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Waar was het?
Wie met de rug naar de Kurzaal 
op het terras gaat staan en naar de 
zee kijkt, moet nu opzij kijken om 
de Pier te zien. Nog niet zo lang ge-
leden hoefde dat niet; de eerste (of 
moet ik zeggen oorspronkelijke) 
pier lag recht voor het Kurhaus. 

De feestelijke opening
Op 6 mei 1901 opende Prins 
Hendrik het naar zijn echtgenote 
genoemde wandelhoofd ‘Konin-
gin Wilhelmina’. In het Algemeen 
Handelsblad van die dag lezen we 
dat ‘met de aanleg van dat werk 
naar de oorspronkelijke teekening 
van den Brusselschen ingenieur 
Wijhowski, die ook het plan van 
de pier te Blankenberghe heeft 
gemaakt, is aan de afwisselende 
amusementen, die het Kuroord 
biedt, een ontspanning toege-
voegd, welke Scheveningen in 
staat stelt met de voornaamste 
zeebadplaatsen van Europa te 
wedijveren.’

Wat eraan voorafging
In krantenberichten in ruim dertig 
jaar daaraan voorafgaand is echter 
ook te lezen dat er het nodige ver-
zet was tegen dit bouwwerk. De 
zeevissers waren ervan overtuigd 
dat zij last van deze pier zouden 
krijgen. De vissersschepen lagen 
toen nog op het strand en alleen 
de belofte van de bouw van een 
haven, die er in 1904 zou komen, 
trok de vissers over de streep. In 
de vergunning werd opgenomen 
dat in geval van oorlog of oorlogs-
gevaar de minister van Oorlog, 
zonder voorgaande waarschuwing 
en zonder schadevergoeding, het 
wandelhoofd onbruikbaar zou 
kunnen maken. Daarom moesten 
ook speciale officieren gratis toe-
gang moeten krijgen om een even-
tuele vernieling voor te bereiden. 
Bij het werken aan de kust hadden 
de aannemers natuurlijk ook last 
van het weer. Ruim een jaar voor 
de opening zorgde een storm voor 
flinke schade. 

Wandelhoofd Wilhelmina
Het wandelhoofd was tien meter 
breed en stak bijna vierhonderd 
meter de zee in. Aan het einde 
stond een paviljoen voor mu-
ziekuitvoeringen, er was een 
drinkgelegenheid en ook wat 
winkels. Daarnaast was er gele-
genheid om te vissen en er was 
een aanlegplaats voor bootjes. Het 
ontwerp van de aansluiting van 
het wandelhoofd op het Kurhaus 
met terras en winkelgalerij en van 
het paviljoen, was van de Haagse 
architect W.B. van Liefland. In 
het eerste half jaar na de ope-
ning kwamen er al zo’n 800.000 
bezoekers, die voor tien cent een 
wandeling konden maken. Om 
een pleziertochtje te maken met 
de boot, die van de steiger aan de 
zijkant vertrok, moest je meer geld 
neerleggen: één gulden. ’s Avonds 
was het wandelhoofd prachtig ver-
licht, eerst met gasballons, later 
met elektrische lampen. 

Het einde
Al in 1913 werd de oorspronke-

lijke aanlegsteiger verwijderd. 
Door verzanding was de zee daar 
te ondiep geworden om er met 
boten bij te komen. In het voorjaar 
van 1942 werd Scheveningen 
‘Sperrgebiet’ als onderdeel van de 
Atlantikwall. De Duitsers gebruik-
ten het paviljoen als opslag en ze 
plaatsten afweergeschut op de 
pier. Om een invasie van de gealli-

eerden te bemoeilijken haalden ze 
dertig meter plankier weg. Op 26 
maart 1943 brandde het paviljoen 
volledig uit. Na de brand sloopten 
de Duitsers de pier door de houten 
opbouw van de palen af te zagen. 

In 1958 zijn de laatste restanten 
van het wandelhoofd opgeruimd. 
Maar dit alles wist Mej. E. Spannet, 
wonende in de Weesperstraat 
in Amsterdam, nog niet toen ze 
in 1910 een ansichtkaart van de 
familie Roos ontving. Net zoals ze 
toen niet wist dat ze een klein-
dochter zou krijgen die stadsgids 
in Den Haag zou worden.  

Jacqueline Alders 
info@jacquelinealders.nl

Stadswandelingen en  
Fietstours in Den Haag 
www.ikgidsudoordenhaag.nl

Het verdwenen wandelhoofd Wilhelmina
oms krijg ik een onderwerp voor een 
artikel uit een onverwachte hoek. Mijn 
zusje had de ansichtkaartenverzameling 
van mijn oma uitgezocht en uiteraard gaf 

ze mij de kaarten met Haagse afbeeldingen. Een 
aantal van die ansichten gaf een beeld van het 
helaas verdwenen Wandelhoofd Wilhelmina. 

Loosduinsekade 175 
2571 BW 's-Gravenhage 

Tel: 070-3603927
info@vd-vlugt.nl

www.glashandel-vandervlugt.nl

OPRUIMING             Tot

op dames- en heren merkschoenen
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Johanwassenaar.nl

Prins Hendrikstraat 132-134
Den Haag

070 - 363 75 19

Zorgeloos 
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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
Hans Roodenburg, 
John Vroom, 
Marcello & Els

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

De Haagse Tijden
Laan van Meerdervoort 174 
2517 BH Den Haag
www.facebook.com/dehaagsetijden
www.twitter.com/dehaagsetijden
www.instagram.com/dehaagsetijden

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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Reünie Jacta van de 
Theresia van Avilakerk
Was je lid van de welpen of van 
de Jacta van de Theresia van 
Avilakerk in het Westeinde in de 
periode 1964-1968 en heb je zin 
in een reünie in Den Haag? Deze 
wordt gehouden op 15 maart 
van 14-16.30u op de Prinse-
gracht 20c. Mail naar 
mariannevanbetten@ziggo.nl

Mijn jeugd in Den Haag
Dankzij mijn buurvrouw in Fort 
(Drenthe) zijn wij enthousiaste 
lezers van De Haagse Tijden en 
eerder De Oud-Hagenaar. Het 
zij mij vergund enkele herinne-
ringen op te halen. Geboren in 
1934 stond mijn ouderlijk huis 
aan de Scheveningscheweg 7. De 
Haagsche Schoolvereniging was 
mijn lagere school tussen ‘40 en 
’46. Veel herinneringen heb ik 
aan de oorlogstijd: de angsten 
van mijn ouders, de razzia’s, de 
lancering van de V2’s aan de 
Kerkho�laan. Vielen de motoren 
uit dan riep mijn vader: “naar 
de kelder!”. Zo viel bijvoorbeeld 
een V2 in de Archipelwijk, met 
vreselijke gevolgen. Ook het 

bombardement van Kleykamp 
tegenover het Vredespaleis, 
alwaar het bevolkingsregister 
gevestigd was, staat in mijn her-
innering gegrift. In de honger- 
winter moest ik eten ophalen 
bij de gaarkeuken. In die tijd 
�ietste ik met mijn broertje (tien 
en zeven jaar oud) alleen naar 
Amersfoort om bij onze groot-
ouders bij te eten. Een tijd om 
nooit te vergeten! Na de oorlog 
een mooie tijd gehad op het VCL 
(tussen ’46 en ’52). Wij voetbal-
den toen bij HVV en tennisten 
op Leimonias. Ik ben nog steeds 
lid van beide verenigingen. 
Na mijn studie Geneeskunde 
in Leiden ben ik een paar jaar 
huisarts in Den Haag geweest 
(Statenkwartier en de binnen-
stad). Na mijn specialisatie ben 
ik naar Drenthe vertrokken, 
waar ik nog steeds met veel ple-
zier woon. Jaarlijks breng ik nog 
een bezoek aan de graven van 
onze ouders aan de Kerkho�laan 
en Oud Eik en Duinen. Altijd 
weer een bijzonder bezoek. Ik 
zal Den Haag nooit vergeten!
R.A. van de Weg
sieta.vandeweg@hetnet.nl

Chris Vermeulen 100 jaar!
Mijn vader de heer Chris Vermeu-
len woont nog zelfstandig in 
Den Haag en is erg bij de tijd. 
Hij traint zijn hersens middels 
cryptogrammen en kruiswoord-
puzzels. Zijn spieren houdt hij 
soepel door op zijn hometrainer 
te �ietsen en hij begint de dag met 
buikspieroefeningen. Hij heeft 
8 kinderen (de oudste overle-
den), 17 kleinkinderen en 

11 achterkleinkinderen (de jong-
ste overleden). Op 20 januari is 
hij 100 jaar geworden! Zijn groot-
ste wens was om zijn verjaardag 
met ons te vieren met een lunch. 
Mijn vader is een bescheiden 
man die niet in de schijnwerpers 
wil staan maar ik weet zeker dat 
hij het zou waarderen als er een 
stukje in uw blad zou komen.
Nan Streckfuss-Vermeulen
streckfuss10@gmail.com
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Haags Mopje
In het Gemeentemuseum staan twee vriendinnen voor het schilderij met de a�beelding van 
Willem de Zwijger. Zegt die ene vriendin: ‘Ja, dat lijkt hem sprekend’, waarop die 
andere vriendin zegt: ‘Oh, dan zal het hem wel niet zijn’.

Inge van Vliet

De ouderwetse Haagse mop moet weer terugkomen. 
We roepen alle Haagse humoristen op een mop te 
mailen naar redactie@dehaagsetijden.nl, zodat er 
tweewekelijks een geplaatst kan worden onder de 
rubriek ‘Haags Mopje’ en we er met z’n allen weer 
even ouderwets hartelijk om kunnen lachen.Bijzonder feit

In de krant is enkele keren aandacht geschonken aan bijzondere 
feiten die in Den Haag plaatsvonden. In het fotoalbum van mijn 
ouderlijk huis is een foto opgenomen, volgens overlevering 
gemaakt door Labrie, een fotograaf die bijna naast ons woonde 
op de Loosduinseweg. De foto moet gemaakt zijn rond 1950. Ik 
neem aan dat de brandende vrachtwagen in de Loosduinsekade is 
geduwd. Weet iemand meer te vertellen over deze gebeurtenis?
Aat Visser • aatvisser@gmail.com

Vishandel op De Geest
Sinds enige tijd ben ik bezig met mijn familiegeschiedenis uit te zoeken. Mijn grootouders, Johannes 
Gijsbertus van den Braak en Johanna Cornelia van den Braak Voorham, hadden een vishandel in het 
centrum van Den Haag op de Geest 67 in de jaren 1910 tot 1925. Simon Carmiggelt roemt hun vishan-
del in zijn boekje “Fluiten in het donker” om de gebakken lever en gerookte paling.  
Waar ik niet achter kom is de plek van de mensen die voor een café staan. Mijn grootvader is de staan-
de persoon, derde van links (het vage gezicht op de achtergrond niet meegerekend). Zou iemand hier 
misschien meer over kunnen vertellen?  Marina (Marga) van den Braak. • marinab@telfort.nl
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Mijn ouders hadden het niet 
breed: de oplossing werd 
gevonden in het kopen van 
een politie�iets, een AROFORT. 
Waarom? Mijn vader kende 
vanuit het arbeidsbureau - waar 
hij jeugdbemiddeling deed - de 
�irma Röthengatter aan de Lange 
Beestenmarkt en hij kreeg het 
voor elkaar dat de �iets op a�be-
taling gekocht kon worden. Een 
soort lease�iets avant la lettre 
dus, maar het werd wel een 
speciaal model dat opviel door 
maximale stevigheid. De �irma 
Röthengatter was tenslotte niet 
voor niets de leverancier van 
�ietsen voor de politie en het 
leger en dus moest het stevig 
zijn. Een ander beeld dan de 
hedendaagse agenten die op 
mountainbikes actief zijn. Ik had 
dan ook heel wat uit te leggen 
in de eerste klas van het lyceum, 
want echt onder de indruk van 
de �iets waren mijn klasgenoot-
jes niet. Ik zou de kritiek willen 
samenvatten onder het woord 
‘lullige �iets’. Ik scoorde er in elk 
geval geen punten mee. 

Maar het is wel de aanleiding 
om nog eens te speuren naar 
de oorspronkelijke eigenaren 
van deze ooit beroemde �irma. 
Helaas zijn de eigenaar van 

1956 (die overigens bij ons aan 
de overkant, dus op de Zuider-
parklaan woonde) en zijn twee 
zonen die ook in de zaak actief 
waren, overleden. Drie jaar 
geleden had ik de poging al eens 
opgegeven. Maar nu kwam ik 
de naam tegen van een dochter 
die ook met tussenpozen in de 
zaak gewerkt heeft, Willy van 
Straelen-Röthengatter, die overi-
gens al vrij lang in Bennekom 
woont. En zij weet er toch het 
nodige van. Bijvoorbeeld dat het 

bedrijf in 1929 werd opgericht 
door haar opa. “Opa raakte 
plotseling zijn baan kwijt bij de 
�irma Juncker, een heel bekende 
�ietsenfabriek in die tijd. Mijn 
vader (Anton) heeft toen zijn 
baan bij de toenmalige Twentse 
Bank opgezegd en samen zijn 
zij toen de �irma Röthengatter 

en Zoon begonnen. Mijn opa 
en oma hebben ook heel lang 
boven het bedrijf aan de Lange 
Beestenmarkt gewoond.” 

