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Sport en verkiezingen
Net als 2020 was 1920 een olym-
pisch jaar. In Antwerpen werden 
voor het eerst sinds 1912 de 
Olympische Spelen gehouden. De 
spelen van 1916, die waren toege-
kend aan Berlijn, waren vanwege 
de oorlog (die wij later de Eerste 
Wereldoorlog zijn gaan noemen) 
niet doorgegaan. De oorlog werk-
te ook nog door in de spelen van 
1920, want de verliezende landen 
van die oorlog, zoals Duitsland 
en Oostenrijk, mochten niet 
meedoen. Het jaar 1920 was ook 
een jaar met presidentsverkiezin-
gen in de Verenigde Staten. Wel 
aanzienlijk minder spannend dan 
in 2020. De republikein Warren G. 
Harding won ruimschoots van de 
democraat James M. Cox. Alleen 
ging het drie jaar later wel mis, 
toen Harding plotseling overleed. 
Overigens was 1920 het eerste 
jaar dat vrouwen in alle staten 
konden stemmen. In 1919 was 
een amendement op de grondwet 
aangenomen, dat uitsluiting van 
verkiezingen op basis van sekse 
verbood. 

Voedseldistributie
Nederland was tijdens de Eerste 

Wereldoorlog neutraal en vocht 
dus niet mee. Maar de inwoners 
werden wel geraakt door de 
voedseltekorten die tijdens deze 
oorlog ontstonden. Daarom was 
er een systeem van voedseldis-
tributie ingesteld: het eten ging 
‘op de bon’. Het tekort was niet 
gelijk met de Wapenstilstand op 
11 november 1918 opgelost, dus 
de distributie liep nog even door. 
In 1920 was de situatie redelijk 
hersteld en was alles weer vrij te 
koop. Wel waren de prijzen nog 
erg hoog. 

Woningnood
Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
was er een groot tekort aan 
bouwmaterialen. Daarom waren 
de prijzen hiervan omhoog 
geschoten en was de bouwpro-
ductie teruggelopen. Op landelijk 
niveau kreeg minister Aalberse 
veel kritiek op zijn (gebrek aan) 
aanpak van dit probleem. Ook in 
Haagse kranten waren kritische 
noten te vinden. Een commen-
tator in de liberale (!) krant Het 
Vaderland schreef: ‘Onder de 
bouwondernemers zijn ongetwij-
feld krachten die in staat zijn den 
woningbouw verder te brengen, 

maar als men particulieren met ’s 
Rijks geld aan het werk zet, dient 
men degelijke garanties te vragen, 
want de particuliere bouwerij 
is nu eenmaal… de particuliere 
bouwerij.’ 

De dooden van 1920
De lijst met Haagse ‘Dooden van 
1920’ is tamelijk lang. Ik haal er 
één uit, namelijk Dr. A. Kuyper: 
achter zijn naam staat in de lijst 
zijn eretitel ‘minister van Staat’. 
Waarschijnlijk omdat er niet 
genoeg ruimte was om aan te dui-
den wat hij allemaal in zijn leven 
was: theoloog, journalist, stichter 
van de Vrije Universiteit, politicus, 
minister. De belangstelling bij zijn 
begrafenis op de begraafplaats 
Oud Eik en Duinen was dan ook 
erg groot, zoals te zien is op 
�ilmbeelden die op die dag zijn 
gemaakt. Het afgelopen jaar 2020 
was het Kuyper-jaar, waarin hij 
op allerlei manieren is herdacht, 
onder andere met een boek over 
zijn dood en zijn begrafenis. 

Raadsbesluiten
De Haagse gemeenteraad moest 
ook in 1920 de nodige besluiten 
nemen. Vanwege de moeilijke �i-
nanciële situatie van de gemeente-
�inanciën besloot de raad het tele-
foon-, duinwater- en slachttarief 
te verhogen. Dat was nodig om de 
uitgaven te �inancieren, zoals de 

aankoop van acht nieuwe auto-
mobiel-vuilniswagens, waarvan 
de eerste in 1912 in het Haagse 
straatbeeld verschenen. 
Een ander besluit dat genomen is 
in 1920 en nog altijd zichtbaar op 
onder andere het shirt van ADO 
Den Haag: de vaststelling van de 
kleuren der Gemeente in geel en 
donkergroen. Vóór die tijd waren 
ze geel en zwart. 

En om nog eens te benadrukken 
dat veel dingen in honderd jaar 

niet veranderen: ook in 1920 was 
er veel discussie over de hoeveel-
heid geld die de gemeente aan cul-
tuur zou besteden. De gemeente-
raad had besloten dat de subsidie 
van het Residentie Orkest van 
30.000 gulden naar 45.000 zou 
gaan. Echter, Gedeputeerde Staten 
van de provincie Zuid-Holland 
keurden dat niet goed. Het over-
zicht in de krant van 31 december 
1920 sluit af met: ‘Het laatste 
woord in deze kwestie is echter 
nog niet gesproken’. 

Jacqueline Alders 
info@jacquelinealders.nl

Eerste automobiel-vuilniswagen in Den Haag, Belgisch Park, 1912. Foto: coll. Haags Gem.archief
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an het einde van een jaar blikken we vaak terug. Dat deden de inwo-
ners van Den Haag honderd jaar geleden ook, toen het einde van het 
jaar 1920 naderde. 

A
Wat hield de Hagenaar bezig in 1920?

Meer informatie en de link naar de �ilmbeelden van Abraham Kuyper vindt u via: 
www.geheugenvandevu.nl/blog/publicatie-abraham-kuyper-en-de-dood



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

Hoofdredacteur
Sanne Groeneboer 
redactie@dehaagsetijden.nl

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

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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Wie werkte bij Kühne?
Als vervolg op mijn artikel over 
Haagse modepaleizen wil ik 
graag schrijven over Maison 
Kühne. Deze firma in haute 
couture en bont was tot 1973 
gevestigd in het mooie pand 
op de hoek van de Plaats en de 
Kneuterdijk.  Ik zou graag da-
mes (en heren) willen spreken 
die bij dit modepaleis hebben 
gewerkt. U kunt me mailen of 
bellen op 06 31 64 87 07. 
Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl

De familie van der Toorn
Voor een boek met een uitge-
breide genealogie van de familie 
Van der Toorn ben ik op zoek 
naar aanvullende gegevens, met 
name van de huidige genera-
ties en ook foto’s uit de familie 
(nieuw en oud). Van oorsprong 
komt de familie van Scheve-
ningen, maar vele familieleden 

hebben het vissersdorp al vroeg 
verlaten om zich te vestigen in 
Den Haag en ver daarbuiten. Op 
de trouwfoto ziet u overigens 
mijn overgrootouders in 1900. 
Als u meer informatie heeft, 
hoor ik graag van u. Ik ben via 

boekvandertoorn@ziggo.nl te 
bereiken of telefonisch op  
06 52 111 391.
Frans van Min
vanmin@ziggo.nl

Scholieren van De Parkiet
Hoewel wij alweer dertig jaar 
in België wonen lees ik nog 
steeds met veel genoegen uw 
blad via de PC en telkens hoop 
ik iets over mijn lagere school 
De Parkiet aan de Sijzenlaan te 
Den Haag te lezen. Ik praat nu 
over het jaar 1942 waarin ik op 
zevenjarige leeftijd bij de heer 
vd Heijden in de klas kwam. 
Samen met Wim Nettesheim, 
Jan Reesink, Arie Knijnenburg, 
Robby Pauwels, Ben Rijpkema, 
Jan Seuren, Jef Smit, Michael 
van Berkel, Aad Hillenaar en 
nog vele anderen. In 1943 is 
onze school ontruimd door de 
bezetter en werden de kinde-

ren bij andere scholen onder-
gebracht. Het gevolg was dat 
bij de Bevrijding in 1945 onze 
generatie slechts vier jaar on-
derwijs had gehad en daardoor 
grote leerachterstanden had 
opgelopen. Om deze achter-
stand in te halen werd aan 
de hoogste klas een zevende 
leerjaar toegevoegd.

Ik denk nog wel eens terug aan 
die gebrekkige schooljaren 
wanneer ik lees over de jeugd 
van nu, met alle corona perike-
len. Wat zal er van al die klasge-
noten uit mijn klas terecht zijn 
gekomen? Vast dank voor uw 
eventuele reactie.
Jan Meyer
jmeyer663@outlook.com

Dinsdag 22 december 2020

Haags Mopje
Kom in de bibliotheek in de Theresiastraat een bekende tegen 
die zegt: “Ik lees momenteel Das Kapital van Karl May.” Ik zeg: 
“Joh, dat is niet van Karl May maar van Karl Marx”, waarop hij 
antwoordt: “Oh, ik dacht al, wat komen er weinig indianen in 
voor.” 
Babs van Henegouwen  

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.

Einde 2020 in zicht  
 
Precies een jaar geleden namen wij, Brückel Reclame BV en Sanne 
Groeneboer, de redactie, vormgeving en uitgave van De Haagse Tij-
den onder onze hoede. Een jaar waarin wij maar liefst zesentwin-
tig edities met veel aandacht en enthousiasme hebben verzorgd. 

Hierbij willen wij alle lezers, schrijvers én adverteerders van harte 
bedanken voor hun trouwe toewijding aan de krant. Het jaar 2020 
zal anders worden uitgeluid dan we gewend zijn; desondanks 
wensen wij iedereen heel fijne feestdagen toe. Wij kijken alweer 
uit naar een nieuw jaar vol verhalen over onze stad, Den Haag. 
Onze eerstvolgende uitgave zal op dinsdag 12 januari verschijnen. 

Voor nu, veel leesplezier gewenst met deze 
laatste editie van 2020!

Ach, ach…..Den Haag
2020, nog wel begonnen met echt knallend vuurwerk
Koning Pardew met zijn zeven dwergjes bij ADO Den Haag
Mijn cluppie als speelbal, nederlaag, na nederlaag, na nederlaag
Maar zie daar was Keizer Martin Jol en ging heel voortvarend te werk
 
Aan de kust was het plots stil op Scheveningen
5 surfers gingen helaas ten onder, door emoties bedolven
Kijkend naar het getij, rustige en dan weer onrustige golven
Stromingen lieten zich die dag niet bedwingen
 
De mooie oude Passage bestaat alweer 135 jaar
Het leven als een passage door de Passage
Bekende Hagenaars flaneerden er ooit door
Louis Couperus zag daar Eline Vere verstild staan
Haagsche speciaalzaken hielden generaties stand
 
Viering van 75 jaar vrijheid in een rare virustijd
Geen veteranendag zonder het gebruikelijke defilé
Geen voertuigen ratelend langs het Lange Voorhout
Lang gestreden voor Volk en Vaderland
Het is heel warm, maar toch heeft hij het koud

Een nieuwe burgemeester mochten we begroeten
Fietst op zijn fietsje nu door Haagse straten
Hoort Hagenaars en Hagenezen luidkeels praten
Vult met een beschuitstuiter van een koffiehuis zijn lege maag
Heeft heel veel zand, veen en aarde aan zijn voeten

 
Parkpop zou in het Zuiderpark gewoon het 40-jarig bestaan vieren
Sommigen pennuhlikkâh’s haalden echter iets raars in hun kop
Lazer toch lekkâh op met je idiote Malieveldpop!
Ze kunnen niet eens het cultuurpaleis Amare fatsoenlijk bestieren
En ijscoman Moes met gewoon op het Binnenhof blijven
 
En dan, ach jammer en kasian Garoeda
Een tokeh zwijgt, de weduwe van Indië laat een traan
Sarinah, Tampat Senang en nu dit iconische restaurant
Het tempo doeloe knaagt aan mijn verstand

Het is stil in Den Haag 
Op de Denneweg, de Plaats, het Buitenhof
Lege theaters, Diligentia, de Koninklijke Schouwburg
Lege terrassen bij het Plein, het Gouden Hoofd, de Zwarte Ruiter
Stille nacht, Heilige Nacht is dit Jaar verschoven naar 31 december
 
Hou je gezond en zorg voor elkaar!
En eh, oh ja… ik zie weer Brood in ADO Den Haag

Cor van Welbergen
Cor.Welbergen@minbzk.nl
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Een bevalling zonder de huidige 
kennis en kunde is anno 2020 
niet in te denken. Toch worden  
sinds het bestaan van de 
mensheid kinderen geboren. 
En vanaf het allereerste begin 
hielpen vrouwen elkaar tijdens 
de bevalling. In eerste instantie 
waren dat vrouwelijke familie-
leden of buurtgenoten die zelf 
al kinderen hadden gebaard. In 
latere tijden gingen bepaalde 
vrouwen zich specialiseren in 
het begeleiden van de zwangere 
tijdens de bevalling. Deze vroed 
(=bekwaam) vrouwen hadden 
veel kennis en kunde. 

Een Haagse vroedvrouw in 
de achttiende eeuw was mijn 
voorouderlijke tante Maria 
Coffa. Zij werd vijf dagen voor 
de kerst van 1739 geboren en 
op dezelfde dag in de Grote Kerk 
gedoopt. Als latere stadsvroed-
vrouw is ze van grote betekenis 
geweest voor vele kraamvrou-
wen en pasgeborenen. Menig 
Haagse voorouder heeft in haar 
armen gelegen. 

In de achttiende eeuw waren 
vroedvrouwen geschoold en be-
hoorden zij tot de welvarendste 
en invloedrijkste middenstand. 
Zo ook Maria, die een gedegen 
opleiding achter de rug had. 
In het archief van de Haagse 
College van Stadsdoctoren komt 
haar naam een aantal keer voor. 

En door haar huwelijk met 
meesterchirurgijn Abraham 
Arnoux werd Maria’s aanzien 
verder vergroot. 

Hoe de onderlinge verhouding 
was tussen Maria en Abraham 
is niet opgetekend. Maar de 
combinatie chirurgijn en vroed-
vrouw is toch wel bijzonder te 
noemen. Want vroedvrouwen 
en chirurgijns stonden door 
hun verschillende werkwijze 
vaak loodrecht tegenover elkaar. 
Chirurgijns verdedigden hun 
vakgebied tegen kwakzalvers 
en beunhazen, maar ook tegen 
vroedvrouwen. In veel steden, 
zo ook in Den Haag, werden de 
vroedvrouwen in hun aanstel-
lingsrol direct onder de chirur-

gijn geplaatst. En al behoorden 
Maria en Abraham tot hetzelfde 
Cosmas en Damianusgilde, 
vroedvrouwen werden door 
chirurgijns als tweederangs 
beoefenaars beschouwd. 

