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Cholera-epidemie
In 1832 had Scheveningen de 
twijfelachtige eer de eerste 
plek in Nederland te zijn waar 
iemand de ziekte cholera had. In 
1848 brak opnieuw een epide-
mie uit, waarbij ook op Scheve-
ningen weer veel slachtoffers 
vielen. De toenmalige Pastoor 
Schagt riep zijn parochianen 
op tot extra gebedsdiensten. En 
hij stalde het heilig sacrament 
uit. Het heilig sacrament is een 
andere benaming voor een 
geconsacreerde hostie, naar de 
woorden van Jezus: “Neemt en 
eet, dit is Mijn Lichaam”. 
Na deze gezamenlijke actie 
bleven nieuwe sterfgevallen 
uit. Deze onverklaarbaar snelle 
afloop van de epidemie werd als 
een wonder beschouwd. 

Katholieken op 
Scheveningen
In 1572 was de Oude Kerk van 
Scheveningen een protestantse 
kerk geworden en had de kleine, 
getrouwe katholieke gemeen-
schap van Scheveningen lange 
tijd geen eigen kerkgelegenheid 
meer. Pas in 1830, onder het 
bewind van Koning Willem I, 
mocht er weer een katholieke 
kerk gebouwd worden. Die 
kwam aan de Kerkwerf, schuin 
tegenover de Oude Kerk in de 
Keizerstraat en was in gebruik 
van 1834 tot 1857. Vanwege 
de gestage groei van de bevol-
king en door de toevloed van 
badgasten werd het kerkge-
bouw te klein. In 1855 kreeg 
het kerkbestuur van het bisdom 
Haarlem toestemming om een 

stuk grond te kopen aan de 
Scheveningseweg. Daar werd 
een nieuwe kerk met pastorie 
gebouwd in de neogotische stijl. 
Op 29 maart 1857 werd deze in 
gebruik genomen en al in 1882 
uitgebreid. Twintig jaar later 
moest er alweer bijgebouwd 
worden en daarna konden in 
de kerk zeshonderd gelovigen 
plaatsnemen. 
De komst van de haven in 1904 
had de economische ontwik-
keling van Scheveningen een 
enorme push gegeven. Daardoor 
nam het aantal bewoners toe. 
De mondaine badhotels zoals 
het Kurhaus, Grand Hotel,  
Oranje Hote en Palace trokken 
steeds meer gasten die ook 
tijdens hun verblijf aan zee hun 
godsdienstige plichten wilden 
vervullen. Er werd dus weer 
gebouwd en in 1927 kwam de 

nieuwe Antonius Abtkerk aan 
de Scheveningseweg klaar. 

Het gedenkmozaïek in 
de Antonius Abtkerk
In deze kerk is in het koor boven 
het altaar een prachtig mozaïek 
te vinden dat herinnert aan de 
bijzondere gebeurtenis in 1848. 
Het is gemaakt door de kunste-
naar Antoon Molkenboer. Hij 
verdiepte zich in het wonder en 
maakte in oktober 1925 de eer-
ste ontwerpschetsen op 1/20 
van de uiteindelijke grootte. Zijn 
opdrachtgevers waren enthousi-
ast over de ontwerpen, waarna 
hij ze kon uitwerken op ware 
grootte. Voor de figuren poseer-
den onder andere Molkenboers 
vrouw en kinderen en enkele 
inwoners van Scheveningen. 
Het mozaïek is meer dan twee-
honderd vierkante meter groot 

en bestaat uit ongeveer twee 
miljoen stukjes Venetiaans glas. 
Het is gemaakt in het atelier 
van Mauméjean Frères te Parijs, 
waar twaalf Italiaanse mozaïek-
werkers drie jaar lang aan het 
project hebben gewerkt.

Bekijken
Het is zeer de moeite waard om 
de Antonius Abtkerk te bezoe-
ken en het mozaïek en de ande-
re kunstwerken te bekijken. Dat 
kan - onder normale omstandig-
heden - op de eerste en derde 
zaterdag van de maand, van 
14.00 tot 16.30 uur. De toegang 
is vrij.

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

Een vervlogen epidemie gedenken
oe zullen we over enige tientallen jaren 
terugkijken op deze epidemie? Zullen 
kunstenaars zich laten inspireren tot het 
maken van bijzondere kunstwerken? 

Dan hebben ze in ieder geval een bijzonder voor-
beeld: het gedenkmozaïek in de Antonius Abtkerk 
aan de Scheveningseweg, gemaakt door Antoon 
Molkenboer. 

Het gedenkmozaïek in de Antonius Abtkerk te Scheveningen

De R.K. Kerk van de H. Antonius Abt te Scheveningen in de Keizerstraat
Maker W. Bal - ca 1840 - Coll HGA
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Adverteren
Wilt u ook adverteren in De Haagse 
Tijden? Vraag naar de mogelijkheden 
bij Daphne Brückel of Jolanda Kraanen 
en bel 070-3607676 of mail naar 
dehaagsetijden@bruckel.nl

Hoofdredacteur
Sanne Groeneboer 
redactie@dehaagsetijden.nl

Vaste auteurs
John Vroom
Marcello & Els
Milja de Zwart

Fotogra�ie
De Haagse Tijden heeft de moeite 
genomen om de rechtmatige eigenaar 
van de gepubliceerde foto’s te vinden. 
Als u meent de publicatierechten te 
hebben, kunt u contact opnemen met de 
uitgever.

Vormgeving
Brückel Reclame BV

Lezersservice
De lezersservice is te bereiken van 
maandag t/m vrijdag van 10 - 12 uur 
op: 070 - 345 76 97

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

Uitgave:
Uw krant is elke twee weken in 
een oplage van tenminste 65.000 
exemplaren gratis af te halen op circa 
360 distributiepunten in Den Haag, 
Zoetermeer, Westland, Delft, Midden-
Del�land, Leidschendam-Voorburg, 
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en 
Wassenaar.

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

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

Abonnementen
Voor € 75,00 per jaar kunt u de krant 
in Nederland thuis ontvangen per post. 
Buiten Nederland ontvangt u de krant 
voor € 95,00 per jaar. Een abonnement 
vraagt u aan via de lezersservice. 
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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Roken in de jaren zestig
Toen ik in De Haagse Tijden van 
3 maart het artikel van John 
Vroom Roken in de jaren zestig 
las, moest ik - als eveneens 
ex-roker - terugdenken aan 
een Engelse zin met diverse 
sigarettenmerken, waarmee een 
verklaring werd gegeven van de 
geboorte van Peter Stuyvesant. 
Deze zin luidt als volgt: “Miss 
Blanche went with Philip Morris 
to one of “The Three Castles“ 
of lord “Chester�ield” in “North 
State”. There she had a love 
affair with a “Hunter”. After 
nine months she looked like 
a “Camel”. “Dr. Dushkind” was 
sent for and he said: “This is 
the result of a “Lucky Strike” 
between two “Players” and so 
“Peter Stuyvesant” was born.”
Theo Volkeri
thlvolkeri@planet.nl

Fotoboek Kortenbos 
in beeld
Ik lees altijd met veel plezier De 
Haagse Tijden. Zo ook de uitgave 
van dinsdag 3 maart 2020, 
waarin ik het artikel Een terug-
blik op Kortenbos tegenkwam. 
Hierin wordt beschreven dat er 
een fotoboek bestaat over deze 
wijk. In het fotoboek Kortenbos 

in beeld ziet u beelden van de 
wijk voor en na de stadsver-
nieuwing. Met het boek hopen 
wij dat veel bewoners, oud-be-
woners en belangstellenden 
een interessant beeld van de 
wijk Kortenbos krijgen. Mocht u 
interesse hebben dan kunt u dit 
boek aanschaffen bij de Wijkor-
ganisatie Kortenbos de Kronkel, 
gelegen aan het Westeinde 425, 
waar ik werkzaam ben. 
Jeanine Fall
administratie@kortenbos.org

PECO Suikerwerken
In de krant van januari las ik 
nogmaals over de PECO Suiker-
werken. Als kind moesten wij 
die snoephorloges en kettingen 
rijgen. Dit deden wij vanuit huis: 
de hele gang stond altijd vol 
met dozen. Als ik de snoep-
kettingen nu zie, word ik altijd 
een beetje verdrietig. Wat een 
armoe, maar mijn moeder had 
het geld hard nodig. De kapotte 
snoepjes mochten wij opeten. Ja, 
die goede oude tijd van kran-
ten- en folderwijken, stekkies, 
half verrotte bananen… Ik ben 
bijna zeventig en kan er nu om 
lachen. Maar toen niet!
Mary Oudendijk
maryoudendijk@hotmail.com

Leerlingengroep 
Calhoinbada 
Ik ben op zoek naar collega’s 
uit de jaren 1975-1978 uit de 
leerlingengroep Calhoinbada: 
Callenders hoop in bange dagen. 
Dit was in het oude Westeinde 
ziekenhuis. De cao zegt dat je na 
45 jaar werken in de zorg met 
volledig pensioen mag. Dat is bij 
mij op 1 september van dit jaar. 
Maar WIJ moeten dit kunnen be-
wijzen. Wie heeft iets van gege-
vens (foto’s, klassenlijsten etc.) 
van die groep uit deze jaren? 
Aad Hoeboer
aadhoeboer@casema.nl

Slot op de telefoon
Met plezier heb ik het artikel 

Bell in Haagse centrales gele-
zen in De Haagse Tijden van 3 
maart. Het bracht weer herin-
neringen boven. Wij hadden 
vroeger buren met een telefoon, 
omdat mijn buurman domi-
nee was. Als mijn ouders een 
dringende boodschap voor 
mijn grootouders hadden (mijn 
opa was hoofd van de school in 
Rijswijk en wethouder) moch-
ten zij bij de buren de telefoon 
gebruiken. Naast de telefoon 
stond een blikje met een gleuf 
waar je geld in kon doen om 
de kosten te betalen. Als mijn 
oma of opa mijn ouders wilden 
bereiken werd er via de buren 
gebeld. Later kregen we zelf 
telefoon, die op de gang hing. 

In de jaren tachtig hadden we 
ook een telefoon met draaischijf. 
En toen mijn jongste dochter 
verkering kreeg met een jongen 
uit Doetichem liep het uit de 
hand met de telefoonkosten. Ik 
heb toen een slotje gekocht die 
je op de draaischijf kon doen bij 
een bepaald nummer - zodat je 
nog wel 112 kon bellen - en dat 
deed ik op een avond toen ik uit-
ging. Bij thuiskomst stuitte ik op 
een heel boze dochter, maar het 
resultaat was dat er afspraken 
gemaakt werden over de lengte 
van de gesprekken. Wel moest 
ik het sleuteltje goed verstop-
pen, want er werd naarstig naar 
gezocht.
Wilma Bloemen
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Haags Mopje
Kom een sterk afgeslankte vriend op de Boulevard tegen en vraag hem hoe hem dat gelukt is. 
Zegt hij: “Heb een sherrykuur gedaan. Ben nu 20 kilo kwijt... en ook mijn rijbewijs”.

