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Het bezoek
Laat ik Jan Oosterheert zelf aan 
het woord laten. “Begrijpt ge 
wel dat ik dien man wilde zien 
en spreken? Dus Ligthart vragen 
om toegang. Ik kreeg die. Nu 
alles klaar was, begon ik onrus-
tig te worden. Ligthart was een 
man met een Europeesche naam 
en hij ontving aan zijne school 
gezanten van vreemde hoven 
en mannen van naam. Daar kom 
ik de volgende morgen kwart 
voor negen in de Tullinghstraat, 
een volksbuurt. De school is in 
de lengte vlak langs de straat 
gebouwd. Nu maar bellen aan 
de poort. Een jongetje opent en 
leidt mij naar de speelplaats. Ik 
zie een duivenhok, een groote 
pleinruimte met boomen, links 
de school, achter mij op eenige 
afstand een woning. Daar nadert 
iemand, dat moet Ligthart zijn. 

Hoe eenvoudig was die man 
gekleed: een grijs colbertje en 
een sporthemd. Zijne vriendelijke 
woorden van welkom namen 
onmiddellijk het laatste spoor 
van onrust bij me weg. En nu 
naar de school. Dat gebouw van 
buiten: een echte, oude armen-
school. Daar staan we in de 
eerste klasse. Een groot lokaal, 
simpel en eenvoudig. Daar 
zitten veertig eenvoudig geklede 
kinderen. Er is grote rust in het 
lokaal en toch geen drukkende 
stilte. Dit staat wel vast: die kin-
deren voelen zich hier volmaakt 
op hun gemak. En dan nog 
iets. Dit zijn kinderen uit een 
volksbuurt. Maar van ruwheid 
of bazigheid is geen spoor te 
vinden. Ligthart loopt tussen de 
klasse door. De kinderen zien 
hem vrijmoedig, zonder eenige 
vrees aan. En toch met eerbied. 
Deze man is hun vriend. Er is 
orde en toch veel meer vrijheid 
dan in een gewone school. 

“Kijk”, zei Ligthart, “het kind kan 
de volle vrijheid niet verdragen. 
Maar nu is het zoo, dat men het 
kind en de school in een dwang-

buis zet. En dat is schadelijk, 
voor het onderwijs ook. Het 
kind moet alle vrijheid hebben, 
waarbij anderen niet gehinderd 
en het onderwijs niet gestoord 
wordt. We moeten het kind lok-
ken tot vrijwillige opmerkzaam-
heid. Er moet belangstelling zijn 
in het onderwerp. Toon vooral 
zelf belangstelling. Belangstel-
ling wekken is het een en al. 
Het kind, vooral het kleine kind, 
moet vreugde hebben in de 
school. Vraag daarom in ’t begin 
nooit volmaakt werk. Laat ze 
teekenen en kleuren en zingen 
en spelen en ga ze vertellen. 
Mijn leerlingen weten aan ’t 
eind van zeven jaar niet bijster 
veel feiten, maar ze hebben bij 
alles leeren nadenken en ze 
hebben lust tot onderzoek. Meer 
mag men van de lagere school 
niet vragen. Wij doen niet aan 
examendressuur. Kinderen 
van dertien jaar of jonger te 
examineren is een schande. 
De middelbare school moet bij 
een goede lagere school zich 
aanpassen, niet omgekeerd. En 
dan moet de school een eerlijk 
rapport geven van de leerlingen 

in alle klassen. De kinderen moe-
ten allereerst worden opgevoed 
en daarbij onderwezen. Als de 
dressuurzweep knalt, sterft de 
pedagoog.” Later bracht hij mij 
in zijn vriendelijke woonkamer 
bij zijne vrouw. Weer trof mij 
dat eenvoudige en vriendelijke, 
ook bij deze dame. Een totale ab-
sentie van alle grootdoenerij of 
aanstellerij. Echte beschaving.”

Wie weet kunnen we 
daar nog iets van leren
Dat het onderwijs in ons land 
in de loop der jaren een totaal 

andere weg heeft gevolgd, zal 
duidelijk zijn. Ik heb sterk de 
indruk dat de basisschool zich 
moet aanpassen aan het middel-
baar onderwijs en niet anders-
om en of dat verstandig is, waag 
ik te betwijfelen. 

Wat het kennen van feiten 
betreft heeft Ligthart gelijk ge-
kregen. Sinds de uitvinding van 
de computer heb je al die feiten 
letterlijk binnen handbereik. 

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

e betekenis van de titel is dat je wel zelf in 
actie moet komen voordat je iets ‘vangt’. 
Een kraai die op z’n nest blijft zitten, vangt 
niet veel. Wanneer ik een artikel voor deze 

krant schrijf, vang ik soms ook iets. Zo heb ik Pim 
Oosterheert leren kennen en hij vertelde me dat 
zijn grootvader Jan Oosterheert rond 1910 bij de 
bekende schoolmeester Jan Ligthart op bezoek 
is geweest en dat zijn grootvader hier aantekenin-
gen van heeft gemaakt. Wat vooral opvalt in deze 
beschrijving is de manier waarop Jan Ligthart met 
kinderen omging en hoe hij over opvoeden en leren 
dacht. Wie weet kunnen we daar vandaag de dag 
nog iets van leren.

Inhuldigingsjurk Koningin Wilhelmina, Paleis Het Loo, bruikleen Kon. Verz., Den Haag

Jan Ligthart

Een vliegende kraai vangt altijd wat
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Wilt u ook adverteren in De Haagse 
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dehaagsetijden@bruckel.nl
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Fotogra�ie
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
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Uitgave:
Uw krant is elke twee weken in 
een oplage van tenminste 65.000 
exemplaren gratis af te halen op circa 
360 distributiepunten in Den Haag, 
Zoetermeer, Westland, Delft, Midden-
Del�land, Leidschendam-Voorburg, 
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en 
Wassenaar.

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

Instagram) die aan De Haagse Tijden ter 
beschikking staan. Hergebruik van de 
artikelen en foto’s is aan de uitgever. Voor 
de vaste columnisten geldt een andere 
regeling. U kunt uw verhaal insturen 
naar: redactie@dehaagsetijden.nl

Abonnementen
Voor € 75,00 per jaar kunt u de krant 
in Nederland thuis ontvangen per post. 
Buiten Nederland ontvangt u de krant 
voor € 95,00 per jaar. Een abonnement 
vraagt u aan via de klantenservice. 
Het is het voordeligst om de krant na 
verschijning gratis als PDF te downloaden 
via onze website www.dehaagsetijden.nl.

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles 
in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie wordt 
verzocht van andere lezers. Schrijf aan redactie@dehaagsetijden.nlOproepjes
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Reactie op de vergeten 
merken
Met veel plezier las ik het artikel 
van Ruurd Berendes in De Haagse 
Tijden van 12 mei. Wel heb ik 
een opmerking aangaande het 
verhaal over de margarine. De 

�irma Jurgens en vd Bergh zijn 
niet de ontwikkelaars van de 
margarine. De oorsprong van 
de margarine moet in Frankrijk 
gezocht worden. Napoleon III 
(neef van…) was verwikkeld in 
de Krimoorlog (1853-1856). 

De roomboter die de soldaten 
toen meekregen, was al snel aan 
bederf onderhevig. Napoleon III 
heeft toen de vraag uitgezet wie 
er een vervanger kon fabriceren 
die langer houdbaar was. Het 
was de scheikundige Mège Mou-
ries die met de eerste margarine 
op de markt kwam. De fabrikan-
ten Jurgens en vd Bergh hebben 
later het recept voor 30.000 
Franse francs gekocht. De naam 
‘margarine’ komt overigens 
uit het Latijn. Als je margarine 
onder een microscoop legt, zie 
je allemaal kleine vetbolletjes 
die lijken op pareltjes. ‘Marga’ is 
namelijk Latijn voor ‘parel’. De 
heer Mouries is door zijn uit-
vinding geëerd met de hoogste 
Franse onderscheiding (légion 
d’honneur).

Ruurd schrijft ook over de 
platenzaken die Den Haag rijk 
was, o.a. Over Disco Bolland. 
Disco Bolland had in die tijd nog 
een platenzaak, en wel op de 
Frederik Hendriklaan 161. Mijn 
broer en ik kwamen er wekelijks 
om de nieuwste hits uit de top 
40 (Veronica) te kopen. De dame 
die er stond heette Monique 
(mansnaam: Bolland), familie 
van de zingende broertjes Ferdi 
en Rob Bolland (Bolland en 
Bolland). We kochten er dan een 
plastic hoesje bij om de single-
tjes of lp’s beter te beschermen. 
Ik heb dus nog de nodige hoesjes 
met de naam “Disco Bolland” 
erop. Verderop de ‘Fred’ zat nog 

een platenzaak: Gramora, maar 
die vonden we niet zo gezellig. 
We vonden Monique leuker! Ik 
vraag mij ten slotte af wat er 
eigenlijk aan die aloude merkna-
men mankeerde. Waarom werd 
Treets ineens M&M of Raider 
ineens Twix? Wie het weet, mag 
het zeggen.
J.M.Bal
johanbal_1@hotmail.com

Café De Sportvriend
In de archiefstukken van mijn 
opa wordt gesproken over café 
De Sportvriend aan de Escamp-
laan. Op internet kan ik hier 
niets over terugvinden. Wellicht 
is er een lezer die bekend is met 
dit café en die weet waar het 
zich exact bevond?
Chantal Roos 
chantalroos@gmail.com

De Triumph
Een poosje geleden kwam ik een 
oud krantje tegen van De Haagse 
Tijden van dinsdag 9 juli 2019. 
Ik heb het verhaal van John 
Vroom over de Triumph Vitesse 
nog eens zitten lezen, en ik vond 
het zo pakkend en leuk geschre-
ven. In de jaren 1959 tot 1985 
woonde ik ook in Den Haag (ik 
ben er bijna geboren) en had in 
die tijd veel met brommertjes en 
later ook met auto’s. Ik was en 
ben nog steeds auto gek, en ver-
voerde mij van 1978 tot en met 
1979 ook in een Triumph Herald 
1360 cabriolet. Ik heb deze auto 
in 1979 verkocht voor een paar 

honderd gulden en de grap is 
dat deze eigenaar de auto nog 
steeds heeft. Jammer is dat ik 
er niet achter kan komen waar 
hij woont of wie hij is; ik zou de 
auto nog graag eens willen zien, 
er staat zelfs nog APK op! Vroe-
ger vond ik de Triumph TR5 en 
TR6 heel mooi, maar kon me dat 
niet veroorloven. Ik was en ben 
nog steeds automonteur, begon-
nen bij Simca v.d.Gun en zit nu 
ruim 39 jaar bij Opel in Naald-
wijk. In 1988 kocht ik dan toch 
een Triumph TR6, in slechte 
staat, zonder roest uit Amerika. 
Ik werkte en woonde boven de 
Opel garage in `s-Gravenzande 
zodat ik mijn droom waar kon 
maken en heb de Triumph daar 
gerestaureerd. Nu 32 jaar later 
heb ik hem nog steeds en voel 
me soms weer een kind dat blij 
is met zijn speeltje en beleef dan 
weer de ‘goede oude tijd’. De 
Triumph heeft twee leuke mo-
menten; het moment wanneer 
je ermee rijdt is geweldig - hij 
is heel mooi en je hebt er veel 
bekijks mee - en het moment 
wanneer je na een langere rit de 
auto weer hebt teruggebracht 
en ingepakt en ik daarna weer in 
mijn Mercedes stap. Dat contrast 
is vrij groot; de Triumph is 
spartaans, leuk, mooi en karak-
tervol, de Mercedes is luxe en 
rijdt veel beter, maar is in mijn 
ogen wel karakterloos. 
Ben Schols
iris.ben@kabelfoon.nl
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Haags Mopje
Een man rijdt met zijn brommobiel over de Paul Krugerlaan precies tussen de tramrails als 
Lijn 12 verschijnt. Hij hoort een paar keer hard ‘ting-ting-ting’ en kijkt achterom en ziet de tram-
bestuurder uit zijn raampje hangen die roept “Ken je niet van die rails af?” De man rijdt rustig 
verder en roept terug “Ik wel, maar jij niet”.
 
C. van der Spek

We roepen alle Haagse humoristen op een mop te mailen 
naar redactie@dehaagsetijden.nl, zodat er tweewekelijks 
één geplaatst kan worden en we er met z’n allen weer even 
ouderwets hartelijk om kunnen lachen.

Het Haags terras

Toen alles nog gewoon was 
Apfelstrüdel bij de Wiener Conditorei
Aan de Korte Poten, zittend zij aan zij
Een Wiener Melange in een hoog glas

Toen alles nog gewoon was 
De Franse week op de Denneweg
Bij Hathor dames volkomen van de leg
Dronken studenten behoorlijk in hun sas

Toen alles nog gewoon was 
In de tuin van Schlemmer een calvados
Flirtende ogen en een rode blos
Dicht het boek over Den Haag, wat ik net las

Toen alles nog gewoon was 
Buiten bij Bodega de Posthoorn een verse Brand
In mijn handen de nieuwe uitgave van Het Vaderland
Literaire gasten met een houtjes-touwtjes jas

Toen alles nog gewoon was 
Uitnodigend gebaar bij het Gouden Hoofd
Een passie die nooit meer werd gedoofd
Ik weet het nog allemaal en dat is kras

Cor van Welbergen
Cor.Welbergen@minbzk.nl
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De oude school in de Paramaribostraat
  Dinsdag 9 juni 2020      

Het gezin Jehee
Het was een breed bakstenen 
gebouw met drie topgevels. 
In het midden bevond zich de 
hoofdingang met opzij nog twee 
toegangen. De school was nauw 
verbonden met de parochie van 
de H. Jacobus de Meerdere in 
de Parkstraat. Iets over mijzelf. 
Ik kom uit een groot gezin en 
woonde in de Sumatrastraat. 
Mijn vader runde daar samen 
met zijn broer een steenhouwe-
rij. Het was een oud bedrijf, want 
mijn opa was lang voor de oorlog 
al eigenaar. Opa Jan Jehee is 
onder meer de maker van de zo-
genaamde Verheulbank uit 1881 
aan de Waterpartij. Het gezin 
Jehee bestond uit drie meisjes 
en vier jongens. Alle jongens 
hebben, net als hun vader, de 
broederschool in de Paramari-
bostraat bezocht. De meeste jon-
gens woonden in de buurt van de 
school en waren parochiaan van 
de Parkstraatkerk. Zij kwamen 
met de blauwe tram naar school 
en ik heb mij laten vertellen dat 
dat kwam door het goede en de-
gelijke onderwijs op de Broeder-
scholen. De overblijvers gingen 
bij mooi weer tussen de middag 
onder begeleiding voetballen op 
het voormalige Alexanderveld. 
Bleven ze op school, dan werd 
er gevochten om de stripboeken 
van Kui�je of ze speelden kaart 
met doorgeknipte lege sigaretten 
pakjes. 

Broeders gaven les
Het onderwijs werd gegeven 
door Broeders van de Onbe-
vlekte Ontvangenis, oftewel de 
broeders van Maastricht. Deze 

broeders hadden hun klooster in 
de Noorderbeekdwarsstraat. Er 
waren in Den Haag meerdere R.K. 
scholen waar les werd gegeven 
door deze broeders. In mijn tijd 
was broeder Siward de leraar 
van de eerste klas, broeder 
Marius van de derde klas, de 
vijfde klas was voor broeder 
Bernardo en in de zesde klas 
werd lesgegeven door broeder 
Vigilius. Niet alleen de broeders 
gaven les, maar ook meester Hel-
wich van de tweede en meester 
Vredebrecht van de vierde klas. 
De schooltijden waren van negen 
tot twaalf uur en van twee tot 
vier uur. Woensdag- en zaterdag-
middag waren vrij. Wij volgden 
in die tijd het strenge klassikale 

systeem, wat al jaren zo gebeur-
de en iedereen had er vrede 
mee. Het kon ook niet anders 
met gemiddeld dertig à veertig 
leerlingen per klas. Dyslectische 
leerlingen en ADHD bestonden 
toen schijnbaar nog niet. De 
hoofdvakken rekenen, taal en 
godsdienst werden dagelijks 
gegeven. Voor de vakken aard-
rijkskunde, geschiedenis, zingen, 
tekenen en gymnastiek was dat 
eens in de week. 

De ‘Grote school’ 
Voor mij begon het allemaal in 
1947. Ik moest naar de ‘grote 
school’. Oorlog, Jodenvervolging, 
razzia’s en hongerwinter waren 
net achter de rug. De verhalen 
daarover werden al snel in de 
doofpot gestopt. Niet treuren, 
we waren toen immers in de ban 
van Herrijzend Nederland. In 
de eerste klas werden de eerste 
stappen gezet tot het leren van 

de Nederlandse taal. Dat begon 
met het ABC, de leesplankjes 
en de plaatjes aap, noot en 
mies. Alles ging nog met het 
vooroorlogs materiaal en het 
schrijven ging in het begin op 
het ritme “op-neer-op-neer”. Dat 
gebeurde allemaal met de ver-
trouwde kroontjespen met inkt 
en inktlap. De ballpoint werd 
ten strengste verboden, want 
daar werd het handschrift mee 
verpest. In de latere klassen ging 
het over in leren lezen en schrij-
ven met daaropvolgend de dic-
tees en het ontleden van zinnen. 
Het rekenen begon met tellen, 
optellen en aftrekken met kleine 
sommen. Belangrijk waren de 
keersommen met de tafels, die 
klassikaal hardop werden opge-
zegd. De staartdelingen, breuken 
en redactiesommen volgde later 
in de vierde en vijfde klas.