Dat het hier een absoluut 
familiebedrijf betrof, bewijst 
de samenstelling van de staf, 
want drie andere zonen van 
opa, namelijk Cor, Bram en 
John, kwamen ook in de zaak 
toen zij oud genoeg waren. 
Toen werd het dus ‘& Zonen’. 
Anton Röthengatter runde als 

oudste zoon de zaak samen met 
zijn drie broers (die hij op den 
duur uitgekocht heeft) en later 
met zijn twee zonen, en dus de 
broers van Willy. Willy koos een 
andere richting, deed tuinbouw-
school aan de Huis te Landelaan, 
werkte nog drie jaar op kantoor 
van het familiebedrijf en ging 

daarna naar Wageningen om 
bij de Plantenziektekundige 
Dienst te gaan werken. “Het 
was een groot bedrijf”, vertelt 
ze. “Op een bepaald moment, 
het zal eind vijftiger jaren 
geweest zijn, werkten er wel 
vijftig man. Mijn oudste broer 
was vertegenwoordiger en de 
jongste bemande de balie. We 
leverden aan politie en het leger, 
maar er werd ook geleverd aan 
de rijwielhandel. Mijn vader 
importeerde later de �ietsen uit 
Hongarije toen het niet meer 
lonend was om zelf te produce-
ren én de auto bovendien steeds 
meer het verkeersbeeld ging 
beheersen. Dat deed hij overi-
gens nog steeds onder de eigen 
naam Arofort. Als de wagons vol 
met nieuwe �ietsen arriveerden 
op het station en wij moesten 
helpen met uitladen - waar we 
dus helemaal niet zo blij mee 
waren - zaten we steevast onder 
de vlooien die meegekomen 
waren uit Hongarije.” 

De naam Arofort is overigens 
bedacht door de woorden Anton 
(naam vader), Ro (thengatter) 
en fort (staat voor snel) samen 
te voegen. De naam van het 
bedrijf werd later gewijzigd in 
AROHAAG.

Helaas vielen de beide broers 
van Willy vroegtijdig weg uit de 
zaak: “Ton had op een bepaald 
moment een andere baan ge-

vonden omdat het allemaal niet 
meer zo liep en hij overleed erg 
jong. Mijn andere broer over-
leed zelfs al op 41-jarige leeftijd. 
Mijn vader hield zich ondanks 
deze grote verliezen toch staan-
de, maar is vanaf 1987 de zaak 
gaan a�bouwen en heeft dat 
nog vol kunnen houden tot zijn 
negentigste jaar. Toen was alles 
leegverkocht”, zegt Willy, die er-
aan toevoegt dat uiteindelijk het 
pand zelf ook verkocht is. “Er 
zitten nu appartementen in.” 

Overigens vind ik de naam 
Röthengatter niet echt Neder-
lands, laat staan Haags. Dat 
beaamt Willy: “Het is eigenlijk 
een Duitse naam die wel twee-
honderd jaar teruggaat. Mijn 
vader heeft dat ooit nog eens 
uitgezocht. Onze oorsprong ligt 
in Ulm en van daaruit is een deel 
van de familie gaan reizen en is 
ten slotte in Nederland terecht-
gekomen. Het is wel typisch dat 
een deel van mijn voorouders de 
naam Röthengatter gebruikte en 
een ander deel de umlaut weg-
liet dus eigenlijk Rohtengatter 
heette. Opa heette in elk geval 
Röthengatter, dat is zeker.”

Het is boeiend om iets terug te 
vinden van die oude ambachte-
lijke bedrijven, die nu niemand 
meer kent. Er passeren gelukkig 
regelmatig voorbeelden daarvan 
in De Haagse Tijden. Het zou 
overigens leuk zijn om iets te 
vernemen van mensen die ook 
ooit Arofort gereden hebben. 
Misschien zijn er wel al lang 
gepensioneerde ‘dienders’ die 
er iets over te vertellen hebben?

Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl 

k schreef er al eerder over. In 1956 kreeg ik een Arofort-fi ets toen ik 
naar de middelbare school ging en fatsoenlijk vervoer nodig had. Op 
de lagere school stak ik de Zuiderparklaan over vanuit huis en was 

meteen op de Theo Thijssenschool, maar nu moest ik ‘helemaal’ naar de Kla-
verstraat, naar het Grotius Lyceum.

I

Opa Röthengatter (de oprichter) en de laatste eigenaar. Uit het raam kijkt oma Röhtengatter mee.

Dagje uit met het personeel

 Dinsdag 21 januari 2020   

De fi rma Röthengatter:
leverancier van fi etsen 
voor politie en leger 
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De stilste brommobiel
E-Aixam

Maak een proefrit:
070 - 329 70 51

Showroom & verkoop:
Zichtenburglaan 76-82

45
KM

www.autohoutwijk.nl

100% elektrisch
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com
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VERHUIZENEN ONTRUIMEN
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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96

BBTTRR RREEIIZZEENN 
www.BTRreizen.nl

    055 - 5059500  

    005555 -- 55005599550000  ··  WWWWWW..BBTTRRRREEIIZZEENN..NNLL 

BBuussvvaakkaannttiieess AAllll IInncclluussiivee 

Ahrdal / Vulkaaneifel / DuitslandAhrdal / Vulkaaneifel / DuitslandAhrdal / Vulkaaneifel / DuitslandAhrdal / Vulkaaneifel / DuitslandAhrdal / Vulkaaneifel / Duitsland
Hotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  Mayschoss

5 dagen 
Hotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  Mayschoss

5 dagen 5 dagen All Inclusive 
Hotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  Mayschoss

All Inclusive All Inclusive 24 
Hotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  Mayschoss

24 24 -
Hotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  Mayschoss

24 24 
Hotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  Mayschoss

-- 28 mei 
Hotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  Mayschoss

28 mei 28 mei € 425,
Hotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  Mayschoss

€ 425,€ 425,-
Hotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  Mayschoss

€ 425,€ 425,
Hotel Lochmühle *** /  MayschossHotel Lochmühle *** /  Mayschoss

- p.p.p.p.

Tecklenburgerland / DuitslandTecklenburgerland / DuitslandTecklenburgerland / DuitslandTecklenburgerland / DuitslandTecklenburgerland / DuitslandTecklenburgerland / Duitsland
Hotel Mutter Bahr  *** / ÜffelnHotel Mutter Bahr  *** / Üffeln

5 dagen 5 dagen 5 dagen All Inclusive 
Hotel Mutter Bahr  *** / ÜffelnHotel Mutter Bahr  *** / Üffeln

All Inclusive All Inclusive 13 
Hotel Mutter Bahr  *** / ÜffelnHotel Mutter Bahr  *** / Üffeln

13 13 -
Hotel Mutter Bahr  *** / ÜffelnHotel Mutter Bahr  *** / Üffeln

13 13 
Hotel Mutter Bahr  *** / ÜffelnHotel Mutter Bahr  *** / ÜffelnHotel Mutter Bahr  *** / ÜffelnHotel Mutter Bahr  *** / ÜffelnHotel Mutter Bahr  *** / Üffeln

-- 17 juli 
Hotel Mutter Bahr  *** / ÜffelnHotel Mutter Bahr  *** / ÜffelnHotel Mutter Bahr  *** / ÜffelnHotel Mutter Bahr  *** / ÜffelnHotel Mutter Bahr  *** / Üffeln

17 juli 17 juli € 480,€ 480,€ 480,-€ 480,€ 480,- p.p.p.p.

Sauerland / DuitslandSauerland / DuitslandSauerland / DuitslandSauerland / DuitslandSauerland / Duitsland
Hotel Am Wahl *** / SoestHotel Am Wahl *** / Soest

5 dagen 5 dagen 5 dagen All Inclusive 
Hotel Am Wahl *** / Soest

All Inclusive All Inclusive 17 
Hotel Am Wahl *** / Soest

17 17 -
Hotel Am Wahl *** / Soest

17 17 
Hotel Am Wahl *** / SoestHotel Am Wahl *** / SoestHotel Am Wahl *** / SoestHotel Am Wahl *** / Soest

-- 21 aug. 
Hotel Am Wahl *** / SoestHotel Am Wahl *** / SoestHotel Am Wahl *** / SoestHotel Am Wahl *** / SoestHotel Am Wahl *** / SoestHotel Am Wahl *** / Soest

21 aug. 21 aug. € 425,€ 425,-€ 425,- p.p.p.p.

Wijnfeesten in Cochem Wijnfeesten in Cochem Wijnfeesten in Cochem Wijnfeesten in Cochem Wijnfeesten in Cochem 
Hotel Bauer *** / Treis

Wijnfeesten in Cochem 
Hotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / Treis-

Wijnfeesten in Cochem Wijnfeesten in Cochem Wijnfeesten in Cochem Wijnfeesten in Cochem Wijnfeesten in Cochem 
Hotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / Treis-Karden / MoezelHotel Bauer *** / Treis

4 dagen 4 dagen 4 dagen All Incl. 
Hotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / Treis

All Incl. All Incl. 29 aug. 
Hotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / Treis

29 aug. 29 aug. -
Hotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / Treis

29 aug. 29 aug. 
Karden / MoezelKarden / MoezelKarden / MoezelKarden / MoezelKarden / MoezelHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / Treis

--- 1 sept. 
Karden / MoezelKarden / MoezelKarden / MoezelKarden / Moezel
1 sept. 1 sept. € 299,
Karden / MoezelKarden / MoezelKarden / Moezel

€ 299,€ 299,-
Karden / MoezelKarden / MoezelKarden / MoezelKarden / Moezel

€ 299,€ 299,
Karden / MoezelKarden / MoezelKarden / Moezel

- p.p.p.p.p.p.

ZuidZuid-Zuid-Limburg / NederlandLimburg / NederlandZuidZuidZuid Limburg / NederlandLimburg / NederlandLimburg / NederlandLimburg / NederlandLimburg / NederlandLimburg / Nederland
Hotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / Valkenburg

5 dagen 
Hotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / Valkenburg

5 dagen 5 dagen All Inclusive 
Hotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / Valkenburg

All Inclusive All Inclusive 21 
Hotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / Valkenburg

21 21 -
Hotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / Valkenburg

21 21 
Hotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / Valkenburg

-- 25 sept. 
Hotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / Valkenburg

25 sept. 25 sept. € 399,
Hotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / Valkenburg

€ 399,€ 399,-
Hotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / ValkenburgHotel Op de Boud *** / Valkenburg

€ 399,€ 399,- p.p.p.p.

De busreizen zijn inclusief:De busreizen zijn inclusief:De busreizen zijn inclusief:De busreizen zijn inclusief:


De busreizen zijn inclusief:De busreizen zijn inclusief:
 Reis per luxe touringcarReis per luxe touringcarReis per luxe touringcar


Reis per luxe touringcar Reis per luxe touringcar
 Mooie excursies met entreegeldenMooie excursies met entreegelden


Mooie excursies met entreegelden Mooie excursies met entreegelden
 Volpension met Volpension met Volpension met ‘Volpension met Volpension met ‘‘s avonds drankjess avonds drankjess avonds drankjes

Instap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuitInstap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuitInstap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuitInstap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuitInstap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuit
Den Haag 

Instap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuit
Den Haag Den Haag -

Instap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuit
Den Haag Den Haag 

Instap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuitInstap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuitInstap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuitInstap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuit
- Rotterdam 

Instap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuit
Rotterdam Rotterdam -

Instap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuit
Rotterdam Rotterdam 

Instap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuitInstap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuitInstap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuitInstap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuit
- Utrecht

Instap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuitInstap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuitInstap tussen 09.00 en 11.00 uur vanuit
UtrechtUtrecht

Hotel Appelscha ***Hotel Appelscha ***Hotel Appelscha ***Hotel Appelscha ***Hotel Appelscha ***Hotel Appelscha ***
Appelscha / Drenthe / FrieslandAppelscha / Drenthe / FrieslandAppelscha / Drenthe / Friesland

5 dagen 
Appelscha / Drenthe / FrieslandAppelscha / Drenthe / Friesland

5 dagen 5 dagen All Inclusive va. 
Appelscha / Drenthe / FrieslandAppelscha / Drenthe / FrieslandAppelscha / Drenthe / FrieslandAppelscha / Drenthe / Friesland

All Inclusive va. All Inclusive va. € 246,
Appelscha / Drenthe / FrieslandAppelscha / Drenthe / Friesland

€ 246,€ 246,-
Appelscha / Drenthe / FrieslandAppelscha / Drenthe / FrieslandAppelscha / Drenthe / FrieslandAppelscha / Drenthe / FrieslandAppelscha / Drenthe / FrieslandAppelscha / Drenthe / Friesland

€ 246,€ 246,
Appelscha / Drenthe / FrieslandAppelscha / Drenthe / FrieslandAppelscha / Drenthe / FrieslandAppelscha / Drenthe / FrieslandAppelscha / Drenthe / Friesland

- p.p.p.p.p.p.

