen toegang meer. Dus, geheel veilig. 
Zo kunnen wij simpel en goed communiceren en alle 
vragen beantwoorden en problemen oplossen, zelfs in 
deze coronacrisis.”

Computer-
ondersteuning 
ook in coronatijd

Even bellen voor een afspraak tijdens kantooruren; 
070 – 221 05 82

Dan bellen we terug om te overleggen hoe of wat. 
Zo helpen wij de leden van De Volharding.

DE VOLHARDING, 
SAMEN VOOR ELKAAR

CUVO uitvaartvereniging 
070 - 346 95 71
www.cuvo.nl 
info@cuvo.nl

Steun & Toeverlaat 
070 - 221 05 82
www.devolharding.nl 
info@devolharding.nl

Volharding Voordeel Winkel 
070 - 211 05 81
www.volharding-voordeelwinkel.nl

Aan de leden van de CUVO/Coöperatieve Uitvaartvereniging DE VOLHARDING
en de vrijwilligers van de Stichting Volharding Steun & Toeverlaat.

Betreft gevolgen van Corona voor de CUVO en DE VOLHARDING

Geacht lid,                    Den Haag, 1 december 2020

In april hebben wij u op de hoogte gesteld van de maatregelen en gevolgen die de coronacrisis voor onze coöperatie met zich 
meebracht. De Volharding heeft bijna al zijn diensten en services weer kunnen opstarten. De nieuwe maatregelen hebben wel 
gevolgen voor onze dienstverlening. Omdat de maatregelen waarschijnlijk tot Kerstmis van kracht blijven bij deze een update. 

Wat kunt u de rest van het jaar van ons verwachten?

1.  Onze Stichting Steun & Toeverlaat geeft aan iedereen die er behoefte aan heeft adviezen en hulp. De telefoonservice die 
we in de vorige coronacrisis zijn begonnen draait weer. Als u een praatje wilt maken of inlichtingen over diensten van De 
Volharding nodig heeft dan zijn er dagelijks Blijmakers beschikbaar. Gebruik het telefoonnummer 070 – 221.02.82

2.  De Volharding Steun & Toeverlaat in Zoetermeer staat elke dinsdag en donderdag tussen 11 uur en 14.00 uur in het 
Forum te Zoetermeer voor u klaar. Ook voor vragen rondom de CUVO en het Depositofonds kunt u daar terecht. 
Telefoonnummer 070 – 221 02 82 

3.  Het vervoer van onze leden naar diverse dagbestedingsactiviteiten gaat gewoon door. We hebben vrijwilligers die u desge-
wenst kunnen rijden.

4.  Voor sociaal juridisch advies of als u ergens anders juridisch mee klem zit, kunt u een beroep  doen op Raymond Talhout 
en zijn team. Ook telefonisch consult, maar houd er rekening mee dat de helpdesk onderbezet is. Ook de helpdesk wordt 
door onze leden vrijwilligers gedraaid.

5.  Bezoek aan de receptie van De Volharding is mogelijk, maar we verzoeken u met klem eerst een telefonische afspraak te 
maken. Bel daarvoor (070) 221 05 81.

6.  Heeft u schulden die u boven het hoofd zijn gegroeid dan staat onze afdeling schuldhulpverlening tot uw beschikking. 
Ook hiervoor geldt dat u het beste eerst belt om een afspraak te maken.

7.  Onze andere diensten zoals het sparen voor een uitvaart bij het Depositofonds van De Volharding is volledig operationeel. 
Wilt u meer informatie over het Depositofonds van CUVO/De Volharding, neem dan contact op met de CUVO consu-
lenten via (070) 346 95 71. Ze staan u graag te woord of maken graag een (telefonische) afspraak met u. 

