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Toen was dat een rooms-katho-
lieke school voor Nijverheidson-
derwijs; de nonnen die lesgaven 
woonden in het klooster. Mijn 
moeder vertelde dat het hoofd van 
de school zo’n aardige non was, 
heel anders dan de nonnen van 
wie ze tot dan toe les had gehad 
op de lagere school en de mulo. De 
vader van die non had haar eerst 
over de wereld laten reizen voor 
ze het definitieve besluit nam om 
in te treden. Vaag hadden mijn 
zussen en ik wel eens iets van 
mijn moeder gehoord over een 
opleiding huishoudkunde, maar 
ik had er geen idee van waar ze 
op school had gezeten. Achteraf 
realiseer ik me dat ze ons over 
haar mulojaren ook weinig heeft 
verteld; haar verhalen gingen 
vooral over de nonnen van haar 
lagere school in de Amalia van 
Solmsstraat die ook woonden in 

het klooster ernaast. Voor mijn 
moeder heel vervelend, want ze 
woonde in dezelfde straat en werd 
daardoor ook ná schooltijd in de 
gaten gehouden. 

Bij een kop koffie in de Frederik-
straat vertelde mijn moeder mij 
die middag dat ze er na de mulo 
huishoudkundige vaardigheden 
leerde, waar ze later veel plezier 
van heeft gehad. Zoals dinertjes 
koken en gasten ontvangen, 

kinderverzorging en verpleging 
van zieken in het gezin. Ik vond 
indertijd een schriftje tussen haar 
spullen met handgeschreven re-
cepten voor een aantal gerechten 
en besef nu dat dat vast betrekking 

had op maaltijden die ze toen 
leerde koken. Ze vertelde dat ze 
nogal eens het risico liep om te 
laat op school te komen. Vanaf de 
tram kwam ze namelijk langs de 
(oude) Alexanderkazerne en het 
Alexanderveld aan de Laan Copes 
van Cattenburgh (later heette dat 
stuk Burgemeester Patijnlaan). 
Soms kon ze daar niet meteen 
langs, vanwege de soldaten die net 
de poort uit marcheerden. Of ze 
had pech bij het pontje naar de Dr. 
Kuyperstraat (dat nog tot 1969 in 
gebruik is geweest). 

Bij het doorbladeren van enige 
fotoalbums kwam ik onlangs 
de foto’s tegen van die wande-
ling in 1995. Mijn moeder is in 
2002 overleden; ik kan haar 
dus niets meer vragen over die 
tijd, maar kan nu wel het een en 
ander opzoeken op internet. Het 
schoolgebouw annex klooster was 
nog vrij nieuw toen mijn moeder 
er les kreeg (gebouwd in 1934). 
Tot 1970 waren er Zusters van 

de ‘sociëteit Jezus, Maria, Jozef’ 
gehuisvest, tegenwoordig is het 
een Russisch-orthodox vrouwen-
klooster. Kort na mamma’s school-
periode is de Alexanderkazerne 
verplaatst naar nieuwbouw aan 

de Waalsdorperweg/ hoek Van 
Alkemadelaan. Dat was in 1938, 
de gebouwen van de ‘Oude Alex’ 
werden echter pas afgebroken in 
1971. Op het oude exercitieveld 
is in 1953 het stadhuis aan de 
Burgemeester De Monchyplein 
gebouwd, in de volksmond toen 
het ‘nieuwe’ stadhuis genoemd. In 
1995 werd dat stadhuis vervangen 
door het ‘IJspaleis’ aan het Spui. Ik 
ben nog in het bezit van een oude 
plattegrond van Den Haag die 
dateert van vóór 1938 en waarop 
Alexanderkazerne en Alexander- 
veld nog op hun oude locaties 
zijn terug te vinden. Als je nu het 

drukke verkeer bij de Dr. Kuyper-
straat ziet, is het haast niet voor te 
stellen dat er pas in 1969 een dam 
kwam in de Koninginnegracht. In 
2015 is die vervangen door een 
brug, zodat er nu weer een door-
vaart naar Scheveningen mogelijk 
is. Vooral in de buurt van de oude 
Alexanderkazerne doet weinig 
meer denken aan de situatie die 
mijn moeder daar nog meemaakte 
in die jaren vlak voor 1938. De 
plek is nu volgebouwd met appar-
tementen (Couperusduin).

Bonnie Spaans-Barkmeijer
bonniespa@telfort.nl
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Dr. Kuyperstraat 2, klooster van de Orthodoxe Kerk in Nederland. Op de achtergrond de 
brug naar de Frederikstraat. Foto: Teun de Bruin, collectie Haags Gemeentearchief

Mijn moeder en een vriendin van de Mulo, 1935

“Tot 1970 waren er Zusters van de 
‘sociëteit Jezus, Maria, Jozef ’ gehuisvest”
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oen ik in 1990 ging werken in de Dr. Kuyperstraat en een beetje rondwan-
delde in mijn nieuwe omgeving ontdekte ik dat zich in de buurt een kloos-
ter bevond. Op internet zoeken om er meer van te weten te komen was toen 

natuurlijk nog niet mogelijk. In 1995 nam ik met mijn moeder een kijkje bij de Bosjes 
van Repelaer en de hofjeswoningen aan het Javalaantje daar vlakbij. Toevallig liepen 
we toen ook langs dat klooster in de Dr. Kuyperstraat. Tot mijn verrassing stond mijn 
moeder daar opeens stil en vertelde dat zij er rond 1937 op school had gezeten. 

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

Hoofdredacteur
Sanne Groeneboer
redactie@dehaagsetijden.nl

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

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

Vormgeving
Brückel Reclame BV

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

De Haagse Tijden
Laan van Meerdervoort 174 
2517 BH Den Haag
www.facebook.com/dehaagsetijden
www.twitter.com/dehaagsetijden
www.instagram.com/dehaagsetijden

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-
Delfland, 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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2e Schroeder Kringloop- 
Loop  
Op woensdag 13 oktober 
vindt de tweede Schroeder 
Kringloop-Loop plaats in het 
kader van Burendag 2021. 
Omdat Schroeder duurzaam-
heid hoog in het vaandel heeft 
staan, maakt Schroeder tijdens 
deze opruimactie samen met 
buurtbewoners een aantal 
wijken schoon. Startend bij de 
kringloopwinkel/buurthuis van 
Schroeder aan de Torenstraat 
2: lopend via het Westeinde en 
Kortenbos en eindigend bij de 
kringloopwinkel/buurthuis van 
Schroeder aan de Loosduinse-
kade 156.
Langs deze route rapen wij zo-

veel mogelijk zwerfvuil op van 
de straten. We verzamelen om 
13.30u en starten om 14.00u 
(tijdsduur: 1,5 uur). Iedereen 
kan meedoen en het is han-
dig om een eigen grijpstok en 
handschoenen mee te nemen. 
(Het is eventueel mogelijk om 
dit bij ons te lenen.) Na afloop 
zal er een kleine versnapering 
en een kleine attentie worden 
uitgedeeld aan ieder die mee 
heeft geholpen. Ons doel is het 
samenbrengen van bewoners in 
de wijk, duurzaamheid en recy-
clen van het zwerfplastic. Voor 
eventuele vragen kunt u contact 
met mij opnemen.
Elise Favié
efavie@schroeder.nl

Tekening drie cilinder 
benzine motor 
Met belangstelling lees ik altijd 
John Vrooms bijdrage Vroem, 
Vroom in De Haagse Tijden.
Als gepensioneerd elektromon-
teur zou ik graag een vraag 
willen stellen, voor een privé 
project. Ik heb deze vraag ove-
rigens ook gesteld aan de H.A.C. 
(Haagse Automobilisten Club) 
waar ik lid van ben, en wacht 
nog op antwoord. Is er iemand 
die voor mij een tekening kan 
maken van de dwarsdoorsnede 
van een drie cilinder benzine 
motor? Het gaat dan niet om een 
moderne motor van nu, maar 
een uit het begin van de vorige 
eeuw en zo mogelijk zonder ci-

linder kop. Ik ben erg benieuwd 
of er lezers zijn die mij kunnen 
helpen. 
Henk Hoitingh
he.hoitingh@casema.nl 

Kunst van CORP 
Ik ben op zoek naar kunstwerken 
van mijn meester, oud-collega en 
vriend Cees Pauw. Hij onderte-
kende zijn materiewerken altijd 
met CORP, wat veel internationa-
ler klonk. Hij was een gerespec-
teerd lid van de Haagse kunst-
kring. Als kleine jongen kreeg ik 
zaterdags knutsel les van hem in 
een hobbyclub. Dat was ergens bij 
de Geestbrug in de buurt. Later 
werd ik zijn handenarbeidcollega 
aan de ITO Zeezwaluwhof, en nog 
later huisvriend aan de Regentes-
selaan. Bij ons op school, aan de 
Van Ruysbroekstraat, hingen vele 
kunstwerken die hij samen met 
zijn leerlingen maakte. Deze wa-
ren mij beloofd, toen ons gebouw 
werd gesloopt. Helaas verdwenen 
of vernietigd. Inmiddels was hij 
verhuisd naar een pand aan de 
Vliet. Daar in Leidschendam had 
hij een heel groot atelier, waar hij 
aan zijn materie werkte. Ik heb 
er mooie dingen zien ontstaan 
en goede herinneringen aan. Na 
zijn dood heb ik nooit meer iets 
teruggezien van zijn (ook onaf-
gemaakt) werk. Of op internet 
over kunnen vinden. Wie kan mij 
helpen met mijn nostalgische 
nieuwsgierigheid?
Ernst Hoddenbach 
ernstentrudy@ziggo.nl

Boekbespreking
Op vrijdagmiddag 5 november 
vindt van 13.00-14.30u een 
boekbespreking plaats in Wijk- en 
Dienstencentrum De Heldenhoek 
(Elandstraat 88). Ik, Marianne van 
Betten, zal dan mijn boek Ik num-
mer 23 bespreken. Als jongste van 
een groot gezin groeide ik op in de 
Haagse Binnenstad, de School-
straat. Het boek speelt zich o.a. af 
vanaf 1900. Informatie verkreeg 
ik uit de stukken die mijn broers 
en halfzus erover schreven, want 
zelf ben ik geboren in 1948, mijn 
vader in 1876. Tijdens de boekbe-

spreking wandel ik als het ware 
door het boek heen, van 1900 
tot ongeveer 2007. De oorlog, de 
handel met Nederlands-Indië, de 
armoede en veel meer komen ter 
sprake. U bent van harte welkom 
om kosteloos deel te nemen aan 
deze boekbespreking. Aanmelden 
kan via Jan den Boer (tel. 070-
2052278 / j.denboer@zebralwe-
zijn.nl) of bij mij via 06-40112253 
of onderstaand mailadres.
Marianne van Betten
mariannevanbetten@ziggo.nl

Dinsdag 5 oktober 2021

Haags Mopje
Ik bestel op een terras van een patisserie in de stad een gebakje, 
waarop de bediening vraagt: “Nog iets erbij misschien?” Ik zeg: 
“Ja, als het van hetzelfde gebak is als gisteren, dan graag een 
hamer en een beitel.”
Linda Oostveen 
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.

Rockodonts 
Stichting Rockodonts Den Haag organiseert op 
zondagmiddag 17 oktober een gezellige muzika-
le middag in Musicon aan de Soesdijksekade in 
Den Haag  met optreden van: de Haagse bands 
Six Pack, Ddidh en Deaf.
Zij staan garant voor een stevig portie Rock uit 
de jaren 60 t/m 80. Aanvang 13.00u tot 16.00u. 
Kaarten kunt u online bestellen op de website 
van Musicon     
Musicon.nl/event/rockodonts

In ’t voorbijgaan

Den Haag, mijn opgebroken stad
waar Bordewijk verdwaalde.
M’n tas werd in de tram gejat, 

maar Katadreuffe betaalde.

Waar bleef het Paasei achter ’t raam,
De Sport en Maison Krul?

Waar zijn die meiden heengegaan?
Ik bleef, stuk onbenul.

Nog slechts in boeken leeft weleer
dat geeft de burger moed.

Terechte pluim, een hele eer,
die past wel op je hoed!

Den Haag je tikt er tegen en het zingt,
maar doe dat niet te hard.

Anders schuift heel de binnenstad
onder de grote Mart.

Tijdens het opruimen van een kast vond ik dit gedicht 
van mijn hand dat ik alweer enkele jaren geleden 
tijdens een literaire avond in de Posthoorn ten gehore 
heb gebracht. Het had betrekking op de opening van 
de tramtunnel die na het nodige oponthoud op 16 
oktober 2004 plaatsvond. Ter verklaring: de schrijver 
Bordewijk heeft in Den Haag gewoond en Katadreuffe 
was een van de personages in een door hem geschre-
ven roman. Het Paasei was een dame van lichte zeden 
die in de binnenstad achter het raam zat en zich 
kleedde als een soort paasei. ‘Den Haag je tikt ertegen 
en het zingt’ komt uit een beroemd gedicht van Ach-
terberg en de laatste zinnen slaan op die tramtunnel.

Carl Doeke Eisma, carleisma@planet.nl
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le middag in Musicon aan de Soesdijksekade in 
Den Haag  met optreden van: de Haagse bands 
Six Pack, Ddidh en Deaf.
Zij staan garant voor een stevig portie Rock uit 
de jaren 60 t/m 80. Aanvang 13.00u tot 16.00u. 
Kaarten kunt u online bestellen op de website 
van Musicon     
Musicon.nl/event/rockodonts

In ’t voorbijgaan

Den Haag, mijn opgebroken stad
waar Bordewijk verdwaalde.
M’n tas werd in de tram gejat, 

maar Katadreuffe betaalde.

Waar bleef het Paasei achter ’t raam,
De Sport en Maison Krul?

Waar zijn die meiden heengegaan?
Ik bleef, stuk onbenul.

Nog slechts in boeken leeft weleer
dat geeft de burger moed.

Terechte pluim, een hele eer,
die past wel op je hoed!

Den Haag je tikt er tegen en het zingt,
maar doe dat niet te hard.

Anders schuift heel de binnenstad
onder de grote Mart.

Tijdens het opruimen van een kast vond ik dit gedicht 
van mijn hand dat ik alweer enkele jaren geleden 
tijdens een literaire avond in de Posthoorn ten gehore 
heb gebracht. Het had betrekking op de opening van 
de tramtunnel die na het nodige oponthoud op 16 
oktober 2004 plaatsvond. Ter verklaring: de schrijver 
Bordewijk heeft in Den Haag gewoond en Katadreuffe 
was een van de personages in een door hem geschre-
ven roman. Het Paasei was een dame van lichte zeden 
die in de binnenstad achter het raam zat en zich 
kleedde als een soort paasei. ‘Den Haag je tikt ertegen 
en het zingt’ komt uit een beroemd gedicht van Ach-
terberg en de laatste zinnen slaan op die tramtunnel.

Carl Doeke Eisma, carleisma@planet.nl
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Misschien vraagt u zich als 
lezer van De Haagse Tijden 
af wat er zo bijzonder is aan 
het jaar 1888. Dat heeft alles 
te maken met mijn andere 
interesse, namelijk mysteries. 
Maar laten we bij het begin 
beginnen. In het jaar 1888 
vindt in Den Haag een aantal 
interessante gebeurtenissen 
plaats. De Haagse schrijver 
Louis Couperus voltooit zijn 
zeer populaire debuutroman 
Eline Vere en vestigt daarmee 
zijn naam als schrijver. Op 
Hollands Spoor wordt met de 
bouw begonnen van een nieuw 
stationsgebouw met een ko-
ninklijke wachtkamer, waarvan 
het interieur uit de befaamde 
Haagse meubelfabriek Mutters 
komt. In 1888 wordt ook het 

verversingskanaal aangelegd 
om het afvoer van (vervuild) 
water uit de Haagse grach-
ten via Scheveningen in de 
Noordzee te doen loodsen. Op 
het Malieveld en de Koekamp 
wordt een compleet dorp in 
diverse bouwstijlen gebouwd 
voor de Nationale tentoon-
stelling van Oude en Nieuwe 
Kunstnijverheid, waar tal 
van Nederlandse producten 
worden gepresenteerd. Aan 
de Stille Veerkade wordt de 
Haagse Kookschool geopend 
als voorloper van de eerste Ne-
derlandse huishoudschool aan 
de Laan van Meerdervoort. 

Op het Ledigerf, een armoedig 
straatje in de Haagse volkswijk 
Kortenbos, besluiten in de 
herfstdagen van 1888 mijn di-
recte voorouders, de 22-jarige 
straatmaker J.A.C. Kaffa en de 
19-jarige dienstbode M.J.C. van 
der Lem met elkaar verder te 
gaan. Na de huwelijksafkon-
diging, die op 5 en 20 novem-
ber onverhinderd en zonder 
protest vanaf het bordes van 
het stadhuis aan de Dagelijkse 
Groenmarkt werd afgeroepen, 
worden Jan en de hoogzwan-
gere Martina op 5 december 
1888 met elkaar in de echt ver-
bonden. Op 22 december 1888 

krijgen ze hun eerste kind. Een 
zoon die ook de initialen J.A.C. 
krijgt. Maar tot onbeschrijfelijk 
groot verdriet van de ouders 
overlijdt de kleine jongen drie 
maanden later. 

Zwangerschap en de voorberei-
dingen van het huwelijk vinden 
plaats, terwijl aan de andere 
kant van de Noordzee, in Whi-
techapel, een beruchte sloppen-
wijk in Londen, een beestach-
tige moordenaar de stad, het 
land en later de hele westerse 
wereld in een ijzeren greep 
houdt. Op vrijdagochtend 31 
augustus 1888 wordt in White-
chapel het verminkte lichaam 
aangetroffen van de 43-jarige 
prostituee Mary Anne Nichols. 

Haar hals is doorgesneden en 
haar buik is van borstbeen tot 
haar middel met een groot mes 
opengehaald. Jack the Ripper 
heeft voor het eerst gruwelijk 
toegeslagen. In de september-
maand die volgt worden de 
47-jarige Annie Chapman, de 
44-jarige Elisabeth Stride en de 
46-jarige Catharine Eddowes, 
allen prostituees, op barbaarse 
wijze vermoord. Alle slachtof-
fers worden met doorgesneden 
keel, zware verminking en zelfs 
met verwijderde organen op 
straat aangetroffen. De gruwel-

daden zorgen voor hevige 
angst, ontzetting en woede 
onder de bevolking. Dat gevoel 
wordt versterkt als de politie 
een aantal bizarre brieven 
ontvangt die ondertekend zijn 

met Jack the Ripper, waarin hij 
details opnoemt, opschept over 
zijn daden en dreigementen 
uit. Maar het meest gruwelijke 
moet dan nog komen. 

Op 16 oktober wordt een brief 
bezorgd met de aanhef ‘From 
Hell’. De inhoud doet menig 
maag keren. De envelop bevat 
een halve menselijke nier waar-
van de andere helft naar eigen 
zeggen is gebakken en opgege-
ten. Op de vroege ochtend van 

vrijdag 9 november 1888 wordt 
in een kamertje het ontzielde 
lichaam aangetroffen van de 
25-jarige prostituee Mary Jane 
Kelly. Haar bed is doordrenkt 
met bloed en de muren bespat. 
Mary is in stukken gehakt. Haar 
gezicht en borsten zijn vrijwel 
weggesneden. Het vlees rond 
haar dijbeen is tot op het bot 
verwijderd en organen liggen 
op het nachtkastje.

Het nieuws dat een meedogen-
loze moordenaar de straten 
van Londen onveilig maakt, 
bereikt al snel het vaste land. 
Kranten schrijven er uitvoerig 
over. Het zorgt met name in 
de volkswijken voor paniek 
en angst. In december 1888 
gaat het akelige gerucht dat op 
donderdag de 20e de Victo-
riaanse seriemoordenaar uit 
Londen zou komen om drie 
vrouwen te doden, als een 
lopend vuurtje door de straten 
en stegen van Nederland. Zo 
ook in Den Haag. Met angst en 
beven wordt de dag tegemoet 
gezien. Vrouwen komen hun 
bed niet uit, kinderen worden 
van school gehouden en in 
doorgaans drukke straten is 
geen sterveling te zien. Deuren 
worden vergrendeld en zelfs 
gebarricadeerd. Natuurlijk laat 
Jack zich niet zien. 

Na zijn ongekend beestachtige 
moord op Mary Kelly stoppen 
de gruweldaden. Zo plotseling 
als hij kwam, verdwijnt Jack 
the Ripper uit de straten van 
Whitechapel. Ruim 130 jaar 
later en vele verdenkingen, 
boeken, films, series, artikelen, 
documentaires en onderzoeken
verder is zijn identiteit nog 
steeds een groot mysterie. 

Jan Kaffa
jankaffa@hotmail.com

l tientallen jaren duik ik als amateur-genealoog van akte naar document. 
Bij voorkeur doe ik dat in het Haags Gemeente- of Rijksarchief, waar ik 
in oude stoffige boeken mag snuffelen. Ik voel mij dan vaak een nieuws-

gierige detective, gespecialiseerd in zoekgeraakte voorouders en verhalen. 
Gefascineerd door de feiten die met geïnkte ganzenveren of kroontjespennen 
zijn vastgelegd. Verdiept door mijn andere interesse, de Haagse geschiedenis. 
Wegdromend als ik voorouders koppel aan bepaalde gebeurtenissen. Zo heb ik 
een aantal favoriete perioden en jaren. De negentiende eeuw en de geschiedenis 
van de gewone man staan met stip bovenaan, waarbij het jaar 1888 meer dan mijn 
volle aandacht heeft. 

A

Wat er gebeurde in 1888…
Ingangsgebouw van de Nationale tentoonstelling van Oude en Nieuwe Kunstnijverheid op het Malieveld, 1888. 
Foto: Henri de Louw, collectie Haags Gemeentearchief

Een van de Jack the Ripper moorden

Stationsplein, station Hollands Spoor, eind negentiende eeuw. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

De ‘From Hell’ brief

“In het jaar 1888 vindt in Den Haag 
een aantal interessante gebeurte-
nissen plaats”
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
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

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96

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)

De veiligste brommobiel
Nu standaard ABS op de

Sensation Range

Maak een proefrit:
070 - 329 70 51

Showroom & verkoop:
Zichtenburglaan 76-82

45
KM

De veiligste brommobiel
Nu standaard ABS op de

www.autohoutwijk.nl

Kom langs in de winkel,
of neem contact op voor een vrijblijvende afspraak!

Voor al uw siervuurwerk! www.beumer.vuurwerkexpert.nl • Tel: 070-3280248
Mail: info@beumerijzerhandel.nl • Van Hoytemastraat 72 • 2596 ES ‘s-Gravenhage

Het Warenhuis voor Thuis

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

VERLICHTING • BEVEILIGING • KOKEN & BAKKEN
VUURWERK • BRANDBEVEILIGING

 
 BBTTRR  RREEIIZZEENN  

www.BTRreizen.nl 
      055 - 5059500   

  AAuuttoovvaakkaannttiieess  AAllll  IInncclluussiivvee   KKeerrsstt––  eenn  NNiieeuuwwjjaaaarrvvaakkaannttiieess  

      005555  --  55005599550000    ··    WWWWWW..BBTTRRRREEIIZZEENN..NNLL   
    de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland  
 

 

 

All Inclusive Hotel Op de Boud / Valkenburg 
 

 5 dagen Zuid-Limburg va. € 246,- p.p. 

 

All Inclusive Hotel ’t Holt / Diepenheim 
 

5 dagen Hof van Twente va. € 244,- p.p. 
 

All Inclusive Hotel Oranjeoord / Hoogsoeren 
 

 5 dagen Veluwe va. € 274,- p.p. 
 

All Inclusive Hotel Brauer / Treis-karden 
 

5 dagen Moezel / Duitsland va. € 233,- p.p. 
 

All Inclusive Hotel Am Park / Stadtkyll 
 

5 dagen Duitse Vulkaaneifel va. € 210,- p.p. 
 

All Inclusive Hotel Am Wall / Soest 
 

5 dagen Duitse Sauerland va. € 269,- p.p. 
 

   en nog veel meer gastvrij All Inclusive hotels op  

 
 

Hotel Bitburg / Duitse Süd Eifel van 22 t/m 27 dec. 
met excursies naar Luxemburg, Trier en de Moezel 
6 dagen All Inclusive voor slechts € 489,- p.p. 

verzorgde Kerst- en Oud & Nieuwjaar vakanties  

 

Kerst autovakantie in Valkenburg 

 

5 dagen Hotel Op de Boud € 335,- p.p. 
 

Kerst autovakantie in het Brabantseland 
 

5 dagen Best Western Hotel Asten € 285,- p.p. 
 

Kerst autovakantie in de Duitse Eifel 
 
 

6 of 7 dagen All Inclusive Hotel Am Park € 299,- p.p. 
 

Oud & Nieuw autoreis Wunderland Kalkar 
 
 

3 of 4 dagen All Inclusive Wunderland va. € 269,- p.p. 
 

BTR Reizen heeft nog veel meer sfeervolle en goed  
 

VERTO BOUCLÉ
400 breed • 5 kleuren • jute rug
Winkelprijs € 69,90 € 36,90

SISAL-LOOK BOUCLÉ
Diverse soorten
Winkelprijs € 89,90  € 59,90

VELOURS TAPIJT
400 breed • 8 kleuren • superzacht
Winkelprijs € 149,-

Nu bij ons:

Nu bij ons:

Nu vanaf, incl. gelegd:

Incl. gelegd

  € 99,
AXMINSTER TAPIJT
Bloemtapijten • 400 breed
Diverse kleuren  € 149,
BERBER
400 breed • 6 kleuren• 100% scheerwol
Winkelprijs € 199,90 € 129,

BOUCLÉ TAPIJT
400 breed • 7 kleuren
Winkelprijs € 69,- € 49,90

KAMERBREED VINYL
400 breed • 3 mm dik
Winkelprijs € 79,- € 49,90

KA-ME-TA TAPIJT

AMSTERDAMSE VEERKADE 51 - DEN HAAG - 070-346 70 44
(ca. 25 m. van het Spui, 900 m2 showroom). Openingstijden: ma-vrij: 10.00 - 18.00 uur, za: 10.00 - 17.00 uur

Dit is slechts een greep uit onze collectie

  

 

FRISÉ TAPIJT
400 breed • 5 kleuren • jute rug
Winkelprijs € 99,90

 € 69,90

VINYL alle soorten
Keuken, gang, woonkamer en slaapkamer

Vanaf:  € 39,9090
    € 19,

  

Let op! Kamerbreed prijs!

Nu vanaf, incl. gelegd: 200 br. 400 br.

Nu vanaf, incl. gelegd:

Nu bij ons, incl. gelegd:

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

Nu bij ons, incl. gelegd:

Nu bij ons, incl. gelegd:

 

TRAPPEN BEKLEDEN
Specialist in traplopers
Incl. tapijt

 € 299,Nu vanaf:

BINNEN 1 WEEK stofferen mogelijk 
ALLES ONDER VOLLEDIGE GARANTIE 

400 rollen tapijt, 200 rollen vinyl 
uit voorraad leverbaar

GRATIS PARKEREN!

KIJK EN VERGELIJK EERST ELDERS
Maak het uzelf en ons niet moeilijker dan het is 
en neem eventueel uw plattegrond met kamer, 

gang en keukenmaten mee!€ 99,90

Leverancier van alle merken • Specialist Projectstoffering & Kunstgras • www.kameta.nl 

00

00

00 00

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

EXCLUSIEF BIJ KA-ME-TA TAPIJT!
Dierenprint tapijt en kleden

op maat gemaakt, tevens voor de TRAP

Panter • Zebra • Slang • Tijger • Krokodil
Te zien in onze showroom, kamerbreed!
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Laten we beginnen met de boe-
ken van Pim Hofdorp. Willem 
Kierdorf was een Nederlandse 
schrijver die onder het pseu-
doniem Pim Hofdorp een reeks 
politieromans schreef die zich 
in Den Haag afspeelden. Elk 
verhaal speelde zich in een 
bepaalde wijk af en de details 
waren opvallend goed gelijkend 
met de werkelijke situatie in de 
wijken. Denk aan Katastrofe in 
Kijkduin, Alarm in de Archipel 
en Vreemdeling in Schevenin-
gen. Mijn moeder was gek op 
deze boeken en leende ze in de 
bibliotheek aan de Mient, waar 
wij vaste klant waren. Toen zij 
op leeftijd was, organiseerde 
een Haags busbedrijf een Pim 
Hofdorp tour, naar plekken 
waar de verhalen zich hadden 
afgespeeld. Ik herinner me nog 
dat we een drankje kregen bij 
tennisvereniging De Bataaf, in 
mijn tijd met een grote speel-
tuin, waar een van de moorden 
was gepleegd. De gids vertelde 
ons allerlei wetenswaardighe-
den, en zo was het voor mijn 
moeder en mij een bijzondere 
dag. Helaas is het mij tot op 
heden nog niet gelukt een boek 
uit de serie in bezit te krijgen. 
Mochten er lezers zijn die er 
nog één of meer in een stoffig 
hoekje hebben liggen; u doet 
mij een groot plezier!

Hetzelfde geldt voor de boekjes 
van Dick Bos. Die gingen al 
rond toen ik van 1968 tot 1972 
op de Morgenstond Mavo zat. 
Dick Bos is een privédetective 
die zichzelf verdedigt met 
Jiujitsu. Deze grepen worden 
gedetailleerd in de (mini) boek-
jes weergegeven. Schrijver was 
Alfred Mazure die de boekjes 
van 1941 tot 1968 uitbracht. 
Veel boekjes gingen in de oor-
log verloren, omdat alles wat 
kon branden de kachel in ging 
voor een beetje warmte. Het 
is mij als verzamelaar dan ook 
nooit gelukt een of meerdere 
exemplaren in bezit te krijgen. 
Ik moet het dus doen met de 
herinneringen uit mijn jeugd! 
Dus ook hier geldt: heeft u nog 
wat op zolder liggen, ik haal ze 
graag bij u op!