Van dictee tot 
gymnastiek
Vanaf de vierde klas moest 
er ook nog huiswerk worden 
gemaakt, wat de dag erop werd 
overhoord. Thuis zat je dan 
met z’n allen aan de grote tafel 
huiswerk te maken. Voor het 
vak geschiedenis waren het 
vooral de jaartallen die moesten 
worden geleerd en bij aardrijks-
kunde werden de zogenaamde 
blinde kaarten gebruikt. Alsof er 
niets aan de hand was in Indone-
sië (Politionele acties) werden 
braaf de grote en de kleine 
Soendaeilanden geleerd. Voor 
godsdienst moesten de vragen 
van de catechismus uit het hoofd 
worden geleerd. Al deze vakken 
werden opgeluisterd door de 
zogenaamde schoolplaten van 
Cornelis Jetses en de mooie ver-
halen daaromheen. Op woens-
dag werd er soms een half uurtje 
ingelast voor het voorlezen, 
onder andere uit de boeken van 
Bob Everest. De vakken gymnas-
tiek, zang en tekenen werden 
gegeven door andere leraren. 
Gymnastiek ging op de maat van 
de stok van meester Nuyens. 
Mooie uitzonderingen waren 
tre�bal en Reis om de Wereld 
waarbij alle toestellen werden 
gebruikt. De zangmeester Smit 
ging van klas tot klas met het 
harmonium, dat door twee jon-
gens werd gedragen. Niet alleen 
de liedjes, maar ook de muziek-
noten werden geleerd. Zelfs 
het gregoriaanse notenschrift 
werd ons bijgebracht. Alleen de 
jongens die heel goed konden 
zingen kwamen in aanmer-
king voor het jongenskoor. Het 
hoogtepunt was dan het zingen 
in de nachtmis met kerstmis 
in de grote Sint Jacobskerk aan 

de Parkstraat. Door de papier-
schaarste moesten we onder 
leiding van meester Wensveen 
tekenen met vetkrijt op de 
groene kaften van de gebruikte 
schriften en de uitblinkers van 
de vijfde klas mochten woens-
dagmiddag na schooltijd al de 
Franse les volgen. 

Schoolse activiteiten
De schooltijd bracht ook ne-
venactiviteiten met zich mee. 
Een mooie onderbreking was 
het snoep uitdelen door een 
jarige leerling. De broeder of 
meester kreeg dan een sigaar. 
Voor de kleintjes vond het 
speelkwartier plaats achter 
de school op de speelplaats. 
De grotere jongens speelden 
voor de school op straat. Een 
belangrijke gebeurtenis was de 
komst van de schoolfotograaf. 
Voor de opstelling werden dan 
de banken en de kokosmatten 
tevoorschijn gehaald. Sinter-
klaas kwam elk jaar met zwarte 
Piet met de roe en het grote 
boek snoepgoed uitdelen. Heel 
zeldzaam kwam het voor dat 
er in de gymzaal �ilms werden 
gedraaid van de Nederlandse 
Onderwijs Film, gevolgd door 
een spannende �ilm van de 
herdershond Rin Tin Tin of de 
Dikke en de Dunne. 
Dit is in grote trekken mijn 
schoolverleden. Niet alleen Bali, 
Lombok, Soemba Soembawa, 
Floris, Timor enzovoort, maar 
ook vier keer per dag zes jaar 
lang lopen vanaf de Suma-
trastraat via de Bankastraat 
en de Surinamestraat naar de 
Paramaribostraat. 

Jan Jehee
jjjehee1938@gmail.com

k ben al jarenlang woonachtig buiten 
Den Haag, maar De Haagse Tijden krijg 
ik regelmatig toegestuurd door oude 

bekenden, zodat ik op de hoogte blijf van de 
mooie verhalen over de Haagse buurten van de 
mooiste stad van Nederland. In dit verband voel 
ik mij geroepen om iets te vertellen over de oude 
Rooms Katholieke Lagere jongensschool 
St. Vincentius in de Paramaribostraat. Deze school 
bevond zich midden in de in de Archipelbuurt, is 
aan het eind van de negentiende eeuw gebouwd 
en helaas in 1998 afgebroken. 

I

Onderwijzers van de St Vincentiusschool in ca.1949 

De Verheulbank aan de Waterpartij uit 1881

Groepsfoto van de zesde klas uit 1953
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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
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LLeekkkkeerr  oopp  vvaakkaannttiiee  iinn  eeiiggeenn  llaanndd    
bbooeekk  nnuu  eeeenn  AAllll  IInncclluussiivvee  vvaakkaannttiiee    
eenn  oonnttvvaanngg  ggrraattiiss  wweellkkoommssttppaakkkkeett  
All Inclusive Hotel Op de Boud  
Valkenburg / Zuid-Limburg 
5 dagen voor € 265,00 p.p. 
 

All Inclusive Hotel Gaasterland  
Rijs / Friesland 
5 dagen voor € 269,00 p.p. 
 

All Inclusive Hotel ‘t Holt 
Diepenheim / Twente 
5 dagen voor € 259,00 p.p. 
 

All Inclusive Hotel Maasduinen 
Velden / Noord-Limburg 
5 dagen voor € 269,00 p.p. 

All Inclusive Hotel ‘t Trefpunt 
Made / Brabant 
5 dagen voor € 259,00 p.p. 
 

de haagsche
glashandel bv

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

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

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

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

Van Hoytemastraat 72 • 2596 ES ‘s-Gravenhage
Tel: 070-3280248 • Mail: info@beumerijzerhandel.nl

Het Warenhuis voor Thuis

Voor al uw beveiligingswerkzaamheden,
slijpwerkzaamheden of een nieuw 
naambordje of huisnummerbord.

IJZERWAREN • SANITAIR • HUISHOUDELIJK 
ELECTRA • VERF & SCHILDERWERK

Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat 
Roggeveenstraat 116 – 2518 TT Den Haag – T.070-221 05 82

Email: steunentoeverlaat@devolharding.nl – www.devolharding.nl

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Onze Vrijwilligers Academie heeft behoefte aan deskundige 
en geïnspireerde vrijwilligers. Het aantal mensen uit Den Haag 
en Zoetermeer dat met vragen bij ons komt, neemt toe.

Wat is dringend nodig?
• Vrijwilligers die administratieve vaardigheden hebben en  
 ons willen ondersteunen met onze ombudsfunctie.
• Voor onze luisterlijn zoeken we 5 vrijwilligers die een aantal  
 uur per week met, meestal, ouderen telefonisch in gesprek  
 willen gaan.
• Chaueurs die een aantal uren per week willen rijden met onze  
 elektrische auto voor het afgeven van maaltijden aan ouderen  
 en vaak alleenstaande ouderen die hun huis niet meer uit   
 kunnen komen.

Voor elke activiteit hebben we kleine collegiale teams. 
De Academie van de Stichting Steun en Toeverlaat van de 
coöperatie De Volharding kan uw vaardigheden indien nodig 
verbeteren. Wat centraal staat, is uw inzet en ervaring. Voor 
(reis)kosten e.d. kan een vrijwilligersvergoeding gegeven worden.

Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met 
Raymond Talhout, manager Sociaal- en Ombudsteam, 
T. 070-221 05 82, Email: r.talhout@devolharding.nl 
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Piet de Jong: geschikt als crisis-premier
  Dinsdag 9 juni 2020      

Jongensdroom
Al vanaf zijn kinderjaren wilde 
Piet de Jong naar zee en hij had 
daarbij meteen de ambitie om 
admiraal te worden. Hij ging 
dan ook naar het Koninklijk 
Instituut voor de Marine. Daar 
kreeg hij een belangrijke basis 
mee: training in het omgaan 
met mensen, leidinggeven en 
verantwoordelijkheid nemen. 
Met zijn lengte van 1.62 is hij 
gerust klein te noemen, maar 
hij had haar�ijn in de gaten dat 
kleine mensen (mannen?) de 
neiging hebben om hun lengte 
te overschreeuwen. Hij koos 
daarentegen heel bewust voor 
kalmte en luisteren. 

Marine
Na zijn afstuderen kwam hij al 
gauw terecht bij de Onderzee-
botendienst, wat hem goed uit-
kwam. Je kreeg daar eerder een 
eigen schip onder je commando 
en voor ieder uur onder water 
kreeg de bemanning een toe-
slag. Toen in mei 1940 ook voor 
Nederland de Tweede Wereld-
oorlog begon, was De Jong oud-
ste of�icier op de onderzeeboot 
O24. Ondanks dat dit schip nog 
niet volledig af was, is het vanuit 
Rotterdam langs de mijnen in de 
Nieuwe Waterweg naar Enge-

land gevaren. In oktober 1944 
werd De Jong zelf kapitein op 
deze O24. In juni 1945 werd hij 
in de Javazee aangevallen door 
een Japanse Torpedobootjager. 
Meer dan vier uur heeft hij op 
een eigenlijk onverantwoorde 
diepte millimeter voor milli-
meter moeten manoeuvreren, 
onder de grote dreiging van 
dieptebommen. Hij zegt daar 
zelf over: “Als het spannend 
wordt, kijkt iedereen naar de 
commandant: wat voor gezicht 
trekt hij. Je moet dus net doen of 
het allemaal gewoon is”.

Na de oorlog was hij adjudant 
van de minister van Marine. 
In deze periode kwam hij in 
contact met Haagse politici. 
Vervolgens werd hij NAVO 
Stafof�icier en Adjudant van Ko-
ningin Juliana. In 1958 werd hij 
commandant van de jager Gel-
derland. Op zondagavond 7 juni 
1959 kreeg De Jong – midden in 
een NAVO vlootoefening – een te-
legram met het verzoek om zich 
in Den Haag te melden. Er was 
op dat moment een kabinets-
formatie gaande en men wilde 
hem hebben als staatssecretaris 
van Marine. Hij werd met een 
helikopter van de Gelderland 
gehaald en de foto’s van De Jong 

hangend aan een kabel, haalden 
alle kranten. 

De politiek
Piet de Jong wilde nog steeds 
admiraal worden en hij sprak 
af dat een periode als staatsse-
cretaris die loopbaan niet in de 
weg zou zitten. In 1963 werd hij 
overgehaald om minister van 
Defensie te worden. Hij besloot 
toen de�initief afscheid te ne-
men van zijn admiraalsambitie, 
omdat hij anders als minister 
over zijn eigen promoties zou 
moeten besluiten. Als bewinds-
man bracht hij in de praktijk 
wat hij in de Marine had ge-
leerd: rustig blijven, je niet gek 
laten maken. En hij zag het grote 
belang in van humor als middel 
om te ontspannen en te relative-
ren. Zo liet hij in een debat over 
pornogra�ie weten daar vooral 
een uitstekend middel tegen 
zeeziekte in te zien. 

Nederland door woelige 
wateren sturen
Al was hij na zoveel jaren Haagse 
politiek geen echte politicus 
geworden, toch werd hij in 1967 
minister-president. Het waren 
roerige tijden met studentenpro-
testen en de eerste gijzeling op 
Nederlandse bodem door Mo-
lukse jongeren. De Jong liet bij al 
dat rumoer zien wat hij waard 
was: aan de ene kant een groot 
inlevingsvermogen en begrip 
voor de behoefte aan verande-
ringen, aan de andere kant zeer 
besluitvaardig als hij vond dat hij 
moest ingrijpen. Hij wist van het 

kabinet een goed team te maken 
en zat de ministers niet op de lip. 
Zijn kabinet zat de rit uit.

Onderschatting
Helaas vond zijn partij, de KVP, 
dat De Jong geen stemmen-
trekker was. Hij werd opzijge-
schoven, ondanks alles wat zijn 
kabinet tot stand had gebracht. 
Tegenwoordig wordt Piet de 
Jong wel de meest onderschatte 
premier van Nederland ge-
noemd. Na zijn premierschap 
heeft hij diverse commissaria-
ten en bestuursfuncties gehad. 
Zo hebben we in Den Haag 
een kenmerkend gebouw aan 
hem te danken. Hij heeft er als 
bestuursvoorzitter voor gezorgd 
dat het Westeinde Ziekenhuis 
werd gebouwd. 

Als marineof�icier was Piet de 
Jong al niet bang om zijn mond 
open te doen, ook niet tegen 
meerderen. Die eigenschap 
bleek hij op zijn 96ste nog te 
hebben. Op het CDA-congres in 
2010 stond hij letterlijk op en 
sprak zijn afschuw uit over de 
samenwerking van zijn partij 
met de PVV. 

Piet de Jong: een man van no 
nonsens, met humor én stand-
vastigheid. Ik had hem graag als 
baas gehad.

Jacqueline Alders 
info@jacquelinealders.nl

Stadswandelingen en Fietstours 
in Den Haag 
www.ikgidsudoordenhaag.nl

elke van de vorige minister-presidenten 
zou het goed gedaan hebben tijdens deze 
coronacrisis? In ieder geval Piet de Jong, 

die in de Tweede Wereldoorlog al had laten zien 
dat hij stalen zenuwen had. Hij woonde heel lang 
in de prachtige Parkfl at Marlot in Den Haag en is 
meer dan honderd jaar oud geworden. Wat mij 
betreft is hij een groot voorbeeld voor politici én 
managers. 

W

Kapitein Piet de Jong, Commandant. Hr.Ms. Gelderland b. Foto: collectie NIMH.

Premier Piet de Jong. Foto: collectie Nationaal Archief

Staatssecretaris van Defensie Piet de Jong op werkbezoek in Nederlands Nieuw-Guinea 1962. 
Foto: collectie NIMH
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WAANZINNIGE 
UITVERKOOP!  

Op de voorjaarscollectie 
van 2020

NU MET 
30%
KORTING

Op alle bovenstukken:
blazers, blouses, polo’s, 

vesten, twinsets en t-shirts

Thomsonlaan 118 Den Haag
Tel: 070-3631990/ 06-46355121

www.marijkemode.nl • info@marijkemode.nl

De uitverkoop loopt
tot 27 juni 2020

Nieuw: Bestel online

www.marijkemode.nl

GRATIS VERZENDING!

Vindt u het 
dekbedovertrek
verwisselen ook 
een lastig en 
zwaar karwei?

Sofiben is een dekbedovertrek met een doorlopende 
rits over 3 zijden. Wilt u de werking van het ritssysteem zien 

kijk dan naar de video op www.sofiben.com. 

Wilt u geen nieuwsbrief ontvangen 
en toch gebruik maken van de 15% korting? 

Gebruik dan de code 2020Corona15 
op uw aankoop in onze webshop.

Heeft u vragen of wilt u bestellen? 
Bel 0164 - 686 071 of stuur een e-mail naar contact@sofiben.com
Hier kunt u ook onze nieuwsbrief aanvragen voor speciale acties.

Met Sofiben is dit verleden tijd!

Deze actie is geldig tot 24 juni - twee weken na uitgave krant.
Niet geldig op andere webshops, winkels en Sale producten. WWW.HOUTWINKELZAAG.NL Laan van Meerdervoort 258

070-34527004.7 op Google

.Hout | Plaatmateriaal | Panelen | Lĳstwerk.ZaagService & CNC Freeswerk.Doe Het Zelf artikelen

.Radiatorombouwen op maat.Bezorg Service

Meet & Montage Service

Altĳd een passende oplossing

Kies de style die bĳ je past
Barn, Loft, Klassiek, Modern

DE MOOISTE KASTEN OP MAAT

....

...

...

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)

49

Al 35 jaar een vertrouwd adres

Zilverprijs € 475,- per kilo

U ontvangt direct de 
hoogste contantprijs voor 
sieraden, heel of kapot, 
munten, goudbaren, 
tandengoud, zilver, 
guldens, rijksdaalders, 
bestek, broodmanden, 
diamant, briljant en 
horloges: Cartier, Rolex, 
Breiling, Omega enz. Historisch hoge prijs!
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

That’s Amore
Druk vanaf dag één

A�haalmenu 
inclusief wijn 29,95
Wij hebben het a�haalmenu 
voor twee personen genomen. 
Antipasto, 2 soorten pasta, 2 
soorten groente, een dessert en 
een �lesje huiswijn voor slechts 
€ 28,50. Je kan je menu zelf 
samenstellen en kiezen uit een 
rijk gevulde vitrine.

Weer in de Via Garibaldi
Het eten is onmiskenbaar Itali-
aans. We drinken er een prach-
tige biologische (!) Nero D’Avola 
bij. Met al het eten uitgepakt en 
opgediend en met de rode wijn 
in onze hand zitten we direct 
op het terras in de Via Garibaldi 

van onze favoriete vakantieplek!
We beginnen natuurlijk met de 
koude antipasto van gegrilde 
paprika in olie met kruiden, 
"hmmm" zegt Els. Dan de pasta 
met kaas, de pasta met truffel, 

de met zachte kruidenkaas 
gevulde canelloni, een verruk-
kelijke melanzane met kaas 
en een ratatouille heel goed 
op smaak met o.a. courgette, 
tomaat en olij�jes. "Hmmm wat 

heerlijk" zegt Els weer, "we zijn 
op vakantie!" Dan is het stil 
want we genieten echt van deze 
100% Italiaanse maaltijd, en in 
dit geval ook nog eens 100% 
vega (hoeft niet). We delen het 
dessert van huisgemaakte cho-
colade- en vanilletaartjes. Het is 
een uitstekende combinatie van 
volle chocoladesmaak en lekker 
frisse vanillevulling. De porties 
zijn bijzonder ruim zodat we er 
de volgende nog een keer van 
hebben genoten!

Dean Martin
Zoals u vast wel weet is That’s 
Amore de titel van een ever-
green van Rat Pack man Dean 

Martin. We raden u aan het lied-
je even te luisteren, liefst vlak 
voor het halen van eten bij deze 
bijzondere Haagse traiteur...

When the moon hits your eye
Like a big pizza pie, that's amore
When the world seems to shine
Like you've had too much wine, 
that's amore 

That’s Amore
Laan van Meerdervoort 188a
070 - 324 7090
www.thatsamore.nl

A�haalmenu  € 29,95
Broodjes  € 3,95 - 5,50
Huiswijn  € 9,50

Peter Riethof was een 
Haagse rocker van het 
eerste uur. Hier volgt een 
kleine bloemlezing over 
hem. 

