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De vergelijking 

met de VSAG 

gaat niet 

helemaal op, 

maar al in 1919 

was er bij de 

gemeente        

’s-Gravenhage 

een vereniging 

die activiteiten 

organiseerde 

zodat de 

ambtenaren 

zich konden  

ontspannen.  

Drie belastingambtenaren 

richtten de vereniging op met 

de naam: ‘Haagse Gemeente 

Ambtenaren’ (H.G.A.). Net als 

de VSAG had de H.G.A. 

afdelingen. Begonnen werd met 

zwemmen, tennis, voetbal en 

toneel. 

 

Al vrij snel werd de 

belangstelling voor het 

lidmaatschap minder. Daarom 

mochten ook niet-ambtenaren 

lid worden. Hoewel dat er 

steeds meer werden bleef de 

vereniging ‘Haagse Gemeente 

Ambtenaren’ heten.  

In 1933 kwam er zelfs een 

turnafdeling bij. Maar na 

verloop van tijd redden de 

afdelingen het niet meer en 

bleef alleen de voetbalafdeling 

over, die in de Tweede 

Wereldoorlog gewoon 

doorspeelde.   

 

Voor andere ambtenaren van 

de gemeente verliep de oorlog 

echter dramatisch. Zij werden 

bij een razzia opgepakt, 

gearresteerd omdat ze joods of 

Jehova Getuige waren of in het 

verzet zaten en overleefden de 

verschrikkingen in de 

concentratiekampen niet. 

Hun namen staan op de 

herdenkingsmonumenten op 

het Trekvlietplein en in het 

stadhuis, waar zij elk jaar op    

4 mei worden herdacht. De 

VSAG is daar altijd bij en enkele 

bestuursleden leggen dan een 

bloemstuk. Door corona was dit 

vorig jaar niet mogelijk. Ook dit 

jaar zal het op het 

Trekvlietplein erg stil zijn en 

zijn er geen toespraken waarin 

namen van omgekomen 

ambtenaren worden genoemd.   

 

 
 

Beste 

VSAG-

ers 
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Namen zeggen echter niet veel. 

Belangrijker is de vraag welke 

personen bij die namen horen, 

wie zij waren, wat hen is 

overkomen en waarom. 

Daarom hebben we uitgebreid 

speurwerk gedaan. Uiteraard 

en vooral in het Haags 

Gemeentearchief, maar ook in 

andere oorlogsbronnen. Dat 

leverde aangrijpende informatie 

op die de namen en de daaraan 

verbonden dramatische 

gebeurtenissen een gezicht 

geeft.  

Daarmee hebben we aan de 

vooravond van 4 mei een 

bijzonder Journaal gemaakt. 

Het onderstreept dat we, ook 

als VSAG, onze collega’s van 

weleer die op gruwelijke wijze 

omkwamen, moeten blijven 

herdenken. Ook is er aandacht 

voor ambtenaren die de oorlog 

wel overleefden en onder NSB-

bewind moesten werken.  

‘Haagse Gemeente Ambtenaren’ 

overleefde de Tweede 

Wereldoorlog ook, maar ging in 

1962 door het steeds verder 

dalend aantal voetballende 

leden op in de 

voetbalvereniging S.V.G.T. 

Deze club was opgericht door 

de directeur van het Haags 

telefoonbedrijf zodat zijn 

ambtenaren zich buiten het 

werk konden ontspannen. Ook 

een soort VSAG dus.  

Overigens is er nog een Haagse 

Ambtenaren Schietvereniging. 

Net als H.G.A. destijds heeft 

ook deze vereniging geen 

ambtenaren meer als lid. De 

VSAG wel en elk jaar komen er 

nieuwe bij. 

Beste VSAG-ers, op 4 mei zijn 

we even stil. Ook door corona 

maken we -nog steeds- pas op 

de plaats. De behoefte om met 

elkaar wat leuks te doen is er 

ook nog steeds en steeds meer. 

Dat moet na de toediening van 

het vaccin tegen corona weer 

vaste prik worden! 

 

Leo Draisma 
 

voorzitter 
 



 5 

 

  Eerste 

  fietstocht  

  op 8 mei  

  naar Delft 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De fietstocht op zaterdag 8 mei gaat naar Delft, bekend om de 

grachten, de Oostpoort uit de 14e eeuw, het Marktplein met 

het stadhuis en de Oude Kerk met de ruim 108 meter hoge 

klokkentoren en de Porceleyne Fles. Coördinator Ton van der 

Linden durft het na het niet doorgaan van de tocht in maart en 

april in verband met corona nu wel aan. Hij kan er overigens 

zelf niet bij zijn en wordt vervangen door Cobi Bult. 

 

Om 10.00 uur wordt vertrokken vanaf zorgcentrum Houthaghe aan de 

Toon Dupuisstraat 10 in Den Haag. Afhankelijk van de mogelijkheden 

is de koffiestop in restaurant Knus in Delftse Hout of het Rieten Dak in 

Delft. Bij twijfel of de fietstocht gezien de weersomstandigheden 

doorgaat, kan worden gebeld met Cobi Bult, tel. 06 -315 61 660. 
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Aandacht voor de Nachtwacht en het Veluwse boerenleven 

 

Zomertocht  

misschien    

op 13 juli 
 

Als het met corona de goede kant op gaat denkt het bestuur 

eraan de zomertocht op dinsdag 13 juli te houden. De tocht 

naar Expo Madrid in Dalfsen met een presentatie over een 

kopie op ware grootte van de Nachtwacht van Rembrandt en 

het Veluws Museum Hagendoorns Plaatse in Epe dat in het 

teken staat van het boerenleven van een eeuw geleden op de 

Veluwe, zou vorig jaar als wintertocht op dinsdag 7 april 

worden gehouden. Door corona moest dit worden geschrapt. 

 

De bus vertrekt om 8.30 uur vanaf de vaste opstapplaats aan de 

Prinsessegracht bij de Herengracht. Na de ontvangst in Expo Madrid 

met koffie of thee en gebak wordt een presentatie gegeven bij de 

kopie in de oorspronkelijke afmeting van 3,90 x 4,80 meter van de 'De 

Nachtwacht', die gedurende vijf jaar is geschilderd. Daarna is er een 

koffietafel met kroket. Het Veluws Museum Hagedoorns Plaatse in Epe 

toont het boerenleven op de Veluwe en de klederdracht rond 1900. Na 

de rondleiding is er koffie of thee met een krentenwegge. De tocht 

wordt afgesloten met een diner in Tout le Monde in Pijnacker.  

 

De zomertocht kost € 66,--, voor een introducee € 76,--. De 

Museumkaart is niet van toepassing. Aanmelden kan tot uiterlijk        

16 juni bij bestuurslid Piet Grimme, tel. 070 - 399 15 59 of 

pgrimme@planet.nl. Op basis van de belangstelling en de stand van 

zaken rond corona wordt besloten of de tocht doorgaat. 

mailto:pgrimme@planet.nl
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Contributie over 2021 nog  

niet door iedereen betaald 
 

Leden en Vrienden van de VSAG die de contributie over 2021 

nog niet hebben betaald, wordt verzocht dat alsnog en met 

enige spoed te doen. Er wordt daarvoor geen factuur 

verzonden.  