Nico Bosman

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

Paneeltjes Karel Wiggers
Ik ben in het bezit van vijf pa-
neeltjes (24cm x 24cm) van de 
Haagse schilder Karel Wiggers 
(1916-1989). Deze zijn gemaakt 
als voorstudie van een opdracht 
van de Gemeente Den Haag. De 
paneeltjes zijn vervolgens in het 
groot uitgevoerd op een lagere 
school achter de Torengarage. 
Volgens de weduwe Wiggers is 
deze school inmiddels afgebro-
ken. Ik ben benieuwd naar de 
naam van de school en of iemand 
in bezit is van foto’s van de 
voltooide werken. Ook omdat ik 
dan weet of ze nu ondersteboven 
hangen. 
Wim Cornelis, wimgjcornelis@ziggo.nl

Europese MG’s 
Met belangstelling las ik het 
artikel van John Vroom over 
de Triumph en ik voelde een 
betrokkenheid. Ik ben namelijk 
een autolie�hebber en zeker 
van oldtimers. De Triumph is 
een heel mooie auto, maar mijn 
voorkeur gaat toch uit naar de 
MG B-roadster en de MG B-GT. Op 
de bijgaande foto staan drie Eu-
ropese MG’s opgesteld voor The 
�lying Dutchman van de Flying 
Dutch Dakota-club. De opstelling 
van de MG’s is bewust zo gedaan 
omdat deze combinatie toevallig 
voorhanden was: rood wit blauw. We waren met de MG-club op bezoek in een hangaar van Schiphol 
bij de Dakota-club, waar deze Dakota stond voor onderhoud. De middelste MG is sinds 2000 mijn 
eigendom. Bij elkaar toch wel de nodige nostalgie vind ik.
Henk Schimmel, ah.schimmel@ziggo.nl
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Als de ziekte uitbreekt, bre-
ken tegelijk angsten onder de 
bevolking uit. Soms durft men 
het woord niet uit te spreken 
en zegt dan: “die tegenwoordig 
onder de mensen omgaat…” 
Anderen zwijgen, keren in 
zichzelf en worden somber. Som-
mige mensen zien in bepaalde 
tekenen de voorboden van het 
uitbreken van de pest. Dat zien 
ze in kometen en sterren. En als 
de krombekken - vogels uit het 
noorden – komen, kondigen die 
onheil aan. Bovendien mogen 
kinderen geen begrafenisje meer 
spelen. Dat is het oproepen van 
de dood. Jacob Cats (1577-1660) 
schrijft in zijn Aenmerckinge dat 
het zien van een komeet met een 
staart een teken van God is voor 
een naderende straf. 

In de zestiende eeuw gaan 
de pestslachtoffers naar de 
Antoniuskapel en het naast-
gelegen Pest- en Dolhuys aan 
het Slijkeinde, hoek Vleersteeg. 
Dat is niet verplicht. Vaak zijn 
het arme mensen die onderdak 
zoeken. De rijken blijven thuis 
of vluchten naar elders. Wie 
eenmaal in het Pesthuis is, mag 
geen verwanten of familieleden 

ontvangen. Een binnenmoeder 
vangt de zieke op en kijkt waar 
hij of zij neergelegd kan worden. 
Samen met een bewaarder zorgt 
ze voor de verdere organisatie, 
bijgestaan door jonckvrouwen 
(jonge vrouwen), die de zieken 
verzorgen. De verzorging be-
staat uit het geven van eten en 
drinken, het verlichten van de 
pijn en de ziekte draaglijk ma-
ken. Meer kunnen ze niet doen. 
Speciaal aangestelde mannen en 
vrouwen, de pestziekentroos-
ters, mogen de zieken bezoeken 
en hen geestelijk bijstaan. Onder 
hen ook priesters en predi-
kanten. Verder zijn er schoon-
maaksters. Allen doen hun werk 
onder het toeziend oog van 
kapelmeesters of pesthuismees-
ters. 

Naaststaanden van slachtoffers 
mogen niet naar hun eigen kerk. 
In die tijd ging bijna iedereen 
naar de kerk. Alleen de Anto-
niuskapel is toegankelijk voor 
pestslachtoffers en familieleden. 
Maar de kans op besmetting is 
daar wel groter. Het uitbreken 
van de pest zorgt voor nieuwe 
beroepen, zoals speciale pest-
vroedvrouwen. Deze vrouwen 

doen behalve bevallingen ook 
medisch onderzoek en behan-
delen vrouwelijke pestslachtof-
fers. Verder zijn er pestdragers, 
hulppestdragers, pestdoktoren 
en pestfunctionarissen. Meestal 
krijgen deze mensen gevaren-
geld en vrijstelling van accijn-
zen, omdat voor deze beroepen 
moeilijk mensen te vinden zijn. 
Ze moeten wel zichtbaar zijn 
door met een rode stok te lopen. 
Soms krijgen ze bovendien een 
huisje toegewezen in de buurt 
van het Pesthuis. Dagelijkse 
trekken begrafenissen door de 
straten. De doodsklokken luiden. 
Lijkenlucht is waar te nemen. 

Ook in de zeventiende eeuw 
breekt de pest uit. De magistraat 
stelt in 1608 speciale pestmees-
ters aan, artsen en chirurgijnen. 
Die behandelen van overheids-
wege de slachtoffers. Dat behan-
delen vindt meestal thuis plaats. 
Het gaat dan om het toedienen 
van kruiden en om het doen 
van religieuze rituelen. Soms 
gebeurt dat ook in het Pest- en 
Dolhuys aan het Slijkeinde. En 
ja, soms worden mensen weer 
beter. In het wijkje Padmoes, 
met veel arme mensen, vallen 
echter de meeste slachtoffers. 
De magistraat vaardigt ook ver-
ordeningen uit over het vervoer. 
De zieke mensen mogen alleen 
in speciale karren vervoerd wor-
den. Die rijden rammelend door 
de straten richting Slijkeinde. 
Diezelfde karren brengen de 
doden naar de begraafplaatsen. 
Voor iedere kar maken de om-
standers ruim baan, angstig als 
ze zijn voor besmetting. 
De lijken mogen alleen in de 

avond of de vroege morgen 
vervoerd worden. Dan zijn er 
minder mensen op de been, 
want de stank is overweldigend 
en kan besmetting veroorzaken, 
is de gedachte. De naden van de 
kisten worden, tegen de stank, 
met pek dichtgemaakt. Turf of 
lappen gedrenkt in azijn liggen 
in de kist tegen doodsgeuren. 

In de eerste helft van de zeven-
tiende eeuw is het nog steeds 
niet verplicht om naar het Pest- 
en Dolhuys te gaan. De meeste 
slachtoffers blijven thuis, maar 
kunnen niet werken en ontberen 
daarom inkomsten. In 1635 pro-
beert het Pest- en Dolhuys daar-
in te voorzien door een speciale 
binnenmoeder aan te stellen. Zij 
bezoekt de pestslachtoffers thuis 
en zorgt voor voedsel, kleding en 
turf. Thuiszorg avant la lettre! 

Maar de ziekte blijft slachtoffers 
eisen. Bij de volgende uitbraak, 
in 1654, zijn alle pestslachtoffers 
verplicht naar het Pesthuis te 

gaan, met als gevolg te weinig 
ruimte. Een roep om een extra 
ziekenzaal klinkt. Die roep 
vindt gehoor in het schenken 
van giften. Een zaal voor 140 
patiënten kan gebouwd worden. 
In het najaar van datzelfde jaar, 
als de pest hevig woedt, komen 
soms hele families het Pesthuis 
binnen. Velen sterven, maar niet 
allemaal. Een schrijnende situa-
tie betreft de 76-jarige Annetje 
Jans. Zij en haar achterkleinkind 
zijn de enige overlevenden van 
hun familie. In diezelfde tijd 
vraagt Daniel Beukelaar twaalf 
pond ondersteuning, terwijl 
zijn vijf kinderen sterven. En 
dan sterft hij zelf ook. Wat een 
verdriet moet dat zijn geweest. 
De verzorgers kunnen er niet 
lang bij stilstaan, want nieuwe 
slachtoffers komen binnen, zoals 
het gezin van Jacob Lourisse, de 
kalkdrager. Bijna alle gezins-
leden sterven. Alleen dochter 
Maeren mag op 7 november 
1654 naar, huis naar haar vader. 
Ongetwijfeld hebben Jacob en 
Maeren hulp gehad bij de begra-
fenissen. Hoe groot moet hun 
leed zijn geweest. 
Aan het eind van de zeventien-
de eeuw neemt de pest in Den 
Haag af. Het aantal slachtoffers 
vermindert, totdat het Pest- en 
Dolhuys alleen de dolhuysfunc-
tie overhoudt. Hierover leest 
u meer in mijn binnenkort te 
verschijnen boek: Van Kapel tot 
Dolhuys, Van opvangplek voor 
hulpbehoevenden tot bewaar-
plaats van zwakzinnigen en 
krankzinnigen in Den Haag.

Corry van Straten
cvanstraten@planet.nl

en Haag maakt vanaf de veertiende eeuw 
diverse perioden mee waarin de pest uit-
breekt. Iedere keer ontwricht een uitbraak 

de samenleving. Niemand weet in die tijd hoe de 
pest, ook wel Zwarte Dood genoemd, ontstaat. Dat 
wordt pas in de negentiende eeuw ontdekt. Ook 
is niet bekend hoe de ziekte zich verspreidt. Velen 
zien er een straf en beproeving van God in. Wel is 
er het besef dat de ziekte met hygiëne te maken 
heeft. Daarom is de stad tijdens een pestuitbraak 
schoner dan anders, omdat de magistraat diverse 
verordeningen (keuren) uitvaardigt. Het slachtafval 
moet weg en dode dieren moeten uit de grachten. 
Loslopende dieren worden doodgemaakt. Op het 
huis waar de pest is uitgebroken, moet een P ge-
schilderd worden of er moet een bos stro hangen. 

D

Antoniuskapel met pesthuis, Slijkeinde/hoek Vleersteeg. Collectie Haags Gemeentearchief.

Het poortje aan de Vleersteeg van het Pest- 
en Dolhuys aan het Slijkeinde, daterend uit 
1612. Collectie Haags Gemeentearchief.

