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Het Zuiderpark toen 
Ik kwam in die tijd vaak in 
het Zuiderpark, doordat mijn 
onderwijzende vader een 
bijbaan had als leider bij de 
school- en kindertuinen aldaar 
en ook omdat de plasvijvers bij 
speeltuin Ot en Sien wemelden 
van de watervlooien. Om een 
vissenmaaltje van die diertjes 
te vangen, was niet eens een 
schepnetje nodig. Het volstond 
om een theezeefje een paar keer 
door het water heen en weer 
te halen. Dit leverde een flinke 
hoeveelheid vissenvoer op, dat 
in de paar minuten naar huis 
in leven bleef en aldaar in ruim 
water ook nog een paar dagen 
overleefde, zodat het in porties 
in het aquarium gestrooid kon 
worden. Met mijn moeder en 
later met mijn kleine broertje 
wandelde ik ook vaak in het 
Zuiderpark. Daar gingen we de 
herten voeren, pauwen aanmoe-
digen om te pronken en keken 
we naar de bloeiende Japanse 
kers en magnolia’s. Ook schaats-
ten we op de vijvers en later op 
de speelweide toen daar, door 
middel van dijkjes, een veiligere 

ijsbaan was gerealiseerd. De 
nodige tienbadenkaarten heb 
ik in het zwembad verbruikt. 
Later ben ik zelf ook nog een 
jaar schooltuinleider op de 
Herweyertuin geweest en in 
mijn familiefotoalbum zit een 
foto van mijn zoon als baby, in 
het rosarium.

Over de Herweyertuin gespro-
ken: ik ben als jongetje bij de 
onthulling geweest van het 
smeedijzeren toegangshek, 
vernoemd naar de directeur 
van de gemeentelijke school- en 
kindertuinen. Het hek staat er 
niet meer, maar zijn naam staat 
nog wel vermeld op een van de 
gebouwen van de kinderboer-
derij. Vijfenvijftig jaar geleden 
ben ik uit Den Haag vertrokken. 
Ik reed daarna wel vaak over de 
Moerweg en de Soestdijkseka-
de, langs het Zuiderpark, maar 
ben er maar twee of drie keer 
naar binnen gegaan. Vorig jaar 
verwierf ik een boekje, getiteld: 
Groen en bloemen in Den Haag. 
Het betrof een uitgave uit 1936 
van de Algemeene Vereeniging 
voor Natuurbescherming voor 

’s-Gravenhage en omstreken 
(AVN), waarin meer dan veertig 
bladzijden gewijd zijn aan de 
ontwerpperikelen en de in-
richting van het Zuiderpark. In 
1921 – nu precies honderd jaar 
geleden – is men begonnen met 
de aanleg van het park en wel 
met de sportvelden waar ADO 
zo lang heeft gespeeld.

Het Zuiderpark nu 
In oktober vorig jaar heb ik 
met mijn vriendin een rond-
wandeling door het Zuiderpark 
gemaakt. Ik kon haar allerlei 
herinneringen vertellen. Dat 
was fijn, want ik praat graag. We 
parkeerden de auto aan de Loe-
vesteinlaan en liepen het park 
in, tussen de witte huizen door, 
die daar kort na 1950 gebouwd 
moeten zijn. Ik herinnerde me 
een huis dat ik vroeger heel 
interessant vond door de ster-
renkijkkoepel die erop stond. 
En verdraaid, die koepel viel ons 
uit de verte al op. Er was wel 
het een en ander veranderd in 

het park. De doorgaande weg 
– waar vroeger de Zwaan zijn 
rondritten over maakte – leek 
breder. Bevond zich daar niet 
ooit een heg, waar je langs wan-
delde? Wat meteen opviel was 
dat er haast geen hekjes meer 
waren; de volière is verdwenen 
en vervangen door speeltuig. 
Voorheen waren ook de speel-
tuinen en de uitzichtheuvel 
‘De Villierskopje’ voorzien van 
hekken, die aan het eind van de 
middag gesloten werden. Wel-
licht leuk om te weten dat het 
kopje naar meneer De Villiers 
vernoemd is, terwijl wij (en ik 
denk ook anderen) het over ‘het 
Villierskopje’ hadden.
Veel mooie bomen en struiken 
zagen we en hoewel ik ver-
moed dat er bij het zwembad 
begroeiing opgeofferd is voor 
de uitbreiding van bestaande 
gebouwen, zag ik ook dat er in 
het voorjaar zeker nog heel veel 
te genieten valt. Het sportgebied 
– waar vroeger ADO zat – leek 
nu veel groter, maar dat zal 

verbeelding zijn. In mijn jeugd 
waren er meer  afschermingen 
waar je niet doorheen kon 
kijken. Op het terrein zelf ben ik 
nooit geweest; voetballen heeft 
me nooit geboeid.
 
Wat ik op die zaterdag in 
oktober vorig jaar heel prettig 
vond om te ervaren, was dat er 
veel oudere én jongere mensen 
van heel verschillende komaf, 
met en zonder kindertjes, in 
het park liepen en zaten te 
ontspannen. In het hiervoor 
genoemde boek wordt H.P. Ber-
lage geciteerd, die in 1908 bij 
het aanbieden van een uitbrei-
dingsplan voor Den Haag over 
het door hem bedachte park 
schreef: “Dat park moet aan 
de bewoners der uitgestrekte 
volksbuurten in dat gedeelte 
der stad ten goede komen.” 
Mooi dat die gedachte van meer 
dan een eeuw geleden nog 
steeds bewaarheid wordt.
 
O. van Hest

Zuiderpark ijspret, 1954. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

n mijn jeugd, die in 1942 begon, woonde 
ik op het Blaricumseplein. Het was voor 
een jongetje als ik tussen de vijf en tien 

minuten lopen naar de ingang van het Zuiderpark, 
bij het Soestdijkseplein. Als wij op ons pleintje 
met een bal speelden, werden we door verschil-
lende buren – die al tikkend op de ruit ons gebaar-
den weg te gaan – gemaand ons spel op de speel-
weide van het Zuiderpark voort te zetten.
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Op zoek naar foto’s  
van ‘Maison Astrid’
Mijn oma, Emma van den 
Burg-Reijers, had voor de 
Tweede Wereldoorlog op de 
Stille Veerkade nummer 46 
een winkel voor dames hoeden 
onder de naam ‘Maison Astrid’. 
Zij ontwierp en maakte de 
hoeden zelf. Het enige wat ik 
hiervan heb kunnen vinden is 
een kleine vergeelde foto van 
de voorkant van de winkel. 
Zijn er misschien lezers van 
uw blad die nog foto’s hebben 
van de Stille Veerkade waar de 
winkel van mijn oma op staat. 
Ik zou daar erg blij mee zijn.
Emiel van den Burg
evdburg@home.nl

Basgitarist gevraagd 
Wij zijn een bandje bestaande 
uit 60 plussers die met veel 
plezier  vooral rockmuziek spe-
len uit de jaren 60 en 70, wij 
zoeken een basgitarist om onze 
band weer compleet maken. 
Wij oefenen elke maandag-
avond in de Musicon.
Heeft u interesse dan kunt u 
contact met ons opnemen:  
bel: 06-19629308

Dinsdag 26 januari 2021

Haags Mopje
Ik val even in voor een kennis in haar Christine Le Duc zaak in 
de stad. Komt er een vrouw binnen die vraagt: “Wat kost die 
rode Tarzan?” Ik zeg: “vijftig euro”. “En die zwarte?” Ik zeg: 
“vijfenzeventig euro”. Zij zegt: “Dan neem ik die zilveren”. Ze 
verlaat blij de zaak en ik bel gelijk mijn kennis op en zeg: “Ik 
heb net voor honderd euro jouw thermosfles verkocht”.

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

Sneeuw in Den Haag
 

Sneeuwvlokken dwarrelen traag door de lucht
Nestelen zich op een tak van een boom 
De grijze lucht, de kou, het maakt je loom
Meeuwen scheren laag door de lucht  
Sneeuw op de toppen van een blanke duin
Mijn Den Haag kleurt langzaam maar zeker wit 
Bovenleiding kraakt, lijn Elluf stopt tijdelijk zijn rit
Een fietser op het Spui, hangt plotseling schuin
 
Sleetjes in een lange rij door het Haagse Bos
Pittoreske taferelen op het schelpenpad van het Lange Voorhout
Sneeuwpoppen met een wortel, kinderen met een rode blos
 
Knerpende sneeuw onder voeten van dames in het Bezuidenhout
In Meijendel plotseling goed zichtbaar een rode vos
Het kind in mij juicht, ook al zijn mijn klauwuh koud
 
Cor van Welbergen
Cor.Welbergen@minbzk.nl

Reactie op Centraal  
Militair Hospitaal
Ik vind het een heel fijn krantje 
om elke keer weer te lezen. 
Ik wilde ook reageren op het 
stukje van het Centraal Militair 
Hospitaal in de Muzenstraat. 
Ik vond dat erg leuk om te 
lezen, want ik heb in mijn 
diensttijd in 1957 als dienst-
plichtig soldaat op de Vliegba-
sis Ypenburg gelegen en door 
een schietoefening daar, liep ik 
toen een beetje een vervelende 
klacht op. Hiervoor moest ik 
toen veel voor naar het Cen-
traal Militair Hospitaal, aan de 
Muzenstraat. Dus ik kon
het van binnen heel erg goed 
herinneren en daar dacht ik 

toen weer aan 
toen ik dat stuk 
las over het Centraal Militair 
Hospitaal in De Haagse Tijden. 
Ik heb er ook nog een Legiti-
matiebewijs van en heb deze 
eraan toegevoegd. 

J.W.Mewissen
jwmewissen@casema.nl

Niets of iets weten...
Twee vrienden zaten te discussiëren over het on-

derwerp waarheid. Op een gegeven moment zei 

de ene vriend: “Ik weet helemaal niets.” Hierop 

antwoordde de andere vriend: “Je liegt, want je 

weet wel iets, namelijk dat je niets weet.” Waar-

op de eerste vriend weer reageerde met: “Als ik 

niets weet, dan weet ik toch niets.” Maar de twee-

de vriend ging daarop echter verder met: “Ik heb 

toch gelijk, als je iets niet weet dan weet je dus 

toch iets, namelijk dat je iets niet weet. Dus als je 

weet dat je iets niet weet, dan weet je iets.” Hun 

hele verdere leven kwamen ze elkaar geregeld 

tegen en bleven hiermede doorgaan.

Op oude leeftijd lag de niet-wetende vriend in 

het ziekenhuis. Op de dag dat hij de uitslag zou 

krijgen van een belangrijk onderzoek, kwam zijn 

vriend bij hem op bezoek. “Weet je al iets?” Vroeg 

hij hem. “Nee,” antwoordde de zieke. “Ik weet nog 

steeds niets. Ik weet dat ik ga sterven als niet-we-

tende” en sloot voorgoed zijn ogen. De ander ging 

weg en sprak in zichzelf: “Ik had dus toch gelijk, 

hij wist iets, namelijk dat hij doodging.”    

 
A.C. Sakkee
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Hoge werkloosheid
Mijn geboortejaar 1932, viel 
midden in een van de zwaarste 
economische crisissen ooit. 
Na de beurscrash eind jaren 
twintig, pleegden mondiaal vele 
duizenden vermogende mensen 
zelfmoord. Er heerste grote 
werkloosheid en zelfs mensen 
met een universitaire opleiding 
waren blij als ze een baan als 
bijvoorbeeld trambestuurder 
konden krijgen. Om te voorko-
men dat werkloze arbeiders 
niet elders zwart gingen wer-
ken, moest er van  overheids-
wege gestempeld worden. Het 
gerucht ging dat hiervoor zelfs 
speciale controleurs waren 
aangesteld. Zo ontstonden er 
dagelijks lange rijen werklozen 
voor de stempellokalen. 

Voor fietsen op de openbare 
weg moest wegenbelasting (!) 
betaald worden, dat door mid-
del van een koperen plaatje op 
de voorvork – het zogenaamde 
rijwielbelastingplaatje– door 
belastingambtenaren gecontro-
leerd kon worden. Wie werkloos 
was en ‘van de steun trok’, kreeg 
dat plaatje gratis maar wel met 
een gat erin geponst, zodat voor 
iedereen duidelijk was hoe de 
vlag er voor hem of haar bijhing. 
Mijn vader, huisschilder van be-
roep en een uitstekend vakman, 
werkte toen al vele jaren bij 
het gerenommeerde schil-
dersbedrijf Cleophas (aan de 
Zwarteweg), in een pand op het 
gedeelte tussen de Herengracht 
en de Muzenstraat. De heer-
sende werkloosheid ging ook 

aan hem niet volledig voorbij, 
maar er waren gedurende die 
tijd toch regelmatig periodes 
waarin hij wel kon werken. Wij 
als gezin, hadden niet echt pure 
armoede maar het was wel een 
tijd van afzien en overleven. 
Dat heette toen: ‘schraalhans is 
keukenmeester’.