8.  De Volharding Voordeel Winkel is bij het schrijven van deze brief nog open. Er kunnen drie mensen tegelijk naar binnen, 
maar dat is over het algemeen genomen geen enkel probleem. U krijgt in de winkel uitvoerig advies over de voordeelartike-
len die wij in de aanbieding hebben. De Volharding Voordeel Winkel is een ledenvoorziening. Leden krijgen korting. Wist 
u dat de Hofpas ook uw ledenpas is? Laat hem zien waar u kunt en ontvang korting bij de deelnemende winkels. U kunt 
natuurlijk ook online terecht via onze webwinkel www.volharding-voordeelwinkel.nl

9.  Inschrijven van nieuwe leden en wijzigingen in de ledenadministratie zoals verhuizingen kunt u doorgeven via de website 
van De Volharding of via het ledensecretariaat. Een Hofpas aanvragen kan via het ledensecretariaat.

10.  Ons uitvaartbedrijf CUVO blijft net zoals ons crematorium Haagse Duinen gewoon open voor leden en inwoners van 
Den Haag en randgemeenten inclusief Zoetermeer. Er gelden wel bijzondere regels in verband met het coronavirus. Alle 
actuele maatregelen vindt u terug op onze website: www.cuvo.nl/corona. Neem in geval van een overlijden, of een spoedig 
te verwachten wegvallen van een naaste, telefonisch contact op met CUVO via telefoonnummer: 070 - 346 95 71.

Wij hopen u hiermee op de hoogte gebracht te hebben van de stand van zaken bij De Volharding en wensen u veel sterkte in 
deze moeilijke tijd. We gaan er vanuit dat 2021 een beter jaar voor iedereen zal worden.

Blijf gezond, houd 1,5 meter afstand, draag een mondkapje en was of ontsmet zo vaak als mogelijk uw handen.

Namens het besturen van CUVO/De Volharding en de Stichting Volharding Steun & Toeverlaat

Mr C.V. Martini
Voorzitter

Tekst & foto: John Navarro
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Korfbaldagen  
Zo sponsort CUVO/Volharding in 
samenwerking met de HOFPAS 
al enkele jaren de Haagse Korf-
baldagen. Dit jaarlijks terugke-
rende prachtige evenement met 
enkele honderden deelnemers 
neemt een prominente plaats in 
binnen de korfbal sport. De Vol-
harding stelt in samenwerking 
met de HOFPAS een wisselbo-
kaal ter beschikking die vorig 
jaar voor de tweede keer werd 
uitgereikt.

Helaas kan door de corona 
maatregelen het sportspektakel 
dit jaar geen doorgang vinden, 
maar de organisatie staat al in 
de startblokken om zodra de ge-
legenheid zich voordoet het eve-
nement wederom te organiseren. 

HSG
Een dankbare organisatie om te 
sponsoren is de Stichting Haag-
se Sportstimulering voor Ge-
handicapten. Wat de stichting 
onderneemt voor mensen met 
een beperking is ongekend. Er 
wordt niet gekeken naar wat 
men niet kan, maar wat je juist 
wél kunt doen met specifi ek 
jouw beperking, aldus Hans Wil-
link, voorzitter van de stichting. 
Zwemmen onder begeleiding, 
gezondheid-oefeningen, rolstoel 
sporten, aangepast fi etsen, spor-

ten voor mensen met een visu-
ele beperking, begeleiding van 
parkinsonpatiënten en nog aller-
lei andere sporten die de gezond-
heid bevorderen. Een groot Ame-

rikaans onderzoek toont aan dat 
er een verband is tussen sporten 
en bewegen en sociale partici-
patie en welzijn. Juist dát wil de 
stichting bevorderen en dat lukt 
uitstekend!