Hotel De Maasduinen ***Hotel De Maasduinen ***Hotel De Maasduinen ***Hotel De Maasduinen ***
Velden / LimburgVelden / Limburg

5 dagen 
Velden / LimburgVelden / Limburg

5 dagen 5 dagen All Inclusive va. 
Velden / LimburgVelden / LimburgVelden / LimburgVelden / LimburgVelden / Limburg
All Inclusive va. All Inclusive va. € 259,€ 259,-€ 259,- p.p.p.p.

Hotel Der Jägerhof ***Hotel Der Jägerhof ***Hotel Der Jägerhof ***Hotel Der Jägerhof ***Hotel Der Jägerhof ***
TeutoburgerwaldTeutoburgerwald

5 dagen 
TeutoburgerwaldTeutoburgerwald

5 dagen 5 dagen All Inclusive va. 
TeutoburgerwaldTeutoburgerwaldTeutoburgerwaldTeutoburgerwaldTeutoburgerwald
All Inclusive va. All Inclusive va. € 243,€ 243,-€ 243,- p.p.p.p.

Hotel Brauer ***Hotel Brauer ***Hotel Brauer ***Hotel Brauer ***Hotel Brauer ***
Treiskarden / MoezelTreiskarden / Moezel

5 dagen 5 dagen 5 dagen All Inclusive va. 
Treiskarden / MoezelTreiskarden / MoezelTreiskarden / MoezelTreiskarden / MoezelTreiskarden / Moezel

All Inclusive va. All Inclusive va. € 239,€ 239,€ 239,-€ 239,€ 239,- p.p.p.p.

BTR Reizen heeft nog veel meer BTR Reizen heeft nog veel meer BTR Reizen heeft nog veel meer BTR Reizen heeft nog veel meer 
All Inclusive Hotels op de mooiste All Inclusive Hotels op de mooiste All Inclusive Hotels op de mooiste All Inclusive Hotels op de mooiste 
plekjes in Nederland & Duitsland

All Inclusive Hotels op de mooiste All Inclusive Hotels op de mooiste All Inclusive Hotels op de mooiste All Inclusive Hotels op de mooiste All Inclusive Hotels op de mooiste 
plekjes in Nederland & Duitslandplekjes in Nederland & Duitsland

Landhotel Eifelblick ***Landhotel Eifelblick ***Landhotel Eifelblick ***Landhotel Eifelblick ***Landhotel Eifelblick ***
Stadtkyll / Vulkaaneifel Stadtkyll / Vulkaaneifel 

5 dagen 
Stadtkyll / Vulkaaneifel Stadtkyll / Vulkaaneifel 

5 dagen 5 dagen All Inclusive va. 
Stadtkyll / Vulkaaneifel Stadtkyll / Vulkaaneifel Stadtkyll / Vulkaaneifel 

All Inclusive va. All Inclusive va. € 243,
Stadtkyll / Vulkaaneifel Stadtkyll / Vulkaaneifel Stadtkyll / Vulkaaneifel 

€ 243,€ 243,-
Stadtkyll / Vulkaaneifel Stadtkyll / Vulkaaneifel 

€ 243,€ 243,- p.p.p.p.

Wunderland Kalkar *** / KalkarWunderland Kalkar *** / KalkarWunderland Kalkar *** / KalkarWunderland Kalkar *** / Kalkar
Vakantie & Recreatie HotelVakantie & Recreatie Hotel

4 dagen 4 dagen 4 dagen All Inclusive va. 
Vakantie & Recreatie HotelVakantie & Recreatie Hotel

All Inclusive va. All Inclusive va. € 219,
Vakantie & Recreatie HotelVakantie & Recreatie Hotel

€ 219,€ 219,-
Vakantie & Recreatie HotelVakantie & Recreatie HotelVakantie & Recreatie HotelVakantie & Recreatie Hotel

€ 219,€ 219,
Vakantie & Recreatie HotelVakantie & Recreatie Hotel

- p.p.p.p.

De Bonte Wever **** / AssenDe Bonte Wever **** / AssenDe Bonte Wever **** / AssenDe Bonte Wever **** / AssenDe Bonte Wever **** / Assen
Vakantie & Recreatie HotelVakantie & Recreatie HotelVakantie & Recreatie Hotel

4 dagen 4 dagen 4 dagen All Inclusive va. 
Vakantie & Recreatie HotelVakantie & Recreatie Hotel

All Inclusive va. All Inclusive va. € 229,
Vakantie & Recreatie HotelVakantie & Recreatie Hotel

€ 229,€ 229,-
Vakantie & Recreatie HotelVakantie & Recreatie HotelVakantie & Recreatie Hotel

€ 229,€ 229,
Vakantie & Recreatie HotelVakantie & Recreatie HotelVakantie & Recreatie HotelVakantie & Recreatie Hotel

- p.p.p.p.

Hotel Oranjeoord ***Hotel Oranjeoord ***Hotel Oranjeoord ***Hotel Oranjeoord ***Hotel Oranjeoord ***Hotel Oranjeoord ***
Hoogsoeren / VeluweHoogsoeren / Veluwe

5 dagen 
Hoogsoeren / VeluweHoogsoeren / Veluwe

5 dagen 5 dagen All Inclusive va. 
Hoogsoeren / VeluweHoogsoeren / VeluweHoogsoeren / VeluweHoogsoeren / VeluweHoogsoeren / Veluwe

All Inclusive va. All Inclusive va. € 264,
Hoogsoeren / VeluweHoogsoeren / VeluweHoogsoeren / VeluweHoogsoeren / Veluwe

€ 264,€ 264,-€ 264,€ 264,- p.p.p.p.

AAuuttoovvaakkaannttiieess AAllll IInncclluussiivvee 

Kerstbusreis Drenthe / FrieslandKerstbusreis Drenthe / FrieslandKerstbusreis Drenthe / FrieslandKerstbusreis Drenthe / FrieslandKerstbusreis Drenthe / Friesland
Hotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / Appelscha
5 dagen 23 
Hotel Appelscha *** / Appelscha
5 dagen 23 5 dagen 23 -
Hotel Appelscha *** / Appelscha
5 dagen 23 5 dagen 23 
Hotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / Appelscha

-- 27 dec. 
Hotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / Appelscha

27 dec. 27 dec. € 479,
Hotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / Appelscha

€ 479,€ 479,-
Hotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / Appelscha

€ 479,€ 479,
Hotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / Appelscha

- p.p.
Hotel Appelscha *** / AppelschaHotel Appelscha *** / Appelscha

p.p.p.p.

Rijn in Vlammen in BoppardRijn in Vlammen in BoppardRijn in Vlammen in BoppardRijn in Vlammen in BoppardRijn in Vlammen in Boppard
Hotel Bauer *** / Treis

Rijn in Vlammen in Boppard
Hotel Bauer *** / Treis-

Rijn in Vlammen in BoppardRijn in Vlammen in BoppardRijn in Vlammen in BoppardRijn in Vlammen in BoppardRijn in Vlammen in Boppard
Hotel Bauer *** / Treis-Karden / MoezelKarden / MoezelHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / Treis

4 dagen 
Hotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / Treis

4 dagen 4 dagen All Inclusive 
Hotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / Treis

All Inclusive All Inclusive 25. 
Hotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / Treis

25. 25. -
Hotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / Treis

25. 25. 
Karden / MoezelKarden / MoezelKarden / MoezelKarden / MoezelKarden / MoezelKarden / MoezelKarden / MoezelKarden / Moezel-Karden / MoezelKarden / MoezelHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / TreisHotel Bauer *** / Treis-

-- 28 sept. 
Karden / MoezelKarden / MoezelKarden / MoezelKarden / MoezelKarden / Moezel
28 sept. 28 sept. € 299,
Karden / MoezelKarden / Moezel

€ 299,€ 299,-
Karden / MoezelKarden / Moezel

€ 299,€ 299,
Karden / MoezelKarden / MoezelKarden / MoezelKarden / MoezelKarden / MoezelKarden / Moezel

- p.p.p.p.p.p.

DE VOLHARDING 
LEDEN 

HELPEN LEDEN De Blijmakers van De Volharding helpen leden die wij Ontmoeters noemen, voor 
een praatje, boodschapje, bezoek aan de huisarts samen wandelen of noem maar 
op. Maar zeker ook om de eenzaamheid van mensen te doorbreken, staan onze 
leden voor u klaar.

Als waardering geven wij onze Blijmakers een vergoeding van 4,50 euro per uur 
tot een maximum van 141,67 euro netto per maand. Per jaar mag u een bedrag 
ontvangen van maximum 1700,04 euro, vrij van álle belastingen. Zelfs als u 
bijstand heeft mag u dit bedrag volledig houden ZONDER gekort te worden.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Anouk Talhout op 070-221 05 82 
Email: anouk@devolharding.nl.

Door de toenemende vraag naar hulp 
van Ontmoeters die aandacht en hulp zoeken, kunnen wij 

Blijmakers plaatsen in ons gezellige vrijwilligers team

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR  |  www.devolharding.nl
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De stichtingen Rosenburg en Bloemendaal in de oorlog

De oorlog breekt uit
Toen de oorlog uitbrak, was de 
zorg in beide instellingen goed. 
In de eerste helft van de vorige 
eeuw was hard gewerkt aan 
goede zorg met verantwoor-
de behandelingen. Personen 
met chronische problematiek 
woonden op de terreinen. Zij 
ontvingen de zorg die ze nodig 
hadden. Mensen die herstelden 
verlieten de stichting. Maar 
beide stichtingen werkten van-
uit een ander gedachtegoed. 
Bloemendaal liet zich inspire-
ren door het christelijk gerefor-
meerd gedachtegoed. Aanvan-
kelijk probeerde het bestuur 
de medische wetenschap en 
de Bijbelse zorg (er staan veel 
genezingsverhalen in de Bijbel) 
voor krankzinnigen met elkaar 
te verbinden. Dat leidde echter 
niet tot de gewenste resultaten. 
Toch bleef de christelijk gere-
formeerde cultuur bijdragen 
aan alle zorg en behandelingen. 
Al het personeel behoorde tot 
een christelijke kerk en nage-
noeg alle patiënten ook. Rosen-
burg was de voortzetting van 
het oude stadsdolhuys aan het 
Slijkeinde. Aan het begin van 
de twintigste eeuw verhuisde 
dit psychiatrische ziekenhuis 
naar landgoed Oud Rosenburg. 
Dit neutrale ziekenhuis ving 
psychiatrische patiënten van 
alle gezindten op. Ook het 
personeel was een afspiegeling 
van de samenleving. 

Op 10 mei 1940 vonden enkele 
schermutselingen bij Bloemen-
daal plaats. Daarna verliepen 
de eerste oorlogsjaren rustig. 
De sfeer uit de jaren dertig 
was alom aanwezig. Maar in 
de zomer van ‘42 veranderde 
dat. De nazi’s bereidden twee 
grote acties voor. De eerste 
betrof het verwijderen van alle 
joodse patiënten, personeel 
en onderduikers. De tweede 
actie was het leeghalen van 
beide stichtingen. Bloemendaal 
lag in het spergebied van de 
Atlanticwall. Rosenburg moest 
opvang bieden aan andere 

verzorgingshuizen. Volgens de 
nazi’s waren psychiatrische 
patiënten in een crisissituatie 
niet makkelijk verplaatsbaar… 
De voorbereidingen van beide 
acties startten tegelijk in het 
najaar van ‘42, met als gevolg 
veel onrust en onzekerheid. 
Directies, artsen, verpleeg-
kundigen en ander personeel 
zetten zich zo goed mogelijk 
in, onder toeziend oog van de 
Duitsers. Die letten erop dat er 
geen joodse patiënten of on-
derduikers met de evacuaties 
meegingen.

Deportaties van de joodse 
patiënten en onderduikers
De eerste grote razzia voor 
joodse patiënten en on-
derduikers vond plaats op 
oudejaarsavond 1942, waarna 
nog enkele volgden. Bij de 
deportaties mocht verplegend 
personeel niet mee, hoewel die 
wel lunchpakketten voor hen 
klaarmaakte. Het personeel 
moest met lede ogen toezien 
hoe patiënten, bewoners en 
onderduikers werden weg-
gevoerd. De terreinen van de 
ziekenhuizen waren bij iedere 
deportatie door de Haagse 
politie omsingeld. De eerste 
deportaties verliepen rustig en 
geordend, maar werden gaan-
deweg chaotischer en wreder. 
Zieke personen, slecht ter been, 
werden in wagens gesleurd om 
via Westerbork naar Auschwitz 
en Sobibor te gaan, waar de 
dood wachtte. Onbeschrij�lijk 
leed. Ik vermoed dat op die 

lange reis in de trein al enkelen 
zijn overleden, een zwarte 
bladzijde uit de geschiedenis 
van Rosenburg en Bloemen-
daal. Totaal zijn er 251 joodse 
patiënten en onderduikers 
gedeporteerd. ParnassiaGroep 
heeft in 2017 een brochure 
laten samenstellen waarin al 
hun namen staan vermeld. 