Huishouden
Huisvrouwen in die tijd, waren 
ware economen en dat niet 
alleen in die crisistijd.
Gedurende de zomer werd, 
voor zover mogelijk, geld opzij 
gelegd voor de te verwachten 

grotere uitgaven in de winter. 
Dat waren onder andere de 
aanschaf van kolen voor de 
stook, de hogere uitgaven voor 
elektriciteit en gas en verder de 
decembermaand met zijn dure 
feestdagen. Als in het najaar 
kolenhandel Scholtes (in de 
Weesperstraat) bij ons de kolen 
kwam brengen, moest eerst de 
traploper verwijderd worden. 
Deze kon dan meteen voor het 
huis worden uitgeklopt. Dat was 
een heel gedoe. 

Overigens moet dat opzijleggen 
wel letterlijk worden genomen. 
De lonen werden namelijk iede-
re zaterdagmiddag in contanten 
uitbetaald middels loonzakjes 
waarop, meestal met de hand 
geschreven, de diverse inhou-

dingen waren ingevuld. Bankre-
keningen waren uitsluitend voor 
de bedrijven en beter gesitueer-
den bestemd. Het was genoeg-
zaam bekend dat werknemers 
met een drankprobleem – dat 
waren er toen nogal wat –  
niet zelden bij de werkplek 
werden opgewacht door hun 
echtgenotes, om te voorkomen 
dat het loon diezelfde middag 
nog in een naburige kroeg werd 
opgezopen. De dagelijkse kost 
bestond uit aardappelen, groen-

te en jus en alleen op zondag 
een stukje vlees. De boterham-
men werden flink dik gesneden 
en belegd met ‘tevredenheid’. 

Op zaterdag en zondag kregen 
we zowaar een flintertje worst 
of kaas en een enkele keer was 
er zalm uit een blikje, dat zuinig 
tussen twee sneetjes brood werd 
aangebracht. Op vrijdag mocht er 
in katholieke gezinnen geen vlees 
of jus van het vlees gebruikt 
worden. Aangezien de zondagse 
vleesjus voor de hele week be-
stemd was, was het menu op die 
dag veiligheidshalve melk- 
rijst met abrikozen. Ook stond 
er af en toe gebakken schol op 
het menu. Ik heb daar nog altijd 
goede herinneringen aan. 

Hygiëne
En hoe was het met de hygië-
ne gesteld? Nou, niet zo best. 
Stond het Nederland van toen 
internationaal model vanwege 
de schoon geschrobde stoepen 
buitenshuis, de gelapte ramen 
en de geboende vloeren bin-
nenshuis, de wasbeurt van de 
kinderen vond slechts eenmaal 
in de week plaats. Hiervoor 
kwam de grote, zinken teil in 

beeld. De volgorde van wassen 
pakte voor mij, als jongste, niet 
zo goed uit. Ik was namelijk 
de laatste in de keten van drie, 
waarbij werd volstaan met 
het toevoegen van een plens 
heet water aan het inmiddels 
afgekoelde badwater. Het is de 
vraag of ik nog vindbaar was in 
de resten van wat de twee vóór 
mij in het badwater hadden 
achtergelaten. Gelukkig kwam 
in 1938 het tegenover ons lig-
gende badhuis op de Escamp- 
laan (hoek Weesperstraat) 
in beeld en kon het wassen 
daar wat frequenter worden 
voortgezet. Onveranderd bleef 
echter het ondergoed, dat 
slechts eens per week werd 
verschoond! Wat eveneens wat 
minder gunstig voor de jongste 
telg uitpakte, was de bovenkle-
ding, die niet zelden al enige 
tijd daarvoor door de beide 
oudere broers gedragen was. 
Als dan tijdens ‘mijn periode’ 
al snel slijtage zichtbaar werd, 
kreeg ik prompt het verwijt dat 
mijn beide broers heel wat net-
ter met hun kleding omgingen. 

Anders, maar niet minder goed
Naar de maatstaven van nu 
gerekend, leefden we toen 
behoorlijk primitief. Geen koel-
kast, keukenapparatuur, tele-
foon, televisie of ook maar iets 
dat op enige luxe duidde. Maar 
ja, wisten wij veel? Misschien 
wel mede daardoor zijn mijn 
herinneringen aan die periode 
toch onverdeeld positief geble-
ven. Maandag wasdag! Geen 
wasmachine, ben je gek. Het 
wasgoed werd eerst gekookt in 
een hoge, smalle teil met aan de 
onderzijde een compartiment 
waarin een los gascomfort werd 
geplaatst. Dit comfort werd met 
een tuinslang(!) rechtstreeks op 
de gaskraan aangesloten. Wan-
neer de inhoud goed verhit was, 

werd de inhoud van de kookteil 
overgeheveld naar de wasteil. 
Ja, dezelfde waarin wij kinderen 
gewassen werden. Deze werd 
vervolgens op een soort houten 
bok geplaatst en dan maar flink 
boenen met een harde bor-
stel op een wasbord of plank. 
De voorloper van de huidige 
centrifuge was de wringer, 
eveneens aan de bok bevestigd. 
Deze bestond uit twee rollen 
waartussen het water uit het 
wasgoed gewrongen werd. 
Als kind heb ik menig keer die 
wringer bediend, maar na een 
kwartiertje draaien was daar de 
aardigheid gauw van af.
Bij droog weer ging de was 
buiten aan de lijn en in de 
winter of bij regen, werd het op 
een droogrek rond de kachel 
in de woonkamer gehangen. 
Als het buiten flink koud was, 
besloegen de ramen door het 
vrijgekomen vocht en kon je als 
kind met je vinger poppetjes 
en figuurtjes tekenen in het 
condens. 

Was het toen nou zoveel 
beter of slechter? Nee, het was 
anders. Ik geef een voorbeeld. 
Doordat die oude huurhuizen 
vrijwel geen van alle centrale 
verwarming hadden, was ‘s 
winters het hele gezin afhan-
kelijk van die ene verwarmde 
woonkamer. Dat schept toch 
een zeker intiem sfeertje dat 
nog extra versterkt werd door-
dat er, bij gebrek aan andere 
mogelijkheden, vaak spelletjes 
gespeeld werden. Van enige 
privacy was natuurlijk geen 
sprake. Het was als in het 
liedje van Gerard Cox, waarin 
hij zong: “Toen was geluk heel 
gewoon”. Maar daarover een 
andere keer meer. 

Karel Koper
k.f.koper@hetnet.nl

erder schreef ik over de buurt en enkele 
van haar bewoners in en rond de Escam-
plaan, in de dertiger jaren van de vorige 

eeuw. Daarnaast verhaalde ik over buurtwinkels, 
scholen, het straatleven en kattenkwaad. Maar hoe 
leefde die generatie thuis? Ik neem u mee achter de 
voordeur van de Escamplaan 43. En inderdaad, ook 
hier hangt het touwtje uit de brievenbus!

E

Rijwielbelasting, controle op de brug bij de Herengracht, 1939. Foto: H. Lamme, collectie Haags Gemeentearchief

Rijwielbelastingplaatje met gat, 1935-1936. Foto: Baykedevries, wikipedia.

Jeugdherinneringen van een ex-Hagenaar
Binnenshuis

“De boterhammen werden flink dik 
gesneden en belegd met ‘tevredenheid’. ”

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
Sara van Kuilenburg
redactie@dehaagsetijden.nl

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

Fotografie
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-
Delfland, 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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Op zoek naar foto’s  
van ‘Maison Astrid’
Mijn oma, Emma van den 
Burg-Reijers, had voor de 
Tweede Wereldoorlog op de 
Stille Veerkade nummer 46 
een winkel voor dames hoeden 
onder de naam ‘Maison Astrid’. 
Zij ontwierp en maakte de 
hoeden zelf. Het enige wat ik 
hiervan heb kunnen vinden is 
een kleine vergeelde foto van 
de voorkant van de winkel. 
Zijn er misschien lezers van 
uw blad die nog foto’s hebben 
van de Stille Veerkade waar de 
winkel van mijn oma op staat. 
Ik zou daar erg blij mee zijn.
Emiel van den Burg
evdburg@home.nl

Basgitarist gevraagd 
Wij zijn een bandje bestaande 
uit 60 plussers die met veel 
plezier  vooral rockmuziek spe-
len uit de jaren 60 en 70, wij 
zoeken een basgitarist om onze 
band weer compleet maken. 
Wij oefenen elke maandag-
avond in de Musicon.
Heeft u interesse dan kunt u 
contact met ons opnemen:  
bel: 06-19629308

Dinsdag 26 januari 2021

Haags Mopje
Ik val even in voor een kennis in haar Christine Le Duc zaak in 
de stad. Komt er een vrouw binnen die vraagt: “Wat kost die 
rode Tarzan?” Ik zeg: “vijftig euro”. “En die zwarte?” Ik zeg: 
“vijfenzeventig euro”. Zij zegt: “Dan neem ik die zilveren”. Ze 
verlaat blij de zaak en ik bel gelijk mijn kennis op en zeg: “Ik 
heb net voor honderd euro jouw thermosfles verkocht”.

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

Sneeuw in Den Haag
 

Sneeuwvlokken dwarrelen traag door de lucht
Nestelen zich op een tak van een boom 
De grijze lucht, de kou, het maakt je loom
Meeuwen scheren laag door de lucht  
Sneeuw op de toppen van een blanke duin
Mijn Den Haag kleurt langzaam maar zeker wit 
Bovenleiding kraakt, lijn Elluf stopt tijdelijk zijn rit
Een fietser op het Spui, hangt plotseling schuin
 
Sleetjes in een lange rij door het Haagse Bos
Pittoreske taferelen op het schelpenpad van het Lange Voorhout
Sneeuwpoppen met een wortel, kinderen met een rode blos
 
Knerpende sneeuw onder voeten van dames in het Bezuidenhout
In Meijendel plotseling goed zichtbaar een rode vos
Het kind in mij juicht, ook al zijn mijn klauwuh koud
 
Cor van Welbergen
Cor.Welbergen@minbzk.nl

Reactie op Centraal  
Militair Hospitaal
Ik vind het een heel fijn krantje 
om elke keer weer te lezen. 
Ik wilde ook reageren op het 
stukje van het Centraal Militair 
Hospitaal in de Muzenstraat. 
Ik vond dat erg leuk om te 
lezen, want ik heb in mijn 
diensttijd in 1957 als dienst-
plichtig soldaat op de Vliegba-
sis Ypenburg gelegen en door 
een schietoefening daar, liep ik 
toen een beetje een vervelende 
klacht op. Hiervoor moest ik 
toen veel voor naar het Cen-
traal Militair Hospitaal, aan de 
Muzenstraat. Dus ik kon
het van binnen heel erg goed 
herinneren en daar dacht ik 

toen weer aan 
toen ik dat stuk 
las over het Centraal Militair 
Hospitaal in De Haagse Tijden. 
Ik heb er ook nog een Legiti-
matiebewijs van en heb deze 
eraan toegevoegd. 

J.W.Mewissen
jwmewissen@casema.nl

Niets of iets weten...
Twee vrienden zaten te discussiëren over het on-

derwerp waarheid. Op een gegeven moment zei 

de ene vriend: “Ik weet helemaal niets.” Hierop 

antwoordde de andere vriend: “Je liegt, want je 

weet wel iets, namelijk dat je niets weet.” Waar-

op de eerste vriend weer reageerde met: “Als ik 

niets weet, dan weet ik toch niets.” Maar de twee-

de vriend ging daarop echter verder met: “Ik heb 

toch gelijk, als je iets niet weet dan weet je dus 

toch iets, namelijk dat je iets niet weet. Dus als je 

weet dat je iets niet weet, dan weet je iets.” Hun 

hele verdere leven kwamen ze elkaar geregeld 

tegen en bleven hiermede doorgaan.

Op oude leeftijd lag de niet-wetende vriend in 

het ziekenhuis. Op de dag dat hij de uitslag zou 

krijgen van een belangrijk onderzoek, kwam zijn 

vriend bij hem op bezoek. “Weet je al iets?” Vroeg 

hij hem. “Nee,” antwoordde de zieke. “Ik weet nog 

steeds niets. Ik weet dat ik ga sterven als niet-we-

tende” en sloot voorgoed zijn ogen. De ander ging 

weg en sprak in zichzelf: “Ik had dus toch gelijk, 

hij wist iets, namelijk dat hij doodging.”    

