Dinsdag 21 juli 2020 jaargang 2, nr. 15
Geschiedenins
aannemingsbedrijf
Mulder

Haagse markt in
de jaren zestig

Pag. 3

Pag. 6

Een geschenk
uit Indië

Scheveningse
bosjes

Pag. 8-9

Pag. 14

De Haagse krant van alle tijden

Zomervakanties van toen
H

erinneringen aan de zomertijd ‘van toen’ beperken zich tot Nederland,
want toen ik jong was en nog thuis woonde, gingen we zeker niet met
vakantie naar het buitenland. We bleven in ons eigen land, al was het alleen al vanwege de beperkte financiële middelen in ons gezin. Vliegreizen maken
behoorde in die tijd (1950-1964) trouwens ook niet tot het normale patroon. De
zomervakantie werd in de eerste plaats gekenmerkt door veelvuldig bezoek aan
het strand en niet te vergeten het Zuiderpark. Logisch als je op de Zuiderparklaan
woont en de kinderspeeltuin ‘Ot en Sien’ zo ongeveer om de hoek te vinden is.
Overigens was een strandbezoek
al een populair tijdverdrijf van
een groot deel van mijn oudere
familieleden. Onderstaande niet
erg �latteuze foto, waar onder
meer een oom en tante op voor
komen, is daarvan het bewijs. Als
je Hagenaar of Hagenees bent,
hoor je van het strand te houden
en dat deden we dan ook intens.
Zeker wanneer de rit naar het
strand ook nog eens gemaakt
kon worden met de ‘open
tram’. Wij gingen altijd naar het
‘stille strand’; het strand aan de
boulevard was immers met al
die verleidelijke tentjes (toen
al) veel te duur. Eten en drinken
gingen mee in de tas, net zoals
voldoende scheppen en zonneschermen.

Omdat de vakanties weleens te
lang duurden voor mijn moeder,
werd ooit een poging gedaan
mij onder te brengen bij de
zogenoemde “groepen”. Dan ging
je met een (te) grote groep kinderen wandelen naar een plek
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Groeten uit Den Haa

waar je buiten
kon spelen. Naar
Meer en Bos bijvoorbeeld. Onder
leiding van wildvreemde juffrouwen en meesters,
die er doorgaans
een veel strenger
regime op na hielden
dan je van school gewend was. Ik heb het
twee dagen volgehouden, vond al
die vreemde leeftijdgenoten en
begeleiders niet passen in mijn
ideale geluksbeeld. Later gingen
we écht op vakantie, maar wel in
Nederland. Dan schakelde mijn
pa van Gend & Loos in om wat
spullen (koffers, tassen, �ietsen)
naar de plek van bestemming
te laten brengen en zelf gingen
we dan per trein met het gezin.
Vaak naar Vierhouten, waar mijn
oom op de camping Saxenheim
een eigen huisje had. In die tijd
was het heel wat om een oom te
hebben met een eigen huisje. In
mijn gedachten moest die man
wel héél rijk zijn. Het was een
simpel huisje, maar het was een
ongekende luxe om daar één of
twee weken te mogen verblijven.
Weliswaar zonder douche (wassen aan de koud waterpomp)
en toilet (in een armetierig hok)
achter het huisje, dat toch de
veelbelovende naam Erica droeg.

Van het strand terug naar camping Ockenburg

Ook in de eerste jaren na
mijn huwelijk in 1964 bleef ik
gewoon in Nederland. In 1968
toerden we door het land in
een gehuurde auto en vonden
we in het Dol�inarium het
eerste pretpark voor onze twee
kinderen. Pas in 1971 brachten
we een deel van de zomer in het
buitenland door: onze eerste
buitenlandse reis. Wederom in
een gehuurde auto, een Opel Kadett, waarmee de reis naar het
Gardameer voerde. Ik werkte
toen bij de ANWB en had via
een folder een bungalowpark
ontdekt in Moniga del Garda,
vlakbij Desenzano. We verble-
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ondanks de meegenomen benzinebonnen, en kof�ie viel al helemaal buiten onze prijsbegrippen. Gevolg was dat de terugreis
naar Nederland uit budgettaire
overwegingen drie dagen eerder
en in één ruk (1100 km) moest
plaatsvinden, want er was nog
net genoeg geld beschikbaar
voor benzine, maar niet voor
een overnachting onderweg.
Ach, daarna werd de vakantie
in het buitenland in de zomer
eigenlijk heel normaal: een
aantal jaren naar de Italiaanse
meren, daarna naar Spanje aan
de Costa Blanca (Denia) en toen
weer terug naar Italië. En toen
onze drie kinderen de deur uit
waren, werd het vliegtuig het
meer voor de hand liggende
vervoermiddel. Zowel naar
Spanje als naar Italië. Maar dit
jaar zullen we het toch weer in
Nederland moeten zoeken. So
what? De Veluwe, Zeeland en de
Waddeneilanden zijn gelukkig
binnen bereik!
Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl

WWW.WONINGONTRUIMEN.NL

In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken, oude Indonesische schilderijen,
verzamelingen, winkel- en restantpartijen enz.
Bij verhuizing of overlijden wordt de woning veegschoon opgeleverd.

ven daar in een eenvoudig huisje met één
woon- en slaapkamer
en een miniem terrasje voor
de deur. ‘Met douche’, stond in
de ANWB-folder, maar die konden we “even niet vinden”. De
volgende morgen bleek die bij
de buren aan de buitenkant van
het bungalowtje gemonteerd te
zijn, dus dan moest dat bij ons
ook zo zijn. Douchen met de
kleren aan werd het dus.
Overigens hebben we hoogstwaarschijnlijk vanaf dat jaar
onze liefde voor La Bella Italia
voelen opbloeien, want in dat
land kom ik nog steeds graag.
Al ontdekten we in die eerste
vakantie aan het Gardameer ook
dat het mooie vakantieland erg
duur was: benzine was duur,
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Oproepjes

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.nl

De Haagse Tijden is op zoek
naar úw verhaal!
Iedere editie van De Haagse Tijden is gevuld met artikelen, verhalen en foto’s van onze eigen lezers. Heeft u een mooie herinnering
aan Den Haag? Wilt u iets vertellen over de wijk waar u vroeger
woonde, de school of jeugdclub die u bezocht, dat bijzondere
winkeltje op de hoek waar u altijd boodschappen deed met uw
ouders?
Stuur uw verhaal (400-1200 woorden) en eventuele foto’s
naar redactie@dehaagsetijden.nl en wie weet staat uw artikel
binnenkort in de krant!

Naoorloogse tegel
In de jaren zeventig startte ik
een kindertheater in Den Haag,
wat later uitgroeide tot het
huidige theater Rabarber. Ik
begon aan het Westeinde 18 in
Den Haag. Een theater vóór en
dóór de jeugd, met subsidie van
afdeling Cultuur Den Haag. In
het jaar 1985 gaf ik het theater belangeloos aan Rebecca
van Leeuwen door. Maar de
reden dat ik dit alles schrijf,
is een tegel. In die tijd werd
er veel verbouwd binnen het
pand Westeinde 18, dat onder
Monumentenzorg staat. En
tijdens een verbouwing in mijn
tijd aldaar, vond ik tussen het
puin een tegel die onderduikers
na de Tweede Wereldoorlog als
dank hadden laten inmetselen.
De tekst op de tegel luidt: Gij
hebt ons geherbergd ’40-‘45. Ik
heb de tegel indertijd meegenomen omdat ik het zo mooi
vond. Anders zou het tussen het
puin worden vernietigd. Graag
zou ik de tegel terugbrengen

naar de plaats waar deze ooit
werd ingemetseld. Echter, ik
zou niet weten wat en hoe het
pand nu wordt bewoond en wie
de eigenaar is. Misschien zijn
er mensen die weten wie die
tegel na de oorlog heeft laten
inmetselen aan het Westeinde
18 in Den Haag?
Len van der Maaten
lenvandermaaten@kpnmail.nl
Dansschool Constance
In 1965 ontmoette ik Joop op
dansles bij Constance op de
Toussaintkade in Den Haag. Ik
was zestien, hij drie jaar ouder.
We waren verliefd op elkaar. Hij
wilde een relatie, ik voelde me
nog te jong en vooral onzeker
en ik hield hem af. Ik liet hem
via de telefoon afpoeieren door
mijn moeder. Ik kreeg hier later
spijt van en deed een serieuze,
doch vergeefse zoektocht naar
Joop. Nu, 55 jaar later, kwam
ik zijn naam bij toeval tegen in
een tijdschrift. Ik trok de stoute
schoenen aan en ik mailde
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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, MiddenDel�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

hem. Dit leidde tot een aardig
mailcontact tussen Joop (hij is
inmiddels 73) en mij (70). We
zijn beiden getrouwd en we
zijn allebei gelukkig met ons
leven. Uit nieuwsgierigheid
en omdat het zo bijzonder is
drinken we binnenkort misschien samen een kop kof�ie.
Joop heeft enkele hobby’s. Zo
verzamelt hij oud-Hollandse
tegels (zelfs beschadigde) met
een jaartal op de a�beelding.
Deze schijnen best zeldzaam te
zijn. Hij zoekt ze, maar vindt er
zelden één. Wie weet heeft een
lezer zo’n antieke tegel thuis
liggen en gunt hij deze aan een
fervente verzamelaar? Dat zal
een ontmoeting met Joop extra
bijzonder maken!
Mieke van der Maaten
mieke@hotmail.fr
V&D
Veel dank voor het artikel over
V&D in het laatste nummer
van De Haagse Tijden. Mijn
moeder heeft er ooit gewerkt.
Een aardige aanvulling lijkt
mij de aanwezigheid van een
zeer speciale afdeling die je
nergens anders in warenhuizen
aantrof. In de V&D-vestiging
in het centrum van Den Haag
was een extra verdieping waar
men normaliter niet naar boven
mocht. Op de verdieping waren
enkele kantoren van V&D gevestigd, maar ook een afdeling
waar Nederlandse diplomaten
terecht konden voor allerlei
zaken, zoals meubelen, kleding,
houdbare voeding en artikelen
voor de tropen (klamboe, medische spullen en waterzuiveringsinstallaties). Men had een
catalogus, die op Nederlandse
ambassades in het buitenland
rondging en waaruit men kon
bestellen. Alles werd dan in
zeewaardige kisten, waar ook
ter wereld afgeleverd. Ook dat
was V&D!
Nico van Dijk
nicovandijk@casema.nl
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.

Haags Mopje
Interviewer van TV West vraagt Frans Bauer: “Hoe lang zing
jij al, Frans?“ Waarop Frans antwoordt: “Ik zing alleen
Nederlands”.
Nico Bosman
We roepen alle Haagse humoristen op een mop te
mailen naar redactie@dehaagsetijden.nl,
zodat er tweewekelijks één geplaatst
kan worden onder de rubriek ‘Haags
Mopje’ en we er met z’n allen weer
even ouderwets hartelijk om kunnen lachen.