Maria deed haar werk voorna-
melijk in de Haagse achter- 
standswijken. Bij kraamvrouwen 
die leefden in krakkemikkige 
huisjes. Waar grote gezinnen 
woonden in zeer armoedige 
omstandigheden. Hongersnood, 

slechte hygiëne en allerlei ziek-
ten zorgden voor erbarmelijke 
taferelen. In die tijd was het 
baren van kinderen een riskante 
aangelegenheid. Het risico dat 
vrouw en baby zouden over-
lijden was groot, zeker bij de 
eerste bevalling.

Het zijn thema’s die in de boeken 
van de schrijver Charles Dickens 
veelvuldig voorkomen. Zo ook 
in zijn novelle A Christmas Carol 
uit 1843, waarin Scrooge de 
betekenis van Kerstmis opnieuw 
leert kennen. Door de geest van 
het verleden wordt hij meege-
nomen naar vroegere tijden. We 
leren zijn geliefde zus kennen, 
die tijdens de geboorte van haar 
zoon in het kraambed sterft.

Vroedvrouwen waren in die tijd 
vaak machteloos als door onbe-
grepen complicaties moeder en 
kind in gevaar kwamen. Als op 
die momenten een operatieve 
ingreep, zoals een keizersnede, 
noodzakelijk was dan werd de 
hulp ingeroepen van een chirur-
gijn. Wat niet direct betekende 
dat daarmee moeder en kind 
gered waren. Maar zelfs als de 
geboorte wel goed was gegaan, 
dan was het gevaar niet gewe-
ken. De chirurgijn deed een be-

valling vaak tussen twee zieken 
door en dacht in die tijd niet aan 
handen wassen of materialen 
steriliseren. Daardoor werd een 
kraamvrouw makkelijk geïn-
fecteerd. Als dit gebeurde dan 
overleed zij vaak een aantal da-
gen na de bevalling aan kraam-
vrouwenkoorts. Ook haalden 
veel jonggeborenen door ziekte 
of zwakte hun eerste verjaardag 
niet. Maar gelukkig verliepen de 
meeste bevallingen en kraampe-
rioden wel naar wens. 

In 1808 overleed Maria Coffa 
op 68-jarige leeftijd aan een 
slijmberoerte. Volgens het be-
grafenisregister van de Haagse 
Kloosterkerk werd ze in de 
ochtend van 5 april begraven 
in de nieuwe kelder onder het 
koor. Voor de huur van het graf, 
het gebruik van de kerk en het 
luiden van de klok werd 36 gul-
den betaald. In de overlijdens-
advertentie werden haar kunde 
en menslievendheid genoemd.

In de tijd van Maria Coffa waren 
thuisbevallingen een alledaags 
gebeuren. Pas in de loop van 
de negentiende eeuw werden 
kraamklinieken opgericht. Toch 
kozen de meeste zwangere 
vrouwen voor een bevalling in 
huiselijke kring. Veel vrouwen, 
met name de welgestelden, 
vonden een kraamkliniek, ver 
van huis en familie, te min. 
Het waren dan ook de arme en 
ongehuwde moeders die in een 
kliniek terechtkwamen. Vaak 
gelokt door gratis zorg, eten en 
onderdak, zodat aankomende 
artsen konden oefenen op be-
vallende vrouwen. Een andere 
reden dat de kraamklinieken 
werden gemeden, was de sterk 
verbeterde kennis en kunde bij 
vroedvrouwen, waardoor zij nog 
beter in staat waren thuisbeval-
lingen te doen. Maar wat zeker 

ook meespeelde was het hoge 
aantal vrouwen met kraamvrou-
wenkoorts in de klinieken, waar 
deze vaak dodelijke infectie nog 
sneller werd verspreid dan in de 
thuissituatie. 

In de twintigste eeuw verbeter-
de de kraamzorg in alle opzich-
ten. De sterfte onder vrouwen 
en kinderen nam sterk af. 
Ziekenhuizen kregen hun eigen 
kraamafdeling, zoals het Rooms 
Katholieke Sint Joannes de Deo 
ziekenhuis die in 1873 door pa-
ter Marijnen werd opgericht. In 
het aangelegen Maria-paviljoen 
werden veel stadsgenoten gebo-
ren, waaronder ondergetekende 
in 1967. Het ziekenhuis stond 
in de volksmond bekend als het 
Westeinde Ziekenhuis. In 1969 
werd de naam dan ook officieel 
veranderd. 

Zwangerschap en geboorte.  
Moeder en kind. Vroeger, 
heden en toekomst. De tijd van 
Maria Coffa ligt ver achter ons. 
Sindsdien zijn kennis en kunde 
omtrent zwangerschap en  
geboorte enorm verbeterd  
en is bevallen anno 2020 
daardoor vele malen veiliger. 
Gespecialiseerde zorgverleners 
ondersteunen de kraamvrouw, 
zoals mijn echtgenote Peggy die 
afgelopen zomer haar opleiding 
tot obstetrie-verpleegkundige 
heeft behaald. 

We staan aan de vooravond van 
een jaarwisseling. Voor Sanne, 
hoofdredacteur van De Haagse 
Tijden, en haar partner is 2021 
nu al een bijzonder jaar. In blijde 
verwachting verwachten ze hun 
eerste kindje. Ik wens ze dan 
ook een mooie zwangerschap en 
kraamperiode toe. 

Jan Kaffa
JanKaffa@hotmail.com

Dinsdag 22 december 2020

Stadsvroedvrouw Maria Coffa 
in de achttiende eeuw

uim 2000 jaar geleden werd de kleine Jezus geboren. Niet in een  
modern ziekenhuis maar in een stal. Moeder Maria kreeg daarbij alle 
steun van haar echtgenoot Jozef de timmerman. Maar de bijzondere 

geboorte verliep zonder de hulp van een gynaecoloog, verloskundige, obstetrie-
verpleegkundige of kraamverzorgster. Geen beschuit met blauwe muisjes voor 
de drie koningen. Wel een hemelse zegen. Waardoor het allemaal goed kwam. 

R

Vroedvrouw 18e eeuw

Maria-Paviljoen. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

“In die tijd was het baren van kinderen 
een riskante aangelegenheid.”
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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96

Personenauto • Personenbus •  Bestelbus • Verhuiswagen • Aanhangwagen

Binckhorstlaan 130 Den Haag •  070 - 380 90 94
Yperstraat 12 (in de Veste) Delft •  015 - 212 14 19

Kijk voor de actievoorwaarden op
onze website: www.kohler.nl 

de haagsche
glashandel bv

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

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

he
bv

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

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)

Bestellen bij ons kan als volgt:
Bel: 070-3280248 • Mail: bestelling@beumerijzerhandel.nl

Website: www.beumerijzerhandel.nl
U heeft de mogelijkheid via het contactformulier en het bestelformulier
uw bestelling direct door te geven aan de zaak. Als het makkelijk voor u

is met een foto in de bijlage meegezonden ter toelichting voor ons.

Voor al uw CAT1 vuurwerk op bestelling • www.beumerijzerhandel.nl • Tel: 070-3280248
info@beumerijzerhandel.nl • Van Hoytemastraat 72 • 2596 ES ‘s-Gravenhage

OPEN VOOR AFHALEN VAN BESTELLINGEN EN INLEVEREN VAN 
BESTELFORMULIEREN. WIJ BEZORGEN BESTELLINGEN OOK!!

Het Warenhuis voor Thuis

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

DE VOLHARDING,
SAMEN VOOR ELKAAR

Coöperatie de Volharding  |  Roggeveenstraat 116  |  2518 TT Den Haag 
070 221 05 82  |  steunentoeverlaat@devolharding.nl  |  www.devolharding.nl

Voor het aankomende jaar wensen wij u veel geluk en 
vooral gezondheid. Wij verheugen ons u weer te kunnen 
ontmoeten op onze activiteiten ná corona.

De vrijwilligers van de 
Volharding staan ook in 
2021 weer klaar voor iedere 
hulpvraag voor de leden 
en aankomende leden.
Nu mogen wij elkaar 
niet vastpakken, maar 
we gaan elkaar niet 
loslaten!

Bestuur, 
medewerkers 
en vrijwilligers.

Stichting  
DE VOLHARDING
Steun & Toeverlaat
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Het was dan ook een hele 
opluchting toen we verhuisden 
naar de Denekampstraat num-
mer 85. In de driekamer�lat 
had ik een behoorlijk grote, 
eigen kamer. En er was zowaar 
een echte badkamer, met 
helaas alleen maar koud water 
uit het kraantje van de wasbak. 
Van de vriendjes in de buurt 
was ik de oudste. Slechts een 
paar jaar, maar dat scheelde op 
die leeftijd best veel. Voetbal-
len in de gemeenschappelijke 
achtertuin moest ik altijd tegen 
twee anderen, maar meestal 
won ik wel. En dat gold ook 
voor het hard-steppen. We 
speelden ook weleens met een 
paar meisjes van de overkant, 
van wie een van hen ouder was 
dan ik. Onze beneden-buur-
jongen had een jonger zusje. 
Na een paar jaar kregen de 
benedenburen nog een jongen, 
en ik kreeg een zusje.

Onze voortuin bestond gedeel-
telijk uit struiken, daar kon je 
weinig mee. Aan de andere 
kant van het pad naar de por-
tiekdeur lag gras. ‘s Zomers 
was dat geknipt om tenten 
te bouwen. Ieder van ons 
moest dan spullen meenemen: 
touwen, kleden, knijpers. De 
touwen werden vastgemaakt 
aan het ‘balkonnetje’ van de 
bel-etage. Maar hoeveel, hoe 
strak en hoe steil - daarover 
werd fel gediscussieerd. 
Dat gebeurde ook zo met de 
kleden: welke gebruikte je om 

op te zitten? En moesten de 
zijkanten wel of niet gesloten 
worden? Iedereen wist het 
zelf beter en herstelde wat de 
anderen ‘fout’ gedaan hadden. 
Pas na �link wat gekibbel was 
de tent goed genoeg om er met 
z’n allen in te gaan zitten. Wat 
weer problemen gaf, want wie 
mocht waar zitten? Als ook dát 
opgelost was, tja, wat moet je 
dan eigenlijk doen in een tent? 
Het was leuker om gewoon 
op straat te spelen. Tikkertje, 
tollen, hinkelen, knikkeren, 
touwtjespringen…

‘s Winters, wanneer het echt 
koud was maar er nog geen 
sneeuw of ijs lag, was er een 
groter probleem: wat deed je 
dan met z’n allen? Sommigen 
bleven thuis, maar een andere 
plek van samenkomst was 
het portiek. Daar konden we 
kaarten, met die doorgeknipte 
sigarettendoosjes, die u zich 
misschien nog wel herinnert. 

In beide seizoenen was er 
echter iets dat steeds belang-
rijker werd in een kinderleven: 
kinder-tv. Op woensdag en 
op zaterdag waren vele ogen 
gericht op een buur die enkele 
portieken verderop woonde: 
als daar tegen vijven de gordij-
nen van de huiskamer gesloten 
werden, was de tijd daar! Dan 

rende een horde kinderen naar 
de betreffende buur toe om in 
een verduisterde huiskamer op 
de enige tv van de straat te kij-
ken naar Dappere Dodo of naar 
Han Rensenbrink’s marmotjes. 
Soms daalden we af naar ons 
souterrain. Toevallig hadden 
wij de grootste kelder, die 
naast de opslag van �ietsen, 
een enorme kolenkist en 
andere rommel behoorlijk wat 
ruimte bood. Dan zaten we 
daar maar zo’n beetje de tijd 
te verbeiden, tot iemand een 
goed idee kreeg. Een daarvan 
was om een club te beginnen 
in de kelder. Dan volgden er 
natuurlijk direct discussies 
over ‘wat voor club’ dat dan 
moest worden. Uiteindelijk 
werd besloten tot ‘zomaar een 
club’, en we gingen onderzoe-
ken wat daarvoor nodig was. 
Allereerst was dat iets om op 

te zitten. Omdat we van onze 
ouders geen stoelen kregen, 
moesten we creatief zijn. In de 
straat naast ons was een bouw-
plaats, waarvan de gebouwde 
kerk bijna klaar was. En bij de 
Leyweg had iemand een mooie 
balk zien liggen. Met het bene-
den-vriendje trok ik erheen, 
en inderdaad: die balk kon 
best als zitplaats dienen. Wat 
houtjes die aan één kant zaten, 
konden we er wel afslopen. 

We pakten de balk op en liepen 
ermee naar huis, langs de kerk. 
Maar bij de Maartensdijklaan 
stond nog een bouwvakker 
op het terrein, die ons boos 
aankeek en vroeg wat we van 
plan waren. Met de uitleg van 
onze club nam de man geen 
genoegen; we moesten de balk 
terugbrengen. Bedroefd gingen 
we huiswaarts, maar tot onze 
verbazing sprak de ‘vervelen-
de man’ ons weer aan en zei 
dat we de balk toch mochten 
hebben: de kerk was toch 
bijna klaar. Dat lieten we ons 
geen twee keer zeggen! Vrolijk 
liepen we voor de tweede keer 
met de balk langs de kerk, 
enigszins op onze hoede dat er 
alsnog iemand zou staan die 
ons terug zou sturen. Gelukkig 
gebeurde dit niet en konden 
we de balk veilig a�leveren in 
de kelder. Hoe vaak de balk 
daadwerkelijk is gebruikt, 
weet ik niet meer. Wel herinner 
ik mij dat de balk niet groot 
genoeg was om ons allemaal 
een plaats te geven, hetgeen 
dus wederom tot de nodige 
discussies leidde.

Het volgende ‘probleem’ 
voor onze club: wat gaan we 
doen? Muziek maken, opper-
de iemand. Geen van ons was 

muzikaal, maar ieder had wel 
iets waar muziek uit kwam, 
desnoods een trommeltje. 
In die tijd kwamen er plastic 
speelgoed-saxofoontjes op 
de markt. Als je er goed op 
blies, kwam er inderdaad 
een vloeipapieren geluid uit. 
Sommigen hadden zo’n ding, 
wat een �linke aanvulling was 
van het orkest. Zo trommelden 
en toeterden we er lustig op 
los. Mijn moeder kwam op het 
lumineuze idee om de club een 
echte club-uitstraling te geven. 
Voor ons allemaal maakte ze 
een soort keppeltje, van rode 
en witte punten. Ze maakte 
die ook voor onze juniorleden: 
mijn zusje (al snapte zij de 
bedoeling niet) en de jongste 
aanwinst van de beneden-
buren. En zo hadden we dus 
iets wat ons uniek maakte.