Dan nu de jongensboeken! Di-
verse inspecteurs en commissa-
rissen losten allerlei misdaden 
op in de spannende pocketboek-
jes. Zo was daar inspecteur Arg-
listig. De schrijver van de serie 
was de Rotterdamse politieman 
Wim Van Helden die uit eigen 
ervaring kon putten. Zijn verha-
len spelen zich af in het Rot-
terdam van de jaren zestig en 
zeventig en begin jaren tachtig. 
Arglistig heet eigenlijk Van Veen, 
maar krijgt de - in Rotterdam 
gebruikelijke - bijnaam vanwege 
zijn listige speurtochten. Van 
de serie Arglistig verschenen 
twaalf delen. 

Van dezelfde schrijver waren 
de boeken van commissaris 
Achterberg. Een al wat oude-
re rechercheur, hoofd van de 
afdeling, die ook in Rotterdam 
actief is. Zoals ook bij Arglistig 
kan Helden putten uit zijn eigen 
ervaring als politieman, wat de 
verhalen authentiek maakt. In 
de serie van Achterberg ver-
schenen negen titels.

We hadden ook nog de spannen-
de avonturen van Bas Banning. 
Auteur Herman Pijfers schreef 
onder het pseudoniem A. van 
Aardenburg een twaalftal titels. 
De verhalen draaiden om een 
HBS-scholier die zowel in bin-
nen- als buitenland spannende 
avonturen beleefde. De serie 
verscheen tussen 1956 en 1961. 
Bas heeft een grote opmerkings-
gave waardoor hij achter allerlei 
duistere zaken komt. Als hij na 
zijn schooltijd journalist wordt, 
komt er uiteraard nog veel 
meer op zijn pad. Tussen 1974 
en 1984 verschenen er nog vijf 
titels van andere auteurs.

Zeker niet onvermeld mag 
blijven de reeks boeken van Bob 
Evers van Willie van der Heide. 
De Bob Evers-serie, waarvan 
het eerste exemplaar al in 1949 
verscheen, mag met vijf miljoen 
verkochte exemplaren wel een 

succes worden genoemd. Op 
rommelmarkten en kringloop-
winkels duiken de pocketboek-
jes nog vaak op.

Tussen 1949 en 1963 schreef 
Willie van der Heide 32 delen 
met de avonturen van Evers. 
Arie Roos en Jan Prins zijn twee 
HBS-scholieren die over veel 
geld beschikken als beloning 
voor een opgeloste misdaad. 
Met hun vriend Bob Evers 
reizen ze vooral door Ameri-
ka en maken daar boeventuig 
het leven zuur, als ze daarom 
vragen. Het thema doet een 
beetje denken aan de tv-serie 
The A-Team. Op verzoek van be-
nadeelde klanten gaan ze achter 
de boeven aan om genoegdoe-
ning te krijgen. 

En dan wil ik afsluiten met een 
boekenserie die vermoedelijk 
iedereen wel kent, mede door 
de succesvolle tv-serie van Piet 
Römer en Victor Reinier als de 
Amsterdamse inspecteur De 
Cock en zijn collega Dick Vled-

der. De boeken werden in eerste 
instantie geschreven door 
oud-politieman Appie Baantjer. 
De geboren Urker werkte van 
1945 tot 1983 als rechercheur 
op het Amsterdamse bureau 
Warmoesstraat en deed daar 

veel ideeën op voor zijn latere 
boeken, waar hij in 1963 mee 
begon en zijn karakter De Cock 
baseerde op een collega. Hij 
schreef zeventig titels. In 2010 
overleed hij.

In 1984 kwam er een bioscoop-
film uit, Moord in Extase met 
Joop Doderer. Dit kreeg geen 
vervolg maar in 1995 start-
te een tv-serie bij RTL 4, die 
maar liefst twaalf seizoenen 
zou duren. De verhalen wa-
ren overigens geen verfilming 
van de boeken, maar speciaal 
voor tv geschreven scripts van 
diverse auteurs. Na de dood 
van Baantjer heeft Peter Römer 
vanaf deel 71 het schrijven van 
de boeken overgenomen. Dat 
zijn er inmiddels 89 en deze 
exemplaren zijn tweedehands 
rijkelijk verkrijgbaar bij kring-
loopwinkels, boekenmarkten en 
braderieën.

Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl

nige tijd geleden schreef ik twee artikelen voor De Haagse Tijden over 
onze leesgewoonten in de vorige eeuw. Het eerste verhaal ging over 
stripbladen als de Donald Duck, het tweede over kinderboeken zoals 

Pietje Bell en Pinkeltje. Ik kreeg daar veel leuke reacties op, maar ook vragen 
wanneer ik het over de boeken voor jongeren en volwassenen ging hebben. 
Met name Pim Pandoer en Dick Bos werden veel genoemd. Tijd dus om die in 
dit artikel eens aan bod te laten komen.

E
Lectuur in de vorige eeuw

“Heeft u nog wat op zolder liggen,  
ik haal ze graag bij u op!”
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Wat nog steeds in mijn geheu-
gen gegrift staat is een middag 
toen ik uit kleuterschool Re-
pelsteeltje aan De Geijnstraat 
kwam, de lucht donker was en 
de straat rokerig en panieke-
rig oogde. 

Wat was er aan de hand? 
Een gezin met financiële 
problemen en vader met een 
alcoholprobleem. De moeder 
had in haar machteloosheid 
het huis in brand gestoken. De 
kinderen van het talrijke gezin 
werden opgevangen door 
‘oma’ in de straat. De afloop 
was droevig. Ouders uit de ou-
derlijke macht ontzet en moe-
der in het gevang. De kinderen 

kwamen verspreid in kinder-
tehuizen terecht, waaronder 
het beruchte Groenesteijn aan 
de Loosduinseweg.

Ook herinner ik mij de fer-
vente kerstbomenjacht; de 
kerstbomen werden opge-
slagen aan het einde van een 
steeg. Door verraad werden 
de bomen helaas door de poli-
tie weggehaald. Een echtpaar 
NSB-lid in de jaren voor en in 
de oorlog moesten het ont-
gelden met gebroken ramen 
als gevolg. Niet echt getreurd 
voor de kerstbomenjagers. De 
vlammen stegen op de laatste 
avond van het jaar bijna tot 
het dak van de huizen, door 

een opeenstapeling van oude 
autobanden, hout, en huis-
afval. De stank was zodanig 
dat je beter je neus dicht kon 
houden.

In diezelfde straat vierde een 
heel aardig echtpaar Arie en 
Marie hun 25-jarig huwelijk 
en voor de kinderen werd 
de ijscoman ingehuurd. In 
1959 verhuisden wij naar 
een zogenaamde fatsoenlijke 
buurt, Rustenburg. De eerste 
Oudejaarsavond voor de 

kinderen: kerstbomen ston-
den nog in de woonkamers, 
kinderen met licht vuurwerk 
door vader aangestoken 
met een sigaar en kinderen 
‘gewapend’ met sterretjes… 
Geen gillende keukenmeiden 
of voetzoekers! Het vuur 
op de kruising kwam krap 
twee kontjes hoog en was al 
rond twee uur middernacht 
uitgeblust.

Hoezeer tijden veranderen… 
Reguliere fikkies vinden 

plaats onder gemeen telijk 
toeziend oog. Huisafval 
wordt gescheiden in de 
nodige categorieën. Sowieso 
hebben we een regelende 
overheid, zeker op het gebied 
van milieu. 

Ik woon nu dertig jaar met 
plezier in stadsdeel Loosdui-
nen (in 1923 geannexeerd 
door de gemeente Den Haag).

Jeannette Rienstra
jeannetterienstra@casema.nl

n 1952 zag ik het levenslicht in de 
kraamkliniek aan de De la Reyweg. 
Ons gezin woonde in de Noorderbeek-

straat – inmiddels afgebroken en van nieuwbouw 
voorzien. Mijn ouders kwamen uit Friesland en 
streken daar neer. Een eenvoudige boven woning, 
gelegen boven een poort. De bevolkingssamen-
stelling was zo anders dan zij gewend waren. Wij 
als kinderen niet beter wetend, vonden de straat 
verontrustend, spannend en gezellig.

I

De Gheijnstraat 115, Openbare Kleuterschool ‘Repelsteeltje’. Foto: collectie Haags Gemeentearchief
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Joanna Bertha Elisabeth Maria 
Hendrichs is op 18 maart 1907 
in Amsterdam geboren. Ze 
kwam uit een gezin van zeven 
kinderen. Haar vader Augustinus 
Hendrichs verhuisde met zijn 
vrouw Bertha Wolthuis en hun 
kinderen in 1910 naar Helmond. 
Hij werd mededirecteur van een 
molenstenenfabriek die in Heeze 
stond. In 1929 ging het gezin in 
Den Haag wonen op het adres 
Aalbessenstraat 12. Jo kreeg 
een opleiding tot verpleegster 
in het Rode Kruisziekenhuis. 
Dit ziekenhuis stond sinds 1925 
op het adres Segbroeklaan 1 
en kennelijk was Jo hier intern, 
want dat was ook haar adres. Na 
enige tijd ging ze weer bij haar 
ouders wonen die in de Prins 
Hendrikstraat gewoond hebben, 
op nummer 125 en later op het 
adres Mient 378. 

Tijdens de Winteroorlog, die van 
november 1939 tot maart 1940 
geduurd heeft, is Jo als vrijwillig-
ster naar Finland gegaan. Deze 
oorlog werd gevoerd tussen 
Rusland en Finland en uiteinde-
lijk trokken de Finnen aan het 
kortste eind en werden vrijwel 
alle wensen van de Russen 
ingewilligd. Toen Jo besloot om 
naar ons land terug te keren, 

was hier inmiddels de bezetting 
door de Duitsers begonnen, dus 
dat was geen eenvoudige zaak. 
Toch is het haar gelukt en vanaf 
die tijd woonde ze op de Zuid-
werflaan in de buurt van Marlot. 
Vrijwel vanaf het begin van die 
bezetting heeft ze deelgenomen 
aan het verzet. Jo werkte als 
koerierster, bracht mensen naar 
onderduikadressen, vervalste 
persoonsbewijzen en bracht geld 
rond. Omdat ze verpleegster 
was, mocht ze haar fiets houden 
en hiermee kon ze dan berichten 
of geld rondbrengen. Zo heeft 
ze eens het voor die tijd enor-
me bedrag van 50.000 gulden 
– verstopt in haar kleren - naar 
een ander adres gebracht. Haar 
jongere zuster Wilhelmina, die 
Wim genoemd werd, verrichtte 
ook koeriersdiensten. 

Omdat er geen onderduikadres-
sen meer beschikbaar waren, be-
sloot Jo de Hongaar Andor Kaszó 
die ook in het verzet zat, mee te 
nemen naar haar eigen huis. Ze 
werden verliefd op elkaar en na 
enige tijd bleek Jo zwanger te 
zijn. Ze zijn in 1943 in de kerk 
getrouwd. Erg lang heeft dit 
huwelijk niet geduurd want toen 
de oorlog afgelopen was, zijn ze 
weer uit elkaar gegaan. De beide 

zussen Jo en Wim woonden bij 
elkaar op hetzelfde adres. Toen 
Jo een maand of acht zwanger 
was, kwamen de Duitsers bij 
haar aan de deur om haar op te 
halen. Ze was kennelijk verraden. 
Haar zus Wim deed open en toen 
de Duitsers naar Jo vroegen, zei 
ze dat zij dat was. Jo zelf was 
overigens ook thuis. Waarom 
Wim dit gedaan heeft, is nooit 
duidelijk geworden. Hadden de 
zussen dit afgesproken omdat 
Jo door haar zwangerschap 
kwetsbaarder was dan haar zus 
of heeft Wim dit in een opwelling 
gedaan? Zijn hier binnen het 
verzet afspraken over gemaakt? 
Ik ben bang dat dit nooit meer 
duidelijk zal worden. Een uiterst 
moedige daad, dat wel. 

Wim is meegenomen en ze heeft 
een half jaar vastgezeten in het 
Oranjehotel. Dit is de bijnaam 
van de gevangenis in Scheve-
ningen. Deze bijnaam werd al 
tijdens de oorlog gebruikt en in 
deze gevangenis hebben in die 
tijd meer dan 25.000 mensen 
gevangen gezeten. Omdat Wim 
tijdens haar gevangenschap een 
besmettelijke ziekte opliep, werd 
ze vrijgelaten. De Duitsers moes-
ten niets van dit soort ziektes 
hebben omdat ze bang waren 
zelf besmet te raken. Beide zus-
sen hebben de oorlog overleefd. 
Jo is 26 mei 1986 in Den Haag 
overleden. Haar dochter, Wilhel-
mina Kaszó, merkte tijdens een 
interview op: “Met haar trouwe 
hondenogen geloofde iedereen 
haar”. Jo ligt begraven op de 
begraafplaats Sint Barbara. In de 
wijk Leidschenveen is een laan 
naar haar genoemd. Haar zus 
Wim was getrouwd met Pieter 
Kaag en zij is in 1968 overleden. 

Wilhelmina Kaszó is op 16 
december 1943 geboren. 
Toen ze in de redactie van een 
schoolkrant van een middelbare 
school zat, maakte ze gebruik 
van het pseudoniem Minka en 
sindsdien heet ze dan ook zo. Ze 
vond de voornaam Wilhelmina 
niet erg passen bij haar Hon-
gaarse achternaam. Ze heeft op 

de Marlotschool gezeten. Deze 
school was van 1917 tot 1978 
gehuisvest in het hoofdgebouw 
van het landgoed Marlot. Vervol-
gens ging ze naar het Adelbert 
College in Wassenaar. Na enkele 
jaren werd ze leerling op het 
Thorbecke Lyceum in onze stad. 
In mijn tijd heette deze school 
nog de Thorbecke HBS maar 
vanaf 1957 is het een Lyceum 
geworden. Minka schreef toen al 
verhalen in de Klimop, de krant 
van de schoolvereniging. Na een 
onderbreking ging ze tenslotte 
naar het Edith Steincollege, waar 
ze haar diploma behaalde. Ver-
volgens werd ze leerling-jour-
naliste bij enkele kranten, onder 
andere de Haagsche Courant. 
Hier leerde ze haar man kennen 
en ze zijn in 1967 getrouwd. Ze 
kregen drie kinderen, een meisje 
en twee jongens. 

Rond 1984 is Minka geschei-
den en in 1988 ging ze aan de 
Frankenslag wonen. Momenteel 
woont ze in de Stalpertstraat. 

Toen ze een jaar of vijftig was 
kreeg ze letterlijk van de ene op 
de andere dag problemen met 
onverwerkte oorlogsherinne-
ringen. Minka werd geholpen 
door de medewerkers van 
de Stichting Centrum ’45 in 
Oegstgeest. Hier is men gespeci-
aliseerd in het behandelen van 
traumatische klachten, ook van 
de naoorlogse generatie. Vaak 
manifesteren dit soort ernstige 
psychische klachten zich pas op 
latere leeftijd. Haar werd onder 
meer aangeraden om te gaan 
schrijven en dit resulteerde in 
1998 in de uitgave van haar eer-
ste gedichtenbundel: Wij dragen 
de tranen. Onlangs verscheen 
haar tweede bundel, getiteld: 
De aarde herinnert zich. In 1989 
is De vereniging kinderen van 
Verzetsdeelnemers 1940 – 1945 
opgericht en Minka is hier secre-
taris van. Tot slot een deel van 
een van haar gedichten. 

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

oewel de Tweede Wereldoorlog alweer meer dan 75 jaar achter ons 
ligt, zijn er nog steeds mensen die de oorlog met zich meedragen. Het 
gaat dan zowel om mensen die deze oorlog zelf meegemaakt hebben 

als om kinderen en zelfs kleinkinderen hiervan. Als voorbeeld wil ik niet alleen 
het levensverhaal van een verzetsstrijdster die het grootste deel van haar leven 
in Den Haag gewoond heeft vertellen, maar ook dat van haar dochter.

H

Minka, drie of vier jaar oud

Minka en Wilhelmina

Met haar trouwe hondenogen  
geloofde iedereen haar

Kort voor 4 mei

Je was er niet om mij te troosten
toen ik later in het ravijn

gevallen ben en eenzaam was,
zoals ik vaak droomde als kind,

andere handen hielpen mij
ik vond mijn lotgenotenkring

jou zie ik vaak nog in mijn dromen
met hen bouw ik een toekomst op

soms sterk, soms wankel, hand in hand
met hen herdenk ik mijn 4 mei.
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‘Elly kan niet goed communiceren, maar 
simpele dingen begrijpt ze wel. Wat ik 
heel leuk vind, is dat haar woordenschat 
groter is geworden sinds ik haar mentor 
ben. Elly is heel leergierig en heeft een 
uitgesproken mening. Als ze iets niet 
leuk vindt dan geeft ze dat goed aan. 
Soms zegt ze bijvoorbeeld dat ze koffie 
wil drinken en die haal ik dan. In de tus-
sentijd heeft ze zich bedacht en maakt 
dit kenbaar door een zwieper aan de 
beker te geven. Aan dit gedrag moest ik 
wel wennen. Maar meestal is ze heel lief 

en vrolijk en ze kent mij inmiddels goed. 
Als ze mijn voetstappen hoort, pakt ze 
gelijk haar schoenen en haar jas. Als het 
even kan gaan we wandelen, want dat 
doet ze het liefst.’ 

Laura vindt het een uitdaging om voor 
optimale zorg voor Elly te zorgen. ‘Ik ben 
haar spreekbuis en moet ervoor zorgen 
dat dingen goed geregeld zijn. Gelukkig 
hoef ik niet alles zelf te beslissen, maar 
doe dit in overleg met de begeleiders, 
de artsen en andere deskundigen. Zoals 
bijvoorbeeld het regelen van de uitvaart of 
het donorcodicil. Ook kan ik natuurlijk al-
tijd terugvallen op Stichting Mentorschap 
Haag en Rijn. Ik vind het mentorschap een 
verrijking van mijn leven. Het is fijn om 
iets voor iemand anders te betekenen en 
ik leer zelf ook weer van alles.’ 

aura is sinds 2,5 jaar vrijwillig mentor bij Stichting Men-
torschap Haag en Rijn. Zij is mentor van Elly, een vrolijke 
dame van 64 jaar, met het verstandelijk vermogen van 

een jong kind. Als mentor behartigt zij de zorgbelangen van Elly. 
Laura: ‘Ik ben gestart met het mentorschap, omdat ik graag iets 
wilde doen met persoonlijke aandacht voor de cliënt.’

L

Het mentorschap is een 
verrijking van mijn leven

Ook mentor worden?  
Meer informatie op 
www.mentorschaphaagenrijn.nl 
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‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Rolf, Linda, Paul en Michelle van DELA

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

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
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‘Elly kan niet goed communiceren, maar 
simpele dingen begrijpt ze wel. Wat ik 
heel leuk vind, is dat haar woordenschat 
groter is geworden sinds ik haar mentor 
ben. Elly is heel leergierig en heeft een 
uitgesproken mening. Als ze iets niet 
leuk vindt dan geeft ze dat goed aan. 
Soms zegt ze bijvoorbeeld dat ze koffie 
wil drinken en die haal ik dan. In de tus-
sentijd heeft ze zich bedacht en maakt 
dit kenbaar door een zwieper aan de 
beker te geven. Aan dit gedrag moest ik 
wel wennen. Maar meestal is ze heel lief 

en vrolijk en ze kent mij inmiddels goed. 
Als ze mijn voetstappen hoort, pakt ze 
gelijk haar schoenen en haar jas. Als het 
even kan gaan we wandelen, want dat 
doet ze het liefst.’ 

Laura vindt het een uitdaging om voor 
optimale zorg voor Elly te zorgen. ‘Ik ben 
haar spreekbuis en moet ervoor zorgen 
dat dingen goed geregeld zijn. Gelukkig 
hoef ik niet alles zelf te beslissen, maar 
doe dit in overleg met de begeleiders, 
de artsen en andere deskundigen. Zoals 
bijvoorbeeld het regelen van de uitvaart of 
het donorcodicil. Ook kan ik natuurlijk al-
tijd terugvallen op Stichting Mentorschap 
Haag en Rijn. Ik vind het mentorschap een 
verrijking van mijn leven. Het is fijn om 
iets voor iemand anders te betekenen en 
ik leer zelf ook weer van alles.’ 

aura is sinds 2,5 jaar vrijwillig mentor bij Stichting Men-
torschap Haag en Rijn. Zij is mentor van Elly, een vrolijke 
dame van 64 jaar, met het verstandelijk vermogen van 

een jong kind. Als mentor behartigt zij de zorgbelangen van Elly. 
Laura: ‘Ik ben gestart met het mentorschap, omdat ik graag iets 
wilde doen met persoonlijke aandacht voor de cliënt.’

L

Het mentorschap is een 
verrijking van mijn leven

Ook mentor worden?  
Meer informatie op 
www.mentorschaphaagenrijn.nl 

Dinsdag 5 oktober 2021

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Rolf, Linda, Paul en Michelle van DELA

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

Hij mocht niet meer wegen dan 
zevenhonderd kilo, dus werd er 
gebruikgemaakt van zo licht mo-
gelijke materialen. Het praktisch 
gebruik stond voorop, waarbij 
gelet werd op de minpunten van 
de Kever. Een grote bagageruim-
te dus, een beter presterende 
motor, betere verwarming en 
een beter uitzicht, en daar slaag-
de Opel dus prima in. In 1965 
werd dit model vervangen door 
de Kadett B en leverbaar in een 
tweedeurs, vierdeurs, Coupé en 
Car-A-Van, zeg maar Combi-uit-
voering. De mooiste variant 
vond ik natuurlijk de Coupé-uit-
voering, maar ja, ik ben altijd al 
een Coupé liefhebber geweest. 
In tegenstelling tot de Kadett 
A was deze B-serie minder 
hoekig gelijnd en zelfs een beetje 
bol, vanaf de zijkant gezien. 
Standaard vond ik hem kaal 
uitgevoerd, maar in de luxere 

L-uitvoering werd het allemaal 
wat leuker met een klokje op het 
dashboard, sierringen rond de 
wieldoppen, parkeerlichten, ach-
teruitrijlampen, bumperrozetten 
en een afsluitbaar handschoe-
nenkastje. Maar het geheel zag 
er verzorgd uit. De moeder van 
mijn toenmalige vriendin Karen 
de Vries had een goudkleurige 
Kadett B en daar heb ik dan 
ook vaak in mogen rijden. Wat 
het rijden betreft kan ik mij 
nog goed herinneren dat het 
motorgeluid wat hijgerig klonk. 
Opvallend Opel was één univer-
sele sleutel voor beide portieren, 
kofferbak en contactslot. De 
sleutel had een aparte vorm en 
dat had te maken met het Ameri-
kaans achtige contactslot, waar 
je hem tussenin schoof. Zette je 
de motor af, dan kon je in de bij-
na laatste stand de sleutel eruit 
halen. Dit was speciaal bedoeld 

voor Kadett’s die in een gemeen-
schappelijke garage gestald 
werden en zo zonder sleutel 
gestart konden worden om hem 
te verplaatsen. Tja, dat kon toen 
nog, terwijl het kofferdeksel 
en handschoenenkastje op slot 
bleven. Irritant vond ik altijd dat 
het stuur scheef stond, waardoor 
de linkerkant lager dan de rech-
terkant voor je stond. Opvallend 
was de vrij lange versnellings-
pook die je met vrij lange slagen 
min of meer omhoog en omlaag 

bewoog. De voorstoelen waren 
redelijk simpel en niet verstel-
baar, anders dan ze omhoog te 
klappen voor de instap achterin. 
De zit was goed ook al gaven ze 
weinig zijdelingse steun. Het 
dashboard was vrij basic van 
opzet. Links van het stuur twee 
rijen tuimelschakelaars onder 
elkaar, daarnaast een drietal 
klokken voor de controlelamp-
jes, de snelheidsmeter en de 
tijdklok. In het midden was er 
ruimte voor de optionele radio, 

asbak en sigarenaansteker, 
gevolgd door het handschoenen-
kastje. Het bochtengedrag was 
verre van strak met een flinke 
dosis overhellen. De bediening 
van de koppeling was licht. En 
dan te bedenken dat er zo’n 
2,6 miljoen van deze B-serie 
zijn gebouwd. In 1973 werd 
deze B-serie opgevolgd door de 
C-serie.

John Vroom
johnvroom@planet.nl 

ot in de jaren zestig had Opel alleen maar 
middenklassers gemaakt zoals de Olympia, 
Rekord en Kapitan, maar in 1962 introdu-

ceerden zij de Kadett A, bedoeld als tegenhanger van 
de succesvolle Volkswagen Kever. Design speelde 
toen nog blijkbaar een ondergeschikte rol, want hij 
zag eruit als een vierkant doosje. 

Dinsdag 5 oktober 2021

Cliff Richard zong het 
al in 1963. “On the 
beach, I can think of 
nothing better” in de 
film Wonderful Life, en 
Samantha, met haar Fiat 
500, is het daar zo te 
zien helemaal mee eens.

T
Opel Kadett
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Op de dag van 
opname onder-

zoekt zij de 
nieuwe pati-
ent, verza-

melt medische 

gegevens en spreekt met 
patiënt, familie en zorg-

team af welke zorg wordt 
gegeven. In plaats van voortge-
zette (ziekenhuis)bedverpleging 
worden deze patiënten uit bed 
gehaald en weer op de been 
geholpen. De directrice en de 
dokter bouwen in 1962 hun 
revalidatieserre in de achter-
tuin van Sunneke 2. Hier helpt 
elke dag een fysiotherapeut 
patiënten met gewrichtsslijtage, 
spierzwakte na een heupbreuk 
en verlamming na een beroerte 
weer stapjes te doen. Intussen 
wordt ook het onvermijdelijke 
sterven dragelijk gemaakt. 

Elke dag lopen de hoofdzuster 
en dokter samen door ’t Sun-
neke: luisterend, informerend, 
controlerend en aantekenend 
op medische registratiekaarten 
in een metalen 

handkistje. Zij onderzoeken, 
stellen prioriteiten en regelen 
stap-voor-stap zorg. Zij brengen 
begrip voor lastig gedrag. Zij 
zoeken naar een betere aanpak 
van incontinentie. De fysiothera-
peut doet voor hoe mensen uit 
bed te helpen. Voor de dokter 
gaat het minder om diagnosen 
stellen, maar meer om wat nog 
kan functioneren en hoe ziekten 
(zoals suikerziekte) in de hand 
kunnen worden gehouden. Dat 
valt niet mee, want vele van de 
huidige geneesmiddelen bestaan 
dan nog niet. Soms lukt het een 
bejaarde zo te revalideren dat zij 
weer naar huis gaat. De meeste 
patiënten leren leven met rou-

tinebezigheden en lekker eten 
en drinken. En als niet alleen je 
krachten maar ook je gedachten 
vervallen, moet je leefwereld 
veiliger worden. Winterse griep 
en zomerse diarree vereisen 
direct uiterste hygiëne. Het kan 
vaak niet allemaal tegelijk. Het 
zorgteam leert continu verple-
gen met pieken en dalen en weet 
zich gesteund door directrice, 
dokter en therapeut. Er worden 
ook tochtjes georganiseerd met 
bus en boot naar Avifauna en 
Wassenaar dierenpark: in de 
‘tropenkas met vogeltjes’ aan 
lange tafels genieten van de 
uitgebreide lunch. Elk jaar gaan 
zo’n vijftig bejaarden met taxi’s 

op verjaardagsvisite bij 
de huisdokter 
thuis: op stoe-

len langs de 
mu-

ren aaneen tot in de tuin toe met 
koffie en (suikervrij) gebak. De 
echtgenoot begeleidt op de pi-
ano de meezingers van verjaar-
sliedjes en Neêrlands glorie. De 
dokter krijgt een tuinstoel kado.   

Controle 
In Den Haag komen dergelijke 
pensionhuizen vanaf 1955 met 
de ‘eerste Haagse verordening 
op de verpleeginrichtingen’ 
onder controle van de GGD-
afdeling van de arts M.D.J. van 
der Meer (echtgenoot van 
Sunneke’s huisdokter). De 
GGD-verpleegster visiteert, geeft 
complimenten, aanwijzingen en 
waarschuwingen. De GGD regelt 
de noodzaak tot opname. Direc-
trice Dommisse heeft bijna altijd 
plaats. Met wettelijke richtlijnen 
voor bejaardenoorden (1963) en 
verpleeghuizen (1968) schieten 
daarna aan de rand van steden 
overal verzorgingshuizen en 
verpleeghuizen als padden-
stoelen uit de grond. Intussen 
ondersteunen in ’t Sunneke haar 
twee zonen de directrice in de 
dagelijkse gang van zaken, totdat 
zij om gezondheidsredenen in 
1978 besluit om ‘haar Sunnekes’ 
onder te brengen in een stich-
ting verpleeghuizen ‘t Sunneke. 
Sunneke 3 sluit in 1982. Na 
haar overlijden verlaten beide 
zonen de stichting, die in 1994 

fuseert met de Haagse stichting 
Florence. Er wordt een nieuw 
verpleeghuis Duinstede in Was-
senaar gebouwd en bewoners 
en personeel van Sunneke 2 
en 4 verhuizen hierheen. Prins 
Hendrikstraat 23 wordt bestemd 
voor beschermd wonen en de 
De Perponcherstraat 103 voor 
de sociale terugkeer van ex-
verslaafden. 

Terugblik 
Gedurende de naoorlogse 
wederopbouwperiode hebben 
zorgteams onder leiding van een 
verpleegkundige en een dokter 
intensief gepionierd in groepsge-
wijze pensionleven en ziekenver-
pleging. In de huiskamer werden 
de dagen besteed, het leed 
verzacht en herstel gestimuleerd. 
Verzorgenden, verpleegkundigen, 
therapeuten en verpleeghuisart-
sen hebben verbeteringen uitge-
dokterd. Zij werden specialisten 
in ouderen zorg. In goed overleg 
met zieken huis specialisten werd 
veel poliklinisch bezoek overbo-
dig. Kortom, ’t Haagse Sunneke 
stond 75 jaar geleden aan de 
wieg van kleinschalige ouderen-
zorg. (Klein)kinderen herinneren 
zich vast nog wel ‘de goede en 
kwade dagen’.