 
A.C. Sakkee
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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96
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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

Behandeling aan huis 

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken van nieuwe 
protheses of het corrigeren en repareren van uw huidige 
protheses. Met onze kennis en vaardigheden kunnen wij 
u perfect van dienst zijn!

Een team van prothesespecialisten 

www.novodent.nl

 

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten 
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw basisverzekering, 
   25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding door uw zorgverzekeraar

Enrico, Martijn, Jasper 
en John Jellema

Tel: 070-3555790
info@novodent.nl

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag

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

Ervaring met werkzaamheden in 
het sociaal domein? Dan bent u 
diegene die we zoeken!
Door de steeds groeiende vraag naar hulp zoeken wij 
vrijwilligers met ervaring voor enkele uren per week die
ons gezellige team komen ondersteunen. 

• Schuldhulpverleners
• Maatschappelijk werkers
• Juridisch geschoolde mensen

Mensen die ervaring hebben opgedaan bijvoorbeeld binnen de 
sociale dienst van een van de gemeentes of maatschappelijke 
organisaties kunnen zeer nuttig werk verrichten binnen onze 
stichting. Hulp geven aan mensen die dit nodig hebben in een 
steeds complexer wordende samenleving is het doel wat wij 
nastreven. Hiervoor hebben wij gekwalifi ceerde mensen nodig.
U gaat in samenwerking met onze geschoolde schuldhulpverleners 
van het Sociaal-Ombudsteam cliënten begeleiden en het traject 
volgen wat noodzakelijk is voor een correcte afhandeling van 
schuldbegeleiding. Voor de werkzaamheden geven wij een 
vrijwilligersvergoeding.  

Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met 
Raymond Talhout, manager Sociaal-en Ombudsteam, 
T. 070-221 05 82, Email: r.talhout@devolharding.nl 

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

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

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

S I N C E 1 9 8 5 ®

A R T F A C T O R Y

ROCK GALLERY
a n d

PORTRET - ILLUSTRATIE
ROCK ART - TEKENLES

www.marcellos.nl
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Begin jaren zestig werd het 
duidelijk dat men van plan was 
om tussen de Mulo en de HBS 
een derde vorm van middelbaar 
onderwijs te gaan ontwikkelen. 
In 1968 kreeg dit binnen de Wet 
Voortgezet Onderwijs ook wel 
de Mammoetwet genoemd vorm. 
De Mulo, MMS en HBS werden 
min of meer vervangen door de 
Mavo, de Havo en het VWO. De 
uitgeverijen van schoolboeken 
probeerden tijdig boeken voor 
dit nieuwe schooltype, de Havo, 
in voorraad te hebben. Dit was 
ook bij de uitgeverij ten Brink in 
Meppel het geval. Aan de redactie 
van de serie voor hart, hoofd en 
handen waarin de schoolboeken 
pasten, werd gevraagd op zoek 
te gaan naar een auteur voor een 
letterkundemethode op Havo 
niveau. Eén van de redacteuren 
was de heer J. Jonges die tevens 
directeur was van de kweek-
school van het Haagsch Genoot-
schap (in die tijd gevestigd op het 
adres Antonie Duyckstraat 126). 
Ik heb op deze kweekschool, ik 
mag wel zeggen op uitstekende 
wijze, geleerd hoe je les moet 
geven aan kinderen. Jonges zoals 
wij hem noemden, kende mij dus 
als oud leerling en omdat ik op 
dat moment met de studie van 
de Nederlandse taal bezig was, 
vroeg hij mij of ik zo’n methode 
zou willen gaan schrijven. Dat 
wilde ik wel, ook al had ik nog 
niet in de gaten wat dat verzoek 
precies inhield.

Lees boeken!
Uiteraard ben ik begonnen 
met het bestuderen van reeds 
bestaande methoden, zowel 
letterkundemethoden als ge-
schiedenismethoden. Zo kreeg 
ik een regressieve geschiede-
nismethode onder ogen, dat wil 
zeggen dat de auteur niet ver in 
het verleden begon, maar in de 
huidige tijd en vervolgens met 

grote stappen terugging naar dat 
verre verleden. Zo’n letterkunde-
methode bestond nog niet en ik 
besloot dat dit mijn uitgangspunt 
werd. Het eerste hoofdstuk gaat 
dan ook over de vijftigers, een 
groep van dichters en schrijvers 
die rond het jaar 1950 van zich 
liet horen. Ik heb het overigens 
wel over een tijd waarin je met 
gebruikmaking van een typema-
chine teksten op papier moest 
zien te krijgen. Ik zal u besparen 
hoe dat ging, maar dat hier heel 
veel tijd in ging zitten en dat je 

vaak opnieuw moest beginnen, 
mag u van mij aannemen. Toen 
ik het eerste hoofdstuk af had, 
stuurde ik het naar de redactie. 
Ik kreeg al snel een brief terug 
met de vraag of ik dit hoofdstuk 
voor professoren geschreven 
had. Het was veel te moeilijk. Ik 
zou wel eens even laten zien wat 
ik allemaal wist. Ik ben vanzelf-
sprekend opnieuw begonnen en 
kreeg gelukkig al snel de juiste 
toon te pakken. Toen de tekst 
van de letterkundemethode zelf 
klaar was, kreeg ik het verzoek 
om er een bloemlezing aan toe te 
voegen. Van sommige schrijvers 

die ik behandeld had, moest er 
een voorbeeldtekst aan toege-
voegd worden. Al die teksten 
moest ik overtypen, want zo ging 
dat in die tijd. Ik heb dan ook 
een jaar lang in de avonduren 
aan die tekst gewerkt. In die tijd 
leerde ik de schrijver Van het 
Reve kennen en hij heeft op mijn 
verzoek een korte inleiding voor 
dit boek geschreven: “Leerlingen 
van middelbare scholen dienen 
als volwaardige mensen en niet 
als geesteszwakken te worden 
behandeld. Zij hebben recht 
op literatuur in plaats van op 
ontmande rijmpjes of een preek. 
Wreedheid, seksualiteit en dood 
zijn evenzeer integrale bestand-
delen van het leven als van de 
literatuur.”

Verouderd?
Wanneer ik het boek doorblader, 
valt me op dat de layout wel heel 
erg verouderd is, maar ja wat wil 
je? Het is zo’n zestig jaar geleden 
gedrukt. Het wonderlijke is dat 
mijn stijl van schrijven geduren-
de al die jaren nauwelijks veran-
derd is en dat geldt ook voor mijn 
opvattingen over de manier van 
lesgeven en de betekenis van de 
literatuur. Laat ik een deel van 
het voorwoord overnemen: “De 
methode die in dit boek gebruikt 
wordt is aanvechtbaar, ik weet 
het. De traditie leert ons bij ‘het 
begin’ van onze letterkunde te 
beginnen en bij het heden te 
eindigen. Dit heeft veelal tot ge-
volg gehad dat juist de literatuur 
waarvan men kan verwachten 
dat ze jonge mensen aanspreekt, 
te weten de literatuur van nu, 
verwaarloosd wordt. Daarom ook 
is deze methode regressief met 
alle moeilijkheden van dien. Nu 

wil ik hiermee niet stellen, dat de 
oudere letterkunde van minder 
belang zou zijn. In de meeste ge-
vallen komt deze na het verlaten 
van de school zelden ter sprake, 
zodat we de geboden kans de 
leerlingen in contact te brengen 
met deze letterkunde, moeten 
aangrijpen. Ik meen echter dat 
het vruchtbaarder is bij het min 
of meer bekende te beginnen en 
van hieruit de horizon te verwij-
den. Het is niet mijn bedoeling 
dat de leerlingen de namen en 
werken van schrijvers zonder 
meer uit het hoofd gaan leren. 
De zelfwerkzaamheid van de 
leerling staat centraal. Dit boek 
wil hierbij slechts een hulpmid-
del zijn, een voorzichtige poging 
om enige richtlijnen te geven in 

de overdonderende stroom van 
boeken die de leerling dreigt te 
overspoelen. Het is natuurlijk 
ook mogelijk dat je een boek 
later zult gaan waarderen. Een 
oordeel is geen zaak die voor 
altijd geldt. Wanneer je inziet 
dat ieder oordeel betrekkelijk is 
ben je zeker op de goede weg. 
Hecht niet teveel waarde aan het 
oordeel van anderen, je moet het 
zelf ontdekken. Ik verwacht zeker 
van jonge mensen dat ze nog niet 
vastgeroest zijn in vaststaande 
overtuigingen. Want juist door de 
literatuur leer je anderen beter 
begrijpen, leer je inzien dat jouw 
wereldje geen echte grenzen 
heeft. Er zal zich een heelal van 
schoonheid voor je openen al 
blijft het moeilijk om tussen de 
regels door vaak die schoonheid 
te ontdekken.”

Ik zie me nog zitten iedere avond 
met die typemachine voor me en 
een prullenmand vol proppen 
papier. Ik woonde in die tijd in 
een bovenhuis in de Hemster-
huisstraat. Mijn huisbaas had een 
snoepwinkeltje op de hoek van 
de Veenkade en de Hemsterhuis-
straat. Kindervermaak heette het. 
Je kon er behalve snoep kopen 
ook fietsen huren. Op zaterdag 
stond er een hele rij klanten voor 
zijn winkel want dan verkocht 
hij ‘retourgebak’ van Lensvelt 
Nicola. Dit betrof gebak van een 
dag oud en dat werd dan voor de 
halve prijs verkocht. U ziet het, 
zo’n boek brengt weer een stuk 
uit een ver verleden terug.

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Dinsdag 26 januari 2021

Lees boeken!
mdat sinds enkele maanden de Haagse 
boekenmarkt niet op haar vertrouwde 
plaatsje staat, kijk ik zo af en toe op de 

site: www.boekwinkeltjes.nl. Dit is een site van zo-
wel tweedehands als antiquarische boeken en wie 
weet, vind ik dat ene boekje waar ik al zolang naar 
op zoek ben. Onlangs bood een antiquariaat in Sluis 
het boek Leesboeken aan. Dit boek is geschreven 
door C.D. Eisma en het duurde even voordat ik 
door had, dat ik dat boek zelf geschreven heb. Zo’n 
kleine zestig jaar geleden realiseerde ik me; dus zo 
verwonderlijk is het nu ook weer niet dat het even 
duurde voordat dat tot me doordrong. Ik heb het 
besteld en nu ligt het hier voor me. Waarom heb ik 
dat boek ook alweer geschreven?

O

Een foto waarop Van het Reve en Hermans samen staan, is zeldzaam.

Een illustratie uit de bloemlezing door  
Haanstra getekend

De omslag van het boek Lees boeken!
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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

Behandeling aan huis 

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken van nieuwe 
protheses of het corrigeren en repareren van uw huidige 
protheses. Met onze kennis en vaardigheden kunnen wij 
u perfect van dienst zijn!

Een team van prothesespecialisten 

www.novodent.nl

 

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten 
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw basisverzekering, 
   25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding door uw zorgverzekeraar

Enrico, Martijn, Jasper 
en John Jellema

Tel: 070-3555790
info@novodent.nl

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag

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

Ervaring met werkzaamheden in 
het sociaal domein? Dan bent u 
diegene die we zoeken!
Door de steeds groeiende vraag naar hulp zoeken wij 
vrijwilligers met ervaring voor enkele uren per week die
ons gezellige team komen ondersteunen. 

• Schuldhulpverleners
• Maatschappelijk werkers
• Juridisch geschoolde mensen

Mensen die ervaring hebben opgedaan bijvoorbeeld binnen de 
sociale dienst van een van de gemeentes of maatschappelijke 
organisaties kunnen zeer nuttig werk verrichten binnen onze 
stichting. Hulp geven aan mensen die dit nodig hebben in een 
steeds complexer wordende samenleving is het doel wat wij 
nastreven. Hiervoor hebben wij gekwalifi ceerde mensen nodig.
U gaat in samenwerking met onze geschoolde schuldhulpverleners 
van het Sociaal-Ombudsteam cliënten begeleiden en het traject 
volgen wat noodzakelijk is voor een correcte afhandeling van 
schuldbegeleiding. Voor de werkzaamheden geven wij een 
vrijwilligersvergoeding.  

Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met 
Raymond Talhout, manager Sociaal-en Ombudsteam, 
T. 070-221 05 82, Email: r.talhout@devolharding.nl 

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

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

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
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’s Ochtends begin ik met het 
openen van brieven aan de ge-
meente met behulp van een snij-
machine. Wegens de bombrie-
ven die in diverse buitenlanden 
mensen verwonden of doden, 
voelt dat als een ietwat riskante 
bezigheid. Daarna sorteer ik ko-
pieën van brieven, concepten en 
andere documenten. Zo kom ik 
brieven tegen die ondertekend 
zijn door mijn vader in diens 
directiefunctie bij de Plantsoe-
nendienst. Doordat ik ze soms 
lees, krijg ik een beter beeld van 
zijn dagelijkse werkzaamheden. 
Aan mij wordt uitgelegd wat 
het verschil is tussen een brief, 
een minute (een conceptbrief), 
een apostille (kantbriefje) en 
een ‘heden’. De laatste is een 
brief die vanwege de noodza-

kelijke spoedige behandeling 
in een rode map, intern wordt 
doorgestuurd. Typerend is ook 
het ambtelijk taalgebruik. Als 
iemand een goed initiatief heeft 
genomen, krijgt dat steun via de 
onderkoelde vermelding ‘ont-
moet geen bezwaar’. Eveneens 
krijg ik inzicht in de ambtelijke 
hiërarchie met bijbehorende 
rangen en inschalingen. 

Soms moet ik een stuk bren-
gen naar een andere afdeling 
en gebruik ik de ‘paternoster’, 
een soort instaplift die vrijwel 
overal in onbruik is geraakt. Het 
valt me op dat sommige mede-
werkers veel tijd nemen voor 
onderling contact. Hele verhalen 
worden uitgewisseld. Bij een 
eerder bezoek aan het gemeen-

teloket, in verband met de aan-
vraag van een paspoort, is me 
al de traagheid van sommigen 
in de ruimte achter de loketme-
dewerkers opgevallen. Bij het 
Registratuurbureau werkt een 
ex-ondernemer die naar eigen 
zeggen zijn zaak heeft moe-
ten sluiten door toedoen van 
Reinder Zwolsman. Hij neemt 
wraak, zegt hij, door bij een van 
Zwolsmans horeca-bedrijven 
(Ruteck’s) gratis te gaan eten, 
want het recht daartoe meent 
hij te ontlenen aan een bepaling 
op een waardepapier dat hij van 
Zwolsman heeft ontvangen. 

Tijdens mijn periode bij het 
Registratuurbureau wordt de 
honderdduizendste brief inge-
boekt. Ik geef de redactie van 

het personeelsblad Den Haag 
en Wij daarover een tip, waarna 
een reportage van deze gebeur-
tenis volgt in het blad. Aan de 
chef vraag ik of ik op de ochtend 
na mijn verjaardag wat later 
mag komen. Als uitzendkracht 
word ik per uur betaald, dus fi-
nancieel is er geen probleem. De 
chef, die al op mij de indruk had 
gemaakt een ‘echte’ ambtenaar 
te zijn, weigert mijn verzoek. De 
baan stopt, omdat het Bureau 
Tewerkstelling Gewetensbe-

zwaarden Militaire Dienst mij 
oproept om de vervangende 
dienst te beginnen. Bij het Re-
gistratuurbureau komt een keer 
de dienstplichtig medewerker 
langs die ik vervang. Hij laat 
trots zijn dolk met bloedgleuf 
zien die bij zijn wapenrusting 
behoort. Ik weet niet of ik hem 
toen heb laten weten dienstwei-
geraar te zijn…

Koert Vrijhof
koertvrijhof@hotmail.com

a afloop van de schriftelijke HEAO-examens krijg ik tijd voor (be-
taald) werk. Ik moet wel, want de studielening die ik ontvang, is niet 
toereikend. Via uitzendbureau EVRO kan ik vanaf 13 mei 1974 bij het 

Registratuurbureau van de Gemeente ’s-Gravenhage terecht. Gevestigd in het 
stadhuis aan het Burgemeester De Monchyplein en met uitzicht op de Burge-
meester Patijnlaan. Mijn eerste ‘echte’, zij het tijdelijke, baan. Ik vervang hier 
een medewerker die zijn militaire dienstplicht moet vervullen. 

N

Registratuurbureau 
Gemeente ’s-Gravenhage

Rutecks
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Ich Bin Ein Hamburger
Chocolade moddertaart met aardbeiencompote

Dit keer maken we het toetje van chefkok Nicki van het restaurant Ich Bin Ein Hamburger.  
We moesten het doen met ingrediënten van de supermarkt. Dus hier en daar wat improviseren, 
maar het resultaat was er niet minder om. Nicki bedankt!

Ik ben opgevoed met het ada-
gium dat domme vragen niet 
bestaan. Maar het dialoogje geeft 
wel aan dat er in de buitenwereld 
een hoop uit te leggen valt voor 
het (demissionaire) kabinet- 
Rutte. En ook binnen de Haagse 
kaasstolp was het geen gelopen 
race. Invoering van een avond-
klok werd als ‘ingrijpende’, ‘hefti-
ge’ en zelfs ‘niet bij de Nederland-
se cultuur passende’ maatregel 
gekenschetst. Hoezo precies, dat 
zei niemand erbij. Don’t mention 
the war, zal iedereen met John 
Cleese hebben gedacht.

Want de laatste keer dat in Ne-
derland een avondklok gold, was 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
De Duitse bezetter voerde die 
op 1 november 1940 in. Tussen 
middernacht en 4 uur ’s och-
tends mocht niemand de straat 
op zonder ‘ausweis’. Wie dat wel 

deed, ging de cel in of erger, werd 
zonder pardon doodgeschoten. 
In de loop van de oorlog werd 
deze spertijd verlengd. Voor de 
hele bevolking, voor Joden of als 
antwoord op verzetsdaden.

‘Blijft in huis’
Ook moest alles verduisterd 
worden. Straatverlichting 
werd gedoofd en er mocht 
geen spoortje licht uit huizen 
en gebouwen op straat vallen. 
De Duitsers verkochten deze 
maatregelen als bescherming 
voor ‘vreedzame burgers’. Pro-
pagandaposters waarschuw-
den tegen Engelse vliegers die 
daarmee geen genade zouden 
hebben. Het devies was daar-
om: ‘Blijft in huis’.

Als dit alles in onze achter-
hoofden meespeelt, is het toch 
opmerkelijk dat in België en 

Frankrijk wél al langere tijd 
avondklokken gelden. Want ook 
daar liet de Tweede Wereldoor-
log diepe sporen na. Natuurlijk 
is ook daar gediscussieerd over 
de maatregel. Maar in België 
ging het debat vooral tussen 
rechtsgeleerden. En in Frankrijk 
draaide het om de maatvoering: 
de avondklok duurt daar een 
halve dag, van 18 uur ’s avonds 
tot 6 uur de volgende ochtend. 
Dat dwingt iedereen in korte 
tijd boodschappen te doen, 
waardoor de supermarkten 
voller zijn dan veilig is. 

In de vele reportages over de 
verschillen in aanpak in de Eu-
ropese buurlanden lees je dan 
ook vooral onbegrip over de 
weerstand tegen de avondklok 
hier. Het moet dus haast wel 
een kwestie van onze cultuur 
zijn, dat we als hekkensluiter in 
Europa aan de avondklok gaan. 
Vorige week donderdag stemde 
de Tweede Kamer ermee in en 
afgelopen weekend was het zo-
ver: binnenblijven tussen 9 uur 
’s avonds en 4:30 ’s ochtends.

Leenhond
Dan nu de hamvraag. Wat vin-

den Hagenaars van een avond-
klok? Ik zag hier en daar wat 
peilingen, we zijn er verdeeld 
over. Iets meer voorstanders 
dan tegenstanders. Die laatste 
groep doet uitspraken als: “Als 
wij willen skaten, dan gaan we 
skaten.” “Ik leen wel een hond 
van de buren.” Er is een ‘run’ op 
de jassen van Thuisbezorgd.

Ik kijk naar de cijfers. Het aantal 
positief geteste mensen in Den 
Haag op 21 januari: 136, en 
stijgend. Tijdens het dieptepunt 
in maart en april waren dat er 
56. Tuurlijk, toen testten we nog 
niet zoveel. Maar als ik kijk naar 
het aantal mensen dat in het 
ziekenhuis belandt, is de tweede 
golf ernstiger en langduriger 
dan die in maart. En toen hiel-
den we ons grosso modo aan de 
regels. We klapten voor de zorg. 

Nu zoeken we sluipweggetjes 
om regels te omzeilen. En het 
gebaar dat we maken naar de 
zorg is minder fraai. 

Kees van Kooten
Daarom denk ik dat een avond-
klok wel moet. Om desondanks 
niet in mineur te eindigen, haal 
ik een groot Haags voorbeeld 
aan: Kees van Kooten. In 2017 
gaf hij een interview aan Trouw 
over zijn boek Karrevrachten 
pennevruchten. Van Kooten, die 
in 1941 werd geboren, leerde 
van zijn moeder tijdens de 
oorlog het alfabet. Als vijfjarige 
schreef hij aan zijn vader: ‘Ik 
bleif aan de gang met sreiffen’. 
In het interview zegt hij: “Ik 
denk dat dat komt door de situ-
atie en dat ik de Duitsers daar 
dankbaar voor mag zijn. Je had 
niet meer dan je eigen wereld.”

Avondklok
Idee voor een Haagse kwestie? 

Mail naar Milja de Zwart: haagsekwesties@dehaagsetijden.nl

Laatst ging er een filmpje rond op de sociale media, 
waarin een Telegraafjournalist een medewerkster van een 
viskraam de vraag stelde of een avondklok zin had of niet. 
“Nee”, zei ze resoluut. “Waarom niet?”, vroeg de verslag-
gever. Waarop ze een wedervraag stelde: “Hoezo krijg je ’s 
avonds wel corona en overdag niet?”

Ingrediënten taart:
• Boter, 175 g
• Zout, 3 g
• Peper en zout
• 70% chocolade, 130 g
•  53% chocolade, 130 g  

(wat extra om te garneren) 
• Eidooier, 175 g
• Suiker, 250 g
• Boekweitmeel, 30 g
• Bakpoeder, 30 g
 
Aardbeiencompote:
• Aardbeien, 500 g
• Maizena, 10 g
• Warm water, 60 ml
• Rietsuiker, 50 g
• Halve citroenschil en -sap

De taart maken
1.  Verwarm de oven voor op 170 

graden.
2.  Smelt op laag vuur de boter met 

zout en peper. Voeg langzaam de 
chocolade toe, roer tot alles ge-
smolten is. Zet het mengsel opzij.

3.  Doe het eigeel en de suiker in een 
keukenmachine. Mix op middel-

hoog toerental 1,5 minuut. Voeg 
dan op hoge snelheid chocolade, 
bloem en bakpoeder toe.

4.  Bekleed de cakevorm met licht 
geolied bakpapier. Tik zachtjes 
op de cakevorm om luchtbellen 
te verwijderen. Bestrooi met wat 
extra chocoladeschilfers en laat 
30 minuten rusten.

5.  Zet 30 minuten in de oven. Laat 
de cake afkoelen voor je hem 
serveert.

Aardbeiencompote
1.  Snijd de topjes van de  

aardbeien en snijd ze in twee.
2. Meng maizena en warm water.
3.  Doe de aardbeien, het maizena-

mengsel en de rest van de ingre-
diënten in een pannetje. Kook 
het op laag vuur, roer elke 15 
seconden. Zodra het mengsel be-
gint te borrelen, roer je constant 
gedurende 1 minuut (aardbeien 
moeten zacht worden) en zet je 
het vuur uit. Laat het afkoelen 
voordat u het serveert.

Serveer de chocolade moddertaart 
met een eetlepel van de compote en 
een bolletje (vanille)ijs.

Ich Bin Ein Hamburger
Prins Hendrikstraat 53
070 - 392 72 52
www.ichbineinhamburger.com
info@ichbineinhamburger.com

Salades €11,00 - €17,50
Hamburgers  €11,50 - €19,50
Drankjes normaal
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Zo werd de Ramaer het centrum 
van de stichting Rosenburg. Het 
gebouw was ruim opgezet, met 
brede gangen, hoge plafonds en 
grote kamers. De architectuur 

werd alom geprezen. Volgens de 
Nieuwe Courant van 30 septem-
ber 1926 werd luxe vermeden, 
terwijl het gebouw wel architec-
tonische schoonheid uitstraalde. 