Peter is de eerste die ooit begon 
met het in kaart brengen van 
de Nederlandse rock ‘n’ roll en 
de Haagse in het bijzonder. Hij 
was een begenadigd drummer 
en speelde in verschillende 
bandjes, waaronder De Her-
riemakers (1959-1961), The 
Apaches (1960-1961), The Gol-
den Telstars (1961-1962), The 
Stratofires (1962-1965) en Just 
Another (1965). Het bekendst 
werd hij in zijn tijd bij The Stra-
tofires, als drummer en zanger. 
Peter had ook een ongekende 
passie voor de Fender Strato-
caster gitaar. 

The Stratofires kwamen uit 
Bouwlust. Ze speelden regelma-

tig bij de kerk in het Zonneoord, 
waar ook Erica Terpstra woonde. 
Haar vader was politieagent 
en hield streng toezicht dat de 
muziek niet te luid werd. Een 
absoluut hoogtepunt was een 
optreden in het voorprogramma 
van The Hot Jumpers tijdens de 
Wielerronde van Bouwlust. Wan-
neer The Stratofires optraden in 
het Westland werd de band op 
de voet gevolgd door een heuse 
fanclub, in een bus van de WSM 
(Westlandsche Stoomtram Maat-
schappij). Na de hoogtijdagen 
van de rock ‘n’ roll speurde Peter 
oud-indo rockers op en zorgde 
zo eind jaren zeventig voor de 
verspreiding van het woord 
Indo-Rock. 

In 1963 namen The Stratofires 
een demo op in de Lumirex stu-

dio aan de Magnoliastraat, met 
de eigen instrumentale num-
mers Rolls Royce en Strato Slob. 
Na zijn schooltijd werkte Peter 
eerst bij Rex Record, daarna bij 
platenmaatschappij Negram/
Delta, waar Hans Kellerman di-
recteur was, de latere directeur 
van EMI Engeland. Laatstge-
noemde stuurde Peter eropuit 
met een stapeltje platen die hij 
in winkels moest laten horen. 
Zo werd Peter waarschijnlijk de 
eerste Nederlandse plugger. Op 
de fiets naar Van der Horst en 
de Kampioen op de Loosduinse-
kade tegenover de toenmalige 
bioscoop Capitol, naar Bolland 
en Bolland Records in de Stati-
onsstraat. 

Peter leverde bijdragen aan het 
blad The Fabulous Sounds of the 
Sixties, Den Haag Popstad nr. 1 
(van ondergetekende), Rock ‘n’ 
Roll uit Holland deel 1 en 2, Hol-
landse Instrumentale Producties 

en Rockville/Roaring Sixties en 
hij was actief voor het obscure 
platenlabel Al Capone, waarop 
zeldzaam Nederlands platen-
materiaal werd uitgebracht 
van Nederlandse rock ‘n’ roll 
groepen. Ook was hij regelmatig 
te horen bij radio Lokatel in de 
periode 1990-1992. Wat betreft 
de Haagse muziek was hij een 
lopende encyclopedie! Zijn 
verzameling bestond uit 3000 

singles, 2000 ep’s, 8000 lp’s en 
1200 cd’s, 500 uur live opnames 
en 1000 cassette bandjes. De 
flat aan De Brink was eigenlijk 
één groot museum. Helaas is 
Peter veel te vroeg overleden in 
2005, zestig jaar oud. Ik ben er 
trots op dat ik hem mijn vriend 
mocht noemen.

Robert Mindé
romin@ziggo.nl

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

Haagse Rocker Peter Riethof
“Music was his life!”

Sinds 2008 zit de Italiaanse traiteur That’s Amore bij onze galerie om de hoek op de Laan van 
Meerdervoort. Vanaf dag één was het druk in de zaak van Saro en zijn vrouw Simonetta (op de 
tekening). Dat is natuurlijk niet voor niets, want That’s Amore heeft een prachtig assortiment Italiaanse 
delicatessen, met name afkomstig uit kleine familiebedrijven. En dat weten ze hier in de buurt allemaal. 
Afhalen is hier normaal, zowel voor de lunch als voor het diner. Voordat de coronaproblemen begonnen 
kon je er achter in de zaal ook eten. "Dat doen we nu voorlopig even niet", zo vertelde Saro ons, "we 
hebben gelukkig druk genoeg met afhalers".
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M
Pfff, wat een hoop zand zal dat 
zijn geweest. Want het is daar 
groot! En waar laat je al dat 
zand? En hoe zat dat dan met 
het treinverkeer en de tram? 
Dat wist mijn moeder ook niet 
meer. Nu zie je een verdieping. 
Een put. En daar dankt dat 
kruispunt haar naam aan. 

Aan ‘de put’ heb ik een leuke 
herinnering. Nou ja, eigenlijk 
aan de trambaan daarboven. 
Met mijn straatvriend Jopie 
Heeres speelde ik nog weleens 
bij de treinbaan aan de Mon-
stersestraat. Daar reed een trein 
voor huisvuil naar Rotterdam. 
En ook tramlijn 11 reed daar. 
Als die aankwam, liften wij mee. 
De oude tram had treeplanken 
aan de zijkant. Aan de ene kant 
instappen, aan de andere kant 
konden we nét zitten. Zo reden 
we af en toe weleens naar 
de Loosduinseweg, vanaf de 
Delftselaan. En weer terug… als 
je niet gesnapt werd! Zo hebben 
wij ook eens meegereden van 
de Delftselaan naar het Hol-
lands spoor. Totdat we werden 
gesnapt door een NS-mede-
werker, vanuit zijn verhoogde 
verkeerstoren aan de Wal-

dorpstraat. We werden opge-
pakt door de politie en ‘moch-
ten’ meerijden in zo’n zwarte 
jeep. Rechtstreeks naar de Van 
der Vennestraat: het politiebu-
reau. En daar werden we opge-
haald; ik door mijn broer. Wat 
voor een straf ik kreeg, weet ik 

niet meer. We hebben dit geintje 
maar eenmaal uitgevoerd. Want 
kort daarna verhuisde Jopie met 
zijn familie naar België. En toen 
was de pret over.  

Aad van Krevelen
ajlvankrevelen@hetnet.nl

ijn moeder zei eens tegen mij dat de 
Calandstraat en de Vaillantlaan ge-
lijkliepen; op gelijke hoogte waren. 
Maar op een gegeven moment heeft 

men daar een kruispunt gegraven. 

De Put
  Dinsdag 9 juni 2020      



In elke editie van De Haagse Tijden stapt 
autojournalist John Vroom weer even in een 
auto die vroeger door Den Haag reed.
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Riley Kestrel
En over de Riley Kestrel gaan 
we het hebben, want daar stond 
hij recentelijk voor Hotel des 
Indes aan het Lange Voorhout: 
een rode Riley Kestrel met een 
Engels kenteken. Regelmatig 
had ik hem gezien tijdens mijn 
jeugdvakanties in Engeland, 
maar zover ik mij kan herin-
neren zelden in Den Haag. Een 
vlot vierdeurs model met een 
ruimtelijk interieur en daarmee 
bedoel ik een beetje kaal, want 

alles was ondergeschikt ge-
maakt aan opbergruimte. In te-
genstelling tot de Austin Glider 
was deze Riley luxe uitgevoerd. 
Allereerst was hij herkenbaar 
aan een fraaie chromen grille 
met aan weerszijde strakke 
geïntegreerde knipperlichtunits. 
Het meubilair zag er ook luxe 
uitgevoerd uit en het dashboard 
was in tegenstelling tot zijn 
familieleden niet uitgevoerd in 
een smalle rechthoekige snel-
heidsmeterunit, maar met drie 
fraaie ronde klokken. Het geheel 
omvat in een mooi walnoothou-
ten geheel, met links de knop-
pengroepering en uiterst rechts 
het handschoenenkastje. Daar-
onder over de gehele breedte 
een royale a�legplank waar 
links en rechts ruimte was voor 
kleine kleinigheden. En daaron-
der de schui�jes voor de kachel. 
Het stuur had de typische Mini 
stand en was wat schuin naar 
het midden geplaatst, zodat 
je er wat scheef voor zat. De 
plaatsing van het stuur was ook 
wat hoog. Kan nooit echt lekker 
gestuurd hebben naar mijn idee. 
Het portier van binnenuit ope-
nen, deed je door een langwer-
pig zwart kunststoffen hendel, 
dat licht naar beneden gericht 
stond, omhoog te duwen en dan 
snel het andere deurhendeltje 
te grijpen om het portier vast te 

houden. Geen armsteunen, want 
die zaten alleen achterin. In de 
portieren grote opbergvakken 
voor van alles en nog wat. Na-
tuurlijk waren de voorportieren 
voorzien van de bekende tocht-
raampjes, de ideale binnenko-
mer van het inbrekersgilde. De 
bagageruimte was mooi plat 
en vierkant, maar je moest wel 
uitkijken dat je ruimte over-
liet voor de inscharnierende 
metalen beugels, anders werd 
bij het sluiten de bagage geplet. 
Handig was de toen gebruike-
lijke hoedenplank tussen het 
achterraam en de leuning van 
de achterbank. Nou ja, handig? 
Alles wat je daarop legde, zeilde 
tijdens het rijden regelmatig van 
links naar rechts. De benzine-
dop was overigens niet met 
een sleutel afsluitbaar. Dat kon 
in die tijd nog. Rijden deed de 
Riley Kestrel heel plezierig. 
Uitstekende wegligging, straffe 
maar toch comfortabele vering 
en het mooie vond ik altijd de 
diepbruine uitlaatbrom. Voor 
de rest was hij typisch Engels 
afgewerkt en dat betekende in 
die tijd dat er nog weleens wat 
vanaf viel, zoals een raamlijst of 
zo. Desondanks een heel �ijne 
Britse auto!

John Vroom
johnvroom@planet.nl

a de introductie van de Mini had BMC 
[The British Motor Company] de smaak 
te pakken van dit soort auto’s met veel 

ruimte, motor dwars geplaatst, wielen op de uiter-
ste hoeken en Hydrolastic vloeistofvering, en dus 
introduceerden zij de Austin 1100 Glider. En niet 
alleen deze, maar met dit model als basis introdu-
ceerden zij gelijksoortige onder hun andere mer-
ken, zoals de Morris 1100, Wolseley 1100, Riley 
Kestrel, MG 1100 en de Vanden Plas Princess 
1100, met her en der een stukje extra merkidenti-
teit. Maar zoals gezegd, de basis was hetzelfde. 
Slim hè? 

N

Als ik Alice zo zie zitten op 
die rode achterbank van een 
Ford Cortina uit 1967 dan 
denk ik dat zij denkt aan 
die megahit van Englebert 
Humperdinck Please release 
me uit datzelfde jaar. 
Verplichte hoofdsteunen 
kenden we in dat jaar 
overigens ook niet, zo te 
zien.

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 (26) John Vroom (autojournalist)

    Dinsdag 9 juni 2020        



eel treffend in deze tijd, het artikel van Jacqueline Alders 
in de editie van 31 maart over het gigantische en prach-
tige mozaïek van Antoon Molkenboer in de H. Antonius 

Abt kerk, dat herinnert aan het wonderbare einde van de 
cholera-epidemie in Scheveningen in 1848.
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Tijdens de Coronacrisis houdt Omroep West je 24 uur per dag op de hoogte van 
alles wat je moet weten. Daarnaast staan ook andere mooie programma’s in de 
planning op radio, tv en online. Download de gratis Omroep West app of kijk op de 
website Omroepwest.nl voor meer informatie. 

89.3 Radio West maandag t/m vrijdag 
07.00 uur Muijs in de Morgen
Nieuws, weer en verkeer, gepresenteerd door Bas Muijs en Bart Nolles. 

09.00 uur Aan de Bak
Gezellige muziek, spelletjes en een bak koffie met Patrick van Houten.

12.00 uur De Lunchshow
Een krokante lunchshow met Justin Verkijk.
15.00 uur Gebakken Lugt
Paul van der Lugt draait de lekkerste platen ooit gemaakt.

16.00 uur Studio Haagsche Bluf (tot 19 uur, dan non-stop muziek)
Nieuws, weer en verkeer, Tjeerd Spoor neemt je mee door de avondspits.

89.3 Radio West op zaterdag  
09.00 uur UIT!
Rogier van der Zanden geeft je alternatieve uitgaanstips voor het weekend. 

12.00 uur Broodje Bral
Sjaak Bral neemt op zijn eigen wijze de actualiteit door.

 (tot 14.00 uur, daarna Non-stop muziek).

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

09.00 uur Muziek van alle Tijden
Pieter Kuipers draait op verzoek.

10.00 uur UIT! 

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

(tot 14.00 uur, daarna Non-stop muziek).

TV West maandag t/m vrijdag 
Dagprogramma’s vanaf 17.00 uur:
ma: Verborgen Museumschatten Op zoek naar schatten die in depots 
van musea in de regio liggen opgeslagen, met aansluitend Verborgen 
Thuisschatten: museumwaardige schatten die mensen thuis hebben.

di: Team West Kirsten van Dissel roept samen met de politie jouw hulp in.

wo: Eruit op de Buis: met op 10/6 het Boomkwekerijmuseum in 
Boskoop en op 17/6 Vlaggetjesdag Scheveningen. 

do:  Parkpop Specials We kijken terug op 39 jaar Parkpop.

vr: Anderhalve meter Sessies over Den Haag tijdens de coronacrisis, 
met Fred Zuiderwijk. 

17.30 uur TV West Nieuws

TV West zaterdag
07.30 uur  TV West Weekoverzicht

17.00 uur  Westdoc 13/6: Vlaggetjesdag Scheveningen Sfeervol 
programma waarin Vlaggetjesdag Scheveningen 2020 alternatief wordt 
gevierd. Natuurlijk draait alles om de Hollandse Nieuwe en wordt het eerste 
vaatje haring aangeboden aan een verzorgings- of verpleeghuis in de regio. 

TV West zondag
09.00  Hoop & Leven
De Universele Kerk van Gods Rijk.

17.00   ADO-doc (14/6): Jaar van de Tsjaar 
ADO Den Haag documentaire over een aantal hoofdrolspelers uit het 
zo succesvolle seizoen 2010/2011, met in de hoofdrol Dmitri Bulykin, de 
Russische spits die clubtopscorer werd met 21 goals.

Download de gratis Omroep West app. 

Deze week bij

west
Een wellicht vermeldenswaardige aan-
vulling op haar artikel is dat de kerk is 
gebouwd in een sobere expressionistische 
stijl en dat het interieur is uitgevoerd in 
Art Deco stijl. Het eerste is uitzonder-
lijk, het laatste heel uitzonderlijk. In de 
periode waarin deze kerk werd gebouwd, 
werden R.K. kerken veelal gebouwd in 
neogotische, neoromaanse, of traditio-
nalistische stijl. Voorbeelden daarvan 
zijn respectievelijk de H. Agneskerk aan 
de Beeklaan, de H. Familiekerk aan het 
Kamperfoelieplein en de Sint-Paschalis 
Baylonkerk aan de Wassenaarseweg. Het 
sobere uiterlijk werd indertijd opgelegd 
door het overwegend protestantse Sche-
veningen dat geen imposant R.K. kerkge-
bouw tolereerde. Maar deze beperking 
werd ruimschoots gecompenseerd door 
het prachtige interieur. 

Behalve het gedenkmozaïek boven het 
hoogaltaar heeft Molkenboer ook de mo-
zaïeken van het Maria-, het Jozef- en het 
Theresia-altaar, de Kruiswegmozaïeken 
en het Engelenmozaïek boven de hoofd-
ingang gemaakt. De glas-in-loodramen 
zijn eveneens van Molkenboer, ontstaan 
in samenwerking met kunstschilder 
Christiaan de Moor en de Haagse gla-
zenier en tekenaar Lou Asperslagh. De 
ronde ramen boven de Kruiswegmozaïe-
ken hebben bloemmotieven die de twaalf 
christelijke deugden symboliseren.

Zeer het bezichtigen waard is ook het 
bronzen edelsmeedwerk van de commu-
niebank. Voor wie geïnteresseerd is in dit 
heel bijzondere interieur en bovendien 
van orgelmuziek houdt, is een bezoek 

aan de kerk op donderdag aan te bevelen. 
Dan geeft van 13:00 tot 13:30 uur Patrick 
Hopper, die als organist en dirigent van 
gemengd koor Laus Deo aan de H. Antoni-
us Abt kerk is verbonden, zijn wekelijkse 
orgelconcert. De kerk gaat om 12:45 uur 
open. Helaas kunnen deze concerten als 
gevolg van de coronapandemie nu niet 
plaatshebben, maar hopelijk kunnen 
ze binnenkort weer worden hervat. De 
toegang is vrij.

Wie meer wil weten over kerk en inte-
rieur kan dit vinden in het boekje De 
St. Antonius Abt kerk – Een Schevenings 
Monument. In dit boekje is ook een lijst 
opgenomen van de personen die model 
hebben gestaan voor het Gedenkmozaïek. 
Op bijgaande foto’s staan Antoon Mol-
kenboer en zijn modellen in zijn tijdelijk 
atelier in Scheveningen en het glas-in-
loodraam ‘Amor Proximi’, Naastenliefde, 
afgebeeld.

Henk Kuilder
hjgkuilder@ziggo.nl

Reactie op artikel ‘Een ver-
vlogen epidemie gedenken’

H

Antoon Molkenboer in zijn tijdelijk atelier in Scheveningen (1927)

Antoon Molkenboer, Glas-in-lood Amor Proximi, 
H. Antonius Abt kerk, Scheveningen

  Dinsdag 9 juni 2020      
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Na een wekenlange pauze van het sociale leven openen musea, restaurants en theaters langzamerhand weer hun deuren, 

uiteraard met inachtname van de RIVM-maatregelen. De redactie van De Haagse Tijden deelt enkele tips met u.