Koken voor ouderen
De initiatiefnemer van ‘Koken 
voor ouderen’ is Stichting Isaaf 
Nederland.  Zondag 29 novem-
ber had een prachtig evenement 
plaats waar 500 maaltijden wer-
den bereid door tientallen vrijwil-
ligers. De insteek was ‘Jongeren 
koken voor ouderen’ en dat was 
een enorm succes.
Honderden maaltijden werden 
gratis in Den Haag afgeleverd. 
De bezorging werd door vrijwil-
ligers gedaan met eigen vervoer. 
Ook konden maaltijden worden 
afgehaald, waar eveneens gre-

tig gebruik van werd gemaakt. 
Jeroen, Cees en Anouk stonden 
weer klaar op deze zondagavond 
om tientallen leden van een gra-
tis maaltijd te voorzien. Ook hier 
heeft CUVO/De Volharding graag 
zijn steun aan gegeven. Hulp aan 
mensen in Den Haag die wel een 
steuntje in de rug kunnen ge-
bruiken past binnen onze slogan 
‘Samen voor elkaar!’

Profi teer van leuke aanbiedingen en kor-
tingen bij ruim 600 aangesloten lokale 
bedrijven, instellingen en activiteiten. 
Hierdoor bent u voordeliger uit en draagt 
u bij aan het levendig houden van onze 
winkelstraten. 

Het partneraanbod is zeer divers. Van 
winkels, restaurants, opticiens, sauna’s 
en kappers tot wijngaarden, goochelaars 
en zelfs energetische behandelaars. En ui-
teraard de leukste evenementen, eigenlijk 
is het te veel om op te noemen. Kijk op 

de website van de Hofpas via dehofpas.nl 
voor het totale aanbod en abonneer je op 
de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven 
van spetterende acties en mooie deals.

Liever lokaal
Vereniging de Volharding is al sinds 1935 
een begrip in Den Haag. Voor en met haar 
ruim 27.000 leden wil de Volharding op po-
sitieve en sociale wijze een bijdrage leveren 
aan de maatschappij. Dit doet zij door het 
organiseren van gemeenschappelijke acti-
viteiten en workshops georganiseerd in het 
eigen verenigingsgebouw in het Zeehelden-
kwartier. De Volharding is er voor iedereen 
die een steuntje in de rug nodig heeft. 

Met de Hofpas wil De Volharding een beet-
je meer geluk brengen bij de inwoners van 

regio Haaglanden. Levendige winkelstra-
ten houden de buurt gezellig en bevorde-
ren het onderlinge contact. Met de Hofpas 
wordt lokaal winkelen en erop uitgaan 
nog aantrekkelijker. Ga op ontdekkingsreis 
en vind pareltjes op onverwachte plekken 
en bezoek de tofste events!

Ruim 50.000 pashouders
Sinds we Hofpas is geïntroduceerd kregen 
ruim 50.000 mensen in de regio Haag-
landen de Hofpas en wanneer we u hem 
allemaal een paar keer per week gebruikt 
helpen we met elkaar de lokale midden-
stand enorm en bespaart u zelf al snel en-
kele tientallen euro’s.

Word dus snel gratis lid en ga ‘m 
gebruiken… dé Hofpas!

De Hofpas, de leukste 
van Haaglanden

Sponsoring: van kor� al
tot Koken voor Ouderen
CUVO (Coöperatieve Uitvaartvereniging de Volharding U.A.) houdt zich al vele jaren bezig 
met het sponsoren van sociale, culturele- en sportactiviteiten. Zeker de laatste jaren is 
sponsoring zo belangrijk geworden voor organisaties dat zelfs het wel of niet organiseren 
van een evenement ervan afhangt.

“Honderden 
maaltijden 
werden gratis 
in Den Haag 
afgeleverd.”

Foto & tekst John Navarro
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Onze Blijmakers zijn niet meer weg te 
denken. Zij zijn degenen die (meest) 
oudere leden bezoeken (Ontmoeters) 
en het leven voor velen meer glans 
geven met een luisterend oor voor 
allerhande zaken die aandacht nodig 
hebben, zij kunnen eenzaamheid ver-
lichten of zelfs voorkomen. 