 

De contributie voor een lid is € 8,-- en voor een Vriend € 12,--. Voor 

een man/vrouw/partner van een lid of een Vriend komt daar € 3,-- bij.  

Het betreffende bedrag moet worden overgemaakt naar banknummer 

NL95 INGB 0003 9305 93 ten name van penn. Ver. v. Senioren Ambt. 

Gem. 's-Gravenhage. Vermeld bij de betaling 'contributie 2021'.  

 

PERSONALIA 
 

Nieuwe leden/Vrienden:                   

dhr. J. van Ankum 

dhr. A.G.N. Dukker 

 

Overleden: 

dhr. C.P.A. Greve 

mevr. W.M.F. Fierens-Wösten 

dhr. N. Witmans                                        

dhr. H. Tellekamp Booland 

 

mevr. A.A. Heinen-Flokstra  

 

AGENDA 
 

8 mei: fietstocht, vertrek 10.00 uur vanaf zorgcentrum Houthaghe, 

Toon Dupuisstraat 10. 
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Grote 

legpuzzel                                              

maken in                                                              

ruimte 

VSAG 

Liefhebbers 

van het maken 

van een 

legpuzzel kunnen vanaf dinsdag 18 mei aan de slag in de 

ruimte van de VSAG, zaal 1.09, op de eerste etage van Zuid57 

in de Zuidlarenstraat. De puzzel telt liefst 5.000 stukjes 

waarmee de afbeelding van de Basilica della Salute en de vele 

gondels in Venetië in elkaar moet worden gezet.  

De enorme koepel van deze in 1687 geopende kerk die langs het Canal 

Grande staat, is een van de blikvangers van de stad. De doge van 

Venetië, de hoogste magistraat, beloofde een kerk ter ere van Maria te 

laten bouwen en de naam Salute (Gezondheid) te geven als de 

pestepidemie die in de zeventiende eeuw door Venetië waarde, snel 

ten einde zou zijn. Elk jaar in november wordt de overwinning op de 

pest in en om deze basiliek, die uit witte kalksteen is opgebouwd, 

gevierd. 

Veel leden van de VSAG zijn verwoede makers van legpuzzels. Er is 

daarom ook een druk ruilverkeer. Wie wil helpen de anderhalve meter 

brede en een meter hoge puzzel te leggen kan terecht op dinsdag 

vanaf 13.00 uur en op vrijdag vanaf 10.00 uur. Per keer is er plek voor 

maximaal vier leden. De dan geldende coronamaatregelen moeten 

worden nagekomen. Aanmelden kan bij VSAG-secretaris Leny Loke: 

tel. 070 - 366 96 70 of h.l.loke@hotmail.com. 

mailto:h.l.loke@hotmail.com


 10 

 

  Op 4 mei herdenking in WO II omgekomen ambtenaren  
                                            

Brief aan Mientje    

was het laatste       

levensteken 

van Simon Staal  
 

Simon Staal, in 1910 in 

Londen geboren, is een van 

de ambtenaren van de 

gemeente Den Haag die in de 

Tweede Wereldoorlog zijn 

omgekomen en op dinsdag   

4 mei op het Trekvlietplein 

worden herdacht. 

 

Hij was administrateur bij  

het toenmalige Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf en werd 

net als alle joodse ambtenaren bij de gemeente op 1 maart 

1941 door de Duitsers ontslagen.  

 

In het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort waar hij 

nummer 722 had en in blok 4B zat, schreef hij op 1 oktober 

1942 op het briefpapier van het kamp naar zijn verloofde 

Mientje van Rhenen. Het was zijn laatste levensteken. Hij 

overleed drie weken later in het concentratiekamp 

Mauthausen in Oostenrijk. De brief die Mientje aan hem had 

teruggeschreven, kwam als onbestelbaar retour.  
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Burgemeester  

en gemeente- 

secretaris  

leggen krans bij   

monumenten 

Trekvlietplein 
 

Simon Staal en 33 andere ambtenaren van het Electriciteitsbedrijf, het 

Gasbedrijf, de Reinigingsdienst en Gemeenteplantsoenen overleefden 

de Tweede Wereldoorlog niet omdat ze een joodse achtergrond 

hadden, in het verzet zaten, dwangarbeider waren of slachtoffer van 

mislukte V2-lanceringen en bombardementen.  

 

Direct na de bevrijding was er een initiatief voor een gedenkteken voor 

alle omgekomen ambtenaren van de gemeente, maar enkele diensten 

hadden al vergaande plannen voor een eigen gedenkteken. Drie 

plaquettes en een zuil werden in 2012 op het Trekvlietplein 

samengebracht.  

 

Daar kan de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei, net als vorig jaar, door 

corona niet doorgaan. Om toch stil te staan bij alle ambtenaren van de 

gemeente die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen, 

leggen burgemeester Jan van Zanen en gemeentesecretaris Ilma Merx 

een krans bij de monumenten op het Trekvlietplein.  

 

De video die hiervan wordt gemaakt en waarin ook aandacht wordt 

besteed aan de drie gedenkmonumenten in het stadhuis, is op 4 mei 

vanaf 14.30 uur online te zien. Op de website van de VSAG,  

https://www.vsag.nl, en op Facebook zal worden vermeld via welke link 

de video te zien zal zijn.  

https://www.vsag.nl/
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GEMEENTEPLANTSOENEN 

De meest linkse plaquette op het 

Trekvlietplein gedenkt tuinman Cornelis 

Geers. Hij was lid van de verzetsgroep 

Ordedienst. In het concentratiekamp 

Buchenwald overleed hij op 19 april 1945, 

een week na de bevrijding van het kamp, 

aan een ernstige ziekte. Van de medewerkers die na de razzia in 

november 1944 naar Duitsland moesten was hij de enige die niet 

terugkeerde. De plaquette werd kort na de oorlog opgehangen in het 

kantoor van de Plantsoenendienst aan de Gaslaan. Met de verhuizing 

in 1963 naar het Huygenspark verhuisde de plaquette mee. Daarna 

naar het Groenbedrijf in het Zuiderpark en in 2012 naar het 

Trekvlietplein. 

Vernieling                                                                                     

Directeur Doorenbos van de Gemeenteplantsoenen 

weigerde in 1942 in de Scheveningse Bosjes en de 

Bosjes van Pex “de plantsoenen om te hakken” voor 

de aanleg van een tankgracht als onderdeel van de 

Atlantikwall. Hij zag de sloop als landverraad. “Ik wil 

geen schootveld voor de bezetter maken, ik wil niet 

meewerken aan de vernieling van ’s-Gravenhage. 

Ongelukkigerwijze zijn er aannemers genoeg voor te vinden.”  