Herman J.M. Cools
hjmcools@planet.nl

Ondernemende  
verpleging
Neem bijvoorbeeld Miep Nijveldt 
(1912-1985), dochter van een 
boomkweker in Boskoop. In 
1935 behaalt zij haar verpleeg-
stersspeld in het Katwijkse 
tuberculosesanatorium. Zij 
wordt wijkzuster en pedicure 
in Boskoop en trouwt er met 
Cor Dommisse, medewerker in 
vaders boomkwekerij. Moei-
zaam doorstaat zij de Duitse 
bezettingsperiode. Haar man 
moet jarenlang tegen tbc kuren 
en de boomkwekerij brengt 
niets op. Miep wordt moeder 
en maakt vlak na de bevrijding 
van haar woonhuis met gezin 
een pensionhuis. In ’t Sunneke 
biedt zij volpension en vrien-
delijkheid voor vereenzaamde 
bejaarde vrouwen. Om gezond-
heidsredenen verhuist het gezin 
Dommisse-Nijveldt in 1948 naar 
de Van Hoogenhoucklaan 137 
in Den Haag en neemt daar een 
bejaardenpensionhuis over. 

‘t Sunneke 1 in Boskoop blijft 
een rusthuis voor acht be-
jaarde vrouwen die huiselijk 
samenleven met volpension en 
verzorging door plaatselijke 
verzorgsters onder toezicht 
van een huisarts. Voor hen 
wordt verpleegster Dommisse 
de directrice. Op 28 mei 1971 
schrijft De Boskoopse Courant 
dat de vergeetachtige gasten er 

gelukkig zijn en worden op-
gevrolijkt met kleine feestjes. 
Sunneke 1 sluit in 1979. Tussen 
1950-1960 stijgt de behoefte 
aan bejaardenpensionplaatsen. 
Directrice Dommisse start in 
de Van Blankenburgstraat 69 ‘t 
Sunneke 3. Maar alleen volpen-
sion en vriendschappelijkheid is 
niet genoeg: er is ook dagelijkse 
verzorging nodig. Als zij in 1958 
van gepensioneerd verpleegster 
D. Strackke een bejaardenpensi-
onhuis in de Prins Hendrikstraat 
21 overneemt, verbouwt zij dit 
met het pand ernaast dan ook 
tot verzorgingshuis ‘t Sunneke 
4 en verhuist de pensiongasten 
uit haar gezinswoning hierheen. 
Er zijn vier verdiepingen met 
beddenlift en op de begane 
grond een recreatieruimte, een 
keuken met een eigen kok en een 
behandelruimte. 

Ervaren zorgteams
Directrice Dommisse wil het ver-
blijf in ’t Sunneke voor de gasten 
veraangenamen. Daartoe zoekt 
zij verzorgsters die met geduld 
aanvoelen wat moet worden 
gedaan. Zij vindt hen vooral via 
mond-tot-mondreclame onder 
migranten uit Suriname en de 
Antillen, biedt hun een woon-
adres en een Sunneke-opleiding 
met speld. Zij vormen ervaren 
zorgteams van vrouwen tussen 
35 en 50 jaar die jonge leerlin-
gen tot voorbeeld zijn. Maar als 

het beroep ziekenverzorgende 
met middelbare opleiding wordt 
erkend (1963) en na 1968 de 
AWBZ-verpleeghuiserkenning 
afhangt van gekwalificeerde 
zorgverleners, sluit directrice 
Dommisse zich in 1976 aan bij 
de opleidingsschool in de Sche-
veningse Frankenslag.

Haar gasten worden overdag 
uit bed gehaald, aangekleed en 
naar de huiskamer gebracht. 
Daar is het druk maar gezellig 
met gezamenlijke bezigheden, 
nieuwe vriendschappen en 
huiskamerfeestjes bij verjaarda-
gen en andere aanleidingen. Het 
maakt de bedlegerige bejaarden 
weer actiever. Televisie doet zijn 
intrede. Men geniet van elkaars 
bezoek, van familie, pastoor, do-
minee, dokter en therapeut. Zij 
herdenken elkaar na overlijden. 
Kranten, tijdschriften en boeken 
worden geruild, sokken en 
truien met vrijwilligers gebreid. 

Soms is er een receptie bij een 
jubileum of als de hoofdzuster 
gaat trouwen. Hoogtepunt is de 
kerstviering voor bewoners en 
familie aan versierde tafels met 
gedraaide, rode kaarsen en een 
acht gangendiner. De bewoners 
zijn tevreden.

Langdurige  
ziekenverpleging 
Inmiddels stijgt ook het aantal 
oudere patiënten dat niet meer 
in het ziekenhuis herstelt maar 
wel langdurig moet worden ver-
pleegd. Omdat ’t Sunneke 4 geen 
uitbreiding toelaat, opent de 
directrice in 1959 twee woon-
huizen in de De Perponcher-
straat. Met drie aansluitende 
panden verbouwt zij deze vijf 
woningen tussen 1966-1968 tot 
erkend verpleeghuis ‘t Sunneke 
2 op nummer 103. Er zijn vier 
verdiepingen en twee (bedden)
liften en per etage een huiska-
mer, slaapkamers met één tot 
vijf bedden, sanitaire ruimten 
en een zusterpost. Op de begane 
grond bevinden zich een recrea-

tieruimte, biblio-
theek, kapsalon, 
personeels kamer, 
behandelkamer, 
fysiotherapie serre, 
centrale keuken 
met een eigen kok 
en twee kamers 
voor ontvangst. Zo 
regelt mevrouw M. 
Dommisse-Nijveldt 
parti culier in twintig 
jaar 215 bejaarden-
pensionplaatsen in het 
Regentessekwartier. 
Naast huisvesting en huis-
houding biedt zij haar gasten 
volpension en verzorging.  Maar 
dat is niet genoeg. De direc-
trice merkt al gauw dat met 
veel zieken bijeen geen goede 
ziekenzorg ontstaat als iedereen 
de eigen huisdokter-op-afstand 
behoudt. Vanaf 1960 wordt 
huisarts A.H.E. van der Meer-
van Manen de enige huisarts 
in ’t Sunneke. Zij komt elke 
dag langs, overlegt ’s avonds 
telefonisch en komt direct bij 
medische spoed. 

Dinsdag 5 oktober 2021

anaf de jaren vijftig van de vorige eeuw gingen veel gezonde 
bejaarden wonen in pensionhuizen en bejaardenoorden om zo 
woningen vrij te maken voor jonge gezinnen. Maar steeds vaker 

werden gebrekkige ouderen er niet toegelaten. Zij vielen ‘tussen wal en schip’ 
van verpleging thuis en in het ziekenhuis. Ondernemende verpleegsters 
vulden deze leemte op in grote woonhuizen: zo ontstonden de eerste 
kleinschalige verpleeginrichtingen.

Brievenschrijfmap met Sunneke 1 in Boskoop linksonder en volgens 
klokwijzer Sunneke 2,3,4 in Den Haag

Prins Hendrikstraat waar in 1958 ‘t Sunneke 4 werd gevestigd. Foto: uit 1963, collectie Haags Gemeentearchief Van Blankenburgstraatwaar ‘t Sunneke 3 van start gaat. Foto: uit 1947, collectie Haags Gemeentearchief

Gasten van ’t Sunneke 4 maken een dagtochtje in 1961, directrice Dommisse zwaait

Verpleegster M. Dommisse-Nijveldt, 
directrice van ’t Sunneke vanaf 1948

Dokter A. van de Meer-van Manen, 
verpleeghuisarts van ’t Sunneke vanaf 1961

V

Dinsdag 5 oktober 2021

Heerlijk in ’t Haagse Sunneke 



pagina 10 De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden pagina 11De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

Op de dag van 
opname onder-

zoekt zij de 
nieuwe pati-
ent, verza-

melt medische 

gegevens en spreekt met 
patiënt, familie en zorg-

team af welke zorg wordt 
gegeven. In plaats van voortge-
zette (ziekenhuis)bedverpleging 
worden deze patiënten uit bed 
gehaald en weer op de been 
geholpen. De directrice en de 
dokter bouwen in 1962 hun 
revalidatieserre in de achter-
tuin van Sunneke 2. Hier helpt 
elke dag een fysiotherapeut 
patiënten met gewrichtsslijtage, 
spierzwakte na een heupbreuk 
en verlamming na een beroerte 
weer stapjes te doen. Intussen 
wordt ook het onvermijdelijke 
sterven dragelijk gemaakt. 

Elke dag lopen de hoofdzuster 
en dokter samen door ’t Sun-
neke: luisterend, informerend, 
controlerend en aantekenend 
op medische registratiekaarten 
in een metalen 

handkistje. Zij onderzoeken, 
stellen prioriteiten en regelen 
stap-voor-stap zorg. Zij brengen 
begrip voor lastig gedrag. Zij 
zoeken naar een betere aanpak 
van incontinentie. De fysiothera-
peut doet voor hoe mensen uit 
bed te helpen. Voor de dokter 
gaat het minder om diagnosen 
stellen, maar meer om wat nog 
kan functioneren en hoe ziekten 
(zoals suikerziekte) in de hand 
kunnen worden gehouden. Dat 
valt niet mee, want vele van de 
huidige geneesmiddelen bestaan 
dan nog niet. Soms lukt het een 
bejaarde zo te revalideren dat zij 
weer naar huis gaat. De meeste 
patiënten leren leven met rou-

tinebezigheden en lekker eten 
en drinken. En als niet alleen je 
krachten maar ook je gedachten 
vervallen, moet je leefwereld 
veiliger worden. Winterse griep 
en zomerse diarree vereisen 
direct uiterste hygiëne. Het kan 
vaak niet allemaal tegelijk. Het 
zorgteam leert continu verple-
gen met pieken en dalen en weet 
zich gesteund door directrice, 
dokter en therapeut. Er worden 
ook tochtjes georganiseerd met 
bus en boot naar Avifauna en 
Wassenaar dierenpark: in de 
‘tropenkas met vogeltjes’ aan 
lange tafels genieten van de 
uitgebreide lunch. Elk jaar gaan 
zo’n vijftig bejaarden met taxi’s 

op verjaardagsvisite bij 
de huisdokter 
thuis: op stoe-

len langs de 
mu-

ren aaneen tot in de tuin toe met 
koffie en (suikervrij) gebak. De 
echtgenoot begeleidt op de pi-
ano de meezingers van verjaar-
sliedjes en Neêrlands glorie. De 
dokter krijgt een tuinstoel kado.   

Controle 
In Den Haag komen dergelijke 
pensionhuizen vanaf 1955 met 
de ‘eerste Haagse verordening 
op de verpleeginrichtingen’ 
onder controle van de GGD-
afdeling van de arts M.D.J. van 
der Meer (echtgenoot van 
Sunneke’s huisdokter). De 
GGD-verpleegster visiteert, geeft 
complimenten, aanwijzingen en 
waarschuwingen. De GGD regelt 
de noodzaak tot opname. Direc-
trice Dommisse heeft bijna altijd 
plaats. Met wettelijke richtlijnen 
voor bejaardenoorden (1963) en 
verpleeghuizen (1968) schieten 
daarna aan de rand van steden 
overal verzorgingshuizen en 
verpleeghuizen als padden-
stoelen uit de grond. Intussen 
ondersteunen in ’t Sunneke haar 
twee zonen de directrice in de 
dagelijkse gang van zaken, totdat 
zij om gezondheidsredenen in 
1978 besluit om ‘haar Sunnekes’ 
onder te brengen in een stich-
ting verpleeghuizen ‘t Sunneke. 
Sunneke 3 sluit in 1982. Na 
haar overlijden verlaten beide 
zonen de stichting, die in 1994 

fuseert met de Haagse stichting 
Florence. Er wordt een nieuw 
verpleeghuis Duinstede in Was-
senaar gebouwd en bewoners 
en personeel van Sunneke 2 
en 4 verhuizen hierheen. Prins 
Hendrikstraat 23 wordt bestemd 
voor beschermd wonen en de 
De Perponcherstraat 103 voor 
de sociale terugkeer van ex-
verslaafden. 

Terugblik 
Gedurende de naoorlogse 
wederopbouwperiode hebben 
zorgteams onder leiding van een 
verpleegkundige en een dokter 
intensief gepionierd in groepsge-
wijze pensionleven en ziekenver-
pleging. In de huiskamer werden 
de dagen besteed, het leed 
verzacht en herstel gestimuleerd. 
Verzorgenden, verpleegkundigen, 
therapeuten en verpleeghuisart-
sen hebben verbeteringen uitge-
dokterd. Zij werden specialisten 
in ouderen zorg. In goed overleg 
met zieken huis specialisten werd 
veel poliklinisch bezoek overbo-
dig. Kortom, ’t Haagse Sunneke 
stond 75 jaar geleden aan de 
wieg van kleinschalige ouderen-
zorg. (Klein)kinderen herinneren 
zich vast nog wel ‘de goede en 
kwade dagen’.

Herman J.M. Cools
hjmcools@planet.nl

Ondernemende  
verpleging
Neem bijvoorbeeld Miep Nijveldt 
(1912-1985), dochter van een 
boomkweker in Boskoop. In 
1935 behaalt zij haar verpleeg-
stersspeld in het Katwijkse 
tuberculosesanatorium. Zij 
wordt wijkzuster en pedicure 
in Boskoop en trouwt er met 
Cor Dommisse, medewerker in 
vaders boomkwekerij. Moei-
zaam doorstaat zij de Duitse 
bezettingsperiode. Haar man 
moet jarenlang tegen tbc kuren 
en de boomkwekerij brengt 
niets op. Miep wordt moeder 
en maakt vlak na de bevrijding 
van haar woonhuis met gezin 
een pensionhuis. In ’t Sunneke 
biedt zij volpension en vrien-
delijkheid voor vereenzaamde 
bejaarde vrouwen. Om gezond-
heidsredenen verhuist het gezin 
Dommisse-Nijveldt in 1948 naar 
de Van Hoogenhoucklaan 137 
in Den Haag en neemt daar een 
bejaardenpensionhuis over. 

‘t Sunneke 1 in Boskoop blijft 
een rusthuis voor acht be-
jaarde vrouwen die huiselijk 
samenleven met volpension en 
verzorging door plaatselijke 
verzorgsters onder toezicht 
van een huisarts. Voor hen 
wordt verpleegster Dommisse 
de directrice. Op 28 mei 1971 
schrijft De Boskoopse Courant 
dat de vergeetachtige gasten er 

gelukkig zijn en worden op-
gevrolijkt met kleine feestjes. 
Sunneke 1 sluit in 1979. Tussen 
1950-1960 stijgt de behoefte 
aan bejaardenpensionplaatsen. 
Directrice Dommisse start in 
de Van Blankenburgstraat 69 ‘t 
Sunneke 3. Maar alleen volpen-
sion en vriendschappelijkheid is 
niet genoeg: er is ook dagelijkse 
verzorging nodig. Als zij in 1958 
van gepensioneerd verpleegster 
D. Strackke een bejaardenpensi-
onhuis in de Prins Hendrikstraat 
21 overneemt, verbouwt zij dit 
met het pand ernaast dan ook 
tot verzorgingshuis ‘t Sunneke 
4 en verhuist de pensiongasten 
uit haar gezinswoning hierheen. 
Er zijn vier verdiepingen met 
beddenlift en op de begane 
grond een recreatieruimte, een 
keuken met een eigen kok en een 
behandelruimte. 

Ervaren zorgteams
Directrice Dommisse wil het ver-
blijf in ’t Sunneke voor de gasten 
veraangenamen. Daartoe zoekt 
zij verzorgsters die met geduld 
aanvoelen wat moet worden 
gedaan. Zij vindt hen vooral via 
mond-tot-mondreclame onder 
migranten uit Suriname en de 
Antillen, biedt hun een woon-
adres en een Sunneke-opleiding 
met speld. Zij vormen ervaren 
zorgteams van vrouwen tussen 
35 en 50 jaar die jonge leerlin-
gen tot voorbeeld zijn. Maar als 

het beroep ziekenverzorgende 
met middelbare opleiding wordt 
erkend (1963) en na 1968 de 
AWBZ-verpleeghuiserkenning 
afhangt van gekwalificeerde 
zorgverleners, sluit directrice 
Dommisse zich in 1976 aan bij 
de opleidingsschool in de Sche-
veningse Frankenslag.

Haar gasten worden overdag 
uit bed gehaald, aangekleed en 
naar de huiskamer gebracht. 
Daar is het druk maar gezellig 
met gezamenlijke bezigheden, 
nieuwe vriendschappen en 
huiskamerfeestjes bij verjaarda-
gen en andere aanleidingen. Het 
maakt de bedlegerige bejaarden 
weer actiever. Televisie doet zijn 
intrede. Men geniet van elkaars 
bezoek, van familie, pastoor, do-
minee, dokter en therapeut. Zij 
herdenken elkaar na overlijden. 
Kranten, tijdschriften en boeken 
worden geruild, sokken en 
truien met vrijwilligers gebreid. 

Soms is er een receptie bij een 
jubileum of als de hoofdzuster 
gaat trouwen. Hoogtepunt is de 
kerstviering voor bewoners en 
familie aan versierde tafels met 
gedraaide, rode kaarsen en een 
acht gangendiner. De bewoners 
zijn tevreden.

Langdurige  
ziekenverpleging 
Inmiddels stijgt ook het aantal 
oudere patiënten dat niet meer 
in het ziekenhuis herstelt maar 
wel langdurig moet worden ver-
pleegd. Omdat ’t Sunneke 4 geen 
uitbreiding toelaat, opent de 
directrice in 1959 twee woon-
huizen in de De Perponcher-
straat. Met drie aansluitende 
panden verbouwt zij deze vijf 
woningen tussen 1966-1968 tot 
erkend verpleeghuis ‘t Sunneke 
2 op nummer 103. Er zijn vier 
verdiepingen en twee (bedden)
liften en per etage een huiska-
mer, slaapkamers met één tot 
vijf bedden, sanitaire ruimten 
en een zusterpost. Op de begane 
grond bevinden zich een recrea-

tieruimte, biblio-
theek, kapsalon, 
personeels kamer, 
behandelkamer, 
fysiotherapie serre, 
centrale keuken 
met een eigen kok 
en twee kamers 
voor ontvangst. Zo 
regelt mevrouw M. 
Dommisse-Nijveldt 
parti culier in twintig 
jaar 215 bejaarden-
pensionplaatsen in het 
Regentessekwartier. 
Naast huisvesting en huis-
houding biedt zij haar gasten 
volpension en verzorging.  Maar 
dat is niet genoeg. De direc-
trice merkt al gauw dat met 
veel zieken bijeen geen goede 
ziekenzorg ontstaat als iedereen 
de eigen huisdokter-op-afstand 
behoudt. Vanaf 1960 wordt 
huisarts A.H.E. van der Meer-
van Manen de enige huisarts 
in ’t Sunneke. Zij komt elke 
dag langs, overlegt ’s avonds 
telefonisch en komt direct bij 
medische spoed. 

Dinsdag 5 oktober 2021

anaf de jaren vijftig van de vorige eeuw gingen veel gezonde 
bejaarden wonen in pensionhuizen en bejaardenoorden om zo 
woningen vrij te maken voor jonge gezinnen. Maar steeds vaker 

werden gebrekkige ouderen er niet toegelaten. Zij vielen ‘tussen wal en schip’ 
van verpleging thuis en in het ziekenhuis. Ondernemende verpleegsters 
vulden deze leemte op in grote woonhuizen: zo ontstonden de eerste 
kleinschalige verpleeginrichtingen.

Brievenschrijfmap met Sunneke 1 in Boskoop linksonder en volgens 
klokwijzer Sunneke 2,3,4 in Den Haag

Prins Hendrikstraat waar in 1958 ‘t Sunneke 4 werd gevestigd. Foto: uit 1963, collectie Haags Gemeentearchief Van Blankenburgstraatwaar ‘t Sunneke 3 van start gaat. Foto: uit 1947, collectie Haags Gemeentearchief
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directrice van ’t Sunneke vanaf 1948

Dokter A. van de Meer-van Manen, 
verpleeghuisarts van ’t Sunneke vanaf 1961
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Heerlijk in ’t Haagse Sunneke 
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GA NAAR 
WWW.HAAGS.NL

EN BESTEL!

VERZAMELBOX 

ZES STRIPBOEKEN IN EENMALIGE 
HARDCOVER UITVOERING, 
GENUMMERDE OPLAGE!

Op zoek naar vrijwilligerswerk 
met inhoud? Word mentor!
Als mentor behartig je de persoonlijke 
belangen van een volwassen cliënt met een 
verstandelijke of psychische beperking of 
met dementie. Je hebt als mentor regelma-
tig persoonlijk contact met je cliënt en je 
ondersteunt hem of haar bij het maken van 
belangrijke beslissingen rond verzorging, 
verpleging, behandeling en begeleiding. Je 
treedt op als wettelijk vertegenwoordiger en 
onderhoudt de contacten met de hulpverle-
ners en verzorgers.

Wij zoeken mensen die:
• affiniteit hebben met volwassenen   
 met een beperking
• communicatief vaardig zijn en   
 grenzen kunnen stellen
• beslissingen durven nemen
• minimaal MBO-4 zijn opgeleid
• minimaal 4 uur per maand   
 beschikbaar zijn

Wij bieden:
• uitdagend vrijwilligerswerk met   
 inhoud, dat je flexibel kunt indelen
• een goede match en gedegen   
 kennismaking met de cliënt
• scholing en ondersteuning
• een mandaat van de rechtbank
• een maandelijkse onkostenvergoeding

Wil jij het verschil maken? Meld je dan nu aan!

Belangstelling voor of vragen over het mentorschap? 
Neem contact op met Ellen Vos  
T: 06-15070234 
M: denhaag@mentorschaphr.nl 

Op 3 november start er een cursus voor nieuwe vrijwilligers. 
(4 dagdelen op: 3, 9, 17 en 24 november 2021)

WWW.MENTORSCHAPHAAGENRIJN.NL

Het mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel, die wordt toegewezen door 
de rechter. Hiervoor wordt Stichting Mentorschap Haag en Rijn door de rechter benoemd. 
Als vrijwillige mentor ga je aan slag en voer je het mentorschap uit met een mandaat van 
de stichting. De stichting schoolt en ondersteunt jou in je rol als mentor. Verantwoordelijk 
en waardevol werk, waarmee je echt het verschil maakt!

www.devolharding.nl

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

doen tegen een kleine vergoeding. 

DE VOLHARDING
Samen voor Elkaar

Hiervoor zoeken wij “Blijmakers”. Dat zijn ondersteuners voor Jong- en 
Senior, speciaal voor onze leden. U bezoekt dan onze leden, Ontmoeters, 
die wat aandacht en lichte ondersteuning kunnen gebruiken.                                                                   

Beheersing van de Nederlandse taal en zelfstandig mobiel (ook OV) en 
bereikbaarheid via e-mail en WhatsApp, is noodzakelijk om maximaal te 
kunnen functioneren.

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

Denk aan:
•  Hulp bij het doen van een boodschap 
•  Behoefte aan een leuk gesprek 
•  Het nieuws doornemen 
•  Samen een spelletje doen
•  Muziek maken of luisteren 
•  Samen wandelen of een 
    winkelcentrum bezoeken 
•  Museum bezoeken 
•  Begeleiding bij bezoek aan 
    een specialist of ziekenhuis 
•  Maar ook voor het (tijdelijk) 
    ontlasten van de Mantelzorger

aags Ontmoeten is een plek in de wijk waar kwetsbare 
zelfstandig wonende Haagse ouderen en hun mantel
zorgers meer dan welkom zijn. 

H

Ouderen uit uw buurt zijn 
blij met uw helpende hand

Door heel Den Haag hebben we locaties waar senioren graag komen om elkaar te 
ontmoeten. Wij zijn blij met allerlei soorten van hulp en ondersteuning. Zo zijn we 
heel blij met flexibele inzet, maar ook de wekelijkse terugkerende inzet. 

Dit kan in verschillende vormen, 
denk hierbij aan;
• Ondersteuner/begeleider 
 op de locaties.
• Hobbyist die graag ouderen 
 daarbij betrekt.
• Activiteitenbegeleider.
• Tijdelijke mantel-
 zorgvervanger.
• Op huisbezoek 
 bij 75+’ers.

Ook kunt u een kijkje nemen op www.haagsontmoeten.nl/helpen. Hier vind u 
zowel informatie over Haags Ontmoeten als ook alle vrijwilligersvacatures. 

Er zijn 50 locaties verspreid over heel Den Haag. 
Helpt u ons dit prachtige initiatief voort te zetten? 

Wilt u meer weten over Haags Ontmoeten
of heeft u een talent die u wilt inzetten?

Neem dan contact op met Irene Meijers: 
T. 06 10 74 76 71  |  i.meijers@xtra.nl

50+ chauffeur gezocht:
Wij zijn op zoek naar een chauffeur voor in de ochtenduren die met 
een van onze Mercedes Sprinters materiaal kan ophalen en dit 
binnen Den Haag kan transporteren naar onze bouwprojecten.

• Uiteraard rijbewijs vereist 
• Kennis van bouwmateriaal is een pré
• Werktijden dagelijks van 07.00 uur tot 11.00/12.00 uur 

070 - 752 10 40  •  info@wobouw.nl www.wobouw.nl

OP ZOEK NAAR PERSONEEL?
Vraag naar onze speciale tarieven via 

070-3607676 of e-mail: dehaagsetijden@bruckel.nl 
en bereik per editie circa 165.000 lezers in 

Den Haag en omstreken!

Dinsdag 5 oktober 2021
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 grenzen kunnen stellen
• beslissingen durven nemen
• minimaal MBO-4 zijn opgeleid
• minimaal 4 uur per maand   
 beschikbaar zijn

Wij bieden:
• uitdagend vrijwilligerswerk met   
 inhoud, dat je flexibel kunt indelen
• een goede match en gedegen   
 kennismaking met de cliënt
• scholing en ondersteuning
• een mandaat van de rechtbank
• een maandelijkse onkostenvergoeding

Wil jij het verschil maken? Meld je dan nu aan!

Belangstelling voor of vragen over het mentorschap? 
Neem contact op met Ellen Vos  
T: 06-15070234 
M: denhaag@mentorschaphr.nl 

Op 3 november start er een cursus voor nieuwe vrijwilligers. 
(4 dagdelen op: 3, 9, 17 en 24 november 2021)

WWW.MENTORSCHAPHAAGENRIJN.NL

Het mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel, die wordt toegewezen door 
de rechter. Hiervoor wordt Stichting Mentorschap Haag en Rijn door de rechter benoemd. 
Als vrijwillige mentor ga je aan slag en voer je het mentorschap uit met een mandaat van 
de stichting. De stichting schoolt en ondersteunt jou in je rol als mentor. Verantwoordelijk 
en waardevol werk, waarmee je echt het verschil maakt!

www.devolharding.nl

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

doen tegen een kleine vergoeding. 

DE VOLHARDING
Samen voor Elkaar

Hiervoor zoeken wij “Blijmakers”. Dat zijn ondersteuners voor Jong- en 
Senior, speciaal voor onze leden. U bezoekt dan onze leden, Ontmoeters, 
die wat aandacht en lichte ondersteuning kunnen gebruiken.                                                                   

Beheersing van de Nederlandse taal en zelfstandig mobiel (ook OV) en 
bereikbaarheid via e-mail en WhatsApp, is noodzakelijk om maximaal te 
kunnen functioneren.

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

Denk aan:
•  Hulp bij het doen van een boodschap 
•  Behoefte aan een leuk gesprek 
•  Het nieuws doornemen 
•  Samen een spelletje doen
•  Muziek maken of luisteren 
•  Samen wandelen of een 
    winkelcentrum bezoeken 
•  Museum bezoeken 
•  Begeleiding bij bezoek aan 
    een specialist of ziekenhuis 
•  Maar ook voor het (tijdelijk) 
    ontlasten van de Mantelzorger

aags Ontmoeten is een plek in de wijk waar kwetsbare 
zelfstandig wonende Haagse ouderen en hun mantel
zorgers meer dan welkom zijn. 

H

Ouderen uit uw buurt zijn 
blij met uw helpende hand

Door heel Den Haag hebben we locaties waar senioren graag komen om elkaar te 
ontmoeten. Wij zijn blij met allerlei soorten van hulp en ondersteuning. Zo zijn we 
heel blij met flexibele inzet, maar ook de wekelijkse terugkerende inzet. 

Dit kan in verschillende vormen, 
denk hierbij aan;
• Ondersteuner/begeleider 
 op de locaties.
• Hobbyist die graag ouderen 
 daarbij betrekt.
• Activiteitenbegeleider.
• Tijdelijke mantel-
 zorgvervanger.
• Op huisbezoek 
 bij 75+’ers.

Ook kunt u een kijkje nemen op www.haagsontmoeten.nl/helpen. Hier vind u 
zowel informatie over Haags Ontmoeten als ook alle vrijwilligersvacatures. 

Er zijn 50 locaties verspreid over heel Den Haag. 
Helpt u ons dit prachtige initiatief voort te zetten? 

Wilt u meer weten over Haags Ontmoeten
of heeft u een talent die u wilt inzetten?

Neem dan contact op met Irene Meijers: 
T. 06 10 74 76 71  |  i.meijers@xtra.nl

50+ chauffeur gezocht:
Wij zijn op zoek naar een chauffeur voor in de ochtenduren die met 
een van onze Mercedes Sprinters materiaal kan ophalen en dit 
binnen Den Haag kan transporteren naar onze bouwprojecten.

• Uiteraard rijbewijs vereist 
• Kennis van bouwmateriaal is een pré
• Werktijden dagelijks van 07.00 uur tot 11.00/12.00 uur 

070 - 752 10 40  •  info@wobouw.nl www.wobouw.nl

OP ZOEK NAAR PERSONEEL?
Vraag naar onze speciale tarieven via 

070-3607676 of e-mail: dehaagsetijden@bruckel.nl 
en bereik per editie circa 165.000 lezers in 

Den Haag en omstreken!
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Ray’s Geheime  
Kruidenboter...

Twee weken geleden aten we met Daphne en Jeroen bij Ray’s Saté aan het Noordeinde. Een 
vrij nieuwe zaak in een van de chicste straten van Den Haag. Heerlijke saté, flinke stokken 
met mals vlees! Zoals altijd vroegen we om een receptje om na de recensie zelf te maken 
en in de krant te zetten. Na veel gepraat kregen we - met enige moeite - van Ray toch zijn 
geheime recept voor een heerlijke kruidenboter...

Bereiding
Doe alle ingrediënten samen met de boter - op kamertemperatuur -  
in een kom en dan kneden maar. Wel even goed je handen wassen, 
voor en na het kneden.