De komst van mijn zusje 
betekende overigens het 
einde van de club, want het 
was het einde van ons verblijf 
in de Denekampstraat. Dat 
mijn zusje en ik samen in een 
slaapkamer sliepen, was op 
den duur niet meer mogelijk 
en dus verhuisden we naar een 
grotere woning aan De Gaarde. 
Vlak voor die verhuizing kwam 
de apotheose. Ik had een 
schoenendoos vol met siga-
rettendooskaarten. Die gooide 
ik met tientallen tegelijk uit 
m’n slaapkamerraam. Zelfs 
kinderen van enkele portieken 
verder kwamen aanrennen 
om zoveel mogelijk van die 
neerdwarrelende kaarten op te 
rapen. Hopelijk heb ik daar nog 
een goede naam aan overge-
houden.

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

ot mijn lagereschooltijd woonde ik in de 
Kritzingerstraat, het laatst op nummer 145. 
Ik had een klein hokje als slaapkamer, met 

een opklapbed dat aan beide einden diepe sporen 
in de muren had getrokken. Dat opklappen moest 
telkens gebeuren, want mijn moeder gebruikte het 
kamertje voor diverse huishoudelijke zaken. De 
was hing vaak boven m’n hoofd te drogen. Jaren-
lang was ik bang dat de strijkplank aan de muur 
boven m’n hoofd naar beneden zou vallen...

T

Het gras waar we de tent op bouwden

De clubleden

Het saxofoontje is hier goed te zien

Zomaar een club in de Denekampstraat
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Napraten, troosten en ontmoeten
in een gastvrije omgeving

Wellicht het mooiste crematorium van Den Haag en Zuid-Holland. Een 
intiem gebouw te midden van de duinen en de bomen van Den Haag.

Gastvrijheid staat bij ons centraal, daarom is het crematorium alle dagen 
in de week beschikbaar. Ook de tijdsduur van de dienst stemmen 

wij af op uw behoeften.

Het uitvaartcentrum en het crematorium zijn direct met elkaar 
verbonden. Zowel opbaren, afscheid nemen als cremeren of begraven 

kan op dezelfde locatie.

Vraag uw uitvaartbegeleider of ondernemer naar de mogelijkheden 
van deze locatie.

Crematorium Haagse Duinen | Wijndaelersingel 1 | 2553 AC Den Haag
  t: (070) 218 20 88 | e: info@crematoriumhd.nl

www.crematoriumhaagseduinen.nl

Comfortabel wonen met zorg bij Stichting Eykenburg

Meer informatie: 070 - 750 7000 | www.eykenburg.nl 

Stichting Eykenburg is een gastvrije zorgorganisatie met twee sfeervolle 
locaties in Den Haag. In Huize Eykenburg en Het Zamen bieden wij een 
veelzijdig zorgaanbod passend bij uw persoonlijke situatie en wensen. 
Zo kunt u zoveel mogelijk het leven leiden dat u gewend bent.

Uitgebreid woonzorgaanbod, waaronder: Totale zorg- en dienstverlening:
  Verpleeghuiszorg
  Verzorgingshuiszorg
   Aanleunwoningen
   Dagverzorging
   Diagnostisch centrum
   Appartementen voor echtparen
   Hospice
  Thuiszorg
   Huishoudelijke hulp
   Persoonsalarmering
   Ontmoetingscentrum
   Casemanagement dementie

Verpleeghuisappartementen
Voor ouderen met dementie en/of

     lichamelijke klachten
 Kleine woongroepen met 

     gezamenlijke huiskamer
Ruime eigen kamer met badkamer en tv

Verzorgingshuisappartementen
  Zelfstandig wonen met diverse 

     professionele zorg
   Ruim appartement met eigen 

     badkamer en keuken

Midden in het Makerskwartier 
bevindt zich Het Ruijtenhuis. 

Hier maken en restaureren 
ze de mooiste glas-in-lood 

creaties. Met de monumentale 
panden van Stadsherstel een 

perfect passende huurder!

HET RUIJTENHUIS
BOEKHORSTSTRAAT 189

Bouw mee 
aan Haags karakter!
Word certificaathouder

Stadsherstel Den Haag koopt, herstelt en beheert monumenten en 
beeldbepalende panden. Want het historisch karakter van Den Haag en 
omgeving moet behouden worden! Stadsherstel dankt een groot deel 
van haar vermogen aan certificaathouders. Zij steunen het gedachtegoed 
en werk van de organisatie door certificaten te kopen. Geïnteresseerd in 
certificaten van Stadsherstel?
Kijk snel op www.stadshersteldenhaag.nl
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Dat komt ook doordat ik normaal 
gesproken niet zo’n kerstmens 
ben en met oud en nieuw al jaren 
de stad ontvlucht. Ik herinner me 
een jaarwisseling, ergens in de 
jaren zestig, waarbij ik het portiek 
van ons flatje in Mariahoeve 
nauwelijks uit durfde. Daarbuiten 
was de derde wereldoorlog bezig. 
Het beeld is vanwege de lichtflit-
sen van voetzoekers en gillende 
keukenmeiden overbelicht in mijn 
geheugen opgeslagen.

Kerstbomenjacht
Je moest in die tijd natuurlijk ook 
uitkijken dat je de kerstbomenja-
gers niet per ongeluk in de weg 
liep. Die deinsden nergens voor 
terug, ze jatten de bomen tot 
wel vier hoog van de balkons en 
verdedigden de buit desnoods met 
scherp. Weinig vrede op aarde dus. 

Zelfs aan onze eettafel was het 
niet altijd pais en vree. Neem die 
keer dat mijn oudere broer schit-
terde door afwezigheid op het 
kerstdiner met oma. Hij was naar 
een manifestatie die ‘Vrete op 
Aarde’ heette. Wat oma daarvan 
vond, stond op haar gezicht te 
lezen. Toen kwam er kip op tafel, 
die zulke slechte botten bleek 
te hebben dat ik merg in mijn 
mond kreeg: het begin van mijn 
vegetarisme en nog meer chagrijn 
aan tafel.

Achteraf bezien natuurlijk niet 
zo gek. Oma had uitgesproken 
meningen over hoe kinderen 
gevoed moesten worden. Ze vond 
ons schriel. Misschien kreeg ik 
daarom, als ik bij haar logeerde, 
altijd een boterham met boter 
en basterdsuiker als ontbijt. Of 

met piepekras: een mengsel van 
kristalsuiker en cacao. Ze vond 
ook dat mijn ouders ons kinderen 
‘meer reuzel’ te eten moesten ge-
ven. Nou had dat bij ons nog nooit 
op het menu gestaan – bloedworst
was al erg genoeg – dus dat 
‘meer’ was een beetje raadselach-
tig. Maar waar ik op doel, is dat ze 
natuurlijk de oorlog had meege-
maakt. En dat betekende voor een 
stadsmens dat je ook honger had 
meegemaakt.

Behangersplaksel
Uit de verhalen van mijn vader 
daarover weet ik dat mijn oma, 
die goed kon koken, in de oorlog 
altijd van alles probeerde om eten 
op tafel te kunnen zetten. Een 
van haar experimenten betrof 

gekookte aardappelschillen. Maar 
dat leverde geen hemels gerecht 
op, wel een grijze, glibberige brij. 
“Het leek op behangersplaksel 
met afgescheurde stukjes bruin 
pakpapier erin”, volgens de 
beschrijving van mijn vader. “En 
zo smaakte het ook”, voegt hij 
eraan toe. 

Maar een paar weken voor kerst 
1944, de winter die de geschiede-
nis in zou gaan als de hongerwin-
ter, bood een oom van mijn vader 
een konijn aan. Een levend konijn, 
dat 72 gulden moest kosten. Oom 
maakte er naar eigen zeggen geen 
cent winst op, maar dat bedrag 
staat wel gelijk aan meer dan 
vierhonderd euro nu. Mijn oma 
en opa gingen akkoord. Een paar 
dagen voor kerst bracht oom het 
konijn. Het kreeg nog de kans om 
door de huiskamer te hippen en 
zich te laten aaien door mijn va-
der, die nog maar twaalf jaar was.

Mijn opa moest het konijn slach-
ten. Dus hij ging met het konijn de 
schuur in en deed de deur dicht. 
Mijn vader hoorde gestommel en 
gebrom. Toen ging de deur van 

de schuur open. Mijn opa slofte 
hoofdschuddend naar buiten. De 
bijl, waarmee hij ‘het’ volgens de 
overlevering zou doen, had hij 
op zijn rug. Hij mompelde: “Ik 
kan het niet, ik kan het niet.” Mijn 
vaders oom moest eraan te pas 
komen om het dier te doden. Dat 
deed hij zonder bijl, overigens.

Jij moet nog groeien
Mijn oma braadde en stoofde het 
konijn vervolgens, eerst op de 
kachel en daarna op een petrole-
umstel. Volgens mijn vader stond 
er die kerst sinds maanden weer 
iets te eten op tafel. Mijn oma 
was trots en mijn vader vond het 
heerlijk. Maar mijn opa schoof 
zijn portie over de tafel naar 
mijn vader. “Ik kan het niet”, zei 
hij weer. En: “Jij moet er nog van 
groeien!”

Sinds ik dit verhaal ken, weet ik 
van wie ik het heb. Konijn heb ik 
nog nooit gegeten, en dat hou ik 
ook graag zo. Als het over eten 
gaat, bén ik eerder een konijn. En 
mijn vader? Ik denk dat hij na die 
ene keer ook nooit meer konijn 
heeft gegeten.

Konijn met kerst

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

Kerst 2020. Oud en nieuw. De feestdagen die licht zouden 
moeten brengen in de duisternis (nou ja, niet overdrijven) 
zijn anders dan anders, om het onderkoeld uit te drukken. 
Maar gelukkig waren mijn plannen bescheiden genoeg om 
niet te worden verstoord door de nieuwe lockdown.

Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

De Vegetarische Toko is 
100% veganistisch

Ingrediënten:
•  Witte uien / sjalotjes 4 ons
• Knoflook gepeld 2 ons
• Kemiri noten 5 stuks
• Djahe 4/5 cm
• Laos 8 cm
• Ketoembar 1 mespuntje
• Suiker 2 el
•  Witte peper mespuntje
• Daun Jeruk 3 stuks 
• Sereh 2 stuks
•  Groentebouillon naar smaak
•  Gewassen bladspinazie 500 gr
• Rode lombok 3 stuks
• Gewassen Taugé 150 gram 
• Champignons 75 gram

Spinazie maar dan op 
z’n indonesisch!
Het is een oude groente die voor het 
eerst in het Perzische Rijk geteeld 
werd. Terwijl spinazie al eeuwen 
eerder geteeld werd in China, bereikte 
de plant Europa in de twaalfde eeuw 
met de komst van de Moren in Spanje. 
In de zestiende eeuw was spinazie nog 
een nieuwigheid in Italië, maar het 
was toen al wel ingeburgerd in Enge-
land. Het eerste gebruik bleef beperkt 
tot laxeermiddel. Het laxeereffect is te 
danken aan het hoge oxaalzuurgehalte. 

Bereiding
1.  Doe de uien, knoflook, kemiri, djahe, 

laos, ketoembar in de blender en 
meng dit tot een pasta. 

2.  Snij dan de harde stukken van de 
daun jeruk en de uiteinden van de 
sereh. Sla vervolgens de sereh beurs 
in een vijzel. Zo komen de geuren en 
smaken vrij. 

3.  Snij de champignons en rode lom-
bok in reepjes en was de taugé en de 
spinazie in een teiltje. 

4.  Doe dan olie in de pan en voeg daar 
de pasta, de stukjes daun jeruk en 
de sereh aan toe. 

5.  Bak het geheel op met een beetje 
water erbij als de pasta te droog 
begint te worden. Voeg tijdens het 
bakken ook de groentebouillon, 
suiker en witte peper toe. 

6.  Zorg ervoor dat de smaken goed 
samenkomen en zet vervolgens het 
vuur laag. 

7.  Doe, terwijl de pasta nog een klein 
beetje warm is, de spinazie, taugé en 
rode lombok er doorheen. Meng dit 
alles door elkaar totdat alle groente 
bedekt is. 

8.   Lauwwarm serveren met witte rijst 
afgetopt met gebakken uitjes. 

Spinazie kennen we allemaal, al was het maar van Popeye die er magisch sterk
van wordt. Wikipedia zegt er het volgende over: Spinazie (Spinacia oleracea) 
is een plant uit de amarantenfamilie (Amaranthaceae) die verwant is aan 
bijvoorbeeld ganzenvoet en melde. Het is een snelgroeiende, eenjarige 
bladgroente, die al vroeg in het voorjaar beschikbaar is. Spinazie groeit bijna over 
de gehele wereld, met uitzondering van de tropische gebieden.

De Vegetarische Toko
Prins Hendrikstraat 150A 
2518 HX Den Haag
06 39510653 
devegetarischetoko.nl

Rijsttafel Kecil €24,50 
Rijsttafel Biasa €28,50 
Rijsttafel Besar €34,50
Rijsttafel Besar Sekali €39,50 

Met Kerst inclusief goodiebag  
met unieke items uit Indonesië.

Verkoop per ons
€2,45 voor groente gerechten 
€3,25 voor “vlees” gerechten

Het beroemde konijn van Dürer
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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 (40) John Vroom (autojournalist)

Morris Mini 850

Een meesterlijke zet was dat 
hij de motor voorin en dwars 
plaatste, waardoor er ruimte 
ontstond. Het interieur was ook 
het toppunt van eenvoud en 
ruimte. Het dashboard was een 
smalle plank voor spulletjes, 
met in het midden een grote 
ronde klok met de snelheids-
meter, benzinemeter en wat 
lampjes. Daaronder twee trek-
knoppen, twee tuimelschake-
laars en in het midden daarvan 
het contactslot. Dat was het. De 
twee portieren hadden geen 
bekleding, maar wel een ruime 
bak waarin spullen konden. Een 
schuifraampje en het portier 
opende je door aan een plastic 
koordje te trekken en je trok 
hem dicht aan die ruime bak. 
Achterin had je aan elke kant 
ook zo’n bak. Op de vloer zat 
een rubberen knop waarmee 

je deze Mini startte. Op de 
kleine klapstoeltjes zat je scheef 
achter het vrij hooggeplaatste 
stuur. Links daaronder een 
hendeltje voor de richtingaan-
wijzer, met aan het uiteinde een 
groen lampje dat mee knip-
perde. Vanuit de vloer kwam 
een vrij lange schakelpook. 
Ook een mooi detail was de 
achterklep, die omlaag klapte. 
Heel vernuftig, want zo kon je 
geopend rijden als je iets groots 
wilde vervoeren. Het slimste 
vond ik dat als je dat deed, 
ook de kentekenplaat omlaag 
klapte zodat die zichtbaar bleef. 
Rijden met de Mini was geen 
relaxte aangelegenheid. Alles 
ging stroef en redelijk zwaar. 
Door de bijzondere vering en 
het feit dat de kleine wielen op 
de uiterste hoeken van de auto 
stonden, lag hij als een blok op 

de weg zonder over te hellen. 
Je kon met deze Mini dan ook 
echt ‘karten’ en hij ging zowat 
vierkant de bocht door. Maar 
dat was wel hard werken. Het 
was dan ook niet verwonderlijk 
dat de Mini in de Cooper S ver-
sie gebruikt werd in de Rally de 
Monte Carlo, waar de Mini veel 
prijzen won. Later werd de Mini 

ontdekt door meerdere Engelse 
celebs, waardoor hij een ‘cult’ 
imago kreeg. Mijn jeugdliefde 
Cora kocht uiteindelijk een 
nieuwere versie, een donker- 
rode, die wat geciviliseerder 
was uitgevoerd. Dus einde 
waslijntje in de portieren enzo. 
Zo slim van BMW om de MINI 
als retro een nieuw leven in te 

blazen. En ja, nog steeds met de 
grote klok in het midden van 
het dashboard. En het grappige 
is dat Anjo al enige jaren bij de 
importeur van BMW en MINI 
in Rijswijk werkt. Wie had dat 
toen kunnen denken...