Reproductie naar geschilderde plattegrond ‘s-Gravenhage uit 1663, door Cornelis Elandts.. Weergave situatie omstreeks 1570. 
Collectie Haags Gemeentearchief.
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Crossover stapt wel héél
gemakkelijk in en uit

Maak een proefrit:
070 - 329 70 51

Showroom & verkoop:
Zichtenburglaan 76-82

45
KM

Crossover stapt wel héél
gemakkelijk in en uit

www.autohoutwijk.nl
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

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

G E Z O C H T
VRIJWILLIGE 

CHAUFFEURS EN BEGELEIDERS

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR
WWW.DEVOLHARDING.NL 

Een belangrijke sociale functie van het vervoer binnen de 
Volharding Steun en Toeverlaat is om mensen van huis, 
vice versa, naar de dagbesteding te brengen.

Voor vervoer naar de locatie Florence Hofzichtlaan, Mariahoeve 
en voor de locatie Florence Westho	 , Rijswijk werken wij in twee 
dagdelen: in de ochtend van 8.30 uur tot 10.30 uur en in de middag
van 14.30 tot 17.00 uur. Natuurlijk houden wij rekening met de wensen 
van onze chau	 eurs/begeleiders. Geduld, behulpzaam, vriendelijkheid 
en ervaring met ouderen bevorderd de samenwerking.

Jou bereikbaarheid via mobiele telefoon, WhatsApp of email is 
noodzakelijk om snel en makkelijk te kunnen communiceren.
Wij vervoeren mensen met moderne personenbussen voor acht 
personen. Als chau	 eur moet je wel rijbewijs B hebben. Ervaring met 
rolstoelvervoer is een pré maar niet noodzakelijk. 
Als waardering geven wij onze vrijwilligers een vergoeding voor hun 
werkzaamheden van 4,50 euro per uur met een maximum van 141 euro 
per maand en een maximum van 1700 per jaar, volledig belastingvrij. 
Als u AOW heeft of een uitkering kunt u dit bedrag volledig houden 
ZONDER gekort te worden. Dit is wettelijk bepaald!

Informatie om chau� eur of begeleider te worden?
Bel tijdens kantooruren 070- 221 05 82 of rechtstreeks met onze 
coördinator vervoer Jan de Bruijn M. 06-278 76 400. 
Het opsturen van je CV via e-mail: jan@devolharding.nl heeft de 
voorkeur. Wij nemen dan contact met je op.

De vrijwilligers van het Senioren Collectief willen hierbij graag 
steun betuigen aan de senioren in Den Haag en hen sterkte 
wensen. Onze locatie is gesloten. We kunnen u helaas ook niet 
persoonlijk bezoeken als u vragen heeft, maar u kunt ons wel 
bellen. U hoort een antwoordapparaat, maar u wordt 
teruggebeld. U kunt ons ook mailen.  

Marterrade 10, 2544 JM Den Haag
Telefoon: 070 200 20 66

www.seniorencollectiefhaaglanden.nl

De maatregelen rond 
de bestrijding van het 
coronavirus treffen 
iedereen, maar in het 
bijzonder de senioren
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In het betreffende artikel wordt 
van dit laatste een voorbeeld 
gegeven. Ik citeer: “Zo’n voor-
beeld van geen blijvertje is ene 
Ben Posthuma, die zich in 1966 
na een verloren weddenschap 
gedwongen zag tot een eenmalig 
optreden tijdens een beatma-
nifestatie in het Scheveningse 
Casino. Hij was zo zenuwachtig 
dat de artiestennaam Nervous 
O’Toole snel gevonden was. 
Desondanks is hij mét foto 
vereeuwigd.”

Een zoektocht 
Dit laatste voorbeeld intrigeer-
de mij. Ben moet inmiddels in 
de zeventig zijn en zou hij nog 
in Den Haag wonen? Wat is er 
van hem geworden en treedt hij 
nog weleens op? Ik besloot een 
poging te wagen om hem op te 
sporen. In het Haagse telefoon-
boek kwam ik zesmaal de naam 
Posthuma tegen. B. Posthuma 
ontbrak helaas. Ik ben die an-
dere Posthuma’s gaan bellen en 
bij het derde telefoontje was het 
raak. “Dat is mijn broer”, kreeg 
ik als antwoord, “en hij woont in 
Voorburg.” Ik heb hem opgebeld 
en na enig aarzelen nodigde hij 
mij uit om langs te komen. Ikzelf 
ben nooit verder gekomen dan 
op Koninginnedag in de Passage 
met mijn gitaar en mondharmo-
nica nummers van Bob Dylan en 
Boudewijn de Groot ten gehore 
te brengen, in de hoop dat er 
zoveel mogelijk geld in m’n petje 
dat voor me lag gegooid zou 
worden. Ik heb dat boek niet 
eens gehaald.

Benjamin Posthuma
Het eerste dat opviel toen ik de 
woonkamer van Ben betrad, 
waren een tweetal gitaren en 
een banjo die langs een van de 
muren stonden. Het tweede dat 
opviel was zijn hondje. Ik werd 
uiterst enthousiast begroet en 
ontkwam er niet aan om even 
met hem te spelen. Ben riep 
hem tot de orde en hij ging 
braaf in z’n mandje liggen en 
vervolgens kreeg ik een prima 
kop kof�ie. Ik stelde voor dat ik 

hem enkele vragen zou stellen 
en daar ging Ben mee akkoord. 
Het lijkt me verstandig om hem 
nu aan het woord te laten. “Al op 
de lagere school had ik iets met 
muziek en dat is tot nu toe zo 
gebleven. Je kunt er al je stem-
mingen in kwijt, of je nu blij of 
verdrietig bent. De eerste gitaar 
die ik te pakken kreeg, was van 
een vriendje van mij. We hebben 
zelfs samen een liedje gemaakt 
en dit op school gezongen. 
Soms mocht ik zijn gitaar lenen 
en dan probeerde ik op mijn 
manier akkoorden te leren. Les 
heb ik nooit gehad. Om de een 
of andere reden begon ik in E te 
spelen en toen ik de A en de B7 
een beetje in mijn vingers kreeg, 
leek het al heel wat, tenminste 
dat vond ik zelf. Ik woonde toen 
uiteraard nog bij mijn ouders en 
wel in de Cyclaamstraat.

Ik ben in 1946 geboren. In de 
jaren zestig kreeg ik een aantal 
vrienden waarmee ik vaak naar 
de Wildhoef bij de Bosjes van 

Pex ging en daar ontstond de 
groep ‘de Kikkers’. Ook waren 
we vaak op het strand bij de 
Fuutlaan te vinden.

Ik had toen een heel goedkope 
gitaar met van die stalen snaren 
die in je vingertoppen sneden. 
Vanaf 1965 kwamen we vaak 
in Club 192 bij het Casino in 
Scheveningen. De bekende im-
presario Jacques Senf had deze 
club in dat jaar geopend. Daar 
hing op een dag een oproep aan 
bandjes om op te treden op het 
evenement Beat-25. Overigens 
ging dat aardig serieus. Je moest 
zelfs een contract ondertekenen. 
Volgens enkele vrienden van mij 
durfde ik dat niet. We zijn toen 
een weddenschap aangegaan: 
als ik zou optreden kreeg ik 
vijfentwintig gulden. Hoewel 
ik wel degelijk nerveus was, 
kwam de naam waaronder ik 
optrad daar niet vandaan. Kort 
daarvoor waren we naar de 
�ilm The Wrong Arm of the Law 
geweest en daarin speelde een 
zekere Nervous O’Toole. Omdat 
men vond dat ik op hem leek, 
kreeg ik al gauw die bijnaam. Ik 
heb die vijfentwintig gulden ver-
diend, maar vraag me niet hoe. 
Ik moest een gitaar lenen van 
iemand anders die daar optrad 
en wat ik gezongen heb, weet ik 
echt niet meer. 

Ik heb daarna nog vaak op mijn 
gitaar gespeeld en erbij gezon-
gen. Zelfs tijdens mijn werk.  Ik 
heb onder andere bij de kinder-
bescherming gewerkt en soms 
ging ik samen met een groep 
meiden zingen en dan pakte 
ik er meestal mijn gitaar bij. 
Soms speelde ik samen met een 
vriend, of tijdens een reünie van 
de Kikkers en ook wel met een 
oudere broer van mij. Dan tra-
den we op voor ouderen die dan 
konden meezingen. Ankie, mijn 
vrouw, vond het meestal prima 
als ik zat te spelen, alhoewel ik 
ook weleens het verzoek kreeg 
- als ik thuis aan het spelen 
was - om mijn kop te houden, 
terwijl ik dacht dat ik zo mooi 
aan het zingen was. Mijn broer 

maakte er mij opmerkzaam op 
dat er in de maand maart van 
2018 in het Dakota Theater aan 
de Zuidlarenstraat een Ouderen 
Songfestival ging plaatsvinden. 
Ik dacht: waarom ook niet en 
heb meegedaan. Samen met de 
Haagse band dBidh heb ik het 
nummer Waymore’s Blues van 
Waylong Jennings gespeeld en 
gezongen. Ik kreeg zowaar de 
meeste punten van het publiek 
en dat was een leuke opsteker, 
want daar doe je het uiteindelijk 
voor. Zo ben ik ook in contact 
gekomen met andere Haagse 
musici. Momenteel speel en 
zing ik bij The Healers, samen 

met Willem Monteiro, sologita-
rist onder andere van de band 
dBidh en we treden met enige 
regelmaat op. Wat ik in het 
begin ook al zei: muziek is heel 
belangrijk voor mij. Daar kun je 
eigenlijk alles in kwijt.” 

U ziet waar zo’n artikeltje in 
de krant al niet toe kan leiden. 
Bij het afscheid stelde Ben mij 
voor om gauw nog eens terug te 
komen, maar dan moet ik wel 
mijn gitaar meenemen. Lijkt me 
een uitstekend idee!

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

ia het internet las ik een artikel dat in de Volkskrant van 21 november 
2003 stond. In dat jaar verscheen het door Robert Mindé geschreven 
boek Den Haag – Popstad nr. 1. Het gaat hier om een inventarisatie 

van alle bands, zangers en zangeressen die tussen 1956 en 1978 in onze stad 
deel uitmaakten van de popscene. Den Haag was niet voor niets Popstad nr. 1 
in die tijd. Er worden dan ook meer dan duizend voorbeelden gegeven. Uiter-
aard over groepen als Shocking Blue, The Golden Earrings, Supersister en The 
Motions. Maar ook schoolbandjes en zangers en zangeressen die misschien 
maar één keer optraden, krijgen een plaatsje in dit boek. 