De Volharding probeert aan de vraag 
te voldoen door juist de mantelzor-
ger van de leden (Ontmoeters) óók te 
ontlasten en voor een deel hun plaats 
in te nemen met het bezoeken van 
betrokkenen. Mantelzorgers worden 
dikwijls zwaar belast en ook zij vra-
gen verlichting waar onze Blijmakers 

aan kunnen voldoen. Bel gerust eens 
voor een vrijblijvend gesprek om meer 
te weten te komen over onze nieuwe 
tak van, ‘Mantelzorg ondersteuning’. 
Tijdens kantooruren 070-221 05 82. 

Een Blijmaker in actie: Esse Bindraban (rechts) is de steun en toever-
laat van mevrouw Bernadet Merung. Foto: John Navarro.

Onze Blijmakers zijn niet meer weg te denken. Zij zijn degenen die (meest) oudere leden be-
zoeken (Ontmoeters) en het leven voor velen meer glans geven met een luisterend oor voor 
allerhande zaken die aandacht nodig hebben, zij kunnen eenzaamheid verlichten of zelfs voor-
komen. 

Blijmakers breed inzetbaar, ook voor mantelzorgers! 

Blijmakers bieden steun aan Ontmoeters en dat werkt!

Bestel snel en gemakkelijk op www.volharding-voordeelwinkel.nl 
of bel 070 - 22 10 581 (van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur). 

U geniet bij uw bestelling van .

GEBRUIK OP www.volharding-voordeelwinkel.nl 
BIJ HET AFREKENEN DE CODE VOL2020 EN GENIET VAN 15% KORTING. 

OF BEL 070 - 22 10 581 EN BESTEL TELEFONISCH MET KORTING.

Veilig en comfortabel in de douche
van € 129,95 voor leden € 109,95

 
 

 
 

van € 179,- voor leden € 149,-
 
De  trekt  

lijnen, ergonomisch design, een mooie gesloten 
tas en een stokhouder. 
Met een gewicht van 
slechts 6,9 kilo is deze rol- 
lator ook gemakkelijk in 
een auto of de trein te 
laden. Kortom, een han-
dige en mooie rollator 
waar u jaren plezier van 
kunt hebben.

 

WIST U DAT U…
Als lid van de Volharding altijd met korting bestelt?

In onze winkel rollators en trolleys kunt uitproberen? 
Op onze website nog veel meer artikelen vindt?

Met een Atlantis 
douchestoel zit u veilig 
onder de douch en geniet u 
maximale onafhankelijkheid 
bij het douchen. Het 
moderne design van deze 
douchestoel zorgt dat het 
past bij elke badkamer.  De 
stoel is in hoogte 
verstelbaar en heeft een 
aluminium frame en 
rubberen antislipdoppen.
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Eenzaamheid is van alle tij-
den alleen zijn we de laatste 
jaren daar veel meer mee 
bezig dan vroeger en spelen 
de media regelmatig in op 
dit niet onbelangrijke vraag-
stuk. Door het vele thuis-
werken vanwege de coron-
acrisis ligt eenzaamheid op 
de loer.

oms wordt gedacht dat een-
zaamheid alleen bij ouderen 

voorkomt, maar dat is niet juist om-
dat eenzaamheid ook te maken kan 
hebben met je uitgesloten voelen 
of er niet bij te horen op school of 
op het werk. Of juist door werke-
loosheid. Eenzaamheid kan gepaard 
gaan met kenmerken als angst, ver-
driet, een negatief zelfbeeld met als 
gevolg psychische en/of lichamelijke 
klachten. Ook stijgt het risico van 
verslaving aan drank en drugs met 
alle gevolgen van dien. Dát moet je 
zeker voorkomen.

Zoeken naar het doorbreken van een-
zaamheid verloopt bij iedereen an-
ders. Maar doe er iets aan! Zorg dat 
je contacten blijft onderhouden met 
familie vrienden, kennissen of in een 
vereniging. Of zoek een hobby waar 
jij je volledig in kwijt kunt. Geef jezelf 
‘waarde’ want ieder mens heeft zijn 
eigen kwaliteiten. Niet bij de pakken 
neerzitten al is het nog zo moeilijk. 
Doe mee, jij doet er wél toe.