Let op
Het is Ray’s geheime recept dus je moet een beetje experimen-
teren met de hoeveelheden. Veel plezier ermee en eet smakelijk 
(met een lekker afgebakken stokbroodje erbij).

Ingrediënten 

•  2 pakjes goede (biologische)  

ongezouten boter 

•	 een	halve	eetlepel	knoflookpoeder	

• een kwart eetlepel kruidenbouillon 

• een scheutje witte wijn 

• beetje zout naar smaak

• beetje peper naar smaak

• handje peterselie

De route heet de Royal Tour, je 
kunt hem vinden op denhaag.com 
en hij voert langs zeventien loca-
ties. In totaal is hij nog geen vier 
kilometer lang. Per locatie is er een 
kort en een lang audiofragment en 
af en toe is er nog een videootje.  
Als je weinig tijd hebt, kun je 
stevig doorstappen en intussen de 
audiofragmenten beluisteren. Als 
je langer de tijd hebt, stap je eens 
ergens naar binnen of blijf je wat 
langer staan kijken en luisteren.

Het	officiële	startpunt	is	Escher	in	
het Paleis, maar ik begin eigenwijs 
op de Kneuterdijk en loop dan met 
de klok mee. Zo bewaar ik name-
lijk het lekkerste voor het laatst: 
de Koninklijke Stallen. Daarover 
dus straks meer.

Vliegende start
Op de stoep voor de Raad van Sta-
te, het paleis Kneuterdijk, luister 
ik naar het lange audiofragment. 

Als ik hoor dat Willem II aan de 
achterkant van het paleis een grote 
zaal liet bouwen om zijn schilde-
rijenverzameling te kunnen tonen, 
dwalen mijn gedachten af naar de 
tijd dat ik beginnend verslaggever 
was en zo groen als gras - de jaren 
tachtig. Mijn chef had me naar 
de Raad van State gestuurd om 
verslag te doen van een of andere 
officiële	gebeurtenis.	De	zaal	waar	
die zou plaatsvinden was op twee 
stoeltjes	na	leeg.	Er	stroomden	
mensen binnen die ik niet kende 
en het woord netwerken bestond 
nog niet, dus toen ik wat doelloos 
had rondgedrenteld ging ik op 
een van de stoelen zitten. Vrijwel 
meteen werd ik op mijn schouder 
getikt.	Een	zenuwachtige	bode	
gebaarde dat ik moest opstaan. Al 
snel werd duidelijk waarom. Prin-
ses Juliana werd binnengeleid; de 
stoelen waren voor haar en haar 
hofdame bestemd. De plechtigheid 
begon, ik stelde me achterin de 

zaal op en pakte mijn notitieblok 
om aantekeningen te maken. In-
tussen draaide prinses Juliana zich 
om op haar stoel en nam mij met 
priemende ogen nieuwsgierig op. 
Tot zover de vliegende carrières-
tart van Milja de Zwart, dacht ik…

Vanaf de Kneuterdijk loop ik 
het Lange Voorhout op, langs de 
Kloosterkerk die van 1400 tot eind 
zestiende eeuw onderdeel was van 
een katholiek mannenklooster, 
maar	na	de	confiscatie	door	de	
Staten van Holland in 1583 eerst 
in gebruik kwam als paardenstal 

(1588), toen als kanonnengieterij 
(1589-1665) en daarnaast als 
protestantse kerk (vanaf 1617). 
Het koninklijke tintje is dat de 
leden van het Koninklijk Huis er 
met enige regelmaat komen, sinds 
prins Maurits dat deed begin 
zeventiende eeuw. 

Koninginnenach
Een	paar	paleizen	verder	loop	ik	
naar de Korte Vijverberg, langs het 
‘kabinet’ van koning Willem- 
Alexander, naar het standbeeld 
van Willem van Oranje midden 
op het Plein. Het Plein, dat ik als 

meer ervaren verslaggever in de 
jaren negentig langzaam heb zien 
veranderen in één groot terras. 
Eens,	op	een	avond	eind	april,	had	
ik nog tot laat gewerkt aan een 
artikel. Toen het eindelijk af was, 
bleek de ingang van de redactie te 
zijn veranderd in een bar. Onder 
de verbaasde blik van de barman 
klom ik eroverheen om naar huis 
te gaan. Intussen was op het Plein 
Koninginnenach losgebarsten.

Benito
En,	zoals	jullie	lezen,	ben	ik	al	
ontspoord eer ik goed en wel op 
gang ben met de Royal Tour. Ik 
heb er een sentimental journey van 
gemaakt. Zo komen we er natuur-
lijk	nooit.	Daarom	sla	ik	een	flink	
aantal locaties over en neem jullie 
linea recta mee naar de Koninklij-
ke Stallen. Tien jaar geleden ben 
ik daar een keer binnen geweest, 
op excursie met collega’s. Als paar-
dengek was ik natuurlijk in het 
Walhalla. De rondleiding eindigde 
voor de stal van de schimmel Beni-
to, lang het favoriete rijpaard van 
Beatrix en ook het paard waarop 
de stalmeester tot aan Prinsjesdag 
2011 meereed in de stoet. Dus 
toen hij vroeg wie Benito gedag 
wilde zeggen en de staldeur open-
de, stond ik al in het stro.

Van Royal Tour tot sentimental journey
Ik weet eigenlijk niet meer hoe ik erop kwam, maar 
al googelend stuitte ik ineens op een kersverse 
wandelroute die zo’n beetje rond mijn werk cirkelt. 
Ideaal als lunchwandeling dus, en sinds ik weer af 
en toe op kantoor ben is dat geen slecht idee. Kom 
op dus: de stoute schoenen aan.

Idee voor een Haagse kwestie? 
Mail naar Milja de Zwart: haagsekwesties@dehaagsetijden.nl
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elkaar van de middelbare school 
in Harderwijk. Zes meiden van 
onze eindexamenklas zoeken 
elkaar nu weer jaarlijks op. Dit 
initiatief is een paar jaar geleden 
ontstaan op een jaarlijks door 
het Christelijk Lyceum Nassau 
Veluwe in Harderwijk georgani-
seerde reünie.

Na de middelbare school ging 
ik een jaar naar Voorburg, in 
1970-1971, waar ik een zoge-
noemd sociaal-diaconaal jaar 
doorbracht in ziekenhuis St. An-
toniushove aan het Oosteinde in 
Voorburg (nu in Leidschendam), 
waar ik ook intern woonde. Met 
die fulltimebaan verdienden we 
95 gulden in de maand. Zakgeld 
dus. Het was een mooi jaar om 
los te komen van het ouderlijk 
huis en half op eigen benen te 
staan. ‘Half’ omdat we toezicht 
hadden van een mentor en dat 
ging er toen behoorlijk streng 
aan toe.

In de loop van dat jaar ging ik 
samen met mijn vader een keer 
naar het Nationale Toneel in 
de Koninklijke Schouwburg, De 
Meeuw van Tsjechov, wat grote 
indruk op mij maakte. Nader-
hand haalden we nog een ijsje 

bij Florencia in de Torenstraat 
en vervolgens met de auto van 
mijn vader (een Simca) weer 
terug naar het ziekenhuis, en 
mijn vader naar een huis op 
de Van Alkemadelaan, waar hij 
doordeweeks ‘ingekwartierd’ 
was bij een hospita. Hij werkte 
op dat moment op een kazerne 
in Den Haag. Ik herinner mij ook 
een bezoek aan de of�iciersmess 
De Witte op het Plein, waar mijn 
vader ‘s avonds ook wel at.
In de avonduren volgde ik een 

handenarbeid cursus voor 
jeugdleiders, in Rijswijk ergens 
in een school. Over mijn werk en 
uitgaansleven verder in dat ‘tus-
senjaar’ maar te zwijgen... Af en 
toe reisde ik in een vrij weekend 
met de trein terug naar mijn ou-

ders en vrienden in Harderwijk. 
Na dat jaar ben ik een opleiding 
voor jeugdleiders gaan doen in 
Nijmegen waar ik op kamers 
terecht ben gekomen via een 
verpleegster van het ziekenhuis. 
Haar ouders verhuurden kamers 
in de buurt van de opleiding de 
Kopse Hof en ik had het geluk dat 
er net een kamer(tje) vrij kwam.

En dan tot slot, een laatste 
Haagse link… Mijn tante Annie 
Breuers, een zus van mijn vader, 

was na de Tweede Wereldoorlog 
juffrouw in Den Haag; meneer 
pastoor had een baan voor haar 
en later ging ze in het onder-
wijs in Poeldijk. Ze heeft tot 
haar pensioen in het onderwijs 
gezeten, was vrijgezel - nu zou je 
zeggen alleenstaand - en actief bij 
de R.K. Scouting in Den Haag en 
omstreken. Van haar verdiende 
geld kocht ze in de jaren zestig 
een auto, een Simca, waarmee 
ze heel Europa doorreisde. Na 
haar pensioen was ze lid van vele 
clubs en als de school uit was, 
kwam ze graag in Kijkduin aan de 
Boulevard. Toen ze het ouderlijk 
huis verliet, woonde ze in de 
Appelstraat, op een bovenver-
dieping, en later in de buurt van 
ziekenhuis Leyenburg (nu het 

Haga ziekenhuis). Vanaf haar 
tachtigste jaar tot aan haar dood 
op 94-jarige leeftijd woonde ze in 
de service�lat ‘Over de Bogaard’ 
in Rijswijk.

Na een hele omzwerving door de 
rest van Nederland kwam ik in 
2004 weer in Den Haag wonen 
voor mijn werk. En nu woon ik, 
gepensioneerd, in Voorburg. 

Wat een raakvlakken voor mij in 
één krant! Ik ben benieuwd of le-
zers op hun beurt weer raakvlak-
ken hebben met mijn verhaal. Zo 
ja, zie ik eventuele reacties heel 
graag tegemoet.

Ineke Breuers 
inekebreuers@hetnet.nl

Ik ben geboren in 1953 op de 
Laan van Meerdervoort 821, zie 
ook het artikel op pagina 12, 
Haagse Tijden op de Laan van 
Meerdervoort, ook wel ‘Laan van 
Enzovoort’ genoemd. Maar ook 
het artikel op pagina 3 sloot hier-
bij aan Mijn tijd in de Vruchten-
buurt. Op de foto rechtsonder ziet 
u het huis waar ik ben geboren. 
De tram voor de deur herinner 
ik mij van latere bezoekjes toen 
ik al wat ouder was. Aan de over-
kant zat een stofzuigerwinkel, 
en naast nr. 821 een etalage met 
fotogra�ie en hoeden. Overigens 
woonden wij met drie kinderen 
op de derde etage in het huis van 
mijn opa en oma. Zelf hadden 
zij negen kinderen, waarvan er 
nog twee thuis woonden; onder 
andere mijn vader dus met zijn 
gezin. Dat huis grensde toen aan 
de bebouwing die plaatsvond in 
de jaren vijftig, en mijn moeder 
ging daar met ons naar het ‘duin’. 
Dan was ze heerlijk even buiten, 
al was het wel een hele onderne-
ming met de kinderwagen met 
een baby en twee peuters, van 
driehoog naar beneden en weer 
terug omhoog. 

Mijn opa was tot de Tweede 
Wereldoorlog hoofdvertegen-
woordiger in sigaren, bij Vossen 
Breuers. Na de oorlog kwamen 
mijn opa en oma met het gezin 
naar Den Haag. 

Hieronder een foto van de 
sigarenblikken Vossen Breuers, 
waaraan ik moest denken bij het 
artikel op pagina 5, Toen roken 
nog mocht. Zeg dat wel! Ik ken 
mijn beide opa’s rokend, maar 
ook mijn vader en mijn tante. 
Mijn vader rookte Velasques 
sigaren en hij vroeg ons wel-
eens die voor hem te kopen. 
Niet in blik maar in een doos, 
zo herinner ik mij. Later heb ik 
ook sigaretten gerookt, wat in de 
jaren zeventig heel normaal was 
onder jongeren. Shaggies rollen... 
Leraren mochten toen ook nog 
roken in de klas. En reizen met 
de trein in rookcoupés herinner 
ik mij nog heel goed, als forens 
naar Amsterdam en Den Haag. 
Gelukkig kwam ik op tijd weer 
van het roken af.

Maar nog even terug naar de 
Laan van Meerdervoort. Wij 
hebben daar niet heel lang meer 
gewoond, want de verdieping 
met drie kinderen werd wel erg 
vol, en mijn ouders hadden het 
‘geluk’ dat ze in Morgenstond 
een �latje konden huren (zie 

overigens De Haagse Tijden van 
4 augustus 2020). Daar kon mijn 
moeder met ons kinderen naar 

het Zuiderpark, aan het einde 
van de straat. Die �lats bestaan 
nu niet meer. We woonden in 
de Windesheimstraat. Ik plaats 
‘geluk’ overigens tussen aanha-
lingstekens, want deze �lat was 
ook niet ruim, maar weliswaar 
iets groter. Overigens was het 

wel degelijk een geluk dat mijn 
ouders in die tijd, met woningte-
kort na de oorlog en de weder-
opbouw, eindelijk eigen woon-
ruimte hadden! 

Dat wonen in Morgenstond heeft 
niet lang geduurd, want in 1955 - 
toen ik twee jaar was - verhuisde 
het gezin naar Harderwijk. Mijn 
vader was militair en hij werd 
overgeplaatst, dus wij gingen 
mee. Voor mij was het goed, de 
verhuizing naar de Veluwe, want 
ik was direct van mijn bronchi-
tis af. De huisarts zei dat dat 
kwam door de verplaatsing van 
zee naar boslucht! Mijn ouders 
zijn altijd in Harderwijk blijven 
wonen. Er kwam een vierde kind 

en we woonden dertien jaar lang 
in de Veldkamp, een nieuwbouw-
wijk met vooral gezinswoningen 
voor militairen. Harderwijk 
was een garnizoensstad. Vele 
gezinnen uit Nederlands-Indië, 
Indonesië woonden daar ook (de 
KNIL-militairen). Wij wisten niet 
beter vanaf de peuter-kleuter-
tijd om te spelen met kinderen 
met een andere huidskleur. En 
later op de rooms-katholieke 
lagere school Dominicus Savio in 
Harderwijk.

In Den Haag ontmoette ik vele 
jaren later Els van Meessche, ook 
wel bekend van de Haagse Tijden 
rubriek Marcello en Els (W)
eten Wat Lekker Is. Wij kennen 
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a het lezen van De Haagse Tijden van 24 au-
gustus 2021 wil ik graag een kort - lang niet 
volledig - levensverhaal met u delen, met 

hierin verwijzingen naar artikelen in genoemde editie. 
In de betreffende krant staat zoveel geschreven wat 
ook mijn geschiedenis raakt, dat het mij inspireerde 
om zelf het een en ander op papier te zetten. Het is 
zeker geen volledige familiebeschrijving geworden, 
maar een persoonlijk verhaal.

“Wat een raakvlakken voor mij 
in één krant!”

Ik als klein meisje

Antoniushove Voorburg in 1971 Diploma-uitreiking, Nassau Veluwe Harderwijk, 1970

Laan van Meerdervoort,  nieuwe brug over het Verversingskanaal. Linksvoor de huizen tussen Suezkade en 
Regentesselaan, rechts de Huishoudschool, 1937. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Voorburg, ziekenhuis St. Antoniushove aan het Oosteinde, 1967. Foto: JosPé, collectie Haags Gemeentearchief.Laan van Meerdervoort, gezien van de Fahrenheitstraat naar de Goudenregenstraat, 1948. 
Foto: collectie Haags Gemeentearchief.

Ons voormalig huis aan de Laan van Meerdervoort 821. Deze foto is gemaakt in de jaren ‘90

Sigarenblikken Vossen Breuers

N
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“Zo ik iets ben, ben ik een Hagenaar!”



 pagina 14 De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden  pagina 15 De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

elkaar van de middelbare school 
in Harderwijk. Zes meiden van 
onze eindexamenklas zoeken 
elkaar nu weer jaarlijks op. Dit 
initiatief is een paar jaar geleden 
ontstaan op een jaarlijks door 
het Christelijk Lyceum Nassau 
Veluwe in Harderwijk georgani-
seerde reünie.

Na de middelbare school ging 
ik een jaar naar Voorburg, in 
1970-1971, waar ik een zoge-
noemd sociaal-diaconaal jaar 
doorbracht in ziekenhuis St. An-
toniushove aan het Oosteinde in 
Voorburg (nu in Leidschendam), 
waar ik ook intern woonde. Met 
die fulltimebaan verdienden we 
95 gulden in de maand. Zakgeld 
dus. Het was een mooi jaar om 
los te komen van het ouderlijk 
huis en half op eigen benen te 
staan. ‘Half’ omdat we toezicht 
hadden van een mentor en dat 
ging er toen behoorlijk streng 
aan toe.

In de loop van dat jaar ging ik 
samen met mijn vader een keer 
naar het Nationale Toneel in 
de Koninklijke Schouwburg, De 
Meeuw van Tsjechov, wat grote 
indruk op mij maakte. Nader-
hand haalden we nog een ijsje 

bij Florencia in de Torenstraat 
en vervolgens met de auto van 
mijn vader (een Simca) weer 
terug naar het ziekenhuis, en 
mijn vader naar een huis op 
de Van Alkemadelaan, waar hij 
doordeweeks ‘ingekwartierd’ 
was bij een hospita. Hij werkte 
op dat moment op een kazerne 
in Den Haag. Ik herinner mij ook 
een bezoek aan de of�iciersmess 
De Witte op het Plein, waar mijn 
vader ‘s avonds ook wel at.
In de avonduren volgde ik een 

handenarbeid cursus voor 
jeugdleiders, in Rijswijk ergens 
in een school. Over mijn werk en 
uitgaansleven verder in dat ‘tus-
senjaar’ maar te zwijgen... Af en 
toe reisde ik in een vrij weekend 
met de trein terug naar mijn ou-

ders en vrienden in Harderwijk. 
Na dat jaar ben ik een opleiding 
voor jeugdleiders gaan doen in 
Nijmegen waar ik op kamers 
terecht ben gekomen via een 
verpleegster van het ziekenhuis. 
Haar ouders verhuurden kamers 
in de buurt van de opleiding de 
Kopse Hof en ik had het geluk dat 
er net een kamer(tje) vrij kwam.

En dan tot slot, een laatste 
Haagse link… Mijn tante Annie 
Breuers, een zus van mijn vader, 

was na de Tweede Wereldoorlog 
juffrouw in Den Haag; meneer 
pastoor had een baan voor haar 
en later ging ze in het onder-
wijs in Poeldijk. Ze heeft tot 
haar pensioen in het onderwijs 
gezeten, was vrijgezel - nu zou je 
zeggen alleenstaand - en actief bij 
de R.K. Scouting in Den Haag en 
omstreken. Van haar verdiende 
geld kocht ze in de jaren zestig 
een auto, een Simca, waarmee 
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Haga ziekenhuis). Vanaf haar 
tachtigste jaar tot aan haar dood 
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in Rijswijk.

Na een hele omzwerving door de 
rest van Nederland kwam ik in 
2004 weer in Den Haag wonen 
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Ineke Breuers 
inekebreuers@hetnet.nl
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Laan van Meerdervoort 821, zie 
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Haagse Tijden op de Laan van 
Meerdervoort, ook wel ‘Laan van 
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iets groter. Overigens was het 
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ouders in die tijd, met woningte-
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mee. Voor mij was het goed, de 
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a het lezen van De Haagse Tijden van 24 au-
gustus 2021 wil ik graag een kort - lang niet 
volledig - levensverhaal met u delen, met 

hierin verwijzingen naar artikelen in genoemde editie. 
In de betreffende krant staat zoveel geschreven wat 
ook mijn geschiedenis raakt, dat het mij inspireerde 
om zelf het een en ander op papier te zetten. Het is 
zeker geen volledige familiebeschrijving geworden, 
maar een persoonlijk verhaal.

“Wat een raakvlakken voor mij 
in één krant!”

Ik als klein meisje

Antoniushove Voorburg in 1971 Diploma-uitreiking, Nassau Veluwe Harderwijk, 1970

Laan van Meerdervoort,  nieuwe brug over het Verversingskanaal. Linksvoor de huizen tussen Suezkade en 
Regentesselaan, rechts de Huishoudschool, 1937. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Voorburg, ziekenhuis St. Antoniushove aan het Oosteinde, 1967. Foto: JosPé, collectie Haags Gemeentearchief.Laan van Meerdervoort, gezien van de Fahrenheitstraat naar de Goudenregenstraat, 1948. 
Foto: collectie Haags Gemeentearchief.

Ons voormalig huis aan de Laan van Meerdervoort 821. Deze foto is gemaakt in de jaren ‘90

Sigarenblikken Vossen Breuers

N
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“Zo ik iets ben, ben ik een Hagenaar!”
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Alle programma’s op TV West worden herhaald. Kijk voor alle 
uitzendtijden op Omroepwest.nl of in de Omroep West app.

Deze week bij

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

89.3 Radio West maandag t/m vrijdag 
06.00 uur   West Wordt Wakker
Nieuws uit de regio en van daarbuiten, met Tjeerd Spoor en Jorinda 
Teeuwen.

10.00 uur   Aan de Bak
Gezellig programma met Patrick van Houten. 

12.00 uur   Muijs in de Middag
Lunchprogramma met Bas Muijs.

14.00 uur   Muziek aan Zee 
Marjolein Visser draait heerlijke muziek.

16.00 uur    West komt Thuis 
Melle Tuik (foto) neemt de dag met je door 
(tot 19.00 uur, daarna non-stop muziek).

89.3 Radio West zaterdag
09.00 uur    UIT! Rogier van der Zanden geeft je uitgaanstips.

12.00 uur    Broodje Bral Sjaak Bral neemt de actualiteit met je door.

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

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

09.00 uur    UIT!

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

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

14.00 uur    Vroeger werd Later (tot 17.00 uur).
Ron Davids haalt met luisteraars herinneringen op en draait muziek die 
daarbij past 

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

ma: Boeren tussen Steden, serie over boerenfamilies die vlakbij de stad 
hun bedrijf runnen in de gemeente Leidschendam-Voorburg. 

di: Team West opsporingsprogramma met Kirsten van Dissel. 

wo: Eruit op de Buis  Met op 6/10 een rondleiding door Museum Rijswijk 
en op 13/10 door de Lakenhal in Leiden

do: Mijn Zaak Programma waarin Haagse winkeliers en ondernemers 
worden geholpen na de coronacrisis. Presentatie: Menno Tamming. 

vr:    Hart voor Muziek Zing mee met Hollandse hits

17.30 uur   TV West Nieuws             

17.45 uur   Weer met Huub Het weerbericht met Huub Mizee.

TV West zaterdag
07.30 uur   TV West Weekoverzicht

17.00 uur   Westdoc Met op 9/10 de documentaire De Weg Kwijt over 
het leven van Salim, die een ernstige psychiatrische aandoening heeft. Op 
16/10 De Tovenaar van de Nederpop over de muzikant Robert Jan Stips.

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

20.00 uur TV West Sport Elke zondag, direct na Studio Sport: alle  
samenvattingen van het regionale topamateurvoetbal in TV West Sport. 
Presentatie: Herman Nanninga.  

Nieuws uit de regio en van daarbuiten, met Tjeerd Spoor en Jorinda 

Gezellig programma met Patrick van Houten. 

Marjolein Visser draait heerlijke muziek.

neemt de dag met je door 
(tot 19.00 uur, daarna non-stop muziek).

fotograaf: Gaby Kuipers

Wat is die helpdeskfraude dan precies? 
Misschien heb je het al eens meegemaakt: 
je wordt gebeld door iemand die zegt dat 
je computerproblemen hebt. Oplichters 
doen zich vaak voor als een werknemer 

van Microsoft of Apple en bieden aan om 
de problemen op te lossen, áls jij betaalt.
 
De oplichters willen je ‘helpen’ door met 
een hulp-op-afstand-programma jouw 
computer over te nemen. Voor dit pro-
gramma moet je betalen. Een klein bedrag, 
zeggen ze. Ze leiden je af en laten je een 
veel hoger bedrag betalen. Ook kunnen ze 
uw hele bankrekening overnemen.

Helpdeskfraude
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Wat is helpdeskfraude?
Bij helpdeskfraude belt een ‘helpdeskmedewerker’ met  
de mededeling dat er een probleem met uw computer is.  
De oplichter dringt aan op het nemen van maatregelen om 
problemen op uw computer te verhelpen. Voor die ‘hulp’ 
betaalt u uiteindelijk hoge bedragen aan de oplichter.

Zo voorkomt u helpdeskfraude

Bel direct uw bank en doe aangifte of melding 
bij de politie. 

Maak geen geld over op verzoek van de 
‘helpdesk medewerker’. 

Geef nooit toestemming om de computer over 
te laten nemen en installeer geen programma’s 
op verzoek van de beller. 

Engelstalige helpdeskmedewerker?  
Hang direct op! 

Meer informatie  Kijk op politie.nl/helpdeskfraude

Waarschuw uw familie, vrienden en kennissen 
over deze oplichtingsvorm. 
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Kom dan kijken of – nog leuker – doe zelf mee aan de Haagse Historie 
Quiz! De vijfde editie vindt plaats op 12 oktober van 19:00 tot 21.00 uur.

De quiz bestaat voor het eerst uit twee delen: een publieksronde 
en een expertronde. Het eerste uur strijden tientallen online deel-
nemers mee om de titel ‘Publiekswinnaar’. Het tweede uur is de 
gebruikelijke expertronde, waar teams van afgevaardigde experts 
strijden om de fel begeerde HHQ-wisselbokaal. 

Iedereen met een beetje belangstelling voor de geschiedenis van 
onze mooie stad kan meedoen aan de publieksronde. Het niveau 
van de vragen is aangenaam, niet te pittig. Alle deelnemers spelen 
online, vanuit huis en zijn te zien op grote schermen in de studio 
(en dus ook op tv). Aarzel niet en doe mee.

Zin in een leuke avond 
over de geschiedenis van Den Haag?

Ga naar 
haagsehistorie.nl/
agenda 
en meld je aan.

Dinsdag 5 oktober 2021
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Wat is helpdeskfraude?
Bij helpdeskfraude belt een ‘helpdeskmedewerker’ met  
de mededeling dat er een probleem met uw computer is.  
De oplichter dringt aan op het nemen van maatregelen om 
problemen op uw computer te verhelpen. Voor die ‘hulp’ 
betaalt u uiteindelijk hoge bedragen aan de oplichter.

Zo voorkomt u helpdeskfraude

Bel direct uw bank en doe aangifte of melding 
bij de politie. 

Maak geen geld over op verzoek van de 
‘helpdesk medewerker’. 

Geef nooit toestemming om de computer over 
te laten nemen en installeer geen programma’s 
op verzoek van de beller. 

Engelstalige helpdeskmedewerker?  
Hang direct op! 

Meer informatie  Kijk op politie.nl/helpdeskfraude

Waarschuw uw familie, vrienden en kennissen 
over deze oplichtingsvorm. 
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Kom dan kijken of – nog leuker – doe zelf mee aan de Haagse Historie 
Quiz! De vijfde editie vindt plaats op 12 oktober van 19:00 tot 21.00 uur.

De quiz bestaat voor het eerst uit twee delen: een publieksronde 
en een expertronde. Het eerste uur strijden tientallen online deel-
nemers mee om de titel ‘Publiekswinnaar’. Het tweede uur is de 
gebruikelijke expertronde, waar teams van afgevaardigde experts 
strijden om de fel begeerde HHQ-wisselbokaal. 

Iedereen met een beetje belangstelling voor de geschiedenis van 
onze mooie stad kan meedoen aan de publieksronde. Het niveau 
van de vragen is aangenaam, niet te pittig. Alle deelnemers spelen 
online, vanuit huis en zijn te zien op grote schermen in de studio 
(en dus ook op tv). Aarzel niet en doe mee.

Zin in een leuke avond 
over de geschiedenis van Den Haag?

Ga naar 
haagsehistorie.nl/
agenda 
en meld je aan.
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Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’

De Kinderboekenweek 2021 staat in het teken van ‘Wor-
den wat je wil’. De Kinderboekenweek is de grootste 
leesbevorderingscampagne voor kinderen in Nederland 
en heeft als doel zoveel mogelijk kinderen te enthousi-
asmeren om boeken te lezen. Bette Westera schrijft het 
Kinderboekenweekgeschenk voor deze 67ste editie en 
Mark Janssen maakt het Prentenboek. Dit jaar vindt de 
week plaats van 6 t/m 17 oktober en in deze periode 
zijn er vele leuke en interactieve programma’s te volgen 
bij diverse boekhandels en bibliotheken in Den Haag. 

Meer info via www.bibliotheekdenhaag.nl; www.paagman.nl; 
www.devriesvanstockum.nl

Mondriaan Jazz Festival

Op de vooravond van het festival warmen 
we op 8 oktober op met een dubbelcon-
cert in het Koorenhuis. Daar maakt grote 
belofte harpiste Nala Sinephro haar Ne-
derlandse debuut, bijgestaan door leden 
van Sons of Kemet en Ezra Collective. Deze 
opening night wordt tot slot vurig afgeslo-
ten door de grenzeloze Amerkaanse cult-
funk groep Butcher Brown. Op 9 oktober 
2021 presenteert dit festival een speciale hybride editie, die zowel fysiek in PAARD en 
Het Koorenhuis als gedeeltelijk digitaal mee te maken is. Het festival richt zich dit jaar 
op internationale samenwerkingen op het snijvlak van jazz en daar voorbij, en werkt 
onder andere nauw samen met de Finse smaakmakers van We Jazz Records. 

Wanneer & waar: vr 8 & za 9 okt, PAARD en Het Koorenhuis
Meer info via www.paard.nl

Spinozastad Den Haag

Zijn voornaam Baruch of Benedictus betekent ‘de 
gezegende’. Bracht dit hem ook voorspoed? De 
gehele maand oktober is iedereen welkom om 
de wereldvermaarde ‘Haagse’ filosoof Spinoza 
beter te leren kennen. Stichting Spinoza Den Haag 
introduceert een nieuw Haags cultuurprogramma 
met tal van activiteiten op diverse erfgoedlocaties 
in de stad. Beleef het mee! Vergaar (meer) ken-
nis en ervaar inspirerende momenten tijdens de 

oktobermaand in Spinozastad Den Haag. Het is de kans om meer te weten te komen 
over Spinoza’s leven (1632-1677) tijdens de Gouden Eeuw van de 17de eeuwse Re-
publiek. Maak kennis met zijn invloedrijke ideeën over ethiek en persoonlijk geluk, 
over de zegeningen van een tolerante samenleving en het ultieme recht van het vrije 
woord.