V

Ben met hond, 2020

 Dinsdag 31 maart 2020   

Nervous O’Toole
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Zinkwerf 45 |  2544 EC |  Den Haag |  www.hennink.info

BEL VOOR ADVIES
(0900)0105

(lokaal tarief)

Hennink ontzorgt!

OOKVERDUURZAMINGWONINGENADVIES &WARMTEPOMP

Badkamer 
aanpassingen 
zoals inloopdouche 

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

 • Complete verbouwingen • Timmerwerkzaamheden
 • Pleisterwand afwerking • Tegel werkzaamheden
 • Technisch onderhoud • Eindschoonmaak
 • Totaal installateur • Duurzame oplossingen 
 • Storingsdienst • Witgoed vervangen
 • Loodgieter • Mechanische ventilatie 
 • Dak reparaties • Badkamer • Sanitair 
 • Elektra • Keukens • CV nieuw / reparatie

Met een ketel onderhoudsbeurt, 
voorkom je problemen, bespaar je 
stookkosten en de CV-ketel gaat 
langer mee.

Bel nu voor een afspraak! 

Bent u bang om te vallen in de 
badkamer? Hennink denkt met u mee. 

Het voorjaar is weer begonnen!
Tijd voor een ketelcheck

Zo kunnen wij uw bad vervangen met een 
inloopdouche. Ook plaatsen wij ondersteun-
ingsbeugels, douchestoeltjes, aangepaste 
toiletten. Alles voor een veilige badkamer. 
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Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is
Nasi Goreng a la Marcello
Familierecept uit moeders oosterse keuken

Ingrediënten
-  pond vlees in kleine stukjes 

(bv. hamlappen en speklappen)
- 1 �linke ui
- 1 �linke teen kno�look
- stukje trassi
- 2 theelepels ketoembar
- 1 theelepel djinten
- 1 theelepel laos
- 1 prei gesnipperd
- sambal badjak
- zonnebloemolie
- sesamolie
-  ketjap manis (absoluut geen 

Conimex!) bij voorkeur van het 
merk Kaki Tiga (3 voetjes)

- 4 of 5 kopjes rijst
- 1 kippenbouillontablet

De multomap
Omdat we dus niet uit eten 
kunnen, dit keer een recept 
uit eigen keuken. Toen Mar-
cello zo’n 45 jaar geleden het 
huis uit ging, kreeg hij van zijn 
moeder een fantastisch kado, 
een multomap met de familie-
recepten! De multomap is er 
nog steeds en er wordt ook nog 
steeds uit gekookt. Dit keer nasi 
goreng (voor vier personen). 
Het recept komt ergens uit 
eind jaren vijftig of begin jaren 
zestig toen Marcello’s moeder 
les kreeg in de oosterse keuken 
van een zogenoemde ‘Indische 
kokkie’. In de loop van de tijd 

is het enigszins aangepast, met 
name qua ingrediënten want 
tegenwoordig zijn er veel meer 
en veel betere oosterse spullen 
te krijgen.

Super makkelijk
We beginnen met het koken van 
de rijst. Neem eenvoudige witte 
rijst, bijvoorbeeld Surinaamse 
rijst, maar geen pandan of bas-
mati en kook die mooi droog; 
doe vier kopjes rijst samen met 
een verkruimeld kippenbouil-
lontablet in een pan en doe er 
dan zoveel water bij dat de rijst 
2 cm onder water staat. Zet het 
vuur middelhoog en let goed op 

tot het water zover is verdampt 
dat er putjes in vallen. Vuur laag, 
pan op vlamverdeler, deksel 
dicht. Laat 20 minuten staan en 
klaar is Kees. Dit kan je ruim van 
te voren doen.

Ui, kno�look, sambal, trassi en 
kruiden even �ijnmalen in de 
keukenmachine of vijzel. Olie 
in de wok en het mengsel een 
paar minuten op hoog vuur 
roerbakken. Voeg het vlees in 
kleine porties toe en bak het 
gaar en knapperig. Fijngesneden 
prei toevoegen en vervolgens de 
rijst. Afmaken met een scheutje 
ketjap manis. 

Smullen maar!

OPROEP
Heeft u ook een favoriet fami-
lierecept dat al tientallen jaren 
wordt gekookt? Stuur die dan 
naar info@marcellos.nl. De 
lekkerste recepten proberen wij 
uit én worden gepubliceerd in 
De Haagse Tijden, uiteraard met 
een portretje van de winnaar 
erbij.

Helaas, een restaurantrecensie zit er niet in dit keer. Slechts een paar uur voordat we uit eten zouden gaan
kwam de ‘lock down’ voor restaurants vanwege het coronavirus. Wat een totaal onverwachte narigheid is dit 
virus! Het treft iedereen en vele beroepsgroepen zoals zzp’ers, horeca en de cultuursector vrezen voor hun 
inkomsten. Velen proberen creatieve oplossingen te bedenken om toch wat te verdienen. Zo verzorgen diverse 
(top)restaurants afhaal- en bezorgmaaltijden. Zelf maken wij nu bezorg- of afhaalkunst, portretjes in potlood of 
pen voor de absurd lage prijs. Maximaal één per dag zolang de crisis duurt, dus wees er snel bij...

Die vrijdag was die idiote 
dag dat mensen begonnen te 
hamsteren in de supermarkten. 
Dat je misgreep als je wc-pa-
pier, eieren, aardappels, brood 
of voorverpakte groente wilde 
hebben. Ik zag ineens types in 
de Appie die mij anders nooit 
opvallen. Viriele mannen, die 
heel doelmatig grote tassen in 
hun winkelwagen hadden gezet 
om vol te proppen. Mensen 
krioelden door elkaar om te 
pakken wat ze pakken konden. 
Verbaasd liep ik rond, tot ik 
bij het schap kwam met wat 
minder populaire producten: 
raapsteeltjes! Trots riep ik tegen 
zo’n man met zo’n overvolle kar 
dat ik in ieder geval nog kon 
vinden wat ík lekker vond. Hij 
keek me niet-begrijpend, zelfs 
misprijzend aan.

Humor
De volgende dag liep mijn tele-
foon vol met grappige �ilmpjes 
en cartoons met hamsteraars 
als mikpunt. En met humoris-
tische instructie�ilmpjes over 
hoe je te vermaken thuis: in je 
zwempak op een skateboard het 
huis door crawlen, bijvoorbeeld. 
Lachtherapie!

Maar aan de drukke straat, 
tevens route voor de hulp-
diensten waaraan ik woon, 
dringt per dag de ernst van de 
situatie scherper door. Afgelo-
pen zondag hoorde ik om de 
haverklap ambulances uitruk-
ken. In lijn met het nieuws van 
de volgende dag, dat het aantal 
patiënten op de intensive care 
was gestegen. Intussen regent 
het nadere berichten. Over hoe 

winkeliers, vakkenvullers en 
trambestuurders zich proberen 
te beschermen tegen opdrin-
gerige klanten: met plexiglas 
schermen, stapels kratjes en 
rood-witte tape. Over dingen 
die worden afgelast. Dat laatste 
gaat ook het werk beïnvloeden, 
in die zin dat er zaken uitgesteld 
zullen worden of op een andere 
manier zullen worden gedaan. 
Daardoor lijkt de tijd ineens van 
elastiek, ze rekt en strekt zich 
steeds verder uit. Niet voor mij 
alleen, voor iedereen.

In dat laatste zit ook goed 
nieuws. Ik heb in ieder geval 
een paar lesjes geleerd. Aller-
eerst dat thuiswerken en verga-
deren via computer of telefoon 
heel goed mogelijk zijn in dit 
digitale tijdperk. Ten tweede 

dat het heel dom is om door te 
werken als je snotverkouden of 
grieperig bent. Voor jezelf en je 
omgeving. Ik denk dat ik overi-
gens niet de enige ben die zich 
nu voorneemt om volgend jaar 
toch maar eens die griepprik te 
gaan halen.

Stokpaardjes
Echt goed is dat de urgentie van 
de coronacrisis veel verschillen 
overbrugt. Bij (bijna) alle poli-
tieke partijen zijn de stokpaard-
jes opgeborgen in de speelgoed-
kist. Een verademing, na twintig 
jaar polarisatie - waar we na 
de paarse kabinetten van de 
jaren negentig zo naar snakten, 
maar waarvan ik nu wel schoon 
genoeg heb. Indrukwekkend is 
dat Rutte PvdA’er Martin van 
Rijn aan boord heeft gevraagd, 
als opvolger van VVD’er Bruno 
Bruins. Die letterlijk omviel, een 
aangrijpend moment waaraan 
mijn brein onwillekeurig een 
strofe plakt uit Bowie’s nummer 
Five years – that’s all we 
got: ‘News guy wept 
and told us…’ 

Rest de vraag: wat te doen met 
de tijd? Veel ligt voor de hand: 
een veel te grote legpuzzel met 
een onmogelijke voorstelling 
erop maken, Net�lix kijken, 
meedoen aan de ochtendgym 
van Max. Van mijn kant één tip. 
Ik knoop regelmatig een schort 
voor en ga koken. Soms volgens 
oude, vertrouwde recepten, 
soms nieuw of experimenteel. 
Maar steevast in grote hoeveel-
heden: ik eet een portie vers 
en de rest vries ik in of gaat in 
weckpotten. Zo heb ik toma-
ten-walnotensoep, spinazie-
quiche, pittige tomatenjam en 
natuurlijk aardappelpuree voor 
bij de raapsteeltjes gemaakt. 
Leuk om te doen en handig om 
te hebben. Mijn methode van 
hamsteren!

Milja de Zwart

Den Haag in tijden van corona

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

Het is vandaag woensdag 25 maart. Ik werk thuis sinds vrijdag 13 maart, het 
lijkt een eeuw geleden. Een rechtstreeks gevolg van de maatregelen die premier 
Rutte donderdagmiddag 12 maart aankondigde in de strijd tegen verspreiding 
van het coronavirus. Musea, theaters en sportclubs moesten de deuren sluiten, 
bijeenkomsten met meer dan honderd mensen werden afgelast en thuiswerken 
werd de norm. 
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Petrus Aloysius Lijdsman, koop-
man, startte de business in het 
begin van de twintigste eeuw. 
Met een vooruitziende blik en 
gevoel voor handelsgeest koos 
hij de Bierkade als locatie, van 
waaruit hij textiel, matrassen en 
andere goederen ging verko-
pen. In aanvang deed hij dat 
vanaf een schuit. Den Haag werd 
toen nog doorkruist door een 
labyrint van vaarten, kanalen en 
grachten. De Bierkade was de 
aanvoerroute voor de Westlan-
der tuinders waarlangs zij hun 
groente en fruit naar het cen-
trum brachten. En passant koch-
ten zij hun huisraad bij Lijds-
man. De zaken liepen goed en 
de handel werd verplaatst naar 
vaste wal vanaf een pand aan 
de Schoolstraat. Verder kocht 
hij panden op de hoek van de 
Lutherse Burgwal en de Groote 
Markt. In 1902 vestigde hij daar 
de zaak P.A. Lijdsman. Uiteinde-
lijk zouden de panden 15,16 en 
17 het domicilie worden van het 
familiebedrijf. In 1920 betrekt 
vader P.A. zijn zoon Theo bij 
de zaak. Theo wordt medeven-
noot en directeur en gaat na 
zijn huwelijk met Maria Tijssen 
boven de zaak wonen. Daar 
wordt zijn eerste kind geboren. 
Helaas overlijdt P.A. Lijdsman 
kort daarna en neemt Theo in 
1921 de leiding van de zaak 
over. Samen met zijn zwager Jan 
de Wolf voeren ze de directie. 

