
door
Annemieke Hartman

Die andere extreem koude win-
ter in de vorige eeuw was die
van 1963. Ook uit dit jaar stro-
men de foto’s binnen. Richard
Paping (volle neef van elfsteden-
tochtwinnaar van dat jaar Rein-
ier Paping) uit Rijswijk fietste op
27 januari naar Scheveningen.
Zoon Hans (5) zat achterop op
een kussentje, schuilend achter
de rug van zijn vader en dochter
Lidy (3) voorop in het ijzeren zit-
je met haar hoofd in de koude
wind. Zijn zwangere echtgenote
Tilly bleef thuis. “Ik hield toen
al niet van kou”, vertelt ze.
Op het strand maakte Paping
verschillende dia’s van zijn kin-
deren die tussen de ijsschotsen
spelen. Zoon Hans schreef een
begeleidende brief bij de foto’s
voor het kunstproject van Anne-
lies Dijkman. “Op het strand
viel het me op dat er zoveel men-
sen waren en ik vond dat de zee
helemaal niet bevroren was. Ei-
genlijk was het een teleurstel-
ling, want in mijn kinderlijke
verbeelding had ik verwacht dat
de zee helemaal bevroren was
en dat je heel ver de zee in kon

lopen. Vader had namelijk ge-
zegd dat de zee bevroren was.
Niets van dat alles: de zee zag je
gewoon voor je liggen!” Dat er
grote ‘ijsbergen’ lagen op het
strand vond de kleuter niet bij-
zonder. “Want in je eigen straat
lag ook sneeuw en in de sloten
lag ijs.” Wat hem goed is bijge-
bleven zijn de scherpe randen
van de ‘ijsbergen’ en dat ze er
overheen moesten klimmen,
wat hij bepaald geen pretje
vond. “Die harde sneeuwran-
den deden echt zeer. Mijn hand-
jes tintelden van de kou. Ik ge-
loof dat ik daarna nooit meer
zulke koude handen heb ge-
had.” Eenmaal thuis kon moe-
der twee kleine, huilende kind-

jes verwelkomen. Ze sprak vader
ernstig toe: “Richard, hoe heb je
dit toch in vredesnaam kunnen
doen met die kinderen?” Jaren
later roepen de foto’s in het
plakboek vooral warme herinne-
ringen op.

Foto’s van extreem weer kunt u
mét het verhaal, de datum
waarop ze zijn gemaakt en de
naam van de maker e-mailen
naar zee@stroom.nl of per post
sturen naar Stroom, Spui
193-195, 2511 BN Den Haag. Na
afloop van het project zullen
alle foto's weer worden terugge-
stuurd. Meer informatie is te
vinden op www.stroom.nl/zee.

Lang niet iedereen heeft
het in de afgelopen
dagen bij het rechte
eind gehad. De antwoor-
den in de tweede opgave
in de reeks pentekenin-
gen van Loes Peters
hadden moeten verwij-
zen naar de buitenplaats
van Constantijn Huy-
gens, ‘Hofwijck’ in
Voorburg. Maar veelal
ging het wél goed bij het
beschrijven van de plek
die nu een museum is.
Zoals bij C. Guiche-
laar-Van Dam. ‘Loes
Peters heeft haar ogen
gericht op museum
Hofwijck, de woning
destijds van meneer
Huygens, gelegen aan
De Vliet te Voorburg.
vriendelijke groet en...als we wat
winnen: Bedankt!’
Of het zover komt, moet hieron-
der nog blijken. Want opnieuw
stuurden vele honderden lezers
een goede oplossing toe. Dus het
was kiezen geblazen.
Maar eerst de nieuwe penteke-
ning, die ons terugvoert naar
Den Haag.

Op welke plek in Den Haag heeft
Loes Peters bij de hierboven
afgebeelde tekening haar ogen
gericht?