John Vroom
johnvroom@planet.nl

ngetwijfeld heeft u, net als ik, een jeugdlief-
de gehad van wie u zich allerlei details nog 
herinnert. Een daarvan is voor mij Cora, 

die met haar collega Anjo Schouw het secretariaat 
vormde van een school aan de Sneeuwklokjesstraat 
en een rode Morris Mini 850 had. Een exemplaar  
uit de eerste serie van de jaren zestig. Mini was in 
die tijd een revolutionair idee van ontwerper Alec 
Issigonis. Zijn opdracht was een zo compact moge-
lijk model te ontwerpen dat wél optimale ruimte kon 
bieden aan vier personen en hun bagage. 

Dinsdag 22 december 2020

‘Je kan me wat, met je 
rode Corvette Cabrio’, 
lijkt Joyce te zeggen 
toen ze hoorde dat haar 
casanova vertelde dat hij 
drie kinderen had bij drie 
exen.

O
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Terug naar de vorige eeuw. Het 
is 1969 als uit een kelderbox 
aan de Haagse Meppelweg 
harde beatmuziek schalt. Als we 
poolshoogte gaan nemen zien 
we in de kelder van maison-

nette 635 een beginnend bandje 
een verwoede poging doen het 
nummer Eight miles high, dat 
in november 1969 als elpee 
werd uitgebracht door Golden 
Earring, na te spelen. Eight miles 

high was een nummer van de 
Byrds en werd eerder uitge-
bracht in 1966. Duurde de el-
peeversie van de Haagse Earring 
twintig minuten, live duurde het 
nog veel langer en bevatte het 
nummer onder andere een lang 
uitgerekte drum- en bassolo. De 
langharige Ruurd Berendes (uw 
schrijver) en boezemvriend Paul 
van der Heyden hadden de LP 
uiteraard al in huis en het begon 
te kriebelen om ook muziek te 
gaan maken.

Niet gehinderd door enige 
muzikale kennis schafte uw 
auteur een studiegitaar aan bij 
Lekturama of Keurkoop, dat is 
mij ontschoten. Bij de aankoop 
hoorde een studieboek Mijn 
eerste gitaarlessen, maar dat 
werd al snel terzijde gelegd na-
dat ik de basisakkoorden onder 
de knie had. Paul kocht via een 
advertentie in het Binnenhof een 
oude zogenaamde March-bas-

strommel uit een fanfareorkest 
en completeerde zijn drumstel 
met een bekken op een bezem-
steel. En met dit beperkte equip-
ment werden de eerste covers 
en ook zelfgemaakte nummers 
de ether in geslingerd. Verster-
kers hadden we niet, maar een 
oude Philipsradio met groen 
kattenoog bleek voor voldoende 
versterking te zorgen. 

Het zal de oplettende lezer 
duidelijk zijn dat met deze 
prestaties het grote publiek nog 
een ‘ver van mijn bed show’ 
was. Wel ontdekten we dat 
onze oergeluiden meisjes uit de 
buurt lokten. Zo was de beeld-
schone, maar door een sterke 
Clearasilgeur om de puistjes te 
camoufleren herkenbare Sonja 
Moerenhout niet bij ons weg 
te slaan. Maar ook Jos van der 
Kam, Hennie Jansen en Inge 
Scholten waren al direct trouwe 
fans. Het duurde niet lang of de 
tweemansband werd uitge-
breid met slaggitarist Koert 
van der Greft, die van mij zijn 
eerste grepen leerde, en bassist 
Johan de Boer, die ondanks zijn 

spel binnen de kortste keren 
verkering kreeg met een van 
de dochters van onze huisarts 
Thomson. Helaas betekende 
vier artiesten in plaats van twee 
ook tweemaal zo veel lawaai 
en zo rolde er bij pa Berendes 
al snel een brief in de bus van 
buurman Scholten die zijn 
zaterdagrust woest verstoord 
zag door de beatgeluiden die 

Dinsdag 22 december 2020

Tarkus met Ruurd, Koert en Willem in 1973

Scarlet Airoplane met Ruurd en Paul op de Meppelweg in 1969

Tarkus in 1980

Ruurd met zijn popvrienden. O.a. Joop Roelofs Q65 Danny Lademacher van Herman Broods Wild Romance en Rinus Gerritsen van de Golden Earring. Foto: Martin Reitsma

w schrijver werd in 1954 geboren in Den Haag. Terwijl zijn ouders 
op de pick-up genoten van Mantovani, James Last en de klassieke 
componisten werd zoonlief aangetrokken tot de beatmuziek die door 

Engelse bands als de Troggs, Kinks en de Who werd geïntroduceerd. Het 
Woodstockfestival dat in augustus 1969 in Amerika werd gehouden en waar 
artiesten als Jeffer-son Airplane, Jimi Hendrix en Ten Years After acte de pre-
sence gaven, gaf voor hem de doorslag.  Daar kwam nog bij dat Den Haag de 
bakermat voor de Nederlandse popmuziek werd door bands als de Golden Ear-
rings, Motions, Livin Blues, Q65, Groep 1850, voortgekomen uit de Klits, maar 
ook de Indo-rockbands die als paddenstoelen uit de grond schoten. Jongeren 
uit het voormalige Nederlands-Indië brachten de Amerikaanse invloeden mee 
en de markt werd overspoeld met namen als The Crazy Rockers, The Black 
Dynamites en The Hot Jumpers. Overigens is deze stijl weer helemaal terug 
na jarenlange concurrentie door de discotheken en is er elk weekend wel een 
bandje actief. De critici noemen deze muziek ‘Shadowsmuziek’, vanwege het 
gebruik van Fendergitaren met veel echo en galm. Maar feit blijft dat de bands 
volle zalen trekken bij het voornamelijk oudere publiek.

U
Den Haag beatstad no 1
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werd al snel terzijde gelegd na-
dat ik de basisakkoorden onder 
de knie had. Paul kocht via een 
advertentie in het Binnenhof een 
oude zogenaamde March-bas-

strommel uit een fanfareorkest 
en completeerde zijn drumstel 
met een bekken op een bezem-
steel. En met dit beperkte equip-
ment werden de eerste covers 
en ook zelfgemaakte nummers 
de ether in geslingerd. Verster-
kers hadden we niet, maar een 
oude Philipsradio met groen 
kattenoog bleek voor voldoende 
versterking te zorgen. 

Het zal de oplettende lezer 
duidelijk zijn dat met deze 
prestaties het grote publiek nog 
een ‘ver van mijn bed show’ 
was. Wel ontdekten we dat 
onze oergeluiden meisjes uit de 
buurt lokten. Zo was de beeld-
schone, maar door een sterke 
Clearasilgeur om de puistjes te 
camoufleren herkenbare Sonja 
Moerenhout niet bij ons weg 
te slaan. Maar ook Jos van der 
Kam, Hennie Jansen en Inge 
Scholten waren al direct trouwe 
fans. Het duurde niet lang of de 
tweemansband werd uitge-
breid met slaggitarist Koert 
van der Greft, die van mij zijn 
eerste grepen leerde, en bassist 
Johan de Boer, die ondanks zijn 

spel binnen de kortste keren 
verkering kreeg met een van 
de dochters van onze huisarts 
Thomson. Helaas betekende 
vier artiesten in plaats van twee 
ook tweemaal zo veel lawaai 
en zo rolde er bij pa Berendes 
al snel een brief in de bus van 
buurman Scholten die zijn 
zaterdagrust woest verstoord 
zag door de beatgeluiden die 

Dinsdag 22 december 2020

Tarkus met Ruurd, Koert en Willem in 1973

Scarlet Airoplane met Ruurd en Paul op de Meppelweg in 1969

Tarkus in 1980

Ruurd met zijn popvrienden. O.a. Joop Roelofs Q65 Danny Lademacher van Herman Broods Wild Romance en Rinus Gerritsen van de Golden Earring. Foto: Martin Reitsma

w schrijver werd in 1954 geboren in Den Haag. Terwijl zijn ouders 
op de pick-up genoten van Mantovani, James Last en de klassieke 
componisten werd zoonlief aangetrokken tot de beatmuziek die door 

Engelse bands als de Troggs, Kinks en de Who werd geïntroduceerd. Het 
Woodstockfestival dat in augustus 1969 in Amerika werd gehouden en waar 
artiesten als Jeffer-son Airplane, Jimi Hendrix en Ten Years After acte de pre-
sence gaven, gaf voor hem de doorslag.  Daar kwam nog bij dat Den Haag de 
bakermat voor de Nederlandse popmuziek werd door bands als de Golden Ear-
rings, Motions, Livin Blues, Q65, Groep 1850, voortgekomen uit de Klits, maar 
ook de Indo-rockbands die als paddenstoelen uit de grond schoten. Jongeren 
uit het voormalige Nederlands-Indië brachten de Amerikaanse invloeden mee 
en de markt werd overspoeld met namen als The Crazy Rockers, The Black 
Dynamites en The Hot Jumpers. Overigens is deze stijl weer helemaal terug 
na jarenlange concurrentie door de discotheken en is er elk weekend wel een 
bandje actief. De critici noemen deze muziek ‘Shadowsmuziek’, vanwege het 
gebruik van Fendergitaren met veel echo en galm. Maar feit blijft dat de bands 
volle zalen trekken bij het voornamelijk oudere publiek.

U
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moeiteloos tot de tweede etage 
van de flat doordrongen.
Het kelderbandje was geen 
lang leven beschoren en met 
een nieuwe drummer, Willem 
van den Berg en de al eerderge-
noemde van der Greft, werd in 
1973 de band Tarkus opgericht. 
De band was in eerste instantie 
een driemansformatie, maar 
werd al gauw aangevuld met 

zanger Theo en bassist Wil-
lem Hartog, die de bijnaam ‘de 
dood’ kreeg, omdat er al een 
Willem in de band zat. Uiter-
aard kreeg Hartog die bijnaam 
vanwege zijn superslanke pos-
tuur. Enige jaren geleden kwam 
ik hem na ca. veertig jaar weer 
tegen en de man bleek inmid-
dels als een Boergondiër door 
het leven te gaan.

Bij Servaas aan de Riviervismarkt 
werd de geluidsapparatuur 
aangeschaft. Ik heb daar in een 
eerder artikel al uitgebreid over 
geschreven. Met zesde hands 
versterkers en boxen werd 
een oefenruimte gevonden in 
Leidschendam. Welteverstaan bij 
de schaatsbaan, waar niemand 
last had van de woeste hardrock-
klanken die de beginnende band 
voortbracht. Nadat een reper-
toire was samengesteld, kwamen 
zowaar de optredens om de hoek 
kijken en met de Volkswagenbus 
van pa van den Berg werden 
voornamelijk de zalen in het 
Westland afgereden. Toen de ap-
paratuur werd uitgebreid was het 
Dirk Heidt die ons met de viswa-
gen van zijn werk naar de schuur-
feesten reed. Omdat wij in die tijd 
werkten met buizen-versterkers 
van onder andere London City 
die moesten opwarmen, vormde 
zich in de zaal na verloop van tijd 
de geur van versgebakken schol 
zodra de EL 34-buizen waren 
opgewarmd. Leuk is nog even om 
te melden dat onze technische 
man, Eerke Holle, in mijn gitaar 
een van de eerste draadloze 
verbindingen had geknutseld. 
De zender in de gitaar en de 
ontvanger op de versterker. In de 
pauze hoorde het publiek tussen 
de nummers door op een gegeven 
moment de weersverwachting 
van het KNMI. Mijn gitaar bleek 
dezelfde frequentie te gebruiken 
als Hilversum 1.

Den Haag ontwikkelde zich 
inmiddels verder als beatstad. 
Naast de Marathon, waar veel 
optredens van Haagse bands 
waren, konden we naar de 
Vliegermolen in Voorburg - vast 
domein van de Earring - het 
keldertje in de Spionkopstraat, 
de openluchtschool of Amicitia 
in het Westeinde. Hier maakte ik 

kennis met onder andere Gruppo 
Sportivo en natuurlijk Livin 
Blues, een van mijn favoriete 
bands en de Haagse tegenhan-
ger van Cuby en the Blizzards 
uit Grollo, met sologitarist Ted 
Oberg als absoluut hoogtepunt, 
John Lagrand op mondorgel en 
Nicko Cristiansen, die nu nog 
steeds furore maakt met de 
huidige Livin blues Xperience, 
waarbij zijn leeftijd op de bühne 
absoluut niet is af te lezen. Het 
nummer Wang Dang Doodle 
vind ik nog steeds een van de 
hoogtepunten van de band, en 
de live-elpee live’75 koester ik in 
mijn collectie met het onnavolg-
bare L.B. Boogie. Overigens is de 
drummer van de Earring sinds 
1970, Cesar Zuiderwijk, uit deze 
band voortgekomen.

Met Tarkus heb ik nog vele jaren 
gespeeld in diverse formaties. 

In de jaren tachtig zong mijn 
toenmalige vrouw Yvonne in de 
band en zat neef Gustaaf achter 
de drums. Het doek viel in 1984 
door de moordende concurrentie 
van discotheken, maar de afge-
lopen jaren is de vraag naar live 
bands weer enorm toegenomen 
en speel ik als sologitarist in de 
band Next-page (www.next-pa-
ge.nl). Hierdoor en mede dankzij 
de bekende popschrijver Martin 
Reitsma raakte ik in contact met 
vele bandleden uit de popwereld, 
zoals de Earring, René en de 
Alligators, Shocking Blue, Q65, 
Brainbox, Wild Romance, Mas-
sada en Livin Blues. Helaas heeft 
Corona voor bijna alle zalen en 
theaters roet in het eten gegooid, 
maar met zijn allen wachten we 
op betere tijden.

Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl

Dinsdag 22 december 2020

De onnavolgbare Nicko Christiansen van Livin Blues

Tarkus in 1980

Ruurd met zijn popvrienden. O.a. Joop Roelofs Q65 Danny Lademacher van Herman Broods Wild Romance en Rinus Gerritsen van de Golden Earring. Foto: Martin Reitsma
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■ instelbare starttijd
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Tobias M.C. Asser 
Instituut
Lang voordat deze instellingen 
werden gevestigd, waren er al 
instellingen voor wetenschappe-
lijk onderwijs en onderzoek in 
Den Haag. Het Tobias M.C. Asser 
Instituut, opgericht in 1965 en 
gevestigd aan de R.J. Schimmel-
pennincklaan is een gezamen-
lijk onderzoeksinstituut voor 
Internationaal en Europees 
Recht van de Nederlandse 
Rechten Faculteiten. Dit inter-
nationaal prestigieuze instituut 
trekt jaarlijks vele buitenlandse 
wetenschappers van naam om 
onderzoek te doen. De internati-
onale instellingen voor Vrede en 
Recht in onze stad maken gretig 
gebruik van de expertise van 
dit instituut. Naast wetenschap-
pelijk onderzoekers komen er 
jaarlijks tientallen studenten uit 
binnen- en buitenland om stage 
te lopen.

Institute of Social 
Studies (ISS)
Een heel ander verhaal is het 
International Institute of Social 
Studies (ISS). Dit wereldbe-
roemde maar in Den Haag veel 
minder bekende instituut is 
gevestigd aan de Kortenaerkade, 
hoek Zeestraat. Dit monumenta-
le pand past goed bij haar func-
tie en status: in het hart van de 
residentie en onder de rook van 
Paleis Noordeinde. Dit laatste is 
niet onbelangrijk als wij naar de 
ontstaansgeschiedenis kijken. 
De Nederlandse regering heeft 
na de soevereiniteitsoverdracht 
van Nederlands-Indië besloten 
een nieuw beleid ten aanzien 
van voormalige koloniën te 
gaan voeren. Ontwikkelings-

hulp zou niet alleen via lokale 
projecten vorm moeten krijgen 
maar ook via het opleiden van 
jonge hogere ambtenaren in 
Nederland. Daartoe werd een 
aantal internationale instituten 
in het leven geroepen waar-
onder het ISS, een instituut 
voor Ontwikkelingsstudies. 
De Nederlandse universiteiten 
hadden echter geen belangstel-
ling voor het nieuwe vakgebied 
Ontwikkelingsstudies, waarop 
het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen in 1952 besloot 
daarvoor een apart academisch 
instituut in het leven te roepen 
en dat te vestigen in Den Haag. 
Zo verkreeg Den Haag het zo 
felbegeerde eerste wetenschap-
pelijk instituut binnen haar 
stadsgrenzen.

Paleis Noordeinde
Het initiatief te komen tot een 
Institute of Social Studies ver-
kreeg veel sympathie en steun 
van de toenmalige Koningin 
Juliana. Zij besloot een deel van 
haar paleis aan het Noordeinde 
beschikbaar te stellen zodat snel 
van start kon worden gegaan. 
In Den Haag was in die tijd een 
groot tekort aan kantoorruimte 
en woningen. Vandaar dat men 
blij was met deze oplossing. 
Docenten en studenten konden 
direct gehuisvest worden en er 
was voldoende ruimte over voor 
het geven van colleges. Niet 
iedereen ging er wonen. Het 
gebouw was na vele jaren leeg-
stand allesbehalve comfortabel. 
Achterstallig onderhoud zorgde 
voor vochtoverlast en allerlei 
gebreken. Het had daardoor 
ook de charme van pionieren en 
improviseren. De balzaal met 

parketvloer bijvoorbeeld bleek 
prima als sportzaal te gebrui-
ken. En menig student schreef 
naar huis onderdak te hebben 
gevonden in een van de paleizen 
van de Koninklijke familie en 
dat klonk toch wel erg chique! 
Het paleis had toen nog geen 
balkon, gesteund door grote pi-
laren en ook geen grote hekken 
voor het voorplein. 

Hotel Wittebrug
In 1977 moest het ISS het 
Paleis Noordeinde verlaten. 
Het paleis moest nodig worden 
gerenoveerd en klaar worden 
gemaakt als werkpaleis voor de 
nieuwe koningin Beatrix. Het 
ISS vond daarop onderdak in het 
leeg gekomen Hotel Wittebrug. 
Dat was een grote vooruitgang: 
van een verpauperd paleis naar 
een vijfsterrenhotel. Docenten 
en studenten kregen kamers 
met eigen sanitaire voorzienin-
gen. In het restaurantgedeelte 
kon men gezamenlijk lunchen 
en dineren, en de lounge met de 
befaamde Butterfly Bar was een 
ideale ontmoetingsplek.

Hoofdkantoor  
centrale directie PTT
De rustige en lommerrijke om-
geving was ideaal voor studie 
en onderzoek. Het instituut 
groeide en bloeide en het was in 
die periode dat prins Claus veel 
belangstelling toonde voor het 
onderzoek. Hij leverde zelf vele 
bijdragen, stimuleerde studen-
ten en werd daarvoor in 1988 
geëerd met een eredoctoraat. 
Het was dan ook niet verwon-
derlijk dat het ISS begin jaren 
negentig uit haar jasje was 
gegroeid en er werd uitgeke-
ken naar nieuwe huisvesting. 
Die werd gevonden in het leeg 
gekomen gebouw van de naar 
Groningen verplaatste Centrale 
Directie PTT aan de Kortenaer- 
kade 11. Dit statige gebouw, 
inmiddels een Rijksmonument, 
bood stafleden alle ruimte 
voor het doen van onderzoek 
en het geven van colleges. De 
studenten vonden onderdak in 
speciaal voor hen gebouwde 
woningen aan de achterliggen-
de Bazarlaan. Het gemoder-
niseerde gebouw zorgde voor 

verdere groei en droeg bij aan 
het verhogen van de status. In-
middels zijn ruim drieduizend 
studenten afgestudeerd en zij 
bekleden hoge functies in eigen 
land: van minister tot ambas-
sadeur, van directeur Centrale 
Bank tot secretaris –generaal 
van een ministerie. Tegenwoor-
dig starten ieder jaar ruim 
honderdvijftig studenten uit 
alle windstreken van de wereld 
hier hun studie.

Erasmus Universiteit 
Rotterdam
In 2009 werd het ISS onderdeel 
van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Het samengaan van 
beide instellingen betekende 
een versterking voor beide par-
tijen. Het ISS verkreeg toegang 
tot nieuwe onderzoeksgebieden 
en versterkte daarmee haar in-
ternationale aanzien. Den Haag 
kon nu na de Universiteit Leiden 
een tweede universiteit in haar 
stad verwelkomen.

Ton van der Pijl
tonvanderpijl212@gmail.com

Dinsdag 22 december 2020

Een tweede universiteit in Den Haag
ij zijn in den Haag inmiddels gewend aan een 
groeiend aantal studenten ieder jaar. Zij zijn 
steeds zichtbaarder en hoorbaarder, niet alleen 

op terrassen en in kroegen, maar ook rondom de gebou-
wen van de Haagse Hogeschool achter Holland Spoor, 
de Hogeschool Inholland in de Theresiastraat en de 
Universiteit Leiden achter Centraal Station en het Plein.

W

Kortenaerkade 11 waar Institute of Social Studies begin jaren 90 huisvesting vond. 
Foto: Teun de Bruin, collectie Haags Gemeentearchief 

Tot 1977 zetelde het ISS in Paleis Noordeinde. 
Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Hotel Wittebrug en Institute for Social Studies, Badhuisweg.  
Foto: collectie Haags Gemeentearchief

Nieuwe Parklaan, Hotel de Wittebrug, ingericht voor het Institute of Social Studies. Foto: Robert Scheers, collecie Haags Gemeentearchief
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Het karakter van het railvervoer 
veranderde: van de romantiek 
van het af en toe op reis gaan 
naar efficiënt dagelijks woon-
werk verkeer. Het hart van het 
railnet verschoof van station 
Hollands Spoor naar Den Haag 
Centraal. De ontwikkeling had 
ook iets dramatisch en tegen-
strijdigs: de mensen willen 
wel stations, treinen, trams en 
haltes, maar niet de bijbeho-
rende rails. 

Van Hollands Spoor  
naar Den Haag Centraal
In het toen nog erg kleine Den 
Haag verscheen in 1843 een 
eerste station. Pas in 1847 werd 
de lijn doorgetrokken naar Rot-
terdam en in 1870 werd er een 
eerste kopstation gebouwd in 
de Rijnstraat, genoemd naar de 
dan nieuwe Rijnspoorlijn naar 
Utrecht en verder. Dit laatste 
Staatsspoor station bleef tot in 

de zestiger jaren een wat saaie 
plek. Dat verandert radicaal 
in 1970 wanneer het Centraal 
Station wordt gebouwd en HS 
een secundaire rol krijgt. Den 
Haag kreeg als eerste stad in 
Nederland vanaf 1864 paarden-
tramlijnen, geëxploiteerd door 
bedrijven die steeds weer snel 
failliet gingen. Ook worden al 
snel na de bouw van Hollands 
Spoor en Staatsspoor stoom-
tramlijnen aangelegd. De lijn 
van HS naar de haven van Sche-
veningen bestaat nog steeds 
en is als tramlijn 11 actief. De 
sporenboog van die lijn langs de 
Haagse markt en de daarnaast 
gelegen Parallelweg bepalen tot 
de dag van vandaag de structuur 
en de rand van de Schilderswijk. 
Ook de andere spoorboog, de 
grote bocht van de ‘oude lijn’ 
naar het zuiden, bepaalt ook nu 
nog de aansluiting van het Laak-
kwartier op Moerwijk.

Ontwikkeling van  
trein en tram
Het tijdschema laat de ontwik-
keling zien van stoom naar elek-
trische tractie. Den Haag kreeg 
als eerste stad in het land elek-
trische trams. Er wordt in 1902 
een gemeentelijk trambedrijf 
opgezet en er zijn al spoedig 
tien elektrische lijnen, waarvan 

het merendeel het eindpunt met 
keerlus op het Plein heeft. Op 
het Plein stonden alle belang-
rijkste ministeries en zo is dit 
het bestuurlijke hart van het 
koninkrijk. Wanneer in 1940 
de baas van de bezetter Seyss-
Inquart zegt dat de piepende 
trams hem storen, verplaatst de 
gemeente en de HTM die trams 
en keerlussen haastig naar de 
Kalvermarkt en de Turfmarkt. 
De verloedering van de binnen-
stad is daarmee begonnen. 
De deling van Den Haag door 
de aanleg van de Atlantikwall 
en het bombardement in het 
Bezuidenhout zorgen ervoor dat 
Den Haag als een van de zwaarst 
getroffen steden uit de oorlog 
komt. Het duurt jaren voor alle 
spoorbruggen weer hersteld zijn 

en geroofd spoormaterieel weer 
is teruggekeerd. Met de weder-
opbouw ontstond ook gaan-
deweg een nieuw elan. In de 
jaren zestig en zeventig worden 

Dinsdag 22 december 2020

Reizen als avontuur, nu vaak simpelweg woon-werkverkeer. Foto: collectie NS

Materieel uit 1924

De wederopbouw, alles komt weer op gang

lweer 177 jaar geleden werden de eerste rails naar Den Haag aangelegd. 
Een railnet voor de spoorwegen en later ook voor trams groeide snel 
en bepaalde vaak de ontwikkeling van de gebouwde omgeving van Den 

Haag en van de regio Haaglanden. De regio Haaglanden is gaandeweg aange-
sloten door particuliere spoormaatschappijen. Niet alleen de Hollandse IJzeren 
Spoorwegmaatschappij, maar ook de Nederlandse Rhijnspoorwegmaatschappij 
en de Zuid-Hollandse Electrische Spoorweg Maatschappij bouwden imposante 
stations en legden baanvakken aan. Daarnaast gingen de NV Gemeentelijk Ver-
voersbedrijf en de Noord-Zuid Hollandse Trammaatschappij diensten onderhou-
den en zorgden ervoor dat Den Haag samensmolt met Rijswijk, Voorburg, Leid-
schendam, Wassenaar, Nootdorp, Pijnacker, Zoetermeer en Wateringen. 

A

Haag(land)se 
Sporen 
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tien elektrische lijnen, waarvan 

het merendeel het eindpunt met 
keerlus op het Plein heeft. Op 
het Plein stonden alle belang-
rijkste ministeries en zo is dit 
het bestuurlijke hart van het 
koninkrijk. Wanneer in 1940 
de baas van de bezetter Seyss-
Inquart zegt dat de piepende 
trams hem storen, verplaatst de 
gemeente en de HTM die trams 
en keerlussen haastig naar de 
Kalvermarkt en de Turfmarkt. 
De verloedering van de binnen-
stad is daarmee begonnen. 
De deling van Den Haag door 
de aanleg van de Atlantikwall 
en het bombardement in het 
Bezuidenhout zorgen ervoor dat 
Den Haag als een van de zwaarst 
getroffen steden uit de oorlog 
komt. Het duurt jaren voor alle 
spoorbruggen weer hersteld zijn 

en geroofd spoormaterieel weer 
is teruggekeerd. Met de weder-
opbouw ontstond ook gaan-
deweg een nieuw elan. In de 
jaren zestig en zeventig worden 
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Reizen als avontuur, nu vaak simpelweg woon-werkverkeer. Foto: collectie NS

Materieel uit 1924

De wederopbouw, alles komt weer op gang

lweer 177 jaar geleden werden de eerste rails naar Den Haag aangelegd. 
Een railnet voor de spoorwegen en later ook voor trams groeide snel 
en bepaalde vaak de ontwikkeling van de gebouwde omgeving van Den 

Haag en van de regio Haaglanden. De regio Haaglanden is gaandeweg aange-
sloten door particuliere spoormaatschappijen. Niet alleen de Hollandse IJzeren 
Spoorwegmaatschappij, maar ook de Nederlandse Rhijnspoorwegmaatschappij 
en de Zuid-Hollandse Electrische Spoorweg Maatschappij bouwden imposante 
stations en legden baanvakken aan. Daarnaast gingen de NV Gemeentelijk Ver-
voersbedrijf en de Noord-Zuid Hollandse Trammaatschappij diensten onderhou-
den en zorgden ervoor dat Den Haag samensmolt met Rijswijk, Voorburg, Leid-
schendam, Wassenaar, Nootdorp, Pijnacker, Zoetermeer en Wateringen. 

