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VERGANE GLORIE
Eens in 1938, werd te den Haag de eerste fabriek gebouwd voor van der
Heem, op het eerder aangewezen bedrijven gebied de Binckhorst. Als kleine
jongen heb ik dat zien gebeuren het was dicht bij mijn toen ouderlijk huis.
19 mei 1952 dat is vandaag gerekend naar datum deze brief ook weer 19
mei, stapte ik als werknemer voor het eerst bij dit bedrijf naar binnen, Ik
heb de opgang en neergang van dit unieke bedrijf zeer nadrukkelijk mee
gemaakt. 67 jaar geleden. ( Radio, Televisie, Stofzuigers en diverse
huishoudelijke apparaten, professionele apparatuur, enz.)
In mijn vroege jongenstijd, waar de Binckhorst met alleen wat boerderijen,
een begraafplaats en een kasteeltje stond leerde ik slootje springen,
kikkervisjes vangen en interessante dingen doen, enz.
De polder was woest en ledig.
De duidelijkheid gebied mij aan te geven dat de Binckhorst werd om grenst
door de Maanweg, de Trekvliet, de Laan van Nieuw Oost Indie de
Wetteringkade dat alles in den Haag aan de grens van Voorburg.
Wanneer je nu dit gebied betreed dan kom je in een zeer groot en hoog
industrie gebied waar zeker geen kikker visjes meer te vangen zijn.
De pas geklonken alarm bellen over de verschraling der natuur en het bij
toeval weer ontdekken van bijgaand foto en gedichtje, bracht mij bij de
waarschuwing van de V.N over de verschraling der natuur in beeld.
Je kan je haast niet voorstellen hoe wij met elkaar dit exploderende process
van verschraling gaan stoppen. Het zal toch moeten of denk ik dat alleen.
Ik wilde u graag het Plaatje en gedicht onder de aandacht brengen en daar
bij tevens het verschraling gebeuren. Laat ons meer bewust worden en
blijven hoe dit werkelijk probleem op te lossen en tegen te gaan?
Een opmerking is op zijn p[aats ten aanzien van het gegeven over het aantal
dieren dat is verdwenen. Één miljoen door de V.N. bekend gemaakt, blijkt
waarschijnlijk op verkeerde schattingen gebaseerd te zijn. Het IPBES lijkt
de vermenging van wetenscappelijke gegevens en ramingen van IUCN
vrkeerd te gebruiken. Dit leidt tot dezeze gigantische aantallen. Het kan zo
maar zijn
Dat van de 100.000diersoorten die in kaart zijn gebracht staat ruim een
kwart met de kans op uitsterven.
Het Ipcc heft met klimaat getallen ook al een flinke schuiver gemaakt.
Des ondanks moeten wij ons bezinnen, ook als de aantallen lager zijn.

IPBES= Intergouvernementeel Platvorm voor Biodiversiteit en ECO
Systeemdiensten.
IUCN= Rode lijst met bedreigde diersoorten.
IPCC= Intergovernesmentel Panel on Climate Change.

Het vroegere bedrijf van der Heem
Gedicht van Clara Eggink, overgenomen uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 11
januari 1942: (spelling anno 1942)

De Schilder aan den Maanweg

De lange weg, die Maanweg heet,
Ligt waar de stad raakt afgebroken.
Nog een fabriek, een veld, een keet,
Dan volgen daar de groene stroken
Der landen, boomen, wijd en zijd.
De massa in zijn eeuwig groeien
Zal ook hier komen mettertijd.
Nu staat op stal nog vee te loeien
Terwijl aan 't huis de vlier zich vlijt.
't Was in den schemer dat ik kwam
geloopen
Den Maanweg langs in ondergaande zon.
Een paarse nevel hield de ruimte open

Zoo stil en helder, een bedauwd gazon.
Daar zat een man in arbeidskleeren
En schilderde een stukje sloot,
De peppels en de groene veeren
Van 't pluimgras en de stille dood
Van oude stammen, die verteren.
Wellicht stond hij daags te werken
Op de fabriek, wat verderop.
't Was aan zijn handen wel te merken;
't Penseel verving hier tang of schop.
In 't schilderstukje op zijn knieën
Werd 't deksel weer een stukje land,
In zachte lijn en kleuren, die een
Ontroerdheid toonden van zijn hand.
Zoo toegewijd keken die oogen
Eerst naar het veld, dan op zijn werk,
Een spoor van goddelijk mededoogen
Was voelbaar, zielsbevrijdend sterk.
Niet lang ben ik er bij gebleven;
Men moet niet zoo een mensch bezien.
Wie 't ware leven staat te leven
Is 't best in eenzaamheid. Misschien
Vond hij dit alles niet bijzonder.
Maar in mijn hart genas een wond
Toen ik daar, als een simpel wonder,
Dien schilder aan den Maanweg vond.
*******
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