  Dinsdag 9 juni 2020      

Eropuit!Eropuit! Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Haagse Tijden interessant kunnen 
zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. Heeft u activiteiten te 
melden? Stuur uw gegevens op via e-mail naar dehaagsetijden@bruckel.nl of bel: 070 - 360 76 76

  Kunstlezingen in Amadeus

Kunsthistorica Anne Marie Boorsma geeft al achten-
twintig jaar cursussen kunstgeschiedenis en kunst-
historische lezingen in Den Haag en Voorburg. Hierbij 
kiest zij thema’s uit de negentiende en de twintigste 
eeuw en uit de hedendaagse kunst. Op 17 en 24 juni zal 
Anne Marie twee lezingen verzorgen in Amadeus. De 
eerste lezing gaat over de “schrijversportretten in het 
Literatuurmuseum” en de tweede over “Haagse �igura-
tieve kunst”. Amadeus is geheel corona-proof. Wel is het 
belangrijk dat u zich van tevoren opgeeft.

Wanneer & waar: woensdag 17 & 24 juni, 14.00u – 
16.00u, Amadeus, Traviatastraat 25
Meer informatie via www.annemarieboorsma.nl

Expositie Kunst ter Plekke

Op 6 juni opende de zomertentoonstelling Open 
Tuin met Kunst ter Plekke in de tuinen van de 
Vereniging Natuurtuinen de Groene Schenk aan het 
IJsclubpad 1 in het Bezuidenhout Den Haag. 
De kunstenaars hebben hun objecten in, om en 
tussen het groen geplaatst. Wat is er te zien? 
Keramiek, glas, hout en meer, kortom een wereld 
vol verrassingen. De in elkaar overlopende tuinen 
van de VNGS staan open voor het publiek met hun 
verscheidenheid aan �lora en fauna. Iedereen wordt 
aangemoedigd niet alleen over het wandelpad langs de spoordijk te lopen maar ook 
de tuinen in te gaan. Er valt altijd wel iets te ontdekken! 

Wanneer & waar: t/m 28 juni, zaterdag & zondag van 12.00u – 17.00u, IJsclubpad 1
Meer informatie via www.degroeneschenk.nl of www.kunstterplekke.nl

Tentoonstelling I am because of you

Achteroverleunen is bij de werken van de Haagse 
kunstenaar Navid Nuur eigenlijk geen optie. Hij 
nodigt de toeschouwer uit onderdeel te worden 
van een prikkelend geheel. Dat kan betekenen dat 
Nuurs werk nog lang in het onderbewuste door-
suddert en aanzet tot nadenken, of dat de toe-
schouwer zelf ook maker wordt. Soms is zijn werk 
pas écht af door de �lits van een telefoon. U moet 
in ieder geval scherp blijven. De tentoonstelling I 
am because of you bestaat grotendeels uit werken 
die Nuur speciaal voor zijn tentoonstelling in 

Kunstmuseum Den Haag heeft gemaakt. Mineralen en steen staan hierin centraal, en 
de wijze waarop beide materialen kunnen evolueren en transformeren. Volgens Nuur 
stroomt door ons allemaal dezelfde materie, en zijn we onderdeel van elkaar. Nie-
mand - ook de kunst niet - kan zich aan die verbondenheid onttrekken. Het ene leeft 
omdat het andere bestaat. Vanuit die visie ziet Nuur zijn werken altijd in samenspel 
met de ruimte waarin ze worden getoond. Zou de tentoonstelling op een andere plek 
plaatsvinden, dan zouden de opstelling en presentatie met de omgeving mee verande-
ren. Nuurs werk reageert zo bewust op wat er al zichtbaar of onzichtbaar aanwezig is: 
de schaduwen, de architectuur en de lichtval.

Wanneer & waar: t/m 18 okt. Kunstmuseum Den Haag, Stadhouderslaan 1
Meer informatie via www.kunstmuseum.nl  

Hoffelijke boottocht

Met The Hague Boat ervaart u 75 minuten lang een geweldige rondvaart door grach-
ten. Bijzonder is dat u midden in het mooie Hofstadkwartier aan boord gaat. De op- 
en afstap plaats is namelijk naast het Hilton Hotel aan de Mauritskade. Geniet van al 
het moois dat Den Haag vanaf het water te bieden heeft. De Engelstalige gids vertelt 
over de verborgen geschiedenissen van Den Haag en over de highlights van de stad. 
De zelfgebouwde open boot is ook privé af te huren 
voor verjaardag of bedrijfsfeestje. Zelf eten en drin-
ken meenemen is mogelijk, maar natuurlijk verzorgt 
The Hague Boat ook catering. Dit is hét zomer-uitje!

The Hague Boat - Mauritskade 10 (naast Hilton Hotel) 
06 39 82 35 46 - www.thehagueboat.com

 
    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.     

Galerie Pied-à-Terre gaat boeken uitgeven

Kleine bedrijven en zelfstandigen zonder personeel moe-
ten creatief zijn om het hoofd boven water te houden in de 
coronacrisis. De Haagse kunstschilder en galeriehouder 
Victor Hoefnagels heeft daarom, samen met zijn partner 
Jacqueline Crijns, zijn activiteitenpakket uitgebreid met 
het uitgeven van bijzondere boeken. Nadat het duo eerder 
een aantal poëziebundels uitgaf, is deze maand de uitgave 
te verwachten van een roman van de Haagse schrijver 
Jos de Gruiter. Het boek, Een onfortuinlijk ongeval, wordt 
gepresenteerd als een ‘psychologische thriller, maar geen 
rechttoe-rechtaan who dunnit.’ 
 
Centraal in het boek staat de onfortuinlijke dood van no-
tarisvrouw Gilda Meisse. Haar man, oud-notaris Bernard 
Meisse, vindt zijn vrouw op een ochtend in het water van 
de plas bij hun villa. Uitgegleden op de gladde treden van de buitentrap van 
het boothuis, concludeert de oud-notaris. Een onfortuinlijk ongeval dus, maar schouw-
arts Jozef Gülcher wil het pathologisch onderzoek afwachten voor hij de oud-notaris 
condoleert met het verlies van zijn vrouw. Dan meldt zich een man die bekent de nota-
risvrouw te hebben vermoord, maar zijn bekentenis roept vragen op. Vervolgens wordt 
het verhaal een rollercoaster ride met ontwikkelingen, waarin thema’s als schuld en 
boete, biecht en penitentie, recht en rechtvaardigheid belangrijke rollen spelen.
 
Via www.victorhoefnagels.nl kunt u het boek vast bestellen. Op zondag 21 juni kun-
nen bestelde exemplaren worden afgehaald in Galerie Pied-à-Terre in de Prins Hen-
drikstraat, desgewenst voorzien van een door de auteur aangebrachte opdracht. Een 
onfortuinlijk ongeval is ook als e-book leverbaar.

Tweede editie Art Nouveau Festijn  

De interesse in Art Nouveau (periode ca. 1885–1914) blijft toenemen. Een uitverkochte 
eerste editie heeft geleid tot een nog bredere opzet van het evenement Art Nouveau 
Festijn: Den Haag rond 1900, dat van 10 t/m 14 juni zal plaatsvinden. Rond 1900 was 
een periode die overliep van nieuwe inzichten, technologische ontwikkelingen en 
moderne inspiratie. Dit kwam tot uitdrukking in alle kunstvormen: literatuur, muziek, 
beeldende kunst, theater en architectuur. Ondanks de coronamaatregelen zijn er toch 
nog 17 verschillende activiteiten tijdens het Art Nouveau Festijn, zoals Art Nouveau-
wandelingen, -rondvaarten en een -�ietstocht langs de mooiste gebouwen. Daarnaast 
zijn er lezingen die online en gratis aangeboden worden. Andere onderdelen van het 
festijn zijn: een expositie van Art Nouveau- en Art Deco kunst bij de kunsthandel de 
Haagse salon, workshops architectuurfotogra�ie en twee workshops bij de Gra�ische 
Werkplaats: patronendrukken en zeefdrukken, beide met inspiratie uit de bloemmo-
tieven in de Art Nouveau/
Jugendstil.  

Wanneer & waar: 10 t/m 
14 juni, diverse locaties.
Meer informatie over het 
volledige programma via 
www.artnouveaufestijn.nl
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De Duinweg 
In mei 1970 organiseerde Dolle 
Mina Edda Pauw, samen met an-
dere actiegroepen, een demon-
stratieve mars door de duinen 
naar Meijendel. Het was nieuw 
- ook voor Dolle Mina zelf, die 
vond dat dit niet in het actie-
programma paste, maar uit-
eindelijk overstag ging met de 
actiegroep ‘Milieuhygiëne’ - dat 
vrouwen en dan nog wel Dolle 
Mina’s zich met zo’n (mannen)
zaak bemoeiden. De strijd tegen 
een nieuwe autoweg werd op 
verschillende politieke niveaus 
gevoerd. Gemeentelijk, provin-
ciaal, landelijk en uiteindelijk 
op het niveau van de Raad van 
State. Wil Korrelboom zorgde er 
steeds voor dat de acties ludiek, 
geestig en met veel creativiteit 
werden uitgevoerd. In 1971 or-
ganiseerde Dolle Mina weer een 
demonstratieve tocht door de 
duinen, waar weer andere ac-
tiegroepen bij waren betrokken. 
Uiteindelijk werd de weg van 
het plan afgehaald. Een groot 
succes dus voor Dolle Mina! 
Zij was ook actief bij de acties 
tegen de aanleg van de Leidse 
Baan (bij de N44, vlak langs 
de duinen) en ook deze actie 

slaagde volledig.   
Na de geslaagde 
acties tegen de 
aanleg van deze 
twee autowegen, 
raakten we ook betrokken bij 
andere acties voor een beter 
milieu. Zo protesteerden wij 
tegen de samenstelling van 
wasmiddelen die in die tijd nog 
vol fosfaten zaten. Ook stuurden 
we brieven naar de wethouders 
Wilzen en Vink met het verzoek 
om meer gelegenheid voor 
kleutertuinen te creëren. Het 
resultaat was dat de afdeling 
School- en Kindertuinen van 
de Gemeente Den Haag een 
experiment startte met kleu-
terschooltuinen. De actiegroep 
‘opleiding/opvoeding’ maakte 
voor veertien- en vijftienjarige 
meisjes een pam�let: “Sla munt 
uit je schooltijd”. Daarin raad-
den we aan om vooral niet te 
vroeg met school te stoppen,  
maar om door te leren, zodat 
je later voor jezelf kon zorgen. 
Ook voerden wij actie tegen het 
afschaffen van de verplichte 
vormingsdag voor werkende 
meisjes in de huishouding. De 
voorgenomen afschaf�ing werd 
door de regering ingetrokken. 

Ondertussen ontstond er steeds 
meer behoefte aan informatie 
en stelde Dolle Mina steeds 
meer schriftelijk materiaal 
samen over legio onderwerpen. 
Hierin kwamen de standpunten 
van Dolle Mina uitgebreid aan 
bod. Ook werd het landelijke 
maandblad Evolutie opgericht. 
Een aantal Haagse Dolle Mina’s 
werkte ook mee aan het boek 
Een rebelse meid is een parel 
in de klassenstrijd, waarin de 
achtergrond van de discri-
minatie van de vrouw wordt 
geschetst en richtlijnen gegeven 
voor het organiseren van acties. 
In 1974 richtte Ria Sikkes de 
Stichting Uitgeverij Dolle Mina 
Den Haag op en in 1975 bracht 
deze het fotoboek Meid, wat ben 
ik bewust geworden uit, waarin 
een overzicht wordt gegeven 
van vijf jaar Dolle Mina en haar 
belangrijkste activiteiten.

Na de eerste roerige jaren 
ontstond er behoefte aan meer 
verdieping en langzamerhand 
werden de ludieke, inspire-
rende, geestige en aanstekelijke 
acties steeds serieuzer. Zo ont-
stond het Werkende Wijvenplan 
(WWP).

Werkende wijvenplan 
1973-1974
Ondanks de acties merkten wij 
dat de positie van de werkende 
vrouw niet echt veranderde. Het 
inkomen van de vrouw werd 
nog steeds gezien als ‘leuke 
bijverdienste’. Dit moest anders 
en in 1973 werd het Werkende 
Wijven Plan (WWP) door de 

Haagse Mina’s gepresenteerd. 
Het doel van dit plan was de 
positie van de werkende vrouw 
te verbeteren; meer en betere 
kansen op werk en gelijk loon. 
Wij vonden dat je te allen tijde 
voor jezelf moest kunnen zor-
gen en �inancieel ona�hankelijk 
kunnen zijn. Er werd een jaar 
lang actiegevoerd, met elke twee 
maanden een ander thema, 
zoals ‘gelijk loon voor gelijke 
arbeid’, ‘geen discriminerende 
belastingmaatregelen’ en ‘gratis 
crèches’. Bij elk thema hoorde 

een speciale actie en uiteraard 
een pam�let en poster. 

Het werd een groot succes met 
weer veel belangstelling van 
de media. We konden zelfs - 
als eerste in Nederland - een 
Ombudsvrouw voor (werkende) 
vrouwen bekendmaken: Meta 
van Beek. Zij hield zich bezig 
met de problemen die je als 
werkende vrouw tegenkwam, 
waarin wij haar ondersteunden 
door bijvoorbeeld het telefo-
nisch beantwoorden van vragen 

n maart 2020 was het vijftig jaar 
geleden dat Dolle Mina Den Haag 
werd opgericht. Deze actiegroep 

is van grote invloed geweest op de twee-
de feministische golf die in 1967 was ont-
staan naar aanleiding van het artikel van 
Joke Kool Smit: ‘Het onbehagen van de 
vrouw’. Samen met Hedy d’Ancona richtte 
zij Man Vrouw en Maatschappij (1968) op. 
Dolle Mina vond de aanpak van MVM te 
intellectueel, te veel alleen op de politiek 
gericht. In 1970 barstte DM los met nog 
nooit vertoonde acties. 

I

  Dinsdag 9 juni 2020      

Ombudsteam op het Binnenhof, in het midden Meta van Beek van het Werkende Wijven Plan

Demonstratie voor verwijderen fosfaten uit wasmiddelen bij de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten in Den Haag

Meijendel, eindpunt van de demonstratieve mars tegen de aanleg van de Duinweg

“Meid, wat ben ik bewust geworden!”
Herinneringen van een aantal Haagse Dolle Mina’s  – deel 3
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van (werkende) vrouwen. Al 
die vragen mondden uit in een 
door de Stichting Ombudsvrouw 
geschreven boekje Wegwijs, 
bedoeld om hulp te bieden aan 
vrouwen die te maken hadden 
met werk en alles wat daarmee 
samenhing. De Ombudsvrouw 
voldeed duidelijk aan een 
behoefte, waardoor de Stichting 
Ombudsvrouw subsidie kreeg 
en kon Meta betaald worden 
voor haar belangrijke werk.

In 1975 kwam de wet op ‘Gelijk 
loon voor gelijke arbeid’ tot 
stand en in 1977 werd voor de 
eerste keer een staatssecretaris 
voor emancipatie aangesteld, 
mevrouw Kraaijeveld-Wouters. 
Daarna volgde de wet: ‘Verbod 
op ontslag vrouwen bij huwelijk, 
zwangerschap en moederschap’ 
(1979) en in 1980 de ‘Wet op 
gelijke behandeling’. Na 1973 
breidde de invloed van de Vrou-
wenbeweging zich steeds verder 
uit over het hele land; ideeën 
werden overgenomen door vele 
groeperingen, waaronder de 
vakbond en de politiek, bijvoor-
beeld de Rooie Vrouwen van 
de PvdA. Er ontstond een bont 

palet van initiatieven: Vrou-
wenfestivals, Vrouwencafés, 
Vrouwenkranten, Vrouwenge-
zondheidscentra en Vrouwenbe-
drijven, Blijf van mijn Lij�huizen, 

Vrouwentelefoon, Vrouwen 
tegen Verkrachting, Afschaf-
�ing juffrouw (ongetrouwd) en 
mevrouw, strafrechtelijk verbod 
op verkrachting binnen het 
huwelijk (1984), enzovoorts. In 
1974 werden de VOS-cursussen 
opgericht (Vrouwen Oriënteren 
zich op de Samenleving), vooral 
bestemd voor huisvrouwen, en 
in 1975 ontstond de eerste Moe-
der Mavo: een Dag Mavo voor 
volwassenen. Beiden waren zeer 
succesvol.

Ook de politiek ging steeds 
meer maatregelen treffen om de 
emancipatie te bevorderen.
Den Uyl (toen minister-
president) stelde in 1974 de 
‘Nationale Adviescommissie 
Emancipatie’ in. In 1981 werd 
deze commissie omgezet in de 
‘Emancipatieraad’ die de taak 
kreeg alle emancipatieplannen 
van ministers door te lichten. 
In het kabinet Van Agt kwam er 
ook een staatssecretaris voor 
Emancipatiezaken in de persoon 
van Hedy d’Ancona. Een van de 
laatste acties was bij de opening 
van het Vrouwenhuis (januari 
1977) in de Anna Paulowna-
straat. Langzamerhand lieten 
we het actievoeren achter ons. 
Wij waren druk bezig met onze 
studies, banen en carrières en 
brachten daar onze doelen en 
ideeën concreet in de praktijk.

Wat is er bereikt na 
vijftig jaar?
✔  Dolle Mina heeft veel grenzen 

verlegd in de maatschappij en 
heeft diep ingegrepen in het 

leven van alledag. Veel is ver-
anderd: vrouwen hoeven niet 
meer te stoppen met werken 
als ze trouwen, abortus is 
mogelijk en voor het eerst 
zijn jonge vrouwen hoger 
opgeleid dan jonge mannen. 

✔  Dolle Mina wordt nog steeds 
herinnerd als een van de be-
langrijkste aanjaagsters van 
de Tweede Feministische Golf 
in Nederland. 