Evacuaties van andere 
patiënten en bewoners
De evacuaties van de andere 
patiënten naar de zusterin-
stellingen verliepen rustig en 

werden professioneel begeleid. 
In de treincoupés kon iedereen 
zitten. Onderweg deelde het 
personeel drank en voedsel uit. 
Rosenburg bracht haar patiën-
ten naar het Oude en Nieuwe 
Gasthuis (ONG) te Zutphen en 
Groot Gaffel te Warnsveld, naar 
Coudewater te Rosmalen en 
naar Ulvenhout. Bloemendaal 
bracht haar patiënten naar 
Wol�heze en Dennenoord te 
Zuidlaren. 
Alle psychiatrische ziekenhui-
zen raakten overvol. Daar leed 
de goede en verantwoorde zorg 
onder. Er ontbrak van alles. Het 
werd helemaal moeilijk toen 
het oorlogsgeweld dichterbij 
kwam. In Zutphen, Wol�he-
ze en Zuidlaren moesten de 
patiënten met hun verzorgers 
verder vluchten. In Coudewater 
bivakkeerden zij vier weken in 
schuilkelders. Het was behel-
pen. Bovendien braken ziekten 
uit; vooral tuberculose, maar 

ook in�luenza, roodvonk, tyfus 
en enteritis. Sommigen hadden 
verwondingen door granaat-
scherven. Ook verpleegsters 
werden ziek, waardoor de zorg 
voor de andere v erpleegkundi-
gen zwaarder werd. Patiënten 
stierven. Daarbij kwam de 
angst. Sommige patiënten 
raakten in paniek en werden 
ter bescherming vastgebonden. 
De verpleegkundigen letten 
niet op de tijd. Ze gingen door 
totdat het werk af was, waarna 
ze doodmoe in slaap vielen. 

Intussen in Loosduinen
De administraties van beide 
stichtingen bleven in Loos-
duinen. Van daaruit werd de 
zorg aangestuurd. Geregeld 
maakte de rentmeester of een 
lid van het bestuur een tocht 
naar een van de stichtingen. 
Dat werd steeds moeilijker, 
vanwege gebrek aan middelen 
en het uitvallen van treinen. 
Auto’s konden gebombardeerd 
worden. Intussen vulden 
bewoners uit Scheveningen en 
de Zuid-Hollandse en Zeeuwse 
eilanden de gebouwen van 
Bloemendaal. Op Rosenburg 
kwamen patiënten van het 
Juliana kinderziekenhuis en de 
Sint Vincentiusvereniging. In 
oktober 1944 werd Bloemen-
daal volledig ontruimd. Vanaf 
hier werden V2’s afgeschoten 
op Londen. Behalve dat er af 
en toe een raket terugviel en 
een krater in de bodem sloeg 
of een gebouw in lichterlaaie 
zette, wisten de Engelsen deze 
lanceerbasis te vinden en scho-
ten terug. Aan het einde van de 
oorlog lag heel Bloemendaal in 
puin. Na de oorlog duurde het 
een paar jaar voordat Bloemen-
daal weer was opgebouwd. Op 
Rosenburg keerden de eerste 
patiënten in juni 1945 terug. 
De goede zorg en behandelin-
gen van de jaren dertig waren 

verdwenen door gebrek aan 
alles, door deportaties, eva-
cuaties en oorlogsgeweld. De 
beide stichtingen stonden voor 
de opdracht er opnieuw vorm 
aan te geven. Dat deden ze met 
invloeden van de nieuwe tijd, 
ontwikkelingen van medicijnen 
en andere therapieën. 

Ten slotte
Er is veel geleden, zowel door 
patiënten en bewoners, als 
door het personeel. Ik heb 
bewondering voor de verpleeg-
kundigen die de patiënten niet 
in de steek lieten. In deze tijd 
van herdenken en terugkijken, 
vraag ik aandacht voor hen. 
Er is een monument voor alle 
weggevoerden joden en voor 
allen die hebben geleden. Het 
staat op de Nectarinestraat, de 
plek waar de joodse patiënten
 en onderduikers zijn wegge-
voerd. Zeven kaarsen branden 
daar dag en nacht. De joodse 
namen zijn zichtbaar. Sinds 
2018 vindt er op 4 mei een 
herdenkingsbijeenkomst 
plaats. Op het terrein aan de 
Monsterseweg is een plaquet-
te tegen de kerk opgehangen 
met dezelfde informatie. Beide 
herinneringstekens zijn vrij 
toegankelijk. 

Corry van Straten
cvanstraten@planet.nl

B In 1940 stonden in Loosduinen twee psychiatrische ziekenhuizen, 
Rosenburg en Bloemendaal, hemelsbreed nog geen vier kilome-
ter van elkaar. Ze hadden niets met elkaar te maken. Wat is daar 

in de oorlogsjaren gebeurd? Ik wist er niets van, toen ik er als geestelijk 
verzorgster werkte. Dus verdiepte ik me er na mijn pensioen in. Dat heeft 
geleid tot mijn boek in 2015: Een wereld die er niet meer is. Nu kan ik er 
wat over zeggen. Dat doe ik om aandacht te vragen voor de psychiatrische 
patiënten en hun verzorgers tijdens de oorlog. Beide stichtingen zijn na 
1998 opgegaan in ParnassiaGroep. 

 Dinsdag 21 januari 2020   

een paar jaar voordat Bloemen-

Corry van Straten

Verpleegsters in opleiding

Verwoesting op Bloemendaal
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Een team van 
prothesespecialisten

Behandeling 
aan huis

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Nieuw!!

John, Martijn en Jasper Jellema

Tel: 070-3555790
www.novodent.nl
info@novodent.nl

 Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag

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

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!

• 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 

zorgverzerkeraar

T. 070 399 42 41 
W. utsvandergeest.nl 

■ Verhuisdirigente
■ Handyman
■ Inboedelopslag
■ Woningstoffering

Speciale service voor senioren

■ Zorgverhuizingen
■ Particuliere verhuizingen
■ Kunst- en antiekservice
■ In- en uitpakservice

PORTRAITS

ILLUSTRATIONS

ARTCLASSES

ROCK HISTORY TOUR

marce l los .n l

rockh i s to ry tour.n l

S I N C E 1 9 8 5 ®

A R T F A C T O R Y

ROCK GALLERY
a n d

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.

44 450,-

Al 35 jaar een vertrouwd adres

De hoogste prijs sinds jaren!
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is
Sint Joris en de Draeck
Oudste café van Nederland?

Benodigdheden 
voor twee personen:
6 scampi’s 
100ml kookroom
375ml droge witte wijn
75ml witte wijnazijn
1el gekneusde zwarte peper
2 sjalotten gesnipperd
1/4 bos verse dragon
1 teentje knoflook gesnipperd

Het recept is eenvoudig te  
maken, ook als je zelf geen 
keukenwonder bent. Zorg goed 
voor de verhouding room en 
dragon en pas op met de azijn 
want het kon bij ons een tikkie 
minder zuur... Veel plezier! 

We beginnen met het maken 
van de gastrique. Doe de wijn, 
azijn, peper, sjalotten en dragon 
in een steelpannetje en breng 
het geheel aan de kook en kook 
in tot 1/3. Zet apart. Maak de 
scampi’s schoon. De kop en 

staart eraan laten, dat komt de 
smaak ten goede. De scampi’s in 
een koekenpan met wat olie en 
de knoflook kort bakken en dan 
de gastrique toevoegen. Als het 
geheel tegen de kook aan zit, de 
room toevoegen en aan de kook 
brengen tot de gewenste dikte 
bereikt is. Afmaken met zout en 
peper. 

Serveren met stokbrood. 
Eet smakelijk.

St. Joris en de Draeck
Koningsplein 6, Den Haag
Reserveren 070 356 23 72
Menu www.sintjorisendedraeck.nl

&
Rechten
     Plichten

Mijn ervaring is dat ongeveer 
sinds 2008 het digitale tijdperk 
is aangebroken voor de lezers 
in Den Haag en omgeving. Over 
het algemeen worden relevan-
te vragen van hen zelden nog 
per brief gestuurd. Dat was 
in de eerste jaren wel anders. 
Aanvankelijk voor De Oud-
Hagenaar. Ik schat dat in het 
begintijdperk nog dertig pro-
cent van de vragen schriftelijk 
werd ingediend in keurig nette 
brieven. Sinds ik per januari 
2019 voor de ouderenkrant  
De Haagse Tijden werk, krijg 
ik de vele vragen die anoniem 
worden behandeld vrijwel 
altijd digitaal binnen via e-mail. 
Zij worden in de krant ano-
niem behandeld. Ik weet wie 
de vragensteller is. Vaak zijn 
het mensen met échte namen 
uit Den Haag en omgeving. Op 
anoniempjes ga ik niet in. Des-
kundigen staan veelal klaar om 

een antwoord te geven, voor 
zover ik het niet zelf kan. 

Internet is een onmisbaar 
hulpmiddel waarvan ik de 
laatste tijd veel gebruikmaak. 
Ik vertaal het naar de lezers 
toe. Uiteraard heb ik veel 
naslagwerken. Sinds het 
begin heb ik zeker zo’n 
vijf- tot zeshonderd vragen 
beantwoord, soms van dezelfde 
lezer. In genoemde papieren 
kranten - die overigens ook 
digitaal zijn in te zien - was 
mijn rubriek Rechten & 
Plichten een van de vele 
toppers, naast verhalen over 
het verleden van Den Haag en 
omgeving.

Ik was gewend lezersonder-
zoekingen over de score per 
artikel te houden bij Het Vrije 
Volk, waar ik sinds mei 1973 
heb gewerkt tot aan april 1991 

toen de krant samenging met 
het Rotterdams Nieuwsblad, 
een Sijtoff-uitgave, tot het Rot-
terdams Dagblad. De lezerson-
derzoekingen zijn nu taboe of 
zijn zo ingewikkeld geworden 
dat ze nog heel moeilijk te 
doen zijn door onder meer het 
digitale tijdperk.

Ik heb bij het nog zelfstandige 
RD gewerkt tot september 
2005 toen de krant opging in 
het Algemeen Dagblad. Ook de 
lezers van de Haagse Courant 
zagen dat in die tijd. Daarna 
heb ik gebruikgemaakt van de 
afvloeiingsregeling voor oude-
ren. Vandaar mijn rubriek in De 
Oud-Hagenaar en in De Haagse 
Tijden. Die is overigens al bij 
het Rotterdams Dagblad onder 
de titel ‘Rechthoek’ begonnen.

Het feit dat in mijn rubrie-
ken de vragen over erfrecht 
de overhand hadden, had 
waarschijnlijk met de oudere 
leeftijd te maken. Een tweede 
waren de vragen over AOW, 
vermoedelijk omdat er veel 

gepensioneerden onder de 
lezers zijn. Kinderen weten 
de kwesties over erfrecht - en 
vooral schenkingen - te vinden 
en stellen hun vraag namens 
die ouderen vaak aan De 
Haagse Tijden. Een voorname 
plaats namen vooral de laatste 
jaren samenlevingskwesties 
in, zoals echtscheidingen. Die 
komen ook voor bij ouderen. 

Het minst komen vragen voor 
over de fiscus en financiën. De 
naam De Oud-Hagenaar is naar 
mijn mening terecht vervangen 
door De Haagse Tijden, omdat 
alle generaties kijken in het 
verleden. Daar is deze krant en 
digitale uitingen op gebaseerd. 

Hans Roodenburg
hansroodenburg@kpnmail.nl

Sinds 2008 boog Hans Roodenburg zich over al uw vragen met betrekking tot uitkeringen, consumentenzaken, 
rechten, belastingen en andere financiële zaken. Met het oog op zijn 75ste verjaardag later dit jaar neemt hij na ruim 
elf jaar afscheid van de rubriek Rechten & Plichten. De Haagse Tijden dankt hem voor zijn 
inzet en toewijding voor de krant.

Op zaterdagmiddag besloten we het recept van ‘De Joris’ zelf te maken. Het leek ons wel een lekkere 
lichte en eenvoudige zaterdagmiddag maaltijd. Snel naar het Suezkanaal en Firat voor de ingrediënten. 
Reuzescampi’s uit de diepvries gekocht (€ 18,50 voor een stuk of vijftien) en aan de overkant verse 
dragon, kookroom en wijnazijn. 

In de vorige editie heeft u kunnen lezen dat Hans 
Roodenburg met het oog op zijn 75ste verjaardag 
na elf jaar stopt met de rubriek Rechten & Plichten. 
Ter afscheid een overpeinzing van zijn hand.

Recept van kok Kamal Jaouhari: scampi’s in witte wijn roomsaus
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Voorgeschiedenis
In 1883 startte de Neder-
landsche Bell - Telephone 
Maatschappij in Den Haag - de 
exploitatie van een Haags 
telefoonnet. Dit was niet zonder 
slag of stoot gegaan; burge-
meester en wethouders waren 
tégen omdat volgens hen aan 
telefoonverbindingen geen 
behoefte bestond. Maar de 
gemeenteraad zette B&W onder 
druk en zo kon het gebeuren dat 
eind 1883 ruim 125 Hagenaars 
elkaar konden ‘bellen’. De 
abonnees wilden ook wel eens 
weten hoe laat het was. En ook 
deze service verleende ‘Bell’. De 
telefoniste meldde dan de juiste 
tijd. Het centrale bureau van de 
maatschappij beschikte over 
een uurwerk dat dagelijks werd 
gelijkgezet met de Nederlandse 
standaardtijd. In die jaren was 
dat de Amsterdamse tijd. Een 
volgende stap was het plaatsen 
van enkele elektrische straat-
klokken op drukke punten in de 
Haagse binnenstad. Deze klok-
ken vormden ook een reclame 
voor ‘Bell-Telephone’.