Zoals in veel ziekenhuizen, han-
teerde ook de Ramaer de klas-
sieke klassenindeling: 1e, 2e of 
3e klasse. De 1e klas patiënten 
betaalden het meest en ont-
vingen daar extra’s voor, zoals 
meer privacy en luxer eten. De 
grootste groep werd gevormd 
door de 3e klas patiënten, de 
minder vermogenden.

Een ander nieuwtje was het feit 
dat er geen gesloten afdelingen 
waren. Maar dat deed sommige 
juristen de wenkbrauwen fron-
sen. Ze stuurden hun cliënten 
dan liever niet naar de Ramaer. 
Het was mogelijk anoniem 
opgenomen te worden. Artsen 
en verpleegkundigen gingen 
daar vertrouwelijk mee om. 
Een voormalig verpleegkundige 
vertelde me eens, dat er ook 
af en toe beroemdheden en/of 
adellijke persoonlijkheden kwa-
men kuren. In de oorlog nam de 
Ramaer Joodse onderduikers 
op. Door verraad kwamen de 
nazi’s dat te weten en voerden 
hen allen weg. (Zie: De Haagse 
Tijden van 21 januari 2020 en 
31 maart 2020.) 
Na de oorlog pakte de Ramaer 
haar oude taken weer op. 
Maar andere inzichten leidden 
tot nieuwe vormen van zorg, 

behandelingen en therapieën. 
De hoge vlucht van het gebruik 
van medicijnen vanaf de jaren 
vijftig en zestig, vroeg om 
andere benaderingen. In de 
jaren zestig en zeventig verdwe-
nen de oorspronkelijke taken. 
Andere gebouwen verrezen op 
het terrein en de Ramaer werd 
een verblijfplaats voor chroni-
sche patiënten. Zij waren nu de 
bewoners van de Ramaer. 

In 1991 maakte ik kennis met 
dit bijzondere gebouw. Toen 
ik daar de eerste keer binnen 
stapte, schrok ik. Het was er 
donker en de geluiden klonken 
hol. Ik dacht nog: als je niet gek 
bent, word je dat hier wel. 
Maar al snel raakte ik aan het 
gebouw gewend en bewonderde 
de architectuur, die nu de uit-
straling had van vergane glorie. 
Er was al jaren geen onderhoud 
aan het gebouw gepleegd en 
soms liepen de muizen door de 
gangen en in de kamers. Boven-
dien woonden er nu méér dan 
honderd mensen in het gebouw, 
waardoor er minder privacy 
was. 
In 1993 kwam Erica Terpstra 
als lid van de Tweede Kamer 
het gebouw bezoeken. Ze was 
samen met de toenmalige 

directie verontwaardigd over de 
huisvesting. De situatie kreeg 
landelijke aandacht. Daarna 
werden er concrete plannen 
gemaakt om het gebouw af 
te breken. Dat gebeurde eind 
jaren negentig. Alle bewoners 
verhuisden naar andere locaties. 
Ik was erbij toen de bewoners 
uit de Ramaer kwamen en met 
bussen vertrokken. 
Hoewel ik geregeld de bewoners 
van de Ramaer had bezocht, zag 
ik toch ook veel nieuwe gezich-
ten. Kennelijk was er toch meer 
woonruimte dan ik had gedacht. 
Later sprak ik met enkelen 
over hun nieuwe woonplaats. 
De meesten misten de ruimte 
die ze in de Ramaer hadden. 
In de lange brede gangen was 
het immers plezierig om heen 
en weer te lopen. Het duurde 
even voordat ze aan hun nieuwe 
woonplaatsen gewend waren. 
Meer lezen? Zie: C. van Straten, 
(2015) Een wereld die er niet 
meer is. De stichtingen Rosen-
burg en Bloemendaal in de 
oorlogsjaren. De Graaff Utrecht. 
Verkrijgbaar bij het Loosduins 
museum en bij de uitgever. 

Corry van Straten,  
voormalig geestelijk verzorger 
cvanstraten@planet.nl

Dokter Johannes Nicolaas Ra-
maer leeft van 1817 tot 1887. 
Na zijn studie medicijnen in 
Utrecht en promotie in Gro-
ningen, verblijft hij geruime 
tijd in het buitenland. Hij geeft 
daarna les in Rotterdam en 
vanaf 1843 is hij geneesheer-
directeur van de krankzin-
nigeninstituten te Zutphen en 
Delft. Overal waar hij komt, 
zorgt hij voor verbeteringen in 
de behandelingen van patiën-
ten. Hij bepleit het instellen 
van patronaten voor de pati-
enten die in de maatschappij 
terugkeren en die geen werk 
kunnen vinden. Patronaten 
zijn beschutte plekken met 
bescherming. 

Johannes Ramaer is mede- 
oprichter van de Nederlandse 
Maatschappij ter bevordering 

der Geneeskunst en een van de 
eersten, die een begin maakt 
met een indeling van geestes-
ziekten. 

In 1869 start hij in Den Haag 
een eigen praktijk als onafhan-
kelijk zenuwarts. Met behoud 
van deze praktijk wordt hij in 
1872 inspecteur der krankzin-
nigengestichten. Deze functie 
is betrekkelijk nieuw. Samen 
met zijn collega van Capelle, 
draagt hij bij aan de invoering 
van een nieuwe wet, waarbij 
willekeur van behandeling 
verdwijnt. Tot die tijd handelen 
de zenuwartsen immers naar 
eigen goeddunken. Nu wordt 
vastgelegd hoe dwang gebruikt 
mag worden. Bovendien wordt 
registratie in de klinieken ver-
plicht. Al met al draagt Ramaer 
bij aan een humanere zorg 

voor psychiatrische patiënten. 
Ook stimuleert Ramaer de 
bouw van paviljoenen. Hier 
kunnen patiënten verzorgd 
worden met inachtneming van 
hygiëne, toezicht en nieuwe 
vormen van zorg en verple-
ging. Die verpleging wordt on-
dersteund door de opkomende 
filosofie van de heilzame 
natuur. 
In die paviljoenen zijn waak- 
en slaapzalen en ruimten voor 
arbeidstherapie en ontspan-
ning. Dit in tegenstelling tot 
de gebruikelijke opsluiting 
van patiënten in veel gestich-
ten, waar ze dagenlang niets 
te doen hebben. Een van de 
nieuwste vormen van verple-
ging aan het einde van de 19e 
eeuw is de bedverpleging. Het 
blijkt een rustgevende werking 
te hebben.

Op 29 september 1926 vond de 
officiële opening plaats, maar 
al eerder was de kliniek in ge-
bruik. De Ramaer was de eerste 
kliniek of zenuwsanatorium in 
Nederland, waar mensen met 
psychiatrische en neurologische 
verschijnselen terecht konden 
zonder een rechterlijke mach-
tiging. Dat was uniek, want tot 
die tijd werden mensen alleen 
opgenomen als de rechter dat 
bepaalde. Ze werden ‘krank-
zinnig’ genoemd. Dat voor ons 
ouderwetse woord, was toen 
gebruikelijk. Maar als je op de 

Ramaer werd opgenomen, kreeg 
je dat stempel niet. De kliniek 
probeerde verwarde mensen te 
helpen, zonder dat ze ‘krankzin-
nig’ genoemd werden. 

Bij de opening sprak onder 
andere de voorzitter van 
het college van regenten, de 
86-jarige generaal F. de Bas. 
Het college van onbezoldigde 
regenten, vaak gepensioneerde 
heren, vormde het bestuur van 
de stichting Rosenburg waartoe 
de Ramaer behoorde. De Bas 
sprak over de verpleging van 

zielszieken en zenuwlijders. 
Hij vertelde dat deze kliniek 
een drievoudige taak had. Ten 
eerste, het opvangen van pati-
enten van wie verwacht werd, 
dat ze spoedig zouden genezen. 
Ten tweede, het bieden van 
een huiselijke omgeving, waar 
artsen hun patiënten konden 
observeren om een diagnose te 
stellen voor mogelijke verdere 
behandelingen. Ten derde, een 
plek voor crisissituaties voor 
personen die direct uit hun 
omgeving verwijderd moesten 
worden. Ze konden hier meteen 

terecht. Deze drie taken moes-
ten voorkomen dat patiënten 
verder ziek zouden worden. 
De kliniek bood plaats aan vijf-
tig mannelijke en vijftig vrouwe-

lijke patiënten. Verder zetelde 
het college van regenten in dit 
statige gebouw. Er was ook een 
laboratorium en er waren on-
derzoeks- en behandelkamers. 

Dinsdag 26 januari 2021 Dinsdag 26 januari 2021

De Ramaerkliniek met op de voorgrond siertuinen, 1925

Een van de hallen van de Ramaerkliniek De Ramaerkliniek voor de verbouwing, overloop op de bovenverdieping

De Ramaerkliniek Trappenhuis

e Ramaerkliniek, kortweg ‘de Ramaer’ genoemd, was tot en met de 
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Zo werd de Ramaer het centrum 
van de stichting Rosenburg. Het 
gebouw was ruim opgezet, met 
brede gangen, hoge plafonds en 
grote kamers. De architectuur 

werd alom geprezen. Volgens de 
Nieuwe Courant van 30 septem-
ber 1926 werd luxe vermeden, 
terwijl het gebouw wel architec-
tonische schoonheid uitstraalde. 

Zoals in veel ziekenhuizen, han-
teerde ook de Ramaer de klas-
sieke klassenindeling: 1e, 2e of 
3e klasse. De 1e klas patiënten 
betaalden het meest en ont-
vingen daar extra’s voor, zoals 
meer privacy en luxer eten. De 
grootste groep werd gevormd 
door de 3e klas patiënten, de 
minder vermogenden.

Een ander nieuwtje was het feit 
dat er geen gesloten afdelingen 
waren. Maar dat deed sommige 
juristen de wenkbrauwen fron-
sen. Ze stuurden hun cliënten 
dan liever niet naar de Ramaer. 
Het was mogelijk anoniem 
opgenomen te worden. Artsen 
en verpleegkundigen gingen 
daar vertrouwelijk mee om. 
Een voormalig verpleegkundige 
vertelde me eens, dat er ook 
af en toe beroemdheden en/of 
adellijke persoonlijkheden kwa-
men kuren. In de oorlog nam de 
Ramaer Joodse onderduikers 
op. Door verraad kwamen de 
nazi’s dat te weten en voerden 
hen allen weg. (Zie: De Haagse 
Tijden van 21 januari 2020 en 
31 maart 2020.) 
Na de oorlog pakte de Ramaer 
haar oude taken weer op. 
Maar andere inzichten leidden 
tot nieuwe vormen van zorg, 

behandelingen en therapieën. 
De hoge vlucht van het gebruik 
van medicijnen vanaf de jaren 
vijftig en zestig, vroeg om 
andere benaderingen. In de 
jaren zestig en zeventig verdwe-
nen de oorspronkelijke taken. 
Andere gebouwen verrezen op 
het terrein en de Ramaer werd 
een verblijfplaats voor chroni-
sche patiënten. Zij waren nu de 
bewoners van de Ramaer. 

In 1991 maakte ik kennis met 
dit bijzondere gebouw. Toen 
ik daar de eerste keer binnen 
stapte, schrok ik. Het was er 
donker en de geluiden klonken 
hol. Ik dacht nog: als je niet gek 
bent, word je dat hier wel. 
Maar al snel raakte ik aan het 
gebouw gewend en bewonderde 
de architectuur, die nu de uit-
straling had van vergane glorie. 
Er was al jaren geen onderhoud 
aan het gebouw gepleegd en 
soms liepen de muizen door de 
gangen en in de kamers. Boven-
dien woonden er nu méér dan 
honderd mensen in het gebouw, 
waardoor er minder privacy 
was. 
In 1993 kwam Erica Terpstra 
als lid van de Tweede Kamer 
het gebouw bezoeken. Ze was 
samen met de toenmalige 

directie verontwaardigd over de 
huisvesting. De situatie kreeg 
landelijke aandacht. Daarna 
werden er concrete plannen 
gemaakt om het gebouw af 
te breken. Dat gebeurde eind 
jaren negentig. Alle bewoners 
verhuisden naar andere locaties. 
Ik was erbij toen de bewoners 
uit de Ramaer kwamen en met 
bussen vertrokken. 
Hoewel ik geregeld de bewoners 
van de Ramaer had bezocht, zag 
ik toch ook veel nieuwe gezich-
ten. Kennelijk was er toch meer 
woonruimte dan ik had gedacht. 
Later sprak ik met enkelen 
over hun nieuwe woonplaats. 
De meesten misten de ruimte 
die ze in de Ramaer hadden. 
In de lange brede gangen was 
het immers plezierig om heen 
en weer te lopen. Het duurde 
even voordat ze aan hun nieuwe 
woonplaatsen gewend waren. 
Meer lezen? Zie: C. van Straten, 
(2015) Een wereld die er niet 
meer is. De stichtingen Rosen-
burg en Bloemendaal in de 
oorlogsjaren. De Graaff Utrecht. 
Verkrijgbaar bij het Loosduins 
museum en bij de uitgever. 