Onder de goede inzendingen
worden drie geschenkbonnen, à
12,50 euro, verloot.
Aan het eind van de reeks trekt
de krant uit alle juiste inzendin-

gen een hoofdprijswinnaar. Deze
krijgt een arrangement in een
NH hotel in Zuid-Limburg.
De uitslag wordt wekelijks op
donderdag in deze krant ver-
meld.
Oplossingen naar: Haagsche
Courant, afdeling promotie,
postbus 16050, 2500 AA Den
Haag, of via e-mail:

pentekening@haagschecourant.nl.
Inzendingen voor deze week
moeten uiterlijk dinsdag 27 juli
bij ons binnen zijn.
De volgende winnaars van vorige
week krijgen zo spoedig mogelijk
schriftelijk bericht: E. Jans-
sen-Vink (Den Haag), M. van der
Kaay (Voorburg), J. Paagman
(Voorburg).

Met haar derde pentekening in deze reeks is Loes Peters terug in Den Haag, tekening Loes Peters

De redactie van deze krant loopt
deze zomer door de stad en de
buurgemeenten, op zoek naar
bijzondere verhalen. We
begonnen op de Hofweg en zijn
nu beland op Brandneteleiland
van prof. Y Lupardi. Op de foto:
Laatste aanwijzing vlak voor de
vondst van de schat. foto Jos van
Leeuwen | infografiek Hans Fresen

door
Axel Veldhuijzen

DEN HAAG | Het werd dus toch
geen mooie dag. Dat, terwijl de
ochtendnevel er nog zo veelbelo-
vend had uitgezien. De parkeer-
plaats van de Haagsche Golf en
Country Club is half gevuld.
‘Pok’, klinkt het om de zoveel
tellen. Een eenzame dame oe-
fent in een soort half open loket
op haar slag. ‘Pok’. In een lui
boogje vliegt er weer een balle-
tje voorbij.

Brandneteleiland is de bestem-
ming van de safari door Wasse-
naar en Voorschoten; een safari
die langs geblinddoekte koeien,
zingende vutters en plukkende
Polen zal leiden.
Om het mysterie nog wat groter
te maken: Prof. Y. Lupardi heeft
op Brandneteleiland een muni-
tiekist begraven. En die kist van
Lupardi is het doel van de reis.
Trouwens, Lupardi. Is dat niet
die professor uit de boekjes van
Kapitein Rob?

Onheilspellend
Zijn routebeschrijving is al even
duidelijk als onheilspellend: ‘De
schat ligt op een door water om-
geven landje dat door opeenvol-
gende planologische golven tus-
sen treinbaan en tunnel is ont-
staan. Het is een verloren stukje
land waar geen instantie mee te
maken wil hebben. Vandaar ook
de wildgroei.’
Dit is ‘geocachen’, een steeds po-
pulairder wordende bezigheid,
vooral geschikt voor mensen die
alleen de natuur in willen als
daar ook wat te doen is.

De opzet is heel simpel: iemand
verbergt op een leuk plekje waar
je niet zo snel komt een kist of
brooddoos met bijvoorbeeld
sleutelhangers, speelgoedautoo-
tjes en een opschrijfboekje en
een potlood. Hij noteert de coör-
dinaten van zijn ‘schat’ die hij
afleest van zijn kleine gps-ont-
vanger. Vervolgens plaatst hij
die coördinaten met een liefst
zo mysterieus mogelijke om-
schrijving op de internetsite
www.geocaching.nl. Andere geoca-
chers kunnen de schat weer zoe-
ken met hun gps-ontvangers.
De apparaatjes zijn bij elke bui-
tensportwinkel te koop. Ze ont-
vangen signalen van satellieten
van het Amerikaanse leger. De
steeds populairder worden navi-
gatiesystemen in personenau-
to’s werken op dezelfde manier.
Geocachen is overigens niet be-
paald alleen een Nederlandse be-
zigheid: ook in de Kalahariwoes-
tijn, de Himalaya en op de Zuid-
pool zijn al schatten begraven.
En dat allemaal voor de lol. Nie-
mand verdient er iets aan.
Prof. Y. Lupardi van Brandnetel-

eiland lijkt een zorgvuldig
mens. Niet alleen noemt hij de
latijnse namen van de grote en
de kleine brandnetel (Urtica dioi-
ca en Urtica urens), ook stelt hij
de bezoekers van zijn eiland ge-
rust dat ze de steken van de plan-
ten kunnen smoren met fijnge-
plet blad van de Grote Weeg-
bree (Plantago major) die altijd
in de buurt van brandnetels
groeit. Voor de echte leken zette
hij zelfs een foto van zo’n bree
op z’n site.