Twintig jaar later, in 1903, nam 
de gemeente zelf het beheer van 
het telefoonnet ter hand. Voor 
de exploitatie werd een nieuwe 
dienst opgericht: De Gemeen-
telijke Telephoondienst. Ook de 
door ‘Bell’ geplaatste straatklok-
ken zaten in deze overname, 
maar hieraan schonk de ge-
meente weinig aandacht. Totdat 
eind 1914 enkele bewoners van 
Duinoord bij de gemeente een 
verzoek indienden om in de 
wijk een aantal goed zichtbare 
en des nachts verlichte elektri-
sche straatklokken te plaatsen.

Tijd: luxe of noodzaak?
Toen dit verzoek bij de Haagse 
bevolking bekend werd, leidde 
dit al gauw tot schampere op-
merkingen. Openbare klokken 
waren een overbodig luxe artikel. 
Wat doet het er toe of iemand 
weet hoe laat het is? Die klok-
ken waren alleen van belang 
voor ambtenaren, die met het 
trammetje van half tien bureau-
waarts gaan. Of voor gepensio-
neerden die verlangden naar het 
borreluur. Ook werd opgemerkt: 

”Wat is de juiste tijd? De klok 
van de Grote Kerk geeft op elke 
wijzerplaat een andere tijd 
aan!“ Dit klopte. De klok van de 
Grote Kerk werd destijds geacht 
officieel de juiste Haagse tijd 
aan te geven. Dat dit niet bijster 
nauwkeurig was, bleek wel uit 
het feit dat de vier wijzerplaten 
vaak verschillen van één tot vijf 
minuten vertoonden. Soms was 
het verschil meer dan twintig 
minuten, zodat men in het 
centrum aankwam op hetzelfde 
tijdstip waarop men zijn huis 
had verlaten!

Eenheid van tijd 
Naar aanleiding van de wens 
van de Duinoorders was het 

gemeentebestuur tot de con-
clusie gekomen dat er binnen 
Den Haag geen eenheid van tijd 
bestond. In de buitenwijken wa-
ren helemaal geen klokken en in 
de binnenstad wees een aantal 
klokken ieder een andere tijd 
aan. Een juiste tijdaanwijzing in 
alle delen van de stad kon dus 
niet als luxe worden beschouwd. 
In juli 1915 werd daarom een 
motie bij de gemeenteraad 
ingediend, waarin de wenselijk-
heid werd uitgesproken voor de 
aanleg van elektrische klokken 
door de gemeente, zodat een-
heid van tijd werd verkregen. 
Aanvankelijk ging de gemeente 
voortvarend te werk. Er werd 
een elektrische klokkendienst 

ingesteld als nevenbedrijf van 
de Gemeentelijke Telephoon-
dienst. Toch zou het nog vijf jaar 
duren voordat de eerste elektri-
sche straatklok werd geplaatst. 
De reden: door oorlogsomstan-
digheden moest bezuinigd wor-
den, zeker op luxeproducten, 
en er was materiaalschaarste. 
Natuurlijk kwam er ook een 
commissie die zich enkele jaren 
bezighield met de vormgeving 
van de palen. Om te weten hoe 
laat het was, had de gemeente 
dus enige tijd nodig.

Bloemen op lange stengels
Eindelijk - eind 1920 - ging de 
gemeente over tot het plaatsen 
van de elektrische klokken. 
Poëtisch ingestelde Hagenaars 
vergeleken ze met witte bloe-
men op lange stengels. Maar bij 
nadere beschouwing vroeg men 
zich verwonderd af waarom de 
vormgeving van de palen aanlei-
ding tot vertraging was geweest. 
Met de beste wil kon men geen 
bijzondere schoonheid aan de 
palen ontdekken. Het was een 
eenvoudig model; recht en rond, 
van boven iets dunner dan van 
onder. Een belangrijker pro-
bleem was dat sommige klok-
ken ongunstig geplaatst waren 
en daardoor slecht afleesbaar 
waren. Bovendien beschikten 
de meeste klokken over één wij-
zerplaat, dus deden ze eigenlijk 
half dienst. Desondanks was 
het publiek tevreden over de 
klokken en uit veel wijken van 
Den Haag kwamen verzoeken of 
de gemeente daar ook een klok 
wilde plaatsen.  Voorts werden 
in enkele kerktorens elektri-
sche uurwerken geplaatst. Dat 
bespaarde straatklokken in de 
omgeving van die kerk! Ook 
werd bespaard op de verlich-

n 1920 plaatste de gemeente tientallen 
straatklokken, niet alleen in het centrum 
maar ook in de buitenwijken. Menigeen vond 
dit een overbodige luxe; wie wilde weten 

hoe laat het is, keek op zijn horloge of naar de  
wijzerplaten van de Grote Kerk of de Sint Jacobs-
kerk. Haagse horlogemakers vreesden bovendien 
dat de verkoop van horloges in zou storten. Dat  
de - in ambtelijk jargon - straatuurwerken er toch 
kwamen, is een verhaal op zich. 

I

Dinsdag 21 januari 2020

De Haagse tijd; toen heel Den Haag wist hoe laat het was
2020: De Haagse Tijden bestaat één jaar én het is honderd jaar geleden dat heel Den Haag voor het eerst wist hoe laat het is.

Bellklok

Vaillantlaanklok
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ting van de wijzerplaten; die 
kwamen voor rekening van het 
betreffende kerkbestuur.

De juiste tijd?
Nadat de straatklokken ge-
plaatst waren, kwamen er 
protesten van de zijde van 
de horlogemakers. Door de 
openbare tijdmelding zouden zij 
verliezen gaan lijden. Dit protest 
duurde niet lang, want na enige 
tijd werden de gevels van de 
horlogewinkels voorzien van 
elektrische klokken die broe-
derlijk met de straatklokken 
de juiste tijd aangaven. Maar 
klopten die wel? Was het echt 
de juiste tijd? In de beginjaren 
werd de Gemeentelijke Tele-
phoondienst vaak opgebeld 
door een of andere wijsneus, 
die met zijn horloge in de hand 
geconstateerd had dat die of die 
klok niet de juiste tijd aangaf. 
Wanneer hij niet te overtuigen 
was van zijn ongelijk werd hij 
uitgenodigd met een auto een 
tocht te maken langs alle klok-
ken, om vast te stellen of er echt 
verschillen waren. Een uitnodi-
ging die nooit is aangenomen! 
Deze misleiding kwam hoofd-
zakelijk omdat men vaak niet 
recht voor de klok stond en dus 
de wijzers onder een verkeerde 
hoek zag. Door de wijzers 
dichter naar de wijzerplaats te 
brengen en de punten van de 
wijzers iets om te buigen werd 
dit euvel verholpen.

28 seconden
Toen in 1920 de straatklok-
ken werden geplaatst leek het 
duidelijk wat in Nederland 
de juiste tijd was. Niets was 
minder waar. Twaalf jaar eerder 
was wettelijk geregeld wat de 
standaardtijd was, namelijk de 
Amsterdamse tijd. De wet bleef 
echter onduidelijk over de vraag 
welk punt in Amsterdam de 
basis is voor deze tijdmeting. In 
de praktijk werd voor de vast-
stelling van de standaardtijd de 
Westertoren genomen; een vrij 
willekeurig keuze. De spoorwe-
gen en de PTT weken hiervan 
af en hadden hun eigen tijd. Zij 
hielden - wegens internationale 
samenwerking - rekening met 
de Greenwich tijd. Hierdoor 
ontstond een verschil van 28 
seconden met de algemeen ge-
hanteerde tijd, zodat de treinen 
bijna een halve minuut te vroeg 
vertrokken. De Haagse reiziger 
die zich naar Hollands Spoor of 
Staatsspoor spoedde, kon dus 
niet vertrouwen op de straat-
klokken. Pas in 1937 maakte 
de minister van Binnenlandse 

Zaken een einde aan dit 
verschil door te bepalen dat de 
tijdberekening van de spoor-
wegen en PTT als juist moest 
worden aangemerkt. Deze tijd 
wordt sindsdien de  ‘Nederland-
se Tijd’ genoemd.

De klok die iedereen kent
Het is de bekendste straatklok 
van Den Haag; de zebraklok bij 
het Centraal Station. In 1975 
ontworpen door de Haagse 
kunstenaar Jaap Karman in 
opdracht van de gemeente Den 
Haag en de Nederlandse Spoor-
wegen. Uitgangspunt was dat de 
klok een contrast zou vormen 
met zijn omgeving. Daarom 
liet Karman in zijn ontwerp de 
vlakken van de klok afwijken 
van gevels van de gebouwen 
die aan het plein grenzen. Door 
het gebruik van zwarte en witte 
lijnen om de uren aan te duiden, 
ziet de klok eruit als het achter-
werk van een zebra. Binnen de 
kortste keren kreeg de klok dan 
ook de bijnaam ‘zebraklok’. 
Vele jaren was de zebraklok een 

herkenningspunt voor gaande 
en komende treinreizigers, fiet-
sers en voetgangers. Maar door 
ingrijpende werkzaamheden 
bij het Centraal Station moest 
de zebraklok tweemaal het veld 

ruimen. Eerst in verband met 
de aanleg van de Koningtunnel 
in 1997 en bijna twintig jaar 
later wegens de bouw van een 
mega fietsenstalling. Omdat 
bij de bouw van deze stalling 
vertragingen zijn opgelopen, 
is nog niet duidelijk wanneer 

de zebraklok weer een 
baken zal zijn voor de Haagse 
bevolking. Want de Hagenaars 
missen hun klok en regelmatig 
gaan er stemmen op om de klok 
tijdelijk elders in het centrum te 
plaatsen. Maar hiertegen zijn fi-
nanciële en artistieke bezwaren. 
De zebraklok staat op een zes 
meter hoge, stalen buis en de 
wijzerplaten hebben een door-
snede van twee meter, dus een 
totale hoogte van acht meter. 
Bij herplaatsing moet ook nog 
rekening worden gehouden met 
de fundering. Voor de gemeente 
is dit een kostbare zaak vooral 
omdat het een tijdelijke plaat-
sing is. Ook de kunstenaar heeft 
bezwaar tegen een verplaatsing 
naar een andere omgeving. 

Sponsoring
De  straatklokken zijn niet meer 
weg te denken uit het Haagse 
straatbeeld. Maar net als in 
1920 vroeg de gemeente zich in 
tijden van bezuinigingen af of 
de straatklokken nog nood-
zakelijk waren. Iedereen 

beschikt toch over een horloge 
en - tegenwoordig - over een 
mobiele telefoon. Maar het 
wegbezuinigen van de straat-
klokken leidde tot protesten van 
de bewoners. De enige manier 
om de klokken te behouden 
was daarom het vinden van een 
sponsor. Die werd gevonden. 
Den Haag sloot een overeen-
komst met een reclamebureau 
die de straatklokken onder-
houdt en ervoor zorgt dat ze de 
juiste tijd aangeven. Hetgeen 
door vandalisme en technische 
problemen niet altijd lukt. Als 
tegenprestatie gebruikt het re-
clamebureau de straatklokken 
als ‘reclamezuil’. Daarmee is de 
cirkel rond, want de straatklok-
ken van ‘Bell-Telephone’ waren 
ook reclame-objecten.

Kees de Raadt
raadtvanleeuwen@ziggo.nl 
  

 Dinsdag 21 januari 2020   

De bij dit artikel afgebeelde ansichtkaarten 
zijn afkomstig uit de collectie van de heer 
J. de Winter uit Zoetermeer. 

Voor geïnteresseerde lezers verwijs ik naar 
De Oud-Hagenaar van 20 januari 2015. 
Daarin heeft Frans Hoynck van Papendrecht 
uitgebreid aandacht besteed aan de actuele 
problemen rond de stadsklokken.    

De Haagse tijd; toen heel Den Haag wist hoe laat het was
2020: De Haagse Tijden bestaat één jaar én het is honderd jaar geleden dat heel Den Haag voor het eerst wist hoe laat het is.

1920 vroeg de gemeente zich in 
tijden van bezuinigingen af of 

Dinsdag 20 januari 2015 - Jrg. 7, nr. 2

Oplage: 75.000 ex.