Den Haag als booming city
Den Haag was in de jaren 
twintig een booming city. In het 
centrum komen winkelpanden 
van gerenommeerde bedrijven 
als Bijenkorf, Gerzon en Pander. 
Als je nu in de stad rondkijkt, 
zie je in de gevels nog marke-
ringen van deze grote namen. 
Ook Lijdsman pro�ileerde zich 
in dit kader. Op een blauwdruk 
uit 1925 treffen wij het ontwerp 
aan voor een indrukwekkend 
pand, ontworpen door architect 
Duijnstee. De drie oorspron-
kelijke pandjes werden met de 
grond gelijkgemaakt. Omdat 
de nieuwbouw geruime tijd in 
beslag zou nemen, werd iets 
verderop, op de hoek van de 
Groote Marktstraat en de Lu-
therse Burgwal in korte tijd het 
zogeheten Paviljoen gebouwd. 

Ondanks het tijdelijke karakter, 
kreeg het winkelpand een mo-
derne uitstraling. 

De handel liep goed
Het nieuwe gebouw stond er 
binnen twee jaar. Op het dak 
prijkte trots de �irmanaam 
Lydsman, van veraf zichtbaar en 
door de verlichting ook als het 
donker was. De gevels waren 
verlucht met ornamenten, 
gekleurd glas in lood en grote 
vitrines die als etalage dienden. 
In 1926 volgde de feestelijke 
opening. Als lid van het kerk-
bestuur van de Heilige Sacra-
mentskerk had directeur Theo 
pastoor Duijmel gevraagd het 
pand in te wijden. Korte tijd 
later kwam het naastgelegen 
pand waar in grafmonumenten 
werd gehandeld vrij. De samen-
voeging hief het oorspronkelijk 
symmetrisch ontwerp op. On-
dertussen liep de handel goed. 
De investeringen rendeerden. 
De jaarcijfers lieten positieve 
resultaten zien. De �irma groei-
de verder en opende aan de 
Zuid-Buitensingel en Beeklaan 
nieuwe �ilialen waar de bevol-
king van het Haagse Veen zich 
kon bedienen. Het �iliaal aan 
de Zuid-Buitensingel was een 

�inancieel zorgenkindje en werd 
verplaatst naar het Hobbe-
maplein 32. Het Tijdschrift De 
Bouwwereld geeft het ontwerp 
en de architectuur alle lof in de 
editie van 9 februari 1931. 

Opslag tijdens oorlog
Zoals gezegd liepen de zaken 

goed. Niet alleen werd veel 
klandizie uit de regio aange-
trokken, ook gerepatrieerde 
Indiëgangers vonden hun weg 
naar het exotische assortiment. 
De Perzische tapijten, bamboe 
meubelen en kokoslopers lagen 
breed uitgestald over de vloeren 
en etalages van het winkelpand. 

De �irma had een eigen meubel- 
en beddenmakerij, behangerij 
en stoffeerderij. Bij Lijdsman 
kon je voor je complete wo-
ninginrichting terecht! Door 
de oorlog veranderde er echter 
veel. De verbindingen met de 
koloniën werden verbroken. 
Import vanuit Nederlands-Indië 

ie in Den Haag over de Grote Markt loopt, 
zal zich zeker de winkel van Kijkshop her-
inneren. Sinds kort is daar het Italiaanse 
restaurant L’Osteria gevestigd. Van 1902 

tot 1967 was deze locatie het trotse uithangbord van 
de � rma Lijdsman Woninginrichting. Midden jaren 
zestig werd de zaak overgenomen door de � rma 
Pander en Zn.

W
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Lijdsman Uw Leidsman 1902-1967

Korte tijd later kwam het naastgelegen pand waar in grafmonumenten werd gehandeld vrij. De samenvoeging hief het oorspronkelijk symmetrisch ontwerp op (Groote Markt, 1935).

Meten van vitrage De gevels waren verlucht met ornamenten, gekleurd glas in lood en grote vitrines die als etalage dienden

De �irma had een eigen meubel- en beddenmakerij, een behangerij en stoffeerderij. 
Demonstratie matrassen met kapok vullen, 1960.
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was niet langer mogelijk. In 
Nederland vonden weinigen nog 
de koopkracht om de woning 
in te richten. De winkelverkoop 
liep sterk terug. De opslag van 
goederen voor anderen ging 
steeds meer de verkoop vervan-
gen. De mensen moesten toch 
ergens hun huisraad stallen als 

hele wijken werden gesloopt 
(Atlantikwall) of gevorderd 
door de Duitse bezetter (Vogel-
wijk). Het pand aan de Groote 
Markt bood die opslagruimte. 
Evacuatie, sloop en herhuis-
vesting vergden een enorme 
logistieke operatie. Alle ver-
koopartikelen zoals karpetten, 
vitrage en bedden werden op 

de onderste verdieping bijeen-
gebracht. Dat gaf ruimte voor 
opslag op overige verdiepingen. 
Ook Joodse burgers gaven er 
hun meubelen en serviesgoed in 
veilige bewaring. Kerkmeester 
Theo Lijdsman stalde er het 
orgel en de kerkelijke meubels 
uit de Heilige Sacramentskerk 
gelegen in de Vogelwijk. 

Vijftigjarig jubileum
Na de oorlog betrekt directeur 
Theo ook drie van zijn zonen 
bij de zaak. Om het vak te 
leren krijgen zij, allen vroeg 
in de twintig, ieder zijn eigen 
aandachtsgebied: Inkoop voor 
‘meneer’ Jos, verkoop voor ‘me-
neer’ Leo, woningadvies voor 
‘meneer’ Antoon. Theo Lijdsman 
en Jan de Wolf houden de lei-
ding. Als twee kapiteins op een 
schip voeren zij het bedrijf naar 
het vijftigjarig jubileum in 1952. 
Trotse en zelfverzekerde acties 
moesten het winkelend publiek 
verleiden tot het doen van aan-
kopen. Verschillende winkels in 
de Haagse binnenstad gunden 
elkaar de nering. “Ons jubile-
umfeest sloeg in….! Duizenden 
kwamen ons gelukwensen. Zij 
kregen geen thee, geen taartje, 
geen borrel. Maar al die ‘dui-
zenden’ kregen waardebonnen. 
Wat waren de mensen daar blij 
mee. Men besteedde die bonnen 
bij ons… en elf anderen. En zo 
vierden wij allen prettig feest. U 

en wij en andere winkeliers.”
De �irma introduceerde als 
slogan ‘Lijdsman Uw Leidsman’. 
Die deed het goed, hoewel een 
enkele orthodoxe visser uit 
Scheveningen, op bezoek met 
zijn vrouw en kinderen, met 
opgeheven vinger subiet het 
winkelpand verliet. “Wegwezen 
hier! Er is voor ons slechts één 
Leidsman en dat is de Heer.”

Overname van zaken
Na een lang ziekbed overleed 
Theo Lijdsman in 1959. Een 
van de zonen neemt de leiding 
over. Er volgt een grote renova-
tie van het pand aan de Groote 
Markt. De �inanciële lasten van 
deze verbouwing gingen de 
draagkracht van het bedrijf te 
boven. Tegelijkertijd ondervond 
Lijdsman ernstige concurrentie 
van modern designmeubelen, 
onder andere uit Zweden. Zelf-
standige voortzetting was niet 
langer mogelijk en in 1967 nam 
de �irma Pander en Zn. de zaken 
van Lijdsman over. Twee van de 
drie zonen Lijdsman herkenden 
zich niet in de nieuwe aanpak en 
verlieten het bedrijf. Daarmee 
verdween het familiekarakter. 
In het winkelpand werd onder 
andere namen nog een tijd 
woninginrichting verkocht, 
maar uiteindelijk verdween die 
nering en maakte plaats voor 
het - in die tijd - nieuwe concept 
van Kijkshop. Inmiddels zijn die 
er ook vertrokken. Sinds kort 
is er het restaurant L’Osteria 
gevestigd. 

Als zonen van Leo Lijdsman 
hebben wij de geschiedenis 
van de �irma opgeschreven. 
Daarin hebben we ook verhalen 
en ervaringen verwerkt van 
oud-medewerkers. We zijn zeer 
erkentelijk dat ze die met ons 
wilden delen. Begin 2018 heb-
ben we met hen, als een soort 
uitgesteld personeelsuitje, thee 
gedronken, een taartje gegeten 
en met een borrel geproost. 
Op een locatie met uitzicht op 
onze herinnering aan de Groote 
Markt. Het pand staat er weer 
piek�ijn bij. We gaan er gauw 
eens een hapje eten. 

Fred, Jeroen en Patrick Lijdsman 
fred@lijdsmanuwleidsman.eu
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Lijdsman Uw Leidsman 1902-1967

Korte tijd later kwam het naastgelegen pand waar in grafmonumenten werd gehandeld vrij. De samenvoeging hief het oorspronkelijk symmetrisch ontwerp op (Groote Markt, 1935).

Vijftigjarig jubileum 1952De gevels waren verlucht met ornamenten, gekleurd glas in lood en grote vitrines die als etalage dienden

De Perzische tapijten, bamboe meubelen en kokoslopers lagen breed uitgestald over de vloeren 
en etalages van het winkelpand. Personeelsfoto, 1925.

Voor dit artikel hebben 
wij gebruik gemaakt van 

alles wat we in ons archief 
hebben, waaronder bouw-
historie en bedrijfscorres-

pondentie. Heeft u voor ons 
nog aanvullingen, foto’s en 

verhalen? Wij kijken uit naar 
uw reactie.
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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.

Martha Flora Den Haag
De dementiezorg die u zoekt

De beste zorg voor oudere mensen met dementie. 

Bel voor meer informatie met onze locatiemanager Barbara Kanters 

 of ga naar www.martha�ora.nl

De dementiezorg die u zoekt

als thuis wonen niet meer gaat.