Jan Vrolijk kleuterschool
Op Koninginnedag 1973 ben ik
als Hongaars meisje ge�ilmd,
toen ik op de Jan Vrolijk kleuterschool zat in de Heemraadstraat te Scheveningen. Ik ben
benieuwd of er iemand is die dit
�ilmpje wellicht in bezit heeft?
Ik zou al heel blij zijn met een
kopie. Het �ilmpje zelf heb ik
nooit gezien.
Helma van der Toorn
escuraduindorpass@hotmail.com

Alfa Romeo GT 1300 Junior
Met veel plezier las ik over de
Alfa Romeo GT 1300 Junior in

De Haagse Tijden van 23 juni.
Het rijden in deze auto was
puur sensatie. De auto was
van mijn oudere broer en ik
heb de Alfa Romeo (Alfarood)
regelmatig mogen rijden in
de jaren 1966-’68 totdat ik
op 28 augustus 1968 als
21-jarige Italiaan arriveerde
op het station Staatsspoor te
Den Haag (thans Centraal
Station Den Haag). Het rijden
over de smalle en kronkelige
wegen, met veel haarspeldbochten, over de Apennijnen was
puur genot. De wegligging, het
opzwepende motorgeluid die
je uitnodigde hem constant op
toeren te jagen tot een sportief
rijgedrag. Het ultieme autorijden. De Italianen zeggen:
“gioia di guidare” (vreugde om
te rijden). En zo is het. Dit niet
alleen, maar ook het lijnenspel
van de carrosserie en de silhouet van de vormgeving (stilist
Bertone op zijn best). Je zag
het en je werd meteen verliefd.
Helaas worden vandaag de dag
zulk auto’s niet meer gebouwd.
Erg Jammer.
Donato Valente
vdonato@planet.nl

Puzzeltijd
Per abuis zijn in de krant van 7 juli dezelfde winnaars opgenomen
als in de editie ervoor. Onze excuses voor de verwarring.
De prijswinnaars die wij mochten feliciteren zijn:
1. E.C. van Dijk te Den Haag
2. Piet Goeyenbier te Zoetermeer
3. C. Switzar-van Teijlingen te Berkel en Rodenrijs

Adverteren

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

Hoofdredacteur

Sanne Groeneboer
redactie@dehaagsetijden.nl

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

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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Geschiedenis aannemingsbedrijf Mulder
H

et artikel in De Haagse Tijden van 3 maart en het interessante boek
Kortenbos in Beeld van Gerard Langerak en Riet Zomerveld zijn voor mij
de aanleiding om terug te blikken op de bezoeken aan het Kortenbos
tijdens mijn kinderjaren. Regelmatig mocht ik met mijn grootvader Egbert Mulder
achterop de fiets mee. In die tijd was mijn grootvader mede-eigenaar van een bedrijf aan het Kortenbos. Altijd een waar feest, want ik mocht naar hartenlust in de
timmerwerkplaats knutselen. Egbert Mulder (1887-1989) en zijn zoon Auke (19111997) waren in die tijd eigenaar van het toenmalige aannemingsbedrijf E. Mulder
en Zoon, gevestigd aan het Kortenbos naast de broodfabriek van Carels.
De fietstocht naar
het Kortenbos
De �ietstocht op zich was al
boeiend. We kwamen aan bij het
begin van het Westeinde op het
pleintje, waar in die tijd het Chevron benzinestation van H. van
der Heijden was gevestigd. Even
verderop, aan de rechterkant
aan het Westeinde, stonden drie
mooie pandjes. Alle voorzien van
een klokgevel en een ervan diende als café. Aan het begin van het
Kortenbos zaten een paar lorrenboeren en een smederij. Iets
verderop was de melkboer Paalvast gevestigd. Aan de linkerkant
(met even nummers) bevond
zich een rij arbeidershuisjes. Aan
de overkant van de timmerwerkplaats woonde een straatmaker,
wiens vrouw soms een praatje
kwam maken en mij rijkelijk
voorzag van snoep. Boven de
timmerwerkplaats woonde een
Duitse mevrouw die regelmatig
een praatje kwam maken met
een lekkere, zelfgebakken taart.
Ze kreeg van mijn opa soms wat
afvalhout voor haar potkacheltje.
Voor zover ik heb ervaren was
het best een gezellige buurt in
die tijd, met zowel oudere als
jonge bewoners. Regelmatig
gingen wij tijdens de lunchpauze
op de kof�ie bij Carels Broodfabriek. Daar hing in de kantine
een prachtig tegeltableau met de
a�beelding van het vooraanzicht
van de broodfabriek. Ik ben nog
altijd benieuwd waar dit tableau
na de sloop van de broodfabriek
is gebleven.

zijn vakbekwaamheid opgedaan
in het bouwbedrijf van zijn
vader. In 1903 heeft Mulder de
Zuivelfabriek De Eendracht in
Delfstrahuizen gebouwd. Tijdens
de bouw is de directeur van het
aannemingsbedrijf Auke Mulder
van het dak gevallen en heeft
er levenslang een stijf been aan
overgehouden. In 1913 bouwde
Mulder het Stoomgemaal Oosterzee met dienstwoning. Aanvullend zijn er opdrachten geweest
voor de bouw van twee scholen
en een grote opdracht van de
Woningbouwvereniging Heerenveen. Eind 1913 werd het bedrijf
Mulder benaderd door architect
H.P. Berlage (1856-1934) voor de

De Schipborg, 1993

bouw van De Schipborg in Anloo.
Een herenboerderij in opdracht
van Helene Kröller Müller (18691939) en bestemd voor de zoon.
Grootvader Egbert Mulder was
uitvoerder van het bouwwerk
en heeft met zijn gezin in die
periode in een keetwagen op de
bouwplaats gewoond. In 1918
kreeg Mulder opdracht voor de
bouw van een bijzonder bouwwerk in Hoogersmilde: het huis
met het rieten dak, later Hotel
Het Rietendak genaamd. Het was
de oorlog die de bouw alsmaar

duurder maakte. Toen De Schipborg in Anloo en het bouwwerk
in Hoogersmilde gereed waren,
was het aannemingsbedrijf van
Auke Mulder failliet.

Op naar Den Haag
In mei 1919 verhuisde bijna het
hele gezin naar Den Haag, waar
Egbert Mulder diverse bouwwerken begeleidde als uitvoerder.
Begin 1931 is hij samen met zijn
zoon Auke aan het Kortenbos
voor zichzelf begonnen. Tijdens
de wandeling met opa op de
eerste zondagochtend van de
maand werd de huur van de
bedrijfspanden contant betaald
bij ene mijnheer Morel, wonende
in de Laurierstraat. Het was nog
vroeg in de ochtend, rond 9 uur,
en de heer Morel kwam dan in
zijn ochtendjas aan de voordeur.
De start in de Residentie
Aannemingsbedrijf Mulder was
een kleinschalig bedrijf met in
die tijd een vaste klantenkring.
Een van de eerste projecten
was een grote verbouwing van
de kraamkliniek – het Maria
Paviljoen - van het ziekenhuis
Johannes de Deo (tegenwoordig
HMC). Tijdens de bouw is de
zwager van Egbert Mulder van
het dak gevallen en daardoor
blijvend invalide gebleven. Veel
opdrachten kwamen van de
Bond van Medisch Specialisten.
Daarnaast kwamen er meerdere
verbouwingen aan restaurant
Saur, het bekende restaurant aan
het Lange Voorhout 51, waar
door de jaren heen veel politici
gepraat en gegeten hebben. Ook
volgde de Joodse Synagoge en

Reclameborden aan de gevel.
Foto: Kortenbos in Beeld

Oorsprong van het
aannemingsbedrijf Mulder
Het begon in Friesland in
Delfstrahuizen: hier was het
aannemingsbedrijf van mijn
overgrootvader Auke Mulder
(1862-1937) gevestigd. Mijn
grootvader Egbert Mulder heeft

Kortenbos 109, broodfabriek van Hus. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Egbert Mulder met zijn gezin

een school op de Delftselaan.
Eind jaren dertig kwam er een
mooie klus in het centrum van
Den Haag. De buitengevel van
‘In ‘t Gemeste Schaap’ (anno

De Raamstraat

1638) aan de Raamstraat is toen
door aannemingsbedrijf Mulder
volledig gerestaureerd. In mijn
kinderjaren heb ik tijdens de bezoeken aan het centrum met opa
nog dikwijls naar het resultaat
staan kijken. De door Mulder
gemaakte eikenhouten voordeuren vond de opdrachtgever
te ‘mooi’. Met een bijtel maakte
de toenmalige eigenaar van de
bistro een paar verwondingen
aan de deuren, om het geheel nog
authentieker te laten lijken. In
gevelband van zandsteen staat
de volgende spreuk; “De mensch
die seylt syn coerse wel- die God
neemt tot syn metgesel”. In de
deuren staat in het hout gesneden; “De vroede vaderen deezer
stadt zijn dit eenparigzeeker”
“Dat gy hier beeter in kunt gaan
dan bij den apotheeker”. Ook de
bekende beeldhouwer Frederik
Engel (Fré) Jeltsema (1879-1971)
was vaste klant van Mulder, die
tot vóór de Tweede Wereldoorlog als onderhuurder aan de
Scheveningsweg 92 woonde. De
Villa Geesina was eigendom van
Geesje Mesdag-van Calcar (18501936), de weduwe van Taco

Mesdag. Geesje was de schoonzus van de bekende zeeschilder
H.W. Mesdag. Speciaal voor de
kunstenaar Jeltsema liet Geesje in
haar achtertuin een atelier bouwen; veel van zijn werk maakte
Jeltsema in de omgeving van zijn
Haagse beschermvrouw. In Den
Haag zijn enkele bekende werken
van Fré Jeltsema te vinden, onder
andere het beeld van Johan de
Witt bij de gevangenpoort en een
vrouwen�iguur met spiegel aan
de gevel van het Vredespaleis.
Na het vrijgeven van het Spergebied - na WOII - ben ik met
mijn grootvader in de villa aan
de Scheveningsweg 92 geweest.
Hij kreeg de opdracht om de
schade op te nemen welke aan
het pand en atelier was ontstaan.
De Duitse bezetter had er tijdens
de oorlog aardig huisgehouden.
Na het overlijden van Geesje
erfde Jeltsema – zij noemde
hem haar pleegzoon - haar huis,
kunstschatten en het grootste
deel van haar geld. Egbert Mulder
is in 1963 gestopt met zijn werk
en verhuisd naar Harderwijk.
Zijn zoon Auke Mulder heeft het
bedrijf tot 1976 voortgezet.