Corry van Straten,  
voormalig geestelijk verzorger 
cvanstraten@planet.nl

Dokter Johannes Nicolaas Ra-
maer leeft van 1817 tot 1887. 
Na zijn studie medicijnen in 
Utrecht en promotie in Gro-
ningen, verblijft hij geruime 
tijd in het buitenland. Hij geeft 
daarna les in Rotterdam en 
vanaf 1843 is hij geneesheer-
directeur van de krankzin-
nigeninstituten te Zutphen en 
Delft. Overal waar hij komt, 
zorgt hij voor verbeteringen in 
de behandelingen van patiën-
ten. Hij bepleit het instellen 
van patronaten voor de pati-
enten die in de maatschappij 
terugkeren en die geen werk 
kunnen vinden. Patronaten 
zijn beschutte plekken met 
bescherming. 

Johannes Ramaer is mede- 
oprichter van de Nederlandse 
Maatschappij ter bevordering 

der Geneeskunst en een van de 
eersten, die een begin maakt 
met een indeling van geestes-
ziekten. 

In 1869 start hij in Den Haag 
een eigen praktijk als onafhan-
kelijk zenuwarts. Met behoud 
van deze praktijk wordt hij in 
1872 inspecteur der krankzin-
nigengestichten. Deze functie 
is betrekkelijk nieuw. Samen 
met zijn collega van Capelle, 
draagt hij bij aan de invoering 
van een nieuwe wet, waarbij 
willekeur van behandeling 
verdwijnt. Tot die tijd handelen 
de zenuwartsen immers naar 
eigen goeddunken. Nu wordt 
vastgelegd hoe dwang gebruikt 
mag worden. Bovendien wordt 
registratie in de klinieken ver-
plicht. Al met al draagt Ramaer 
bij aan een humanere zorg 

voor psychiatrische patiënten. 
Ook stimuleert Ramaer de 
bouw van paviljoenen. Hier 
kunnen patiënten verzorgd 
worden met inachtneming van 
hygiëne, toezicht en nieuwe 
vormen van zorg en verple-
ging. Die verpleging wordt on-
dersteund door de opkomende 
filosofie van de heilzame 
natuur. 
In die paviljoenen zijn waak- 
en slaapzalen en ruimten voor 
arbeidstherapie en ontspan-
ning. Dit in tegenstelling tot 
de gebruikelijke opsluiting 
van patiënten in veel gestich-
ten, waar ze dagenlang niets 
te doen hebben. Een van de 
nieuwste vormen van verple-
ging aan het einde van de 19e 
eeuw is de bedverpleging. Het 
blijkt een rustgevende werking 
te hebben.

Op 29 september 1926 vond de 
officiële opening plaats, maar 
al eerder was de kliniek in ge-
bruik. De Ramaer was de eerste 
kliniek of zenuwsanatorium in 
Nederland, waar mensen met 
psychiatrische en neurologische 
verschijnselen terecht konden 
zonder een rechterlijke mach-
tiging. Dat was uniek, want tot 
die tijd werden mensen alleen 
opgenomen als de rechter dat 
bepaalde. Ze werden ‘krank-
zinnig’ genoemd. Dat voor ons 
ouderwetse woord, was toen 
gebruikelijk. Maar als je op de 

Ramaer werd opgenomen, kreeg 
je dat stempel niet. De kliniek 
probeerde verwarde mensen te 
helpen, zonder dat ze ‘krankzin-
nig’ genoemd werden. 

Bij de opening sprak onder 
andere de voorzitter van 
het college van regenten, de 
86-jarige generaal F. de Bas. 
Het college van onbezoldigde 
regenten, vaak gepensioneerde 
heren, vormde het bestuur van 
de stichting Rosenburg waartoe 
de Ramaer behoorde. De Bas 
sprak over de verpleging van 

zielszieken en zenuwlijders. 
Hij vertelde dat deze kliniek 
een drievoudige taak had. Ten 
eerste, het opvangen van pati-
enten van wie verwacht werd, 
dat ze spoedig zouden genezen. 
Ten tweede, het bieden van 
een huiselijke omgeving, waar 
artsen hun patiënten konden 
observeren om een diagnose te 
stellen voor mogelijke verdere 
behandelingen. Ten derde, een 
plek voor crisissituaties voor 
personen die direct uit hun 
omgeving verwijderd moesten 
worden. Ze konden hier meteen 

terecht. Deze drie taken moes-
ten voorkomen dat patiënten 
verder ziek zouden worden. 
De kliniek bood plaats aan vijf-
tig mannelijke en vijftig vrouwe-

lijke patiënten. Verder zetelde 
het college van regenten in dit 
statige gebouw. Er was ook een 
laboratorium en er waren on-
derzoeks- en behandelkamers. 
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Ik werd een paar keer meege-
nomen naar een kledingwinkel, 
om een officieel pak aange-
meten te krijgen. En mij werd 
verteld dat ik een mandje kreeg 
met confetti om over de bruid 
heen te strooien. Ik zou dus 
vooroplopen en er waren twee 
bruidsmeisjes die de sleep van 
de bruid zouden tillen. 
Na lang wachten was de grote 
dag aangebroken. Eerst werden 
we met een auto naar het stad-
huis gereden. En na afloop van 
de plechtigheid, was het zover; 
bij het verlaten van het stadhuis 
mocht ik m’n gang gaan met de 
confetti. Ik gooide een flinke 
hand daarvan in de richting van 
de bruid, maar het waaide nogal 
hard – het was februari – en 

bijna alle confetti werd hoog de 
lucht in geblazen. Ik besloot om 
de rest van de confetti voor een 
beter moment te bewaren. 

Mijn kans kwam na de kerk-
dienst. Bij het verlaten van de 
kerk liep het bruidspaar over 
een uitgerolde loper en ik wierp 
een flinke hand snippers over 
m’n schouder naar de bruid. 
Maar plotseling kwam er een 
woedende koster aangelopen: 
“Stop daarmee! Zo meteen is 
hier een begrafenis en daarvoor 
moet ik al die confetti weer gaan 

opvegen!” Jammer dan. Ik vroeg 
me af of er nog wel een moge-
lijkheid tot strooien zou zijn en 
die was er inderdaad. Het was 
zelfs de beste gelegenheid: bin-
nen, in het huis van de ouders 
van de bruid, waar die avond 
een diner en een feest zouden 
zijn. Ik liep voorop, de trap op, 
draaide me om en strooide weer 
een hand confetti. Maar weer 
kwam er een kink in de kabel, 
namelijk de moeder van de 
bruid. Ze was boos: “Niet doen 
met die confetti! Er ligt een 
vloerbedekking waar ik dat heel 

moeilijk uit kan krijgen, en ik 
voel er niets voor om alles er op 
m’n knieën uit te plukken.” 

Meer kansen kreeg ik niet en zo 
hield ik in het mandje, dat toch 
al niet zo groot was, nog flink 
wat snippertjes over. Een kleine 
teleurstelling op deze verder 
prachtige dag.

Tijdens het feest in de avond 
werden er nog diverse foto’s 
gemaakt. Op een ervan sta ik 
met een van de bruidsmeisjes, 
als een bruidspaar gearmd. 
Ik met de hoge hoed van m’n 
oom in m’n handen, en zij met 

het bruidsboeket. Het andere 
bruidsmeisje was familie van 
de bruid, zoals ik familie was 
van de bruidegom. Maar van 
het bruidsmeisje met wie ik op 
de foto sta, heb ik nooit meer 
iets gehoord. Na ruim 65 jaar 
wil ik dan toch wel eens kijken 
of ik haar nog kan terugvinden. 
Ik weet echter weinig van haar, 
alleen haar bijzondere naam: 
‘Riwa’. En ze woonde waar-
schijnlijk in Den Haag. Verder 
hoop ik dat de foto wat aankno-
pingspunten kan geven.

F. van Wensen
f.van.wensen@zonnet.nl

oor een klein jongetje is het een hele eer om bruidsjonker te zijn. Maar 
soms loopt het anders dan verwacht. Op een avond omstreeks de 
jaarwisseling 1954/1955, werd ik door mijn ouders ‘s avonds wakker 

gemaakt. De jongste broer van mijn moeder ging trouwen en het aanstaande 
bruidspaar had voorgesteld om mij als bruidsjonker te vragen. Nog diezelfde 
avond, vroegen mijn ouders aan mij of ik dat leuk zou vinden. Ik was een jaar of 
zeven en hoefde daar niet lang over na te denken; ik was er erg trots op.

V

De teleurstelling van 
een bruidsjonker 

Bruidsmeisje Riwa aan de arm van Flip

Zinkwerf 45 |  2544 EC |  Den Haag |  www.hennink.info

BEL VOOR ADVIES
(0900)0105

(lokaal tarief)

Vaillant HR ketel 
mét thermostaat

Wij werken voor o.a.: Particulieren, bedrijfspanden, winkels & scholen en woningportefeuilles

De Vaillant combi hr-ketel combineert 
hoge kwaliteit, minimaal verbruik en 
optimaal warmtecomfort. 

Bel onze experts 
voor advies!

Jaarlijks zijn er nog altijd honderden slachtoffers van 
koolmonoxidevergiftiging. Om dit tegen te gaan mogen vanaf 2022 
alleen nog gecertificeerde bedrijven met vakbekwame monteurs 
werkzaamheden verrichten aan cv-ketels, geisers en gashaarden. Dit zal 
in de loop van 2021 ingesteld worden in de ‘Gasketelwet’. 

Hennink Installatietechniek loopt hierop 
vooruit en heeft al zijn buitendienstmonteurs 
het certificaat afgelopen december al laten 
behalen. Een fijn idee dat alleen vakbekwame 
installatiemonteurs de werkzaamheden aan uw 
(gas)verbrandingsinstallaties zullen uitvoeren. 

• Complete verbouwingen • Timmerwerkzaamheden • Dakreparaties
• Pleisterwand afwerking • Tegelwerkzaamheden • Technisch onderhoud
• Eindschoonmaak • Storingsdienst • Totaalinstallateur • Witgoed vervangen 
• Warmtepomp • Loodgieter • Mechanische ventilatie •  Badkamer • Sanitair 
• Elektra • Keukens • CV nieuw / reparatie • Duurzame oplossingen   

Vaillant 

HR ketel 

nu vanaf 

€1595,-

instal lat ietechniek b.v.
TOTAALINSTALLATEUR

va
kb

ekw
ame installatiemonteurs

 woningwet en bouwbeslu
it

CO-CERTIFICERING

Verplichte Certificering is behaald volgens CO-certificering woningwet en bouwbesluit.

Hennink CO-gecertificeerd

“Bij het verlaten van het stadhuis mocht 
ik m’n gang gaan met de confetti.”

Dinsdag 26 januari 2021
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In elke editie van De Haagse Tijden stapt 
autojournalist John Vroom weer even in een 
auto die vroeger door Den Haag reed.
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In de jaren ’60 
waren vrouwen 
en auto’s nog  
onlosmakelijk 
met elkaar 
verbonden in 
promotie- en 
reclame-uitingen 
en geven nu een 
nostalgische blik 
op het tijdsbeeld 
van toen. 