‘Pok’
Op het parkeerterrein van de
Haagsche Golf en Country Club
vallen ondertussen de eerste
druppels. ‘Pok’, ‘Pok’. Vanuit
haar huisje slaat de dame onver-
stoorbaar door. Honderden wit-
te balletjes liggen in het gras.
Het scherm van de gps-ontvan-
ger geeft aan dat Brandnetelei-
land hemelsbreed 4,87 kilome-
ter van deze golfbaan ligt. Elke
stap op de oprijlaan is te volgen
op het schermpje van de ontvan-
ger. Twee stappen naar links is
een kringeltje naar links en een

twee stappen naar rechts is een
kringeltje naar rechts. Verdwa-
len kan niet meer. Dit is wat
voor mensen die altijd vergeten
waar ze hun auto hebben gepar-
keerd.
Terwijl de meters op het scherm-
pje aftellen, worden de huizen
aan weerszijden van de Lijster-
laan en de Koekoekslaan groter
en groter. Verderop staat een
huis te koop voor 9,5 miljoen
euro. Voor dat geld krijg je dan
ook 11 kamers, een tennisbaan
en een overdekt zwembad.
De Menkenlaan is deze middag
een doorgaande route voor fiet-
sende vutters. Opgeruimde ge-
zichten trappen in stevige tred
voorbij. De landkaart op een
standaard op het stuur en de
thermosfles in een mandje.
Twee dames houden be-
schroomd op met zingen als ze
tegenliggers ontwaren.
Aan de overkant van de Land-
scheidingsweg verandert de om-
geving geleidelijk. De omvang
van de huizen wordt iets norma-
ler en het uitzicht iets landelij-
ker. Het pijltje van de gps-ont-

vanger wijst nog steeds fier
rechtuit. Brandneteleiland is
nog steeds rechtdoor. De huizen
zijn inmiddels boerderijen.
Rechts van de Horst en Voorde-
laan groeit iets dat er voor een
stedeling als nederwiet uitziet
en links plukken Polen snijbloe-
men van het land. Hun busje
staat aan de kant van de weg. In
een weiland knielt een schaap
bij het grazen. Het ziet er vroom
uit.
Het stille pad, de bestemming
Brandneteleiland van professor
Y. Lupardi, de donkere wolken
en misschien ook wel de twee
koeien die geblinddoekt staan te
herkauwen, geven dit eeuwen-
oude land iets spookachtigs. De
uitleg op een bord aan de kant
van de weg dat hier een baron
op kasteel Duivenvoorde woon-
de en dat dit de oudste strand-
wal van Nederland is, versterkt
die indruk alleen maar. Achter
elke verwaaide wilg zou zo een
geestgedaante kunnen opdui-
ken die het gemunt heeft op
hightech schatzoekers.
Na een tunnel onder het spoor

verandert de pijl op de gps-ont-
vanger opeens van richting. Zou-
den deze bomen hier links dan
Brandneteleiland zijn? Een
kruip-door-sluip-door pad leidt
naar twee dunne stalen binten
over een sloot vol kroos. De ont-
vanger telt af. Nog maar 15 me-
ter, 10 meter. Welkom op Brand-
neteleiland. De manshoge en
dicht op elkaar staande brandne-
tels en de bereklauwen (Heracle-
um sphondylium en Hera-
cleaum mantegazzianum) delen
het eiland met een fikse zwerm
wespen, die zich tegoed doen
aan van struiken gevallen vruch-
ten. Dit is een jungle in de Rand-
stad, een bush aan het spoor.
Zo dichtbij de schat, kan de gps
niet meer helpen. Nu is de schat-
zoeker op zijn inzicht en vin-
dingrijkheid aangewezen.
Prof. Y. Lupardi maakt het deze
keer niet te moeilijk. Aan de
voet van een boom, vlakbij tien-
tallen gonzende wespen staat de
legergroene munitiekist. Hij
klikt eenvoudig open. Twee ted-
dyberen kijken de schatzoeker
glazig aan. Hebbes.