Hoe simpel en effectief kan het soms 
zijn. Koop een hond(je) en ga een 
paar keer per dag naar buiten. De 

contacten die je opdoet zijn onge-
kend. Tenminste, als je er voor open-
staat. Je moet het zelf doen. Een pra-
tje met een van de vele mensen die je 
op wandeling tegenkomt maakt dat 
je je eigen wereld vergroot en een-
zaamheid hanteerbaar wordt. Dan 
ontdek je dat jij niet de enige bent 
die alleen is of zich eenzaam voelt. 
Je praat met allerlei mensen tijdens 
jouw wandelingetje waar je normaal 

gesproken geen contact mee zou heb-
ben. Dog talk geeft dikwijls een hele 
andere kijk op zaken waar jij je voor-
deel mee kunt doen.

De meneer met zijn statige Siberische 
Husky, wat een verlengstuk van zijn 
imago moest zijn, dankte voor het aar-
dige gesprek en zei; ‘nu kom ik de dag 
wel weer door.’ Toen wist ik het zeker: 
een hond(je) is de beste therapie!

Mensen die eens willen praten met 
een van onze vrijwillige Blijmakers 
– die senioren ondersteunen door 
hen regelmatig te bezoeken of een 
luisterend oor te bieden – kunnen 
bellen naar Vera van der Sman tij-
dens kantooruren: 070 – 221 05 82 
of mobiel 06 29410999 of per e-mail: 
v.vd.sman@devolharding.nl , zie ook:  
www.devolharding.

Waar is dit?
Het zal iedereen wel eens overkomen: je ziet een foto 
die in je eigen stad is genomen en toch herken je de 
plek niet. Harrie Jekkers zong het al ‘Want Den Haag 
is door de jaren zó veranderd’. Laten we de proef op 
de som nemen en kijken hoe goed u op de hoogte 
bent van de veranderingen in modern Den Haag. Als 
u raadt wat de naam is van de straat, weg, kade, of 
laan rechts op de voorgrond maakt u kans op één 
van de tien jubileumboeken van de Oud-Hagenaar 
die we hebben klaarliggen voor de winnaars. ’10 jaar 
de Oud-Hagenaar’ is een prachtige uitgave (winkel-
waarde € 23,95) met boeiende verslagen van het 
Haagse leven in de jaren vijftig en zestig. 

Mail uw oplossing naar info@devolharding.nl of 
stuur een briefje naar De Volharding, Roggeveen-
straat 116, 2518 TT Den Haag. 

Een 
hondje 
brengt je 
letterlijk 
verder.

S

Een hond(je) helpt bij eenzaamheid

Door John Navarro

Foto: Piet Gispen
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Smaakvol invulling geven aan de 

dagelijkse praktijk, voor veel 

mensen is dit meer dan een 

bijzaak. Dat is niet zo vreemd. 

Het is immers prettig om uw 

leven op elegante wijze vorm te 

geven. Geldt dit ook voor u, dan 

is de kans groot dat u wanneer 

het zover is ook in stijl afscheid 

wilt nemen. Voor uw uitvaart 

kunt u in dat geval uitstekend 

terecht bij Ad Patres uitvaartzorg 

in Den Haag. Wij beschikken 

over een intiem herenhuis aan de 

Frederik Hendriklaan in het 

Statenkwartier en hebben een 

rouw-/familiekamer waar u kunt 

samenkomen in een huiselijke en 

stijlvolle omgeving. Ook voor het 

overige ademen onze faciliteiten 

een rustieke ambiance. 

Voor een exclusieve uitvaart 

in stijl doet u een beroep op 

Ad Patres uitvaartzorg. 

Bel (070) 355 64 27 of kijk 

op www.adpatres.nl.

U kunt zich ook rechtstreeks 

wenden tot: 

Ad Patres

Frederik Hendriklaan 7

2582 BP 's-Gravenhage
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