Beauties of the Sixties (42) John Vroom (autojournalist)

Alfa Romeo GTV

Tja, wat een beauty was die GTV. 
Natuurlijk ontworpen door de 
Italiaanse designer Giugiaro. 
Deze 3-deurs 4-zits Coupé ver-
scheen in 1974 met als naam GT 
en een 1.8 liter benzinemotor, 
maar die werd in 1976 vervan-
gen door een 1.6 liter en 2.0 
liter motor, waarbij de laatste 
werd aangeduid als GTV, wat 
genoteerd stond in de ventilatie-
roosters en bovendien herken-
baar was aan de verchroomde 
sierlijst over de breedte van de 
grille. Mooie scherpe Coupé–lij-
nen. Fraai front met een stoer, 
maar toch elegante lichtpartij. 
Ook een stijlvolle raampartij van 
de zijkant gezien en een strakke 
achterkant met derde deur. En 

dan het interieur, ook een genot 
voor de liefhebber van Itali-
aans design. Afgezien van het 
stijlvolle en sportieve meubilair, 
is het eerste dat opviel de forse 
toerenteller vlak voor de neus 
van de bestuurder als enige 
klok, naast een klein analoog 
klokje. De overige meters, zoals 
de snelheidsmeter, zaten naar 
rechts boven het middenconso-
le. Aan het dashboard zag je al 
dat in die periode de wat vier-
kante vormgeving zijn intrede 
al had gedaan. Mooi vond ik de 
kleine details, zoals de draai-
knop in de portieren waarmee 
je de tochtraampjes opendraai-
de. Ook een fraai detail vond ik 
het Alfa logo dat op de achter-

kant van de buitenspiegel was 
toegepast of de hoofdsteunstan-
gen die in hout waren uitge-
voerd. Verrassend was dat de 
achterbank zelfs geschikt was 
voor niet al te grote volwas-
senen. Voor een Coupé model 
had deze GTV een behoorlijke 
bagageruimte. Een groot genot 
was het starten van deze GTV. 
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John Vroom
johnvroom@planet.nl
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die BMW met instap 
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te laat remmen en je 
kon gelijk door richting 
begraafplaats Oud Eik en 
Duinen.
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De komende periode zie en hoor je onderstaande programma’s bij Omroep 
West. Daarnaast houden we je natuurlijk altijd op de hoogte van al het nieuws.

89.3 Radio West maandag t/m vrijdag 
06.00 uur   West Wordt Wakker
Nieuws uit de regio en van daarbuiten, met Tjeerd Spoor en Jorinda Teeuwen.

10.00 uur   Aan de Bak
Gezellige muziek, spelletjes en een bak koffi e met Patrick van Houten. 

12.00 uur   Muijs in de Middag
Lunchprogramma met sport-, media- en cultuurnieuws, met Bas Muijs.
14.00 uur   Muziek aan Zee
Marjolein Visser draait heerlijke muziek.
16.00 uur  West komt Thuis (tot 19.00 uur, dan non-stop muziek) Justin 
Verkijk neemt de dag met je door; wat heb je gemist?

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

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

14.00 uur   Radio West Sport (tot 18.00 uur, dan non-stop muziek). 
Gevarieerd programma met onder meer sport. 

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

09.00 uur   Muziek van alle Tijden (herhaling om 18.00 uur)
Pieter Kuipers draait muziek op verzoek.

10.00 uur   UIT! 

12.00 uur   Adres Onbekend (tot 14.00 uur, daarna non-stop muziek).
Zoektochten naar uit het oog verloren bekenden, met Ron Kas.

TV West maandag t/m vrijdag 
Dagprogramma’s vanaf 17.00 uur: (daarna herhalingen)

ma: FRITS! Onderneemt in Coronatijd Frits Huffnagel 
brengt experts samen met ondernemers in coronatijd.

di:  Team West Opsporingsprogramma.

      Ernst’s Onderwater Wereld Over de natuur in ZH.

wo: Eruit op de Buis Deze week een rondleiding door  
het Boomkwekerijmuseum in Boskoop (27/1).

        Eerste hulp bij Eenzaamheid: portretten van mensen 
over eenzaamheid in Den Haag.

do: Anderhalve meter Sessies met Fred Zuiderwijk. 

vr:    Een Liedje voor Jou Met pianist Gregor Bak en 
sopraan Francis van Broekhuizen.

17.30 uur   TV West Nieuws             17.45 

17.45 uur   Weer met Huub  Met Huub Mizee.

TV West zaterdag
07.30 uur   TV West Weekoverzicht

17.00 uur   Westdoc: Lang Leve World Forum: documentaire over de 
geschiedenis van het World Forum The Hague (30/1).

17.55 uur   Eerste hulp bij eenzaamheid

TV West zondag
09.00 uur    Hoop & Leven De universele kerk van Gods Rijk.

09.30 uur   Residentie Orkest Concerten, met deze week Dvorák 8 (31/1)

10.00 uur   Westdoc: Haagse Beat Reunie (deel 3) Optredens van 
artiesten uit de Haagse muziekgeschiedenis.

Alle programma’s op TV West worden herhaald. 
Kijk voor alle exacte uitzendtijden op Omroepwest.nl 
of in de gratis Omroep West app.

Deze week bij

westwest

(daarna herhalingen)

Frits Huffnagel 
brengt experts samen met ondernemers in coronatijd.

 Over de natuur in ZH.

Deze week een rondleiding door  

: portretten van mensen 

met Fred Zuiderwijk. 

            17.45 

De jeugdherberg in 
vroegere tijden

et idee kwam in 1912 van de Duitser Richard Schirrmann, 
met als doelstelling dat jongeren konden ‘wandern’, dus 
trekken van de ene naar de andere plaats en dan tegen 

geringe kosten konden overnachten. In Nederland kwam er toen 
de NJHC (Nederlandse Jeugdherbergcentrale) en zo ontstonden 
er toen in het hele land de jeugdherbergen – Ockenburg in Den 
Haag was in Nederland het mooiste gebouw. 

Een jeugdherberg was dus bedoeld voor 
de ‘trekkers’ die lopend of fietsend door 
het land reisden, dus niet gemotoriseerd; 
zelfs een bromfiets was taboe. Met een 
trekkerskaart was je overal welkom. Deze 
werd in iedere jeugdherberg steeds afge-
stempeld, dat was voor pa en ma een mooi 
middel ter controle. De beheerders van de 
Jeugdherberg waren de jeugdherberg- 
ouders, die je ook als ‘vader’ en ‘moeder’ 
moest aanspreken(!). Bij het avondeten 
werd de corvee ingelast. Iedereen moest 
dan helpen met schoonmaken, afwassen 
etc. Ik herinner me dat je slechts ƒ 4,25 
voor een nacht betaalde. Dit was inclusief: 
avondeten, thee ’s avonds, overnachten 
en ontbijt. Voor de echte liefhebbers was 
er vaak ook een trekkerskeuken, waar je 
zelf je avondmaal kon bereiden. Het hele 
gebeuren ademde nog de invloed van de 
AJC (Arbeiders Jeugdcentrale) van vóór 
de oorlog, waar toen de jeugd ‘op kamp’ 
ging en heel idealistisch niet rookte en 

dronk – althans dat werd men geacht te 
doen – maar wél aan volksdansen e.a. 
gedaan werd. In de jaren vijftig waren er 
nog jeugdherbergouders die de avond met 

muziek opluisterden en vaak ook tochten 
in de omgeving organiseerden. Het was in 
ieder geval reuze gezellig; door het cor-
vee-gebeuren maakte je snel contact met 
anderen, maar uiteraard waren de slaap-
zalen voor jongens en meisjes toentertijd 
snel gescheiden.                                                                                                                    

Zo was het dus in Nederland. In het 
buitenland was het door het ontbreken 
van een AJC minder ‘kinderlijk’, daar was 
er meer het hotel-idee. Na de jaren vijftig 
kon ik in 1965 gewoon met de Kaptein 
Mobylette bromfiets de jeugdherbergen in 
Frankrijk aandoen en later, in 1971, zelfs 
met de auto. In dat jaar gingen mijn vrouw 
en ik met een primitieve tent naar Frank-
rijk op vakantie. Voor de zekerheid had-
den we nog onze trekkerskaart. Dat kwam 
een keer goed uit, daar het goot van de 
regen. We deden een jeugdherberg aan en 
toen de baas onze trouwringen zag, vroeg 
hij of we getrouwd waren. We antwoord-
den bevestigend, maar dat we ons voor 
deze nacht gewoon konden aanpassen. 
“Niets daarvan!” En we kregen waarachtig 
een kamer voor ons tweeën toegewezen. 
Twee dagen later waren we in Duitsland, 
waar we – alweer door het slechte weer – 
ook een ‘Jugendherberge’ bezochten. Daar 
dit een kast van een huis was en bijna leeg, 
waagde ik – met het gebeuren in Frankrijk 
voor ogen – te vragen: “Entschuldigung, 
wir sind verheiratet, könnten wir…?” 
Verder kwamen we niet, want we werden 
onderbroken door het antwoord: “Das ist 
verboten!” Duidelijk was dan het verschil 
tussen Frankrijk en Duitsland…

Harry van der Stap
stap@ziggo.nl 

H

Ockenburg, jeugdherberg, 1980. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Ockenburg, kampeerterrein, 1964. Foto: Stokvis,  
collectie Haags Gemeentearchief
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Leuk online spel om te spelen met de (klein)kinderen!

Het Haags Gemeentearchief 
daagt alle basisschoolkinderen 
uit om mee te doen aan een 
nieuw online lesspel, waarin 
je ongemerkt een heleboel te 
weten komt over Den Haag.
Door de maatregelen tegen het 
Coronavirus kan ook het Haags 
Gemeentearchief haar bestaande 
onderwijsprogramma’s momen-
teel niet aanbieden. Daarom 

heeft het archief een online lesspel ontwikkeld, speciaal voor basisschoolkinderen uit 
Den Haag. Het lesspel is geen schoolles, maar ook niet helemaal een spel, want onge-
merkt komt de leerling een heleboel te weten over Den Haag, de stad waarin hij of zij 
woont. Aan de hand van zes laagdrempelige opdrachten duikt het kind vanuit het eigen 
huis in het archief van Den Haag. Veel kinderen zitten dag in dag uit thuis en vinden 
het vast leuk om ter afwisseling eens een online spel te spelen met hun (groot)ouders. 
Mocht u uit veiligheidsoverwegingen uw (klein)kinderen niet zien, dan kunt u ze ook 
het spel laten spelen en telefonisch de antwoorden bespreken. Leuk om verhalen over 
vroeger op die manier te delen! 

Meer informatie via www.haagsgemeentearchief.nl

Films
 
Het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) biedt een  
onafhankelijke en inspirerende plek waar publiek en professionals terecht kunnen 
voor een pluriform aanbod documentaires van hoge kwaliteit. Pluriform wat betreft 
vorm en inhoud, maar ook wat betreft (culturele) achtergrond van de maker. 
Op de site idfa.nl bekijkt u gratis een selectie van films die bij IDFA hebben gedraaid. 

Flower Punk
De kleurrijke, excentrieke bloemsculpturen zijn de 
opvallende blikvangers in dit portret van de Japanse 
kunstenaar Azuma Makoto. Hij kwam naar Tokio met 
zijn punkrockband, om vervolgens door een baan 
bij een bloemenmarkt de expressieve en emotionele 
kracht van bloemen te ontdekken. Over muziek en bloe-
men zegt hij nu: “Ik kan ze allebei gebruiken om mezelf 
uit te drukken.” Dat nieuwe pad was aanvankelijk 
moeilijk, maar samen met een vriend die fotograaf is 
creëerde hij het brutale, tikkeltje absurde en soms ook 
humoristische bloemenoeuvre waarmee hij wereldwijd 
bekend werd. Afgewisseld met beelden uit zijn op een 
laboratorium lijkende atelier, opnamen van spectacu-
laire eerdere projecten en een levendig bezoek aan zijn 
familie in het landelijke Fukuoka vertelt hij wat hem beweegt. Zijn bloemen gingen 
omhoog naar de hemel en omlaag in de diepzee, maar hij denkt vooral terug aan de 
grote indruk die de kernramp van Fukushima op hem maakte, en aan bloemen als een 
reflectie op natuur en vergankelijkheid, leven en dood.

Askoo                                                                                                                                                          
We zien een stoffige, hete vlakte. Aan de zinderende horizon sjokken dromedarissen 
van oost naar west. In voice-over vertelt de verweerde dromedarishoeder Kannar 
hoe hij op jonge leeftijd van zijn vader een dromedaris cadeau kreeg, die praktisch 
tegelijkertijd met hem geboren was. De naam van de dromedaris is Askoo, wat gazelle 
betekent. Kannar betekent sterk en slim. De twee zijn tot elkaar veroordeeld als 

Kaïn en Abel. Kannar hoedt 
zijn kudde in de gortdroge 
woestijn van Beloetsjistan, 
op de grens tussen Iran en 
Pakistan, waar alleen de 
wind het lome gebrul van de 
dromedarissen overstemt. 
Tijdens de lange, eentonige 
dagen en nachten is Askoo 
zijn enige gesprekspartner. 

De paar keren dat Kannar verdwaalde, bracht zij hem terug. Maar terwijl Askoo kalm 
haar groen herkauwt, moppert Kannar op het onverstoorbare dier, dat hem al zo veel 
jaren trouw gezelschap houdt onder zijn bescheiden beschutting van tentdoek. Als 
kijker voel je alras het zand tussen je tanden knarsen. En naarmate het verhaal van 
Kannar vordert, bekruipt je het ongemakkelijke gevoel dat Askoo misschien niet zo 
dom is als haar meester wil doen geloven.