Egbert van der Geest
egbertvandergeest@gmail.com

De Klokgevels. Foto: Kortenbos in Beeld
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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

 055 - 5059500

Boek nu uw All Inclusive vakantie naar gastvrij hotels op de
mooiste plekjes in Nederland en Duitsland, het kan nu weer !
Hotel Maasduinen Velden / Limburg
5 dagen All Inclusive € 269,00 p.p.

Hotel Der Jägerhof / Teutoburgerwald
5 dagen All Inclusive € 259,00 p.p.

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

Hotel Brauer / Moezel
5 dagen All Inclusive € 263,00 p.p.

Hotel Oranjeoord Hoogsoeren / Veluwe
5 dagen All Inclusive € 292,00 p.p.

Hotel Mutter Bahr / Tecklenburgerland
5 dagen All Inclusive € 295,00 p.p.

Hotel Appelscha Appelscha / Drenthe
5 dagen All Inclusive € 269,00 p.p.

Hotel Am Wall / Sauerland
5 dagen All Inclusive € 277,00 p.p.

Hotel Op de Boud Valkenburg / Limburg
5 dagen All Inclusive € 265,00 p.p.

Hotel Wunderland Kalkar / Nederrijn
5 dagen All Inclusive € 299,00 p.p.

BTR Reizen heeft en nog veel meer All Inclusive hotels met veel voordeel

www.autohoutwijk.nl

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

MEDEN & PERZEN
PERZISCHE TAPIJTEN - SINDS 1975

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

ZÉÉR SCHERPE PRIJZEN
EN EEN ENORME KEUZE
Molenstraat 7 (zijstr. Noordeinde) ● Den Haag ● 070-310 69 754
info@meden-perzen.nl ● WWW.MEDEN-PERZEN.NL

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Vrijblijvende offerte
?
BEL: 070 - 306 16 96
�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

EN
EN ONTR
UIMEN
S��i�����
Ne���l�n���
�

www.seniorenhulp.com

   



      


        
      


  

  


   

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.
• Chauffeurs 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

Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat
Roggeveenstraat 116 – 2518 TT Den Haag – T.070-221 05 82
Email: steunentoeverlaat@devolharding.nl – www.devolharding.nl
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Havenkantoor aan de Goudriaankade
W

ie het woord ‘havenkantoor’ in Den Haag hanteert, komt steevast uit
bij Bierkade 18B, het gebouw van waaruit de Ooievaart rondvaarten
door de Haagse grachten en andere boottochten organiseert. Den
Haag kent echter een historisch gezien veel belangrijker havenkantoor: Goudriaankade 90. Een monumentaal pand (nu Rijksmonument) uit 1900. In opdracht
van de gemeente Den Haag ontworpen door A.A. Schadee, architect bij gemeentewerken tussen 1891 en 1927.
Voor de bouw trok de gemeente
destijds 9180 gulden uit plus
nog eens 370 gulden voor
‘meerwerk’. Schadee ontwierp
het pand in de stijl van Berlage
en het werd in 1901 opgeleverd.
Het pand staat op de kruising
van Trekvliet – ook wel Haagse
Vliet genoemd – en de Laak,
die de toegang vormde tot de
Laakhavens. In het pand huisden de havenmeester en vier
zogenoemde ‘dag- en nachtgaarders’: gemeenteambtenaren die
de haven- en liggelden bij de
schippers moesten innen. Om de
rondvarende schepen goed in de
gaten te kunnen houden – men
moest elke beweging op het
water kunnen gadeslaan – kreeg
het pand aan drie kanten glas
waardoor het er in de zomer
bloedheet was en in de winter
juist ijskoud.
De wens voor een havenkantoor
ontstond omdat Den Haag besloten had de Laakhavens aan te
leggen. Tot dan voeren schepen
de Trekvliet af tot bij het Spui
en de zijarmen daarvan. De
straatnamen in het centrum van
Den Haag herinneren daar nog
aan. Begin zeventiende eeuw
werd de Haagse grachtengordel
voltooid. Den Haag ontwikkelde
zich echter steeds meer tot een
centrum van handel en industrie in de tweede helft van de
negentiende eeuw. Per dag kwamen er zo’n honderd schepen
langs het toenmalige havenkan-

Boegbeeld van een schip

toor aan Zieken. Vanaf de kant
van Loosduinen voeren destijds
ook nog eens zo’n vijfentwintig
schepen langs het havenkantoor
aan de Beeklaan. Op jaarbasis
kwam de stad zo op ongeveer
30.000 scheepsbewegingen.

De Haagse waterwegen konden de hoeveelheid schepen
steeds moeilijker verwerken.
Zo ontstond het idee om buiten
het stadscentrum een haven
aan te leggen. In 1891 lag er
al een schets voor een zijtak
van de Trekvliet, direct bij de
Laakmolen, ook wel Galgemolen
genoemd, aan de huidige Laakkade. Die zijtak moest dan met
een bocht rondom de stad naar
de Loosduinsevaart lopen - de
waterweg die nu bekend staat
als Laakkanaal en die via de
Soestdijksekade inderdaad de
Loosduinsevaart bereikt bij de
Oude Haagweg. Het geheel werd
uiteindelijk in 1930 afgerond.
De start van het werken aan de
Laakhavens was te danken aan
ingenieur Isaac Anne Lindo die
tussen 1890 en 1918 directeur van de Haagse Gemeentewerken was. Lindo zorgde
ervoor dat in 1898 de eerste
spade de grond in ging voor
de aanleg van de Laakhavens.
Dat gebeurde overigens zonder
dat er een totaalplan voor die
havens lag. Dat kwam er pas in
1902. De werken werden in de
periode tot 1930 uitgevoerd.
Lindo voorzag de Laak van een
aantal zijarmen en ‘kommen’
die elk gekoppeld werden aan
een bepaalde industrietak. De
Laakhavens werden zo de eerste
planmatige aanleg van een
industrieterrein in Nederland.
Eind 1899 stroomde het water
voor het eerst in de zogenoemde Voorhaven, direct naast het
latere havenkantoor. In 1901

werd de brug in de Rijswijkseweg aangelegd en een jaar later
volgde de eerste insteekhaven
(Fijnjekade/Leeghwaterkade).
In 1909 volgde de doorbraak bij
het Leeghwaterplein; in de jaren
1919-1920 volgde het stuk achter de Calandbrug met de derde
insteekhaven.

Zoals gezegd was er voor alles
een plek in de Laakhavens. De
beurtvaart bijvoorbeeld ging in
1913 al uit het Haagse centrum
naar de eerste insteekhaven.
Het scheepvaartverkeer nam
gestaag toe. Zo registreerde het Havenkantoor aan de
Goudriaankade in 1918 30.225
scheepsbewegingen. In 1921
waren dat er al 60.960. Dat
bleek vervolgens echter meteen
het hoogtepunt te zijn geweest,
want langzamerhand deed de
vrachtauto zijn intrede. In 1935
werden er nog ‘maar’ 13.925
scheepsbewegingen geteld, in
1941 was dat aantal 11.727,
in 1950 nog iets meer dan
10.000 om in 1960 op 6319
uit te komen. In 1990 stond de
teller op 1140. Met de Laakhavens was het gedaan toen het
vrachtverkeer steeds populairder werd. Daar kon ook de
groei van het aantal bedrijven
rondom de Laakhavens niets
aan veranderen. In 1928 zaten
er 95 ondernemingen, tien jaar
later 250. En dat ondanks de
mondiale crisis en de aanleg
van de Binckhorsthaven (1930 –
1948). In de jaren zestig liep het
vervoer van goederen per schip
langzaam ten einde. In 1966
vertrok de laatste beurtvaarder
uit de Laakhavens. Bedrijven
trokken er ook geleidelijk aan
weg. Dat ‘gat’ werd opgevuld
door ondernemingen die uit
stadsvernieuwingswijken weg
moesten. Zo zaten er in 1975
279 bedrijven in het gebied.

De gemeente Den Haag had echter geen plan voor de havens en
het gebied eromheen. Er werd
ook niet geïnvesteerd, waardoor
verpaupering startte. Pas in
1982 kwam er een voorstel voor
herstructurering op tafel. Vier
jaar later kwam het voorstel

Het havenkantoor

om het oude slachthuisterrein
te gaan bebouwen. Rondom de
eerste insteekhaven moesten
onderwijsvoorzieningen komen.
Het was het begin van de wederopbouw van het gebied waar de
gemeente vandaag de dag nog
steeds aan werkt. Het meest recent in de driehoek Callandkade,
Callandstraat, Waldorpstraat.
Het Havenkantoor aan de
Goudriaankade heeft het allemaal overleefd. De twee grote
Haagse beeldmerken zijn recent
nog eens geverfd, net als de metalen windvaan op het dak die
naar verluidt vijftig kilo weegt.
Het pand zelf is opnieuw in de
verf gezet. Boven de deur trots
op opschrift ‘Havenkantoor’
met daarboven, op de muur
aangebracht, het boegbeeld
van een schip. In 2008 heeft de
gemeente het pand verkocht.
De formele beschrijving van
het pand als Rijksmonument
luidt: ‘Havenkantoor op smalle
onregelmatige plattegrond,
bestaande uit begane grond
en verdieping, met wisselende
gevelbeëindigingen. De gevels
zijn opgetrokken uit baksteen,
afgewisseld door natuurste-

nen onderdelen voor vensterdorpels, lijsten, lateien en
gevelbekroningen. De gevelbehandeling is karakteristiek
voor de overgangsarchitectuur.
Gebouw van cultuurhistorisch
belang vanwege zijn vroegere
functie van havenkantoor in
het industriegebied Laakhaven.
Het is van architectuurhistorisch belang als representatief
voorbeeld van de overgangsarchitectuur en vanwege de gaaf
bewaarde hoofdvorm, detaillering en toegepast materiaal.
Een toegevoegde waarde is de
stedenbouwkundige situering
op de hoek Goudriaankade/
Bontekoekade.’

Voor de volledigheid dient nog
vermeld te worden dat er vandaag de dag nog een Havenkantoor zit in het gebouw van de
visafslag in Scheveningen. Daar
trok men in 1965 naartoe. Oorspronkelijk zat men op de hoek
van de Vissershavenweg en de
2e Zeesluisweg. Dat pand werd
eind jaren negentig gesloopt.
Carel Goseling
carelgoseling@hotmail.com
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Haagse markt
in de jaren zestig
G
eboren en getogen in de Boerenstraat heb ik tot mijn twaalfde jaar
mijn jeugd doorgebracht op de
Haagse markt. Ik herinner mij dat ik daar vaak
met mijn moeder boodschappen ging doen.

Vanuit de Boerenstraat liep
je zo de hoofdingang van de
markt op. Op de hoek van
de Herman Costerstraat zat
een slijterij. Als kind van
ongeveer zes jaar kwam je
dan op de eerste rij links
plantjes tegen. Ik mocht de
verkoper Ome Piet noemen.
Op de tweede rij links was ik
altijd verbaasd om bij deze
kraam uitsluitend sponsen,
zemen en schoonmaakborstels aan te treffen. Het rook
daar zo lekker naar zeem. De
eigenaar heette Haleber; de
man was rossig van uiterlijk,
met rechtop geknipt rood
haar. Ik vond het zo frappant
dat hij echt op een borstel
leek. Overigens was dit een
ontzettend vriendelijke man.