✔  De ludieke acties en de voor-
uitstrevende standpunten 
zijn doeltreffend gebleken en 
zijn nog steeds bekend. ‘Baas 
in eigen buik’ is ook nu nog 
een begrip; iedereen weet 
waarvoor dit staat.

✔  Weinig feministische initiatie-
ven worden zo positief
herinnerd. 

✔  Zij is het symbool van het 
naoorlogse feminisme in 
Nederland.

Maar toch......
✘  Veel vrouwen verdienen in 

2020 nog steeds minder dan 
mannen.

✘  Te weinig vrouwen bekleden 
een toppositie.

✘  Te veel vrouwen en te weinig 
mannen werken in deeltijd. 
Mannen werken nu iets vaker 
in deeltijd, maar dat is vooral 
aan het begin en einde van 
hun carriére.

✘  Mannen zijn wat meer gaan 
zorgen. Maar het leeuwendeel 
van de zorg voor het huishou-
den en kinderen komt nog 
steeds op de vrouwen neer, 
hoewel er meer vrouwen 
werken. Ook mantelzorg rust 

nog voor het grootste deel op 
hun schouders.

✘  Abortus staat weer regelmatig 
ter discussie; het plegen van 
abortus staat nog steeds in 
het Wetboek van Strafrecht. 

Er is dus nog steeds veel werk 
aan de winkel voor een nieuwe 
generatie vrouwen en mannen.

Tot slot
Veel Haagse Dolle Mina’s 
denken met plezier terug aan 
de interessante en vrolijke actie-
tijd. Een tijd waarin we dachten 
aan het begin van een betere 
maatschappij te staan, alles zou 
anders worden... We hebben 
veel voor elkaar gekregen, maar 
helaas niet genoeg. Die tijd is 
in ieder geval van grote invloed 
geweest op de invulling van 
ons verdere leven. Een aantal 
Haagse Dolle Mina’s komt met 
regelmaat nog bij elkaar. Tijdens 
die middagen discussiëren we 
nog steeds volop, over vroeger 
maar ook over de huidige tijd, 
waar we soms wel en soms niet 
blij mee zijn. 
In 2016 hebben wij van het 
materiaal uit onze Dolle Mina-
archieven een chronologisch 
overzicht gemaakt voor het 
Haags Gemeentearchief. Het 
materiaal van de meeste acties 
is daar gedigitaliseerd en door 
iedereen in te zien.

Tonnie Pauw-Meerman 
aapauw@planet.nl
I.s.m. Wil Korrelboom, Mia Waij, 
Frederike Spits, Edda Pauw

Demonstratie voor verwijderen fosfaten uit wasmiddelen bij de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten in Den Haag

“Meid, wat ben ik bewust geworden!”
Herinneringen van een aantal Haagse Dolle Mina’s  – deel 3
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SUDOKU1 2

3KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal
1. plaats in Noord-Holland; 7. louwmaand; 12. op grote afstand; 13. Ned. prinses; 
14. tijdperk; 15. vogel; 17. schreeuw; 19. deel van voet; 21. gewicht (a�k.); 22. bid (Latijn); 
24. papierklemmetje; 27. nattig koud; 28. verbinding in kleding; 30. deel van een voetbal doel; 
31. deel van een schoen; 32. hoffeest; 33. alcoholische drank; 35. niet gevuld; 37. sociaal 
economische raad (a�k.); 38. achteraf; 41. snel en vlug; 42. Franse likeur; 44. deel van het gebit; 
46. vleespastei; 47. schaaldier; 48. zonder bovenstukje; 49. hal�bloed; 50. Duits automerk; 
52. turfgrond; 54. steekgereedschap; 56. dierenmond; 58. naar beneden buigen; 
61. gymnastiektoestel; 62. kersensoort; 64. dergelijke (a�k.); 65. mannelijk hoen; 
67. oud Chinees leider; 68. klein hert; 70. inwendig orgaan; 72. ingeschakeld; 73. het op en neer 
lopen; 76. projectieplaatje; 77. drietenige luiaard; 78. scheepsstuur; 79. openbaar vervoermiddel; 
81. technische dienst (a�k.); 82. reuzenslang; 83. oude naam voor Indonesië; 84. rivier in Engeland; 
86. courant; 87. oxideren.

Verticaal
1. ongevoelig koel persoon; 2. ultraviolet (a�k.); 3. Europeaan; 4. zwarte lekkernij; 5. smeerdopje; 
6. nogmaals (opnieuw); 7. ritmestoornis na vliegreis; 8. het knijpen; 9. asvaas; 10. anonieme 
alcoholisten (a�k.); 11. Europees land; 16. bontgekleurde papegaai; 18. streepjescode (a�k.); 
20. boomsoort; 21. harde kreet; 23. karakter; 25. tafelgast; 26. elektronische schakeling; 
27. boterton; 29. onderzeeërs; 32. gekuist; 34. bloeimaand; 36. anderhalve gulden; 37. tennisterm; 
39. onze planeet; 40. stekelige plant; 42. christelijk feest; 43. bejaard iemand; 45. muzieknoot; 
46. Ned. voetbalclub; 51. zwarte kleverige stof; 53. plechtige belofte; 54. begroeid met haar; 
55. land in Azië; 56. tandarts attribuut; 57. binnenste deel; 59. zonder oneffenheden; 
60. rondzwervend volk; 62. plaats in Spanje; 63. deel van een woord; 66. streling; 67. honingdrank; 
69. roem; 71. mollengang; 73. doelpunt; 74. Noors prozawerk; 75. opbergruimte; 78. zeehond; 
80. snijwerktuig; 82. begane grond (a�k.); 85. �ilm van Steven Spielberg.

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

Tekening: 
Wim Hoogerdijk/Who

U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjesvan de twee sudoku’s. 
De vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin 
thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.
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Puzzelt u mee?
In elke editie van De Haagse Tijden kunt u drie verschillende puzzels maken. In de 
eerste puzzel wordt u gevraagd het woord te raden dat is uitgebeeld. In de tweede 
puzzel moet u de sudoku-opgave oplossen. De derde puzzel is een kruiswoordpuz-
zel. Hier volgen de juiste antwoorden van de vorige krant. 
Woordraadsel: Hoofdstuk. Sudoku: 7-7. Kruiswoordpuzzel: Taxusboom.

Onder de inzenders verloten we wederom drie waardebonnen van 15, 10 en 5 euro, 
te besteden bij Comfortland. U kunt de juiste oplossingen afzonderlijk mailen, maar 
u mag deze ook bundelen in een enkel bericht. U kunt de oplossing mailen naar 
puzzel@dehaagsetijden.nl. Dit kan tot uiterlijk donderdag 18 juni.

Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. Emmy Lans te Zoetermeer  
2. Peter de Man te Rijswijk
3. J. van der Nauw te Den Haag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

86 6 25 87 73 42 23 24 69 32 39 66 83

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

86 6 25 87 73 42 23 24 69 32 39 66 83

KADOBONInwisselbaar bij comfortland.nl

€

Veel puzzelplezier!

Heeft u een (hulp)vraag? 
Bel 070 205 3003

www.haagsontmoeten.nl

Ook nu zijn we er     v� r u!
Samen komen we er doorheen! Ook mantelzorgers kunnen hier terecht.

  Dinsdag 9 juni 2020      



  Dinsdag 9 juni 2020      

De Haagse Tijden Zorgspecial

Huishoudelijke verzorging

Meer informatie 070 - 750 70 00  |  www.eykenburg.nl

Zoekt u ondersteuning in de huishoudelijke verzorging 
omdat het huishouden toch wat zwaar begint te worden? 
Dan helpt Stichting Eykenburg u graag!
 
Wij bieden huishoudelijke verzorging zowel via de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) als particulier. Wij 
werken in vaste teams, waardoor u niet teveel 
verschillende medewerkers over de vloer krijgt.
 
Wilt u meer weten over de huishoudelijke verzorging of 
bent u op zoek naar de actuele prijzen? Neem dan contact 
op via 070 - 750 70 00 of kijk op www.eykenburg.nl. 
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Voor ál uw klussen in en rondom huis en tuin 
• Schilderwerk (binnen/buiten)
• Timmerwerk 
• Elektra 
• Sanitair
• Tuinonderhoud 
• Ophangen van lampen en schilderijen

T: 0174-768888 
E:  info@deontzorgcentrale.nl 
W: www.deontzorgcentrale.nl
 

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

Dentalform Tandtechniek is een modern 
tandtechnisch laboratorium in Den Haag 
en in 1994 opgericht door Ben Mulder en 
Mark van Beek.
    Destijds startten ze in een tandartspraktijk 
aan de Thomsonlaan maar sinds 2013 is 
het laboratorium gevestigd aan de Laan van 
Meerdervoort 336A, makkelijk bereikbaar 
ter hoogte van het Valkenbosplein. De tram 
(lijn 3) stopt voor de deur en er is voldoende 
parkeergelegenheid.

Dentalform Tandtechniek is een allround 
laboratorium dat is gespecialiseerd in 
hoogwaardig kroon- en brugwerk en facings, 
implantaatwerkzaamheden en prothese-

werkzaamheden. U kunt er ook terecht om 
uw gebit te laten reinigen of te repareren.

Mark van Beek licht toe: ‘met hoogwaardig 
bedoelen we dat we gebruikmaken van de 
beste materialen en apparatuur. Niet op prijs 
gekocht, maar esthetisch heel fraai en duur-
zame producten.’

Alles wordt in eigen huis vervaardigd en dat 
maakt ze uniek in de regio.  Hierdoor hebben 
zij korte levertijden en omdat ze op het labo-
ratorium ook patiënten ontvangen voor o.a. 
het aanmeten van protheses zijn zij in staat 
goed aan de wensen van patiënten tegemoet 
te komen!

Nu de coronacrisis nog in volle gang is, 
zijn vele kwetsbare ouderen angstig om te 
verhuizen naar het verpleeghuis. Vele van 
deze ouderen stellen de verhuizing naar 
het verpleeghuis uit, met alle gevolgen 
van dien. 

Opname afdeling
Om kwetsbare ouderen toch op een veilige 
manier te laten verhuizen naar het ver-
pleeghuis, hebben wij een opname afdeling 
gecreëerd op onze locatie Het Zamen. Voor de 
veiligheid van de nieuwe cliënten en om hen 
toch de zorg te bieden die zij nodig hebben, 
verblijven deze cliënten de eerste weken op 
de opname afdeling in de zogenoemde zelf 
isolatie. Nadat de cliënten zijn getest op het 
coronavirus monitoren wij de gezondheid 
van de cliënt en kan men op een veilige 
manier in het verpleeghuis verblijven. Ook op 
deze afdeling zijn alle medewerkers voorzien 
van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Na deze periode verhuist de cliënt naar een 
reguliere afdeling.

Wij vinden het belangrijk dat de cliënten op 
deze afdeling zich thuis voelen. Daarom zijn 
de huidige kamers aangepast, waardoor de 
cliënten op de opname afdeling een twee-
kamerappartement tot hun beschikking 
hebben. Naast een eigen huiskamer en 
slaapkamer, beschikt de cliënt ook over eigen 
sanitaire voorzieningen.

Wilt u meer informatie over de opname 
afdeling? Kijk dan op onze website www.
eykenburg.nl of neem contact op via 070 – 
750 70 00.

 

Voor álle kleine en grote klussen in en 
rondom huis en tuin. Onze focus ligt welis-
waar op het ontzorgen van ouderen, maar 
wij staan voor iedereen klaar die door 
gebrek aan tijd, kennis, technisch inzicht 
en/of fysieke beperkingen behoefte heeft 
aan hulp.  
Kortom de ‘Ontzorg Centrale’ probeert een zo 
groot mogelijk aanbod van diensten aan te bie-
den. De komende periode ligt het accent vooral 
op het buiten schilderwerk, maar de ‘Ontzorg 
Centrale’ is er ook voor al uw binnen schilder-
werk, timmerwerk, elektra, tuinonderhoud en 
voor het ophangen van lampen en schilderijen. 
Waar nodig kan ‘De Ontzorg Centrale’ ook – 
door haar uitgebreide netwerk - mensen in 

contact brengen 
met betrouwbare 
en betaalbare 
leveranciers en 
dienstverleners 
uit de regio. Alles 
in één hand. De dienstverlening is niet alleen 
gericht op het “technisch” ontzorgen, maar 
ook gericht op het sociale aspect. U kunt ook 
werkzaamheden combineren. U stelt zelf een 
wensenlijstje op en wij voeren het voor u uit!

Bent u geïnteresseerd? Bekijk alle mogelijk-
heden op www.deontzorgcentrale.nl of neem 
– geheel vrijblijvend - contact met ons op via 
het contactformulier of bel 0174-76 88 88.

De Haagse Tijden Zorgspecial

Gebitsreparatie in Den Haag

Op een veilige manier verhuizen 
naar het verpleeghuis?
Dat kan bij Stichting Eykenburg!

“Klussenbedrijf ‘De Ontzorg Centrale’ is een 
  daverend succes!” aldus eigenaar Rob Herrebout

  Dinsdag 9 juni 2020      
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Het Zeehospitium

Zeebad-inrichting voor 
minvermogenden
De oervoorganger van het 
Zeehospitium was de “‘s Graven 
Haagsche Zeebad-Inrichting voor 
minvermogenden”. In de negen-
tiende eeuw was men erachter 
gekomen dat zeelucht en zeewa-
ter goed voor de gezondheid zijn. 
De Scheveningse dokter Jacobus 
van der Mandele vond dat ook 
zieke kinderen uit arme gezin-
nen van deze voordelen moesten 
kunnen pro�iteren. Hij kon zijn 
plan realiseren toen in 1875, 
na bemiddeling van het Haagse 
Rode Kruis, in de Duinen bij de 
Harstenhoekweg een barak werd 
geplaatst met ruimte voor 15 
bedden. Al in 1877 waren er 49 
aanvragen voor patiëntjes en die 
konden alleen worden onderge-
bracht door tenten bij te zetten. 

Een koningin sterft
Op 4 juni 1877 overleed op Huis 
ten Bosch Koningin Sophie, de 
echtgenote van Koning Wil-
lem III. Ze had altijd een grote 
belangstelling voor liefdadigheid 
gehad, iets wat de Nederlanders 
erg in haar gewaardeerd had-
den. Twee dagen na haar overlij-
den plaatste een groep burgers 
al een oproep in de krant om 
voor haar een standbeeld op te 
richten. Een andere groep bur-
gers vond de oprichting van een 
kinderziekenhuis beter bij de 
koningin passen. Ze wilden geld 
inzamelen voor de uitbreiding 
van het Haagse Diaconessen-
huis. Maar een diaconessenhuis 
is protestants-christelijk en 
daarmee zou het monument 
niet voor alle gezindten zijn. 

Het moest dus een ‘algemeen’ 
kinderziekenhuis worden.

Een commissie
Naar goed Nederlands gebruik 
werd een commissie ingesteld 
om de realisatie van een natio-
naal geschenk voor een monu-
ment voor Koningin Sophie in 
goede banen te leiden. 

In mei 1878 kreeg de commissie 
een brief van het bestuur van de 
‘s Gravenhaagsche Zeebad-In-
richting voor minvermogenden 
(zie boven). In deze brief stond 
een voorstel om samen te 
werken en te komen tot een kin-
derziekenhuis voor de zomer-
maanden. Dit leek een goed plan 
en dus ging men op zoek naar 
een goede locatie. 

Locatie
Allerlei plekken werden over-
wogen. En vielen af: te dichtbij 
de schietbaan in de duinen (niet 
handig met kleine kinderen), te 
dichtbij het gemeentelijk bad-
huis waar de sjieke badgasten 
kwamen (“als die t.b.c.-kinderen 
de zee in gaan, gaan wij niet 
meer in”). 

Uiteindelijk viel de keuze op 
een stuk grond tussen dorp en 
badhuis. Dat was schuin tegen-

over de villa van prins Frederik, 
de oom van Koning Willem 
III en een groot bewonderaar 
van Koningin Sophie. Op het 
doodsportret van Koningin Sop-
hie zie je zijn borstbeeld rechts 
op de schoorsteen staan. Deze 
prins vond het niet erg om zieke 
kinderen als buren te hebben en 
schonk zelfs ƒ 20.000 voor gron-
daankoop. Prins Alexander, de 
jongste zoon van Sophie, deed 
daar nog eens ƒ 5.000 bij.

Op 17 juni 1880 waren beide 
prinsen aanwezig toen aan de 
Gevers Deynootweg 21 op Sche-
veningen het Eerste Zeehospiti-
um van de Sophia Stichting met 
honderd bedden werd geopend. 

Het Tweede Zeehospitium
Het gebouw aan de Gevers 
Deynootweg raakte steeds meer 
ingebouwd, zodat het idee van 
een verblijf aan zee verloren 
ging. Daarom werd besloten om 
aan de Hoek van Hollandlaan in 
Kijkduin een nieuw hospitium te 
bouwen. In april 1939 startte de 
bouw en op 29 november 1940 
was de of�iciële opening. 

Inmiddels was de Tweede 
Wereldoorlog uitgebroken 
en was ons land sinds 10 mei 
1940 bezet. Dit had ingrijpende 

gevolgen voor het Zeehospitium. 
Op 15 mei 1942 kreeg de sana-
toriumdirectie van de Duitse 
Ortskommandant het bevel in 
twee dagen tijd de patiënten te 
evacueren en het pand te ontrui-
men. In januari 1943 werd het 
splinternieuwe gebouw tot de 
fundamenten gesloopt om plaats 
te maken voor de bunkers van 
de Atlantikwall.

Gedurende een aantal jaren 
moesten de patiënten van het 
Zeehospitium (sinds de jaren 
dertig zowel kinderen als volwas-
senen) naar tijdelijke gebouwen. 
Na de bevrijding kwamen ze 
weer terug op Scheveningen, 
waar in de Doorniksestraat 
drie Zweedse barakken werden 
neergezet. 