Wanneer & waar: vr 1 t/m zo 31 okt, diverse locaties in Den Haag
Meer info via www.spinozadenhaag.nl

Fietstour Haagse Hofjes 

Den Haag herbergt vele hofjes. Fiets op 
zater dag 23 oktober mee met stadsgids 
Jacqueline Alders langs een afwisseling aan 
hofjes in het centrum en de wijken daarom-
heen. Hofjes die zijn gesticht door wel-
doeners en vooraanstaande burgers, maar 
ook die zijn gebouwd door huisjesmelkers. 
Gedurende de 2,5 uur durende tour hoort 
u verhalen van deze stichters en eigenaren. 
En natuurlijk hebben we het ook over de 
bewoners. We kijken naar de verschillen en de overeenkomsten en naar wat er in de 
loop der jaren is veranderd. De hofjes zijn vaak oases van rust in onze woelige stad. 
Neem voor de tour uw eigen fiets mee.

Wanneer & waar: za 23 okt, 9.30u. Startpunt: Surinamestraat 2 
(bij het borstbeeld van Louis Couperus)
Meer info via www.ikgidsudoordenhaag.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.

Classical NOW! 

Classical NOW! is een nieuwe concertorganisatie 
in Den Haag. Ze organiseren festivals, concerten 
en muziektheatervoorstellingen. In het festival 
Rondom Sjostakovitsj geeft Classical NOW! een 
veelkleurig portret van deze Russische compo-
nist  in acht concerten. Hij staat vooral bekend als 
schepper van een politiek getint oeuvre. Maar dat 
doet de veelzijdigheid van zijn muziek te kort. Hij 
was een vrije geest en creëerde ook muziek die 
los stond van maatschappelijke beslommeringen. 
Classical NOW! toont de universele zeggings-
kracht van zijn werk in solostukken, liederen en 
kamermuziek, waaronder een riante selectie uit 
zijn magistrale strijkkwartetten. Ook bevriende 
tijdgenoten en geestverwanten passeren de 
revue, zoals Arvo Pärt, Sergei Prokofiev, Benja-
min Britten, Mieczysław Weinberg en Grigori 
Frid. Met de violist Daniel Rowland, de pianiste 
Anna Fedorova, de altvioliste Dana Zemtsov, de 
mezzosopraan Ekaterina Levental, het Animato 
Kwartet, ensemble De Formule, en vele anderen.

Wanneer & waar: wo 13 t/m zo 17 okt. Paleiskerk Den Haag, Paleisstraat 8. 
Meer info via www.classicalnow.nl

Spectaculaire grootbeeldfilm Dino’s van de Zuidpool

Vanaf 14 oktober in het Omniversum: Dino’s van de Zuidpool, een spectaculaire groot-
beeldfilm over de bewoners van het toen nog groene continent. Zo’n 250 miljoen 
jaar geleden zag Antarctica er heel anders uit dan vandaag. De Zuidpool was destijds 
bedekt met bossen en moerassen; in de winter was het er maar liefst zes maanden 
donker. Het continent, dat toen nog Gondwana heette, was de thuisbasis van dinosau-
russen en kolossale amfibieën. Zo leefden er de twaalf meter lange Titanosaurus en de 
Cryolophosaurus, die vanwege zijn kuif de bijnaam Elvisaurus heeft. De Pterosaurus 
kon vliegen, de Prolacerta was een megahagedis en de ‘rode krokodil’ Erythrosuchus 
kon wel vijf meter lang worden. Hoe kan het dat deze groene, prehistorische wereld 
een bevroren woestijn en de koudste en winderigste plek op aarde werd? Wat ligt er 
verborgen onder de gletsjers van de Zuidpool? Drie wetenschappers gaan in de groot-
beeldfilm Dino’s van de Zuidpool op onderzoek naar de ingrijpende veranderingen van 
dit ijscontinent. Misschien ontdekken zij overeenkomsten met de huidige opwarming 
van de aarde.

Wanneer & waar: vanaf do 14 okt, Omniversum, President Kennedylaan 5
Meer info via www.omniversum.nl

Dinsdag 5 oktober 2021

In deze agenda vindt u tal van interessante activiteiten, zoals tentoonstellingen, lezingen, cursussen, muziek, 
theater, excursies en nog veel meer. Zowel buiten als online is er van alles te beleven in Den Haag en omgeving.  

Organiseert u een leuke activiteit waar onze lezers blij van worden? Mail uw activiteiten of tips naar info@dehaagsetijden.nl of bel: 070 - 360 76 76

Eropuit!Eropuit!
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Het begon uit angst om in een 
zwart gat te vallen nadat hij op 
z’n 38ste de voetbalschoenen op-
borg omdat hij nog ‘te fanatiek’ 
was om mee te blijven draaien 
in een team van oud-eerste 
elftalspelers bij SV’35; zijn club. 
Rob, spits/rechtsbuiten, kon het 
niet opbrengen reserve te staan 
of het moeten doen met korte 
invalbeurten. “Mijn hele leven 
was voetbal. Toen ben ik maar 
met de site Haagse voetbalhis-
torie gestart”, verklaart Rob. Die 
site was een uitvloeisel van een 
flashback die Rob al fietsend met 
zijn vrouw op de Buurtweg bij 
Wassenaar kreeg. Waar zijn al 
die voetbalclubs gebleven waar 
ik tegen speelde, schoot het door 
Robs hoofd.

Thuis ging hij Googlen. Tot zijn 
verbazing was er nauwelijks in-
formatie te vinden. In de pauzes 
van zijn werk - het onderhoud 
van buitenreclame - bracht hij in 

de koffiehuizen de verdwenen 
voetbalclubs ter sprake. Het 
leverde niet alleen talloze ver-
halen op, maar ook plakboeken 
en andere memorabilia. Door 
een computermalheur kwam 
Rob in contact met iemand die 
wel een website voor hem wilde 
bouwen. In november 2007 was 
die gereed. De reacties bleven 
echter uit. Tot een krantenin-
terview eind 2008. Vanaf dat 
moment stroomden de spullen 
Robs kant op.

Dat leidde twee jaar geleden 
tot het besluit de garage en de 
twee kamers die er ooit achter 
gebouwd waren door een platje 
te overkappen, in te richten als 
museum. “Toen Richard de Mos 
nog wethouder in Den Haag 
was, wilde hij dit museum en 
het Popmuseum samenbren-
gen op één plek. Maar nadat hij 
weg moest heb ik er nooit meer 
iets van gehoord”, meldt Rob. 

Dus blijft hij zijn verzameling 
als privépersoon gratis tonen 
aan belangstellenden. “Ik heb 
bijvoorbeeld een wedstrijdpos-
ter van Tonegido tegen ADO. Die 
is bijna honderd jaar oud. De 
eerste HC-Cup, gewonnen door 
Texas. Of de medaille die de spe-
lers van Scheveningen kregen 
voor het landskampioenschap 
zaterdagamateurs. Dat zijn toch 
unieke dingen.”

Rob vervolgt: “Soms koop ik  
iets op marktplaats maar verre- 
weg het meeste wordt mij 
aangeboden. Vaantjes, sjaals, 
leuke dingetjes. Vaak vinden 
kinderen spullen als hun vader 
overlijdt. In deze corona-tijd lijkt 
het ook wel of iedereen is gaan 
opruimen. Het is allemaal Haags 
erfgoed. Ik kan er mijn werk niet 
van maken, al is een museum 
openen wel mijn ideaal. Het is 
eigenlijk een uit de hand gelopen 
hobby. Ik ben er zo’n vier uur per 
dag mee bezig, met de site en het 
museum. En ik schrijf ook nog 
boeken over het Haagse voetbal.”

Medio juni leek de idylle wreed 
verstoord. Een wolkbreuk leidde 
tot dertig centimeter water in het 
museum. Spullen die op de vloer 

lagen dreven rond. Kartonnen 
dozen vol voetbalhistorie door-
weekt. Met betraande ogen moest 
Rob menig aandenken weggooien. 
Het leed werd goedgemaakt door 
de steun die Rob kreeg om de 
zaak weer op te bouwen. Inclusief 
nog meer dozen en tassen met 
voetbalitems. “Maar die gaan nu 
in plástic dozen.” De site heeft 
overigens ook geleid tot een 
live-evenement. Wat begon als 
een reünie van twaalf teams van 
verdwenen clubs, is uitgegroeid 
tot een jaarlijks toernooi waar in 
2017 zestig teams aan deelnamen.  

Rob bestempelt zichzelf als ‘een 
nostalgisch type’. Zo geniet hij als 
een team op simpele zwarte voet-
balschoenen speelt. Hij zoekt ook 
mooie voetbalterreinen op om 
die te fotograferen. Met lede ogen 

ziet hij het aantal voetbalclubs 
afnemen. “De gezelligheid is er 
af. Er komen steeds meer regels. 
Over roken, alcoholgebruik, 
frituur. Dat maakt het onaantrek-
kelijker. Kinderen hebben ook 
veel meer keuze. In mijn jeugd 
speelde iedereen buiten voetbal. 
Men blijft ook niet meer hangen 
op de club. Na de wedstrijd tas 
inpakken en weg. Ik was om 9.00 
uur op de club en ging pas om 
18.00 uur weg. Het was ‘socia-
ler’. Ik zeg niet ‘beter’, want het 
voetbal nu is gewoon beter. Maar 
is was wel gezelliger.”

En dat zegt de man die voorbe-
stemd was om net als zijn vader 
visser te worden. ‘s Zomers ging 
Rob mee op de Vlaardingen 89 of 
34. Vanuit IJmuiden, drie weken 
op zee en dan drie dagen thuis. 
“Maar voetbal is mijn leven. En 
dan te bedenken dat ik pas op 
voetbal mocht toen mijn vader 
niet meer de zee op ging. Ik was 
toen twaalf jaar oud. Op mijn 
achttiende stond ik in het eerste 
van SV’35 en daar heb ik met wat 
kleine onderbrekingen tot mijn 
38ste gespeeld.”

Rob erkent dat het met zijn 
hobby ‘wat extreem’ is geworden. 
Vrouwlief stamt ook uit een voet-
balfamilie; ze begrijpt het wel. 
Alhoewel, toen het echtpaar in 
2019 rustig op vakantie in Spanje 
wilde zónder voetbal, kwam 
daar niets van terecht. Rob werd 
overal herkend en aangesproken 
door Haagse voetbalfanaten en 
-spelers. “De voetbalwereld is 
een aparte wereld”, verzucht hij. 
Zijn museum geeft een mooi, en 
ook apart inkijkje in die wereld.

Carel Goseling
carelgoseling@hotmail.com

Het is een anoniem pand. Groene garage-
deuren in een Scheveningse straat. Toch 
ligt hier een brok Haagse voetbalhistorie 

om ontdekt te worden: het Haags voetbalmuseum 
van Rob Pronk. Binnen ademt het voetbal. Shirts, 
posters, sjaals, stickers, bordjes, bekers, boeken, 
presentatiegidsen. En er liggen nog bergen niet 
uitgezochte spullen.

H

Interieur van het museum

Rob Pronk in zijn Haags voetbalmuseum

|

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

 

MEDEN & PERZEN
PERZISCHE TAPIJTEN - SINDS 1975

  

 

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

ZÉÉR SCHERPE 
PRIJZEN EN EEN 
ENORME KEUZE

Bent u nieuwsgierig geworden naar het Haags voetbalmuseum? 
Bezoekers kunnen zich melden via 06-55856460. Mailen kan ook 
naar haagse.voetbalhistorie@gmail.com. En de voornoemde site 
is te vinden via www.dehaagsevoetbalhistorie.nl

Het Haags Voetbalmuseum
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18.00 uur weg. Het was ‘socia-
ler’. Ik zeg niet ‘beter’, want het 
voetbal nu is gewoon beter. Maar 
is was wel gezelliger.”

En dat zegt de man die voorbe-
stemd was om net als zijn vader 
visser te worden. ‘s Zomers ging 
Rob mee op de Vlaardingen 89 of 
34. Vanuit IJmuiden, drie weken 
op zee en dan drie dagen thuis. 
“Maar voetbal is mijn leven. En 
dan te bedenken dat ik pas op 
voetbal mocht toen mijn vader 
niet meer de zee op ging. Ik was 
toen twaalf jaar oud. Op mijn 
achttiende stond ik in het eerste 
van SV’35 en daar heb ik met wat 
kleine onderbrekingen tot mijn 
38ste gespeeld.”

Rob erkent dat het met zijn 
hobby ‘wat extreem’ is geworden. 
Vrouwlief stamt ook uit een voet-
balfamilie; ze begrijpt het wel. 
Alhoewel, toen het echtpaar in 
2019 rustig op vakantie in Spanje 
wilde zónder voetbal, kwam 
daar niets van terecht. Rob werd 
overal herkend en aangesproken 
door Haagse voetbalfanaten en 
-spelers. “De voetbalwereld is 
een aparte wereld”, verzucht hij. 
Zijn museum geeft een mooi, en 
ook apart inkijkje in die wereld.

Carel Goseling
carelgoseling@hotmail.com

Het is een anoniem pand. Groene garage-
deuren in een Scheveningse straat. Toch 
ligt hier een brok Haagse voetbalhistorie 

om ontdekt te worden: het Haags voetbalmuseum 
van Rob Pronk. Binnen ademt het voetbal. Shirts, 
posters, sjaals, stickers, bordjes, bekers, boeken, 
presentatiegidsen. En er liggen nog bergen niet 
uitgezochte spullen.

H

Interieur van het museum

Rob Pronk in zijn Haags voetbalmuseum

|

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

 

MEDEN & PERZEN
PERZISCHE TAPIJTEN - SINDS 1975

  

 

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

ZÉÉR SCHERPE 
PRIJZEN EN EEN 
ENORME KEUZE

Bent u nieuwsgierig geworden naar het Haags voetbalmuseum? 
Bezoekers kunnen zich melden via 06-55856460. Mailen kan ook 
naar haagse.voetbalhistorie@gmail.com. En de voornoemde site 
is te vinden via www.dehaagsevoetbalhistorie.nl

Het Haags Voetbalmuseum
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A B A K K E R T N I E S

A U T K R V N E E V A E

R L I E A O T T E R D G

Z D O L I S N N U L I N

E E N D Z S S K A O E A

N R S R Z D R N E M H G

L B C A A W S E O L K O

Y A H G R A A K V L A K

S A E E J T N A A L W J

T N F R E I E Z N M Z E

In elke editie van De Haagse Tijden 
kunt u verschillende puzzels 
maken.  
 
Mocht u de oplossingen weten van 
de puzzels op deze pagina, dan 
maakt u kans op deze leuke prijs 
van de Fifties Store!  

U kunt de oplossing tot  
14 oktober 2021 mailen naar 
puzzel@dehaagsetijden.nl. 
 
Oplossingen vorige editie:
Sudoku: 8
Kruiswoordpuzzel: Vriendenboek
Woordzoeker: Tennisracket

Puzzel & Win! 
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KRUISWOORDPUZZEL3
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Verticaal: 
2  werkelijk 
3 gast 
4  hoeveelheid 
5  slaapplaats 
6  liefdesgod 
7  eenheid van trilling per 

seconde 
8  Europeaan 
10  persbureau 
12  drank 
14  voedingsstof 

16  spinrag 
19  stremsel 
20  beroep 
22  pl. in Japan 
23  vaardigheid 
24  vis 
26  plant 
28  kledingstuk 
30  bladgroente 
34  trompetvogel 
35  oude vochtmaat 

36  ergo 
37  maand 
40  hallucinerend middel 
43  opera van Puccini 
45 strijdgewoel 
46  wees gegroet 
47  Jeruzalem 
48  loon 
49  hoogste punt 
51  priem 
52  afbakening

Horizontaal:  
1 schik 
5 kledingstuk 
9 pronkkastje 
11 handvat
13  stekel 
15 rondrit; 17 punt 
18  namelijk 
19  vreemde munt 
21  zuidwest 
22  onzes inziens 
23  vleesgerecht 
25  ter plaatse 
27  deel v.e. vis 
29  afgesloten stand 
31  voegwoord  
32  reeds 
33  betaalplaats 
36  wending 
38  als gast; 39 heester 
41  per expresse 
42  administratietroepen 
44  schoolsoort 
45  titel; 46 profeet 
48  vrouwelijk dier 
50  zienswijze  
52  groet 
53  bestuur 
54  sterk smakend 
55  insnijding
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Wij feliciteren de winnaar van de vorige editie met een 
mooie prijs, aangeboden door de Fifties Store.  
De koning Willem-Alexander Vinyl Klok gaat naar:
Maartje Stoffer van der Klooster te ZoetermeerWINNAAR

Let op! U dient de prijs zelf op te halen bij de Fifties Store. 

Win 10 onderzetters gemaakt van echte vinylplaten
Deze onderzetters zijn gemaakt van authentieke LP’s waardoor er 
minder afval is voor het milieu. t.w.v. € 14,99.  
Wij geven maar liefst drie van deze sets weg!
Verkrijgbaar bij de Fifties Store www.fiftiesstore.nl 
Namenstraat 73 - 2587 VX Den Haag - 070 3585810

Dinsdag 5 oktober 2021
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JA, ik neem een abonnement 
of geef er een cadeau. U ontvangt dan 
iedere 14 dagen de krant in de 
brievenbus.
Ik maak het bedrag van € 75,-  
over op NL08 RABO 0129 9222 93 
t.n.v. Brückel Reclame BV

Uw naam:  ______________________________________________
Telefoon:  ______________________________________________
E-mailadres:  ______________________________________________

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

��������������������������������������������������������
�
���	�����������������������������������������	�����
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Mail alle gegevens naar dehaagsetijden@bruckel.nl of stuur deze bon in een gefrankeerde envelop naar: 
De Haagse Tijden  -  Laan van Meerdervoort 174  -  2517 BH  Den Haag

Deze actie is alleen geldig voor abonnementen afgesloten tot 5 oktober 2021.

GRATIS concertkaarten

Eenmalige 
muzikale 
aanbieding! 

+

Dinsdag 5 oktober 2021
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eperk het zitten door elk half uur te be-
wegen, wat vaker voor kleine boodschap-

jes de deur uit te gaan of wat vaker elkaar op 
te zoeken en samen activiteiten te plannen. 
Indien u niet goed ter been bent kunt u ook 
zittend oefeningen doen. Wees creatief en sti-
muleer elkaar tot bewegen.

Voorkom blessures door rustig het bewegen op 
te bouwen. Oefenen en trainen geeft spierpijn, 
belasting van pezen en gewrichten. Heeft u de 
volgende dag na het oefenen geen klachten 

dan kunt u de volgende keer een stapje verder 
gaan. Neem wel steeds de tijd voor rust en her-
stel tussen het trainen door.

U kunt ook uw fysiotherapeut om advies vragen.
Door te bewegen heb je een betere balans, je 
versterkt je spieren en botten en blijf je langer 
vitaal. www.haagsefysiogroep.nl

Horizontaal
1. dagboekschrijver op internet; 7. blauwe edelsteen; 12. anti-
conceptiemiddel; 13. poolbedekking; 14. haarkrul; 15. Neder-
landse spoorwegen (afk.); 17. ver gevorderd in tijd; 19. strook; 
21. sequens (afk.); 22. marmelade; 24. onbestuurbaar; 27. 
griepje; 28. Duits automerk; 30. deel van een vis; 31. lidwoord; 
32. draadloos internet; 33. duinvallei; 35. mouwloos mannen-
vestje; 37. rivier in Engeland; 38. watersporter; 41. plechtige 
belofte; 42. wijnfl es van twee liter; 44. Schotse familiestam; 46. 
onbeschaafd en grof; 47. familietwist; 48. gemengde balsport; 
49. nijlreiger; 50. voorgerecht; 52. zuivelproduct; 54. achterste 
in een reeks; 56. duw of por; 58. zilverachtig metaal; 61. snij-
werktuig; 62. gelegenheid tot overnachten; 64. schrijfgerei; 65. 
knevel; 67. explosieven opruimingsdienst (afk.); 68. onderricht; 
70. maatstaf (regel); 72. bloeiwijze; 73. moeizaam werken; 76. 
koeienmaag; 77. gewicht (afk.); 78. Turkse anijswijn; 79. in-
landse dakbedekking; 81. kunstmatige inseminatie (afk.); 82. 
projectieplaatje; 83. dopheide; 84. vlaktemaat; 86. bekwaam 
door ondervinding; 87. schappelijk (goed).

Verticaal
1. groet (Frans); 2. voorzetsel; 3. schreeuw of kreet; 4. hard doorschijnend materiaal; 
5. koets (landauer); 6. berggeel; 7. vlekje in het gezicht; 8. verpakking voor vloei-
stoffen; 9. zuigspeen; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. uitvaartmis (lijkzang); 16. 
vruchtennat; 18. arbeidstijdverkorting (afk.); 20. geologisch tijdperk; 21. mislukking 
(strop); 23. honingdrank; 25. statenbond (alliantie); 26. verdriet; 27. gewiekst; 29. 
Engelse stad; 32. verduisteren (jatten); 34. deel van het oor; 36. vissersgerei; 37. wa-
terkering; 39. gezongen toneelspel; 40. zichtzelf voortstuwend projectiel; 42. maalin-
richting; 43. uitscheidingproduct van de nieren; 45. deel van een voetbalschoen; 46. 
jong dier; 51. plaats in Noord-Brabant; 53. deel van het gelaat; 54. Italiaans laagjes-
gerecht; 55. god van de liefde; 56. afgesneden stuk gras (plag); 57. ver (in samenst.); 
59. oud paard; 60. Brussels bier; 62. gras oogsten; 63. onderwijzer; 66. grappenmaker; 
67. ieder; 69. tennisterm; 71. gymnastiektoestel; 73. koppel (stel); 74. reisje; 75. ver-
binding tussen stukken stof; 78. meisjesnaam; 80. voor (in samenst.); 82. deo volente 
(afk.); 85. oude lengtemaat.

Richtlijn voor ouderen is:
•  matig intensief 3x in de week 20 minuten bewegen: je hartslag en 

ademhaling gaan merkbaar omhoog, maar je kunt nog wel praten.
•  spierkracht verstevigende oefeningen 2x per week: armen en benen.
 - Doe een oefening 8-10 x, rust uit, herhaal de serie dan 2 keren.
 - Dit kan zijn met gewichtjes of zonder gewichtjes.
•  balansoefeningen, hierdoor verlaag je het risico op vallen.

Zorg wel dat je veilig de oefeningen kan uitvoeren

B

KRUISWOORDPUZZEL

Een gezonde en actieve leefstijl 
is belangrijk om vitaal te blijven

Hoe blijven we vitaal als oudere? 

Blijf in beweging!
Door te bewegen blijf u fi t. Bewegen helpt ziektes als diabe-
tes, hart- en vaataandoeningen of hoge bloeddruk te voor-
komen. Fit zijn helpt u ook sneller te herstellen bijvoorbeeld 
bij een breuk na een valpartij of na een griep. Beweging kan 
zijn in alle vormen: van wandelen, fi etsen, boodschappen 
doen, schoonmaken tot dansen en fi tness of zwemmen. 
Het gaat erom dat u in beweging blijft.

Door Amita Sitaram, fysiotherapeut
Foto: 

John Navarro
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Horizontaal 1. dagboekschrijver op internet; 7. blauwe edel-
steen; 12. anticonceptiemiddel; 13. poolbedekking; 14. haarkrul;
15. Nederlandse spoorwegen (afk.); 17. ver gevorderd in tijd;
19. strook; 21. sequens (afk.); 22. marmelade; 24. onbestuur-
baar; 27. griepje; 28. Duits automerk; 30. deel van een vis; 31.
lidwoord; 32. draadloos internet; 33. duinvallei; 35. mouwloos
mannenvestje; 37. rivier in Engeland; 38. watersporter; 41.
plechtige belofte; 42. wijnfles van twee liter; 44. Schotse familie-
stam; 46. onbeschaafd en grof; 47. familietwist; 48. gemengde
balsport; 49. nijlreiger; 50. voorgerecht; 52. zuivelproduct; 54.
achterste in een reeks; 56. duw of por; 58. zilverachtig metaal;
61. snijwerktuig; 62. gelegenheid tot overnachten; 64. schrijfge-
rei; 65. knevel; 67. explosieven opruimingsdienst (afk.); 68.
onderricht; 70. maatstaf (regel); 72. bloeiwijze; 73. moeizaam
werken; 76. koeienmaag; 77. gewicht (afk.); 78. Turkse anijs-
wijn; 79. inlandse dakbedekking; 81. kunstmatige inseminatie
(afk.); 82. projectieplaatje; 83. dopheide; 84. vlaktemaat; 86.
bekwaam door ondervinding; 87. schappelijk (goed).

Verticaal 1. groet (Frans); 2. voorzetsel; 3. schreeuw of kreet;
4. hard doorschijnend materiaal; 5. koets (landauer); 6. berg-
geel; 7. vlekje in het gezicht; 8. verpakking voor vloeistoffen; 9.
zuigspeen; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. uitvaartmis (lijk-
zang); 16. vruchtennat; 18. arbeidstijdverkorting (afk.); 20. geo-
logisch tijdperk; 21. mislukking (strop); 23. honingdrank; 25. sta-
tenbond (alliantie); 26. verdriet; 27. gewiekst; 29. Engelse stad;
32. verduisteren (jatten); 34. deel van het oor; 36. vissersgerei;
37. waterkering; 39. gezongen toneelspel; 40. zichtzelf voortstu-
wend projectiel; 42. maalinrichting; 43. uitscheidingproduct van
de nieren; 45. deel van een voetbalschoen; 46. jong dier; 51.
plaats in Noord-Brabant; 53. deel van het gelaat; 54. Italiaans
laagjesgerecht; 55. god van de liefde; 56. afgesneden stuk gras
(plag); 57. ver (in samenst.); 59. oud paard; 60. Brussels bier;
62. gras oogsten; 63. onderwijzer; 66. grappenmaker; 67. ieder;
69. tennisterm; 71. gymnastiektoestel; 73. koppel (stel); 74. reis-
je; 75. verbinding tussen stukken stof; 78. meisjesnaam; 80.
voor (in samenst.); 82. deo volente (afk.); 85. oude lengtemaat.
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onderricht; 70. maatstaf (regel); 72. bloeiwijze; 73. moeizaam
werken; 76. koeienmaag; 77. gewicht (afk.); 78. Turkse anijs-
wijn; 79. inlandse dakbedekking; 81. kunstmatige inseminatie
(afk.); 82. projectieplaatje; 83. dopheide; 84. vlaktemaat; 86.
bekwaam door ondervinding; 87. schappelijk (goed).
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4. hard doorschijnend materiaal; 5. koets (landauer); 6. berg-
geel; 7. vlekje in het gezicht; 8. verpakking voor vloeistoffen; 9.
zuigspeen; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. uitvaartmis (lijk-
zang); 16. vruchtennat; 18. arbeidstijdverkorting (afk.); 20. geo-
logisch tijdperk; 21. mislukking (strop); 23. honingdrank; 25. sta-
tenbond (alliantie); 26. verdriet; 27. gewiekst; 29. Engelse stad;
32. verduisteren (jatten); 34. deel van het oor; 36. vissersgerei;
37. waterkering; 39. gezongen toneelspel; 40. zichtzelf voortstu-
wend projectiel; 42. maalinrichting; 43. uitscheidingproduct van
de nieren; 45. deel van een voetbalschoen; 46. jong dier; 51.
plaats in Noord-Brabant; 53. deel van het gelaat; 54. Italiaans
laagjesgerecht; 55. god van de liefde; 56. afgesneden stuk gras
(plag); 57. ver (in samenst.); 59. oud paard; 60. Brussels bier;
62. gras oogsten; 63. onderwijzer; 66. grappenmaker; 67. ieder;
69. tennisterm; 71. gymnastiektoestel; 73. koppel (stel); 74. reis-
je; 75. verbinding tussen stukken stof; 78. meisjesnaam; 80.
voor (in samenst.); 82. deo volente (afk.); 85. oude lengtemaat.
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ijf jaar geleden kwam ik via via in 
contact met De Volharding die een 

leuke campagne hield en vrijwilligers in-
zette voor het houden van gezelschap met 
weer andere leden, de zogenaamde Ont-
moeters. In die periode had ik behoefte 
eens te praten met iemand over algemene 
dingen en gewoon gezellig contact. Een 
vreemde heeft dikwijls een andere kijk op 
zaken dan de mensen in je directe omge-
ving en dat gaf mij veel energie.”

“Toen ik voor het eerst Harry van Meijgaar-
den (Blijmaker) ontmoette klikte het ge-
lijk. Hij is een hondenman dus stof tot pra-
ten genoeg. Ik ben namelijk ook een groot 

hondenliefhebber en heb 57 jaar zwerf-
honden opgevangen en verzorgd. Ja, dat 
was wel een kostbare zaak al dat eten en 
die verzorging, maar ik deed het graag en 
mijn dieren hebben nooit honger gehad.”

“Harry (77) is een sociale man en heeft al-
tijd een luisterend oor. In mijn vorige huis 
bleef het niet alleen bij gezelschap maar 
hij ruimde ook de tuin nog wel eens op 
zodat het er weer netjes uitzag. We deden 
boodschappen en hij liet de hond uit.” 