A

Haag(land)se 
Sporen 
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landelijk spoorlijnen en stations 
gesloten en wordt veel aan het 
imago gedaan, met als gevolg 
bijvoorbeeld een heel andere 
vormgeving en kleurstelling. 
Veel mensen realiseren zich niet 
dat trein en tram op dezelfde 
spoorwijdte rijden: 1435 mm, 
een maat die door de eerste En-
gelse spoorbouwers is afgeleid 
van 4 foot en 8,5 inch. In feite is 
die afmeting nog ‘antieker’

en afgeleid van de breedte van 
twee paar paardenbillen. De 
Romeinen gebruikten al koetsen 
met deze spoorwijdte en de 
bestrating was daarop in de 

oudheid al ingericht. De Haagse 
trams gebruiken deze breedte. 
NS en de meeste maatschap-
pijen hanteren dit ‘normaal-
spoor’. Dit maakte het mogelijk 
spoorlijnen te ‘vertrammen’. Dat 
is dan ook gebeurd: de Zoeter-
meerlijn en de oude Hofpleinlijn 
zijn opgegaan in Randstadrail. 

Treinen en Trams
Spoedig na de import van het 
eerste materieel uit Engeland
slaagde de Nederlandse indus-
trie erin zelf locomotieven, wa-
gons, trams, bruggen en wissels 
te maken. Nederland kreeg zelfs 
drie fabrieken en kon uitein-
delijke al haar materieel zelf 
produceren en zelfs exporteren. 
De Rotterdamse reders die wel 
in de stad wilden werken, maar 
graag mooi in Wassenaar wilden 
wonen, bestelden bij Beijnes 
in Haarlem voor die tijd zeer 
comfortabele elektrische trei-
nen en legden een spoorbaan 
aan van Rotterdam Hofplein 
naar Scheveningen. Voor de 
benodigde stroom bouwden ze 
een centrale in Leidschendam. 
In een fusie ging deze lijn in NS 
op. Fabrikant Beijnes koppelde 
vier van deze wagons aan elkaar 

met drie balgen ertussen. Deze 
treinstellen, die ieder heel uur 
de dienst tussen Amsterdam 
en Rotterdam waren gaan 
onderhouden, resulteerden 
zowel in bewondering als een 
zekere afgunst vanuit de Duitse 
industriële pers. 

Omdat de N.V. Nederlandse 
Spoorwegen eigenlijk een 
vergroot trambedrijf is én 
omdat Nederlanders gemiddeld 
tien centimeter langer zijn dan 
mensen in omringende landen, 

bestelt NS nu dubbeldekstrei-
nen die ze zelf hebben laten 
ontwerpen. Wie het Verlengd 
Interregio Materieel (VIRM) 
ziet rijden, realiseert zich niet 
dat hier achthonderd mensen 
zittend en met een snelheid 
van 160 km voorbijrijden! Ook 
op het gebied van trams is een 
enorme ontwikkeling doorge-
maakt. Al in 1949 kocht de HTM 
twee stuks PCC-cars: trams die 
het comfort enorm vergrootten. 
Een conducteur was niet meer 
nodig en de deuren werden 
elektrisch bediend. De HTM zou 
er 230 van bestellen en tot 1995 
gebruiken. Opnieuw was Den 
Haag koploper en Amsterdam 
huurde er twee van om in die 
stad ervaring op te doen. Vanaf 
1985 werd het technisch moge-
lijk trams van scharnierpunten 
te voorzien en gaandeweg werd 
ook de vloer op een lager niveau 
gebracht. Het verhogen van 
tramperrons naar dat tram-
vloerniveau is nog gaande.

Herontwikkeling BANK
Deze afkorting BANK staat voor 
Babylon tot Nieuwe Kerk en was 
gericht op de herontwikkeling 
van het gebied rond Den Haag 
Centraal. De slechts vier over-
gebleven eigenaren van grond 
en gebouwen selecteerden de 
Luxemburgse stedenbouwer 
Krier en deze zocht naar partij-
en die tot een waardevolle nieu-

we invulling van het intussen 
erg verloederde gebied konden 
komen. De rijksoverheid kwam 
terug van beleid tot ‘spreiding 
van Rijksdiensten’ en besloot de 
ministeries zo dicht mogelijk op 
het Den Haag Centraal onder te 
brengen. Tegelijk diende het ge-
bied een mengvorm te worden 
van wonen, werken, winkelen 
en uitgaan, zodat het er 24 uur 
per dag levendig zou zijn. On-
derdeel van die uitdaging was 
om het stationsgebouw als het 
ware een kwartslag te draaien. 
De BANK-actie leidt tot een 
leefbaarder en aantrekkelijker 
binnenstad van Den Haag.

Uitje met de OV-kaart
Voor wie het effect van de 
ontwikkeling van het openbaar 
vervoer gelijktijdig met de 
stadsontwikkeling wil zien, is de 
volgende excursie een aanra-
der. Ga naar het vernieuwde 
koopcentrum Leidsenhage dat 
nu de Mall of the Netherlands 
heet. Stap daar in tramlijn 19 
en blijf uit de ramen kijken. De 
tram steekt de A4 over, rijdt 
door Leidseveen en Ypenburg 
en er komt een staalkaart van 
mooie wijken voorbij, terwijl u 
over de startbaan van het oude 
vliegveld Ypenburg rijdt en de 
verkeerstoren tegenkomt. De 
tram steekt dan de A13 over en 
draait Delft in. Bekijk dan ofwel 
het nieuwe ondergrondse sta-
tion van Delft of het woonwijkje 
Agnetapark, een ontwikkeling 
van de directeur van de Gist- en 
Spiritusfabriek. Stap dan in de 
oude tramlijn 1 die rijdt langs 
het tweeduizend jaar geleden 
door de Romeinse civiel ingeni-
eur Corbulo gegraven kanaal 
naar Rijswijk en door de Haagse 
binnenstad naar Scheveningen. 
U heeft dan de vroegste en de 
recente ontsluiting van de regio 
gezien voor de prijs van een 
tramkaartje.

Paul Corbey 
paulcorbey45@gmail.com
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“De Zoetermeerlijn en de oude
  Hofpleinlijn zijn opgegaan in 
  Randstadrail. ”

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

De feestdagen bij

westwest
Ook tijdens de feestdagen is Omroep West je beste vriend om Kerst en Oud & Nieuw 
mee te vieren. Met warme programma’s en natuurlijk al het nieuws. 

Radio West
Eerste Kerstdag
06.00 uur Non-stop kerstmuziek
09.00 uur Muziek van Alle Tijden Pieter Kuipers draait muziek op verzoek.
10.00 uur Aan de Kerstbak Kersteditie, met Patrick van Houten. 
12.00 uur Muijs in de Middag met  Bas Muijs.
14.00 uur  Muziek aan Zee Marjolein Visser in een stemmige Muziek aan Zee.
16.00 uur Non-stop kerstmuziek
18.00 uur Muziek van Alle Tijden (herhaling van 9.00 uur).
19.00 uur Non-stop kerstmuziek

Tweede Kerstdag
06.00 uur Non-stop kerstmuziek
09.00 uur UIT! Met Rogier van der Zanden.
12.00 uur Broodje Bral Kersteditie met Sjaak Bral.
14.00 uur Non-stop kerstmuziek

Kijk voor het volledige overzicht van de aangepaste programma’s, inclusief Oud 
& Nieuw op: Omroepwest.nl/feestdagen

TV West
23 dec. Eruit op de Buis: Madurodam in Kerstsfeer (vanaf 17.00 uur, ieder uur)
24 dec. Kerst nachtdienst Vanuit de Sint Janskerk te Gouda, om 21.00 uur.

Eerste Kerstdag
09.00 uur Hoop & Leven Uitzending van de Universele Kerk van Gods Rijk.
14.00 uur Bingo TV Bingo met de Kerstman, speel je mee?
17.00 uur Kerst Sing-ALong Met Gregor Bak en Francis van Broekhuizen 
vanuit hotel Des Indes in Den Haag. Zing lekker alle Kerstliedjes mee! 
(vanaf 17.00 uur, ieder uur).

Tweede Kerstdag
17.00 uur Gouda bij Kaarslicht (herhaling om het uur).
18.00 uur Lichtjesavond Delft (herhaling om het uur).

27 dec. Westdoc: Kerstbomen Rausen Documentaire over deze Haagse 
traditie (vanaf 12.00 uur, om het uur).
27 dec. Kurhaus Kerstconcert Met muziek van Bach tot Bing Crosby. 
28, 29 en 30 dec. Nieuws Jaaroverzicht 2020 (vanaf 17.00 uur, ieder uur).
31 dec. Vaarwel 2020 Oudejaarsconference van Sjaak Bral (vanaf 19.00 
uur de hele avond en nacht). 
01 jan. Extra TV West Nieuws om 11.30 uur, met direct daarna ‘Het 
Nieuwe jaar Induiken’, waarbij we terugblikken op de Nieuwjaarsduik 
van afgelopen jaren.

Kijk voor het volledige overzicht van de aangepaste programma’s op:
Omroepwest.nl/feestdagen

Alle medewerkers van Omroep West wensen je gezellige en gezonde 
feestdagen en een heel mooi 2021! 

Wil je in het nieuwe jaar niets missen? Schrijf je dan in voor de Omroep
West nieuwsbrief via Omroepwest.nl/nieuwsbrief

Lange Vijverberg 
Op de hoek van de Lange Vijverberg staat 
een appartementencomplex met op de 
begane grond een restaurant. Aan de ge-
vel hangt een zonnewijzer met de mooie 
tekst ‘Tyd verglydt’. 

Begraafplaatsen 
De plek bij uitstek waar we ons bewust 
zijn van onze eindigheid, is natuurlijk een 
begraafplaats. Ondanks deze confrontatie 
breng ik graag een bezoek aan de mooie 
begraafplaatsen die we in Den Haag heb-
ben. Ze liggen vol met historie en zijn een 
groene oase van rust in onze drukke stad. 
Als je door de ingang van de Algemene Be-

graafplaats aan de Kerkhoflaan loopt, zie je 
een zandloper. Een veel gebruikt symbool 
voor tijd. Zo is de zandloper ook te vinden 
in het hek van begraafplaats Ter Navolging 
aan de Duinstraat op Scheveningen.

Horlogemakers
Een beroepsgroep die belangrijk is voor 
onze waarneming van tijd zijn de horloge-
makers. Op de Prinsestraat 59 zat ooit de 
horlogemaker J.H. Kleijn. Zijn winkel is al 
even weg, maar de bijzondere gevelsteen 
is nog te bewonderen. Deze vertelt een 
heel verhaal over tijd. Rondom een wijzer-
plaat zien we het profiel van vader tijd, 
ook weer de zandloper en de vleugels die 
ons vertellen dat de tijd vliegt.

Iets verderop, op Noordeinde 15 heeft 
van 1909 tot ca. 1990 horlogemaker en 
juwelier Van Hattum gezeten. Die heeft 
zijn gevel laten versieren met een tegel- 
tableau, gemaakt door de firma Rozen-
burg. Ook hier zijn de zandloper en de 
vleugels te zien. 

Levensverzekering
Wie een levensverzekering wil verkopen, 
moet natuurlijk zijn potentiële klanten 
doordringen van de eindigheid van het 
bestaan. De verzekeringsmaatschappij ‘De 
Nederlanden van 1845’ liet Lambertus 
Zijl beeldhouwwerken maken om die ein-
digheid te illustreren. Die beelden vind je 
aan het door Berlage ontworpen pand aan 
het Kerkplein. Behoorlijk confronterend 
is het beeld aan de voorgevel, een mooie 
illustratie van de uitdrukking ‘de dood in 
de ogen kijken’. En ook aan dit pand is de 
zandloper met vleugels te vinden, ik ga 
niet verklappen waar. Een opdracht voor 
de lezer om zijn/haar ogen eens goed de 
kost te geven!

Het bijzondere jaar 2020 is bijna om en 
we hopen natuurlijk dat 2021 beter zal 
uitpakken. Ik wens alle lezers van De 
Haagse Tijden veel goeds en gezelligheid 
in het nieuwe jaar!

Jacqueline Alders 
Stadswandelingen en Fietstours in Den Haag 
www.ikgidsudoordenhaag.nl
info@jacquelinealders.nl

De tijd vliegt, ook in Den Haag
ren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw 
heen’. Dat is het begin van een lied dat vroeger (en mis-
schien ook nu nog wel) op Oudejaarsavond werd gezon-

gen. En we zeggen vaak tegen elkaar: “De tijd gaat snel, gebruik 
haar wel”. In Den Haag word je op meerdere plekken aan deze 
wijsheid herinnert.

‘U

Tournooiveld

Berlage Kerkplein

Ingang Algemene Begraafplaats

Begraafplaats Ter Navolging

Prinsestraat
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Bevrijding in de literatuur

Literatuur en bevrijding: daarover gaat dit unieke symposium van de Jan Campert-
Stichting, met een inleiding door Adriaan van Dis. Uniek omdat het de eerste keer is 

dat het hele symposium voor 
eeuwig op deze virtuele plek 
bezocht kan worden. Het the-
ma had geen ander kunnen 
zijn: de Jan Campert-Stichting 
werd in 1947 opgericht ter 
blijvende herdenking van het 
verzet van dichters en schrij-
vers tegen de Duitse bezetter, 
bovendien wordt in 2020 75 
jaar bevrijding herdacht. Dit 
verhaal blijft altijd de moeite 
waard.

Meer informatie via www.literatuurmuseum.nl

Films

Het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) biedt een onaf-
hankelijke 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 �ilms die bij IDFA hebben 
gedraaid.  

Divine Pig
Subtiel onderzoek naar de complexe verhouding tussen mens en varken, dat begint 
met de geboorte van een schattig klein biggetje. Of Dorus aan het einde van de �ilm 
nog leeft, is de vraag. Zijn 
eigenaar, Gerard Zwetsloot, 
is namelijk slager. De �ilm 
laat zien hoe hij het zwijn 
met veel liefde en toewijding 
grootbrengt, met als doel het 
in de slagerij te verkopen. 
Veel dorpsbewoners waarde-
ren dit initiatief: wat is er nu 
beter (en lekkerder) dan een 
varken dat lang en zonder 
stress heeft geleefd? Ande-
ren gruwen er juist van. Zij 
hebben de twee voorgangers 
van Dorus gekocht en van de 
dood gered. Stiekem hoopt Zwetsloot dat ze dat weer zullen doen. Regisseur Hans 
Dortmans gebruikt niets verhullende beelden uit zijn kindertijd, van de jaarlijkse 
slacht door zijn vader en opa. Anno nu �ilmt hij zijn ouders terwijl ze zelf worst 
maken. Hun houding tegenover varkens is nuchter, net als die van een expert in 
xenotransplantatie. Daar zet Dortmans een gelovige wetenschapper en een Pales-
tijnse moslima tegenover, die varkens allebei onrein vinden. Hij zoekt zonder suc-
ces naar een wetenschappelijk onderbouwing hiervoor. Het trekken van conclusies 
laat Dortmans aan de kijker. 