Het Derde Zeehospitium
Ondertussen was met de Rijks-
overheid langdurig overleg ge-
pleegd om in Kijkduin opnieuw 
een sanatorium te laten verrij-
zen. Na acht jaren van besprekin-
gen en onderhandelingen kon in 
1954 met de bouw van het Derde 
Zeehospitium worden begonnen, 
op de oude fundamenten van het 

Tweede sanatorium. Koningin 
Juliana verrichte op 8 mei 1957 
de of�iciële opening in Kijkduin.
 
In 1995 eindigde ook het Derde 
Zeehospitium met een de�initie-
ve sloop, als gevolg van de a�ka-
veling van de duinen, waardoor 
het inmiddels al leegstaande 
bouwwerk op het strand dreigde 
te storten.

Vandaag de dag
Het werk van de Sophia Stich-
ting is nu ondergebracht in de 
organisatie met de naam Basalt. 

Dit is sinds 2019 het grootste 
expertisecentrum voor medisch 
specialistische revalidatiezorg in 
Nederland. 

Voor bewegende beelden uit 
diverse jaren bezoekt u: 
www.haagse�ilmbank.nl/
collectie-sophia-stichting

Jacqueline Alders 
info@jacquelinealders.nl

Stadswandelingen en Fietstours 
in Den Haag 
www.ikgidsudoordenhaag.nl

n de winter van 1975-1976 verbleef ik een 
paar weken in een pand met uitzicht op 
zee. Nee, ik sliep toen niet in het Kurhaus, 

maar in het Zeehospitium dat toen nog op Kijkduin 
te vinden was. Het Zeehospitium was een revalida-
tiekliniek met ook afdelingen orthopedie en reuma. 
En vanwege acute reuma (waar ik helemaal van ben 
genezen!) was ik daar opgenomen. 

I

Boven: Gevers Deynootweg 21, ca 1910. Onder: Hoek van Hollandlaan, Zeehospitium, ca. 1964. Beide foto’s: collectie Haags Gemeentearchief.

Doorniksestraat, Haagsch Noodsanatorium - ceremonie bij een barak met een plaquette na de 
onthulling, 1946. Foto: collectie Haags Gemeentearchief.

Harstenhoekweg Zeebad inrichting voor mindervermogende kinderen te Scheveningen. Links 
Van der Mandele, ca. 1876. Foto: collectie Haags Gemeentearchief.



Martha Flora Den Haag
De dementiezorg die u zoekt

De beste zorg voor oudere mensen met dementie. 

Bel voor meer informatie met onze locatiemanager Barbara Kanters 

 of ga naar www.martha�ora.nl

De dementiezorg die u zoekt

als thuis wonen niet meer gaat.

Heeft u 
interesse?
Bel dan voor

 een afspraak.

De 7 kwaliteiten van Martha Flora:

Gespecialiseerd in dementiezorg
Dementie is een complexe, progressieve 
ziekte en doe je er niet even bij. Bij elk 

mens met dementie is het ziekteverloop 
weer anders. Daarom is goede dementie-
zorg altijd gespecialiseerde zorg. 
Echte aandacht
Tijd om een echte, persoonlijke relatie met 
iemand aan te gaan. Dankzij onze hogere 
personele bezetting hebben onze mensen 

daadwerkelijk de tijd om met u en uw 
naasten een goede relatie op te bouwen.
Privacy, ook met uw familie
Privacy is een belangrijke levensbehoefte. 
Dat geldt helemaal als er sprake is van de-
mentie. Bij Martha Flora vindt u de privacy 
die u nodig heeft wanneer u en uw familie 
daar behoefte aan hebben.
Volop leefruimte
Martha Flora biedt volop leefruimte in 
een beschermde samenleving. In uw eigen 
appartement en in de Meander. Maar ook 
buiten in de afgeschermde tuin.
Activiteiten op maat
Een standaard dag- of weekprogramma is 
helaas geen aanbeveling. Wij ontwikkelen 
activiteiten met als vertrekpunt: uw inte-
resses, uw voorkeuren, uw leven. En dat 
doen we elke dag opnieuw.

Nooit meer verhuizen
De zorgbehoefte wordt naarmate de ziekte 
voortschrijdt steeds ingewikkelder. Nog 
een keer moeten verhuizen is dan wel het 
laatste wat u wilt. Bij Martha Flora kunt u 
tot het einde verblijven.
Geen zorgen meer
Mantelzorg geven aan een geliefd persoon 
met dementie is loodzwaar. Bovendien 
komt er veel regelwerk en administratie 
bij kijken. Wij nemen dat van u over, zodat 
u zich met de waardevolle dingen van het 
leven kunt bezighouden.

Onze locatiemanager Barbara Kanters 
vertelt u graag hoe wij de allerbeste demen-
tiezorg in de praktijk organiseren. Meer 
informatie:  www.martha�lora.nl/particu-
lier-verzorgingshuis/verpleeghuis-den-haag/

“Wonen op Residence Haganum met alle zorg die u nodig heeft” 
Residence Haganum is onderdeel van Valuas Zorggroep

WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM 
IN RESIDENCE HAGANUM

Residence Haganum biedt u een (tijdelijk) thuis met hoogwaardige zorg. 

Wilt u meer weten over ons, of over onze service, dan staan wij u graag 

persoonlijk te woord.

www.residencehaganum.nl  |  +31(0)70 - 31 849 00  |  Tasmanstraat 188-1, Den Haag

Uiteraard omdat hij onder-
steund wordt door pro-
fessionals met hart voor 
hun werk en vooral omdat 
hij zich hier thuis voelt. 
In Residence Haganum 
gaan oprechte aandacht 
en professionaliteit hand 
in hand.

Ouderen die, om welke 
reden dan ook, zorg en 
begeleiding nodig hebben 
en een plek zoeken waarbij zij het leven 
kunnen blijven leiden dat zij gewend zijn, 
kiezen voor wonen in Residence Haganum. 
Residence Haganum is een thuis. Het is 
sfeervol, veilig en tevens gezellig.

Deskundige en hartelijke medewerkers 
geven kwalitatief hoogwaardige zorg en 
aandacht aan zowel mensen met geheu-
genproblematiek als mensen met een 
somatische of gecombineerde zorgvraag. 
Er wordt een volledig zorgpakket geboden 
van basiszorg, geïndiceerde zorg en parti-
culiere zorg.

De 28 appartementen die in grootte en 
ligging verschillen zijn voorzien van ruime 
badkamers en een kitchenette. In de ruim 
opgezette woonkamer met open keuken 
genieten bewoners van Residence Haga-
num van heerlijke, door de kok bereidde 
maaltijden en worden geregeld diverse 
activiteiten georganiseerd.

Interesse? 
Neem dan contact op met 
Residence Haganum 
+31(0)70 31 849 00 of 
info@residencehaganum.nl
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Martha Flora Den Haag is alles-
behalve een gewoon verzorgings-
huis. Wij bieden de allerbeste, 
gespecialiseerde dementiezorg 
wanneer u niet meer thuis kunt 
wonen. Bij ons vindt u volop 
leefruimte. U bewoont een eigen, 
comfortabele studio. En daarbuiten 
beweegt u zich in een beschermde 
samenleving, de Meander. 

Residence Haganum biedt sinds 2013 een (tijdelijk) thuis aan 
ouderen die hoogwaardige zorg en service behoeven. Bijzonder is 
dat Residence Haganum zich hierbij op een brede groep ouderen 
richt. Residence Haganum selecteert niet op de oorzaak/reden van 
de zorgvraag. De bewoner kiest zélf voor Residence Haganum. 

Een beschermde leefomgeving, 
speciaal voor mensen met dementie

Residence Haganum
Wonen met zorg en tijdelijk verblijf 
aan de rand van het Zeeheldenkwartier
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Om goede adviezen te kunnen geven heeft 
de Stedelijke Ouderen Commissie een on-
derzoek laten instellen onder de senioren 
in Den Haag. Ruim 75.000 personen van 
de inwoners van Den Haag zijn 65 jaar of 
ouder! Vandaag zijn de resultaten bekend 
gemaakt en de Stedelijke Ouderen Commis-
sie zal op basis hiervan met de Gemeente in 
gesprek gaan.  

Korte samenvatting van de resultaten. 
Oudere Hagenaars ervaren de coronacrisis 

als vervelend en moeilijk. Zij hebben minder 
contact met anderen en gaan minder de deur 
uit. Acht op de tien ouderen blijven zoveel 
mogelijk thuis en ontvangen geen visite. 
Toch zijn er ook lichtpuntjes; mensen zijn 
attenter en er is minder milieuvervuiling.

Een derde van de deelnemers aan het 
onderzoek helpt anderen en een derde 
krijgt hulp van anderen. Dat betekent voor 
de stad Den Haag dat ruim 25.000 ouderen 
hulp geven en dat ruim 25.000 Hagenaars 

hulp krijgen. De hulp wordt vooral gegeven 
door kinderen en buren en bestaat met 
name uit het doen van boodschappen. 

Opmerkelijk is dat de meeste respondenten 
aangeven niet meer hulp nodig te hebben 
dan dat ze nu hebben.

Driekwart van de ondervraagden com-
municeert met de omgeving via telefoon, 
WhatsApp of sms. Meer dan de helft geeft 
aan voldoende internetvaardigheden te 
hebben. Toch wil één op de vijf de inter-
netvaardigheden verbeteren. Hoe kan de 
Gemeente deze 20% tegemoetkomen? Het 
gaat dan om ruim 15.000 mensen die graag 
hulp willen hebben. Meer cursussen, meer 
studenten, of de bibliotheek inschakelen?

Het merendeel van de ouderen in het on-
derzoek vinden de door de overheid getrof-
fen maatregelen voldoende tot uitstekend. 
Men is in het algemeen ook tevreden over 

de informatievoorziening door de overheid. 
Ouderen zelf hechten vooral aan hygiëne-
maatregelen en het houden van voldoende 
afstand.
De groep ouderen ouder dan 80 jaar 
behoeft extra zorg. Deze groep geeft aan 
meer hulp te kunnen gebruiken. Zij hebben 
minder internetvaardigheden dan de jon-
gere senioren.

Voor nadere informatie: 
Gert van Capelleveen, voorzitter 
Stedelijke Ouderen Commissie 
(06 51833924) 
of het secretariaat (06 47436826). 
Of bekijk de website: www.socdenhaag.nl

Hoe beleven de oudere Hagenaars deze 
coronacrisis?

Toegankelijkheid dagjes uit 
in Nederland sterk verbeterd 

  Dinsdag 9 juni 2020      

Een dagje uit in Nederland? 
Na weken strenge coronamaatregelen 
mogen pretparken, dierentuinen en musea 
eindelijk hun deuren weer openen. Ook veel 
senioren en mensen met een mobiliteitsbe-
perking snakken naar een dagje de deur uit. 
Welke mogelijkheden zijn er voor hen? 
Ruim zes jaar geleden deed uitmetkorting.nl 
onderzoek naar de toegankelijkheid van alle 
dagjes uit in Nederland. Smienk onderzocht 
de huidige stand van zaken en kwam tot 
interessante conclusies. 

Verbeteringen 
Maar liefst 80% van de 106 onderzochte 
parken, musea en dierentuinen in Neder-
land hebben hun toegankelijkheid voor 
mindervaliden verbeterd ten opzichte van 
eerder onderzoek uit 2014, dat blijkt uit 
een nieuw toegankelijkheidsonderzoek van 
Smienk. 

Zo beschikken alle onderzochte parken 
tegenwoordig over een invalidetoilet en 
is in 18 parken een hulphond toegestaan 
waar dit 6 jaar geleden nog niet was toe-
gestaan. Ook zijn er in steeds meer parken 
rolstoelen of rollators te leen. Burger’s Zoo, 

Storyworld en het Kröller Müller Museum 
doen hier zelfs nog een schepje bovenop 
door ook scootmobielen ter beschikking te 
stellen. Ook nieuw: het Stedelijk Museum 
in Amsterdam biedt loop�ietsen te leen aan.

Informatieverstrekking 
De grootste verbeteringen zijn echter te 
behalen door de toegankelijkheidsinfor-
matie beter en helder te communiceren op 
de websites van de parken en musea. Vaak 
is de informatie niet te vinden of moeten 
er verschillende pagina’s bekeken worden 
om alle informatie te krijgen. Van ‘plan uw 
bezoek’ via de FAW naar de tarievenpagina. 
Soms is de informatie zelfs helemaal niet 
vindbaar, bijvoorbeeld bij Zeehondencen-
trum Pieterburen. 

Dagje weg 
Desondanks kan de conclusie worden 
getrokken dat ca. 90% van de onderzoch-
te dagjes uit uitstekend presteren op het 
gebied van rolstoeltoegankelijkheid. Nu de 
coronamaatregelen in Nederland langzaam 
worden versoepeld en de parken weer 
mogen openen, is dat goed nieuws!

Dat was de vraag die de Stedelijke Ouderen Commissie (SOC) 
beantwoord wilde zien. De Stedelijke Ouderen Commissie is een 
overlegorgaan waar 13 ouderenorganisaties aan verbonden zijn 
en hèt adviesorgaan van senioren aan het Gemeentebestuur in 
Den Haag.   

Maar liefst 80% van de 106 onderzochte parken, musea en die-
rentuinen in Nederland hebben hun toegankelijkheid voor min-
dervaliden verbeterd ten opzichte van eerder onderzoek uit 2014, 
dat blijkt uit een nieuw toegankelijkheidsonderzoek.

Ziet u de relatie tussen Corona, Ramo-
na en Corina Corina? Nee? Ik zal het u 
uitleggen. Zoals u zich wellicht nog kan 
herinneren waren Ramona en Corina 
Corina hits uit begin jaren zestig. En het 
lijkt wel of we in deze coronaperiode 
terug zijn in die tijd. Hele gezinnen zijn 
weer aan het legpuzzelen geslagen en 
de speelgoedwinkels liggen er vol mee. 
Breien is plotseling weer superhip 
geworden. Jongens gaan net als toen 
vissen en ik zie de kleintjes lopen met 
schepnetjes om kikkervisjes te vangen. 
De verkoop van �ietsen is sterk gestegen 
en we trekken er �ietsend op uit richting 
bossen en duinen met plaids en goed-
gevulde picknickmanden. Nog even en 
het bermtoerisme wordt weer populair. 
Min of meer gedwongen is de vakantie 
in eigen land nu populair of we kiezen 
voor Tuinesië of Costa Balkonica. Zet je 
overdag de tv aan, dan word je op 1 en 2 
vergast op programma’s uit die periode 
zoals Wie van de Drie, Sonja Barend, 

Mies Bouman, Wim Kan en noem maar 
op. Nostalgie of pure armoe? Het is maar 
net hoe je het bekijkt. Grappig hoe ik pas 
nog twee kleine meisjes op de stoep zag 
knikkeren. Puur jeugdsentiment! Kent u 
nog die Amerikaanse drive-in bioscopen 
uit die jaren zestig? Groot parkeerter-
rein met rijen Amerikaanse slagschepen 
van auto’s, onderuitgezakte tienerstel-
letjes op de voorbank, ramen open en 
kijkend naar het grote �ilmscherm. En 
sexy geklede meiden die langskwamen 
voor de verkoop van popcorn. Het is 
helemaal terug. Ik zag er beelden van uit 
Duitsland. Het a�halen en bezorgen aan 
huis van maaltijden is ook helemaal in. 
Voor je het weet komt de bakker en de 
melkboer weer aan de deur en helemaal 
bio zou natuurlijk ook de schillenboer 
zijn. Ik heb het al vaak gezegd: ‘De 
toekomst ligt in het verleden’ en corona 
brengt ‘Oude Wijn’ uit de jaren zestig 
weer helemaal tot leven in ‘Nieuwe 
Zakken’. Leuk hè?

Corona, Ramona, 
Corina Corina

MIJMERINGEN
John Vroom • johnvroom@planet.nl 
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ouder! Vandaag zijn de resultaten bekend 
gemaakt en de Stedelijke Ouderen Commis-
sie zal op basis hiervan met de Gemeente in 
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Korte samenvatting van de resultaten. 
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als vervelend en moeilijk. Zij hebben minder 
contact met anderen en gaan minder de deur 
uit. Acht op de tien ouderen blijven zoveel 
mogelijk thuis en ontvangen geen visite. 
Toch zijn er ook lichtpuntjes; mensen zijn 
attenter en er is minder milieuvervuiling.

Een derde van de deelnemers aan het 
onderzoek helpt anderen en een derde 
krijgt hulp van anderen. Dat betekent voor 
de stad Den Haag dat ruim 25.000 ouderen 
hulp geven en dat ruim 25.000 Hagenaars 

hulp krijgen. De hulp wordt vooral gegeven 
door kinderen en buren en bestaat met 
name uit het doen van boodschappen. 

Opmerkelijk is dat de meeste respondenten 
aangeven niet meer hulp nodig te hebben 
dan dat ze nu hebben.

Driekwart van de ondervraagden com-
municeert met de omgeving via telefoon, 
WhatsApp of sms. Meer dan de helft geeft 
aan voldoende internetvaardigheden te 
hebben. Toch wil één op de vijf de inter-
netvaardigheden verbeteren. Hoe kan de 
Gemeente deze 20% tegemoetkomen? Het 
gaat dan om ruim 15.000 mensen die graag 
hulp willen hebben. Meer cursussen, meer 
studenten, of de bibliotheek inschakelen?

Het merendeel van de ouderen in het on-
derzoek vinden de door de overheid getrof-
fen maatregelen voldoende tot uitstekend. 
Men is in het algemeen ook tevreden over 

de informatievoorziening door de overheid. 
Ouderen zelf hechten vooral aan hygiëne-
maatregelen en het houden van voldoende 
afstand.
De groep ouderen ouder dan 80 jaar 
behoeft extra zorg. Deze groep geeft aan 
meer hulp te kunnen gebruiken. Zij hebben 
minder internetvaardigheden dan de jon-
gere senioren.