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.

Oppepper: Even lachen met Sjaak & Co!

Kijk elke woensdagavond vanaf 20.00 uur 
mee naar de leuke, humoristische live-
gesprekken tussen Sjaak Bral en bekende 
Hagenaars en Hagenezen. Sjaak behandelt 
zijn nieuwste columns, gaat in gesprek over 
actualiteiten en literatuur en natuurlijk is er 
muziek. Ook is er ruimte om zelf in gesprek 
te gaan met Sjaak. Hoe heeft Sjaak 2020 
beleefd, wat is zijn favoriete boek of wat is 
Sjaaks grootste guilty pleasure? 

Meer informatie via www.bibliotheekdenhaag.nl

Boeken

Mijn ontelbare identiteiten – Sinan Çankaya
‘Wat willen jullie dat ik zeg?’ vraagt Sinan Çankaya als 
hij wordt uitgenodigd om te spreken op het veertigjarige 
jubileum van zijn oude middelbare school. De uitnodi-
ging creëert een opening waar vergeten herinneringen 
uit zijn jeugd en middelbareschooltijd zich doorheen 
wurmen. Zonder zichzelf te sparen beschrijft Çankaya in 
Mijn ontelbare identiteiten hoe moeilijk hij het vindt om 
een eigen verhaal te vertellen tegen de achtergrond van 
de debatten over integratie, cultuur en racisme. Steeds 
laveert hij tussen wortelen en willen vluchten, tussen 
‘wij’ en ‘zij’, tussen straat en school, tussen een erbij en 
er niet bij horen, tussen ongebreideld individualisme en 
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van migranten. Reflecterend op loyaliteit, ontheemding en vooral de zoektocht naar een 
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‘t Hooge Nest – Roxane van Iperen
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belandt met het laatste transport in Auschwitz, samen 
met de familie Frank. ‘t Hooge Nest is een verhaal over 
moed, verraad en menselijkheid in barbaarse tijden, 
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Blijf lekker thuisBlijf lekker thuis 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

Nu de lockdown is afgekondigd, kunt u het beste zoveel mogelijk thuisblijven. 
Naast het lezen van een goed boek of bekijken van een inspirerende film, bieden vele organisaties hun (culturele) diensten 

ook online aan. De redactie van De Haagse Tijden deelt enkele tips met u. 
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Het lettertijdperk
Het is al weer honderd jaar 
geleden dat het Haagse tram-
bedrijf NV Haagsche Tramweg 
Maatschappij in Den Haag ge-
confronteerd werd met tal van, 
door particuliere ondernemers 
ontwikkelde autobuslijnen. De 
zeer Spartaanse en verre van 
betrouwbare busvoertuigen 
joegen de passagiers overigens 
weer snel de tramwagens in. 
Omdat wettelijke bepalingen in 
die tijd ontbraken door de niet 
verwachte komst van autobus-
sen, rustte er een zware last op 
de HTM die verantwoordelijk 
was voor het vervoer in Den 
Haag en omstreken en al een 
concessie had sinds 1887. Na 
afloop van die concessie in 1927 
werd de HTM een gemengd 
bedrijf en trok de gemeente Den 
Haag de lokale vergunningen 
in en verdwenen de particu-
liere vervoerders uit Den Haag. 
In eerste instantie werden de 
lokale lijnen van een lijnnum-
mer voorzien en de interlokale 
lijnen van een letter. Vanaf 1927 
waren alle buslijnen voorzien 
van een letter, en de tramlijnen 
van een cijfer.

De eerste bussen
De eerste bussen die de HTM 
aanschafte waren van het 
fabricaat Scemia Pennock. Pen-
nock was een Haags bedrijf dat 
zorgde voor de opbouw van 
het Scemia-chassis. Je kunt het 
je niet voorstellen maar deze 
bussen waren nog niet voorzien 
van deuren bij de ingang zodat 
wind, regen en ziektekiemen 
voor de ongelukkige wagen-
voerder en zijn passagiers vrij 
spel hadden. Vanaf 1926 werd 
gekozen voor bussen van het 
merk Minerva uit Amsterdam. 
Van dit type zou de HTM veel 
wagens aanschaffen, hoewel ook 
dit materieel veel last had van 
kinderziektes.  

Kromhoutbus
We maken even een sprongetje 
in de tijd en komen dan terecht 
in 1936, wanneer de HTM 
voor het eerst in zee gaat met 
carrosseriebouwer Verheul, 
die bussen 1-15 levert op een 
Kromhout-chassis. Zij kwamen 

vast in dienst op lijn T. Veel bus-
sen uit deze serie zijn na de 2e 
wereldoorlog niet teruggekeerd 
uit Duitsland en Rusland. De 
wagens die wel terugkwamen 
deden nog vele jaren dienst, 
uiteraard na een grondige res-
tauratie.

‘Kikkers’ 
In de jaren 1949-1959 werd 
weer een ander type bus in 
Den Haag geïntroduceerd, 
in een nieuwe kleurstelling: 
groene wagenbak en dak met 
gele raampartijen. Ze waren 

van het fabricaat AEC-Verheul 
en kregen vanwege hun kleur 
en uiterlijk al snel de bijnaam: 
‘kikkers’. Ook deze serie begon 
zijn loopbaan op lijn T, later uit-
gebreid met lijn R. Vanaf 1957 
werd de hele serie voorzien van 
nieuwe kleuren: de bekende 
ivoorgeel/groene huisstijl die 
tot de komst van de wijnrode 
bussen in 1966 zou worden 
gehandhaafd. Een groot deel 
van deze bussen heeft na afvoer 
bij de HTM nog een tweede 
leven gekregen bij de Gelderse 
tramwegen.

Lijn H - concertbuslijn
De laatste busfoto van dit artikel 
betreft bus 39 die dienst doet 
op lijn H, op 21 juni 1951 aan 
het eindpunt Tortellaan. Lijn H 
was een speciale concertbuslijn 
die de Vogelwijk verbond met 

het toeristische Scheveningen. 
De bus filmt het historische 
eindpunt Scheveningen Zeebad. 
Leuk is nog even te melden dat 
dit de laatste (Kromhout)bus-
sen waren met de motor naast 
de bestuurder. Dat betekende 
dus naast een enorm lawaai en 
schakelen met een grote pook, 
een enorme motorkap bij bin-
nenkomst waarop de kaarthou-
der en geldbak van de chauffeur 
bevestigd waren. De volgende 
serie bussen zou worden 
voorzien van een zogenaamde 
‘underfloormotor’.

Einde lettertijdperk
In november 1955 was het ge-
daan met de lijnletters en ging 
de HTM over op het nummeren 
van de buslijnen, feitelijk het 
hoofdonderwerp van dit artikel. 
Reden was de enorme toename 
van buslijnen en het vervangen 
van een aantal tramlijnen door 
buslijnen waardoor het alfabet 
niet langer toereikend was. 
Vanaf 1 november verschenen 
op de bussen, gedurende een 
jaar, borden met zowel het let-
ter als lijnnummer. 

Tenslotte een pamflet verspreid 
door de HTM om het publiek 
eigen te maken met de verande-
ringen in de nummering van de 
buslijnen.

Ruurd Berendes 
r.berendes@ziggo.nl      

Haagse buslijnen in het lettertijdperk
e Haagse tram spreekt tot de verbeelding van vele Hagenaars en deze 
krant heeft al regelmatig over dit fenomeen bericht. De ontwikkeling van het 
Haagse busbedrijf is echter net zo interessant en heeft uw schrijver altijd 

net iets meer aangesproken. Ik heb al eens een artikel gemaakt over de geel/groene 
bus en de opvolger, de wijnrode bus. Deze keer wil ik het eens hebben over de 
Haagse buslijnen die als letter begonnen en in 1955 werden omgezet naar lijncijfers.

D

Minervabus 23 van lijn K aan de Nachtegaalllaan. De chauffeur in een keurig uniform met pet en 
rijbroek gestoken.     

Minervabus 27 uit de serie 15-28 van lijn L in de Haagse Waldorpstraat. Leuk is het reservewiel achter 
het voorwiel en de houten richtingaanwijzers.

Kromhoutbus 7 aan het beginpunt van lijn P (Grote Markt) op 26 april 1947.

Kikker 81 op de Melis Stokelaan doet dienst op lijn R op 17 september 1951.

Bus 39 op de Tortellaan. Foto: P. van Gaart.

“Lijn H was een speciale concertbuslijn 
die de Vogelwijk verbond met het 
toeristische Scheveningen.”
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A F S F E E R A F N A F

L E T A R D N E K O K L

A B A K K E R T N I E S

A U T K R V N E E V A E

R L I E A O T T E R D G

Z D O L I S N N U L I N

E E N D Z S S K A O E A

N R S R Z D R N E M H G

L B C A A W S E O L K O

Y A H G R A A K V L A K

S A E E J T N A A L W J

T N F R E I E Z N M Z E

In elke editie van De Haagse Tijden 
kunt u verschillende puzzels maken. 
Mocht u de oplossingen weten van 
de puzzels op deze pagina, dan 
maakt u kans op een leuke prijs! 

Onder de inzenders verloten we 
drie waardebonnen van 15, 10 en 5 
euro, te besteden bij Comfortland. 
U kunt de oplossing mailen naar 
puzzel@dehaagsetijden.nl. 
Dit kan tot uiterlijk 4 februari ‘21.

Wij feliciteren de prijswinnaars van de vorige editie:
1. Mia Galjé, Den Haag
2. Rens ter Veen, Delft
3. Frans Mokveld, Delft

Oplossingen vorige editie: 
Woordzoeker: Afvalsysteem, Sudoku: 9 - 4, Kruiswoord: Asperge

Puzzel & Win! 
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KRUISWOORDPUZZEL

KADOBON
Inwisselbaar bij comfortland.nl

€

3

MAAK NU EEN AFSPRAAK

The Good Life Vision
Willem Royaardsplein 12, 2597 GS Den Haag
070-88 777 26  -  www.thegoodlifevision.com

NIEUWE BRIL NODIG?

5 2
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5 1 7
9 1 5 4 8
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6 7 8
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5 7
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SUDOKU

ZWEEDSE PUZZEL
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Verticaal: 
1 herkauwer;  
2 interval;  
3 voorzetsel;  
4	 uitroep	van	afkeer;	 
5 vorstentitel;  
6 onderricht;  
7 populaire groet; 
9 computergeheugen;  
10  eenheid van trilling 

per seconde; 
12 vlaskam;  

15 hemellichaam;  
16 bakplaats;  
19 Greenwichtijd;  
21 metaal;  
22 vleesgerecht;  
23 nimmer;  
24 pl. in Spanje;  
26 korte tijd;  
28 kreet;  
31 rubbersoort;  
32 pit;  

33 melkklier;  
34 aardgeest;  
37 pers. vnw.;  
41 opschudding;  
42 Europese hoofdstad; 
44 heldere ster;  
45 Engelse titel;  
47 slaapje;  
49 deel v.h. oor;  
51 public relations;  
52 als boven.

Horizontaal:  
1 bult; 7 berg;  
8 riv. in Noord-Brabant;  
10 vogel;  
11 riv. in Duitsland;  
13 vogelproduct;  
14 boom;  
16 ondernemingsraad;  
17 pers. vnw.;  
18 snelle trein;  
20 te koop; 22 ketting;  
24 cerium;  
25 jaargetijde;  
27 tamelijk;  
29 Engels café;  
30 of iets dergelijks;  
31 gerief; 33 dom;  
35 bijbelse stad;  
36 eigendom;  
38 zoon;  
39 soort hert;  
40 titel; 42 niet even;  
43 radon;  
45 schoolonderzoek;  
46 kleine hoeveelheid;  
48 voorheen;  
50 veevoer;  
52 nakomeling;  
53 balspel.
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Dinsdag 26 januari 2021



pagina 16 De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

JA, ik neem een abonnement 
of geef er een cadeau. U ontvangt dan 
iedere 14 dagen de krant in de 
brievenbus.
Ik maak het bedrag over op 
NL08 RABO 0129 9222 93 
t.n.v. Brückel Reclame BV

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

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

❏  Hal�aarabonnement Nederland € 40,00 
❏ Jaarabonnement Nederland € 75,00       
❏ Jaarabonnement buitenland € 95,00
Deze actie is alleen geldig voor abonnementen afgesloten tot 26 januari 2021.
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‘Onder het genot van een lekker Haags bakkie...’
Nu tijdelijk een heerlijk cadeau bij 
een abonnement op de Haagse Tijden!

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

Cadeautip voor (oud)Hagenaars

Dinsdag 26 januari 2021