Diário de Naná
De Braziliaanse zanger en percussionist Naná Vasconcelos staat bekend om de 
bijzondere manier waarop hij in alledaagse objecten muziek vindt. In deze �ilm 

volgen de makers 
Vasconcelos tijdens 
zijn zoektocht naar 
de spirituele en 
etnische oorsprong 
van zijn muziek in 
Recôncavo Baiano, 
in de noordoos-
telijke deelstaat 
Bahía. Op zijn 
zoektocht ontmoet 

Vasconcelos verschillende mensen en hun muziek. Langzaam maar zeker wordt 
duidelijk hoe verschillende etnische achtergronden, het koloniale verleden, de na-
tuur en religieuze rituelen zich hebben genesteld in de ritmes van de Braziliaanse 
muzikale traditie.

    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.     

Winternachten internationaal literatuurfestival 

Writers Unlimited Winternachten Festival Den Haag is het 
belangrijkste jaarlijkse literatuurevenement van Nederland. 
Van 13 t/m 17 januari 2021 brengt Winternachten (inter-)
nationale schrijvers samen met het publiek in een online 
editie. De 26ste editie is dus in de vorm van een slow festival. 
Elke avond een zorgvuldig samengesteld online programma 
dat live uitgezonden gaat worden. Ook al is de vorm anders, 
Winternachten geeft net als altijd via de taal en de literatuur 
het maatschappelijk en cultureel debat een stevige boost. 
Meer nog: het festival biedt een literaire detox in de koude januaridagen. 

Meer informatie via www.writersunlimited.nl

Boeken

Revolusi – David van Reybrouck
Vijf jaar lang werkte David Van Reybrouck aan zijn monumen-
tale Revolusi. Hij interviewde bijna tweehonderd mensen, de 
laatste nog levende getuigen van de ona�hankelijkheidsstrijd, 
in Indonesische rusthuizen, Japanse miljoenensteden en op 
verafgelegen eilanden. Ook in Nederland bracht zijn onder-
zoek tal van nieuwe verhalen aan het licht. De veelheid aan 
perspectieven en herinneringen weeft Van Reybrouck samen 
tot het aangrijpende verhaal van de Indonesische ona�hanke-
lijkheid. Zo toont hij hoe een nieuwe wereld vorm kreeg: in 
bloed, in pijn, met hoop. 

De ona�hankelijkheidsstrijd van Indonesië, die zijn hoogte-
punt bereikte in de jaren veertig van de vorige eeuw, is lang 

gezien als een con�lict tussen kolonisator Nederland en het gekoloniseerde Indië. Maar 
in werkelijkheid was het wereldgeschiedenis. Revolusi is het eerste boek dat de strijd 
lostrekt uit het nationale perspectief en het belang ervan toont als mondiale gebeurtenis. 

Berlijn – Leo Blokhuis
In 2013 verraste David Bowie de wereld, na tien jaar stilte, met de single Where Are We 
Now? Daarin greep hij terug op zijn jaren in Berlijn: een tijd waarin hij zichzelf als artiest 
hervond. Wat maakt Berlijn tot zo’n bijzondere muziekstad? Leo Blokhuis neemt de lezer 
mee naar de jaren twintig van de vorige eeuw – de jaren van Marlene Dietrich, Kurt Weill 
en Bertolt Brecht, maar ook de tijd van de eerste experimen-
ten met elektronische muziek. Het naziregime maakt hier in 
de jaren dertig rigoureus een einde aan. Duitsland wordt het 
land van de schlagers. 

In de jaren zestig ontstaat, onder invloed van de moderne 
klassieke muziek, de kosmische Musik, ook wel Krautrock
genoemd. De succesvolste band is Kraftwerk, en het is hun 
werk dat Bowie verleidt om naar Berlijn te gaan. In Berlijn
laat Blokhuis op zeer onderhoudende wijze zien hoe, tegen 
de achtergrond van politiek en geschiedenis, Berlijn een 
bakermat wordt van een bijzondere muzikale revolutie.

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 fi lm, bieden vele organisaties hun (culturele) diensten ook online aan. 

De redactie van De Haagse Tijden deelt enkele tips met u. 

Vijf jaar lang werkte David Van Reybrouck aan zijn monumen-
tale 

 Dinsdag 22 december 2020   
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De buitenplaats Geerbron is eind 
zeventiende eeuw gesticht door 
luitenant-admiraal Anthony 
Pieterson. Hij wordt geboren 
in Den Haag. De vader van 
Pieterson is daar achtereenvol-
gens lid van de stedelijke raad, 
thesaurier en burgemeester. Hij 
woont aan het Lange Voorhout 
nummer 17. Na het overlijden 
van admiraal Pieterson wisselt 
Geerbron gedurende de acht-
tiende eeuw een aantal keren 
van eigenaar, totdat in 1801 de 
buitenplaats wordt aangekocht 
door Gerardus Herckenrath, 
arts en baljuw van Monster. 
Hij en zijn vrouw Alida Milius 
krijgen zeven kinderen. De 
jongste zoon, Leon, is de hoofd-
persoon uit de intrigerende lief-
desgeschiedenis Leon & Juliette, 
het boekenweekgeschenk 2020 
van de hand van Annejet van 
der Zijl.

Oudste dochter Maria Hercken-
rath trouwt in 1810 met Jacobus 
Johannes Allebé, makelaar in 
granen, uit Amsterdam. Zij 
krijgen twee kinderen, Gerard 
(1810) en Theresia (1823). 
Als hun moeder in 1827 op 
37-jarige leeftijd overlijdt, 
wordt Theresia ondergebracht 
bij grootmoeder Alida Milius op 
Geerbron in Monster. Kennelijk 
ziet Jacobus geen andere oplos-
sing voor de opvoeding van 
het jonge kind. Broer Gerard is 
zeventien als zijn moeder over-
lijdt. Hij zal later een bekend en 
vooruitstrevend arts worden 
en wordt beschouwd als een 

belangrijke grondlegger van 
de lichamelijke opvoeding in 
Nederland.

De bewaard gebleven brieven 
van vader Jacobus Allebé aan 
zijn dochter bestrijken de 
periode 1832-1839. De brieven 
hebben als adressering vaak 
‘Aan de jonge jufvrouw T.A.A. 
Allebé ten huizen van mevrouw 
Herckenrath op Geerbron te 
Monster bij Den Haag’, maar 
soms ook simpelweg ‘Aan de 
jonge jufvrouw T.A.A. Allebé 
te Monster’. Kennelijk was dat 
voldoende. 

Vader Allebé informeert in 
1832 of Trees nog op de Haagse 
kermis is geweest. De Haagse 
kermis werd jaarlijks gehouden 
in mei. Het is ook dan al een 
attractie waar veel inwoners 
op a�komen. Het Dagblad van 
’s-Gravenhage van 6 april 1832 
meldt dat ‘gedurende de Kermis 
niet zullen worden toegelaten 
eenige Loterij- of Draaiborden, 
alsmede geene Horoskooptrek-
kers of zoogenaamde Waarzeg-
gers; dat het niet geoorloofd 
zal zijn Koek te laten hakken 
of te doen verloten en dat alle 
bedelarij zal worden geweerd, 
zullende op de nakoming van 
deze bepalingen door de politie 
naauwkeurig worden gewaakt.’ 
Vlak voor de aanvang van de 
kermis verschijnen in de kran-
ten tal van advertenties, waarin 
de houders van een kraam zich-
zelf en hun waren aanprijzen. 
Zo verzoekt de Wed. Kemper 
en Zoon ‘een ieders gunst en 
recommandatie’. Zij staan bij 
‘de eerste Kraam in het Lange 
Voorhout, binnen de palen, bij 
de Kloosterkerk, met hunne 
opregte Deventer Sukade- en 
Tafelkoek’.

In dezelfde brief vraagt vader 
Allebé of Theresia nog tijd heeft 
om te tekenen. Het zou hem 
spijten als zij dat niet bijhield. 
Kennelijk zit het talent voor 

tekenen al vroeg in de familie. 
August Allebé (1838-1927), 
een zoon van Theresia’s broer 
Gerard, wordt later een bekend 
kunstschilder en was jarenlang 
directeur van de Rijksacade-
mie van Beeldende Kunsten in 
Amsterdam.

In 1834 blijkt de vader van 
Theresia ineens verhuisd te 
zijn van Amsterdam naar Goch, 
een plaats bij Nijmegen, vlak 
over de grens met Duitsland. 
Hij schrijft aan zijn dochter: 
‘Het ging mij in Amsterdam niet 
voorspoedig en ik verwagt dat 
het hier voor mij beter zal zijn’. 
Niet valt uit te sluiten dat hij 
door te verhuizen zijn schuldei-
sers heeft willen ontlopen. 

Najaar 1836 komt op initiatief 
van de uit Charleston terugge-
keerde Leon Herckenrath een 
gouvernante, een zekere juf-
frouw Verhagen, naar Geerbron 
om het onderwijs te verzorgen 
voor Theresia en de kinderen 
van Leon en zijn vrouw. Leon 
Herckenrath vertrekt in 1818 
op jonge leeftijd naar Noord-
Amerika om daar zijn geluk te 
beproeven. Hij keert in 1835 
met zijn gezin terug naar Mon-
ster. Ondanks dat het hem voor 
de wind gaat in zijn woonplaats 
Charleston is zijn terugkeer min 
of meer gedwongen, omdat zijn 
vrouw Juliette als kleurlinge 
niet wordt geaccepteerd in de 
blanke gemeenschap van die 
tijd. 

Voorjaar 1839 verhuist Jacobus 
Allebé van Goch naar Leiden. 
Hij heeft werk gevonden als 
leidinggevende bij de interna-
tionaal bekende dekenfabriek 
van Jacobus Scheltema, familie 
van zijn schoondochter Neeltje 
Scheltema. Hij kan zijn dochter 
nu vaker bezoeken. Op de terug-
reis naar Leiden van een van die 
bezoeken strijkt hij in Den Haag 
neer in het Haagse Bos, waar hij 
geniet van een muziekuitvoe-
ring door de Garde Grenadiers. 
Na bij vrienden in Den Haag 
gegeten te hebben, vervolgt hij 
zijn reis naar Leiden, maar het 
is inmiddels zo laat geworden 
dat alle schuiten en diligences 
al vertrokken waren. Er zit dus 
niets anders op dan te gaan lo-
pen naar Leiden. Daar keert hij, 
naar zijn zeggen in het geheel 
niet vermoeid, laat in de avond 
op zijn kamer terug. 

Hij schrijft Theresia in oktober 
1839 dat oom Leon Hercken-
rath misschien wel op de 
gedachte zal komen met haar 
de tentoonstelling te gaan zien. 
Dat moet de tentoonstelling 
zijn geweest van Kunstwerken 
van Levende Meesters, die van 
23 september tot 23 oktober 
van dat jaar in een lokaal aan 
de Boschkant in Den Haag werd 
gehouden. Sinds 1808 werd op 
initiatief van koning Lodewijk 
Napoleon jaarlijks een derge-

lijke tentoonstelling georgani-
seerd, aanvankelijk afwisselend 
in Amsterdam en Den Haag, 
maar later ook elders. 
Kerst 1839 wil vader Allebé 
graag bij de familie op Geer-
bron doorbrengen, als ten-
minste de fabriek geen roet in 
het eten zal gooien. Hij wil, zo 
schrijft hij, de dag voor Kerst 
naar Den Haag reizen en vraagt 
of Trees en haar nicht Virginie, 
oudste dochter van Leon 
Herckenrath, hem wellicht bij 
aangenaam helder winterweer 
tegemoet willen wandelen. Ze 
kunnen dan nog wat door de 
residentie drentelen en daarna 
met een huurkoetsier naar 
Monster reizen. 

Deze brief van 22 decem-
ber 1839 is de laatste in de 
bewaard gebleven corres-
pondentie van vader Jaco-
bus Allebé met zijn dochter. 
Theresia is dan zestien jaar 
oud. Haar vader overlijdt op 
62-jarige leeftijd in 1845, een 
jaar na grootmoeder Alida 
Herckenrath-Milius. Ze vertrekt 
vervolgens naar Amsterdam 
om te gaan inwonen bij haar 
oudere broer Gerard en zijn 
gezin. Theresia is haar hele 
leven ongehuwd gebleven. Ze 
overlijdt in 1901.

Leo van den Ende
ljmvandenende@outlook.com

Opgroeien op een Westlandse buitenplaats
Brieven aan Theresia Allebé

n het Stadsarchief Amsterdam wordt het familiearchief Allebé bewaard. 
Daarin bevinden zich 43 brieven van familieleden aan Theresia Allebé, 
waaronder 26 van haar vader. Theresia was vier jaar toen ze in 1827 na 

het overlijden van haar moeder werd ondergebracht bij haar oma Alida Hercken-
rath-Milius op de buitenplaats Geerbron in Monster. Het dit jaar uitgekomen boek 
Brieven aan Theresia Allebé (1823-1901) bevat transcripties en becommentarieerde 
samenvattingen van de brieven. Daarnaast beschrijft het boek in het kort de ge-
schiedenis van Geerbron. Een aantal passages uit de brieven, onder meer op Den 
Haag betrekking hebbend, passeert hieronder de revue.

I

Tentoonstelling van schilderijen van Levende Meesters in Den Haag in 1845. Maker anoniem. 
Collectie Rijksmuseum Amsterdam

Maria Herckenrath door Cornelis Kruseman, 
1820. Collectie Rijksmuseum Amsterdam

Theresia Allebé door haar neef August Allebé, 
1858. Collectie Rijksmuseum Amsterdam

Leon Herckenrath door J.W. Pieneman, 1836. 
Collectie Westlands Museum Honselersdijk
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De buitenplaats Geerbron is eind 
zeventiende eeuw gesticht door 
luitenant-admiraal Anthony 
Pieterson. Hij wordt geboren 
in Den Haag. De vader van 
Pieterson is daar achtereenvol-
gens lid van de stedelijke raad, 
thesaurier en burgemeester. Hij 
woont aan het Lange Voorhout 
nummer 17. Na het overlijden 
van admiraal Pieterson wisselt 
Geerbron gedurende de acht-
tiende eeuw een aantal keren 
van eigenaar, totdat in 1801 de 
buitenplaats wordt aangekocht 
door Gerardus Herckenrath, 
arts en baljuw van Monster. 
Hij en zijn vrouw Alida Milius 
krijgen zeven kinderen. De 
jongste zoon, Leon, is de hoofd-
persoon uit de intrigerende lief-
desgeschiedenis Leon & Juliette, 
het boekenweekgeschenk 2020 
van de hand van Annejet van 
der Zijl.