Heeft u 
interesse?
Bel dan voor

 een afspraak.

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.

Een grote ruimte met uitgebreide mogelijkheden voor een afscheids-
receptie luxe, uitgebreid of to the point. Voor de kleinere crematies is 

er ook de prelude afscheidssalon.

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

BOSCH was-droogset

De Vries elektro: Kopen met Service

BOSCH Wasmachine 
  :visulcxe 09082NAW

A+++ -/-10%   ■
1400 toeren centrifuge   ■
Eenvoudige bediening   ■ 

Timer   ■ 
Aquastop waterbeveiliging   ■

Bijvulfunctie   ■
Snelprogramma   ■

BOSCH Condensdroger 
WTN85383 exclusiv: 
■   Grote 8 kg roestvrijstalen trommel
■   Superkortprogramma
■   Condenswaterafvoersysteem
■   Trommelverlichting

Wasmachine  
en Droger € 999,-
+ GRATIS STOOMSTRIJKIJZER

Prijs is inclusief bezorgen en Installeren door onze eigen installateurs,  

demonstratie, afvoeren van verpakking en oude apparaten en 2 jaar garantie.

GRATIS BOSCH Stoomstrijkijzer  bij aankoop van deze BOSCH was-droogset

EMMASTRAAT 10  •  RIJSWIJK CENTRUM  •  070 390 05 05  •  WWW.DEVRIESELEKTRO.NL

Behandeling aan huis 

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

Een team van prothesespecialisten 

www.novodent.nl

 

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

Enrico, Martijn, Jasper 
en John Jellema

Tel: 070-3555790
info@novodent.nl

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag

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

 Dinsdag 31 maart 2020   



In elke editie van De Haagse Tijden stapt 
autojournalist John Vroom weer even in een 
auto die vroeger door Den Haag reed.
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MGB GT

Pas nog, vlak voor de deur van 
ons favoriete Indische Restau-
rant Garoeda aan de Kneuter-
dijk stond een blauwe MGB GT 
met inderdaad het portierraam 
een stukje open en ja hoor, even 
snuiven. In 1965 kwam dit mo-
del op de markt. Eigenlijk een 
MGB Cabrio met een prachtige 
Coupé daklijn die aan de achter-
kant schuin a�liep, resulterend 
in een handige derde deur en 
helemaal handig was dat de 
leuning van het piepkleine ach-
terbankje omlaag geklapt kon 
worden, zodat de bagageruimte 
vergroot werd.

Fraaie chroomomlijstingen rond 
de ramen en onder de motorkap 
lag een 4 cilinder 1798 cc benzi-
nemotor met 95 pk, waarbij een 
topsnelheid beloofd werd van 
173 kilometer. In 1973 kostte 
de MGB GT 17.200 gulden. Wat 

een stijlvolle Coupé! Waar zijn 
die mooie jaren van weleer, toen 
Groot-Brittannië nog een van de 
belangrijkste naties was in het 
produceren van karaktervolle 
auto’s en met name sportauto’s. 

Voorbij en waarschijnlijk ook 
voorgoed. Gelukkig hebben wij 
de klassiekers nog, zodat de 
echte lie�hebbers toch kunnen 
nagenieten. Het eerste dat mij 
bij een MG altijd opvalt, is dat 
fraaie achthoekige logo. Het 
blijkt ooit bedacht te zijn door 
de boekhouder van Morris 
Garages in de vorm van de 
Oxon-gevangenis in het Engel-
se Abingdon, waar de eerste 
Morris in 1924 werd gebouwd. 
De MGB GT is echt een auto om 
mee door het Engelse landschap 
te rijden. Wat een genot om 
naar te kijken, zeker met die 
rijke spaakwielen. De zit achter 

het fraaie dunne drie-spaaks 
stuur is heerlijk. Het portier 
en de brug houden je prima 
op je plaats. Ook een genot om 
naar te kijken is het dashboard. 
Geen hout te bekennen, maar 
wel mooi glanzend metaal in de 
kleur van de auto, met aan de 
bovenzijde een fraai met leer 
afgezette bovenrand. 

Achter het stuur twee karak-
teristieke Smiths klokken als 
snelheidsmeter en toerenteller. 

Links twee kleinere klokjes en 
rechts nog één. In het midden, 
onder de radio een aantal 
tuimelschakelaars en dan twee 
prachtige draaiknoppen voor de 
bediening van de verwarming 
en ventilatie. Met het draaien 
van de zeer herkenbare en nu 
oh zo kleine Union sleutel slaat 
de motor aan, met het ook 
bekende geluid van de terug-
slaande startmotor. Wat is het 
toch een genoegen om naar de 
brom van deze Engelse motor 

te luisteren en het neuriën van 
de versnellingsbak. Rijden met 
deze MGB GT is met enige heim-
wee terugverlangen naar mijn 
jeugdvakanties die ik bij mijn 
familie in Engeland doorbracht. 
Heer-lijk! 

Alle jeugdsentiment uit de jaren 
zestig komt bij mij weer in her-
innering. Sweet Memories!

John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

eeft u wel eens gesnoven aan een open-
staand kiertje van een portierruit van een 
klassieke Britse auto uit de jaren zestig? 

Ik wel en dan ruik je iets legendarisch. Een com-
binatie van leer en Castrol olie. Heerlijk! Verklaar 
mij maar voor gek, maar het is typerend voor die 
tijd. Ik heb er mooie herinneringen aan en ik als ik 
even de kans krijg, doe ik het nog steeds. 

H

 Dinsdag 31 maart 2020   

Gwenda in een Jaguar 
E-Type. Een icoon van de 
Britse auto-industrie toen 
we ons nog geen zorgen 
maakten over windtun-
nels, benzineverbruik en 
CO2 uitstoot. The good 
old days dus! Onder de 
motorkap een 6 cilinder 
motor met 3781 cc, 255 
pk en een topsnelheid van 
241 kilometer. In 1964 
kostte hij 29.500 gulden.

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

Beauties of the Sixties (21) John Vroom (autojournalist)
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Tijdens de Coronacrisis houdt Omroep West je 24 uur per dag op de hoogte 
van alles wat je moet weten. Daarnaast staan ook andere mooie programma’s 
in de planning op radio, tv en online. Kijk op Omroepwest.nl voor de volledige 
programmering of download de gratis Omroep West app.

89.3 Radio West maandag t/m vrijdag 
07.00 uur Muijs in de Morgen
Nieuws, weer en verkeer, gepresenteerd door Bas Muijs.
09.00 uur Aan de Bak
Gezellige muziek, spelletjes en een bak koffie met Patrick van Houten.

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

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

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

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

14.00 uur Non-stop muziek 

89.3 Radio West op zondag
07.00 uur Klassiek op West (herhaling om 19 uur)
Aad de Been draait bekende en onbekende klassieke- en wereldmuziek. 

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

10.00 uur UIT! 

12.00 uur Adres Onbekend (tot 14 uur, dan non-stop muziek)
Zoektochten naar uit het oog verloren bekenden, met Ron Kas.

TV West maandag t/m vrijdag 
Elke werkdag zie je op TV West vanaf 17.00 uur: 
ma: Dennis in de Opvang Dennis Weening helpt mee in dierenasiels. 
di:   Team West Kirsten van Dissel roept samen met de politie jouw hulp in.
do:  Op de Kaart Jet, Pim en Annelies rijden kris kras door de regio.

17.30 uur TV West Nieuws Het regionale nieuws

18.00 uur  Herhaling tot de volgende middag

TV West zaterdag
07.30 uur  TV West Weekoverzicht

17.00 uur  Westdoc Regionale documentaires, met deze week de 
documentaire ‘Vaart’ over binnenvaartschippers, met Elles de Bruin. 

TV West zondag
09.00  Hoop & Leven Hoop staat centraal in dit programma van 
de Universele Kerk van Gods Rijk.

17.00 uur  Weet je nog? Hoogtepunten uit het archief van TV West.

Mis nooit meer een bijzondere uitzending: schrijf je in
voor de nieuwsbrief via omroepwest.nl/nieuwsbrief.

Download de gratis Omroep West app. 

Omroepwest.nl

Deze week bij

west

Pieter Kuipers draait muziek op verzoek, elke zondagmorgen van 9-10 uur. 
Vraag jouw plaat aan voor jezelf of iemand anders (juist nu!) via het 
formulier op: www.omroepwest.nl/muziekvanalletijden

Blijf in bewegingBlijf in beweging
In beweging blijven is voor iedereen 
belangrijk, ongeacht de leeftijd. 
Wanneer u iedere dag minimaal dertig minuten intensiever beweegt, 
brengt dit veel gezondheidsvoordelen met zich mee. In deze tijden 
kunt u gelukkig blijven fi etsen, wandelen, tuinieren. Blijft u liever 
thuis? Met onderstaande oefeningen traint u uw spieren, balans en 
coördinatie door middel van een lichte krachttraining. Zo blijven uw 
spieren sterk, waardoor u kracht in uw armen en benen behoudt. U 
kunt de oefeningen uitvoeren op een fi tness- of yogamat.

1. Squats - Uw bovenbenen versterken
STARTPOSITIE: sta in spreidstand met uw voeten uit elkaar. 
Gebruik een stoel of ander stevig object om u aan vast te houden. 
Buig uw benen en doe net alsof u op een stoel gaat zitten. Houdt uw 
steun met twee handen vast. Houd uw lichaam rechtop en duw uw 
billen naar achter. Zak rustig naar beneden. Uw knieën mogen niet verder dan uw tenen 
komen - houd daarom uw rug recht. Ga rustig terug naar de startpositie. 

2. Sit-ups - Uw buikspieren trainen
STARTPOSITIE: lig op uw rug met de handen achter het hoofd. 
Buig uw knieën en zet uw voeten op de grond. Til uw boven-
lichaam naar boven en houd uw voeten op de grond. Breng uw bovenlichaam rustig 
naar beneden en herhaal de oefening. 

3. Uw rugspieren versterken
STARTPOSITIE: lig op uw buik met uw handen op de rug. 
Til uw bovenlichaam lichtelijk omhoog en blijf naar de vloer kijken. Adem in als u uw 
bovenlichaam omhoog brengt, adem uit als u teruggaat naar de startpositie. Tip: Is deze 
oefening te eenvoudig? Strek dan uw handen uit langs uw oren en herhaal de oefening.  

DE VOLHARDING
VOORDEELWINKEL

De trapweerstand is traploos 
instelbaar en het aantal 
omwentelingen en het calorie- 
verbruik wordt gemeten. 
Het oefenfietsje staat op vier 
rubberen doppen zodat hij 
niet kan verschuiven en is 
opklapbaar zodat u hem 
makkelijk kunt opbergen.