Voor nadere informatie: 
Gert van Capelleveen, voorzitter 
Stedelijke Ouderen Commissie 
(06 51833924) 
of het secretariaat (06 47436826). 
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Een dagje uit in Nederland? 
Na weken strenge coronamaatregelen 
mogen pretparken, dierentuinen en musea 
eindelijk hun deuren weer openen. Ook veel 
senioren en mensen met een mobiliteitsbe-
perking snakken naar een dagje de deur uit. 
Welke mogelijkheden zijn er voor hen? 
Ruim zes jaar geleden deed uitmetkorting.nl 
onderzoek naar de toegankelijkheid van alle 
dagjes uit in Nederland. Smienk onderzocht 
de huidige stand van zaken en kwam tot 
interessante conclusies. 
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Maar liefst 80% van de 106 onderzochte 
parken, musea en dierentuinen in Neder-
land hebben hun toegankelijkheid voor 
mindervaliden verbeterd ten opzichte van 
eerder onderzoek uit 2014, dat blijkt uit 
een nieuw toegankelijkheidsonderzoek van 
Smienk. 

Zo beschikken alle onderzochte parken 
tegenwoordig over een invalidetoilet en 
is in 18 parken een hulphond toegestaan 
waar dit 6 jaar geleden nog niet was toe-
gestaan. Ook zijn er in steeds meer parken 
rolstoelen of rollators te leen. Burger’s Zoo, 

Storyworld en het Kröller Müller Museum 
doen hier zelfs nog een schepje bovenop 
door ook scootmobielen ter beschikking te 
stellen. Ook nieuw: het Stedelijk Museum 
in Amsterdam biedt loop�ietsen te leen aan.

Informatieverstrekking 
De grootste verbeteringen zijn echter te 
behalen door de toegankelijkheidsinfor-
matie beter en helder te communiceren op 
de websites van de parken en musea. Vaak 
is de informatie niet te vinden of moeten 
er verschillende pagina’s bekeken worden 
om alle informatie te krijgen. Van ‘plan uw 
bezoek’ via de FAW naar de tarievenpagina. 
Soms is de informatie zelfs helemaal niet 
vindbaar, bijvoorbeeld bij Zeehondencen-
trum Pieterburen. 

Dagje weg 
Desondanks kan de conclusie worden 
getrokken dat ca. 90% van de onderzoch-
te dagjes uit uitstekend presteren op het 
gebied van rolstoeltoegankelijkheid. Nu de 
coronamaatregelen in Nederland langzaam 
worden versoepeld en de parken weer 
mogen openen, is dat goed nieuws!

Dat was de vraag die de Stedelijke Ouderen Commissie (SOC) 
beantwoord wilde zien. De Stedelijke Ouderen Commissie is een 
overlegorgaan waar 13 ouderenorganisaties aan verbonden zijn 
en hèt adviesorgaan van senioren aan het Gemeentebestuur in 
Den Haag.   

Maar liefst 80% van de 106 onderzochte parken, musea en die-
rentuinen in Nederland hebben hun toegankelijkheid voor min-
dervaliden verbeterd ten opzichte van eerder onderzoek uit 2014, 
dat blijkt uit een nieuw toegankelijkheidsonderzoek.

Ziet u de relatie tussen Corona, Ramo-
na en Corina Corina? Nee? Ik zal het u 
uitleggen. Zoals u zich wellicht nog kan 
herinneren waren Ramona en Corina 
Corina hits uit begin jaren zestig. En het 
lijkt wel of we in deze coronaperiode 
terug zijn in die tijd. Hele gezinnen zijn 
weer aan het legpuzzelen geslagen en 
de speelgoedwinkels liggen er vol mee. 
Breien is plotseling weer superhip 
geworden. Jongens gaan net als toen 
vissen en ik zie de kleintjes lopen met 
schepnetjes om kikkervisjes te vangen. 
De verkoop van �ietsen is sterk gestegen 
en we trekken er �ietsend op uit richting 
bossen en duinen met plaids en goed-
gevulde picknickmanden. Nog even en 
het bermtoerisme wordt weer populair. 
Min of meer gedwongen is de vakantie 
in eigen land nu populair of we kiezen 
voor Tuinesië of Costa Balkonica. Zet je 
overdag de tv aan, dan word je op 1 en 2 
vergast op programma’s uit die periode 
zoals Wie van de Drie, Sonja Barend, 
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op. Nostalgie of pure armoe? Het is maar 
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knikkeren. Puur jeugdsentiment! Kent u 
nog die Amerikaanse drive-in bioscopen 
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rein met rijen Amerikaanse slagschepen 
van auto’s, onderuitgezakte tienerstel-
letjes op de voorbank, ramen open en 
kijkend naar het grote �ilmscherm. En 
sexy geklede meiden die langskwamen 
voor de verkoop van popcorn. Het is 
helemaal terug. Ik zag er beelden van uit 
Duitsland. Het a�halen en bezorgen aan 
huis van maaltijden is ook helemaal in. 
Voor je het weet komt de bakker en de 
melkboer weer aan de deur en helemaal 
bio zou natuurlijk ook de schillenboer 
zijn. Ik heb het al vaak gezegd: ‘De 
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Corona, Ramona, 
Corina Corina

MIJMERINGEN
John Vroom • johnvroom@planet.nl 
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In de Europese Middeleeuwen is 
er geen structurele opvang voor 
geesteszieken, maar er is wel de-
gelijk zorg. Er zijn vier groepen 
te onderscheiden. In de eerste 
plaats biedt de familie zorg en 
opvang. De miserabele verwant 
woont thuis, maar dat is soms 
niet mogelijk. Dan besteedt de 
familie de verwarde persoon uit 
bij particulieren tegen vergoe-
ding van onkosten. Toch gebeurt 
het nogal eens dat de krankzin-
nige gaat zwerven in bossen en 
duinen, meestal na een emotio-
neel con�lict. In de Middeleeu-
wen wordt die persoon ‘woud-
man’ genoemd. Meestal heeft hij 
lange haren, is verwilderd, on-
verzorgd en naakt. Hij vermijdt 

contact, is asociaal en agressief. 
Toch probeert de middeleeuwer 
hem naar de gemeenschap terug 
te halen. Als het lukt, wassen ze 
hem, knippen zijn haren en ge-
ven hem voedsel en medicijnen. 
Ook vinden (volks)religieuze 
rituelen plaats. Daarna is hij vrij 
om te gaan. Het blijkt dat het 
hem goed doet, want geregeld 
komt hij terug voor verzorging. 
Ten derde bieden kerken en 
kloosters zorg. Het christelijk 
gedachtegoed schrijft voor altijd 
hulp te bieden aan personae 
miserabele; zieken, armen, 
zwakken en gehandicapten. 
Een beroep op kerk of klooster 
is nooit tevergeefs. Ten slotte 
bieden de gasthuizen zorg. Ie-

dere middeleeuwse stad heeft 
meerdere gasthuizen, waar 
arme vreemdelingen, ouderen 
en zwakkeren terechtkunnen. 
Onder hen bevinden zich krank-
zinnigen. Een gasthuis heeft een 
kapel waar zieken neergelegd 
kunnen worden.  
Deze vier groepen voorzien in 
een behoefte, want het heeft een 
aanzuigende werking. Mensen 
doen zich voor (simuleren) 
als krankzinnig, zodat zij ook 
verzorging ontvangen. Alleen 
als krankzinnigen een misdaad 
begaan, worden ze soms vast-
gezet in de gevangenis totdat 
ze weer rustig zijn. Bij gebleken 
krankzinnigheid volgt geen 
veroordeling. 

Situatie in Den Haag
Het dorp Den Haag doet niet 
onder voor een middeleeuwse 
stad. Alle bovengenoemde 
vormen van zorg zijn hier 
aanwezig. Families en particu-
lieren vangen gehandicapten 
op. Kloosters en kerken bieden 
hulp. Het Sint Nicolaasgasthuis, 
het stadsgasthuis gesticht door 
graaf Willem V, biedt ook aan 
dollen en onnozelen opvang en 
ruimte om te wonen. Een aparte 
plek van opvang is de Antonius-
kapel aan het Slijkeinde (zie ook 
Haagse Tijden, 31 maart 2020 

over de Pest). Het is onduidelijk 
wanneer deze kapel gebouwd is, 
waarschijnlijk in de veertiende 
eeuw. In de kapel staan bedden 
om zieken op te vangen. Deze 
kapel biedt ook opvang aan 
mensen met het Antoniusvuur. 

In en rond deze kapel ontstaat 
een religieuze zel�hulpgroep: 
de Crepelen (kreupelen). De 
Crepelen vormen een gemeen-
schap van gehandicapten, niet-
gehandicapten en veel armen. 
Zij bieden hulp aan mensen die 
nergens anders terechtkunnen. 

raag lever ik een bijdrage over de zorg. Ik beperk me tot de krankzin-
nigen in de Middeleeuwen. Het woord krankzinnig is in die tijd een 
normaal gebruikte term voor mensen met een geestesziekte. Andere 

termen uit die tijd zijn: dol, dul, innocent, miserabel, onnozel. 

G

Het Sint Nicolaasgasthuis aan de latere Grote Halstraat naar de situatie van 1570 door J. Stellingwerf. Collectie Haags Gemeentearchief. 

Plattegrond van Den Haag rond 1570, een reproductie van een oude kaart door Cornelis 
Elandt, 1658. Collectie Haags Gemeentearchief. Op de Antoniuskapel is nummer 20 aange-
bracht. Naast de kapel is het sieckhuys te zien. Achter de kapel zijn tuinen, boomgaarden, 
weiden en een kerkhof. 

‘Kreupele armen’ door Pieter Bruegel de Oudere, 1568, Wikipedia 

Zorg voor krankzinnigen in de Middeleeuwen 

Het Antoniusvuur
Het Antoniusvuur, ergotisme of ignis sacer (heilig vuur) wordt 
in de Middeleeuwen kriebelziekte genoemd. Oorzaak is het eten 
van roggebrood, waarvan de rogge besmet is met de schimmel 
Claviceps purpurea. De giftige korrels van de rogge heten moe-
derkoorn. Deze ziekte is niet besmettelijk. De verschijnselen zijn 
tintelingen in handen en voeten. Mens en dier kunnen deze ziekte 
krijgen. Het leidt tot het afvallen van ledematen, het versterven 
van weefsel, hevige vurige pijnen, visioenen en neurologische en 
psychiatrische verschijnselen. 



Onder hen bevinden zich men-
sen met besmettelijke ziekten, 
zoals de pest, en krankzinnige 
en zwakzinnige personen. Naast 
en rond de kapel bouwen de 
Crepelen enkele gebouwtjes, 
zoals een woonhuis en ruimtes 
voor de opvang van zieken. Dit 
is het sieckhuys, het latere Pest- 
en Dolhuys. Het gevolg is dat 
de overheid, de gasthuizen en 
andere vormen van opvang hun 
besmettelijke zieken en hun on-
rustige krankzinnigen naar deze 
kapel sturen. Het Nicolaasgast-
huis heeft daarvoor zelfs een 
overeenkomst met de Crepelen 
gesloten en biedt �inanciële en 
daadwerkelijke ondersteuning. 
  
Enkele krankzinnigen
Er zijn een paar mensen in het 
middeleeuwse Den Haag van 
wie we met zekerheid weten dat 
ze krankzinnig zijn. Graaf Wil-
lem V (1333-1389) vertoont na 
een verblijf in Engeland in 1358 
tekenen van afnemende ver-
standelijke vermogens. Tot dan 
toe vervulde hij zijn bestuursta-
ken op voortreffelijke wijze, 

maar dat lukt niet meer na zijn 
thuiskomst. Hij is zijn zinnen 
niet meer machtig en verblijft 
met verzorging op het Binnen-
hof. Zijn echtgenote Magteld 
van Lancaster neemt zijn taken 
over, totdat broer Albrecht naar 
Den Haag komt. Dan brengen 
zijn vrouw en zijn broer hem 
naar Quesnoy te Henegouwen, 
waar hij tot zijn dood liefdevol 
verpleegd wordt. Hij krijgt de 
bijnaam: Dulle Hertog. 
   
Omstreeks 1392-1393 steekt 
een man een knecht van de por-
tier neer en komt in het gevang. 
Zijn straf is het a�hakken van de 
hand. De beul, Jan de stocker uit 
Haarlem, wordt gewaarschuwd. 
Maar dan blijkt dat de dader 
“een arm dolman is en een ghec”, 
dus de straf gaat niet door. Als 
Jan in Den Haag arriveert, keert 
hij onverrichte zaken terug 
nadat zijn onkosten (wagenhuur, 
voedsel) vergoed zijn. 
Op 22 juli 1396 wordt een 
priester uit Oegstgeest geroe-
pen bij Cunsel uit Den Haag om 
vast te stellen of hij krank van 

zinnen is of niet. Cunsel ver-
toont onverklaarbaar religieus 
gedrag. Waarschijnlijk stuurt de 
priester hem op bedevaart. Dat 
gebeurt wel meer als iemand 
een onbegrijpelijke ziekte heeft. 
Het is onduidelijk of Cunsel ook 
daadwerkelijk gaat. Wel weten 
we dat iemand op 3 augustus 
1396 een rok voor hem koopt. 
En op 8 augustus 1396 maakt 
Jan van Renesse een kamer met 
een bed voor Cunsel, waarin hij 
kan verblijven omdat hij dul is.
Ook Symonsz Burchman is 

krank van zinnen. Zijn broer 
Pylgrim vraagt in 1415 toestem-
ming aan graaf Willem VI om 
zijn broer af en toe te mogen 
vastbinden, vanwege zijn onrust 
en woede. De familie belooft 
hem weer los te maken als de 
onrust en woede verdwenen 
zijn. De graaf geeft toestemming. 
Er is een vrouw uit Den Haag 
die op bedevaart naar Breda 
gaat. Jaartal onbekend. Item soe 
een vrouw uter Haghe die uyt 
haren sin was, daer alle men-
schen sinen jammer aen sach, 

welc vrouwe van haren vrienden 
gheloeft waeret te weghen met 
rogghe den heyligen cruce te 
Breda. Deze vrouw die buiten 
zinnen is, heeft een belofte aan 
het heilig kruis gedaan. Nu zit 
ze eraan vast, maar ze kan zich 
vrijkopen in Breda, door haar 
gewicht in rogge aan de armen 
te schenken. 

Tenslotte
Zorg voor krankzinnigen is in 
de Middeleeuwen aanwezig, 
maar niet gestructureerd. Het is 
medische/religieuze zorg met 
volksgeneeskunde. Binnenkort 
verschijnt mijn boek Van kapel 
tot Dolhuys waarin veel bronver-
wijzingen staan vermeld. 

Corry van Straten
cvanstraten@planet.nl

Schilderij van Pieter Brueghel de Jonge (1592). Dansende epileptici op bedevaart naar de Sint Jan de Doperkerk te Molenbeek (Brussel) 
om genezing voor een jaar te krijgen. Wikipedia.

Graaf Willem V. Vervaardiger: Cornelis Visscher, 1653. Collectie Haags Gemeentearchief.

Graaf Willem V van Holland, door Hendrik 
van Heessel (Ϯ 1470) Wikipedia 

Zorg voor krankzinnigen in de Middeleeuwen 
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Zorg van nu en in de toekomst
Hoe kunnen we u helpen zo 
zelfstandig mogelijk te blijven en 
uw dag betekenisvol te laten zijn? 
Wat vindt u belangrijk in uw leven? 
Bij ons zet u uw eigen leven voort 
zoals u gewend bent en helpen wij 
u waar nodig hierbij. Wij hebben 
oog voor wat voor u belangrijk is 
en daar richten wij onze activiteiten 
en behandeling op. Ook hebben 
wij aandacht voor de familie en 
mantelzorgers zodat hun relatie
met onze bewoners en cliënten 
van betekenis is.

Met aandacht voor u en oog voor 
wat telt maken we van iedere dag 
een betekenisvolle dag

Op meerdere Sa�er 
locaties (Den Haag 
zuid-west, Scheveningen 
en Haagse Hout) zijn 
mogelijkheden voor 
tijdelijk verblijf en 
langdurig wonen.

Ook in deze tijd is wonen 
met zorg, tijdelijk verblijf 
of revalidatie veilig bij 
ons mogelijk.

Meer informatie  
    0800 - 7233 437   
    www.sa�ergroep.nl


    

KOM GROEPSWONEN!

In deze bijzondere tijd, waarin we allemaal zoveel mogelijk thuis moeten blijven, wordt 

praatje kunt maken en die een boodschap voor je doen als je dat zelf even niet kunt.

Dat vind je in een woongroep.

In een woongroep heb je je eigen woning en daarnaast deel je met je buren een 
aantal gemeenschappelijke ruimtes, zoals een ontmoetingsruimte of een tuin. 

Dat schept saamhorigheid en nabuurschap. 

Centrum Groepswonen stimuleert, faciliteert en ontwikkelt het groepswonen in Den Haag. 

Ben je op zoek naar een plek in een bestaande of nieuwe woongroep?

Meld je bij ons aan en bekijk onze website voor de nieuwste ontwikkelingen.

Iedere eerste woensdag van de maand houden we een informatiebijeenkomst. Ook in 
Coronatijd, maar dan online. En zodra het kan gewoon weer op de Riviervismarkt. 

Zie www.centrumgroepswonen.nl 

Je wilt zelfstandig blijven wonen en je privacy behouden. Daarnaast 

T. 085 4011 237  E. info@dieti sti ndenhaag.nl 
W. www.dieti sti ndenhaag.nl

Persoonlijk voedings- 
en dieetadvies

Ons spreekuur is een plek waar 
iedereen met vragen over voeding 
welkom is. Samen zoeken we naar de 
beste manier om het eetpatroon en 
de leefsti jl te verbeteren.