Oudste dochter Maria Hercken-
rath trouwt in 1810 met Jacobus 
Johannes Allebé, makelaar in 
granen, uit Amsterdam. Zij 
krijgen twee kinderen, Gerard 
(1810) en Theresia (1823). 
Als hun moeder in 1827 op 
37-jarige leeftijd overlijdt, 
wordt Theresia ondergebracht 
bij grootmoeder Alida Milius op 
Geerbron in Monster. Kennelijk 
ziet Jacobus geen andere oplos-
sing voor de opvoeding van 
het jonge kind. Broer Gerard is 
zeventien als zijn moeder over-
lijdt. Hij zal later een bekend en 
vooruitstrevend arts worden 
en wordt beschouwd als een 

belangrijke grondlegger van 
de lichamelijke opvoeding in 
Nederland.

De bewaard gebleven brieven 
van vader Jacobus Allebé aan 
zijn dochter bestrijken de 
periode 1832-1839. De brieven 
hebben als adressering vaak 
‘Aan de jonge jufvrouw T.A.A. 
Allebé ten huizen van mevrouw 
Herckenrath op Geerbron te 
Monster bij Den Haag’, maar 
soms ook simpelweg ‘Aan de 
jonge jufvrouw T.A.A. Allebé 
te Monster’. Kennelijk was dat 
voldoende. 

Vader Allebé informeert in 
1832 of Trees nog op de Haagse 
kermis is geweest. De Haagse 
kermis werd jaarlijks gehouden 
in mei. Het is ook dan al een 
attractie waar veel inwoners 
op a�komen. Het Dagblad van 
’s-Gravenhage van 6 april 1832 
meldt dat ‘gedurende de Kermis 
niet zullen worden toegelaten 
eenige Loterij- of Draaiborden, 
alsmede geene Horoskooptrek-
kers of zoogenaamde Waarzeg-
gers; dat het niet geoorloofd 
zal zijn Koek te laten hakken 
of te doen verloten en dat alle 
bedelarij zal worden geweerd, 
zullende op de nakoming van 
deze bepalingen door de politie 
naauwkeurig worden gewaakt.’ 
Vlak voor de aanvang van de 
kermis verschijnen in de kran-
ten tal van advertenties, waarin 
de houders van een kraam zich-
zelf en hun waren aanprijzen. 
Zo verzoekt de Wed. Kemper 
en Zoon ‘een ieders gunst en 
recommandatie’. Zij staan bij 
‘de eerste Kraam in het Lange 
Voorhout, binnen de palen, bij 
de Kloosterkerk, met hunne 
opregte Deventer Sukade- en 
Tafelkoek’.

In dezelfde brief vraagt vader 
Allebé of Theresia nog tijd heeft 
om te tekenen. Het zou hem 
spijten als zij dat niet bijhield. 
Kennelijk zit het talent voor 

tekenen al vroeg in de familie. 
August Allebé (1838-1927), 
een zoon van Theresia’s broer 
Gerard, wordt later een bekend 
kunstschilder en was jarenlang 
directeur van de Rijksacade-
mie van Beeldende Kunsten in 
Amsterdam.

In 1834 blijkt de vader van 
Theresia ineens verhuisd te 
zijn van Amsterdam naar Goch, 
een plaats bij Nijmegen, vlak 
over de grens met Duitsland. 
Hij schrijft aan zijn dochter: 
‘Het ging mij in Amsterdam niet 
voorspoedig en ik verwagt dat 
het hier voor mij beter zal zijn’. 
Niet valt uit te sluiten dat hij 
door te verhuizen zijn schuldei-
sers heeft willen ontlopen. 

Najaar 1836 komt op initiatief 
van de uit Charleston terugge-
keerde Leon Herckenrath een 
gouvernante, een zekere juf-
frouw Verhagen, naar Geerbron 
om het onderwijs te verzorgen 
voor Theresia en de kinderen 
van Leon en zijn vrouw. Leon 
Herckenrath vertrekt in 1818 
op jonge leeftijd naar Noord-
Amerika om daar zijn geluk te 
beproeven. Hij keert in 1835 
met zijn gezin terug naar Mon-
ster. Ondanks dat het hem voor 
de wind gaat in zijn woonplaats 
Charleston is zijn terugkeer min 
of meer gedwongen, omdat zijn 
vrouw Juliette als kleurlinge 
niet wordt geaccepteerd in de 
blanke gemeenschap van die 
tijd. 

Voorjaar 1839 verhuist Jacobus 
Allebé van Goch naar Leiden. 
Hij heeft werk gevonden als 
leidinggevende bij de interna-
tionaal bekende dekenfabriek 
van Jacobus Scheltema, familie 
van zijn schoondochter Neeltje 
Scheltema. Hij kan zijn dochter 
nu vaker bezoeken. Op de terug-
reis naar Leiden van een van die 
bezoeken strijkt hij in Den Haag 
neer in het Haagse Bos, waar hij 
geniet van een muziekuitvoe-
ring door de Garde Grenadiers. 
Na bij vrienden in Den Haag 
gegeten te hebben, vervolgt hij 
zijn reis naar Leiden, maar het 
is inmiddels zo laat geworden 
dat alle schuiten en diligences 
al vertrokken waren. Er zit dus 
niets anders op dan te gaan lo-
pen naar Leiden. Daar keert hij, 
naar zijn zeggen in het geheel 
niet vermoeid, laat in de avond 
op zijn kamer terug. 

Hij schrijft Theresia in oktober 
1839 dat oom Leon Hercken-
rath misschien wel op de 
gedachte zal komen met haar 
de tentoonstelling te gaan zien. 
Dat moet de tentoonstelling 
zijn geweest van Kunstwerken 
van Levende Meesters, die van 
23 september tot 23 oktober 
van dat jaar in een lokaal aan 
de Boschkant in Den Haag werd 
gehouden. Sinds 1808 werd op 
initiatief van koning Lodewijk 
Napoleon jaarlijks een derge-

lijke tentoonstelling georgani-
seerd, aanvankelijk afwisselend 
in Amsterdam en Den Haag, 
maar later ook elders. 
Kerst 1839 wil vader Allebé 
graag bij de familie op Geer-
bron doorbrengen, als ten-
minste de fabriek geen roet in 
het eten zal gooien. Hij wil, zo 
schrijft hij, de dag voor Kerst 
naar Den Haag reizen en vraagt 
of Trees en haar nicht Virginie, 
oudste dochter van Leon 
Herckenrath, hem wellicht bij 
aangenaam helder winterweer 
tegemoet willen wandelen. Ze 
kunnen dan nog wat door de 
residentie drentelen en daarna 
met een huurkoetsier naar 
Monster reizen. 

Deze brief van 22 decem-
ber 1839 is de laatste in de 
bewaard gebleven corres-
pondentie van vader Jaco-
bus Allebé met zijn dochter. 
Theresia is dan zestien jaar 
oud. Haar vader overlijdt op 
62-jarige leeftijd in 1845, een 
jaar na grootmoeder Alida 
Herckenrath-Milius. Ze vertrekt 
vervolgens naar Amsterdam 
om te gaan inwonen bij haar 
oudere broer Gerard en zijn 
gezin. Theresia is haar hele 
leven ongehuwd gebleven. Ze 
overlijdt in 1901.

Leo van den Ende
ljmvandenende@outlook.com

Opgroeien op een Westlandse buitenplaats
Brieven aan Theresia Allebé

n het Stadsarchief Amsterdam wordt het familiearchief Allebé bewaard. 
Daarin bevinden zich 43 brieven van familieleden aan Theresia Allebé, 
waaronder 26 van haar vader. Theresia was vier jaar toen ze in 1827 na 

het overlijden van haar moeder werd ondergebracht bij haar oma Alida Hercken-
rath-Milius op de buitenplaats Geerbron in Monster. Het dit jaar uitgekomen boek 
Brieven aan Theresia Allebé (1823-1901) bevat transcripties en becommentarieerde 
samenvattingen van de brieven. Daarnaast beschrijft het boek in het kort de ge-
schiedenis van Geerbron. Een aantal passages uit de brieven, onder meer op Den 
Haag betrekking hebbend, passeert hieronder de revue.

I

Tentoonstelling van schilderijen van Levende Meesters in Den Haag in 1845. Maker anoniem. 
Collectie Rijksmuseum Amsterdam

Maria Herckenrath door Cornelis Kruseman, 
1820. Collectie Rijksmuseum Amsterdam

Theresia Allebé door haar neef August Allebé, 
1858. Collectie Rijksmuseum Amsterdam

Leon Herckenrath door J.W. Pieneman, 1836. 
Collectie Westlands Museum Honselersdijk
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SUDOKU1 2

3KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal
1. ziekelijk verlangen naar huis; 7. plaats in Noord-Holland; 12. ontkenning; 13. Spaans 
wijngebied; 14. dun en mager; 15. paardenslee; 17. krachteloos (moe); 19. roofdier; 
21. rijksgrens (a�k.); 22. vliegensvlug; 24. voordeel zoeker (uitbuiter); 27. oceaan; 28. oud paard; 
30. tijdperk; 31. roem (lof); 32. schietschijf; 33. waardering; 35. plaats in Duitsland; 
37. aanwijzend voornaamwoord; 38. tweekleppig schaaldier; 41. sterk ijzerhoudende 
grondsoort; 42. periode voor Pasen; 44. deel van een boom; 46. boomsoort; 47. hoffeest; 
48. soort kegelspel; 49. inbreker; 50. familielid; 52. naar omlaag; 54. roeispaan; 56. slot (a�loop); 
58. ooievaarachtige vogel; 61. of iets dergelijks (a�k.); 62. scheepsexploitant; 64. koninklijk 
verbond voor ondernemers (a�k.); 65. voederbak; 67. halsboord; 68. oud Russisch ruimtestation; 
70. rivier in Duitsland; 72. zonder moed; 73. Duitse componist; 76. �iguurlijk (a�k.); 
77. gecastreerde stier; 78. onstuimig (ruw); 79. hoofd van een moskee; 81. voorzetsel; 82. rivier 
in Engeland; 83. verdieping; 84. rekenopgave; 86. keukengerei; 87. nuchter denkend iemand.

Verticaal
1. toiletartikel; 2. voorzetsel; 3. snijwerktuig; 4. jonge padvinder; 5. uitvoerhandel; 
6. kledingstuk; 7. groot pooldier; 8. melkklier; 9. Europeaan; 10. inhoudsmaat (a�k.); 
11. vastspijkeren; 16. god van de zee; 18. vlaktemaat; 20. Erasmus Universiteit Rotterdam (a�k.); 
21. klein soort hert; 23. deel van de arm; 25. plaats in Portugal; 26. zwarte kleverige stof; 27. niet 
zuur of bitter; 29. los van zede (tuchteloos); 32. diskettestation; 34. hevig  (vurig); 36. Europees 
land; 37. mannetjesbij; 39. voormalig president Amerika; 40. kofferetiket; 42. bezem; 
43. persoon van adel; 45. zonder glans; 46. Bart’s Neverending Network (a�k.); 51. plechtige 
belofte; 53. eikenschors; 54. schrijfgerei; 55. niet kunnende horen; 56. huidverharding; 
57. proefopname; 59. balsport; 60. vrouwtjeshert; 62. troep wolven; 63. binnenwater (Maas); 
66. zeer spoedig; 67. gevangenenverblijf; 69. vertragingstoestel; 71. paardenmondstuk; 
73. alcoholische drank; 74. jachtwild; 75. Amerikaans ruimtevaart instituut; 78. straat (pad); 
80. in de grond levend zoogdier; 82. lidwoord; 85. muzieknoot.

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 vakjes van 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

1 8 9
6

3 7 6 1
2 1 6 7 3

3 5 7 8
5 4 3 1

7 9
6

7 8 3 6

9
4 7 3

1 8
5 8 7 1 3

2 3 6
2

7 2 6 9
5 9

4 6 8

Puzzelt u mee?
In elke editie van De Haagse Tijden kunt u drie verschillende puzzels maken. In de 
eerste puzzel wordt u gevraagd het woord te raden dat is uitgebeeld. In de tweede 
puzzel moet u de sudoku-opgave oplossen. De derde puzzel is een kruiswoordpuz-
zel. Hier volgen de juiste antwoorden van de vorige krant. 
Woordraadsel: Sleutelbos, Sudoku: 5 - 1, Kruiswoordpuzzel: Kiekendief

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 7 januari 2021.

Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. W.G. van Geest te ’s-Gravenzande
2. H.J. Holtkamp te Leidschendam
3. M.Knijnenenburg te Den Haag
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Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. W.G. van Geest te ’s-Gravenzande

KADOBONInwisselbaar bij comfortland.nl

€

Veel puzzelplezier!

Ook in 2021 kunt u weer op ons vertrouwen! 
Hele fijne feestdagen gewenst.

Star Stijlmeubelen wenst u hele �ijne
feestdagen en een heel goed 2021

We zijn online bereikbaar op
www.starstijlmeubelen.nl

en op afspraak geopend

 Dinsdag 22 december 2020   



pagina 20 De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

Smaakvol invulling geven aan de 

dagelijkse praktijk, voor veel 

mensen is dit meer dan een 

bijzaak. Dat is niet zo vreemd. 

Het is immers prettig om uw 

leven op elegante wijze vorm te 

geven. Geldt dit ook voor u, dan 

is de kans groot dat u wanneer 

het zover is ook in stijl afscheid 

wilt nemen. Voor uw uitvaart 

kunt u in dat geval uitstekend 

terecht bij Ad Patres uitvaartzorg 

in Den Haag. Wij beschikken 

over een intiem herenhuis aan de 

Frederik Hendriklaan in het 

Statenkwartier en hebben een 

rouw-/familiekamer waar u kunt 

samenkomen in een huiselijke en 

stijlvolle omgeving. Ook voor het 

overige ademen onze faciliteiten 

een rustieke ambiance. 

Voor een exclusieve uitvaart 

in stijl doet u een beroep op 

Ad Patres uitvaartzorg. 

Bel (070) 355 64 27 of kijk 

op www.adpatres.nl.

U kunt zich ook rechtstreeks 

wenden tot: 

Ad Patres

Frederik Hendriklaan 7

2582 BP 's-Gravenhage
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Dinsdag 22 december 2020