Jaren later heb ik mijn scholierencentjes verdient in de
kippensoeptent even verderop, ook links. Daar hebben
we hard gewerkt, veel gelachen en een mooie tijd gehad
onder de vleugels van Henk
Niessen en Beb Grevestette.
Broodjes haalde wij bij Het
Leeuwtje in de Kempstraat,
waar ik altijd de kelder van
de bakkerij in mocht. Ik nam
dan een gebakje mee voor
iedereen op de drukke zaterdag. Slagerij Matze (subliem!)
kwam zelf op marktdagen de
tartaar brengen. De uierbord
die wij verkochten lag in de
koeling verderop bij poelier
Domburg, zodat er regelmatig stiekem een kippenkop
of poot in mijn werkjas werd

gestopt. “Ik heb de worst
nog lekker warm, kijk naar
je kwaliteit”. Oom Henk
stond met een rookworstkraampje voor de tent. Ome
Piet was verbaasd om mij
daar te zien. “Ben jij die
Heleentje van vroeger?”,
waarop ik hem Piet mocht
noemen.

Twintig jaar later diende
zich een andere cultuur
aan op deze markt. “Kijk,
de winterschilder”, zei Wil
Otten (groente en fruit)
toen de eerste nieuwe
kraam verscheen. Wil en
Lenie Otten, ook een begrip
op de markt. Deze mensen
hebben veel meegemaakt.
Nu kom ik er nog af en toe,
maar mijn tijd zoals die
was, komt nooit meer terug. Een �ijne herinnering.
Helene de Vries-Segaar
vries2362@zonnet.nl

Foto’s: Haagse Markt aan de Herman Costerstraat, collectie Haags Gemeentearchief

Het voormalige
havenkantoor aan de
Bierkade is weer in gebruik
genomen als havenkantoor
voor De Ooievaart. Met het
kantoor als thuisbasis, laten
ze je graag de mooie stad
vanaf het water zien.
PETER DUIVESTEIJN
DE OOIEVAART
BIERKADE 18

Lekker en gevarieerd eten
zonder zelf te koken?
Dat kan heel gemakkelĳk
bĳ Vers aan Tafel!

Proef nu zes
Hollandse
maaltĳden van
€ 40,95 voor slechts

€ 29,95! *

Onze chef-koks bereiden de heerlijkste maaltijden op ambachtelijke
wijze. Met meer dan 150 vriesverse maaltijden kunt u elke dag
genieten van een smakelijke en gezonde maaltijd.

Bestel via 085 401 64 44 of
versaantafel.nl/proefbox
Probeer onze Hollandse maaltijdbox met zes
heerlijke ambachtelijke maaltijden nu voor maar
*

€29,95!*

Bent u Ooievaarspashouder? Dan betaalt u geen € 29,95, maar slechts €16,75 voor de Hollandse
maaltijdbox! Bel met onze klantenservice voor de voorwaarden en geef uw bestelling door!
Kijk op versaantafel.nl voor de actievoorwaarden. Geef bij uw bestelling actiecode 20PBHT door
om te profiteren van de korting.

Bouw mee
aan Haags karakter!
Word certificaathouder
Stadsherstel Den Haag koopt, herstelt en beheert monumenten
en beeldbepalende panden. Want het historisch karakter van
Den Haag en omgeving moet behouden worden! Stadsherstel
dankt een groot deel van haar vermogen aan certificaathouders. Zij steunen het gedachtegoed en werk van de organisatie
door certificaten te kopen. Geïnteresseerd in certificaten van
Stadsherstel?
Kijk snel op www.stadshersteldenhaag.nl
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

De lekkerste kip van Den Haag
in een van onze favoriete restaurants!

In onze eigen Reinkenstraat zit op nummer 105 Braadstaal, een van onze favoriete restaurants want ze hebben
daar, zeg maar gerust, de lekkerste kippetjes van Den Haag. Op de homepage van Braadstaal staat dan ook heel
toepasselijk een oud gezegde; ‘Den Haen die ‘s ochtends te vroegh kraait, wordt ‘s avonds aan het spit gedraaid.’
Zeg maar ‘s ochtends een vent, ‘s avonds de Sjaak.
Knalrode rotisserie
Braadstaal is een sfeervolle,
modern ingerichte zaak. Mooie
lampen, op maat gemaakte tafels
en, je kan hem niet missen, een
prachtige knalrode rotisserie.
Wat opvalt is het gebruik van
glas in lood. Ook nu, in coronatijd, geen lullig plexiglas schotje
tussen twee tafels maar een verplaatsbare glas in lood separatie!
En de rode rotisserie, het hart en
de start van de zaak, gevonden in
Montmartre, is een verhaal apart.
Eigenaar Bas vertelt het Franse
avontuur graag als je komt eten.

Opgeschept over de kip
We hebben thuis al opgeschept
over de kip met als resultaat dat

we onze kleindochter Shera en
vriend Daan moeten trakteren.
Maar natuurlijk eerst een
voorgerechtje. We kiezen het
zuurdesembrood van Victor
Driessen, een plankje met
charcuterie (Bayonne ham,
Rosette de Lyon, Saucisson
de Perche Perche en Iberico
Chorizo, op een bedje van

rucola, vergezeld door Amsterdamse uitjes, mini-augurkjes en
Kalamata olijven) en twee soft
shell krabbetjes met avocado
en pastinaakcreme. Het smaakt
voortreffelijk, net als de rode
biologische Malbec van Bousquet uit Argentinië die we erbij
drinken. We komen voor de kip,
maar Els neemt toch de vis van de

dag. Het is Dorade Royal met een
salsa verde van de rotisserie. En
driemaal de kip dus. Alles komt
vers van de rotisserie en, houd
daar rekening mee, dat duurt een
kwartiertje of drie. Je krijgt niet
zomaar een kip maar een coquelet of, zoals Braadstaal het omschrijft, een maishaantje (550 gr)
gegaard voor de vlammenwand

van de rotisserie. We hebben
niets te veel opgeschept want
als de coqueletjes eenmaal op
tafel staan, wordt het stil want
er wordt gesmuld van het meest
malse en sappigste kippetje dat
je ooit gegeten hebt. “En Els hoe
smaakt je dorade?” “Ook
super!”, antwoordt ze.
Restaurant
Rotisserie Braadstaal
Reinkenstraat 105, Den Haag
070 5147834
www.braadstaal.nl

Voorgerecht v.a. € 5,50
Hoofdgerecht v.a. € 17,50
Dessert v.a.
€ 7,50
Drankjes/wijn normale prijzen

Idee voor een Haagse kwestie?
Mail naar Milja de Zwart: haagsekwesties@dehaagsetijden.nl

Familiekroniek

maar ook in andere steden. Maar
bovendien omdat de Duitse
bevelhebber in Den Haag uitgerekend die dag de minister van
Propaganda, Hitlers rechterhand
Goebbels, ontving in het paleis
aan de Kneuterdijk, waar nu
de Raad van State zetelt. Op de
route naar paleis Noordeinde.

Mijn vader, Jacques de Zwart, heeft een
boek geschreven. Bijzonder? Ja! Het
is geen niemendalletje. Het is zo groot
als een deel van een encyclopedie, het
weegt drie kilo en het telt meer dan vijfhonderd pagina’s. En het is niét te koop.

Belangrijker: waar gaat het
over? Het heet De Zwart, een
familiekroniek. En omdat mijn
vader al 88 jaar meeloopt, heeft
hij meer dan voldoende aanknopingspunten gevonden in
zijn eigen leven, maar ook dat
van zijn vader, moeder en acht
halfzussen en -broers.
Sommige verhalen ken ik, vele
heb ik gehoord, of als (gedeeltelijke) meelezer meegekregen.
Soms ken ik het verhaal, dan is
het zo’n familieverhaal dat rond
en rond is gegaan en gepolijst is
tot het glansde.
Maar er zitten ook compleet
nieuwe verhalen bij voor mij.
Want mijn vader heeft niet
alleen maar zijn memoires
opgeschreven, hij heeft jaren
in research gestoken. Zo heeft
hij familiegeheimen ontrafeld,
verband gelegd met tot dusver

onbekende takken van familie
De Zwart en
zelfs nieuwe
familieleden
gevonden.
Ik heb het nog
lang niet uit.
Maar het leest
prettig, je kunt
erin bladeren
en dan ergens
blijven haken. Dat gebeurde mij
nu met het stuk over de Anjerdag in Den Haag, tachtig jaar
geleden, in de zomer van het
eerste oorlogsjaar. Anjerdag?

De 29ste verjaardag van prins
Bernhard, op 29 juni 1940. In
Den Haag bracht deze gelegenheid grote groepen mensen
op de been, die Bernhards
symbool, witte anjers, met zich

meedroegen. Ze gingen het
felicitatieregister tekenen op
paleis Noordeinde en bloemen
leggen bij het ruiterstandbeeld
van Willem de Zwijger daar pal
voor.

Goebbels
Voor de Duitsers was het des te
pijnljker. Allereerst omdat deze
oranjegezindheid zich niet alleen manifesteerde in Den Haag,

Mijn vader was acht en was met
zijn vader en moeder naar de
stad gegaan. Hij schrijft: “Ik was
met mijn ouders op het Spui en
vader besloot een kopje thee te
gaan drinken in de Spuistraat bij
Bock Harrison. Roezemoezig en
gezellig, er was zelfs een pianist
die populaire wijsjes speelde.
Hij pauzeerde even, een paar
bezoekers stonden met hem te
smoezen. Toen zette hij voluit de
eerste maten van het Wilhelmus
in. Even viel er een stilte, er was
geschuif met stoelen en iedereen
ging staan. Ineens klonk uit tientallen kelen het Wilhelmus
van Nassouwe, het eerste en
zelfs het zesde couplet, een
beetje schorrig en wat langzamer dan de muziek van de vleugel. Ik keek naar grote mensen
die huilden, zomaar in een café,

iedereen kon ze zien! Vader en
moeder zongen mee.”

Strafbaar
Anjerdag in Den Haag zou uiteindelijk de geschiedenis ingaan
als de eerste grote demonstratie
tegen de Duitsers in bezet Europa, en bleef niet zonder represailles. Er waren arrestaties
en er vielen ontslagen – onder
andere de Haagse burgemeester De Monchy. Vanaf die dag
werden koninklijke portretten
weggehaald uit overheidsgebouwen en straatnamen veranderd.
Ook werd het zingen van het
Wilhelmus voortaan stra�baar.
Op de verjaardag van koningin
Wilhelmina, 30 augustus 1940,
durfde niemand meer de straat
op. Maar vergeten werd het niet.
En 65 jaar later werd 29 juni uitgeroepen tot Veteranendag, met
als symbool de witte anjer.