Harry is maatschappelijk werker van zijn 
vak en werkte lange tijd voor het Leger des 
Heils. Hij kent het klappen van de zweep 

en weet om te gaan met sociale proble-
men, hij geeft daar een zodanige invulling 
aan dat mensen er ook echt iets aan heb-
ben. Zo ook die keer dat hij bij een gepland 
bezoek voor de deur stond bij mevrouw De 
Vries die maar niet open deed en hij zich 
zorgen begon te maken over haar welzijn. 
Hij belde haar zoon die polshoogte ging 
nemen en achteraf bleek dat zijn moeder 
al anderhalve dag bewusteloos in de ka-
mer lag na een val. Mede daardoor is zij 
in een verzorgingshuis terechtgekomen, 
ook omdat het fysiek niet meer zo soepel 
liep. Nu mevrouw De Vries meer sociale 
contacten heeft als bewoner blijft zij tóch 
prijsstellen op het continueren van het 

bezoek van Blijmaker Harry van Meijgaar-
den. “Ach, in de loop der jaren heeft zich 
een zekere vriendschap opgebouwd en dat 
wil ik graag zo houden”, aldus mevrouw 
De Vries. ◆

dagen moest indelen om andere mensen bij te staan. Hij heeft nu 
twee Ontmoeters waar hij elke week twee uur vertoeft en met wie hij 
met veel plezier een indeling van de uren maakt die zij gezamenlijk 
gaan doorbrengen. Zo gaat hij regelmatig wandelen. “In die zin,” zegt 
hij lachend, “dat ik dan de rolstoel duw.” De Ontmoeters stellen zijn 
bezoek op hoge prijs. “We gaan naar het bos of een park of rijen even 
door het winkelcentrum. Dat geeft veel indrukken en afleiding.” 

Dienstbaarheid is een eigenschap die je nodig hebt om een goede Blij-
maker te zijn. Maar vooral moet je plezier hebben in hetgeen je doet. 
Een luisterend oor en een handje hier en daar. “Tijdens corona heb ik 
regelmatig telefonisch contact gehouden met mijn Ontmoeters. Om 
mijn steentje bij te dragen en eventuele eenzaamheid tegen te gaan. 
Zo laat ik de mensen weten dat we ze niet vergeten,” vertelt Aalko.

Mevrouw Leeuwis hoort het een en ander aan en bevestigt wat Aalko 
zegt. Haar man overleed al op 52-jarige leeftijd en zij is dus al lang 
weduwe. Ze heeft drie kinderen. Je merkt dat het een krachtige vrouw 
is, al tellen de jaren nu wel mee. Zij heeft regelmatig contact met 
haar kinderen, kleinkinderen en kennissen. Eenzaam? Nee, dat ben ik 
gelukkig niet. Ik ben nog zoveel mogelijk zelfstandig, maar uiteraard 
krijg ik van alle kanten hulp. 

Ja, zij begint ook over actuele zaken zoals de bosbranden in Zuid-Eu-
ropa en mensen die op de vlucht zijn. Het is maar hoe je in het leven 
staat. Contact met de omgeving en de gebeurtenissen van alledag 
houdt mensen geestelijk op de been. ◆

Als je aanbelt bij mevrouw Leeuwis (97) doet 
ze snel open. Zij is de Ontmoeter die al ruim 
vier jaar gebruik maakt van het gezelschap 
van onze Blijmaker, Aalko Flink (71).

Bij de eerste kennismaking met onze 
Ontmoeter, mevrouw M. de Vries (71) maakt 
zij de opmerking dat ze graag meewerkt 
haar verhaal te doen over haar ervaringen 
met De Volharding. 

Tekst en foto John Navarro

Tekst en foto John Navarro

Onze Blijmakers 
maken leden blij

Harry was er als 
Blijmaker toen het 
heel hard nodig was

Mevrouw M. de Vries (Ontmoeter) en Harry van Meijgaarden (Blijmaker)

Aalko Flink helpt waar het nodig is.

De Volharding is een sociaal 

betrokken vereniging waar 

iedereen kan aankloppen. Wél 

even gratis lid worden, want 

dat geeft veel voordelen.

De Blijmakers van De Volharding 
dragen in elk geval hun steentje 
bij door aandacht te geven aan 
onze leden. 

V

s Aalko er nog niet?’ Ja 
hoor, hij is in de tuin aan het 

snoeien, want de struiken groei-
en wel heel hard met dit weer. 
Dan weer zon en dan weer re-
gen”, zegt mevrouw Leeuwis. 

Ik loop de tuin in en word vro-
lijk begroet door Aalko die ik al 
eerder ontmoette. Met zijn op-
gewekte karakter is hij de man 
die dát brengt wat een Blijmaker 
nodig heeft, mensen blij maken. 
Aalko heeft als burger 45 jaar 
voor defensie gewerkt en vond 
dat hij ook na zijn pensioen zijn 
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eperk het zitten door elk half uur te be-
wegen, wat vaker voor kleine boodschap-

jes de deur uit te gaan of wat vaker elkaar op 
te zoeken en samen activiteiten te plannen. 
Indien u niet goed ter been bent kunt u ook 
zittend oefeningen doen. Wees creatief en sti-
muleer elkaar tot bewegen.

Voorkom blessures door rustig het bewegen op 
te bouwen. Oefenen en trainen geeft spierpijn, 
belasting van pezen en gewrichten. Heeft u de 
volgende dag na het oefenen geen klachten 

dan kunt u de volgende keer een stapje verder 
gaan. Neem wel steeds de tijd voor rust en her-
stel tussen het trainen door.

U kunt ook uw fysiotherapeut om advies vragen.
Door te bewegen heb je een betere balans, je 
versterkt je spieren en botten en blijf je langer 
vitaal. www.haagsefysiogroep.nl

Horizontaal
1. dagboekschrijver op internet; 7. blauwe edelsteen; 12. anti-
conceptiemiddel; 13. poolbedekking; 14. haarkrul; 15. Neder-
landse spoorwegen (afk.); 17. ver gevorderd in tijd; 19. strook; 
21. sequens (afk.); 22. marmelade; 24. onbestuurbaar; 27. 
griepje; 28. Duits automerk; 30. deel van een vis; 31. lidwoord; 
32. draadloos internet; 33. duinvallei; 35. mouwloos mannen-
vestje; 37. rivier in Engeland; 38. watersporter; 41. plechtige 
belofte; 42. wijnfl es van twee liter; 44. Schotse familiestam; 46. 
onbeschaafd en grof; 47. familietwist; 48. gemengde balsport; 
49. nijlreiger; 50. voorgerecht; 52. zuivelproduct; 54. achterste 
in een reeks; 56. duw of por; 58. zilverachtig metaal; 61. snij-
werktuig; 62. gelegenheid tot overnachten; 64. schrijfgerei; 65. 
knevel; 67. explosieven opruimingsdienst (afk.); 68. onderricht; 
70. maatstaf (regel); 72. bloeiwijze; 73. moeizaam werken; 76. 
koeienmaag; 77. gewicht (afk.); 78. Turkse anijswijn; 79. in-
landse dakbedekking; 81. kunstmatige inseminatie (afk.); 82. 
projectieplaatje; 83. dopheide; 84. vlaktemaat; 86. bekwaam 
door ondervinding; 87. schappelijk (goed).

Verticaal
1. groet (Frans); 2. voorzetsel; 3. schreeuw of kreet; 4. hard doorschijnend materiaal; 
5. koets (landauer); 6. berggeel; 7. vlekje in het gezicht; 8. verpakking voor vloei-
stoffen; 9. zuigspeen; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. uitvaartmis (lijkzang); 16. 
vruchtennat; 18. arbeidstijdverkorting (afk.); 20. geologisch tijdperk; 21. mislukking 
(strop); 23. honingdrank; 25. statenbond (alliantie); 26. verdriet; 27. gewiekst; 29. 
Engelse stad; 32. verduisteren (jatten); 34. deel van het oor; 36. vissersgerei; 37. wa-
terkering; 39. gezongen toneelspel; 40. zichtzelf voortstuwend projectiel; 42. maalin-
richting; 43. uitscheidingproduct van de nieren; 45. deel van een voetbalschoen; 46. 
jong dier; 51. plaats in Noord-Brabant; 53. deel van het gelaat; 54. Italiaans laagjes-
gerecht; 55. god van de liefde; 56. afgesneden stuk gras (plag); 57. ver (in samenst.); 
59. oud paard; 60. Brussels bier; 62. gras oogsten; 63. onderwijzer; 66. grappenmaker; 
67. ieder; 69. tennisterm; 71. gymnastiektoestel; 73. koppel (stel); 74. reisje; 75. ver-
binding tussen stukken stof; 78. meisjesnaam; 80. voor (in samenst.); 82. deo volente 
(afk.); 85. oude lengtemaat.

Richtlijn voor ouderen is:
•  matig intensief 3x in de week 20 minuten bewegen: je hartslag en 

ademhaling gaan merkbaar omhoog, maar je kunt nog wel praten.
•  spierkracht verstevigende oefeningen 2x per week: armen en benen.
 - Doe een oefening 8-10 x, rust uit, herhaal de serie dan 2 keren.
 - Dit kan zijn met gewichtjes of zonder gewichtjes.
•  balansoefeningen, hierdoor verlaag je het risico op vallen.

Zorg wel dat je veilig de oefeningen kan uitvoeren

B

KRUISWOORDPUZZEL

Een gezonde en actieve leefstijl 
is belangrijk om vitaal te blijven

Hoe blijven we vitaal als oudere? 

Blijf in beweging!
Door te bewegen blijf u fi t. Bewegen helpt ziektes als diabe-
tes, hart- en vaataandoeningen of hoge bloeddruk te voor-
komen. Fit zijn helpt u ook sneller te herstellen bijvoorbeeld 
bij een breuk na een valpartij of na een griep. Beweging kan 
zijn in alle vormen: van wandelen, fi etsen, boodschappen 
doen, schoonmaken tot dansen en fi tness of zwemmen. 
Het gaat erom dat u in beweging blijft.

Door Amita Sitaram, fysiotherapeut
Foto: 

John Navarro
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e ontmoeten elkaar in zijn werkplaats. Buiten 
baadt de stad in de zon, alsof het een echte zomer 

is. Regelmatig onderbreken klanten het gesprek omdat ze 
fi etsen komen halen of brengen. “Ja mevrouw, niet alleen 
gewone fi etsen, alle fi etsen waar twee of drie wielen on-
der zitten. Dus ook e-bikes.” Het is druk in fi etsenrepara-
tiewinkel, die pas een half jaar open is.

De wijk, het Zeeheldenkwartier kent je wellicht 
het best als buurtaannemer of klusbedrijf, 
gekluisterd aan een plek. En nu opeens als 
fi etsenman, is dat niet een overgang?
“Ach, ik kan me niet anders herinneren dan dat ik in mijn 
leven dingen heb aangepakt waar ik zin in had. Sinds 
ik, bijna veertig jaar geleden, in het Zeeheldenkwartier 
kwam wonen ben ik van alles geweest. Mijn technische 
opleiding had tot instrumentmaker kunnen leiden, maar 
dat is het niet geworden. Een praktisch mens met een 
ongedurige aard, nooit te beroerd om zijn handen uit te 

steken. Ik vind altijd wel een weg door het leven. Ik ben 
bij een bedrijf als loodgieter aan de slag geweest, heb ge-
werkt op de binnenvaart, ging voor eigen rekening als 
klusser aan de slag. En daarna was ik nog eens vijftien 
jaar fotograaf. Eigen fotoreportagebedrijf met personeel. 
Altijd hier in het Zeeheldenkwartier. Met de toenemen-
de managementbeslommeringen en personeelssores 
was ik op een gegeven moment wel klaar. Vervolgens 
ben ik weer een bouwbedrijf begonnen. Hier in deze 
werkplaats, met mijn eigen tuf-tuf karretje. Eigenlijk een 
brommer met opbouw.”

En nu fi etsenmaker
“Nou, het is aan de coronatijd te wijten dat ik de switch 
gemaakt heb naar de fi ets. Overigens was mijn opa ook 
al zijn leven lang fi etsenmaker én had hij een carrière als 
wielrenner, maar dat terzijde. Eigen baas zijn en het idee 
dat je zelf elke dag kunt beslissen wat je wilt, geeft een 
existentieel gevoel van vrijheid. Dat is het grootste goed 

van ondernemer zijn. Je bent je eigen baas, je eigen vrije 
jongen. Begrijp me goed, ik ben géén onverantwoordelijk 
ondernemer: de klant rekent op je en die moet je bedie-
nen. Bovendien als je, zoals ik, lang in deze buurt actief 
bent en veel buurtgenoten kent, kun je de mensen, klant 
of niet, niet in de steek laten. Het is op basis van vriend-
schap dat het werkt. Dat zie je in dit deel van de wijk 
steeds duidelijker. Samenwerken aan de wijk, samen een 
woningbouwcoöperatie oprichten, in de winkeliersver-
eniging de leefbaarheid met elkaar op peil houden. Dat 
maakt het Zeeheldenkwartier speciaal. Ook omdat we 
zondag op het Koningsplein met elkaar voetballen.”

Is het altijd zo geweest?
“Ik denk het wel, totdat de Konmar kwam, nu de Albert 
Heijn XL. Die verwoestte de sociale samenhang tussen 
wijk en middenstand. De levensmiddelenzaken verdwe-
nen en dat gold ook voor de stomerij en bloemenzaken. 
Na een lange tijd waarin er van alles veranderde – zoals 

Door Constant Martini

de nieuwbouw richting de Veenkade, de koffi eshops en 
massagesalons – raakte de balans in de wijk verstoord. De 
solidariteit en het sociaal optrekken met elkaar ging ka-
pot. Met een grote groep wijkbewoners hebben we samen 
met de winkeliersvereniging de eerste initiatieven tot een 
revival genomen. De ontwikkeling en mijn aandeel in de 
oprichting van een BIZ Zeeheldenkwartier (een winke-
liersvereniging nieuwe stijl, red.) vond ik een mooie zaak 
waar ik tevreden over ben. Mijn bijdrage was duidelijk: ik 
ben niet van vergaderen, maar wel van doen. De prakti-
sche handen die wat er bedacht is ook uitvoeren. En kijk 
nu eens. Mooie ambachtelijke en magische winkels, zaak-
jes met kleine dienstverleners, van medische beroepen tot 
gelukkig weer detailhandel. De buurt is verjongd, er zijn 
ook appgroepen die het contact met elkaar versterken.”

Gelukkig?
“Elke dag. Het is heerlijk als er mensen in de werkplaats 
komen, een praatje maken en dat ìk ze kan helpen. Mijn 

huis is boven de werkplaats. Aan het eind van de dag als 
de zon op de binnenplaats staat, kun je altijd een biertje 
komen drinken en een praatje maken.”

Voor iemand die ongebonden wil zijn, een vrije 
jongen, ben je toch conservatief?
“Dat is te sterk, maar zeker bij tijd en wijle, maar ik heb 
wel een open oog voor veranderingen in de samenleving. 
Ik woon bijna heel mijn leven in deze buurt, ik werk in 
de Prins Hendrikstraat 176 A (‘de Poort’) en ik heb mijn 
liefdes en kinderen hier. In een heerlijke straat en een 
omgeving met goede buren. Hier voel ik me thuis.” 

Blijft dat zo, for ever fi etsenmaker?
“Zeg nooit nooit. Er is nog zoveel te doen in de wereld. 
Elke dag nieuwe ontmoetingen met mensen en omdat ik 
een praktisch mens ben, die graag met zijn handen werkt, 
ben ik niet te beroerd om weer een nieuwe activiteit te 
beginnen. Maar nu ben ik een gelukkige fi etsenmaker.” ◆

‘Eigen baas zijn en 
het idee dat je 
zelf elke dag kunt 
beslissen wat je wilt, 
geeft een existentieel 
gevoel van vrijheid’

De �ietsenwerkplaats van Karsten Bij in het Zeeheldenkwartier.

Met zijn tuf-tuf karretje ging Karsten als klusser de wijk door

Karsten Bij

Door Constant Martini

Karsten Bij 

De gelukkige 
fietsenmaker
Karsten Bij (55) is fi etsenreparateur in de Prins Hendrikstraat. 
Zijn werkplaats staat vol met onderdelen en reparatiemateriaal. 
Het is dezelfde ruimte waar hij ooit als beroepsfotograaf en later 
als klusbedrijf en aannemer zijn geld verdiende. Zijn opvallende 
lichaamsbouw, een blokje beton, en zijn woeste haardos wekken 
de indruk van een vrijgevochten sportschoolhouder; de volgende 
onverwachte wending in zijn kleurrijke loopbaan?

W

Tekst: Constant Martini, foto’s: Piet Gispen
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Op uitnodiging van CUVO Uit-
vaartzorg en het Forum komt 
hij ook dit jaar in de Bibliotheek 
Forum Zoetermeer spreken over 
‘Rouwarbeid’. De lezing vindt 
plaats op 15 oktober van 19.30 
uur - 21.00 uur. U kunt de lezing 
in de zaal (beperkt aantal plek-
ken) of online bijwonen. 

Manu Keirse is met zijn troost-
volle verhalen uitgegroeid tot de 
rouwdeskundige van België en 
Nederland. Tijdens deze lezing 
zal hij ons meenemen in zijn le-
venslessen over rouw. Rouwende 
mensen krijgen vaak te horen: 
‘Heb je het nu nog niet ver-
werkt?’ Maar hoe moet dat dan? 

Men verwacht dat het je niet 
meer bezighoudt, dat je er niet 
meer aan denkt. Het woord ‘ver-
werken’ impliceert dat iets voor-
bij is. Het gemis komt terug op 
alle kruispunten van het leven. 
Het gaat nooit over, maar hoe 
moet je ermee omgaan? Manu 
Keirse gelooft niet meer in rouw-

verwerking. ‘Je kunt hoogstens 
een verlies overleven.’ 

Om verlies te overleven moet je 
rouwarbeid verrichten. Hoe doe 
je dat? En hoe kun je mensen 

om je heen bijstaan? Hoe ga je 
als familie, vriend(in) of als col-
lega en werkgever om met de-
gene die rouw heeft? Manu zal 
hier uitgebreid op ingaan tijdens 
deze lezing. ◆

Meer informatie en reserveren 
www.cuvo.nl/actueel/levenslessen-over-rouw

Levenslessen over rouw door Manu Keirse

CUVO-Forum lezing door 
prof. dr. Manu Keirse
Prof. dr. em. Manu Keirse is klinisch psycholoog, doctor in 
de geneeskunde en dé autoriteit in België en Nederland 
als het om verdriet, verlies en de laatste levensfase gaat. 
Zijn boeken zijn stuk voor stuk bestsellers en werden in 
vele talen vertaald. 

Dr. Manu Keirse, vermaard deskundige op het gebied van verlies, verdriet en de laatste 
levensfase geeft 15 oktober om 19.30 uur een lezing in de Bibliotheek Forum Zoetermeer.

Nadege Waldekker

CUVO Uitvaartconsulent Nadege 
Waldekker geeft antwoord op een aantal 
veel voorkomende of bijzondere vragen 
rondom het afscheid.

Wat moet ik regelen als alleenstaande? 
Ik heb geen partner en geen kinderen. Mijn buurvrouw wil 
wel opdrachtgever worden van mijn uitvaart, kan dat?

“Dat kan zeker! Alleen moet u er beiden bewust van zijn dat de opdrachtgever 
fi nancieel verantwoordelijk is voor alle kosten die bij de uitvaart komen kijken. Dit 
is nogal een verantwoordelijkheid voor een buurvrouw. Maar ook als vriend, vrien-
din, broer of zus opdrachtgever wordt, kan het een hele verantwoordelijkheid zijn. 

We kunnen dit vooraf goed regelen. Op basis van uw wensen, rekenen we uit wat 
de kosten van de uitvaart zullen zijn. Dit bedrag kunt u in uw eigen depot storten. 
De hele fi nanciële afwikkeling is dan in een keer geregeld. De opdrachtgever hoeft 
dan niet eerst geld voor te schieten tot het geld vrijkomt dat op uw bankrekening 
staat. Vaak is dat een heel fi jn idee voor beide partijen. Ook de wensen liggen dan 
bij ons vast en wij kunnen uw buurvrouw optimaal bijstaan als dat nodig is.”

Vraag het de consulent

Heeft u vragen aan de CUVO uitvaartconsulent? Blijf er niet mee rondlopen. Maak een afspraak. 
(070) 346 95 71 of uitvaartconsulent@cuvo.nl

Wat is het beste moment om zaken 
rond de uit vaart vast te leggen? 
Mijn partner en ik zijn allebei gezond en leiden een actief leven. 
We zijn nog niet zo bezig met onze uitvaart. Maar we willen 
het wel goed geregeld hebben voor elkaar. Wat is een goed 
moment om zaken vast te leggen?

“Juist als u nog midden in het leven staat, is het fi jn om uw afscheidswensen te bespre-
ken en op papier te zetten. Vroeg of laat komt misschien een moment dat het niet meer 
kan en dan bent u dankbaar dat u een antwoord heeft op een aantal lastige keuzes. Dus 
praat erover met elkaar en maak gerust een afspraak met een consulent. Wij kunnen 
samen stilstaan bij relevante vragen. Wat zijn voor u belangrijke elementen bij het af-
scheid? Heeft u een voorkeur voor bepaalde muziek? Welke locaties spreken u aan? Wilt 
u uw liefde voor de natuur laten terugkomen? Hoe kunt u het praktisch houden voor uw 
kinderen? Wij kunnen u adviseren en uw afscheidswensen voor u op papier zetten. We 
geven u een map waarin alle informatie bij elkaar staat. 

Laatst had ik een man op het spreekuur die vertelde hoe blij hij was dat hij jaren geleden 
samen met zijn vrouw de wensen had vastgelegd. Zijn vrouw is nu dementerend en hij 
bezoekt haar meerdere keren per week. Dan wandelen ze en drinken koffi e. Ze kletsen 
over vogeltjes en bloemen die weer gaan bloeien. Maar onderwerpen als wel of geen 
rouwbezoek zijn niet aan de orde. Die hebben ze samen al besproken en alles staat ook 
in de map opgeschreven. Dat geeft hen de rust om nu samen te genieten.”
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VOORBURG
Hondensalon Wolvers
Forum ART
Bellefl eur Bloemen & Planten
Westvliet Fitness -& Racketclub
Theater Ludens
De Vrije Kameleon
Schoonheidssalon Violet
StudentVerhuizers
Buitengoed Dorrepaal
Janette van Tol
Piekie Barbier
Vakschoenmakerij
Mr. Upside
Restaurant Donati
Gember Coaching
Sportcentrum Forum Kwadraat
Het bureau van C
Beauty Instituut Damsigt
DIYA Tailors
G&W GezondheidsWinkel Ros 
Bakkerij Klink
MijnEetcoach
Caffe delle Arti

VOORSCHOTEN
Vertelman Groente & Fruit
Bloemenhofje
Etos
RvR Verhuisdiensten
De Veursche Kaasboetiek
Hof van Duivenvoorde
Auto Centrum

YPENBURG
Strijkservice Haaglanden
Hoeve Biesland

MONSTER
Esrwitgoed.nl - Elektro Service Remmers

DELFT
Inter Comfort Meubelen
Botanische Tuin TU Delft
Outdoor Delft

LEIDEN
Vitae Wellness resort
Asarum Bloemenwinkel
Etos
Better Bagels
Sushi Time

KATWIJK
Triana Tapasbar en Restaurant
Floatcenter Katwijk

ZOETERMEER
Mooie Smile
Pizza Manhattan
Keurslager Rudolf Alblas
StomerijGigant
Stadstheater
Lefkracht
Jamo Vastgoed Service

WASSENAAR
Cartoon International
Strandpaviljoen Sport
Birgit Demmendal
Puur Alpine
Renbaan Duindigt

RIJSWIJK
CitySpa Spavarin
Restaurant Savarin
Goochelclown Pica Pica
Bogaard Kliniek
The Beauty Lounge Laura
Verhuisbedrijf Draagkracht
Dekkers Slaapcomfort
Asia Wellness
Schoonheidssalon Vera van Dalen
Safety Camera
Rik Konincks - Nocturlabium & Systemisch Bekeken
Coja 
Dehagenees
Woonmode Megastore
Escape Room Rijswijk
De Broodfabriek
Tennispark Welgelegen
Let’s Cook Together
Gewichtsconsulent Rijswijk
Torica Optiek & Audicien
Best Western Plus Grand Winston
Brasserie Hole 19
Florence Actief
Service West Wonen BV
De Ara Dier & Zorg
Volg-Orde 
The Clay Oven
De Rijswijkse Schouwburg

LEIDSCHENDAM
The Pool 36
Fletcher Hotel
Toko Bali Eethuis
Gezinspraktijk Het Groeihuis 
New Vision Haarmode
Sportpark De Star
Chouette
Sportcentrum de Fluit
Verfhandel Van Laar
Het Vaarhuys
Voel je Voeten
Raimondi’s Villa Rozenrust
Pure Living health coach
Baan Suan Health Center
Asisti iCT
Stoelmassage aan de Vliet
Restaurant Thai Family
Van Rijn Groente en Fruit Culinair
Restaurant De Pepermolen
Zoals Hein het Ziet! Uitvaartfotografi e

Doe mee met de HOFPAS
Nu het normale leven weer op gang komt is de HOFPAS-ledenpas van de Coöperatie De Volharding natuur lijk weer 
volop bruikbaar. De deelnemende winkeliers ontvangen u graag en geven op vertoon van de pas interessante voorde-
len. Daarnaast zijn er regelmatig speciale acties van de deelnemende aanbieders te vinden in deze krant, op Face-
book en Instagram en in de nieuwsbrieven. De proef om met de pas te kunnen sparen en betalen hebben we door de 
corona-situatie moeten stoppen, de pas geeft nu alleen nog korting en andere voordelen. In deze krant vindt u een 
overzicht van de deelnemers, zoveel mogelijk per stadsdeel gegroepeerd. 

Wanneer u als ondernemer wilt deelnemen aan de 
HOFPAS kunt u zich aanmelden via de link naar de 
website van de hofpas: 
www.dehofpas.nl/Partner-van-de-hofpas-worden 

Als u vragen heeft kunt 
u een berichtje sturen 
naar ons Hofpas-team 
via het email-adres 
info@dehofpas.nl.

Piekie Barbier in Voorburg Theater Dakota aan de Zuidlarenstraat

DE HOFPAS-PARTNERS
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levensfase geeft 15 oktober om 19.30 uur een lezing in de Bibliotheek Forum Zoetermeer.

Nadege Waldekker

CUVO Uitvaartconsulent Nadege 
Waldekker geeft antwoord op een aantal 
veel voorkomende of bijzondere vragen 
rondom het afscheid.

Wat moet ik regelen als alleenstaande? 
Ik heb geen partner en geen kinderen. Mijn buurvrouw wil 
wel opdrachtgever worden van mijn uitvaart, kan dat?

“Dat kan zeker! Alleen moet u er beiden bewust van zijn dat de opdrachtgever 
fi nancieel verantwoordelijk is voor alle kosten die bij de uitvaart komen kijken. Dit 
is nogal een verantwoordelijkheid voor een buurvrouw. Maar ook als vriend, vrien-
din, broer of zus opdrachtgever wordt, kan het een hele verantwoordelijkheid zijn. 

We kunnen dit vooraf goed regelen. Op basis van uw wensen, rekenen we uit wat 
de kosten van de uitvaart zullen zijn. Dit bedrag kunt u in uw eigen depot storten. 
De hele fi nanciële afwikkeling is dan in een keer geregeld. De opdrachtgever hoeft 
dan niet eerst geld voor te schieten tot het geld vrijkomt dat op uw bankrekening 
staat. Vaak is dat een heel fi jn idee voor beide partijen. Ook de wensen liggen dan 
bij ons vast en wij kunnen uw buurvrouw optimaal bijstaan als dat nodig is.”

Vraag het de consulent

Heeft u vragen aan de CUVO uitvaartconsulent? Blijf er niet mee rondlopen. Maak een afspraak. 
(070) 346 95 71 of uitvaartconsulent@cuvo.nl

Wat is het beste moment om zaken 
rond de uit vaart vast te leggen? 
Mijn partner en ik zijn allebei gezond en leiden een actief leven. 
We zijn nog niet zo bezig met onze uitvaart. Maar we willen 
het wel goed geregeld hebben voor elkaar. Wat is een goed 
moment om zaken vast te leggen?

“Juist als u nog midden in het leven staat, is het fi jn om uw afscheidswensen te bespre-
ken en op papier te zetten. Vroeg of laat komt misschien een moment dat het niet meer 
kan en dan bent u dankbaar dat u een antwoord heeft op een aantal lastige keuzes. Dus 
praat erover met elkaar en maak gerust een afspraak met een consulent. Wij kunnen 
samen stilstaan bij relevante vragen. Wat zijn voor u belangrijke elementen bij het af-
scheid? Heeft u een voorkeur voor bepaalde muziek? Welke locaties spreken u aan? Wilt 
u uw liefde voor de natuur laten terugkomen? Hoe kunt u het praktisch houden voor uw 
kinderen? Wij kunnen u adviseren en uw afscheidswensen voor u op papier zetten. We 
geven u een map waarin alle informatie bij elkaar staat. 

Laatst had ik een man op het spreekuur die vertelde hoe blij hij was dat hij jaren geleden 
samen met zijn vrouw de wensen had vastgelegd. Zijn vrouw is nu dementerend en hij 
bezoekt haar meerdere keren per week. Dan wandelen ze en drinken koffi e. Ze kletsen 
over vogeltjes en bloemen die weer gaan bloeien. Maar onderwerpen als wel of geen 
rouwbezoek zijn niet aan de orde. Die hebben ze samen al besproken en alles staat ook 
in de map opgeschreven. Dat geeft hen de rust om nu samen te genieten.”
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Esrwitgoed.nl - Elektro Service Remmers

DELFT
Inter Comfort Meubelen
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Outdoor Delft

LEIDEN
Vitae Wellness resort
Asarum Bloemenwinkel
Etos
Better Bagels
Sushi Time

KATWIJK
Triana Tapasbar en Restaurant
Floatcenter Katwijk

ZOETERMEER
Mooie Smile
Pizza Manhattan
Keurslager Rudolf Alblas
StomerijGigant
Stadstheater
Lefkracht
Jamo Vastgoed Service

WASSENAAR
Cartoon International
Strandpaviljoen Sport
Birgit Demmendal
Puur Alpine
Renbaan Duindigt

RIJSWIJK
CitySpa Spavarin
Restaurant Savarin
Goochelclown Pica Pica
Bogaard Kliniek
The Beauty Lounge Laura
Verhuisbedrijf Draagkracht
Dekkers Slaapcomfort
Asia Wellness
Schoonheidssalon Vera van Dalen
Safety Camera
Rik Konincks - Nocturlabium & Systemisch Bekeken
Coja 
Dehagenees
Woonmode Megastore
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De Broodfabriek
Tennispark Welgelegen
Let’s Cook Together
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Torica Optiek & Audicien
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Brasserie Hole 19
Florence Actief
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De Ara Dier & Zorg
Volg-Orde 
The Clay Oven
De Rijswijkse Schouwburg

LEIDSCHENDAM
The Pool 36
Fletcher Hotel
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Gezinspraktijk Het Groeihuis 
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Sportpark De Star
Chouette
Sportcentrum de Fluit
Verfhandel Van Laar
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Restaurant Thai Family
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Zoals Hein het Ziet! Uitvaartfotografi e

Doe mee met de HOFPAS
Nu het normale leven weer op gang komt is de HOFPAS-ledenpas van de Coöperatie De Volharding natuur lijk weer 
volop bruikbaar. De deelnemende winkeliers ontvangen u graag en geven op vertoon van de pas interessante voorde-
len. Daarnaast zijn er regelmatig speciale acties van de deelnemende aanbieders te vinden in deze krant, op Face-
book en Instagram en in de nieuwsbrieven. De proef om met de pas te kunnen sparen en betalen hebben we door de 
corona-situatie moeten stoppen, de pas geeft nu alleen nog korting en andere voordelen. In deze krant vindt u een 
overzicht van de deelnemers, zoveel mogelijk per stadsdeel gegroepeerd. 