Storm, hitte, vrieskou:

kunstenares Annelies Dijkman is

op zoek naar foto’s van

particulieren die zijn gemaakt

tijdens extreem weer aan de

Noordzeekust. De Haagsche

Courant helpt haar zoeken en

schrijft de verhalen op.
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APOTHEKEN
De apotheken in de Haagse regio zijn
geopend op werkdagen van 8.30 tot
17.30 uur.
Daarnaast kunt u terecht bij de twee
hieronder genoemde dienstapotheken
(www.dienstapotheek.nl).
Apotheek Leyenburg, Leyweg 295,
tel. (070) 359 85 06, op werkdagen van
17.30 tot 24.00 uur en op zaterdag en
zondag van 9.00-24.00 uur. Ook op
feestdagen.
Apotheek Bronovo, Volg op het
parkeerterrein van het ziekenhuis
Bronovo de borden ‘apotheek’. tel.
(070) 324 60 85, op werkdagen van
17.30 tot 08.00 uur, in het weekend en
op feestdagen dag en nacht geopend.
Tevens kunt u terecht bij:
Azivo Apotheek, Boomsluiterskade
299, telefoon. (070) 315 36 36, van
maandag t/m vrijdag van 08.00 tot
22.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot
17.00 uur en op zon- en feestdagen van
12.00 tot 17.00 uur.
SAL Apotheek Segbroek, Laan van
Meerdervoort 558 A, tel. (070)
363 49 44. Elke dag open van 08.00 tot
22.00 uur, ook in het weekend en op
feestdagen.
Informatie dienstdoende apothe-
ken: (070) 345 10 00.
Taxi Telefoon Centrale: (070) 383
08 30. Uitsluitend voor spoedrecepten
na 23 uur.

MEDISCHE DIENSTEN
SMASH - Huisartsenpost: van
maandag t/m donderdag 17.00 tot 8.00
uur. Het gehele weekeinde van vrijdag
17.00 tot maandag 8.00 uur.
(070) 346 96 69. Uitsluitend spoed.
Ambulancedienst: 112.
Tandartsendienst: avond- en week-
enddienst (alleen spoedgevallen):
(070) 311 03 05.
Thuiszorg Den Haag: voor dringende
gevallen, ook buiten kantooruren:
(070) 379 50 50.
Take Good Care Kraamzorg, voor
spoedgevallen: (071) 512 00 05.
Dierenartsen: Kring Den Haag e.o.:
bel eerst eigen dierenarts. Spoedgeval-
len nacht/weekend: (070) 311 03 07.
Dierenambulance Den Haag: dag
en nacht: (070) 328 28 28. De Wijs:
(070) 366 09 09.
Polikliniek Preterm: (Abortuskliniek),
overtijdsbehandeling, abortus, abortus-
pil, Haringkade 163, (070) 355 28 45,
Werkdagen 8-17 uur.
Rutgershuis Den Haag: centrum voor
seksualiteit; anticonceptie, morningafter-
pil, SOA, hulp bij seksuele problemen,
overtijdsbehandeling en abortus. Haring-
kade 163, (070) 363 09 63, werkdagen
9-17 uur en dond.avond 17-19 uur.
Stimezo Plus: Anticonceptie, mori-
ning-afterpil, overtijdbehandeling,
abortus, hulp bij seksuele problemen.
Van Beverningk-
straat 134, Den Haag. (070) 351 23 41