Dit oefenfietsje met digitaal display dient voor training van uw 
arm- en beenspieren en zorgt voor een betere doorbloeding 

van uw spieren en daardoor betere coördinatie.

Train uw spieren vanuit uw stoel
Corona kluistert u aan huis, maar bewegen is belangrĳk

om vitaal te blĳven. Daarom deze aanbieding.

Bel: 070 - 22 10 581
Om het thuis wat aangenamer te maken. Uw bestelling 

wordt tĳdens de corona-crisis GRATIS bĳ u thuisbezorgd.

€ 62,95
(voor leden € 53,50)

Duitse keukens voor bodemprijzen

Megastores Den Haag
085 - 30 36 598 | www.keuken-land.nl

•  Levering binnen 4 weken
•  goedkoopste Duitse keukens

Bel ons voor een afspraak

vanaf 

€ 2500,-

VOLG ONS 
OOK OP 
FACEBOOK

D E  H A A G S E  K R A N T  V A N  A L L E  T I J D E N

N E E M
M E E !
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Facebook Brand Guidelines

Facebook Inc. - All rights reserved.

Reactions

Reactions are an extension of the Like 
Button to give people more ways to share 
their reaction to a post in a quick and easy 
way. The collection of Reactions includes 
Like, Love, Haha, Wow, Sad and Angry.

To ensure accurate and consistent use, 
never alter, rotate, embellish or attempt to 
recreate the Reactions. Never alter the 
proportions and shape of the Reactions 
(and surrounding UI) for any reason.

Reactions are not emojis or individual 
icons, and they cannot be used in this way. 
It’s important to show Reactions in the 
way they are intended to be used on 
Facebook—as a quick and easy way to 
express how you feel.

Video or Facebook Live Broadcast 
We don’t provide animations of Reactions. 
To include Reactions in your video, show 
the Reactions within the Facebook UI as 
they appear and function in the product. 

Facebook Live: The “floating” Reactions 
are only intended for use during a 
Facebook Live broadcast and other 
instances within Facebook products. Don’t 
use the “floating” Reactions outside the 
context of Facebook products, whether 
animated or static, in your marketing.

Like AngryHahaLove SadWow

����
Using Reactions  
Use Reactions only as they appear and exactly how they function 
within the context of Facebook UI. Reactions cannot be used for 
creative purposes. Only use Reactions as a collection—do not 
use them as individual icons or as the most prominent feature of 
your marketing.

Brand Assets
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Ik heb bekend – Paul Haenen

Dagboeken 1958-1965
Paul Haenen vertelt in zijn even ontwapenende als 
scherpzinnige dagboeknotities – met verdriet bij tegen-
slag maar meestal met veel humor – over zijn privéle-
ven, familie, ambities en eenzaamheid. Al jong blijkt 
hij opmerkelijk betrokken bij ontwikkelingen in de 
samenleving; hij mengt zich onder andere in het debat 
over de publieke omroep. Hiervoor schrijft hij brieven 
naar kranten, die tot zijn trots tot publicaties leiden.
In een tijd gedrenkt in taboes wil de jonge Paul zich 
uitspreken en gezien worden. De strijdlustige jongen 
wint langzaamaan populariteit en treedt steeds meer op de voorgrond. Pas wanneer 
hij zijn dagboeken van slotjes voorziet, onthult hij zijn grootste geheim…

Ik heb je lief – Yvonne Keuls

Ik heb je lief van Yvonne Keuls en Max Douw bevat zeven 
‘straatverhalen’ over personen die Yvonne Keuls zwervend 
door haar stad heeft ontmoet: Hagenaars en Hagenezen 
die zij lie�heeft.

In Max Douw heeft Yvonne Keuls een partner in crime 
gevonden. Hij is kleinkunstenaar en muzikant en bezit 
een grote dosis humor. Max heeft poëtische, �ijnzinnige 
liedjes bij Yvonnes verhalen gemaakt. Samen traden 
Yvonne Keuls en Max Douw op met hun voorstellingen 
Bericht van twee niet-gekke dames en Den Haag, mijn 
lief. Ik heb je lief van Yvonne Keuls en Max Douw bevat 

prachtige verhalen met veel humor, een tikkeltje weemoed en nostalgie én een blik op 
de toekomst…

Gratis Cinetree fi lmselectie

Nu veel mensen noodgedwongen thuis zitten, is er meer dan ooit 
behoefte aan positieve verhalen. Zo bedacht Cinetree, online platform 
tot de beste �ilms en documentaires, een speciale actie: tot en met 6 
april kan iedereen gratis de Cinetree �ilmselectie bekijken via cinetree.
nl/samenthuis met de code: samenthuis.

U kunt genieten van het hartverwarmende Life Animated, de klassieker La vita è bella 
en festival winnaars zoals C’est ça l’amour. Deze selectie wordt tot en met 6 april 
wekelijks aangevuld met meer hoopvolle �ilms, zoals Lion, Hachi en Finding Neverland.

 
    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.     

 

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

Stichting Gezamenlijke 
Projecten Haagse Musea 
denkt mee. 

Haagse musea zijn online te bezoeken, via
www.cultuurmenu.nl/haagse-musea-online

Geniet van prachtige tentoonstellingen en  
museumcollecties!

Stichting Gezamenlijke Projecten Haagse Musea organiseert in samenwerking met 

21 Haagse musea en erfgoedinstellingen o.a. cultuurmenulessen/workshops voor 

basisscholen en het voortgezet onderwijs in Den Haag en de regio. 

Drie weken thuis?
Toch naar de Haagse Musea!
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en overige musea en erfgoedinstellingen

La vita è bella 

In deze geprezen maar omstreden tragi-
komedie van Roberto Benigni wordt een 
vader met zijn zoontje afgevoerd naar 
een concentratiekamp. Om zijn zoon te 
beschermen tegen de gruwelijkheden 
van de Tweede Wereldoorlog, stelt hij de 
reis voor als een spel waarin je prijzen 
kunt winnen.

C’est ça l’amour 

Wanneer Mario na twintig jaar huwelijk 
verlaten wordt door zijn vrouw Armelle, 
komt de zorg voor het gezin plotseling 
op hem aan. Mario probeert zichzelf te 
herpakken, maar heeft geen idee wat hij 
moet met twee puberende dochters.

S I N C E 1 9 8 5 ®

A R T F A C T O R Y

ROCK GALLERY
a n d NU OF

NOOIT

CRISISAANBIEDING
PORTRET € 100,-

Nu het coronavirus ons sociale leven op pauze zet, zoeken we alternatieve manieren om het ritme te bewaren. 
Vervang het theater- of museumbezoek door het bekijken van een inspirerende fi lm of documentaire, 

of het lezen van een goed boek. De redactie van De Haagse Tijden deelt enkele tips met u. 
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Alle zes ho�jes zijn of waren zo-
genaamde liefdadigheidsho�jes, 
hetgeen wil zeggen, dat ze ooit 
gesticht zijn uit ideële overwe-
gingen voor “het goede doel”: 
ze werden gebouwd door of in 
opdracht van vermogenden, die 
het veelal uit geloofsoverwe-
gingen nuttig vonden om iets 
te doen voor de onderklasse in 
de maatschappij. Vaak werden 
er vrijgezelle vrouwen (man-
nen kwam nauwelijks voor) of 
armlastige weduwen zonder 
kinderen in gehuisvest tegen 
een geringe vergoeding, veelal 
wel op voorwaarde dat ze een 
speci�iek geloof beleden. Som-
mige ho�jes voldoen nog steeds 
aan de door de oorspronkelijke 
stichter geformuleerde eisen, 
maar veel ho�jes hebben het 
niet gered en zijn of gesloopt of 
deel geworden van een woning-
corporatie. In dit artikel vertel 
ik over een paar zogenoemde 
exploitatieho�jes (dus niet 
gebouwd voor een speci�iek 
armlastige groep). Bedenk wel: 
er bestaan in Den Haag zoveel 
ho�jes, dat het een te omvang-
rijke opgave is om ze allemaal te 
beschrijven. Wie alles wil weten 
over Haagse ho�jes, adviseer ik 
om het boek De Verborgen Stad 
van drs. Botine Koopmans te 
lezen.

Er zijn overigens tien liefda-
digheidsho�jes in Den Haag: 
behalve de eerder beschreven 
zes, zijn er bijvoorbeeld de 
ho�jes van de Lammersstichting 
in de Schelpstraat 5 t/m 43, 
ooit bedoeld voor “ongeluk-
kige, fatsoenlijke weduwen of 
juffrouwen uit den burgerstand” 
en het ho�je in de Badhuisstraat 
voor “ongelukkige weduwen 

en kinderen van verongelukte 
schippers”. Ter nagedachte-
nis aan haar overleden broer 
Dirk Lammers wilde Johanna 
Anthonia Roeloffs-Lammers 
graag (en dit legde ze vast in 
haar testament) dat deze twee 
ho�jes ge�inancierd zouden 
worden vanuit het door haar 
opgerichte fonds met de naam 
Dirk en Johanna Antonia Lam-
mersstichting. Johanna overleed 
overigens in 1874, maar de 
vrijwel identieke ho�jes werden 
in 1875 gebouwd naar ontwerp 
van architect B.P. Schippers. 
Het ho�je in de Schelpstraat is 
het grootst: het omvat twintig 
huisjes, terwijl het ho�je in de 
Badhuisstraat er slechts tien 
heeft. De leefregels waren aan-
vankelijk streng: bewoonsters 
mochten na 13.00 uur geen was 
buiten hangen, geen mannen 
laten logeren en zondags geen 
ramen zemen. En zij moesten 
zich “onthouden van alle twist 
en gekijf en geen misbruik 
maken van sterke drank”. Inmid-
dels vallen beide ho�jes onder 
het beheer van de Koninklijke 
Haagse Woningvereniging van 
1854, de strenge regels van toen 
gelden niet meer.

De geschiedenis van het Ho�je 
Floris van Dam (Lange Bees-

tenmarkt 21 t/m 47) gaat zelfs 
terug tot in de zestiende eeuw. 
Schout Floris van Dam wilde 
een ho�je in de Juffrouw Idas-
traat, dat werd gesticht in 1606. 
In 1883 moest het plaatsmaken 
voor de verbreding en door-
trekking naar de Prinsestraat, 
waarna de regenten (bestuur-
ders) van het ho�je een ver-
vangend ho�je kochten aan de 

Lange Beestenmarkt van de Lu-
therse Gemeente. Dat ho�je was 
in 1649 gesticht door Nicolaas 
Surendael van Wouw, volgens 
de laatste wil van zijn broer 
Johan. Nicolaas en Johan waren 
broers van Cornelia van Wouw, 
de stichtster van het Ho�je van 
Wouw, dat ernaast bestond. In 
1996 werd het ho�je overgedra-
gen aan de NV Woningbeheer, 
die het lieten restaureren met 
behoud van het oorspronkelijke 
karakter.