Ik blader intussen verder in het
prachtige boek. Ik zal er zo nu
en dan een stukje uithalen voor
deze rubriek. Of beter nog, ik
ga proberen mijn vader over te
halen om af en toe zelf voor De
Haagse Tijden te gaan schrijven.
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Een geschenk uit Indië
I

n de vroege ochtend van 7 juli 1875 voer
het stoomschip ‘Conrad’ de haven van
Nieuwediep (het tegenwoordige Den Helder) binnen. Het schip was zes weken eerder vanuit
Sumatra vertrokken. Aan boord bevond zich een
bijzondere passagier. Het was een Sumatraans olifantje van ruim negen maanden oud. Het dier was
een geschenk van B.G.W.C. (Bernard) baron van
Hoëvell, controleur bij het Binnenlands Bestuur, en
was bestemd voor de Haagse Dierentuin.
Een monument in Tokio

Het was een mooi gebaar van
controleur Bernard baron van
Hoëvell een olifant cadeau te
geven aan de Haagse Dierentuin.
Maar de kosten om het dier
van Sumatra naar Den Haag
te transporteren, gingen zijn
draagkracht te boven. Dit gold
ook voor de Haagse Dierentuin.
Een van de bestuursleden,
Anthonius Franciscus (Toon)
Bauduin (1820-1885), maakte
echter een genereus gebaar
en nam deze kosten voor zijn
rekening. Toon Bauduin was een
gepensioneerd militair arts die
een aantal jaren, op uitnodiging
van de Japanse regering, in
Nagasaki leiding had gegeven
aan het plaatselijke ziekenhuis;
daarnaast gaf hij colleges aan de
Medische School aldaar. Als blijk

van waardering voor het vele
werk dat hij in Japan heeft verricht, is in Tokio een monument
voor hem opgericht.

Ontscheping

Het olifantje, zij was zo groot
als een ezeltje, werd in Nieuwediep van boord gehaald door
de directeur van de Haagse
Dierentuin, de heer Maitland.
Dit gebeurde met hulp van de
hofmeester en een inlandse
scheepsjongen. Het diertje had
zich tijdens de zeereis aan deze
jongen gehecht en kon alleen
door hem in bedwang worden
gehouden. De scheepsjongen
werd daarom door de heer
Maitland ter plaatse aangesteld
als kornak, ofwel olifanten
oppasser. In een aangepaste
goederenwagon vertrok het
miniatuur olifantje naar Den
Haag, waar zij na een wereldreis
van ruim 15.000 kilometer haar
eindbestemming bereikte. In
Indië had men het olifantje de
naam Katja gedoopt, een verbastering van het maleische woord
gadja, dat olifant betekend. Om
redenen die niet meer te achterhalen zijn, besloot de dierentuin
haar Betsy te noemen.
Ontsnapping

Bauduin gedenkteken in Tokio

In de Haagse Dierentuin had
men zich goed voorbereid op

De jonge olifant Betsy speelt domino met een oppasser. Foto: Charles Schouten, collectie Haags Gemeentearchief

haar komst. Er was een speciaal
olifantenverblijf gebouwd, bestaande uit een nachthok en een
met tralies afgeschermd buitenverblijf. Voor de herkenbaarheid
was op het dak een windvaantje
geplaatst in de vorm van een olifant. Na aankomst bracht Betsy
de eerste nacht door in dit hok.
Toen zij de andere dag werd uitgelaten in het buitenverblijf liep
zij, niet gehinderd door de tra-

lies, de dierentuin in. Men had
haar omvang verkeerd ingeschat
en de tralies te ruim geplaatst!
Met behulp van de inlandse
oppasser lukte het haar weer
in het nachthok te krijgen en de
deur af te sluiten, met als gevolg
dat zij klagelijk begon te jammeren. Nadat een extra hek was
geplaatst kon het olifantje zich
aan het nieuwsgierige Haagse
publiek vertonen. Omdat Betsy
nog in de groei was, kon het hek
enkele maanden later worden
verwijderd. De verzorging
van Betsy was in handen van
de eerder genoemde inlandse
scheepsjongen en een Haagse
oppasser. Maar na twee jaar
hield de jongen het voor gezien.
Hij kon niet wennen aan het
Nederlandse klimaat en ging
terug naar Indië. Tussen de
Haagse oppasser, de heer Van
Groningen, en Betsy ontstond
een hechte vriendschap.

De beroemdste vrouw
van Den Haag

Betsy in de Haagse dierentuin. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Van Groningen kon van alles met Betsy doen en leerde

haar allerlei kunstjes, zoals het
spelen op een mondharmonica.
Ze stond dan met twee poten
op een omgekeerde ton met
een harmonica in haar slurf.
Maar haar gewicht nam toe en
de ton zakte regelmatig door.
Toen versteviging van dit ronde
podium niet meer mogelijk
was, stopte Van Groningen
met deze act. Veel succes had
Betsy met een spelletje domino.
Dit spelletje werd honderden
malen voor het publiek vertoond. Natuurlijk won Betsy
altijd. Ook beheerste zij de voor
olifanten zo belangrijke kunst
van het malen van kof�iebonen.
Op haar repertoire stond voorts
netjes aan tafel eten en op commando ‘dood’ liggen. Dankzij
Van Groningen werd Betsy ook
een rekenwonder. Op de vraag
hoe oud zij was, begon Betsy
met een hamer op een tafel te
timmeren. Was zij bij het juiste
aantal jaren gekomen, dan
vroeg Van Groningen onmiddellijk; “En hoeveel jaren ben
je in Holland ?” Waarna Betsy
– natuurlijk - door bleef tim-
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Het verdriet van een olifant

meren. Vaak wandelde zij door
de dierentuin met kinderen
op haar brede rug. Door haar
kunstjes groeide Betsy uit tot
de beroemdste vrouw van Den
Haag. “Ik speelde met haar en
zij speelde met mij”, zou Van
Groningen later verklaren.

Haagse dierentuin, Olifantenverblijf 1875

Hoog bezoek

Toen Betsy in 1875 in de Haagse
Dierentuin aankwam was er
weinig te zien. Er waren wat
beren, apen en kippen. Sommige Hagenaars beschouwden
de dierentuin als een soort asiel
voor exotische huisdieren. Had

iemand een zieke papegaai, dan
gaf hij haar aan de dierentuin
cadeau. Een ander presenteerde
met een royaal gebaar een ziek
mistroostig aapje. En was Betsy
ook niet een schenking? De
meerderheid van de bezoekers
kwam destijds vooral om te
genieten van de zomerconcerten
van de grenadiers, die tweemaal
per week werden gehouden.
De opgehokte dieren waren in
die jaren vooral een bron van
genoegen voor kinderen en hun
kinderjuffrouws. Een van deze
kinderen was de jeugdige prinses Wilhelmina die op driejarige
leeftijd samen met haar gouvernantes de dierentuin bezocht.
Zij droegen een grote mand
met versnaperingen voor de
dieren. Wilhelmina kreeg hieruit
een wortel aangereikt, die zij
op haar beurt aan Betsy gaf,
waarop Betsy uit dankbaarheid
een knieval maakte. Ook andere
koninklijke hoogheden vereerden Betsy met een bezoek, zoals
begin augustus 1889 prinses Albertina van Pruisen samen met
haar zoons. De prins en prinses
van Pruisen kwamen in die jaren
regelmatig in Scheveningen, met
als belangrijkste reden dat het
echtpaar hun oudste zoon Frederik Hendrik wilde koppelen
aan prinses Wilhelmina. Volgens
overlevering was deze jongeman, die een achterneef van de
prinses was, ijverig Nederlands
aan het studeren.
Een olifant sterft

Op zondag 17 mei 1903 bleef
Betsy liggen en stond niet meer

op. Op 26 mei was zij overleden.
Al die dagen lag stil zij lusteloos
op de grond. Dagelijks werd
Betsy met takels opgehesen en
gekeerd. Dit werd nodig geacht
om te zorgen dat haar longen
bleven functioneren. Men liet
haar liggen en hoopte dat zij uit
eigen beweging zou opstaan.
Helaas zou dat niet gebeuren.
De directie besloot de toegangsprijs te verlagen zodat veel
Hagenaars nog een laatste blik
op het wegkwijnende olifantje
konden werpen. Op verzoek
van commissarissen van de
dierentuin werd sectie verricht
om de doodsoorzaak te achterhalen. Uit de sectie bleek dat
haar organen geen afwijkingen
vertoonden en er geen sprake
was van vergiftiging of uiterlijk
geweld. Dat zij ogenschijnlijk
gezond was toen zij stierf, was
voor veel Hagenaars een reden
om aan te nemen dat zij van
verdriet was gestorven. Enkele
weken eerder was haar vaste
verzorger, de heer Van Groningen, wegens zijn pensionering
vertrokken. Ruim vijfentwintig
jaar waren zij samen geweest en
na zijn vertrek voelde Betsy zich
waarschijnlijk eenzaam en in de
steek gelaten, met als gevolg dat
zij langzaam wegkwijnde.
Haar stoffelijk overschot, met
een gewicht van ruim tweeduizend kilo, werd onder
begeleiding van politie naar het
gemeentelijk destructiebedrijf
aan de Westduinweg gebracht.
Daar werd het vermalen tot
‘vleesmeel’, dat als kunstmest
werd uitgestrooid over de

Haagse plantsoenen. In dat jaar
zullen de rozen in Den Haag
jaar ongetwijfeld mooi hebben
gebloeid.

Tot besluit

Dit was het verhaal van een
verweesd olifantenkal�je dat
tussen soortgenoten had moeten opgroeien, maar in een ver
vreemd land kunstjes moest
vertonen. Na deze Betsy zouden
in de Haagse Dierentuin meer
olifantjes met dezelfde naam
vertoeven, hetgeen allicht tot
verwarring kan leiden. Daarom
heb ik het levensverhaal opgeschreven van de eerste Betsy,
die eigenlijk Katja heette.
Ik heb niet kunnen achterhalen
waarom Betsy in Sumatra alleen
opgroeide. Mogelijk is haar
moeder neergeschoten en heeft
Bernard baron van Hoëvell zich
over het diertje ontfermd. Het
blijft gissen, en dat geldt ook
voor de vraag waarom haar oppasser Betsy na zijn pensionering niet meer heeft bezocht. Bij
het schrijven van dit artikel heb
ik onder meer gebruik kunnen
maken van archiefmateriaal van
het Haags Gemeentearchief. Het
archief bezit een boekje waarin
de kunstjes van Betsy uitgebreid
worden beschreven. Over het leven van Toon Bauduin, de enige
Hagenaar voor wie in Japan
een gedenkteken is opgericht,
verwijs ik u naar het boek Arts
en koopman in Japan 1859-1874
van Drs. H.J. Moeshart.
Kees de Raadt
raadtvanleeuwen@ziggo.nl
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Jongens uit de Schilderswijk
I

n De Haagse Tijden van dinsdag 23 juni
las ik over een fotoportret, waarvan
de herkomst onbekend is. Ook ik ben
in bezit van een
‘onbekende’ foto
van jongens uit de
Schildersbuurt. De
buurt waar ik ben
grootgebracht is
de Hobbemastraat
hoek Gerarddoustraat.

wat een afschuwelijke tijd was.
Maar de mensen moesten in
deze barre tijden in leven blijven, waardoor plunderingen
niet konden uitblijven. Ramen
van winkelpanden werden vernietigd, zoals Insulinde in de
Hobbemastraat. Wat gedragen
kon worden, werd meegenomen. De jongens uit de
Schildersbuurt deden hun best
om in leven te blijven en hun
ouders en grootouders te eten
te geven. Nu ik 84 jaar oud ben,
vraag ik mij af of mijn vroegere
vrienden nog in leven zijn.