Den Haag verwijdert kwart stadsklokken   

Pas sinds 1909 geldt voor elke plaats in Nederland officieel dezelfde tijd 
Er is begonnen met de verwijdering van ruim een kwart van de openbare stads-klokken in Den Haag. Er zijn er nog 91 en 24 daarvan worden weggehaald; als de uurwerken ervan nog goed zijn worden ze bewaard, om kapotte exemplaren te repa-ren. We kunnen met minder klokken af in de stad, aldus het gemeentebestuur, om-dat polshorloges en mobiele telefoons die de tijd aangeven nu gemeengoed zijn.  
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 24 UUR PER DAG BEREIKBAAR (070) 346 95 71

Een passend
afscheid,

een dierbare
herinnering

-  Stadsklok op de Lange Vijverberg rond 1910, met reclame voor koffers en tassen en doorlopende voorstellingen in het Apollo Theater.  . -

In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken,schilderijen, boeken cd’s, dvd’s enz.Bij verhuizing of overlijden, veegschoon opgeleverd. VRIJDAG + ZATERDAG OPENMargaretha van Hennebergweg 6306-53621962 / 070-3238260WWW.KEESTALEN.NL

KEES TALENWONINGONTRUIMING

etha van Hennebergweg 6306-53621962 / 070-3238260 sinds 1953

De laatste versie van de stadsklok-ken in Den Haag stamt uit 1987. Er werden toen 110 nieuwe exemplaren geplaatst, naar een prijsvraag win-nend ontwerp, met reclamemogelijk-heid, van de Haagse architect Rainer Bullhorst. De bedoeling was om die klokken commercieel te laten exploi-teren en onderhouden. Daartoe sloot de gemeente een contract met het Na-tionaal Publiciteitsbureau (NPB), een bedrijf dat in bijna de helft van alle Nederlandse gemeenten bij elkaar zo’n twintigduizend buitenreclames verzorgt.

‘Zo tikt het nergens’Erg duurzaam bleken de uurwerken helaas niet te zijn waarmee de nieuwe Haagse klokken werden toegerust. In 2011 bond het CDA in de Haagse gemeenteraad de kat de bel aan wat de klokken betrof. “Zoals het klokje in Den Haag tikt, tikt het nergens,” liet het raadslid Bakker aan burge-meester en wethouders weten. “CDA Den Haag is graag bij de tijd. Nu zijn wij geregeld in de stad te vinden en mobiel als wij zijn komen wij op veel locaties. Onderweg kijken wij dan geregeld op de stadsklokken om 

te zien of wij nog op tijd zijn voor de volgende afspraak. Maar als wij afgaan op de Haagse stadsklokken komen wij dus mooi of veel te laat of veel te vroeg.” B. en W. beloofden om het NPB achter de broek te zitten om de klokken te laten repareren; het effect daarvan was echter maar kort-stondig, een permanente oplossing en beter onderhoud bleven uit.

Atoomklokken
Maar van de 67 klokken die nu in de stad overblijven zullen storingen voortaan “binnen twee weken” wor-den opgelost, belooft het gemeente-bestuur. Fractievoorzitter Daniëlle Koster van het CDA moet het nog zien. “Er is nu al zoveel tijd verloren gegaan aan het repareren en bij de tijd brengen van de stadsklokken. Dit heeft al veel euro’s gekost. Wat het CDA betreft wordt er ook geke-ken naar een radicalere oplossing: Misschien moeten wij wel gewoon overgaan op een nieuw systeem zoals de atoomklokken, die lopen elke 5 miljard jaar 1 seconde uit de pas. Dat is nog wat anders dan elke week een uur. En als het college daartoe niet bereid is moeten wij ze maar gewoon 

omver halen. Als ik er nu langs fi ets  weet ik nooit of ik word geïnfor-meerd of bedonderd”.

100 jaar oud probleem De problemen met niet op tijd lopen-de klokken in Den Haag en dat van van het onderhoud spelen trouwens al zo’n 100 jaar. Hilarisch bijna is het gebakkelei toen tussen het gemeente-bestuur en de ‘stadsuurwerkmaker’, de heer L.F. W. Volcke. B. en W. schreven hem herhaaldelijk aan als de stadsklokken 5 minuten uit de tijd liepen, vaak zonder succes. Toen dat hem zijn contract dreigde te kosten en hij voortaan al actie ondernam als de klokken 1 minuut verkeerd liepen, toen was het ook niet goed. Want dat gebeurde te vaak, met het gevolg van veel hogere declaraties door Volcke. Het werd te duur; een reden trouwens waardoor de gemeente (toen al) op het idee kwam om de ‘schoonheids-commissie’ te laten kijken naar de mogelijkheden om stadsklokken te combineren met reclame.Stadsuurwerkmaker Volcke was in Den Haag trouwens wel de specialist bij uitstek, het uurwerk van de de be-langrijkste openbare klok, die van de 

toren van de St. Jacobskerk werd door hemzelf rond 1885 geconstrueerd, zeer kundig want hij haperde zelden, gaf ook het gemeentebestuur ruiterlijk toe.

Zonnewijzer
Maar hoe wist men destijds eigenlijk, hoe laat het echt was? Nou, dat verschilde toen nog van stad tot stad. Er werd nog geijkt aan de hand van een zonnewijzer, in de tuin, op het plein, of tegen de gevel van een kerk of openbaar gebouw dat was voorzien van een mechanische klok. De zonnewijzer wees de plaatselijke tijd aan, dat wil zeggen dat het 12 uur was als de zon op het midden van de dag precies in het zuiden stond. En aan de hand daarvan werd dan de mechanische klok gecorrigeerd. Zo kwam het dan bijvoorbeeld dat het in Maastricht ca. een kwartier later was dan in Den Haag, of in Enschede 8 minuten later dan in Amsterdam.Pas in 1909 werd aan die lokale ver-schillen bij wet een einde gemaakt, door te bepalen dat de ‘openbare tijd’ in heel Nederland hetzelfde zou zijn, gelijk aan de ‘middelbare zonnetijd’ 

van de Westertoren in Amsterdam. De behoefte aan één tijd voor het hele land kwam voort uit de opkomst van de spoorwegen, de telegraaf en de telefonie, en de radio. In 1940 werd door de Duitse bezetter  de Midden-Europese Tijd (MET)ingevoerd in Nederland en België, die een uur voor is op de tijd van Greenwich (GMT) en 40 minuten op de Westertoren van Amsterdam. De reden was o.m. het synchroniseren van de uren in Duitsland en bezette gebieden waarop in woningen en be-drijven de verlichting moest worden verduisterd - tegen de dreigende RAF bombardementen.

Frans Hoynck v. P.hoynck@deoud-hagenaar.email

werd door hemzelf rond 1885 

eigenlijk, hoe laat het echt was? Nou, -  Uurwerk, ook van L.F.W. Volcke, voor het-torentje van de Koninklijke Stallen. -

Almeloplein 27
2533 AB
Den Haag
tel. 
070 3080080

€10

€10

€10

€10

10 euroExtra korting op al Uw aankopen. (Op vertoon van deze afvertentie, niet voor vermaakkosten, niet geldig in combinatie met 
bonnenactie, niet geldig op corduroy, minimaal aanbestedingsbedrag 59.95 euro) 

Ma. van
13:00 t/m 17:30, di. t/m vr. 
9:00 t/m 17:30 
za.van 
9:00 tot 17:00

Zebraklok bij Centraal Station
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Een lezing
De zaal was al aardig vol toen 
ik aankwam. Alle stoelen waren 
bezet, op één na op de voorste 
rij. “Zeker voor een hotemetoot”, 
dacht ik en ging er zitten. Geen 
commentaar van de naaste buren, 
dus dat viel mee. De spreker kwam 
binnen. Hij had een fraai tweedjas-
je aan, zo viel mij op. Hij vertelde 
het een en ander over zijn manier 
van schrijven en zoals sprekers 
wel meer doen, leek het of hij zich 
tot één toehoorder richtte en wel 
tot mij. Zou dat komen omdat ik 
op de voorste rij zat? Ik kreeg het 
er benauwd van. Dit verschijnsel 
ken ik zelf overigens ook maar al 
te goed. Tijdens een lezing betrap 
ik mij erop dat ik me ook vaak tot 
een van de aanwezigen richt. Soms 
is dat iemand die in slaap dreigt te 
vallen, soms is het iemand die een 
praatje met zijn of haar buurman 
of buurvrouw wil beginnen. 

Op weg naar een feestje
Na a�loop besloot een groepje 
aanwezigen naar een feestje bij 
een bevriend kunstenaar te gaan 
en als ik me niet vergis, was dat 

bij Henk de Vries. Bij toeval zat ik 
samen met de Grote Volksschrijver 
in dezelfde auto. “Zal ik het hem 
vragen”, dacht ik, “of is dat wel erg 
brutaal?” “Gerard”, want zo heette 
de Grote Volksschrijver, “mag ik 
iets vragen?” “Natuurlijk”, was het 
antwoord. “Ik ben een letterkun-
demethode voor de middelbare 
school aan het schrijven en uiter-
aard krijg jij daar ook een plaatsje 
in. Nu ben ik op zoek naar iemand 
die een kort voorwoord wil 
schrijven.” “Heb je een pen en een 
stukje papier?”, vroeg Gerard. Ik 
ging naarstig op zoek in het kastje 
in het dashboard en vond zowaar 
een stompje potlood en een 
velletje papier. Onder het rijden 
krabbelde hij iets op dit velletje. 
“Misschien heb je hier iets aan”, 
en hij schreef het volgende op: 
‘Leerlingen van middelbare scholen 
dienen als volwaardige mensen en 
niet als geesteszwakken te worden 
behandeld. Zij hebben recht op lite-
ratuur in plaats van op ontmande 
rijmpjes of een preek. Wreedheid, 
leed, seksualiteit en dood zijn 
evenzeer integrale bestanddelen 
van het leven als van de literatuur.’

G. K. van het Reve stond eronder. 
Een gedurfde tekst, zeker voor die 
tijd, maar hij staat wél voorin het 
Letterkundeboek. 

Tijdens dat feest hebben we een 
tijdje zitten praten. Ik vertelde 
hem dat ik een bijzondere foto 
voor mijn boek op de kop had 
kunnen tikken. Een foto waar 
hij samen met de schrijver W.F. 
Hermans op staat. En dan te be-
denken dat de vriendschap tussen 
die twee al aardig bekoeld was. 
Gerard vertelde mij dat hij sinds 
enige tijd in Friesland woonde en 
hij nodigde me uit om eens langs 
te komen.

Huize Het Gras
Hoewel ik niet wist of deze uitno-
diging echt gemeend was, trok ik 
enkele maanden later de stoute 
schoenen aan, zoals de uitdruk-
king luidt, en ging op weg naar het 
dorpje Greonterp in Friesland. Hij 
woonde daar op het adres Doarps-
wei 16, in een landarbeidershuisje 
met de fraaie naam Huize Het Gras. 
Ik kan me niet herinneren of dat 
huisje toen al deze naam droeg 

of dat hij die naam later bedacht 
heeft. De streek rond Greonterp 
was mij overigens niet onbekend 
omdat mijn familie uit Boazum 
komt en de afstand tussen die 
twee plaatsjes bedraagt minder 
dan twintig kilometer. Hij ontving 
mij uiterst hartelijk. Kennelijk was 
die uitnodiging gemeend. Veel 
herinner ik me niet meer van die 
dagen. We hebben het over meer 
dan vijftig jaar geleden en de 
bekende Amerikaanse schrijver 
Stephen King schreef terecht: 
‘De voortschrijdende tijd voegt 
valse herinneringen toe en past 
bestaande herinneringen aan’. Wel 
weet ik dat er altijd een �les al of 
niet goedkope rode wijn op tafel 

stond en dat we niet veel gezegd 
hebben, maar dat hoefde ook niet. 
Hij was meestal aan het werk en 
er lag voldoende leesvoer her en 
der verspreid. Na dit bezoek heb 
ik hem nooit meer ontmoet.

Lees boeken!
De bovengenoemde letterkunde-
methode voor de middelbare 
school, lees boeken! getiteld is niet 
lang daarna verschenen. Vanzelf-
sprekend kreeg Gerard Kornelis 
van het Reve zoals hij zich toen 
noemde er een plaatsje in, nog 
los van het voorwoord. Uiteraard 
wordt er de nodige aandacht 
besteed aan het boek De avonden, 
een meesterwerk dat voor enige 
ophef zorgde. Moch t u het nog 
niet gelezen hebben dan raad ik u 
aan dit alsnog te gaan doen. Voor-
al de ouderen onder ons zullen 
de beschrijving van een gezin zo 
vlak na de Tweede Wereldoorlog 
herkennen. Vanaf 1973 vereen-
voudigde hij zijn naam in Gerard 
Reve. In 2006 is hij overleden.

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Het begon tenslotte in Den Haag
H

et gebeurde in 1964 of 1965. De Vrije Academie was kort daarvoor 
verhuisd van de Hoefkade naar de De Gheijnstraat en George Lampe 
had Livinus van de Bundt opgevolgd als directeur. Afdeling III was 
weer in ere hersteld en heette nu de Culturele Afdeling. Er werden 

dan ook weer lezingen gehouden en zo kwam de Grote Volksschrijver er 
op een avond over zijn werk vertellen. Vanzelfsprekend zou De Avonden
ter sprake komen en ook het zojuist verschenen Op weg naar het einde. 
Ik wist nog niet zeker of ik zou gaan. Ik was immers zelf ook met een boek 
bezig. Weliswaar een studieboek, maar toch. Na veel voorwerk was ik aan 
het schrijven van het eerste hoofdstuk begonnen en de vaart kwam er net 
een beetje in. “Laat ik toch maar gaan”, dacht ik, “even iets anders kan geen 
kwaad”. 

Huize Het Gras

G.K. van het Reve

Lees boeken!