In de Bankastraat (7 t/m 81) be-
staat nog het Alexandersho�je, 
gebouwd in 1974 voor de lagere 
of�icieren van de Alexander-
kazerne in opdracht van A.N. 
de Lint, koopman en fabrikant 
te Delft: twee rijen tegenover 
elkaar gelegen huisjes, toegan-
kelijk via een open poort met 
een extra ingang in de Suma-
trastraat naast nummer 37. Een 
onderzoeksrapport naar goed-
kope woningen uit 1898 geeft 
een aardig beeld van het ho�je: 
“De huisjes, die er net uitzien, 
worden bewoond door gezinnen 
met ca. vier kinderen. Zij be-
staan uit één vertrek met zolder, 
waar soms een afgescheiden 
gedeelte wordt aangetroffen. Elk 
huisje heeft zijn eigen privaat en 
sinds 1884 ook een eigen duin-
waterkraan in het portaal.”  

Het Deliho�je (2b t/m 18) omvat 
negen huisjes, waarvan de met 
blauw aardewerk gedecoreerde 
gevels (beetje Portugese in-
druk) nogal opvallend zijn. Het 
ho�je werd in 1891 gebouwd, 
de huisjes werden voorheen 
bewoond door personeel van 
het hof. De bijnaam van het 
Deliho�je is ook wel “het ho�je 
van de ho�houding”. In dezelfde 
categorie bestaan ook nog het 
Malakkaho�je (Malakkastraat 
94 t/m 100) en het Malle-

molenho�je (Mallemolen 55; 
0-63), dat vier rijen huisjes telt 
en dat dateert uit 1868-1869. 
Dit ho�je werd gebouwd door 
timmerman-aannemer Jӓger 
en S. v.d. Kamp, die overigens 
ook het Alexanderho�je op hun 
naam hebben staan. Het dankt 
zijn naam aan een slijpmolen 
die hier stond, waarmee steen 
geslepen en gepolijst werd. Tot 

slot nog een vermelding van 
een paar bijzondere ho�jes: het 
Prins Hendrik hof in de Prins 
Hendrikstraat v55 (1-30): twee 
rijen huisjes, tegenover elkaar, 
gebouwd in 1887 door J.H.T. 
Nieuwmeijer. De huisjes bestaan 
uit een kamer, een alkoof 
daarachter, een portaaltje en de 
trap naar de bovenverdieping. 
Op de zolder zijn twee kamer-
tjes aan de voorzijde gemaakt, 
de keuken bevindt zich in een 
uitbouw op de begane grond. In 
Scheveningen bestaan diverse 
ho�jes: Ankerstraat 10-62 en 
35-75, Korendijkstraat 5-29 en 
147-169, het Ho�je van Bette 
van Duijne in de Werfstraat 
36-50 en nog diverse andere 
ho�jes in de Werfstraat en in de 
Zeilstraat. 

Het Pluvierhof, het Zeezwaluw-
hof, het Meeuwenhof (alle drie 

in Duindorp), en het Zomerhof 
(Troelstrakade) zijn inmiddels 
gesloopt. De woningen aan het 
Om & Bij (3 t/m 116) bestaan 
nog steeds: tegenover de oude 
plek van het ziekenhuis Zuidwal. 
Om & Bij is het eerste complex 
dat gebouwd werd in opdracht 
van de eerste Haagse Woning-
bouwvereniging en was bedoeld 
ten behoeve van “de armen”.

Ten slotte noem ik nog de Van 
Ostadewoningen (Jacob Cats-
straat 65 (1-96) en Hannemans-
traat 156 t/m 298 en van Osta-
destraat 15-77, oorspronkelijk 
bedoeld voor de Joodse bevol-
king, maar die wilde er niet naar 
toe, omdat de huisjes te ver van 
het centrum verwijderd waren. 
Er werden toen arbeiders van 
andere gezindten gehuisvest. 
Architect Van Lie�land maakte 
er een “schilderachtig” afzon-
derlijk stadje van. ’t Fort - Jacob 
van Campenstraat 2a t/m 64, 1a 
t/m 63, Knusemanstraat 2 t/m 
44 en Van Osstraat 1 t/m 49 - 
mag in deze opsomming niet 
ontbreken. Ook dit complex was 
van de hand van architect Van 
Lie�land.

Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnmail.nl 

erder schreef ik in dit blad over de meest 
bekende Haagse hofjes: Het Heilige Geest 
Hofje aan de Paviljoens gracht, het Hofje 
van Wouw aan de Lange Beestenmarkt, 

het Hofje van Hoogelande in de Joh. Camphuys-
straat, ’t Hoofts hofje in de Assendelftstraat en het 
Rusthofje in de Parkstraat. Van het grootste hofje 
van Den Haag, het Hofje van Nieuwkoop verscheen 
eerder een verhaal van een andere medewerker 
van dit blad. 

E
Er zijn nog veel meer Haagse Hofjes

Van Ostadewoningen, fotobureau Meyer

Prins Hendrikhof

Hofje Floris van Dam
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SUDOKU1 2

3KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal
1. doe-het-zelver; 7. deurwachter; 12. frisjes; 13. kruidige geur; 14. binnenvaartuig; 15. 
krachteenheid (afk.); 17. boterton; 19. venster (ruit); 21. personal computer (afk.); 22. plaaggeest; 24. 
persoon of bedrijf die slib uit rivieren verwijderd; 27. half om half (afk.); 28. tochtje; 30. bloeimaand; 
31. Organisatie van Amerikaanse Staten (afk.); 32. vestingwerk; 33. grond rond boerderij; 35. 
moerplaatje; 37. in de grond levend zoogdier; 38. terugreis; 41. horizon; 42. boekenschrijver; 44. 
deel van boom; 46. jongensnaam; 47. betrekking; 48. wildhandelaar; 49. hoofddeksel; 50. hetzelfde 
(Lat.); 52. korte mededeling; 54. babbelen; 56. Europeaan; 58. gemiddeld inkomen; 61. stormloop; 
62. deel van schoen; 64. tennisterm; 65. deel van een toneelstuk; 67. judograad; 68. boomsoort; 70. 
gemene streek; 72. muurholte; 73. pannenlegger; 76. meisjesnaam; 77. in memoriam (afk.); 78. hoge 
temperatuur; 79. deel van gebit; 81. de oudere (Lat. afk.); 82. bloeiwijze; 83. onze planeet; 84. plaats in 
Gelderland; 86. hovenier; 87. openbaar ambtenaar.

Verticaal
1. vrouwelijk beroep; 2. klein kind; 3. baardje; 4. morsdoekje; 5. Amerikaanse boswachter; 6. 
dienstmeisje; 7. dadelijk beschikbaar; 8. vreemd; 9. niet wild; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. 
openbaar ambtenaar; 16. voertuig; 18. mannelijk schaap; 20. lokspijs; 21. duw (zet); 23. oevergewas; 
25. dwarsmast; 26. lof of eer; 27. putje op een golfterrein; 29. vrouw van lichte zeden; 32. iemand die 
beroepshalve poseert voor foto’s; 34. energie (pit); 36. musicus; 37. inhoudsmaat voor droge waren; 
39. vat met hengsel; 40. met de hand oppakken; 42. bijdehand; 43. radicaal (uiterst); 45. masker; 46. 
rivier in Utrecht; 51. naaldboom; 53. sporenplant; 54. musicus; 55. geneesheer; 56. zwemvogel; 57. een 
soort van mijt; 59. koraaleiland; 60. onderwijzeres; 62. deskundige arbeider; 63. kaartspel; 66. horizon; 
67. mannetjes bij; 69. steen; 71. vordering; 73. inwendig orgaan; 74. Europese munt; 75. opening; 78. 
schudkorf; 80. plaats in België; 82. drietenige luiaard; 85 erbium (scheik. afk.).

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

Tekening: 
Wim Hoogerdijk/Who

U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjesvan de twee sudoku’s. 
De vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin 
thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.
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RAAD HET WOORD

1 3 6 5
4 6 2 8

2
7

6 1
1 4 3 2 9

5 7
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9 7
1

6 5 8 2
6 2 5
2 6 7

9 5 3 8
7 2 3 6

4
8 5 1

Puzzelt u mee? KADOBONInwisselbaar bij comfortland.nl

€

Veel puzzelplezier!

In elke editie van De Haagse Tijden kunt u drie verschillende puzzels maken. In de 
eerste puzzel wordt u gevraagd het woord te raden dat is uitgebeeld. In de tweede 
puzzel moet u de sudoku-opgave oplossen. De derde puzzel is een kruiswoordpuz-
zel. Hier volgen de juiste antwoorden van de vorige krant. 
Woordraadsel: Ogenblik. Sudoku: 7-4. Kruiswoordpuzzel: Vlierboom.

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 9 april.

Wij feliciteren de 
prijswinnaars:
1. Maarten van Woerden te Den Haag  
2. M. Bakker te Leidschendam
3. Jaap van Dam te Zoetermeer
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   SNEEUWBALSTRAAT 138A  •  DEN HAAG  •  070-345 21 37  •  WWW.SNEEUWBAL.NL

Of u nu voor onze showroom of de werkplaats komt... de koffie staat klaar!

■ APK
■ Onderhoud en reparatie 

■ Onderhoud/reparatie airco
■ Schadeherstel 

■ Verkoop van nieuwe 
 en gebruikte auto's

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

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

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

 Dinsdag 31 maart 2020   
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Onze huurder Lekker 
Brood is een ambachtelijke 
biologische bakker die 
ouderwets lekker brood 
bakt. De prachtige houten 
pui is al even ambachtelijk 
en wat te denken van die 
authentieke wandtegels 
met reliëf en organische 
patronen? Zo versterken 
Haagse kwaliteiten elkaar.

AD OVERGAAG
LEKKER BROOD
HERENGRACHT 16

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

NEEM DEEL AAN 
HET DEPOSITOFONDS 
VAN DE VOLHARDING
Veel mensen willen hun nabestaanden niet 
opzadelen met hoge uitvaartkosten. Begrĳpelĳk, 
een gemiddelde uitvaart kost al snel meer dan 
€ 5.000. Deelname aan het Depositofonds van 
De Volharding biedt hiervoor een passende 
oplossing met veel zekerheid.

  U ontvangt € 250,- uitvaartkorting bĳ een 
uitvaart verzorgd door CUVO uitvaartzorg.
Jaarlĳks ontvangt u rente.
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