Ik schrijf dit omdat de
Schilderswijk een unieke
wijk was. Hardwerkende
mensen, waaronder straatmakers, schilders, metselaars en timmerlui.

Sommige jongens werden
doodgeschoten als zij gepakt
werden. Zo ook de jongen op
het Spui bij Simon de Wit. Dat
was voor ons jongens erg be-

Ik heb ook de Tweede
Wereldoorlog meegemaakt,

€ 1.845

Relaxfauteuil ‘Holwick’ met op-sta hulp
Bent u op zoek naar een klassiek relaxfauteuil?
Model ‘Holwick’ is één van onze top modellen en nu in
de aanbieding! Deze fauteuil met relax en op-sta hulp
komt in schitterend cognac leder. *zolang de voorraad strekt*

Nieuw geopend in Winkelcentrum Mariahoeve
Het Kleine Loo 322, Den Haag

Kom langs of kijk op starstijlmeubelen.nl

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag

Betrokken.
Altijd maatwerk.
Met aandacht.

Op een liefdevolle manier afscheid
nemen, die bij jou en je dierbare past.
Dat is wat wij iedereen gunnen.

• 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

(Hoek Laan van Meerdervoort
recht t.o. halte tram 3 en 12)

Merlijn
06 17 49 27 76 Den Haag e.o.
Henriëtte 06 34 01 81 07 Rotterdam e.o.

www.novodent.nl

www.cirkelvanafscheid.nl - info@cirkelvanafscheid.nl

NEEM
MEE!

VOLG ONS
OOK OP
FACEBOOK

Speciale service voor senioren

Kwaliteit voor een betaalbare prijs!

Boxsprings • Dekbedden • Kussens • Spreien • Dekens • Dekbedovertrekken • Hoeslakens

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!

info@novodent.nl

Wim Bartels
wim.bartels@gmail.com

2 orthopedische kussens voor 45 euro
Wees er snel bij want op is op!

Een team van prothesespecialisten

Tel: 070-3555790

Ik wil hier een foto plaatsen
die gemaakt is in het Zuiderpark. Misschien zijn er
kinderen of kleinkinderen die
mij nog iets kunnen vertellen
over hun (groot)ouders die
erop staan?

De hele maand augustus:

Behandeling aan huis

Enrico, Martijn, Jasper
en John Jellema

De jongens gingen naar de
ambachtsschool om een vak
te leren. Of ze gingen werken.
We konden weer voetballen.
Voelden ons erg gelukkig na
de verschrikkelijke tijd die
we hadden meegemaakt. De
jongens zijn allemaal goed
terechtgekomen, enkelen
van hen zelfs bekend geworden. Joop Scholte werd een
beroepsgitarist en Peter van
Houten een beroemd zanger

in Italië, waar hij trouwde
met een prinses. Henk van Es
maakte naam in de glashandel
en Gerard Caluwe is jarenlang
portier geweest bij het Rodekruis ziekenhuis. Arie Moerenhout werd verwarmingsmonteur, Piet van der Berg had
later een glazenwasserij en
Aad de Hilster werd aannemer
van een schildersbedrijf.

‘What
Else’ Bedtextiel
Alles voor in en om het bed

Dat zit wel goed!
BIJ STAR
STIJLMEUBELEN

angstigend. Ik vertel vaak over
de oorlog en de dingen die wij
als kind hebben meegemaakt.
Gelukkig was daar de bevrijding door de Engelsen en de
Amerikanen. Een tijd brak aan
dat wij jongens een voorspoedig leven konden gaan leiden.

DE HAAGSE KRANT VAN ALLE TIJDEN

..
..
.

Jouw Droomkast geheel op maat gemaakt

Altĳd een passende oplossing
Kies een Style die bĳ je past

■
■
■
■

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

■
■
■
■

Meet & Montage Service

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering
Brand Assets

Reactions
T. 070 399 42 41
W. utsvandergeest.nl

Reactions are an extension of the Like
Button to give people more ways to share
their reaction to a post in a quick and easy
way. The collection of Reactions includes
Like, Love, Haha, Wow, Sad and Angry.
To ensure accurate and consistent use,
never alter, rotate, embellish or attempt to
recreate the Reactions. Never alter the
proportions and shape of the Reactions
(and surrounding UI) for any reason.
Reactions are not emojis or individual
icons, and they cannot be used in this way.
It’s important to show Reactions in the
way they are intended to be used on
Facebook—as a quick and easy way to

Facebook Brand Guidelines

Like

Love

Haha

Wow

Sad

Angry

Nu in de zomer

ACTIE!

Deze Zomer 15% korting!
Check de voorwaarden op
www.houtwinkelzaag.nl / haagsetĳden
en maak een afspraak in onze showroom

WWW.HOUTWINKELZAAG.NL | Laan van Meerdervoort 258 | 070-3452700
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In elke editie van De Haagse Tijden stapt
autojournalist John Vroom weer even in een
auto die vroeger door Den Haag reed.

Austin Maxi
I

k kan mij niet herinneren dat ik hem vaak
in Den Haag heb zien rijden, de Austin
Maxi. Een superslim design van Alec
Issigonis die ook de geestelijke vader was van
de MINI. Een kleine auto met veel ruimte, en de
wielen op de uiterste hoeken. Volgens hetzelfde
concept tekende hij de Maxi. Groter, motor ook
dwars voorin, een zee van ruimte en ook hier de
wielen op de uiterste hoeken. Alleen de Maxi heeft
nooit het succes van de MINI kunnen evenaren,
maar dat terzijde.
Wat ook niet meespeelde
was dat de producent British
Leyland in een moeilijk vaarwater zat door de vele stakingen
met een matige productkwaliteit
tot gevolg. Eigenlijk het begin
van het eind van de Britse autoindustrie. Wat design betreft
kunnen we niet spreken van een
Britse Beauty lijkt mij, maar de
belangrijkste USP was dan ook
de praktische bruikbaarheid in
het kader van ruimte. Opvallend
was natuurlijk de grote vijfde
deur, die toch redelijk uniek
was voor die tijd en het inladen
van goederen vergemakkelijkte.
Door de multifunctionele mogelijkheden van de verstelbare
achterbank kon de laadruimte
ook praktisch vergroot worden.
De rugleuning van die achterbank kon eveneens achterover

geklapt worden, waardoor er
met alle leuningen plat een
tweepersoonsbed kon worden
gecreëerd.

Een andere bijzondere bijzonderheid was het Hydrolastic
veersysteem, waarbij met
vloeistof gevulde veerbollen de
conventionele schroefveren en
schokdempers vervingen. Grootste voordeel daarvan was dat
de auto nauwelijks overhelde
in bochten. Het meubilair was
zeer gerie�lijk. Voor de bestuurder was het zitten wat minder
gerie�lijk, want het stuur stond
redelijk plat en je zat er dicht
op. De pedalen zaten wat schuin
rechts voor de bestuurdersstoel en stonden ver uit elkaar,
waardoor je eigenlijk scheef zat.
Doordat de motor niet direct

reageerde op het gaspedaal ging
optrekken vaak met wat horten
en stoten. Het schakelen ging
soepel, alleen het inleggen van
de achteruit vergde een wat
onnatuurlijke beweging door de
pook eerst omhoog te trekken
en daarna naar rechtsachter te
bewegen.
De koppeling werkte licht en de
Maxi was voorzien van rembekrachtiging. Geen stuurbekrachtiging en het opmerkelijke
was dat de stuurinstallatie
niet erg zelfcentrerend was,
wat een soepel bochtengedrag
niet erg bevorderde. Onder de

motorkap lag bij de Austin maxi
een 4-cilinder dwarsgeplaatste
motor met 1748 cc en 92 pk met
aandrijving op de voorwielen
gekoppeld aan een 5-versnellingsbak, wat wel bijzonder was
voor die tijd.
De topsnelheid was 158 kilometer en in 1972 kostte hij 11.050
gulden. Wat dashboard betreft,
vond ik het wel een beetje kale
bedoening. A�hankelijk van de
luxe versie had je een kunststof of een houten dasboard,
maar het geheel had een wat
kille uitstraling. Twee klokken
achter het stuur, twee tuimel-

Beauties of the Sixties (29)
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.

Neemt Marilyn het begrip
‘wegligging’ dan toch iets
te serieus? De wegligging
van deze Ford Galaxie
uit 1963 was - zoals de
meeste Amerikanen
uit die tijd - ook niet al
te solide, waardoor ze
vaak met ‘natte dweilen’
werden vergeleken.

schakelaars links en twee rechts
daarvan en de rest - zoals de
radio en de schui�hendels van
de verwarming en de ventilatie samengevoegd in een vierkante
unit in het midden van het dashboard. Onder het dashboard
in het midden, een liefdeloze
uitschui�bare asbak. Verchroomde randjes rond de units gaven
het geheel nog wat cachet. Het
concept was briljant, maar de
uitvoering niet en hoe het met
British Leyland is afgelopen, is
nu helaas historie.

John Vroom
johnvroom@planet.nl

John Vroom (autojournalist)
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Deze week bij

west

EROPUIT ROLLATOR ACTIE
Aanbiedingsprijzen zijn geldig t/m 31 augustus

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.

“DOUBLE” ROLLATOR

89.3 Radio West maandag t/m vrijdag

• Dubbel opvouwbare rollator
– compact om mee te nemen
• Lichtgewicht, weegt slechts 6,9 kg
• Inclusief stokhouder, rugband en kleine tas

07.00 uur
Muijs in de Morgen
Nieuws, weer en verkeer, gepresenteerd door Bas Muijs.

In Antraciet of Champagne

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

Actieprijs:

€159,00

12.00 uur
De Lunchshow
Een krokante lunchshow met Justin Verkijk.
14.00 uur
Non-stop zomerse muziek

140,00)

(Ledenprijs: €

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 uitgaanstips voor het weekend.
12.00 uur
Broodje Bral (tot 14.00 uur, daarna non-stop muziek).
Sjaak Bral neemt op zijn eigen wijze de actualiteit door.