 

Doorenbos werd op 23 januari 1943 door NSB-burgemeester Westra 

ontslagen. Op 7 mei 1945 werd hij weer directeur. Een maand later 

schreef hij: “In de eerste anderhalf uur heb ik twintig NSB-ers en 

meelopers eruit gesmeten.” Dat hij daarmee last kreeg deerde hem 

niet. “Niet toegeven. Zij blijven eruit. Accepteert men dat niet dan ga ik 

zelf heen. Iedereen in de Dienst is tevreden met de ontslagen. Men 

vindt dat ik er nog wel een paar meer had kunnen nemen.” 
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GEMEENTELIJK ELECTRICITEITSBEDRIJF 
 

De middelste plaquette 

gedenkt de negen “Tijdens 

de Duitsche bezetting van 

1940 tot 1945 als gevolg 

van hun heldhaftig verzet, 

deportatie en 

oorlogsgeweld” 

omgekomen medewerkers 

van het toenmalige  

Gemeentelijk 

Electriciteitsbedrijf.  

 

De plaquette werd op        

7 december 1947 onthuld 

in de vestibule van het 

gebouw van het 

Gemeentelijk Energiebedrijf 

aan het De Constant 

Rebecqueplein. In 1996 

verhuisde de plaquette 

naar het gebouw van het GEB aan het 

Leeghwaterplein, in 2002 naar het nieuwe 

kantoor van het GEB aan de Loosduinseweg 

en in 2012 naar het Trekvlietplein.  

 

De plaquette is ontworpen door de landelijk 

bekende en in Den Haag wonende 

beeldhouwster Gra Rueb en was mogelijk 

door een geldinzameling onder het 

personeel. 



 15 

Een van de namen op de plaquette is Jacob Levie Montezinos, die 

wegens zijn joodse achtergrond op 1 maart 1941 bij het Gemeentelijk 

Electriciteitsbedrijf werd ontslagen. Hij was ook administrateur van het 

Joodsch Orkest uit Den Haag, dat uit werkloze joodse musici bestond. 

Onder leiding van dirigent Calman Hakker gaf het orkest op 

dinsdagavond 16 september 1941 met violist Herman Brill als solist op 

last van de Duitsers alleen voor joden het eerste en tevens laatste 

concert in gebouw Excelsior in de Zeestraat.  

 

In het Joodsche Weekblad was recensent Lou van Strien enthousiast 

over het orkest “dat zonder eenigen twijfel uitnemende indrukken 

heeft geschonken, zoowel ter zake van hetgeen men op dezen eersten 

avond wist te presenteren, als wat het karakter en de bedoelingen van 

dit musiceeren aangaat. Er wordt blijk gegeven van den ernstigen wil 

om goede muziek in verzorgde uitvoering te brengen.” 

 

Jacob Levie Montezinos van het Electriciteitsbedrijf werd met zijn 

vrouw en dochtertje op 13 maart 1943 in de gaskamer van Sobibor 

omgebracht. Vier maanden later kwam dirigent Calman Hakker 

eveneens in Sobibor om het leven, evenals zijn ouders en zijn zus.  
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Arnoldus Gabriël Broekhuizen, technisch opzichter, was 

actief in het verzet. Hij kwam terecht in het kamp 

Neuengamme, waar hij op 30 mei 1945 aan dysenterie 

overleed.  

 

Meteropnemer Albertus Johannes Kamstra zat ook in 

het verzet en belandde na de razzia op 21 november 

1944 in Den Haag als dwangarbeider in Kamp Rees. Bij zijn 

vluchtpoging werd hij doodgeschoten. Albert van der Rest overleed 

tijdens het bombardement van het Bezuidenhout en Johannes Kok was 

het slachtoffer van een verkeerd gelanceerde V-2.  

 

Spionage                                                                 

Hoofdambtenaar Willem Hendrik Herty zat in het verzet en werd door 

de krijgsraad van de Wehrmacht ter dood veroordeeld voor spionage, 

sabotage en wapenbezit. Op 29 juli werd hij nabij het kamp Amersfoort 

gefusilleerd.  

 

Levij Barend van Hoorn, assistent-monteur, werd op  

1 maart 1941 vanwege zijn joodse achtergrond 

ontslagen. Hij kwam op 21 januari 1943 in het 

vernietigingskamp Auschwitz om het leven.     

 

 

Opzichter Cornelis Jue was bij de Haagse Binnenlandse Strijdkrachten 

actief in het verzet. Onderduikers hielp hij aan levensmiddelenbonnen. 

Nadat hij was verraden werd hij opgepakt en in het 

Oranjehotel in Scheveningen gevangen gezet. Als 

represaille voor een mislukte aanslag op Rauter, de 

hoogste SS-er in Nederland, in de nacht van 6 op 7 

maart 1945 bij de Woeste Hoeve in Apeldoorn, werd 

hij op 8 maart op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd. 
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GEMEENTELIJK GASBEDRIJF 
 

De derde plaquette gedenkt de medewerkers van het Gemeentelijk 

Gasbedrijf die “bezweken door Duitsch geweld” en werd op 3 mei 1946 

bij het Gasbedrijf op het Trekvlietplein onthuld. Cornelis Landmeter, 

elektricien, moest als dwangarbeider naar een vliegtuigfabriek in 

Berlijn-Schönefeld. Bij een bombardement door de geallieerden op    

22 maart 1945 overleed hij. Omdat hij joods was werd Samuel Moses 

op 1 maart 1941 ontslagen en in Auschwitz omgebracht.  

 

Ook Aäron Fresco werd 

ontslagen omdat hij jood was. Hij 

werd met zijn vrouw naar 

Auschwitz gedeporteerd waar ze 

met hun zoon, schoondochter en 

drie kleinkinderen op 26 februari 

1943 om het leven werden 

gebracht.  

 

Abraham Fresco, machinist, werd op 1 maart 1941 ontslagen en op 22 

oktober 1942 in Auschwitz omgebracht. Hoewel er twee slachtoffers 

met de naam A. Fresco zijn staat de naam maar één keer op de 

plaquette.  
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Maarten van der Zwan werd tewerkgesteld in Tecklenburg-Leeden bij 

de aanleg van een spoorweg. Bij een bombardement op 7 februari 

1945 kwam hij om. Drie medewerkers van het Gemeentelijk Gasbedrijf 

die tijdens de razzia van 21 november 1944 waren opgepakt, 

overleden in het strafkamp Kahla. Jacob van Driel waarschijnlijk door 

dysenterie, evenals gasstoker Gerrit Dekker. Tuberculose was de 

doodsoorzaak van werkman Martinus Dijkhuijzen.  

 

Isaac Abraham de Beer, administratief ambtenaar, werd op 1 maart 

1941 ontslagen en kwam om in Auschwitz. Jan Bronmeijer, die leerling 

machinist was, zat in het verzet. Ook hij werd wegens de mislukte 

aanslag op SS-officier Rauter op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd.  