DIVERSEN
De Vertrouwenslijn: (070) 345 45 00.
(070) 392 57 74.
Onafhankelijk medisch klachtenbu-
reau: (070) 325 77 47. Uitsluitend ma
t/m vr 10-12uur.
Informatie- en Klachtenbureau
Gezondheidszorg Den Haag e.o.
(070) 363 12 07.
Importante: Lange Houtstraat 13
Informatie- en advieslijn (seksueel)
geweld maandag, dinsdag en donder-
dag 10-14 u: (070) 362 04 96. Inloop-
spreekuur donderdag 10.30-11.30 u.
Vrouwen Informatie Punt, inloop
dagelijks 10-14 u: 070 312 52 01.
Parnassia, psycho-medisch cen-
trum: Monsterseweg 93: (070) 391 63
91. Stichting De Jutters, centrum
voor Jeugd-GGZ Haaglanden. Internet:
www.dejutters.com. Postbus 61452 Den
Haag.
Circuit verslavingszorg: centrale
intake/afsprakenbureau: (070) 3917900.
Landelijke Tel. Hulpdienst Ouders
van Drugsgebruikers:
0900 515 22 44. Dag. 10-22 u.
AA Groep (Anonieme Alcoholisten)
Den Haag: (070) 387 13 21,
(070) 367 75 39,
Voorburg: (070) 06.13489259 en
(070) 369 29 19.
Leidschendam: (070) 369 29 21
NA: Narcotics Anonymous:
(06) 293 01962.
CA: Cocaine Anonymous:
(06) 178 48787 en (06) 170 72453.
Kompassie: informatiewinkel Geestelij-
ke Gezondheidszorg: Regentesselaan
108: (070) 427 32 40.
Inloopspreekuur van ma t/m vr 10-16 u.
Informatielijn Hartstichting:
(0800) 300 0300 (gratis).
Diabeteslijn:
(033) 463 05 66, info@dvn.nl (’s nachts
alleen in geval van nood).
Bevolkingsonderzoek Baarmoeder-
halskanker: Informatie en advies:
0800 235 72 29 (9-12 u)
Bevolkingsonderzoek Borstkanker:
Vragen over afspraak en onderzoek:
(071) 521 42 37 (9-12 en 13-14 u).
Borstkanker Vereniging Nederland
afd. Den Haag: lotgenotencontact:
iedere 2e donderdag van de maand van
19-21 u. locatie Rode Kruis Ziekenhuis,
Sportlaan 600, Den Haag. Borstprothe-
sen Informatie Centrum (BIC) op af-
spraak via tel. 070 312 63 01.
Wetswinkel: Witte de Withstraat 28:
(070) 363 06 65. Tel. spreekuur ma t/m
vr 10-12 u. Inloopspreekuur: ma en do
19-21 u. Klachtenburo Politieoptreden:
spreekuur ma 19-21 u. Vrouwenspreek-
uur: di. 10-12 u: (070) 365 38 44.
Sociaal raadslieden: (070) 353 74 20.
Bureau voor Rechtshulp: Torenstraat
172: (070) 356 00 14.
Tolkenspreekuur (Torenstraat 172): wo
16-20 u.
COC Haaglanden (Basta): Scheve-
ningseveer 7. Centrum voor homo- en
biseksuele mannen en vrouwen, secreta-
riaat ma t/m do. 9-16 u: (070) 3659090.
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Hans Paping (zwarte jas) en zijn zusje Lidy (rode jas) spelen op de
ijsschotsen op het strand in januari 1963. eigen foto

Op straat| De zoektocht naar Brandneteleiland

Loes Peters maakt deze

zomer op verzoek van

deze krant, net als vorig

jaar, pentekeningen.

Lezers kunnen raden

waar ze zat.

Wie nu en dan voor zijn plezier

de bosjes induikt om er grote

ontdekkingen te doen, wordt

niet altijd serieus genomen. Dat

is niet terecht. Heel gewone

bosjes verbergen veel vaker

geheimen dan menigeen weet.

Alleen de echte liefhebbers

weten die geheime plekjes te

vinden, met hulp uit de ruimte.
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