Spreekuur locati es
Centrum/Schilderswijk
Paviljoensgracht 1
Van der Vennestraat 185

Haagse Hout/Scheveningen
De Carpenti erstraat 54
Norenburg 131
Willem Lodewijklaan 16

Escamp/Wateringsveld
Zonneoord 288
Bentelostraat 51 

Laak
Thijssestraat 47 

Segbroek/Loosduinen
Loosduinse Hoofdstraat 13
Alphons Diepenbrockhof 36

Een gezonde leefstijl om weerstand te 
bieden tegen ziekten staat volop in de be-
langstelling. Zeker in dit corona-tijdperk. 
Het voorkomen en verminderen van 
chronische ziekten zoals overgewicht, 
diabetes, hart- en vaatziekten door een 
gezondere leefstijl wil iedereen.

Hoe doe je dat?
Diëtist in Den Haag helpt met een advies, in 
overleg en op maat gemaakt. Dat geeft de 
grootste kans van slagen op lange termijn! 
Veranderen gaat niet vanzelf. Veranderen 
gaat met vallen en opstaan.
Wilt u veranderen en hulp daarbij, dan bent 
u bij ons aan het juiste adres.

Maar ook als u afgevallen bent of last heeft 
van uw darmen kunt u bij ons terecht. 
Heeft u COVID-19 gehad, bent u verzwakt 
en wilt u weer aansterken? Ook dan kunnen 
wij u helpen om een juiste voeding samen te 
stellen. 

We hebben spreek-
uurlocaties op 
verschillende plekken 
in Den Haag. Komt u 
liever niet naar het 
spreekuur? Dan kunt 
u ook een telefonische 
afspraak maken 
(085-4011237). 

U vraagt zich af waar u uw leven zo 
prettig mogelijk kunt voortzetten, maar 
de laatste tijd is door het nieuws over 
corona de vraag of het antwoord een 
verzorgings- of verpleeghuis kan zijn. 

Monique Delnoye, manager bij de Haagse 
zorginstelling Saffier: “U woont wellicht 
prettig en heeft mensen om u heen die een 
oogje in het zeil houden. Maar misschien 
denkt u toch wel eens aan de stap naar 
wonen in een zorglocatie, zodat u zich vei-
liger en minder eenzaam voelt en waar alle 
zorg bij de hand is. Ik begrijp dat u daarin 
de laatste tijd afwachtend bent geweest; 
met corona waren de zorgcentra gesloten. 
Nu zijn ze weer geopend. Er is daardoor 

meer kans om op een plek van uw keuze te 
komen. Wij helpen u graag in de afweging 
thuis volhouden of nu de overstap maken.” 

Brenda Groen is leidinggevende in een van 
de locaties: “Wij zijn blij dat er weer meer 
kan. Onze bewoners kunnen de draad weer 
oppakken. Onze medewerkers werken vaak 
al jaren voor de bewoners en zetten zich 
in om met elkaar een leuke zinvolle dag 
door te maken in een rustige omgeving, als 
thuis. Er zijn weer volop mogelijkheden om 
familie te ontmoeten. Onze kernwaarden in 
het werk zijn ‘aandacht’ en ‘betekenis’, dus 
vinden wij het heel belangrijk om dit voor 
onze bewoners en hun familie te doen.”

‘Zo veel mogelijk de dingen blijven doen die je leuk vindt bij Saffier.’
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Voeding en 
leefstijl

Is het veilig om te komen 
wonen in een zorgcentrum?

Wat moet u doen om uw wensen kenbaar 
te maken als u dat zelf niet meer kunt?

In zo’n situatie is het prettig te 
weten dat alles duidelijk in een 
levenstestament is vastgelegd. 
Een levenstestament is eigenlijk 
een soort praktische handlei-
ding waarin u precies aangeeft 
welke acties er ondernomen 
moeten worden als u daar zelf 
niet meer toe in staat bent. Zo 
zijn uw wensen voor iedereen 
die voor u zorgt of die met u 
samenwerkt meteen duidelijk 
en behoudt u toch de regie over 
uw eigen leven.

Wat moet u doen?
In een levenstestament geeft u 
iemand een volmacht, zodat hij 
bevoegd is om onder meer uw 
rekeningen te beheren als u op-
genomen wordt in een verpleeg-
tehuis of een ziekenhuis. Hij 
zorgt ervoor dat de zaken thuis 
net zo verlopen als normaal. 

Ook kunt u uw wilsverklaringen 
laten vastleggen. Daarin bepaalt 
u wie beslissingen mag nemen 
met betrekking tot uw verzor-
ging en wie niet. Deze persoon 
neemt, zo veel mogelijk samen 
met u, beslissingen op het 
gebied van wonen, verzorging, 
verpleging, behandeling en be-
geleiding. Hij zorgt ook voor uw 
kleding en het welzijn van uw 
huisdieren bijvoorbeeld. En wat 
moet er met uw vermogen, huis, 
inboedel en sieraden gebeuren 
en welke meubels neemt u het 
liefst mee naar een tehuis?
Ook uw gedachten over een 
mogelijk behandelverbod en 
reanimeerbeleid en of u een 

euthanasieverklaring heeft kunt 
u hierin opnemen. 
Maar vergeet ook uw digitale 
leven niet. Noteer uw wacht-
woorden en codes of geef aan 
waar die te vinden zijn.

Vraag persoonlijk advies, 
ook nu
U kunt uw levenstestament net 
zo persoonlijk en uitgebreid 

maken als u zelf wilt. Maar 
het is altijd verstandig om uw 
persoonlijke situatie door de 
notaris te laten bekijken en u te 
laten voorlichten over de moge-
lijkheden. 

Wij vinden persoonlijk contact 
erg belangrijk, maar moeten 
daar in deze tijd wel voorzichtig 
mee omgaan. Wij proberen het 
aantal mensen dat op kantoor 
langs komt zoveel mogelijk te 
spreiden en het aantal bezoeken 
op hetzelfde moment te beper-
ken. Om afspraken te kunnen 
spreiden hebben wij onze 

openingstijden verruimd. 
Uiteraard doen wij er ook 
alles aan om u, op een voor u 
en voor ons, veilige manier te 
kunnen ontvangen. Wij plan-
nen de afspraken zo dat we 
zoveel mogelijk contact-mo-
menten beperken. Wij zullen u 
op afstand begroeten en geen 
handen schudden en hebben 
mondkapjes die wij en u kunnen 
gebruiken, mocht u dat prettiger 
vinden.

Wanneer u last hebt van de 
bekende Corona verschijnse-
len of in contact bent geweest 
met personen die besmet zijn 
(geweest) verzoeken we u om 
niet bij ons kantoor langs te 
komen. In dat geval kunnen wij 
u toch te woord staan door de 

afspraak plaats te laten vinden 
met Zoom, Teams of FaceTime 
bijvoorbeeld. Er zijn voldoende 
mogelijkheden voorhanden.

Neem een moment om te 
bedenken wat u precies wilt, 
zodat u de zekerheid geniet dat 
uw zakelijke en privébelangen 
goed behartigd worden, wat 
er ook gebeurt. Wij helpen u 
graag.

Michaël Lentze
Notaris

Ellens & Lentze
notariaat en mediation
Parkstraat 93 
2514 JH ’s-Gravenhage 
070 364 48 30
www.ellenslentze.nl

n een testament staat wat er moet gebeuren 
als u overlijdt. Maar weten uw naasten ook 
wat er moet gebeuren als u door een ziekte 

of een ongeluk tijdelijk, of zelfs langdurig, niet meer 
in staat bent belangrijke beslissingen te nemen?

I

Wilt u ook een onderwerp aandragen voor Danny’s Wereld, mail naar redactie@dehaagsetijden.nl
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Wat moet u doen om uw wensen kenbaar 
te maken als u dat zelf niet meer kunt?
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Een levenstestament is eigenlijk 
een soort praktische handlei-
ding waarin u precies aangeeft 
welke acties er ondernomen 
moeten worden als u daar zelf 
niet meer toe in staat bent. Zo 
zijn uw wensen voor iedereen 
die voor u zorgt of die met u 
samenwerkt meteen duidelijk 
en behoudt u toch de regie over 
uw eigen leven.

Wat moet u doen?
In een levenstestament geeft u 
iemand een volmacht, zodat hij 
bevoegd is om onder meer uw 
rekeningen te beheren als u op-
genomen wordt in een verpleeg-
tehuis of een ziekenhuis. Hij 
zorgt ervoor dat de zaken thuis 
net zo verlopen als normaal. 

Ook kunt u uw wilsverklaringen 
laten vastleggen. Daarin bepaalt 
u wie beslissingen mag nemen 
met betrekking tot uw verzor-
ging en wie niet. Deze persoon 
neemt, zo veel mogelijk samen 
met u, beslissingen op het 
gebied van wonen, verzorging, 
verpleging, behandeling en be-
geleiding. Hij zorgt ook voor uw 
kleding en het welzijn van uw 
huisdieren bijvoorbeeld. En wat 
moet er met uw vermogen, huis, 
inboedel en sieraden gebeuren 
en welke meubels neemt u het 
liefst mee naar een tehuis?
Ook uw gedachten over een 
mogelijk behandelverbod en 
reanimeerbeleid en of u een 

euthanasieverklaring heeft kunt 
u hierin opnemen. 
Maar vergeet ook uw digitale 
leven niet. Noteer uw wacht-
woorden en codes of geef aan 
waar die te vinden zijn.

Vraag persoonlijk advies, 
ook nu
U kunt uw levenstestament net 
zo persoonlijk en uitgebreid 

maken als u zelf wilt. Maar 
het is altijd verstandig om uw 
persoonlijke situatie door de 
notaris te laten bekijken en u te 
laten voorlichten over de moge-
lijkheden. 

Wij vinden persoonlijk contact 
erg belangrijk, maar moeten 
daar in deze tijd wel voorzichtig 
mee omgaan. Wij proberen het 
aantal mensen dat op kantoor 
langs komt zoveel mogelijk te 
spreiden en het aantal bezoeken 
op hetzelfde moment te beper-
ken. Om afspraken te kunnen 
spreiden hebben wij onze 

openingstijden verruimd. 
Uiteraard doen wij er ook 
alles aan om u, op een voor u 
en voor ons, veilige manier te 
kunnen ontvangen. Wij plan-
nen de afspraken zo dat we 
zoveel mogelijk contact-mo-
menten beperken. Wij zullen u 
op afstand begroeten en geen 
handen schudden en hebben 
mondkapjes die wij en u kunnen 
gebruiken, mocht u dat prettiger 
vinden.

Wanneer u last hebt van de 
bekende Corona verschijnse-
len of in contact bent geweest 
met personen die besmet zijn 
(geweest) verzoeken we u om 
niet bij ons kantoor langs te 
komen. In dat geval kunnen wij 
u toch te woord staan door de 

afspraak plaats te laten vinden 
met Zoom, Teams of FaceTime 
bijvoorbeeld. Er zijn voldoende 
mogelijkheden voorhanden.

Neem een moment om te 
bedenken wat u precies wilt, 
zodat u de zekerheid geniet dat 
uw zakelijke en privébelangen 
goed behartigd worden, wat 
er ook gebeurt. Wij helpen u 
graag.

Michaël Lentze
Notaris

Ellens & Lentze
notariaat en mediation
Parkstraat 93 
2514 JH ’s-Gravenhage 
070 364 48 30
www.ellenslentze.nl

n een testament staat wat er moet gebeuren 
als u overlijdt. Maar weten uw naasten ook 
wat er moet gebeuren als u door een ziekte 

of een ongeluk tijdelijk, of zelfs langdurig, niet meer 
in staat bent belangrijke beslissingen te nemen?

I

Wilt u ook een onderwerp aandragen voor Danny’s Wereld, mail naar redactie@dehaagsetijden.nl
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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 over op 
NL08 RABO 0129 9222 93 
t.n.v. Brückel Reclame BV

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

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

❏  Hal�aarabonnement Nederland € 40,00 
❏ Jaarabonnement Nederland € 75,00       
❏ Jaarabonnement buitenland € 95,00
Deze actie is alleen geldig voor abonnementen afgesloten van 9 juni tot 7 juli 2020.
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Nu tijdelijk een heerlijk 
cadeau bij een abonnement 
op de Haagse Tijden!!

Stuur de bon in een gefrankeerde 
envelop naar: De Haagse Tijden
Laan van Meerdervoort 174 
2517 BH Den Haag 
of mail alle gegevens naar: 
dehaagsetijden@bruckel.nl 

Cadeautip voor vaderdagop 21 juni
D
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Piet de Jong:  

geschikt als  

ciris-premier

Herinneringen van 

Haagse Dolle Mina’s 

deel 3

De Haagse Tijden

     Zorgspecial

Vroem, Vroom: 

de Riley Kestrel

Het bezoek

Laat ik Jan Oosterheert zelf aan 

het woord laten. “Begrijpt ge 

wel dat ik dien man wilde zien 

en spreken? Dus Ligthart vragen 

om toegang. Ik kreeg die. Nu 

alles klaar was, begon ik onrus-

tig te worden. Ligthart was een 

man met een Europeesche naam 

en hij ontving aan zijne school 

gezanten van vreemde hoven 

en mannen van naam. Daar kom 

ik de volgende morgen kwart 

voor negen in de Tullinghstraat, 

een volksbuurt. De school is in 

de lengte vlak langs de straat 

gebouwd. Nu maar bellen aan 

de poort. Een jongetje opent en 

leidt mij naar de speelplaats. Ik 

zie een duivenhok, een groote 

pleinruimte met boomen, links 

de school, achter mij op eenige 

afstand een woning. Daar nadert 

iemand, dat moet Ligthart zijn. 

Hoe eenvoudig was die man 

gekleed: een grijs colbertje en 

een sporthemd. Zijne vriendelijke 

woorden van welkom namen 

onmiddellijk het laatste spoor 

van onrust bij me weg. En nu 

naar de school. Dat gebouw van 

buiten: een echte, oude armen-

school. Daar staan we in de 

eerste klasse. Een groot lokaal, 

simpel en eenvoudig. Daar 

zitten veertig eenvoudig geklede 

kinderen. Er is grote rust in het 

lokaal en toch geen drukkende 

stilte. Dit staat wel vast: die kin-

deren voelen zich hier volmaakt 

op hun gemak. En dan nog 

iets. Dit zijn kinderen uit een 

volksbuurt. Maar van ruwheid 

of bazigheid is geen spoor te 

vinden. Ligthart loopt tussen de 

klasse door. De kinderen zien 

hem vrijmoedig, zonder eenige 

vrees aan. En toch met eerbied. 

Deze man is hun vriend. Er is 

orde en toch veel meer vrijheid 

dan in een gewone school. 

“Kijk”, zei Ligthart, “het kind kan 

de volle vrijheid niet verdragen. 

Maar nu is het zoo, dat men het 

kind en de school in een dwang-

buis zet. En dat is schadelijk, 

voor het onderwijs ook. Het 

kind moet alle vrijheid hebben, 

waarbij anderen niet gehinderd 

en het onderwijs niet gestoord 

wordt. We moeten het kind lok-

ken tot vrijwillige opmerkzaam-

heid. Er moet belangstelling zijn 

in het onderwerp. Toon vooral 

zelf belangstelling. Belangstel-

ling wekken is het een en al. 

Het kind, vooral het kleine kind, 

moet vreugde hebben in de 

school. Vraag daarom in ’t begin 

nooit volmaakt werk. Laat ze 

teekenen en kleuren en zingen 

en spelen en ga ze vertellen. 

Mijn leerlingen weten aan ’t 

eind van zeven jaar niet bijster 

veel feiten, maar ze hebben bij 

alles leeren nadenken en ze 

hebben lust tot onderzoek. Meer 

mag men van de lagere school 

niet vragen. Wij doen niet aan 

examendressuur. Kinderen 

van dertien jaar of jonger te 

examineren is een schande. 

De middelbare school moet bij 

een goede lagere school zich 

aanpassen, niet omgekeerd. En 

dan moet de school een eerlijk 

rapport geven van de leerlingen 

in alle klassen. De kinderen moe-

ten allereerst worden opgevoed 

en daarbij onderwezen. Als de 

dressuurzweep knalt, sterft de 

pedagoog.” Later bracht hij mij 

in zijn vriendelijke woonkamer 

bij zijne vrouw. Weer trof mij 

dat eenvoudige en vriendelijke, 

ook bij deze dame. Een totale ab-

sentie van alle grootdoenerij of 

aanstellerij. Echte beschaving.” 

Wie weet kunnen we 

daar nog iets van leren

Dat het onderwijs in ons land 

in de loop der jaren een totaal 

andere weg heeft gevolgd, zal 

duidelijk zijn. Ik heb sterk de 

indruk dat de basisschool zich 

moet aanpassen aan het middel-

baar onderwijs en niet anders-

om en of dat verstandig is, waag 

ik te betwijfelen. 

Wat het kennen van feiten 

betreft heeft Ligthart gelijk ge-

kregen. Sinds de uitvinding van 

de computer heb je al die feiten 

letterlijk binnen handbereik.  

Carl Doeke Eisma

carleisma@planet.nl

e betekenis van de titel is dat je wel zelf in 

actie moet komen voordat je iets ‘vangt’. 

Een kraai die op z’n nest blijft zitten, vangt 

niet veel. Wanneer ik een artikel voor deze 

krant schrijf, vang ik soms ook iets. Zo heb ik Pim 

Oosterheert leren kennen en hij vertelde me dat 

zijn grootvader Jan Oosterheert rond 1910 bij de 

bekende schoolmeester Jan Ligthart op bezoek 

is geweest en dat zijn grootvader hier aantekenin-

gen van heeft gemaakt. Wat vooral opvalt in deze 

beschrijving is de manier waarop Jan Ligthart met 

kinderen omging en hoe hij over opvoeden en leren 

dacht. Wie weet kunnen we daar vandaag de dag 

nog iets van leren.

Inhuldigingsjurk Koningin Wilhelmina, Paleis Het Loo, bruikleen Kon. Verz., Den Haag

Jan Ligthart

Een vliegende kraai vangt altijd wat
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