 

Bombardement                                                                        

Jacob van Dien, metaalbewerker/bankwerker, was Jehova’s Getuige en 

werd daarom op 8 september 1942 gearresteerd en overgebracht naar 

kamp Neuengamme. Tijdens het transport naar een ander kamp kwam 

hij bij een bombardement door de Britse luchtmacht om het leven.  

Bode Fransiscus Hubertus van Grondelle werd tijdens de razzia in 

november 1944 in Den Haag opgepakt. Door mishandelingen van de 

kampbeul overleed hij in het Duitse strafkamp Ohrbeck.  

Schrijver 2e klasse Louis Joel werd wegens zijn joodse achtergrond op 

1 maart 1941 ontslagen en meldde zich als vrijwilliger bij het Joodse 

Weeshuis in de Pletterijstraat. Toen de weeskinderen en het personeel 

op transport moesten ging hij vrijwillig mee, ook al was hij zich bewust 

wat hem te wachten stond. Hij werd in Sobibor omgebracht.  

Zijn collega Cornelis van den Oever werd wegens zijn activiteiten in het 

verzet naar het concentratiekamp Sylt op het Kanaaleiland Alderny 

overgebracht. Hij werd volgens de SS bij een vluchtpoging 

neergeschoten. Getuigen zeiden echter dat hij als represaille voor een 

gevangenenopstand in een van de treinwagens was neergeschoten. 
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Arie Cornelis Oors, tijdelijk bankwerker, werd 

tijdens de razzia van 21 november 1944 in Den 

Haag opgepakt en kwam bij een brand in Kamp 

Rees waar hij dwangarbeider was, om het leven.  

 

Ook Rudolf Ruys, tijdelijk crisisambtenaar, werd bij 

deze razzia opgepakt en in enkele plaatsen in Duitsland aan het werk 

gesteld. Hij was zo ernstig verzwakt dat hij in de 

ziekeninrichting Gremberger-Wald bij Keulen terecht 

kwam. Door terugtrekkende Duitse troepen werd hij 

geëxecuteerd. Alexander van Tijn, administratief 

ambtenaar, werd op 1 maart 1941 ontslagen en op 

14 januari 1943 in Auschwitz omgebracht. 

 

GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST 
 

De zuil die de zeven omgekomen medewerkers van de Gemeentelijke 

Reinigingsdienst gedenkt, werd op 1 juli 1946 onthuld bij de viering 

van het   

75-jarige 

bestaan van 

de dienst. 

De namen 

waren in de 

zuil gehakt. 

Later zijn ze 

aangebracht 

op een 

plaquette, 

die aan de 

zuil is 

bevestigd. 
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Een van de namen op de 

plaquette is Wilhelmus 

Kettenis. Hij was een tijdelijke 

arbeidskracht. Een maand na 

zijn aankomst in de barakken 

bij Friedrichshafen werd hij 

ziek en overleed op 9 juni 

1942. 

 

Straatveger Gerrit Zieren 

werkte mee aan het illegale 

blad 'Op Wacht' en werd op   

31 maart 1944 door verraad 

gearresteerd. Hij werd 

veroordeeld tot twee jaar 

tuchthuis en belandde in 

verschillende strafkampen waar 

het leven zeer zwaar was. Hij 

zou zijn eerste en pas geboren 

kleinkind nooit zien, want hij 

overleed op 9 november 1944 

in het strafkamp Rollwald aan dysenterie en zware mishandeling. 

Bombardement                                                                              

Willem Meindert van der Wal was crisisambtenaar. Hij woonde op de 

Laan van Nieuw Oost Indië in het Bezuidenhout, dat op 3 maart 1945 

per vergissing door de Royal Air Force werd gebombardeerd in een 

poging de Duitse V2 raketten in het Haagse Bos uit te schakelen. 

Daarbij raakte hij ernstig gewond en overleed in het ziekenhuis van 

Voorburg. Zijn collega Heinrich George Wessel werd ook door het 

bombardement getroffen. Hij liep eveneens ernstige verwondingen op 

en overleed dezelfde dag in het ziekenhuis. 
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                                                   (Foto Haags Gemeentearchief)                                                                     

Tijdens een razzia in Leiden op 13 januari 1945 werd Wilhelmus Marie 

Rotteveel om half zes ’s middags doodgeschoten. Hij werkte op het 

kantoor en was ook secretaris van het muziekkorps van de 

Reinigingsdienst, de harmonie  ‘Door Muziek Verbonden’.  

Steniging                                                                                        

Eduard Cornelis Schwencke was lid van de 

verzetsgroep Oranjewacht en kwam om in het 

concentratiekamp Natzweiler in Frankrijk. De officiële 

verklaring voor zijn dood was een hartverlamming, 

maar uit archiefstukken van een ooggetuige zou 

blijken dat medegevangenen hem op bevel van de 

bewakers moesten stenigen.  

Frederik Johan Marie Hanjoel was schrijver 2e klas en werd bij de 

razzia van 21 november 1944 in Den Haag opgepakt. Hij werd te werk 

gezet bij de haven van Hamburg, waar hij bij een bombardement door 

de geallieerden om het leven kwam. 
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DIENST DER GEMEENTEWERKEN 

 

 

   “Weg met Hitler” 
 

Levie Barbier,  

een gewone  

jongen uit de  

Schilderswijk 
 

Levie Barbier werkte in  

de Tweede Wereldoorlog  

bij de Dienst der  

Gemeentewerken.  

Hij was een gewone  

jongen uit de Schilderswijk, die met 99 collega’s van de 

bezetter in Duitsland moest werken.  

 

Het was duidelijk wat hij daarvan vond. “Weg met Hitler”  

kalkte hij op de muur van de Zahnradfabrik. Hij werd 

gearresteerd en in Berlijn tijdens een van de ‘bloednachten 

van Plötzensee’ in de strafgevangenis opgehangen. 

 

Zijn naam staat met die van de andere slachtoffers van 

Gemeentewerken op een gedenkmonument in het stadhuis.   

Twee andere monumenten gedenken de omgekomen 

ambtenaren van de Gemeentesecretarie en de Dienst 

Maatschappelijk Hulpbetoon. 
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Levie Barbier werd op 15 oktober 1921 geboren en groeide op in een 

eenvoudig gezin dat in de Rembrandtstraat in de Schilderswijk 

woonde. Voor de oorlog volgde hij een bakkersopleiding, maar hij kon 

in de crisistijd als bakker geen werk vinden. Uiteindelijk kreeg hij een 

baan als expeditieknecht bij Gemeentewerken.   

Al snel na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog moesten alle 

ambtenaren van de gemeente Den Haag met een joodse achtergrond 

zich laten registreren. Levie Barbier had een joodse moeder, maar dit 

was waarschijnlijk niet bekend bij de gemeente. In maart 1941 kregen 

alle ambtenaren met twee of meer joodse grootouders ontslag.  

Levie Barbier bleef doorwerken, maar ontkwam niet aan de Duitse 

arbeidsinzet omdat de Duitse bezetter in mei 1942 tien procent van het 

Haagse ambtelijke apparaat voor gedwongen arbeid in Duitsland 

vorderde. Dit betekende dat 150 werklieden van Gemeentewerken 

naar Duitsland moesten. Dat kon tot 100 worden teruggebracht. Vooral 

jonge medewerkers zonder gezin zouden worden uitgezonden.  