Wanneer u als ondernemer wilt deelnemen aan de 
HOFPAS kunt u zich aanmelden via de link naar de 
website van de hofpas: 
www.dehofpas.nl/Partner-van-de-hofpas-worden 

Als u vragen heeft kunt 
u een berichtje sturen 
naar ons Hofpas-team 
via het email-adres 
info@dehofpas.nl.

Piekie Barbier in Voorburg Theater Dakota aan de Zuidlarenstraat

DE HOFPAS-PARTNERS
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de huizen gedecoreerd met enorme foto’s van Coppi; er 
was niet aan hem te ontkomen. Uiteraard bekeek ik het 
enorme grafmonument waar ook zijn jongere broer Ser-
se (winnaar van Parijs-Roubaix, 1949) ligt, zijn lot was 
evenzeer onfortuinlijk. Hij viel in 1951 tijdens de sprint 
in de Ronde van Piëmont en stierf in de armen van zijn 
broer. Omdat de regen plotseling bij bakken uit de hemel 
kwam verliet ik Castellania ijlings, een paar kilometer 
buiten het dorp passeerde ik een boerderij met daarop 
een reusachtige foto van Fausto Coppi die met een sla-
gersbijl een kip de kop afhakt. Zonder twijfel het merk-
waardigste eerbetoon aan een dode ooit. ◆

der dan Miguel Asturias (1899-1974), de Guatemalteek-
se schrijver die in 1967 de Nobelprijs voor de literatuur 
won. Zoveel bereikt, maar op Père Lachaise kon er amper 
twee vierkante meter af.

Misschien wel de bizarste zoektocht ik ondernam ik op 
het Zentralfriedhof van Wenen, een van de grootste be-
graafplaatsen van Europa. Ook op de Weense dodenak-
ker zijn talloze beroemdheden begraven of herbegraven: 
Mozart, Beethoven, Brahms, Udo Jürgens (de zanger) 
en Curt Jürgens (de acteur) en vele anderen, maar het 
graf waarvoor al decennia de meeste bezoekers komen 
bestaat niet. 

Harry Lime
Ik was één van de schlemielen die deze vergeefse gang 
maakten, alleen maar om wat dichter bij het mysterie van 
Harry Lime te komen. Aanstichter van die mythe was The 
Third Man, de Engelse film noir uit 1949 van Carol Reed 
waarin de hoofdrollen werden gespeeld door Orson Wel-
les (als Harry Lime) en Joseph Cotten, terwijl Graham 
Greene het verhaal schreef. Voor de generaties die de oor-
log hadden meegemaakt was het verraderlijke spel dat 
Lime in het – net als Berlijn – in vier sectoren verdeelde 
Wenen, hét beeld van de net ontbrandde Koude Oorlog. 
Hoewel het verhaal naar huidige maatstaven traag ver-
loopt, wordt The Third Man nog steeds gezien als een van 
de beste films aller tijden. Tijdens de beroemdste scene 
sterft Lime in de riolen van Wenen, de laatste beelden 
van de film laten zien hoe Holly Martins (Joseph Cotten) 

elf heb ik door mijn werk als journalist illustere 
kerkhoven en doden bezocht en steeds weer was 

het een ervaring die ik niet snel uit mijn hoofd kon zet-
ten. Zo schreef ik over de in 1959 vermoordde prosti-
tuee Blonde Dolly en bezocht menigmaal haar laatste 
rustplaats op begraafplaats Westduin waar decennia 
lang een onbekende ter gelegenheid van haar verjaardag 
bloemen op de zerk zette. Dat laat je niet snel meer los.

Begraafplaatsen zijn plekken waar de geschiedenis aan-
schouwelijk ligt opgeslagen. Moordenaars, staatslieden, 
kunstenaars, dichters en romanciers liggen zij aan zij, 
niet zelden vergezeld van een kunstwerkje. Maar voor-
al zijn oude kerkhoven plekken waar ijdelheid en zucht 
naar eeuwige roem zegevieren, meestal vergeefs. Die 
laatste gedachte drong zich op toen ik ronddoolde op 
het beroemde Père-Lachaise in Parijs. Yves Montand ligt 
er, Gilbert Bécaud, Oscar Wilde, Edith Piaf, Chopin, Ka-
rel Appel, Laurent Fignon, Honoré de Balzac, Molière, 
Proust en natuurlijk Jim Morrison; allemaal lieden van 
wie de roem na de dood voortduurde. Maar naast die 
wereldburgers van naam zijn er nog veel meer die tijdens 
het leven enig aanzien hadden verworven en eenmaal in 
het graf moest die voornaamheid voor eeuwig worden 
bijgezet.

Voor iemand die ongebonden wil zijn, 
een vrije Knekelpaleizen 
Meteen na hun dood moeten die soms twee etages hoge 
monumenten nog enige glans en betekenis hebben ge-
had, maar 150 jaar later zijn ze bijna lachwekkend. De 
knekelpaleizen die vooral door mannen zijn neergezet 
omdat ze als staatssecretaris wel vier presidenten had-
den gediend, of omdat ze boeken schreven die eens hoge 
oplagen haalden maar nu nergens meer voorhanden zijn. 
Talloze lanen staan volgebouwd met protserige bouwsels 
die door hun omvang een eeuwig leven trachten af te 
dwingen. 

Het omgekeerde zag ik ook op Père-Lachaise. Een 
piepklein graf dat postuum was overwoekerd door het 
machtsvertoon van de buren. Welke dode heeft dat ver-
diend, vroeg ik mij af, en ik klom tussen de graven om 
de naam te kunnen vastleggen. Het was niemand min-

Fascinatie voor begraafplaatsen en kerkhoven is een bekend 
fenomeen, begrijpelijk is het evenzeer. Je kunt wel in het 
hiernamaals geloven, maar zekerheid daarover is op aarde 
niet verkrijgbaar, daarentegen is een graf een tastbare 
herinnering. Hier ligt de dode, hij zegt niets, maar je kunt met 
hem praten en hij is slechts anderhalve meter van je verwijderd.

Door Casper Postmaa

Ik was één van de schlemielen 
die deze vergeefse gang 
maakten, alleen maar om wat 
dichter bij het mysterie van 
Harry Lime te komen

op het Zentral Friedhof afscheid neemt van zijn vroege-
re vriend. Het vinden van de precieze plek waar Carol 
Reed de begrafenis filmde is ingewikkeld en zonder hulp 
van de tuinlieden is het een onbegonnen zaak, maar toch 
stond ik uiteindelijk voor de laatste rustplaats – een pad 
tussen twee graven in – waar regisseur Carol Reed Harry 
Lime in de aarde had laten verdwijnen. 

Karl Lueger
Helaas heeft het Zentralfriedhof een kant die duisterder 
is dan Graham Greene ooit had kunnen bedenken. Naast 
de hoofdingang pronkt de witte Dr. Karl Lueger-Ge-
dachtniskirche, binnen is het stoffelijk overschot van de 
naamgever bijgezet. Voor niet-Oostenrijkers is dat een 
welhaast onverdraaglijke gedachte, want Karl Lueger 
(1844-1910) was de populaire burgemeester die het an-
tisemitisme in zijn stad opstookte en zelfs tot officieel be-
leid maakte. Adolf Hitler noemde hem in Mein Kampf dé 
grote inspirator van zijn anti-Joodse politiek. Niettemin 
staat er nog altijd die kerk met zijn naam, heet een plein 
in Wenen naar hem en staan er gedenktekens die hem 
eren. Dan toch liever Lime.

Op een andere beroemdheid, aan wiens naam even-
eens de verdenking van antisemitisme kleeft, stuitte ik 
bij verrassing. Ver van Wenen, op een richel hoog bo-
ven de Middellandse Zee, huurden we ooit een huis van 
Nederlandse eigenaren. In de jaren zestig hadden ze er 
eerst gekampeerd, later bouwden ze er een huis. Vanaf 
het terras keek je neer op Roquebrune-Cap-Martin en 

het wat verder gelegen Monaco. Tijdens een wandeling 
ontdekten we op een steenworp van het huis een kerk-
hof met hooguit tweehonderd graven. Op één ervan lag 
een kleine, met de hand beschilderde steen met daar-
op de naam van een van de beroemdste bouwmeesters 
allertijden, de in Zwitserland geboren Charles-Édouard 
Jeanneret-Gris, beter bekend als Le Corbusier (1887-
1965). Hij woonde zomers aan de Middellandse Zee 
in een door hem zelf ontworpen, kubusvormig houten 
huisje. ‘Le Corbu’ verdronk er in ’65, waarschijnlijk na 
een hartaanval. 

Fausto Coppi
De overtreffende trap wat postume eer betreft heb ik 
voor het laatst bewaard. Omdat ik gefascineerd was 
door het feit dat zoveel winnaars van de Tour de France 
te vroeg zijn gestorven besloot ik daar een verhaal aan 
te wijden in het boek ‘Eerst Napels zien’, het werd ‘De 
zwarte randen van de gele trui’. Als voorbereiding be-
zocht ik graven en monumenten van mannen als René 
Poitier, Jean Robic, Hugo Koblet en Marco Pantani, maar 
de beroemdste en de meest mythische was natuurlijk de 
Italiaan Fausto Coppi, die in 1960 op zijn veertigste stierf 
nadat hij tijdens een koers in het toenmalige Opper-Volta 
malaria had opgelopen.

Het praalgraf van Coppi is opgetrokken in Castellania dat 
tegenwoordig Castellania Coppi heet en dat is niet meer 
dan terecht, want het hele dorp is één groot eerbetoon 
aan Fausto. Toen ik het tien jaar geleden bezocht, waren 

Het niet bestaande graf van Harry Lime op het 
Zentral Friedhof in Wenen

Groots en monumentaal herdenken heeft niet zelden een 
schaduw zijde: de naar Karl Lueger, de antisemitische  

burgemeester (van 1897 tot 1910) van Wenen, vernoemde kerk 
op de Centrale Begraafplaats van Wenen. Lueger was een bron 

van inspiratie voor Adolf HitlerFausto Coppi met in zijn wiel Hugo Koblet

Zentral Friedhof in Wenen

Z

‘Op het Wiener Zentralfriedhof komen de meeste bezoekers voor het graf dat niet bestaat’ 

De begraafplaats als spiegel 
van de mensheid
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zwarte randen van de gele trui’. Als voorbereiding be-
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de beroemdste en de meest mythische was natuurlijk de 
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nadat hij tijdens een koers in het toenmalige Opper-Volta 
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Het niet bestaande graf van Harry Lime op het 
Zentral Friedhof in Wenen

Groots en monumentaal herdenken heeft niet zelden een 
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burgemeester (van 1897 tot 1910) van Wenen, vernoemde kerk 
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van inspiratie voor Adolf HitlerFausto Coppi met in zijn wiel Hugo Koblet

Zentral Friedhof in Wenen

Z

‘Op het Wiener Zentralfriedhof komen de meeste bezoekers voor het graf dat niet bestaat’ 

De begraafplaats als spiegel 
van de mensheid
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f we geen last hebben van het la-
waai van de tractor, vraagt een 

buurman uit de nieuwbouwwijk tegen-
over onze stalwoning. Het geronk klinkt 
zelfs tot zijn huis door. Nee, antwoord ik. 
“Ik heb ervoor gekozen om op een boer-
derij te gaan wonen. Dan hoort dat erbij.”

Het stoort me niet. Integendeel. Het 
heeft wel zijn charme. Eén keer was er 
’s avonds laat nog activiteit op het land. 
Dat kon niet anders. Na een koud en nat 
voorjaar, waarin niemand hooi kon ma-
ken, was het ineens warm en droog. Heel 
Nederland begon te maaien. Na een paar 
dagen was het gras mooi droog. En toen 

luidde de weersvoorspelling ineens: forse 
regenbuien. Als je hooi nat wordt is het 
verpest. Het is dan zaak om het als de 
wiedeweerga in te pakken. Daar huur je 
‘pakjesmakers’ voor in. Alle boeren in de 
buurt wilden ze hebben, op dezelfde dag. 
De Birckhoeve stond achteraan in de rij. 
Midden in de nacht kwamen ze het hooi 
inpakken. Net op tijd!

We zijn verhuisd. Half juni was de aan-
nemer klaar. De oude schapenstal is nu 
een huis. Een huis met gestuukte muren, 
een badkamer, slaapkamers en een grote 
glazen pui aan de achterkant. Een heer-
lijk huis, waar volop licht naar binnen 

stroomt. Het uitzicht verbaast me elke 
dag opnieuw. Het is zo weids en groen 
aan de achterkant. De enige bebouwing 
die we zien zijn huisjes van de volkstuin-
vereniging verderop.

Hazen
De eerste dagen na de verhuizing staar ik 
’s avonds, voordat ik ga slapen, lang uit 
het raam. Hazen hollen door het veld. ’s 
Ochtends wandelt er een fazant door de 
tuin. Twee keer weten we niet wat we 
zien: er staan paarden in de achtertuin! 
De pensionpaarden, die hier op de Birck-
hoeve staan, zijn ontsnapt (en een schut-
ting hebben we nog niet).

De Birckhoeve staat gewoon in bebouwd 
gebied, maar toch voelt het hier echt als 
buiten wonen. Een van de eerste bewo-
ners van de nieuwbouwwijk Eikelenburgh 
tegenover ons, die er sinds 2013 woont, 
maakte mee dat het nog allemaal weiland 
was rond de Birckhoeve. ”De schapen van 
de boer graasden waar wij nu wonen.” 
Het is anders nu, maar de landelijke sfeer 
is er nog, vindt hij. ”De dieren blijven ko-
men, dat is het mooie.”

Ons huis is niet af. Voor de verhuizing was 
het druk, nu de aannemer weg is, lijkt het 
nog drukker. Het regelen van de zonnepa-
nelen, het plaatsen van schuttingen, het 
oliën van de houten vloer. 

Ook het terrein is niet af. Door de komst 
van de nieuwe woningen, moest alles op 
de schop. De oude stal moest weg – die 
stond te dicht op de nieuwe huizen – de 
mesthoop gaat naar elders, want die bood 
geen fraai uitzicht voor onze buren. En er 
is een nieuw parkeerterrein aangelegd, 
zodat iedereen zijn auto kwijt kan.

Het is een beetje behelpen hier en daar, 
het wonen op een bouwterrein, maar 
het is ook spannend om te zien hoe alles 
wordt. Zelfbouwen was net zo spannend. 
Je bedenkt dingen en het is heel moei-

lijk om je voor te stellen hoe het uitein-
delijk uitpakt. Er zijn dingen misgegaan. 
Zo hadden we een (prijzige) bordestrap 
laten maken, die we grotendeels weg 
konden gooien. We hebben er nooit bij 
stil gestaan dat je daar het juiste trapgat 
voor moet hebben. Onze architect had 
een trapgat voor een steektrap getekend. 
Een week voordat we ons oude huis uit 
moesten, ontdekten we dat de bordestrap 
niet geplaatst kon worden. De verhuizers 
moesten naar boven via een tijdelijke mo-
lenaarstrap. Beginnersfout.

We zijn er blind ingestapt en ik had geen 
idee wat me te wachten stond, maar al 
doende leer je. Soms voelde ik me over-
spoeld door al die keuzes die we moesten 
maken, al die dingen die we moesten re-
gelen en bestellen, maar het levert wel een 
huis op dat helemaal van jou is. Elk raam, 
elke deurklink, elke lichtknop heb je zelf 
uitgezocht. Van dit huis is er maar één, het 
is helemaal op maat gebouwd voor ons. 
We zouden geen ander huis willen. Het 
mooiste huis bouw je zelf, luidt het motto 
van de verkoper van ons klushuis, project-
ontwikkelaar Steenvlinder. En zo is het. ◆

Tekst: Maja Landeweer, foto’s: Evert-Jan Daniels

‘Van dit huis is er maar één: dat van ons’

Birckhoeve, van 
schapenstal naar 
droomhuis
Ik keek door het raam en dacht één ding: hier wil ik wonen. 
Of het haalbaar was wist ik niet, maar híer wilde ik wonen. 
Een oude boerderij, met vrij uitzicht over een weiland, en 
tóch bij de stad. Het is de start van Project Birckhoeve: in 
3,5 maand verbouwen we de helft van een oude schapenstal 
in Rijswijk tot duurzame woning. 

Maja Landeweer en Evert-Jan Daniels voor hun zojuist voltooide droomhuis

De schapenstal heeft een nieuwe bestemming gekregen als duurzame, moderne woning

Zo zag de schapenstal eruit in de eerste fase 
van de verbouwing.

Uitzicht vanuit de tot woning verbouwde schapenstal

O
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angzaam doe ik de deur 
open. Heel voorzichtig ga ik 

naar buiten terwijl ik met mijn 
handen voel of er niets voor of 
boven mij hangt. Het is herfst. 
Als je herfst zegt, zeg je spinrag 
en daarom loop ik behoedzaam 
naar buiten. Spinnen horen 
bij het najaar en je kunt ze nu 
nog volop zien. Ze zijn erg nut-
tig want ze vangen voor ons de 
muggen waar wij zo’n hekel aan 
hebben.

Maar er is meer te zien, te horen 
en te beleven. Ik neem je graag 
mee de herfst in. Het najaar is 
de tijd waarin er veel verandert. 
We merken dat de dagen alweer 
korter worden. ’s Morgens is al-
les vochtig. Het gras, de planten 
en alles wat je buiten tegen-
komt. Dit komt doordat vlak 
voor de zon opkomt, en deze 
alles gaat verwarmen, de lucht 
sterk is afgekoeld. Waterdamp 
condenseert in druppeltjes en 
maakt het vocht. Als de zon op-

komt verdwijnt het als sneeuw 
voor de zon.

Herfst levert zoveel moois op 
zoals de vruchten die nu aan de 
bomen hangen. Beukennootjes, 
eikels, walnoten en kastanjes. De 
hele natuur gaat zich voorberei-
den op de winter, de kou en de 
kortere dagen. Vandaar dat deze 
vruchten er zijn. Wij rapen ze 
op en eten ervan, maar het zijn 
de nakomelingen van de bomen 
en de struiken. De hele natuur 
bereidt zich alweer voor op een 
nieuwe toekomst.

‘De hele natuur gaat 
zich voorbereiden op 
de winter, 
de kou en de kortere 
dagen’

Naast de vruchten veranderen 
ook de bladeren van kleur. Zien 
jullie de schoonheid hiervan? 

Hoeveel kleuren er in de bladeren 
zitten? Uiteindelijk vallen de bla-
deren op de grond. Wij vegen ze 
op uit onze tuin en van de straat 
en dat is jammer, want ook het 
afgevallen blad heeft een functie. 
Het blad beschermt de grond te-
gen de kou van vorst en sneeuw. 
Doordat het blad verteert levert 
het voeding op voor de planten 
die eronder groeien. Maar ook 
de kleine insecten overleven 
door deze bladeren de winter, de 
kou, de vorst en de sneeuw. Een 
idee zou kunnen zijn om het blad 
op te vegen en over de planten 
te verspreiden. Je zult zien dat in 
het vroege voorjaar de bladeren 
verteerd zijn.

Ik neem je ook nog mee het bos 
in en ik raad je aan om eens even 
5 minuten te gaan zitten en te 
kijken wat je ziet. Spinnetjes, tor-
retjes en zelfs in deze tijd vliegt 
er nog een vlinder of kruipt er 
een rups. Kijk maar eens goed en 
verwonder je.

Uiteraard hebben we ook de 
paddenstoelen in de herfst. Heb-
ben jullie je wel eens afgevraagd 
waarom we ze in de herfst zien 
en niet midden in de zomer? Dat 
heeft wederom te maken met 
vocht. In de herfst zijn de om-
standigheden voor de schimmels, 
want dat zijn paddenstoelen ei-

genlijk, optimaal. De grond is 
vaak nog warm, de temperatuur 
kan heel aangenaam zijn, maar 
het regent meer. Dit zorgt voor 
de ideale omstandigheden voor 
de paddenstoelen. Neem vooral 
ook een klein spiegeltje mee als 
je op pad gaat en kijk eens onder 
de hoed van de paddenstoelen. 

Verwonder je en bedenk dat 
de herfst op weg gaat naar een 
nieuw begin! ◆

De spetterende kleuren van de herfst: de kardinaalsmuts

De herfst, 
een nieuw
begin
Heleen Verduijn wijst de lezer tijdens elk 
jaargetijde op de wonderen van de natuur. 
Deze keer de schoonheid van de herfst.

L

De omstandigheden voor paddenstoelen zijn in de herfst, 
dankzij zon en regen, ideaal

De spin hoort bij de herfst

Eikels vallen in het najaar en zorgen voor nieuwe bomen

Tekst en foto’s Heleen Verduijn
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Leuke activiteiten voor leden!
De Volharding heeft een uitgebreide agenda met leuke en interessante activiteiten 
met aantrekkelijke kortingen voor leden. Kijk op de site van De Volharding 
devolharding.nl voor prijzen en andere informatie. En u weet het, het lidmaatschap 
van De Volharding is gratis. Heeft u zelf nieuws waarvan u denkt dat het interessant is 
voor alle andere leden, stuur dan even een e-mail naar info@devolharding.nl

Ben je een beginnend breister/haakster 
en wil je graag beter leren breien/ haken? 
Gevorderd? Of zoek je inspiratie? En 
vind je het gewoon gezellig om samen 
met anderen creatief bezig te zijn? Iedere 
week gaan we op de donderdagochtend 
gezellig samen aan de slag met wol en 
brei- en haaknaalden.

Een etagère met diverse petit fours, scones met clotted 
cream, cakejes, sandwiches en warme hapjes staan voor 
u klaar. Geserveerd op het wereldberoemde aardewerk. 
Ondertussen kunt u genieten van een prachtig uitzicht 
op de historische binnentuin. Na de high tea gaat u op 
reis door de wereld van het eeuwenoude aardewerk. 
Tijdens een bezoek ontdekt u diverse ambachten in de 
fabriek, op de schilderszaal én in het museum. 

Handbeschilderde Delfts Blauwe kopjes... deze 
heerlijke lunch wordt helemaal geserveerd op het 
wereldberoemde aardewerk! Na de lunch gaat u op 
reis door de wereld van het eeuwenoude aardewerk. 
Tijdens een bezoek ontdekt u diverse ambachten in de 
fabriek, op de schilderszaal én in het museum. 
Kortom: geniet dit najaar nog van een oer-Hollandse 
én wereldberoemde lunch belevenis!

Tijdens de creatieve middagen kunt u een eigen 
kunstwerk maken onder begeleiding van de ervaren 
en betrokken kunstenares Miranda van Wilgen. 
Samen met anderen gaat u aan de slag in een 
gezellige en ongedwongen sfeer. Ervaring is niet 
nodig; iedereen kan op eigen niveau meedoen. 
Daarnaast heeft u van te voren keuze uit een aantal 
activiteiten. U kunt het zo gek niet bedenken of wij 
gaan het samen maken!

In de Haagse binnenstad zijn straten waar van alles 
bruist en gaande is. Chinatown, het Makerskwartier in 
de Boekhorststraat, allemaal de moeite waard om eens 
door te lopen en van dichterbij te bekijken. Ga mee met 
stadsgids Jacqueline Alders en zij laat het je allemaal 
zien! Na afl oop ga je genieten van een drankje met 
hapje bij Eten bij Werelds aan de gezellige Bierkade.

Hoe laat: 10:00 uur tot 12:00 uur
Waar: Roggeveenstraat 141 

Wanneer: Donderdag 7 oktober
Donderdag 14 oktober
Donderdag 21 oktober

 Donderdag 28 oktober 
 Donderdag 4 november
 Donderdag 11 november
 Donderdag 18 november
 Donderdag 25 november

Hoe laat: 13:00 uur tot 15:45 uur
Waar: Rotterdamseweg 196, Delft 

Wanneer: Zaterdag 27 november
Donderdag 16 december

Hoe laat: 12:30 uur tot 15:00 uur
Waar: Rotterdamseweg 196, Delft 

Wanneer: Donderdag 28 oktober

Hoe laat: 14:30 uur tot 16:00 uur
Waar: Den Haag

Wanneer: Zondag 10 oktober

Hoe laat: 13:00 uur tot 15:00 uur
Waar: Roggeveenstraat 141 

Wanneer: Donderdag 7 oktober
Donderdag 14 oktober
Donderdag 21 oktober

 Donderdag 28 oktober 
 Donderdag 4 november
 Donderdag 11 november
 Donderdag 18 november
 Donderdag 25 november

Meer weten over 
de Volharding via 
onze vernieuwde 
website!
Sinds deze zomer beschikt de Vol-
harding over een volledig nieuwe 
website waar je alle informatie van 
de Volharding vindt en je de opgave 
voor onze activiteiten kunt regelen. 

Nieuw zijn onder meer:
1.  de Activiteitenkalender, waarin je 

alle details van de door ons geor-
ganiseerde reisjes, dagjes uit en 
workshops kunt lezen 

2.  de Vraag & Aanbod rubriek, waar-
in leden met elkaar tweedehands 
spullen kunnen verhandelen of bij-
voorbeeld een lift naar de dokter of 
ziekenhuis kan worden gevraagd

3.  de Vacaturebank voor vrijwilli-
gers, hierin zijn alle actueel open-
staande functies vinden waarvoor 
we enthousiaste en serieuze vrij-
willigers zoeken  

In het najaar zullen we gefaseerd 
nieuwe functionaliteiten introduce-
ren. Bijvoorbeeld je eigen ‘Mijn Vol-
harding’-omgeving waarin je alle ge-
ge vens van je eigen lidmaatschap kunt 
zien en wijzigen. Wanneer je bij ons 
spaart in het Depositofonds kun je di-
rect saldo en bijschrijvingen bekijken. 

We gaan er van uit dat we de komen-
de maanden ook weer meer leuke acti-
viteiten, reisjes, workshops en knut sel-
middagen kunnen gaan organiseren, 
die je dan kunt vinden op onze web-
site, in onze activiteitenkalen der en in 
onze email-nieuwsbrieven. 

Activiteiten waarbij je andere leden 
kunt ontmoeten, nieuwe vrienden en 
vriendinnen kunt opdoen of gewoon 
een gezellige en creatieve middag 
kunt hebben. Want de Volharding is 
er voor iedereen!

Ben je nog geen lid van de Volhar-
ding? Meld je dan nu aan als lid via 
het aanmeldformulier of via onze 
website. Zodat je je op kunt geven 
voor al onze activiteiten en gebruik 
kunt maken van alle diensten die wij 
onze leden te bieden hebben. Het 
lidmaatschap is gratis. Na aanmel-
ding ontvang je onze ledenpas, de 
Hofpas, waarmee je meteen kunt ge-
nieten van voordeel. 

Stadswandeling Den Haag

Brei en Haakochtend

Winter High Tea & 
Royal Delft Experience

Delfts Blauwe Lunch & 
Royal Delft Experience

Creatieve middagen voor iedereen

Arrangement

Arrangement
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op de historische binnentuin. Na de high tea gaat u op 
reis door de wereld van het eeuwenoude aardewerk. 
Tijdens een bezoek ontdekt u diverse ambachten in de 
fabriek, op de schilderszaal én in het museum. 

Handbeschilderde Delfts Blauwe kopjes... deze 
heerlijke lunch wordt helemaal geserveerd op het 
wereldberoemde aardewerk! Na de lunch gaat u op 
reis door de wereld van het eeuwenoude aardewerk. 
Tijdens een bezoek ontdekt u diverse ambachten in de 
fabriek, op de schilderszaal én in het museum. 
Kortom: geniet dit najaar nog van een oer-Hollandse 
én wereldberoemde lunch belevenis!

Tijdens de creatieve middagen kunt u een eigen 
kunstwerk maken onder begeleiding van de ervaren 
en betrokken kunstenares Miranda van Wilgen. 
Samen met anderen gaat u aan de slag in een 
gezellige en ongedwongen sfeer. Ervaring is niet 
nodig; iedereen kan op eigen niveau meedoen. 
Daarnaast heeft u van te voren keuze uit een aantal 
activiteiten. U kunt het zo gek niet bedenken of wij 
gaan het samen maken!

In de Haagse binnenstad zijn straten waar van alles 
bruist en gaande is. Chinatown, het Makerskwartier in 
de Boekhorststraat, allemaal de moeite waard om eens 
door te lopen en van dichterbij te bekijken. Ga mee met 
stadsgids Jacqueline Alders en zij laat het je allemaal 
zien! Na afl oop ga je genieten van een drankje met 
hapje bij Eten bij Werelds aan de gezellige Bierkade.