 Dinsdag 21 januari 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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Vanden Plas Princess 4 Litre R

Maar waarom vertel ik u dat? 
Omdat deze dorpsgarage een 
geheel nieuw pand ging betrek-
ken aan de Lammenschansweg 
in Leiden. Met mijn vader ging 
ik naar de openingsshow en 
daar stonden de mooiste Britse 
auto’s tentoongesteld. Die mij 
het meest fascineerde was de 
Vanden Plas Princess 4 Litre R.
Het meest luxe model van de 
merkenfilosofie van BMC om 
op basis van één model en 
chassis per merk een vari-
ant te ontwikkelen met een 
specifieke merkeigenschap, 
zoals de Austin Westminster, 
Morris Oxford, Wolseley 6/110, 
Riley 4/72, MG Magnette en de 
Vanden Plas Princess 4 Litre R. 
Het bijzondere aan dit laatste 
model was dat hij voorzien was 
van een Rolls Royce motor. Maar 
het meest bijzondere aan dit 
model vond ik toch de majestu-
euze uitstraling. Een fantastisch 

imposant front zonder frutsels, 
maar een fors chromen grille 
met twee verstralers daar links 
en rechts van. Fraai gestileer-
de koplampen met daaronder 
smalle langwerpige knipper-
lichtunits met natuurlijk een 
forse chromen bumper met 
mooie rozetten. Een chic plaatje 
in al zijn eenvoud. De wieldop-
pen hadden het o zo chique 
Vanden Plas logo. De achterkant 
was ook een mooi beeld van 
ingetogen chic. Platte achterklep 
met smalle, horizontale ach-
terlichtunits en een superfraai 
kofferdekselhendel dat je ook 
bij Rolls Royce aantrof. Toppunt 
van functioneel chroomgebruik. 
Een beetje armoedig vond 
ik wel de plakplastic achtige 
striping over de zijkant, maar 
dat zag je bij meer BMC merken. 
Het interieur was natuurlijk ook 
het toppunt van luxe. Hoogpolig 
tapijt en luxe leren stoelen met 

geïntegreerde armsteunen met, 
bijzonder voor die tijd, verstel-
bare rugleuningen en in hoogte 
verstelbare zittingen. De achter-
bank was eveneens superluxe 
met een elegante armsteun en 
zwaar gecapitonneerde leren 
bekleding, wat zich voortzette in 
de portierbekleding met aan de 
bovenzijde een rijke walnoten 
omlijsting. In de achterkant van 
de voorstoelen een uitklapbaar 
walnoten vliegtuigtafeltje met 
een zilveren inleg voor je glas 
Gin Tonic. Zelfs het asbakje 

daarboven had een walnoothou-
ten trim. Het hele dashboard 
bestond uit, u raadt het al, 
rijkglanzend walnotenhout. De 
lay-out was voor die tijd zeer 
ergonomisch en zeer smaakvol 
vormgegeven. Het stuur met 
de bijzonder vormgegeven 
chromen claxonring kenden wij 
natuurlijk al uit de Wolseley en 
Riley, maar het Vanden Plas logo 
in het midden maakte het toch 
weer superchic. Zittend op deze 
luxe zetels met uitzicht op dat 
weldadige dashboard was voor 

mij toch wel het toppunt van 
rijkdom, kan ik mij nog herin-
neren. De bagageruimte was in 
al zijn eenvoud zeer praktisch 
vormgegeven, uiteraard met 
hoogpolige bekleding en het 
slimme was dat het reservewiel 
onder de bagageruimte in een 
aparte ruimte was onderge-
bracht, en met de slinger omlaag 
kon worden gedraaid. Dit was 
toch wel een heel mooie icoon 
van de Britse auto-industrie.
John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

ijn vader had een zakelijke relatie met 
een dorpsgarage in Valkenburg in 
Zuid-Holland. Garage Poot, die gespeci-

aliseerd was in de merken van BMC, British Motor 
Corporation, zoals Austin en vaak mocht ik mee 
en ik kan mij nog herinneren dat ik daar de nieuwe 
Austin A35 heb staan bekijken. Een beetje bestel- 
achtige auto. Heel apart, dat wel. 

M

Dinsdag 21 januari 2020

Vanden Plas Princess 4 Litre R

Puur Franse elegantie 
deze Citroën DS Cabrio 
met Jane Birkin uit de tijd 
van ‘Je t’aime. Moi non 
plus’.

In de jaren ’60 
waren vrouwen 
en auto’s nog on-
losmakelijk met 
elkaar verbonden 
in promotie- en re-
clame-uitingen en 
geven nu een nos-
talgische blik op 
het tijdsbeeld van 
toen. 

Beauties of the Sixties (16) John Vroom (autojournalist)
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Kapper van Asch op nr. 42
Kapper van Asch had zijn 
herenkapsalon in de voorkamer 
van deze parterrewoning. Als 
kind werd ik op een speciale 
hoge stoel geplaatst en met een 
riem vastgebonden; niet erg 
kindvriendelijk maar toen wel 
gebruikelijk. 

Sigarenwinkel Van 
Tongeren op nr. 110
Van Tongeren had het in de oor-
log moeilijk en heeft aan ruilhan-
del van goederen gedaan. In zijn 
winkel en in de achtertuin was 
hij rijkelijk voorzien van volières 
met allerlei soorten vogels. Kort 
na de oorlog heb ik persoonlijk 
menig pakje sigaretten van het 
merk Bondstreet gehaald voor 
onze overbuurman, de kruide-
nier Jan Pauli. 

Melkwinkel Arkesteijn  
op nr. 136 
Arkesteijn was een gezellige 
buurtwinkel met een melkwijk. 
Een groot en hardwerkend gezin. 
Helaas is de moeder veel te jong 
overleden. Het hele gezin deed 
hun best om deze zware klap op 
te vangen. 

Melkhandel Ijzerman  
Op de hoek van de Nunspeetlaan 
en De La Reyweg was de melk-
handel van de familie IJzerman 
gevestigd. Zoon Piet liep een 
melkwijk en heeft heel wat liters 
verse melk in mijn geboortehuis 
op nummer 70 afgeleverd. 

Bakker Van Kempen
Vader Van Kempen heeft in 
1934 het startschot gegeven. De 
zonen Kees en Leo hebben het 
bedrijf verder uitgebreid en zijn 
inmiddels een van de belangrijke 
bakkers in de regio Den Haag.

Kapper Arts op nr. 141
Kapper Arts was in de buurt de 
kapper van de middenstanders, 
gevestigd op de Dierenselaan. 
Het was een gezellige boel 
tijdens het knippen.   

Schoenmaker Arie  
op nr. 166
Arie had zijn schoenmakerij 
op nummer 166. Het was een 
aparte, hardwerkende man. In 
de oorlog spijkerde Arie een 
soort imitatierubber onder de 
schoenen. 

Kruidenier Gordijn
Op de hoek van de Dierenselaan 
bevond zich de kruidenierswin-
kel. De winkel was voorzien van 
een klassieke inventaris. 

Scholman rookwaren
Aan de overkant op de hoek was 
de sigarenwinkel van Scholman 
gevestigd. Mijn vader was een 
week na Vaderdag jarig, dus 
kwam ik binnen één week voor 
de tweede keer een doos Rit-
meester kopen. 

Ruijroks Kaaswinkel 
op nr. 169
Deze was naast Scholman 
gevestigd, in mijn herinnering in 
een klein garagepand. De heer 
en mevrouw waren altijd netjes 
gekleed in een witte jas. 

Familie Koster op nr. 164
Een leuke herinnering heb ik aan 
mijnheer Koster, de ijsboer en 
fietsenstalling op nummer 164. 
Bij gebrek aan de grondstoffen 
voor de ijsbereiding verkocht 
Koster opklop. Een wit, schuimig 
geheel van suikerbiet gemaakt, 
geserveerd op een stukje karton. 
Het was nog smakelijk ook in die 
tijd. Wij noemden het opklop. 

Melkhandel van der Wild
Was gevestigd op de 
Eerbeeklaan 37. 

anaf 1930 start-
ten de midden-
standers hun 
bedrijf in deze 

nieuwbouwwijk, met 
een ruime keuze voor 
de dagelijkse inkopen. 

Wat volgt is een over-
zicht van de geves-
tigde bedrijven aan de 
Nunspeetlaan, vanaf 
De La Reyweg tot aan 
de Dierenselaan, en de 
Eerbeeklaan tot aan de 
Apeldoornselaan.

De wijk Rustenburg; de middenstand aan de Nunspeetlaan
Het wel en wee van de middenstand vóór en na de Tweede Wereldoorlog

V
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J.P van der Geest op nr. 66 tot 76
In 1935 betrok het verhuisbedrijf het nieuwe pand aan de Nun-
speetlaan. Het verhuisbedrijf van J.P. van der Geest en Zonen kreeg 
in het begin van de oorlog al een harde klap. De verhuisauto`s 
werden gevorderd door de bezetter. Er werd een echte paardenstal 
gebouwd en de aanhangwagens werden omgebouwd voor paarden-
tractie. Eind 1945 kwam er slechts een van de verhuiswagens uit de 
oorlog terug, voorzien van kogelgaten, bij Willemsstad beschoten.   

De in 1913 opgerichte 
keten van De Salamander 
vestigde in 1935 op de hoek 
van de Nunspeetlaan en 
De La Reyweg een filiaal. 
Het maakte deel uit van de 
Haagse verffabriek Van den 
Doel en Fray. 

Autobedrijf Ladan op nr. 13
Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vestigde zich de Autohandel van de gebroeders 
Ladan. 
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De Gids op nr. 99
De winkel van de Gids was min 
of meer het adres voor was- en 
schoonmaakartikelen.  

Drukkerij Brockenkamp 
Was gevestigd op de 
Eerbeeklaan 39. 

Groenteboer Bakker  
op nr. 136 
Groentehandel Bakker was een 
gezellige winkel van de hardwer-
kende familie Bakker. Ook hun 
zoon was regelmatig druk in de 
weer in de winkel. Zij waren al-
tijd keurig in een stofjas gekleed. 

Berkhout kolen op nr. 85
Vanuit zijn huisadres was Aad 
Berkhout dagelijks druk in de 
weer om zijn klanten van kolen 
te voorzien. Uiteraard lagen de 
kolen niet in zijn achtertuin, 
maar beschikte hij over een 
royale opslag elders. In de oorlog 
kon Berkhout vaak nog wat 
alternatieve brandstof leveren. 

Familie Niewold op nr. 75
Deze familie had als eerste  
aan de Nunspeetlaan een tv in 
huis. Als kinderen stonden wij 
tijdens de uitzending met de 
neuzen tegen het vensterraam 
gedrukt.  

Boerman Schilders  
op nr. 49
Had zijn werkplaats op nr.  49. 

Slager Bos
De buurtslager op de hoek  
van de Apeldoornselaan en 
Eerbeeklaan. 

Steegman Electro
Leo Steegman startte kort voor 
de oorlog zijn Elektrotechnisch 
bedrijf aan de Eerbeeklaan 62. 
Met de boekhouder in de zijka-
mer en zijn werkplaats in een 
klein garagepand op de Nun-
speetlaan 6. In die tijd van grote 
werkloosheid was de stap naar 
een eigen bedrijf in feite een heel 
logische.  

Ligtvoet Groenten en Fruit
Ligtvoet ging in de ochtend om 
zes uur met zijn handwagen 
naar de groente- en fruitmarkt. 
Hij was een harde werker en 
verkocht zijn winkel rond 1950, 
waarna hij naar zijn geboorte-
plaats Wemeldinge verhuisde. 

Belevenis van de bevrijding
Het bevrijdingsfeest is een waar 
buurtfeest geweest. De huisvuil-
bakken werden in de garage van 
Van der Geest wit geverfd en 
voorzien van een goudkleurige 
Nederlandse Leeuw. Het was in 
die tijd ondanks alle problemen 
in de oorlog een fijne buurt.

Egbert van der Geest
zafira@kabelfoon.net

De wijk Rustenburg; de middenstand aan de Nunspeetlaan
Het wel en wee van de middenstand vóór en na de Tweede Wereldoorlog
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Schoenmaker Berendsen op nr. 109
Bij Berendsen kon je terecht voor het lederwerk. Stikwerk was zijn specialiteit. Een potkacheltje maakte 
zijn winkel in de winter lekker warm. 

Jan en Marie Pauli Kruidenierswinkel op nr. 73
Gevestigd op de hoek van de Eerbeeklaan, op nummer 73. Na de 
oorlog kwamen de vrachtauto’s van de DES (de inkoopvereniging 
voor de levensmiddelen) weer de goederen bezorgen. De paarden 
van het biermerk ZHB zorgden bij het afleveren van het bier voor 
zo’n twintig liter paardenpis op straat.

Meijdam Glashandel op nr. 78
De gebroeders Huib Joop en Adam - onder toezicht van Pa Meijdam 
– vestigden zich in 1935 in het pand. Het maken van glas-in-lood 
ramen was hun specialiteit. Ik weet mij nog te herinneren dat de 
gebroeders per persoon twee liter melk per dag moesten drin-
ken om een dreigende loodvergiftiging te voorkomen. Kort na de 
bevrijding kwam de eerste bedrijfsauto, een driewielige auto van 
het merk Tempo, in gebruik. Wij woonden boven de garage op 
nummer 68 en zagen de Tempo door zijn hoge snelheid op de hoek 
bij kruidenier Pauli op zijn kant gaan, met glas en al. 