Ongenoegen                                                                                

Op 24 mei deelde de 

directeur van 

Gemeentewerken, ir. 

W. van der Vegt, de 

voor de arbeidsinzet 

bestemde 

personeelsleden onder 

wie veel grondwerkers 

en stratenmakers, in 

een toespraak het 

gedwongen vertrek 

naar Duitsland mede. 

Luidkeels maakten ze hun ongenoegen daarover kenbaar.  
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Levie Barbier vertrok op 4 juni 1942 naar Friedrichshafen en kwam 

terecht bij de Zahnradfabrik AG, waar onderdelen voor zware 

voertuigen werden vervaardigd. Hij had weinig op met zijn Duitse 

werkgever en liet dit regelmatig merken. Nadat hij eind februari 1943 

in de fabriek opschriften met protesten tegen het Naziregime had 

aangebracht, werd hij gearresteerd.  

Volgens de aanklacht had hij op de muren in een van de werkhallen 

met grote letters leuzen tegen de Duitsers had geschreven: ‘weg met 

Hitler’ en daaronder een galg met een daaraan bungelend hakenkruis, 

‘Lang leve Holland’, ‘Oranje Boven’ met daarnaast een karikatuur van 

Hitler, ‘Zoolang het water in de zee vliet, zoolang vergaat ons Holland 

niet’, ‘Iedere Hollander blijft zijn landje trouw’, ‘Ik hou van Holland’ en 

‘Duitsland zal nooit ons Vaderland worden’. 

Hoogverraad                                                                                

Het Volksgerichtshof in Berlijn veroordeelde hem wegens hoogverraad 

ter dood. In afwachting van de voltrekking van zijn vonnis kwam hij 

terecht in de strafgevangenis van Plötzensee in Berlijn. Bij een 

bombardement in september 1943 werd de gevangenis zwaar 

beschadigd. Om ruimte maken voor nieuwe gevangenen werden 

tijdens de ‘bloednachten van Plötzensee’ meer dan 250 slachtoffers 

van het Naziregime opgehangen. Levie Barbier van Gemeentewerken 

was een van hen.  

Zijn collega Frederik Willems zat in het verzet en verspreidde illegale 

kranten zoals de Waarheid. Hij overleed in het concentratiekamp 

Dachau. Stratenmaker Pieter Sieuwerts overleefde Friedrichshafen wel 

omdat hij ziek terug naar Den Haag ging. Bij het bombardement van 

de geallieerden kwam hij echter om het leven. Dirk Johannes van 

Polen, ook stratenmaker, was bij een bombardement van Saarbrücken 

op 11 mei 1944 een van de slachtoffers. Twee dagen eerder was hij 23 

jaar geworden. 
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Bij Gemeentewerken spraken ambtenaren al in 1944 over het 

oprichten van een speciaal gedenkteken voor hun collega’s die bij 

gevechten in mei 1940, de bombardementen op Den Haag en de 

arbeidsinzet waren omgekomen. Na de oorlog zorgde een comité voor 

de inzameling van het daarvoor 

benodigde geld. 

Op het terrein van Gemeentewerken 

aan het Groenewegje onthulde 

wethouder Van den Oever op 22 mei 

1948 onder zeer grote belangstelling 

het gedenkteken. Sinds de verhuizing 

van Gemeentewerken, nu de Dienst 

Stadsbeheer, hangt de plaquette met 

de namen van Levie Barbier en 

dertien andere oorlogsslachtoffers in 

het stadhuis.                         

(Foto’s Haags Gemeentearchief) 
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GEMEENTESECRETARIE 

Het initiatief voor de bronzen plaquette in het stadhuis die de 25 

omgekomen ambtenaren van de Gemeentesecretarie herdenkt, kwam 

van mr. dr. J.J. Boasson bij zijn afscheid als gemeentesecretaris in 

1947. Als geschenk dat de medewerkers hem wilden aanbieden, koos 

hij een gedenkplaat ter nagedachtenis aan de ambtenaren van de 

Gemeentesecretarie die de oorlog niet hadden overleefd.  

De gedenkplaat werd ontworpen door architect Luthmann, die ook het 

ontwerp van het stadhuis op het Burgemeester De Monchyplein op zijn 

naam had staan en op 4 mei 1949 in het oude stadhuis aan de 

Dagelijkse Groenmarkt door Boasson onthuld. Daarna hing de 

gedenkplaat in het stadhuis aan het Burgemeester de Monchyplein en 

nu in het stadhuis aan het Spui.                                                                                             
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Een van de namen op de plaquette is 

Gesina Huisman-Moses. Zij was typiste 

en werd op 1 maart 1941 met alle 

andere joodse ambtenaren bij de 

gemeente door de Duitsers ontslagen. 

Op 15 april 1943, vlak voor haar 

deportatie, trouwde zij met Ephraim 

Huisman. Zij overleed in het 

vernietigingskamp Sobibor. Margaretha 

Middelraad kwam bij het bombardement 

van het Bezuidenhout met haar broer om 

het leven.  

 

Paul Weber werkte bij de Burgerlijke 

Stand en haalde kaarten van mensen met een joodse achtergrond uit 

het bevolkingsregister en zorgde er zo voor dat ze verdwenen. Dankzij 

hem kregen veel mensen een aanstelling als tijdelijk ambtenaar bij de 

distributiedienst onder wie een zoon van oud-premier Willem Drees. Bij 

het saboteren van de tweede distributiekaart die de Duitsers in 1943 

invoerden zodat de vele valse distributiekaarten niet meer konden 

worden gebruikt, speelde hij een grote rol. Ook zat hij in het verzet.  

 

Verhoor                                                               

Op 20 april 1944 werd hij gevangen genomen nadat in 

Amsterdam een joodse vrouw die met twee illegale 

persoonsbewijzen was opgepakt, tijdens het verhoor 

zijn naam had genoemd. Via de Scheveningse 

gevangenis en kamp Vught kwam hij terecht in het 

concentratiekamp Sachsenhausen waar hij mee moest 

werken aan de bouw van de Heinkel, de bommenwerper van de 

Luftwaffe. Vandaar werd hij overgebracht naar het concentratiekamp 

Neuengamme, waar hij op 26 november 1944 van uitputting bezweek. 

Paul Weber ontving postuum het verzetsherdenkingskruis.  
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Eliazar Blei Weissmann werkte bij de 

Crisis- en distributiedienst op de 

Gemeentesecretarie en werd wegens 

zijn joodse achtergrond per 1 maart 

1941 ontslagen. Hij dook onder in Delft 

en was daar betrokken bij de landelijke 

organisatie voor hulp aan onderduikers. 

Onder de schuilnaam Eduard van Wijk 

was hij een van de initiatiefnemers van 

het illegale verzetsblad De Gids.  