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.

Opgevouwen

“LIGHT” ROLLATOR
In Antraciet of Champagne
•
•
•
•

Lichtgewicht rollator: slechts 6,9 kg
Inklapbaar frame – modern design
Stevige zitting en comfortabele rugband
Inclusief gesloten tas en stokhouder
Actieprijs:

€159,00

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

140,00)

(Ledenprijs: €

UIT! (tot 12.00 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. Op 20 juli museum Meermanno in
Den Haag, met aansluitend Verborgen Thuisschatten: museumwaardige
schatten die mensen thuis hebben.
di: Knooppunt Holland Johan Overdevest fietst met Anita Witzier een
knooppunten route door Midden-Delftland.
wo: Eruit op de Buis: 22 juli: een rondleiding
door het Vredespaleis.
do: Goud voor Oud Johan Overdevest
verrast mensen met een kleine
sociale kring. Hij neemt hen mee op stap.
vr: Anderhalve meter Sessies
over Den Haag tijdens de coronacrisis,
met Fred Zuiderwijk (foto).
17.30 uur

TV West Nieuws

TV West zaterdag
07.30 uur

TV West Weekoverzicht

17.00 uur
Westdoc 25 juli: De Koningin van Voorbug Documentaire
over Anna Maria van der Lubbe, In Voorburg ook bekend als ‘Poederdot’.
Op 2 aug: The Live Bait Squadron, over een grote zeeramp, vlak buiten de
kust van Scheveningen.
17.20 uur

Buitenwezen Natuurserie over de regio.

TV West zondag
09.00
Hoop & Leven
De Universele Kerk van Gods Rijk.
17.00
Haagse Iconen Fred Zuiderwijk haalt met bekende
(ex)Hagenaars hun herinneringen aan Den Haag op. Met op 26 juli Jerney
Kaagman en Kees van Kooten.
Download de gratis Omroep West app.

Ook in antraciet

“TROLLIMASTER” ROLLATOR
In Antraciet of Wit
•
•
•
•
•

Lichtgewicht rollator (6,9 kg) van aluminium
Eenvoudig inklapbaar
Zeer stabiel, met stevige anti-slijtagebanden
Weggewerkte remkabels
Inclusief zeer ruime nettas
en een zachte zitting
Actieprijs:

€199,00

179,00)

(Ledenprijs: €

Opgevouwen

FIETSTRAINER
DIGITAAL

• Train uw spieren gewoon vanuit uw stoel.
• Versterkt de spieren en bevordert
de bloedcirculatie.
• Instelbare weerstand en display met
weergave van gedane training en
calorieverbruik.
Actieprijs:

€ 59,95
(Ledenprijs: €

54,95)

Met antislip doppen

Bestellen of advies nodig?
070-2210581

GRATIS verzending voor bestellingen vanaf €75.
Voor bestellingen onder €75 zĳn de verzendkosten €6,95.
www.volharding-voordeelwinkel.nl - Roggeveenstraat 141 Den Haag
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Eropuit!
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, ansichtkaarten 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, IJsselstein, 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 sieraden. 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 vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of
verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.
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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

Vlietvaart
Vaar mee door het groene landschap
tussen Delft en Den Haag en geniet van
de fraaie buitenhuizen, molens en landerijen langs de Vliet! Met de Vlietvaart,
onderdeel van rondvaartorganisatie De
Ooievaart, kunt u een boottocht maken
vanuit de Haagse binnenstad via Museum
Hofwijck in Voorburg naar Delft en weer
terug. De boot vaart langs het jaagpad tussen Den Haag, Voorburg, Rijswijk en Delft
dezelfde route waar in vroegere eeuwen
de trekschuiten op en af voeren. Tijdens de Vlietvaart geniet u van het uitzicht, de
buitenhuizen en de groene zone tussen de historische steden in de Randstad. De
Vlietvaart biedt ook de mogelijkheid om in Voorburg uit te stappen voor een bezoek
aan Museum Hofwijck, het voormalige woonhuis van twee illustere mannen uit de
Gouden Eeuw, Constantijn en Christiaan Huygens. U kunt dan een paar uur later met
de boot terug of op eigen gelegenheid verder reizen.
Meer informatie via www.vlietvaart.nl

Literaire wijnproeverij

A.R. Penck - How it works

Op vrijdag 24 en zondag 26 juli organiseert Eric
Hak van VinErique (wijnproeverijen) samen
met Tosca Winters van Joie de Vin (wijnwebshop) een literaire wijnproeverij. Ze laten u een
aantal mooie wijnen proeven, ze zullen de basis
van het proeven uitleggen en vertellen over de
herkomst en productie van de wijnen op de
proeftafel. Beide hebben de vinologenopleiding
van de wijnacademie doorlopen. Omdat Branoul
natuurlijk ook (en vooral) een theater is, vertelt
Bob Schwarze een toepasselijk verhaal, namelijk The Cask of Amontillado van Edgar Allen Poe. Het is een kort verhaal over een carnavalsfeest in de negentiende eeuw, waarin
Montresor, het hoofdpersonage, vastberaden is om Fortunato te vermoorden en hem
daartoe meelokt naar zijn wijnkelder, waar hij mag proeven van een vat Amontillado. U
begrijpt natuurlijk dat dit verhaal consequenties heeft voor een mooie afsluiting van de
proeverij…

A.R. Penck (pseudoniem voor Ralf
Winkler, 1939 – 2017) was na de
Tweede Wereldoorlog een van de
Duitse kwartiermakers van een
nieuwe artistieke mentaliteit. Vandaag is hij vooral bekend om zijn
Streichholzmännchen: een �iguurtje met ledematen als harken, dat
steevast is omgeven door pictogrammen, cijfers en letters. Pencks grof
gekwaste beeldtaal geeft uitdrukking aan zijn a�keer van culturele en
politieke systemen, maar heeft ook
een onderzoekende en intuïtieve
kant. Het komt allemaal aan het licht
in een bijzondere overzichtstentoonstelling met bijna tweehonderd werken, waaronder zelden getoonde schilderijen en
tekeningen. De tentoonstelling in Kunstmuseum Den Haag laat zien dat de in Dresden
geboren kunstenaar zijn hele leven bezig was het medium schilderkunst te onderzoeken. Hij werd hierbij niet gedreven door systematiek en rationele verhalen, maar
juist –ogenschijnlijke- chaos en gevoel waren de drijfveren. Hij was er in elke tekening
en in elk schilderij op uit een puur visuele ruimte te scheppen waarin de fantasie kan
gedijen en de kijker zich kan verliezen.

Meer informatie via www.branoul.nl

Verlangen naar Vrijheid en Vrede
Koningin Wilhelmina, George Maduro, Anton Mussert en
Erik Hazelhoff Roelfsema zijn bekend geworden door de
rol die ze speelden in de Tweede Wereldoorlog. In de tentoonstelling Verlangen naar Vrijheid en Vrede in het Haags
Historisch Museum komen ook minder bekende ooggetuigen van de oorlog aan het woord. Zoals het Joodse meisje
Edith van Hessen, dat net als Anne Frank een dagboek
bijhield. En Reinder Zwolsman, actief in de zwarthandel
maar ook in het verzet.
De vraag wat oorlog met mensen doet, staat centraal in de
tentoonstelling. Ooggetuigen vertellen over de angstige
meidagen van 1940, het Duitse bestuur, de razzia’s, de
Jodenvervolging, de Atlantikwall, de bombardementen
en de Hongerwinter. Hoe verging het deze mensen en wat kunnen we van ze leren? De
bijzondere verhalen -aangevuld met foto’s, �ilm en objecten- maken de tentoonstelling
een indrukwekkende ervaring.
Meer informatie via www.haagshistorischmuseum.nl

Hofjeswandeling
Hoewel het nu bijna vergeten oases van rust zijn in de drukke Haagse binnenstad
woonde een kwart van de Haagse bevolking 150 jaar geleden nog in een ho�je. Met
meer dan honderd verstopte ho�jes is Den Haag met recht een ‘hofstad’. Een gids van
het Gilde Den Haag voert u tijdens deze stadswandeling (iedere dinsdag en donderdag
om 13:30 uur) langs de bekendste en mooiste ho�jes. Verborgen plekjes, vanaf de straat
moeilijk te zien. Vroeger leefden arme en
oude mensen gratis in de ho�jes omdat het
als een vorm van bejaardenzorg en sociale
woningbouw diende. Tegenwoordig genieten
de bewoners van de rust die er te vinden is,
naast het drukke leven in de stad.
Meer informatie via www.gildedenhaag.nl

Meer informatie via www.kunstmuseum.nl

Familiekroniek van een Haagse chemicus
In 1881 trouwde Anton Janetzki, bontwerker in de Silezische grensplaats
Ratibor, met Emilie Motzek, een meisje
uit een naburig dorp. Hun zes kinderen kregen zowel de Silezische als de
Pruisische nationaliteit en het a�komstgerelateerde -zki in hun achternaam
werd vervangen door -zky. Het derde
kind was Franz Janetzky, die evenals
zijn vader bontwerker werd. In haar
boek Mengen en roeren, familiekroniek
van een Haagse chemicus beschrijft
kleindochter Christa Janetzky het
leven van Franz: hoe hij begin vorige
eeuw door Europa trok, nadat het
Canadese Hudson’s Bay eind negentiende eeuw in Londen voor Europa
nieuwe bontsoorten op de markt had gebracht en de uitvinding
van de bont-stikmachine de modewereld ingrijpend veranderde. Via modehuizen
in Genève en Londen vestigde hij zich in 1912 in Den Haag en begon in 1921 een
al snel �lorerende bontzaak op het Anna Paulownaplein. De hoofdpersoon in het
boek is Dody Janetzky (1914-1996), de oudste zoon van Franz, die scheikunde ging
studeren in Leiden, in 1943 promoveerde in Delft en in 1945 in de Vogelwijk kwam
wonen. Een fascinerende internationale familiegeschiedenis die zich afspeelt tegen
de achtergrond van de politiek-economische omstandigheden voor, gedurende en
na twee wereldoorlogen. Het prachtig vormgegeven hardcover boek is rijk geïllustreerd met foto’s.
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Scheveningse Bosjes
W

ie op een mooie middag door de Scheveningse Bosjes fietst, doet dat wellicht over
het Galgenpad. Maar gelukkig is de tijd
voorbij dat je in die omgeving een strop om je hoofd
kon krijgen. Hoe komt het Galgenpad aan zijn naam?