Kees Bruinis groenten op nr. 142
Kees Bruinis was met zijn paard en groentekar druk in de weer om 
voor zover mogelijk zijn klanten te bedienen. Kees was een echte 
paardenliefhebber. 

Wijkgebouw Salvatori op nr. 52
Veel families bezochten wekelijks het wijkgebouw Salvatori voor een bezoek aan de dokter, de kerkdienst 
of de soos. In de oorlog was hier een afhaalpunt voor de maaltijden, de gaarkeuken genaamd. Personen 
die het slachtoffer dreigde te worden van ondervoeding konden gratis - na gezien te zijn door een keu-
ringsarts - een gratis maaltijd afhalen. 
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Tentoonstelling Oorlogstijd in Loosduinen

In en om Loosduinen is er veel gebeurd in de jaren 1940-1945: bij het hulpvliegveld 
Ockenburg werd op 10 mei 1940 hevig gevochten; door de Atlantikwal moesten velen 
hun huis verlaten; het afschieten van de V2 raketten vanaf het terrein van psychia-
trisch ziekenhuis Bloemendaal en de hoofdingang van Ockenburg had vele verwoes-
tingen tot gevolg. Vrijheid kan slechts worden ervaren en gevierd als men weet wat de 
ontberingen van de oorlogsjaren zijn. Al deze aspecten worden in de tentoonstelling 
belicht in het kader van het landelijk thema ‘75 jaar bevrijding’. 

Wanneer & waar: de tentoonstelling is elke zaterdag en de eerste zondag van de maand 
te bezichtigen tussen 13.00-17.00 uur, Loosduins Museum, Margaretha van Henneberg-
weg 2a Den Haag

De Nationale Voorleesdagen bij De Vries Van Stockum 

Van woensdag 22 januari tot en met zaterdag 1 februari 2020 vinden voor de 17e keer De 
Nationale Voorleesdagen plaats, met als start Het Nationale Voorleesontbijt op woensdag 
22 januari. Daarnaast staan het Prentenboek van het Jaar Moppereend en de andere negen 
prentenboeken centraal tijdens de Voorleesdagen. Voorlezen is goed voor de taalontwikke-
ling. Zo komen peuters en kleuters in aanraking met nieuwe woorden, leren zij hoe een zin 
opgebouwd is en wordt hun woordenschat én taalbegrip vergroot. Het doel van De Nationale 
Voorleesdagen is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. 

Wanneer & waar: woe 22 jan t/m za 1 feb, Spui 40 Den Haag 

Regentenkamer viert dertigjarig bestaan 

In het kader van haar dertigjarig bestaan heeft de Regentenkamer in Den Haag in 2020 een 
groots en meeslepende serie jazzconcerten geprogrammeerd. In het jaar waarin ons land 
tevens 75 jaar bevrijding viert, organiseert het gerenommeerde cultureel platform een 
reeks boeiende jazzconcerten met een verhaal over Amerika, de bevrijding en vrijheid, en 
de Amerikaanse invloed op de Nederlandse jazz. De muziek van de vrijheid. De concerten 
worden gegeven door nationaal en internationaal bekende jazzmusici. 

Eerstvolgende concerten en voorstellingen in januari en februari:
30 januari – New York Piano Trio - Helen Sung met Joris Teepe
1 februari – The soul in Jazz – Shirma Rouse
27 februari – Great American Guitars – Freddie Bryant

Meer informatie: www.regentenkamer.nl 

Gipsotheek aan zee

Iedereen kent wel een standbeeld in Nederland. In de vele monumenten die Nederland 
rijk is, zien we vaak iets terug van onze vaderlandse geschiedenis. In de Gipsotheek, 
een nieuwe educatieve ruimte in museum Beelden aan Zee, wordt het artistieke proces 
voorafgaand aan deze standbeelden ontrafeld. De beelden en studies in gips bieden 
inzicht in de totstandkoming van moderne beeldhouwkunst in Nederland en documen-
teren deze ontwikkeling tot in detail. De Gipsotheek geeft inzicht in de ontwikkeling 
van enkele van de bekendste standbeelden in Nederland waaronder de Amsterdamse 
‘Dokwerker’ waar tientallen studies aan voorafgingen die in de gipsotheek te zien zijn. 
Met dit ruime, en nog groeiende aanbod van unieke gipsmodellen biedt Gipsotheek aan 
Zee een blijvend overzicht van de stepping stones van de moderne beeldhouwkunst in 
Nederland. Landen met een belangrijke sculptuurtraditie als Italië en Frankrijk beschik-
ken over gipsotheken en het is voor Museum Beelden aan Zee een eer de primeur in 
Nederland te hebben.

Meer informatie: www.beeldenaanzee.nl

    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.     

Tentoonstelling De berg van licht in Louis Couperus Museum

De wintertentoonstelling in het Louis Couperus Museum betreft het grandioze, deca-
dente drieluik De berg van licht, een historische roman over het leven van de Romeinse 
Keizer Heliogabalus, die heerste van 218 tot 222 na Christus. Het is opmerkelijk hoe 
een keizer wiens korte regeringsperiode niet gekenmerkt werd door enig belangrijk 
historisch wapenfeit of door de oprichting van enig bijzonder bouwwerk, en wiens 
nagedachtenis vervloekt werd door het fameuze ‘damnatio memoriae’ van de oude 
Romeinen, nog zo tot de verbeelding spreekt. Tot in de negentiende eeuw gold Helioga-
balus, bijnaam naar de Syrische zonnegod wiens cultus hij in Rome introduceerde, als 
de meest decadente keizer ooit. Postuum werd hij beschuldigd van monsterlijke wreed-
heden, ontaardheid en heiligschennis, als was hij een perverse gek die seks zou hebben 
gehad met mannen en vrouwen tegelijk, zijn slachtoffers zou hebben laten castreren 
en als eunuchen in zijn harem zou hebben geplaatst, zijn gasten tijdens banketten liet 
stikken in een regen van rozenbladeren of leeuwen en luipaarden op ze losliet, en ga zo 
maar door. In de loop der eeuwen veranderde het decadente keizertje in de collectieve 
verbeelding langzaam in een regelrecht monster.

In de negentiende eeuw had de ommekeer plaats. De �ictieve Heliogabalus - Couperus 
noemt hem Helegabalus - werd langzaamaan getransformeerd tot een verkeerd begre-
pen, sensitief jongmens, een artiste manqué, een gekroonde anarchist en een voorloper 
van de seksuele revolutie. Deze visie geldt tot op de dag van vandaag. Couperus was 
slechts een van de volgers van deze trend, zij het een van de betere. Zijn grote histori-
sche roman is geschreven met wat een literatuurcriticus noemde ‘een demonische drift’.

Tentoonstelling
John Sillevis is gastconservator van deze bijzondere tentoonstelling. Het is een moderne 
en originele expositie geworden, mede dankzij het in Frankrijk en België zo populaire 
beeldmiddel van de ‘bande dessinée’ oftewel stripboek. Dat betreft in dit geval de serie 
La dernière prophétie van de Franse uitgeverij Glénat, die handelt over het leven van He-
liogabalus. De tekenaar is Gilles Chaillet. Om tegemoet te komen aan de belevingswereld 
van jeugdige lezers wordt een aantal van deze stripverhalen uitvergroot en aan de muur 
gehangen. Daarnaast worden portretten getoond van het keizertje en zijn familieleden 
op munten en foto’s, werk van Laurens Alma-Tadema en Gustav Adolf Mossa, en minder 
bekend materiaal zoals illustraties van het thema door René Gockinga, Ettore Forti en 
Auguste Leroux. Ook zijn er �ilms te zien over het leven van het keizertje uit het begin 
van de twintigste eeuw. 

De tentoonstelling De berg van licht is tot en met 17 mei te zien in het Louis Couperus 
Museum, Javastraat 17.

Caroline de Westenholz, carolinewestenholz@gmail.com

Orgie met wilde beesten, uit: Gilles Chaillet, 
Sous le signe de Ba’al, La Dernière
Prophétie, deel III (Parijs 2000), p. 41-42

Auguste Leroux, De entrée van Helegabalus 
te Rome, 215 AD. Illustratie in Jean

Lombard, l’Agonie (editie 1901)

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

 Dinsdag 21 januari 2020   
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SUDOKU1 2

3KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal
1. groentesoort; 7. groentesoort; 12. bezit van een boer; 13. dansgelegenheid; 14. lidwoord; 15 
reverendus dominus (afk.); 17. deel van Sumatra; 19. zich in de huid vastbijtende mijt; 21. hectare (afk.); 
22. zwaarlijvig; 24. groentesoort; 27. muzieknoot; 28. zwemvogel; 30. Indiase deelstaat; 31. werktuig van de 
goudsmid; 32. eiland in Indonesië; 33. familielid; 35. aanliggend (nabij); 37. telwoord; 38. spot (hekeldicht); 
41. internationaal (afk.); 42. uitwas aan een boom; 44. kampeerverblijf; 46. zachte koek; 47. ouderloos kind; 
48. huisdier (mv.); 49. akkerbouwgewas; 50. deel van een pet; 52. gevaarlijk (riskant); 54. Nederlands dagblad; 
56. aanwijzend voornaamwoord; 58. distilleerder; 61. godin van de dagenraad; 62. roofvogel; 64. elektrisch 
geladen materiaal deeltje; 65. dierenbek; 67. repetitive strain injury (afk.); 68. Ierse verzetsorganisatie; (afk.); 
70. traag en lui; 72. vocht uit een wond; 73. groentesoort; 76. waterloop; 77. ondernemingsraad (afk.); 
78. behoeftige; 79. rivier in Spanje; 81. radon (scheik. afk.); 82. streling; 83. frisdrank; 84. toiletartikel; 
86. salpeterzout; 87. leeftijdsgroep (jongeren).

Verticaal
1. brandstof; 2. proces-verbaal (afk.); 3. plechtige belofte; 4. strook; 5. uitvinder van de gloeilamp; 6. koude 
lekkernij; 7. vruchtbaar; 8. wortel; 9. gymnastiektoestel; 10. voorzetsel; 11. scheikundig onderzoeker; 
16. projectieplaatje; 18. zwaar en lomp; 20. boomsoort; 21. dierenverblijf; 23. bundeltje wol; 25. moeilijk 
buigzaam (pezig); 26. wagenvracht; 27. veilig en zeker; 29. groentesoort; 32. groentesoort; 34. vlaktemaat; 
36. groentesoort; 37. bouwland (akker); 39. stadion van Ajax; 40. deel van voet; 42. vissersmand; 43. rivier 
in Frankrijk; 45. hoogste punt; 46. gevangenverblijf; 51. niet gebonden (vrij); 53. Nederlands talen instituut 
(afk.); 54. grote ronde vrucht; 55. tocht of toer; 56. telwoord; 57. uniek (mooi); 59. afgewerkt oud paard; 
60. groentesoort; 62. brandwerend materiaal (steenvlas); 63. onbesuisd en gewaagd; 66. tijdeenheid; 
67. alcoholische drank; 69. meisjesnaam; 71. sterk ijzerhoudende grondsoort; 73. zangstuk uit een opera; 
74. sieraad; 75. iedere; 78. bloeiwijze; 80. voorzetsel; 82. Amsterdamse tijd (afk.); 85. mobiele eenheid (afk.).

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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RAAD HET WOORD
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Puzzelt u mee?
N CQ O W

KADOBONInwisselbaar bij comfortland.nl

€

Veel puzzelplezier!

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: Binnenpretje. Sudoku: 6-5. Kruiswoordpuzzel: Waterhoentje.

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 januari.

Wij feliciteren de 
prijswinnaars:
1. J. Coenen te Den Haag
2. Dirk en Betty Burgstad te Bergschenhoek
3. Norbert van Scheppingen te Zoetermeer
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zou u graag andere mensen  
willen ontmoeten?  

of heeft u als mantelzorger  
behoefte aan een
luisterend oor?

Kom eens langs bij een van 
de locaties van Haags Ontmoeten.www.haagsontmoeten.nl

 Dinsdag 21 januari 2020   
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Deze stadsrijschool is de oudste 
burgermanege van Nederland 

en met de koninklijke status een 
echte parel in Den Haag. 

JOOP BÖNNEN
‘S-GRAVENHAAGSCHE

STADSRIJSCHOOL 
KAZERNESTRAAT 50

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

���������������������
AD PATRES, afscheidsaula en rouwcentrum kunnen de start zijn van een 
volledig verzorgde uitvaart, zowel begrafenissen als crematies.

AD PATRES bevindt zich aan de Frederik Hendriklaan 7. Vanuit Den Haag 
en Scheveningen een goede bereikbare locatie voor een afscheid of 
opbaring van een overledene. 

Voor informatie over het gebruik kunt u zich tot uw uitvaartondernemer 
wenden en vragen naar de mogelijkheden van AD PATRES.

U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot: 
Ad Patres   
Frederik Hendriklaan 7 070 355 64 27
2582 BP 's-Gravenhage info@adpatres.nl

Dinsdag 21 januari 2020