Jas                                                                                              

Nadat hij op 8 februari 1945 was 

gearresteerd werd hij overgebracht naar het politiebureau aan het 

Haagseveer in Rotterdam. Met negen andere verzetsleden werd Blei 

Weissmann op 20 februari op de Coolsingel gefusilleerd. Zijn leren jas 

met de kogelgaten werd aan de familie teruggegeven. Mogelijk heeft 

zijn broer Lodewijk de jas met de dichtgenaaide kogelgaten gedragen.  

Een andere broer 

van Eliazer, 

Maurits, was van 

1965 tot 1974 

gemeentesecretaris 

van Den Haag. In 

die hoedanigheid 

legde hij op 4 mei 

bloemen bij de 

plaquette met 

daarop de naam 

van zijn broer.                               

(Foto’s Haags Gemeentearchief)  
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DIENST MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON 

Op het gedenkteken van de Dienst 

voor Maatschappelijk Hulpbetoon in 

het stadhuis staan de namen van de 

zes ambtenaren die “door toedoen 

van den vijand en bezetter het leven 

lieten”. Deze Dienst werd in 1921 

ingesteld als opvolger van het 

Burgerlijk Armbestuur. In 1946 werd 

dit de Dienst voor Sociale Belangen.  

Het monument hing van 1946 tot 

1989 in het Koorenhuis aan de 

Prinsegracht waarin de Dienst was 

gevestigd, daarna in de hal van het 

gebouw van de Dienst Sociale Zaken 

en Werkgelegenheidsprojecten aan 

de Neherkade. Daar werd het in 1990 door een cliënt met een 

honkbalknuppel in stukken geslagen. Op basis van de brokstukken 

werd een nieuwe plaquette gemaakt.   

 

Uittreksel                                                                            

J.(ohnny) Bekink, kantoorbediende bij de Dienst, is een van de namen 

op de plaquette. Als dwangarbeider kwam hij terecht in de Duitse 

plaats Pforzheim. Een Brits bombardement van Pforzheim op 23 

februari 1945 eiste bijna 18.000 levens. Ook dat van Johnny Bekink. 

Hij was slechts 22 jaar. Een ambtenaar van de Burgerlijke Stand in Den 

Haag noteerde dat hij “op den derden Juli negentienhonderd zes en 

veertig” uit Pforzheim het uittreksel van het register van overlijden had 

ontvangen “waaruit blijkt dat op drie en twintig Februari van het vorig 

jaar ten onbekende ure en minuten is overleden Johnny Bekink”. 
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Bij de slag om het hulpvliegveld Ockenburgh bij Kijkduin op 10 mei 

1940 kwamen 24 Nederlandse soldaten om het leven. Een van hen 

was Simon Revallier, Schrijver 2e Klasse bij de Dienst Maatschappelijk 

Hulpbetoon. Hij was op 25 augustus 1939 gemobiliseerd als 

dienstplichtig sergeant en foerier bij het Regiment Grenadiers. Tijdens 

de landing van de Duitsers bij het vliegveld Ockenburg raakte hij 

dodelijk gewond. Hij zat in een munitievoertuig dat door kogels werd 

doorzeefd.  

 

Simon Revallier werd postuum onderscheiden met het militaire 

Oorlogsherinneringskruis met de gesp Nederland Mei 1940. Zijn naam 

staat ook op een plaquette die de bij Ockenburgh gesneuvelde 

Nederlandse soldaten herdenkt. 

 

Het sportpark Ockenburgh werd in het najaar van 1939 omgebouwd 

tot een militair hulpvliegveld. Op 10 mei vielen de eerste Duitse 

troepen het vliegveld aan. Eerst met parachutisten, later ook met 

luchtlandingstroepen die met vliegtuigen op het vliegveld werden 

afgezet. Door de felle tegenstand kregen het regiment Grenadiers 

vanuit Den Haag en het regiment Jagers vanuit Monster de tijd om de 

Duitse troepen in te sluiten en Ockenburgh te heroveren. Ongeveer 

160 Duitse soldaten werden gevangen genomen.  
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Na de Nederlandse 

capitulatie maakten 

de Duitsers er een 

schijnvliegveld van 

met houten 

vliegtuigen, 

nepverlichting en 

nepbarakken. Dat 

moest geallieerde 

vliegers ertoe 

brengen hun 

bommen erop af te werpen en zo de operationele vliegvelden tegen 

bombardementen te beschermen. Halverwege 1943 werd het 

schijnvliegveld opgeheven en werden duizenden landmijnen 

ingegraven als versterking van de Atlantikwall.  

 

Sabotage                                                                           

Evacuatieambtenaar Jacques de Waal bij de 

Dienst Maatschappelijk Hulpbetoon hield veel 

Haagse mannen weg van de gedwongen 

arbeidsinzet. Ook hielp hij onderduikers en 

regelde valse persoonsbewijzen en bonkaarten. 

Na een sabotageactie op 25 september 1944 

door een Delftse verzetsgroep op de 

spoorwegovergang ‘t Haantje in Rijswijk werden 

Jacques de Waal en negen andere Haagse 

verzetsmensen gearresteerd.  

 

Na een nieuwe aanslag op 6 oktober werden de mannen die niets met 

de actie te maken hadden gehad en door de Duitsers als terroristen 

werden aangemerkt, een dag later ‘op de plaats van de misdaad’ 

gefusilleerd. Enkele omwonenden moesten van de Duitsers toekijken 

wat op hen een grote impact had. 
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OPGEPAKT BIJ ‘OPERATIE SNEEUWVLOK’ 
 

Een aantal ambtenaren van de Gemeentelijke Plantsoenendienst en 

het Gemeentelijk Gasbedrijf werd tijdens de grote razzia in Den Haag 

op 21 november 1944, bekend onder de codenaam ‘Operatie 

Sneeuwvlok’, opgepakt. Duitse soldaten richtten ’s morgens vroeg 

versperringen op en Nederlandse jongens en mannen van 17 tot 40 

jaar oud moesten op straat verschijnen met warme kleding, stevige 

schoenen, dekens en eetgerei. Wie zou vluchten werd neergeschoten.  

 

Veel mannen kwamen echter niet naar buiten. Ze waren ondergedoken 

omdat ze wisten dat er na Rotterdam ook in andere steden razzia’s 

zouden zijn. Er werden zo’n 8.000 mannen opgepakt. Dat was veel 

minder dan de Duitsers hadden gedacht.   

Rijnaken                                                                                      

Ze werden verzameld in het Gebouw van Kunsten & Wetenschappen, 

de Haagsche Dierentuin en het Gymnasium Haganum. Vandaar liepen 

ze naar het 

Slachthuisterrein 

aan de Laakhaven, 

waar ze in de 

ruimen van rijnaken 

werden gepropt. Via 

het IJsselmeer 

voeren ze naar 

Kampen en werden 

in de Van Heutzkazerne ondergebracht.  