De Bataaf

Duingebied en de Bataaf
Zoals veel delen van Den Haag
waren de Scheveningse Bosjes ooit duingebied. Sinds de
zeventiende eeuw werd het
gebied beplant met eiken,
iepen, populieren en andere
boomsoorten. Eind achttiende
eeuw kreeg Willem Heytveldt
vergunning om een deel van
de duingrond te ontginnen.
Hij verbouwde aardappelen,
suikerbieten, rogge, gerst en
boekweit. Omdat wandelaars en
jagers naar het gebied kwamen,
bouwde hij naast zijn boerderij
een theeschenkerij. Heytveldt
was een groot aanhanger van
de Bataafse Republiek en werd
daarom ook wel ‘De Bataafsche
boer’ genoemd. Zijn theeschenkerij kreeg de naam ‘De Bataaf’.

Scheveningse Bosjes Trappen Stekelduin

Galg
Voor die tijd was het een stuk
minder gezellig. Op diverse
plekken aan de rand van Den
Haag kon je galgen vinden. Daar
liet men een tijd de lichamen
van ter dood veroordeelde en
geëxecuteerde misdadigers
hangen. Het idee was dat bezoekers van Den Haag zo duidelijk
konden zien wat er met ze kon
gebeuren als ze zich niet aan
de wet zouden houden. Dit tentoonstellen van veroordeelden
heeft tot 1795 geduurd.
In 2015 hebben alle �ietspaden
in Den Haag een naam gekregen,
onder andere om voor hulpdiensten (politie, brandweer en
ambulance) duidelijke plaatsaanduidingen te hebben. Omdat
al in de middeleeuwen sprake
was van een galg op deze plaats,
heeft een van de �ietspaden
door de Scheveningse bosjes de
naam Galgenpad gekregen.

Collectie Gevangenismuseum

Cremerbank - Ansichtkaart Uitg. Jos Nuss en Co Haarlem

Ver Huell maakt de
Scheveningse Bosjes mooi
In 1864 nam het raadslid Jhr.
Henri Ver Huell het initiatief
om van de Scheveningse Bosjes
een prachtig wandelpark te
maken. Hij schakelde daarvoor de bekende �irma Zocher
landschapsarchitecten in. Die
ontwierp een mooi park met
een waterpartij, gevarieerde beplanting en slingerende lanen.
Ver Huell kreeg als dank voor
zijn inspanningen een mooie,
marmeren bank.

Tweede Wereldoorlog
In het najaar van 1942 begonnen de Duitse bezetters met het
uitvoeren van het plan om de
hele kuststrook van Den Haag
in een vesting te veranderen
als onderdeel van de Atlantikwall. Dit zorgde voor enorme
ingrepen in de Scheveningse
Bosjes. Grote hoeveelheden
bomen werden gekapt en de
waterpartij werd onderdeel van
de antitankgracht.
Ook werd het Stekelduin
afgegraven, zodat het mooie
uitzichtpunt De Kogelenberg
verloren ging. De twee bankmonumenten werden zorgvuldig
afgebroken en opgeslagen.
Tijdens de hongerwinter was er
niet alleen een tekort aan voedsel, maar ook aan kolen. Dus
verdwenen de laatste bomen
in de kachels en fornuizen van
koude en hongerige Hagenaars.

Ver Huell Bank

In de Scheveningse bosjes staat
een tweede bank die ook als
monument is neergezet. Deze
eert de schrijver en dichter J.J.
Cremer (1827-1880). Hij hield
niet van begraafplaatsen en
had gezegd dat hij geen monument op een begraafplaats
wilde hebben. Hij had liever een
bank in de Scheveningse Bosjes,
“waarvan zij, die er zich verpoozen, nog genot kunnen hebben”.
Blijkbaar is het wel verwarrend,
twee banken vlakbij elkaar,
gezien het opschrift op de
ansichtkaart rechtsboven.. Die
is dan ook door een Haarlemse
uitgever gemaakt.

Het resultaat: de Scheveningse
Bosjes waren een vrijwel
kale vlakte. Na de oorlog zijn
de Scheveningse Bosjes snel
herplant, met de hulp van onder
andere schoolkinderen.

Scheveningse Bosjes
De Scheveningse Bosjes zijn
regelmatig in het nieuws. Vaak
gaat het over ontwikkelingen
in en rond het gebied die een
aanslag dreigen te plegen op het
mooie groen. Of er is sprake van
een trieste gebeurtenis, zoals in
mei 2019 een moord. Ondanks
dit alles blijven de Bosjes een
mooie bestemming voor een
wandeling of �ietstocht.
Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl
Stadswandelingen en Fietstours
in Den Haag
www.ikgidsudoordenhaag.nl

Kerkho�laan, met het voormalig tolhek van de Oude Scheveningseweg, rechts het gebouw van de KLM Dienst Stadsontw. - 1945. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Miep Diekmann

Wilt u ook een onderwerp aandragen voor Danny’s Wereld, mail naar redactie@dehaagsetijden.nl

5

7
4 6
4
1 8

6

1

1
2
7
5

5
2
4
3

4
1

7
1
2

9
8

8

7
4
3
9

6
9

8
7

5
4

1

8 9 2
4 3
De Haagse
- De
Haagse krant van alle tijden
8
5 Tijden
7

2 9

5

7
4 6
4
1 8

6

Puzzeltijd
P

1

2 9

1
2
7
5
8

5
2
4
3
9

4
1
9
8
2
5

7
1
2
8

7
4
3
9
8

8
7

Dinsdag 21 juli 2020

6
9

4

Puzzelt u mee?

1

2

3

1

16

6

7

8

13

17

9

19

20

21

KRUISWOORDPUZZEL
22

23

24

28
1

2

33

3

15

39

16

22

47

4

34

18

29

30

50
55

47

54

72
77

40

46

31

32

56

49

57

46

43

57

58

68

68

69

59

70

83

71

79

79

80

76
80

84

87

81

84

85

87

39
39

63
63

35

35 83

83
26

8 26

51

8

58

51

70

75

75

83

60

64
69

74

64

53

6374

62

53

58
49

56

78

21

63

86

55 55

37

27

52

62

67

82

11

37

52

73

10

42

20

42

73

86

19

41

67

78
82

36

9

26

51

55

72
77

8

36

48

66

45

45

61
65

7

41

48

51

61
66

40

35

44

50

65

6

58

6
4

2

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

3

Horizontaal
1. stoere zeeman; 7. naamloos (ongetekend); 12. voormalig Chinees staatsman;
13. windrichting; 14. mannelijk dier; 15. tegenover (a�k.); 17. Nederlands violist en orkestleider;
43
19. overzetpont; 21. titel (a�k.); 22. voor (in samenstelling); 24. knuffelbeest; 27. over (langs);
28. jongensnaam; 30. Duitse tv-zender; 31. bouwland; 32. zangvogel; 33. alstublieft (a�k.);
35. rangtelwoord; 37. Chinese vermicelli; 38. lichamelijk ongemak; 41. varkenshok; 42. ambtenaar in
het buitenland (gezant); 44. verwikkeling in een verhaal; 46. plaats (oord); 47. proefopname; 48. land
in Afrika; 49. azijn; 50. meisjesnaam; 52. hoofdstad van Oekraïne; 54. ensemble van zeven personen;
56. waterkering; 58. familielid; 61. alvorens; 62. bijzonder goed; 64. Sociaal Economische Raad
(a�k.); 65. noeste vlijt; 67. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 68. muurholte; 70. boomvrucht;
59
72.
Russisch60
ruimtestation; 73. beheerder van websites; 76. voor (in samenstelling); 77. bijvoeglijk
naamwoord (a�k.); 78. ver (in samenstelling); 79. hemellichaam; 81. plus; 82. laagte tussen bergen;
83. land (staat); 84. Japanse munt; 86. Chinees gerecht (snack); 87. aantekening.
71

Verticaal
1.
76 plaats in Gelderland; 2. eminentie (a�k.); 3. cafébuffet; 4. op enig moment; 5. slecht (waardeloos);
6. klein paard; 7. de vier weken voor kerstmis; 8. cafébediende; 9. gevangenis; 10. persoonlijk vnw.;
11 een81wonder; 16. bid (Lat.); 18. telwoord; 20. eikenschors; 21. Deutsche Industrie Norm (a�k.);
23. bijbelse reus; 25. bagger (slijk); 26. plaats in Noord-Brabant; 27. smerig; 29. aanhanger van een
85
voetbalclub;
32. dorp in Utrecht; 34. hakwerktuig; 36. mechanische trap; 37. afgemat; 39. adellijk
persoon; 40. arbeidzaam; 42. eis (aanspraak op iets); 43. afscheidingsproduct van de nieren;
45. brandgang; 46. zwarte kleverige stof; 51. sterk ijzerhoudende grondsoort; 53. godin van de
dageraad; 54. hielenlikker; 55. boomvrucht; 56. deel van hand; 57. aardbewoner; 59. lekkernij;
60. rond verkeersplein; 62. Belgische luchtvaartmaatschappij; 63. invoegen op de snelweg;
66. deel van een vis; 67. opstootje; 69. tennisterm; 71. Scandinavische munt; 73. jonge padvinder;
74. geneesheer; 75. overschot; 78. niet wild; 80. koor(dans); 82. lidwoord; 85. deel van bijbel (a�k.).
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SPE

■ APK
■ Onderhoud en reparatie

■ Onderhoud/reparatie airco
■ Schadeherstel

CIA
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0174-768888
info@deontzorgcentrale.nl
www.deontzorgcentrale.nl

Voor ál uw klussen in en rondom huis en tuin
• Schilderwerk (binnen/buiten) • Timmerwerk • Elektra • Sanitair
• Tuinonderhoud • ophangen van lampen en schilderijen
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Veel puzzelplezier!

Sudoku A
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SUDOKU
3

Tekening: 12
Wim Hoogerdijk/Who
15

Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. Kees Elenga te Den Haag
2. Jan van Leeuwen te Zoetermeer
3. Ben van Zijl te Leidschendam

K
T

X

KADOBON

Inwisselbaar bi
j

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 30 juli.

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.

O
R

€

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 kruiswoordpuzzel. Hier volgen de juiste antwoorden van de vorige krant.
Woordraadsel: Lik op stuk, Sudoku: 7 – 6, Kruiswoordpuzzel: Zwartkopmeeuw.

RAAD HET WOORD
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■ Verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's

Of u nu voor onze showroom of de werkplaats komt... de koffie staat klaar!
SNEEUWBALSTRAAT 138A • DEN HAAG • 070 -345 21 37 • WWW.SNEEUWBAL.NL

pagina 16

Dinsdag 21 juli 2020

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

Nu tijdelijk een heerlijk
cadeau bij een abonnement
op de Haagse Tijden!!

      
  

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

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

Uw naam:
Telefoon:
E-mailadres:

Cade
autip
voor
(oud)
Hagen
aars

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

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

❏ Halfjaarabonnement Nederland € 40,00
❏ Jaarabonnement Nederland € 75,00
❏ Jaarabonnement buitenland € 95,00
Deze actie is alleen geldig voor abonnementen die zijn afgesloten tot 4 augustus 2020.