Hoe laat: 10:00 uur tot 12:00 uur
Waar: Roggeveenstraat 141 

Wanneer: Donderdag 7 oktober
Donderdag 14 oktober
Donderdag 21 oktober

 Donderdag 28 oktober 
 Donderdag 4 november
 Donderdag 11 november
 Donderdag 18 november
 Donderdag 25 november

Hoe laat: 13:00 uur tot 15:45 uur
Waar: Rotterdamseweg 196, Delft 

Wanneer: Zaterdag 27 november
Donderdag 16 december

Hoe laat: 12:30 uur tot 15:00 uur
Waar: Rotterdamseweg 196, Delft 

Wanneer: Donderdag 28 oktober

Hoe laat: 14:30 uur tot 16:00 uur
Waar: Den Haag

Wanneer: Zondag 10 oktober

Hoe laat: 13:00 uur tot 15:00 uur
Waar: Roggeveenstraat 141 

Wanneer: Donderdag 7 oktober
Donderdag 14 oktober
Donderdag 21 oktober

 Donderdag 28 oktober 
 Donderdag 4 november
 Donderdag 11 november
 Donderdag 18 november
 Donderdag 25 november

Meer weten over 
de Volharding via 
onze vernieuwde 
website!
Sinds deze zomer beschikt de Vol-
harding over een volledig nieuwe 
website waar je alle informatie van 
de Volharding vindt en je de opgave 
voor onze activiteiten kunt regelen. 

Nieuw zijn onder meer:
1.  de Activiteitenkalender, waarin je 

alle details van de door ons geor-
ganiseerde reisjes, dagjes uit en 
workshops kunt lezen 

2.  de Vraag & Aanbod rubriek, waar-
in leden met elkaar tweedehands 
spullen kunnen verhandelen of bij-
voorbeeld een lift naar de dokter of 
ziekenhuis kan worden gevraagd

3.  de Vacaturebank voor vrijwilli-
gers, hierin zijn alle actueel open-
staande functies vinden waarvoor 
we enthousiaste en serieuze vrij-
willigers zoeken  

In het najaar zullen we gefaseerd 
nieuwe functionaliteiten introduce-
ren. Bijvoorbeeld je eigen ‘Mijn Vol-
harding’-omgeving waarin je alle ge-
ge vens van je eigen lidmaatschap kunt 
zien en wijzigen. Wanneer je bij ons 
spaart in het Depositofonds kun je di-
rect saldo en bijschrijvingen bekijken. 

We gaan er van uit dat we de komen-
de maanden ook weer meer leuke acti-
viteiten, reisjes, workshops en knut sel-
middagen kunnen gaan organiseren, 
die je dan kunt vinden op onze web-
site, in onze activiteitenkalen der en in 
onze email-nieuwsbrieven. 

Activiteiten waarbij je andere leden 
kunt ontmoeten, nieuwe vrienden en 
vriendinnen kunt opdoen of gewoon 
een gezellige en creatieve middag 
kunt hebben. Want de Volharding is 
er voor iedereen!

Ben je nog geen lid van de Volhar-
ding? Meld je dan nu aan als lid via 
het aanmeldformulier of via onze 
website. Zodat je je op kunt geven 
voor al onze activiteiten en gebruik 
kunt maken van alle diensten die wij 
onze leden te bieden hebben. Het 
lidmaatschap is gratis. Na aanmel-
ding ontvang je onze ledenpas, de 
Hofpas, waarmee je meteen kunt ge-
nieten van voordeel. 

Stadswandeling Den Haag

Brei en Haakochtend

Winter High Tea & 
Royal Delft Experience

Delfts Blauwe Lunch & 
Royal Delft Experience

Creatieve middagen voor iedereen

Arrangement

Arrangement
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Mijn gegevens:

Naam en voorletters:  .......................................................................................................................................  M / V 
Adres:  ........................................................................................................................................................................................
Postcode: ............................................................  Woonplaats:  ......................................................................................
Geboortedatum:  .................................................................................................................................................................
E-mailadres:  ..........................................................................................................................................................................
Telefoonnummer(s):  ........................................................................................................................................................
Lidnummer (indien u reeds lid bent):  ..................................................................................................................

Vrijwilliger worden bij 
De Volharding?
Wilt u graag iets betekenen voor een ander en bent u één of meerdere 
dagdelen per week beschikbaar? Dan zijn wij op zoek naar u!

Wij zoeken vrijwilligers voor onderstaande functies. Wilt u een bijdrage 
leveren aan ons vrijwilligers-programma? Meld u dan aan via bijgaand 
formulier. Wij nodigen u daarna graag uit voor een kennismakingsgesprek 
om samen met u de mogelijkheden te bekijken en uw voorkeuren te 
bespreken.

❏ Ja, ik wil mij graag aanmelden als lid van De Volharding

❏ Ja, ik wil mij graag aanmelden als vrijwilliger bij De Volharding, 
 in de functie van:

❏  Blijmaker ❏  Administratie & Receptie ❏  Chauffeur

❏ Ja, ik wil mij graag aanmelden voor de volgende activiteit(en):
❏  Brei & Haakochtend (donderdagochtenden) 

  7 okt 14 okt 21 okt 28 okt*

  4 nov 11 nov 18 nov 25 nov*

❏  Creatieve Middag (donderdagmiddagen)
  7 okt 14 okt 21 okt 28 okt*

  4 nov 11 nov 18 nov 25 nov*

❏  Royal Delft:  Delfts Blauwe Lunch & Royal Delft Experience
  28 okt

❏  Royal Delft:  Winter High Tea & Royal Delft Experience
  27 nov 16 dec*

 *Omcirkel wat 
 van toepassing is

Stuur dit formulier in een gesloten envelop naar onderstaand adres 
(postzegel is niet nodig)
De Volharding Ledenadministratie
Antwoordnummer 891  |  2501 WK DEN HAAG

Aanmelden kan ook per e-mail naar: ledenadministratie@devolharding.nl of via 
telefoonnummer 070 - 221 05 80. Bij het aanmelden voor een van de activiteiten 
wordt u automatisch lid van De Volharding.

ADMINISTRATIE & RECEPTIE 
Onze administratieve vrijwilligers beantwoorden 
telefonische en schriftelijke vragen van onze leden, 
verlenen informatie over onze diensten en verzor-
gen andere licht administratieve werkzaamheden. 

Wij vragen voor deze functie:
• Kennis en enige vaardigheden op het gebied 
 van administratie en werken met een computer.
• Een representatieve telefoonstem.
•  Beschikbaarheid van 1 dag of 2 dagdelen in de 

week.

WIJ BIEDEN ONZE VRIJWILLIGERS:
• Een gezellige ongedwongen sfeer waar het 
 helpen van mensen centraal staat.
• Begeleiding en een korte training waar nodig.
• Een kleine (belastingvrije) vergoeding, ook als 
 u een uitkering heeft of reeds met pensioen bent.

Vul onderstaand formulier in en stuur het op of meld u 
aan via het e-mailadres of het telefoonnummer.

CHAUFFEURS
De Volharding heeft een samenwerkingsverband met 
Florence waarvoor onze vrijwillige chauffeurs dagelijks 
mensen vanuit de diverse verzorgingscentra naar bij-
voorbeeld een ontmoetingscentrum brengen. Wij zoeken 
chauffeurs voor verschillende locaties voor diverse dagen 
per week, aangepast aan uw beschikbaarheden en moge-
lijkheden. Belangrijk en verantwoordelijk werk waar wij 
vrijwilligers voor nodig hebben die om kunnen gaan met 
oudere cliënten, sommigen met een beperking. Wij rijden 
met moderne aangepaste Mercedes Sprinter (automaat)
bussen voor acht personen.

Wij vragen voor deze functie:
• Rijbewijs B
•  Beschikbaar voor 2 dagdelen. Ochtend van 
 8.00-10.00 uur. Middag van 15.00-17.00 uur
•  In het bezit van een mobiele telefoon, e-mail en/of 

Whatsapp in verband met de bereikbaarheid
• Ervaring met rolstoelvervoer is een pré

ONZE BLIJMAKERS
In ons Blijmaker-propramma zoeken we vrijwilligers 
die het leuk vinden om een paar uur in de week bij 
onze leden op bezoek te gaan. Onze Blijmakers staan 
klaar om blijdschap aan onze leden te schenken door 
middel van persoonlijke ondersteuning. Of het nu gaat 
om één maal per week of een keertje in de maand, 
veel is mogelijk en alles is bespreekbaar. Tijdens het 
bezoek wordt er een spelletje gedaan, een gesprek 
gevoerd, geholpen bij het doen van boodschappen, 
de administratie even op orde gebracht of een klein 
klusje verricht. Met uw persoonlijke voorkeuren wordt 
natuurlijk rekening gehouden.

Wij vragen voor deze functie:
• Mensen-mensen die het leuk vinden om een 
 ander mens te helpen
•  Met of zonder specifi eke vaardigheden. Een 

piano leraar kan, een ICT-specialist ook, maar het 
 belangrijkste is dat u graag iets vóór en mét uw 
 medemens doet.

Ja, ik wil mij graag aanmelden…
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e val van Barcelona op 26 janua-
ri 1939 vormde het begin van een 

razendsnelle opmars van de troepen van 
generaal Franco naar het noorden. Op 
meedogenloze wijze werden de vluchten-
de soldaten van het Republikeinse leger 
vermoord. Laagvliegende toestellen van 
het gevreesde Duitse Condorlegioen be-
stookten de vluchtende massa. Niet alleen 
soldaten vonden de dood, ook onschuldi-
ge burgers die maar één doel hadden: niet 
in handen vallen van de wraakzuchtige 
fascisten van generaal Franco.

Op 11 februari meldde het Friesch Dag-
blad dat volgens niet bevestigde berichten 
de troepen van Franco op de toppen van 
de bergen van Colera waren gesignaleerd. 
Dat gebeurde na ‘een stoutmoedige ma-
noeuvre’ in de buurt van het nabijgelegen 
Figueres. Pas later zou blijken wat zich 
had afgespeeld. Het Condorlegioen had 
het stadje aan de voet van de Pyreneeën 
tussen 20 januari en 7 februari met hulp 
van Italiaanse toestellen liefst achttien 
keer bestookt. Er vielen meer dan 280 do-

den en een derde van de stad lag in puin 
en vooral het stationskwartier had het 
moeten ontgelden. Vlakbij de weekmarkt 
dus waar ik vele jaren later tijdens mijn 
vakanties elke donderdag met de trein 
vanuit Colera naartoe boemelde.

De vliegtuigen hadden het louter op bur-
gers gemunt, er waren geen specifieke 
militaire doelen in de stad aanwezig. De 
enige reden voor de aanvallen vormde 
de aanwezigheid van de tienduizenden 
Spaanse vluchtelingen in het stadje, alle-

maal op weg naar de Franse grens. Het 
hoge aantal slachtoffers en de nietsont-
ziende aanpak van het Condorlegioen, 
deed denken aan de even massale aanval 
op onschuldige burgers van hetzelfde legi-
oen in april 1937 op het Baskische stadje 
Guernica. De in Frankrijk levende Spaan-
se schilder Picasso schiep naar aanleiding 
van deze op burgers gerichte vernietiging 
zijn wereldberoemde meesterwerk Guer-
nica. Zijn landgenoot Salvador Dali, nota 
bene geboren in Figueres, feliciteerde 
Franco in 1939 met diens overwinning.
In de Spaanse archieven ontdekte ik dat 
dezelfde vliegtuigen van het Condorlegi-
oen begin februari 1939 ook vernietigend 
hadden toegeslagen in de vlakte tussen 
Figueres en de bergen van Colera. Er ston-
den daar naar schatting 35 vliegtuigen van 
de Republikeinen opgesteld, startklaar om 
te vertrekken naar het veilige Frankrijk. 
De Duitse en Italiaanse toestellen vernie-
tigden op één ochtend nagenoeg alle Re-
publikeinse toestellen. Tijdens de gehele 
burgeroorlog verloor de Republikeinse 
luchtmacht niet zoveel vliegtuigen op één 

dag. Hetzelfde Condorlegioen gebruikte 
vervolgens tijdens de Tweede Wereldoor-
log de in Spanje opgedane ervaring aan 
diverse oorlogsfronten, zoals tijdens de 
Slag om Engeland.

Angst
De angst voor de dood dreef in Catalonië 
wanhopige vluchtelingen steeds verder 
naar het noorden. Vanuit Figueres konden 
zij kiezen uit twee vluchtroutes: recht-
streeks naar de grens bij La Jonquera of 
via de bergen naar Colera en daar bij Port-
bou de grens oversteken. Weer anderen 
stapten in bootjes, ook in Colera, om van 
daaruit Frankrijk te bereiken.

De treinen die het station van Colera pas-
seerden zaten overvol met vluchtelingen. 
Op één dag reden er drie treinen met elk 
naar schatting 1200 uitgeputte vluchte-
lingen. Niet veel later trok over de smal-
le hobbelige bergweg van Colera naar de 
Franse grens een reeks vrachtwagens met 
daarin 400 gewonde soldaten uit het zie-
kenhuis van Girona.

In het zomernummer 
van De Volharding Krant 
ging Jan van der Ven, 
journalist en lid van 
de ledenraad van de 
Cuvo, op zoek naar de 
geschiedenis van het 
dorp Colera, niet ver 
van de Spaans-Franse 
grens. Zijn speurtocht 
in nationale en 
internationale archieven 
bracht de Spaanse 
Burgeroorlog met één 
muisklik dichtbij.

Door Jan van der Ven

D

De schaduwzijden van 
de Spaanse zon (3 en slot)

Naar schatting 500.000 Spaanse vluchte-
lingen staken in amper twee weken tijd in 
het noordoosten van Catalonië de grens 
over, waarvan 100.000 via de bergachti-
ge slingerweg van Colera naar Portbou en 
vervolgens het Franse grensplaatsje Cer-
bère. Eerst waren het burgers maar toen 
de druk onhoudbaar werd, mochten ook 
Republikeinse soldaten de Franse grens 
passeren nadat ze hun wapens hadden 
ingeleverd.

De honderdduizenden ontheemden wer-
den ondergebracht in haastig gebouwde 
kampen, vaak net over de grens. Voor-
malige soldaten werden gescheiden van 
de rest, de Franse regering zag in hen 
vooral een bedreiging voor de stabiliteit 
omdat het vaak mannen waren afkom-
stig communistische of anarchistische 
gevechtseenheden. De omstandigheden 
waaronder de vluchtelingen leefden wa-
ren verschrikkelijk. Door de winterse kou 
groeven mannen gaten in de grond, om zo 
een beetje beschut te zijn tegen de ijskou-
de wind uit de besneeuwde Pyreneeën.

De in Zuid-Frankrijk geïnterneerde Span-
jaarden zaten uiteindelijk als ratten in de 
val. Een terugkeer naar Spanje was onmo-
gelijk en dat gold vooral voor de ex-mili-
tairen die tegen Franco hadden gestreden. 

De val klapte genadeloos dicht toen Hit-
ler in de zomer van 1940 Frankrijk bin-
nenviel. Het zuidelijk deel van Frankrijk 
kwam onder het gezag van het met de 
Duitsers collaborerende Vichy-regime te 
staan. Veel Spanjaarden die hoopten op 
een veilige toekomst in het zuiden van 
Frankrijk werden als dwangarbeider inge-
zet bij de bouw van bijvoorbeeld het Fran-
se deel van de Atlantikwall.

Toen in 1942 de Duitsers de Vichy-rege-
ring opzij schoven, werd de situatie voor 
de Spaanse gevangenen nog benarder. 
Uiteindelijk zijn naar schatting 10.000 van 
de naar Frankrijk gevluchte Spanjaarden 
naar Duitse kampen getransporteerd. Het 
ging vooral om communisten en anarchis-
ten. Het merendeel overleefde deze kam-
pen niet. 

Mauthausen
Een ervan, zo vond ik in Spaanse archie-
ven, was de 51-jarige Ignasi Fabregat 
Calatayud uit het grensdorp Portbou. Hij 
had de pech dat hij als linkse soldaat deel 
uitmaakte van het officiële leger van de 
democratisch gekozen Tweede Spaanse 
Republiek dat streed tegen de troepen-
macht van Franco. Hij stak in 1939 als 
zovelen de Franse grens over en werd van 
daaruit later op transport gesteld naar een 
concentratiekamp van de Duitsers. Hij 
overleed op 25 juli 1941 in het concen-
tratiekamp Mauthausen. ‘Slachtoffer van 
het nazisme’, stond in het document dat ik 
hierover vond. ◆

‘Verslag van 
de vlucht van 
duizenden 
Spanjaarden 
naar Frankrijk’
De buitenlandredactie van het Haag-
se dagblad Het Vaderland, gevestigd 
aan de Parkstraat, volgde de interna-
tionale ontwikkelingen rond de laat-
ste fase van de Spaanse Burgeroorlog 
op de voet. Toen de redactie vanuit 
Parijs een verhaal aangeboden kreeg 
over de verschrikkingen die vluchten-
de Spanjaarden moesten doormaken 
op weg naar de Franse grens, werd 
niet geaarzeld. Het ooggetuigenver-
slag werd op pagina twee van de edi-
tie van zondag 29 januari afgedrukt. 

Het verslag over de vlucht van hon-
derdduizenden Spanjaarden was 
opgetekend door een verslaggever 
van de Franse krant Le Soir. Hij was 
diep onder de indruk van wat hij op 
de wegen naar de grens aantrof. ‘De 
weg moet de drukste van de wereld 
zijn,’ noteerde hij, ‘alleen met aan-
houdend toeteren en rukken aan de 
sturen is het mogelijk vooruit te ko-
men. Daartoe is geduld vereischt, het 
uitdelen van sigaretten en vloeken 
om de zenuwen te bedaren.’

Hij vervolgde: ‘De massa is even dicht 
als bij het uitgaan van een schouw-
burg en men rijdt zonder licht. Op 
de bruggen willen de rijtuigen tege-
lijk passeren, waardoor onontwar-
bare opstoppingen ontstaan, die het 
noodig maken er een over de leuning 
te gooien, om zich een doortocht te 
banen.’ De nachtelijke taferelen op 
en rond de vluchtwegen ontsnapten 
evenmin aan zijn aandacht. ‘Als de 
nacht valt, vlammen over de vlakte 
overal vuren op als in een Sint Jans-
nacht tusschen brandende braambos-
schen.’ Om er aan toe te voegen: ‘De 
hooge vlammen verlichten de Spaan-
se tragedie’.

De verslaggever voelde zich steeds 
machtelozer worden. Over zichzelf 
schrijft hij bijvoorbeeld: ‘De corres-
pondent in zijn auto roeit tegen den 
stroom op om te trachten Figueras 
te bereiken en uit te vinden hoe het 
met het leger staat.’ Even verderop 
schrijft hij: ‘Hij ontmoet een meisje 
van twaalf dat een zusje in haar ar-
men draagt. Zij zijn alleen op de we-
reld. Hij en de zijnen kunnen er niets 
aan doen, al namen zij gewonden op 
de treeplank of kinderen achter in 
het rijtuig mede.’  
Reageren? ventekst@wxs.nl

  Het laatste deel van zijn zoektocht.

Kind op de vlucht naar Frankrijk tijdens de Spaanse BurgeroorlogJan van der Ven

Spaanse vluchtelingen in een interneringskamp in Frankrijk

De chaotische terugtocht van de Republikeinen tegen het einde van 
de burgeroorlog. De Tweede Spaanse Republiek bestond niet meer

‘De vliegtuigen 
hadden het louter op 
burgers gemunt’

‘Salvador Dali, nota 
bene geboren in het 
gebombardeerde 
Figueres, feliciteerde 
Franco in 1939 met 
diens overwinning’
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e val van Barcelona op 26 janua-
ri 1939 vormde het begin van een 

razendsnelle opmars van de troepen van 
generaal Franco naar het noorden. Op 
meedogenloze wijze werden de vluchten-
de soldaten van het Republikeinse leger 
vermoord. Laagvliegende toestellen van 
het gevreesde Duitse Condorlegioen be-
stookten de vluchtende massa. Niet alleen 
soldaten vonden de dood, ook onschuldi-
ge burgers die maar één doel hadden: niet 
in handen vallen van de wraakzuchtige 
fascisten van generaal Franco.

Op 11 februari meldde het Friesch Dag-
blad dat volgens niet bevestigde berichten 
de troepen van Franco op de toppen van 
de bergen van Colera waren gesignaleerd. 
Dat gebeurde na ‘een stoutmoedige ma-
noeuvre’ in de buurt van het nabijgelegen 
Figueres. Pas later zou blijken wat zich 
had afgespeeld. Het Condorlegioen had 
het stadje aan de voet van de Pyreneeën 
tussen 20 januari en 7 februari met hulp 
van Italiaanse toestellen liefst achttien 
keer bestookt. Er vielen meer dan 280 do-

den en een derde van de stad lag in puin 
en vooral het stationskwartier had het 
moeten ontgelden. Vlakbij de weekmarkt 
dus waar ik vele jaren later tijdens mijn 
vakanties elke donderdag met de trein 
vanuit Colera naartoe boemelde.

De vliegtuigen hadden het louter op bur-
gers gemunt, er waren geen specifieke 
militaire doelen in de stad aanwezig. De 
enige reden voor de aanvallen vormde 
de aanwezigheid van de tienduizenden 
Spaanse vluchtelingen in het stadje, alle-

maal op weg naar de Franse grens. Het 
hoge aantal slachtoffers en de nietsont-
ziende aanpak van het Condorlegioen, 
deed denken aan de even massale aanval 
op onschuldige burgers van hetzelfde legi-
oen in april 1937 op het Baskische stadje 
Guernica. De in Frankrijk levende Spaan-
se schilder Picasso schiep naar aanleiding 
van deze op burgers gerichte vernietiging 
zijn wereldberoemde meesterwerk Guer-
nica. Zijn landgenoot Salvador Dali, nota 
bene geboren in Figueres, feliciteerde 
Franco in 1939 met diens overwinning.
In de Spaanse archieven ontdekte ik dat 
dezelfde vliegtuigen van het Condorlegi-
oen begin februari 1939 ook vernietigend 
hadden toegeslagen in de vlakte tussen 
Figueres en de bergen van Colera. Er ston-
den daar naar schatting 35 vliegtuigen van 
de Republikeinen opgesteld, startklaar om 
te vertrekken naar het veilige Frankrijk. 
De Duitse en Italiaanse toestellen vernie-
tigden op één ochtend nagenoeg alle Re-
publikeinse toestellen. Tijdens de gehele 
burgeroorlog verloor de Republikeinse 
luchtmacht niet zoveel vliegtuigen op één 

dag. Hetzelfde Condorlegioen gebruikte 
vervolgens tijdens de Tweede Wereldoor-
log de in Spanje opgedane ervaring aan 
diverse oorlogsfronten, zoals tijdens de 
Slag om Engeland.

Angst
De angst voor de dood dreef in Catalonië 
wanhopige vluchtelingen steeds verder 
naar het noorden. Vanuit Figueres konden 
zij kiezen uit twee vluchtroutes: recht-
streeks naar de grens bij La Jonquera of 
via de bergen naar Colera en daar bij Port-
bou de grens oversteken. Weer anderen 
stapten in bootjes, ook in Colera, om van 
daaruit Frankrijk te bereiken.

De treinen die het station van Colera pas-
seerden zaten overvol met vluchtelingen. 
Op één dag reden er drie treinen met elk 
naar schatting 1200 uitgeputte vluchte-
lingen. Niet veel later trok over de smal-
le hobbelige bergweg van Colera naar de 
Franse grens een reeks vrachtwagens met 
daarin 400 gewonde soldaten uit het zie-
kenhuis van Girona.

In het zomernummer 
van De Volharding Krant 
ging Jan van der Ven, 
journalist en lid van 
de ledenraad van de 
Cuvo, op zoek naar de 
geschiedenis van het 
dorp Colera, niet ver 
van de Spaans-Franse 
grens. Zijn speurtocht 
in nationale en 
internationale archieven 
bracht de Spaanse 
Burgeroorlog met één 
muisklik dichtbij.

Door Jan van der Ven

D

De schaduwzijden van 
de Spaanse zon (3 en slot)

Naar schatting 500.000 Spaanse vluchte-
lingen staken in amper twee weken tijd in 
het noordoosten van Catalonië de grens 
over, waarvan 100.000 via de bergachti-
ge slingerweg van Colera naar Portbou en 
vervolgens het Franse grensplaatsje Cer-
bère. Eerst waren het burgers maar toen 
de druk onhoudbaar werd, mochten ook 
Republikeinse soldaten de Franse grens 
passeren nadat ze hun wapens hadden 
ingeleverd.

De honderdduizenden ontheemden wer-
den ondergebracht in haastig gebouwde 
kampen, vaak net over de grens. Voor-
malige soldaten werden gescheiden van 
de rest, de Franse regering zag in hen 
vooral een bedreiging voor de stabiliteit 
omdat het vaak mannen waren afkom-
stig communistische of anarchistische 
gevechtseenheden. De omstandigheden 
waaronder de vluchtelingen leefden wa-
ren verschrikkelijk. Door de winterse kou 
groeven mannen gaten in de grond, om zo 
een beetje beschut te zijn tegen de ijskou-
de wind uit de besneeuwde Pyreneeën.

De in Zuid-Frankrijk geïnterneerde Span-
jaarden zaten uiteindelijk als ratten in de 
val. Een terugkeer naar Spanje was onmo-
gelijk en dat gold vooral voor de ex-mili-
tairen die tegen Franco hadden gestreden. 

De val klapte genadeloos dicht toen Hit-
ler in de zomer van 1940 Frankrijk bin-
nenviel. Het zuidelijk deel van Frankrijk 
kwam onder het gezag van het met de 
Duitsers collaborerende Vichy-regime te 
staan. Veel Spanjaarden die hoopten op 
een veilige toekomst in het zuiden van 
Frankrijk werden als dwangarbeider inge-
zet bij de bouw van bijvoorbeeld het Fran-
se deel van de Atlantikwall.

Toen in 1942 de Duitsers de Vichy-rege-
ring opzij schoven, werd de situatie voor 
de Spaanse gevangenen nog benarder. 
Uiteindelijk zijn naar schatting 10.000 van 
de naar Frankrijk gevluchte Spanjaarden 
naar Duitse kampen getransporteerd. Het 
ging vooral om communisten en anarchis-
ten. Het merendeel overleefde deze kam-
pen niet. 

Mauthausen
Een ervan, zo vond ik in Spaanse archie-
ven, was de 51-jarige Ignasi Fabregat 
Calatayud uit het grensdorp Portbou. Hij 
had de pech dat hij als linkse soldaat deel 
uitmaakte van het officiële leger van de 
democratisch gekozen Tweede Spaanse 
Republiek dat streed tegen de troepen-
macht van Franco. Hij stak in 1939 als 
zovelen de Franse grens over en werd van 
daaruit later op transport gesteld naar een 
concentratiekamp van de Duitsers. Hij 
overleed op 25 juli 1941 in het concen-
tratiekamp Mauthausen. ‘Slachtoffer van 
het nazisme’, stond in het document dat ik 
hierover vond. ◆

‘Verslag van 
de vlucht van 
duizenden 
Spanjaarden 
naar Frankrijk’
De buitenlandredactie van het Haag-
se dagblad Het Vaderland, gevestigd 
aan de Parkstraat, volgde de interna-
tionale ontwikkelingen rond de laat-
ste fase van de Spaanse Burgeroorlog 
op de voet. Toen de redactie vanuit 
Parijs een verhaal aangeboden kreeg 
over de verschrikkingen die vluchten-
de Spanjaarden moesten doormaken 
op weg naar de Franse grens, werd 
niet geaarzeld. Het ooggetuigenver-
slag werd op pagina twee van de edi-
tie van zondag 29 januari afgedrukt. 

Het verslag over de vlucht van hon-
derdduizenden Spanjaarden was 
opgetekend door een verslaggever 
van de Franse krant Le Soir. Hij was 
diep onder de indruk van wat hij op 
de wegen naar de grens aantrof. ‘De 
weg moet de drukste van de wereld 
zijn,’ noteerde hij, ‘alleen met aan-
houdend toeteren en rukken aan de 
sturen is het mogelijk vooruit te ko-
men. Daartoe is geduld vereischt, het 
uitdelen van sigaretten en vloeken 
om de zenuwen te bedaren.’

Hij vervolgde: ‘De massa is even dicht 
als bij het uitgaan van een schouw-
burg en men rijdt zonder licht. Op 
de bruggen willen de rijtuigen tege-
lijk passeren, waardoor onontwar-
bare opstoppingen ontstaan, die het 
noodig maken er een over de leuning 
te gooien, om zich een doortocht te 
banen.’ De nachtelijke taferelen op 
en rond de vluchtwegen ontsnapten 
evenmin aan zijn aandacht. ‘Als de 
nacht valt, vlammen over de vlakte 
overal vuren op als in een Sint Jans-
nacht tusschen brandende braambos-
schen.’ Om er aan toe te voegen: ‘De 
hooge vlammen verlichten de Spaan-
se tragedie’.

De verslaggever voelde zich steeds 
machtelozer worden. Over zichzelf 
schrijft hij bijvoorbeeld: ‘De corres-
pondent in zijn auto roeit tegen den 
stroom op om te trachten Figueras 
te bereiken en uit te vinden hoe het 
met het leger staat.’ Even verderop 
schrijft hij: ‘Hij ontmoet een meisje 
van twaalf dat een zusje in haar ar-
men draagt. Zij zijn alleen op de we-
reld. Hij en de zijnen kunnen er niets 
aan doen, al namen zij gewonden op 
de treeplank of kinderen achter in 
het rijtuig mede.’  
Reageren? ventekst@wxs.nl

  Het laatste deel van zijn zoektocht.

Kind op de vlucht naar Frankrijk tijdens de Spaanse BurgeroorlogJan van der Ven

Spaanse vluchtelingen in een interneringskamp in Frankrijk

De chaotische terugtocht van de Republikeinen tegen het einde van 
de burgeroorlog. De Tweede Spaanse Republiek bestond niet meer

‘De vliegtuigen 
hadden het louter op 
burgers gemunt’

‘Salvador Dali, nota 
bene geboren in het 
gebombardeerde 
Figueres, feliciteerde 
Franco in 1939 met 
diens overwinning’
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Napraten, troosten en ontmoeten
in een gastvrije omgeving

Wellicht het mooiste crematorium van Den Haag en Zuid-Holland. Een intiem 
gebouw te midden van de duinen en de bomen van Den Haag.

Een grote ruimte met uitgebreide mogelijkheden voor een afscheidsreceptie 
luxe, uitgebreid of to the point. Voor de kleinere crematies is er ook de 

prelude afscheidssalon.

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

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

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

www.crematoriumhaagseduinen.nl