Daarna werden ze naar kampen in Duitsland getransporteerd waar ze 

aan het werk werden gezet. Negen Haagse ambtenaren overleefden na 

‘Operatie Sneeuwvlok’ de daarop volgende dwangarbeid niet.                                               

(Foto’s Haags Gemeentearchief) 



 34 

AMBTENAREN NIET GENAZIFICEERD 

Door de aanstelling op 1 juli 1942 van 

de NSB-er Herman Westra als 

burgemeester kreeg de NSB directe 

invloed op de gemeentepolitiek, maar 

zeker niet op het ambtelijk apparaat. 

De meeste ambtenaren lieten zich niet 

nazificeren. Volgens het Haags 

Gemeentearchief stond slechts een 

minderheid van de ambtenaren positief 

tegenover het nieuwe regime. In 1943 

waren er van de 9.671 ambtenaren bij 

de gemeente 261 lid van de NSB en 64 sympathiserend lid.   

Westra beklaagde zich dan ook vaak over het gebrek aan medewerking 

van de ambtenaren, die hem volstrekt ongeschikt en een regelrechte 

ramp noemden. Hij kon tieren en razen als hij een opdracht kreeg die 

hem niet aanstond, maar voerde die altijd toch uit. Zijn naaste 

assistenten waren, aldus het Haags Gemeentearchief, regelrechte 

zwendelaars. Waarom de keus op hem viel is onduidelijk. Hij miste alle 

noodzakelijke kwaliteiten. Vermoedelijk was zijn lidmaatschap van de 

NSB belangrijker. Dat Westra anti-Joods was blijkt uit de maatregelen 

die hij nam. Zo verbood hij de toegang tot het Plein, het Binnenhof en 

de straten in de omgeving voor joden en moesten alle straatnamen die 

naar een joodse burger waren vernoemd, worden gewijzigd.  

Ontslagen                                                                               

Westra was de opvolger van waarnemend burgemeester Van der Bilt, 

die op zijn beurt de op 1 juli 1940 ontslagen burgemeester De Monchy 

had opgevolgd. Van der Bilt was daarvoor wethouder van Onderwijs. 

Hij was niet bang zich tegen de onacceptabele maatregelen van de 

Duitse bezetter uit te spreken.  
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Toen de nazi’s aan de verliezende hand waren en Westra besefte dat 

aan zijn positie als NSB-burgemeester een einde was gekomen, raakte 

hij overspannen en moest hij in maart 1945 van Seyss-Inquart met 

ziekteverlof en trad hij af. Zakenman Henri van Maasdijk, ook een  

NSB-er, volgde hem op. Het was maar voor een korte periode, want 

nog voordat Den Haag officieel was bevrijd keerde burgemeester De 

Monchy op 6 mei 1945 weer terug in het stadhuis aan de Dagelijkse 

Groenmarkt. 

Doodstraf                                                                                        

Westra belandde met een aantal andere NSB-ers via het Huis van 

Bewaring in de Casuariestraat in de Scheveningse strafgevangenis. Bij 

het Bijzonder Gerechtshof werd in juni 1946 tegen hem de doodstraf 

geëist, maar hij werd veroordeeld tot 20 jaar gevangenis met een 

levenslange ontzegging van de kiesbevoegdheid en een verbod op het 

bekleden van een openbaar ambt.  

Wegens zijn slechte gezondheid werd hem na vijf jaar gratie verleend. 

De collaborerende burgemeester keerde terug naar Den Haag waar hij 

acht jaar later, op 23 december 1959, overleed.  

                                                       (Foto’s Haags Gemeentearchief) 
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AMBTENAREN GEMEENTE ONMISBAAR 
 
De ambtenaren van de gemeente Den Haag kregen in 1942 van de 

Duitsers het predicaat ‘onmisbaar’. Dat was van belang bij de 

gedwongen verhuizing in verband met de aanleg van een tankgracht. 

Zij mochten namelijk in Den Haag blijven wonen. Dat gold dus ook 

voor de ambtenaren van de afdeling Bevolking, die in 1939 van de Drie 

Hoekjes naar de Goudenregenstraat waren verhuisd. Daar moesten ze 

in september 1940 een lijst maken van alle joodse inwoners. Het 

werden 16.000 namen. Later bleek wat de Duitsers daarmee deden. 

Twee jaar later hadden ze te maken met de aanleg van een 300 meter 

brede en 10 kilometer lange tankgracht, een onderdeel van de 

Atlantikwall. Hiervoor werden duizenden huizen gesloopt en werden 

zo’n 140.000 Hagenaars 

onder wie nagenoeg alle 

bewoners van 

Scheveningen, 

geëvacueerd. Ze 

moesten zich hiervoor 

met een evacuatiebriefje 

bij de ambtenaren van 

de afdeling Bevolking 

melden.  

Als de man des huizes in Den Haag werkte kon het gezin in een 

leegstaand huis of bij anderen in de stad wonen. Als niemand in Den 

Haag werkte moest het gezin de stad uit. Dat overkwam veel ouderen, 

werklozen, gepensioneerden en weduwen zonder kinderen. Het leidde 

tot een uittocht uit Den Haag. Velen zochten wanhopig werk om in Den 

Haag te kunnen blijven. Wie, zoals de ambtenaren van de gemeente, 

een onmisbaar beroep had of in een onmisbare sector werkte had dat 

geluk.          
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LEVENSGEVAAR ARCHIEFAMBTENAREN 

Na de bevrijding moesten alle directeuren van de gemeente een 

verslag over de oorlogsjaren maken. Gemeentearchivaris W. Moll 

schreef dat van het aan het Rijswijkseplein gevestigde Haags 

Gemeentearchief. In tegenstelling tot een aantal andere directeuren 

hoefde hij geen aandacht aan omgekomen 

ambtenaren te besteden. Zijn conclusie: “De 

gemeente mag zich gelukkig achten dat toen 

de bevrijding eindelijk kwam, alle archieven 

en verzamelingen volkomen onbeschadigd 

waren gebleven. Geen enkel verlies is 

geleden, geen enkel stuk der verzamelingen 

is ook maar in het geringste beschadigd.”  
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Al in april 1940 

werd een 

kilometer lang 

archief naar de 

kelders van de 

Dalton HBS aan de 

Aronskelkweg 

overgebracht.  

Moll in zijn 

verslag: “Om 7 uur 

waren alle 

ambtenaren 

benevens zes 

gevorderde 

verhuisauto's met 

personeel 

aanwezig. Direct 

werd met de 

overbrenging een 

begin gemaakt en 

zulks werd gedurende de oorlogsdagen in zwaren arbeid van twaalf 

uren daags in zoo snel mogelijk tempo voortgezet.” 

Gevaarlijk                                                                                   

Het was volgens Moll een gevaarlijke operatie omdat in de directe 

omgeving van de Aronskelkweg veel Duitse parachutisten landden, 

“zoodat telkens levensgevaar voor de daar werkzame 

archiefambtenaren ontstond en tevens stagnatie in de verhuizing. 

Dinsdag 14 Mei om 12 uur moest de verhuizing worden stopgezet, 

daar zij te gevaarlijk werd.” Uiteindelijk werden alle archieven, de 

“prentendoozen der Prentenverzameling” en de letterkundige 

verzameling overgebracht.  
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Dat was van zeer korte duur omdat de Duitsers met afweergeschut het 

schoolgebouw betrokken. Ook wegens het aangekondigd gebrek aan 

benzine werd besloten “alles zooveel mogelijk terug te voeren.” De 

verhuizing begon op 17 mei en vijf dagen later waren alle stukken 

weer terug op het Rijswijkseplein. Moll: “Weliswaar in zekere wanorde, 

maar na ruim twee maanden was ook deze geheel weggewerkt.” 

Na 1 november 1944 mocht van NSB-burgemeester Westra in het 

archiefgebouw niet meer worden gestookt. Volgens Moll had dat 

‘rampspoedige’ gevolgen: “De vochtigheidstoestand werd weldra 

hoogst onrustbarend. In de gangen kwamen plassen te staan, het 

water droop langs de muren, verschillende aan de wanden hangende 

prenten begonnen schimmel te vertoonen en schimmelvorming op de 

meubelen trad op. Gelukkig werden de archieven zelf minder door 

vocht aangetast dan te vreezen was.”  

Bom                                                                                          

Het werd nog erger nadat 

op 31 december een bom 

op de Pletterijkade 

ontplofte en 50 ruiten 

braken. Met karton werden 

de gaten gedicht. De 

ijskoude leeszaal trok 

nagenoeg geen bezoekers. 

In februari 1945 verbeterde 

de situatie enigszins toen 

van de burgemeester een depotvleugel mocht worden verwarmd.                             

Het Gemeentearchief verhuisde in 1972 bij de sloop van het oude 

schoolgebouw voor de reconstructie van het Rijswijkseplein naar het 

nieuwe gebouw van het GEB aan de Loosduinseweg en vandaar naar 

het stadhuis aan het Spui.                  (Foto’s Haags Gemeentearchief)   
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KRUISWOORDPUZZEL 
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OMSCHRIJVING 
 

HORIZONTAAL 

1 erker 5 roofvogel 9 etiket 10 met de voeten hard op de grond 

stoten 11 uitroep 12 voorafgaand aan iets anders 13 boom             

14 opslaan op schijf (computergegevens) 16 raam waarin glas is 

geplaatst 19 manen 20 effen 22 overblijfsel 24 politieman 26 deel 

van een viool 27 lichtzure appel 29 braadstuk 30 vorm van tenger   

31 erfenis schenken          

 

VERTICAAL 

1 gift aan een arme 2 overblijven 3 dun rond wafeltje 4 droogtrommel  

5 siersteen 6 ivoor 7 positieve electrode 8 kwebbelen 13 grond        

15 Aziatisch land 17 een deurbel doen overgaan 18 kaart van de 

maan 19 herfstbloem 21 papieren lantaarn 23 schoonmaken           

24 kleine aap 25 lijst 28 vlaktemaat  

 

De letters bij de volgende nummers vormen een woord: 

 

21,   20,   31,   25,   12,   29,   9,   3,   6,   10,   20,   18,   14 

 

Stuur de oplossing voor 13 mei naar:  

 

VSAG  

Zuidlarenstraat 57  

2545 VP Den Haag  

of mail naar  

vsag@denhaag.nl.  

 

Onder de inzenders van de goede oplossing wordt een prijs van € 10,--

verloot. De oplossing van de puzzel in het Journaal van april is EEN 

BREED GEBAAR. Na loting ging de prijs van € 10,-- naar Louis J.H. 

Roijen uit Den Haag. 
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Afdelingen en contactpersonen 
 

Tenzij anders vermeld vinden de activiteiten plaats in de zaal van de 

VSAG, 1.09, op de eerste etage in Zuid57 aan de Zuidlarenstraat 57. 

 

 

BILJARTEN 

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 13.00 uur, 13.00 - 17.00 uur. 

Dhr. F.J.M. Kalse, tel. 070 - 394 03 64, frans-bep@ziggo.nl. 

Per maand € 7,00. 

 

BOWLEN 

Dekker, Scheglaan 12, Zoetermeer, vrijdag 14.00 - 16.00 uur. 

Dhr. R. Nieuwenkamp, tel. 015 - 369 69 81. 

roelnieuwenkamp@kpnplanet.nl. 

Dhr. D.H. Ras, 079 - 331 08 77, dirkgreetras1@outlook.com.  

Per maand € 26,00. 

 

BRIDGE 

Woensdag 13.00 - 16.00 uur . 

Dhr. R. Maring, tel. 06 - 440 240 41, bridge@vsag.nl. 

Per maand € 5,00. 

 

FIETSEN 

Van maart tot en met oktober op de 2e zaterdag van de maand.  

Dhr. T. van der Linden, tel. 06 - 387 841 71. 

vanderlindenton87@gmail.com.   

               

HANDWERKEN 

Maandag 13.00 - 15.00 uur. 

Mevr. G.G.M. Looijen-den Boer, tel. 070 - 366 03 09. 

c.looyen3@kpnplanet.nl. 

Per maand € 5,00.                 



 43 

KEEP FIT 

Stadhuis Spui, woensdag 14.00 - 15.00 uur in groepsverband. 

Uitsluitend de deelnemers van deze groep kunnen op een andere dag 

of tijd ook individueel fitnessen. 

Dhr. B. van Amstel, tel. 070 - 367 50 25, amstdijk@ziggo.nl. 

Per maand € 20,00. 

 

KOERSBAL   

Sportcomplex Erasmus, maandag 13.30 - 15.30 uur. 

Dhr. H.Th. Bielefeld, tel. 070 - 345 17 62, h.t.bielefeld@hetnet.nl. 

Per maand € 1,50. 

 

SCHILDEREN 

Maandag 9.00 - 12.00 uur. 

Dhr. J. Vos, tel. 070 - 355 82 81, strandvos@ziggo.nl. 

Per maand € 5,45. 

 

YOGA  

Dinsdag 10.00 - 11.00 uur. 

Mevr. M. Hendriks-Zuidwijk, tel. 070 - 323 94 15. 

greethendriks@casema.nl.  

Per maand € 21,50. 

   

WATERGYM 

Escamphof, Escamplaan 57, woensdag 16.15 - 17.00 en 17.00 - 17.45 

uur, donderdag 15.00 - 15.45 en 15.45 - 16.30 uur. 

Mevr. Y. Heemskerk-Brunings, tel. 06 - 309 003 75. 

yvonne.heemskerk.brunings@gmail.com. 

Per maand € 18,20. 

 

OUDERENWERK 

Leden met vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn kunnen 

terecht bij ouderenconsulent Miriam Wilschewski, tel: 06 - 28 22 38 53, 

e-mail: m.wilschewski@stichtingmooi.nl. 
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Indien onbestelbaar 

s.v.p. retourneren naar: 

VSAG 

Zuidlarenstraat 57 

zaal 1.09 

2545 VP Den Haag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


