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De eerste tentoonstelling heet 
‘Vechten voor de vrijheid’. Onder-
deel van deze tentoonstelling is 
het verzet van Indische Nederlan-
ders, Indonesiërs en Molukkers 
in Nederland tegen de Duitsers. 
Eén van de verzetsstrijders 
waarvan de tentoonstelling het 
verhaal vertelt, is Victor Makatita. 
Hij was de zoon van een Molukse 
vader en een Indische moeder. 

Jeugd
In 1927, Victor was toen 8, 
verhuisde hij met zijn ouders 
en broer en zusjes vanuit Indië 
naar Den Haag. Ze gingen wonen 
in de Zonnebloemstraat, op 
nummer 64. In zijn vrije tijd ging 
hij voetballen bij Quick. Blijkbaar 
was hij een talent, want al op zijn 
zestiende speelde hij in het 

eerste elftal. Hij was ook goed in 
cricket, want in 1934 speelde hij 
in het eerste aspiranten cricket-
team van hetzelfde Quick.

Studie
Victor ging in 1938 studeren aan 
de officiersopleiding van de KMA 
– De Koninklijke Militaire Acade-
mie – in Breda. Nadat de Duitsers 
op 10 mei 1940 Nederland waren 
binnengevallen en vijf dagen later 
Nederland capituleerde, werden 
de studenten van de KMA ontsla-
gen en naar huis gestuurd. 

Verzet en ontsnappingspoging
Tijdens de eerste oorlogsjaren 
hield Victor zich bezig met onder-
grondse activiteiten. Hij verricht-
te  onder meer koeriersdiensten 

voor het verzet tegen de 
Duitsers. Op 7 december 1941 
hadden de Japanners Pearl 
Harbor aangevallen. Voor 
hun oorlogsvoering waren de 
rubberplantages en olievel-
den in het toenmalig Neder-
lands-Indië erg belangrijk. 
Het was dus niet onverwacht 
dat Japan ook in die richting 
de aanval voortzette. Victor 
wilde via Zwitserland en 
Engeland naar Neder-
lands-Indië vertrekken om 
dáár te gaan vechten. In 
februari 1942 begint hij zijn 
ontsnappingstocht samen 
met een mede-student. Op 

10 februari vertrokken ze uit Den 
Haag en kwamen zes dagen later 
aan in de Franse stad Besançon 
vlakbij de Frans-Zwitserse grens. 
De eerste keer lukte het niet om 
de grens over te steken, omdat er 
te veel sneeuw lag. Bij een nieuwe 
poging, twee dagen later, zijn ze 
helaas gepakt. Eerst leek het of 
ze er met een gevangenisstraf 
vanaf zouden komen, omdat er 
slechts sprake was geweest van 
een amateuristische poging van 
radeloze jongelui. Maar ze wer-
den op 7 april 1942 toch ter dood 
veroordeeld. 

Afscheid
Victor mocht nog een brief aan 
zijn oudere broer schrijven. 
In zijn brief schreef hij onder 

andere: “Ik hoop dat je begrijpt, 
dat ik dit moest doen. Ik was 
nu eenmaal van plan officier te 
worden en Indië was in gevaar … 

Nooit zal ik vergeten wat ze allen 
(thuis), Pa en Ma in het bijzonder, 
voor mij betekenden. … Ik vraag 
vergeving, als ik ze door deze 
handeling verdriet berokkend 
heb, maar ik kan niet anders. … 
Houd je taai! Je broer Vic.” 

Twee dagen later, op 9 april 1942, 
zijn ze in Dijon gefusilleerd. Vic-
tor Makatita was 22.

Op 27 juni opent Koning Wil-
lem-Alexander het museum 
Sophiahof en vanaf 28 juni is 
iedereen er van harte welkom. 
Het museum is te vinden aan de 
Sophialaan 10 in Den Haag. 

Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl 

ver de Tweede Wereldoorlog zijn 
nog veel verhalen niet of te weinig 
verteld. Vanaf 28 juni hebben we in 

Den Haag het nieuwe museum Sophiahof, 
gewijd aan de culturele en historische erfe-
nis van Nederlands-Indië. 

Victor - in het midden - in adspirantenteam Quick, 1933

Prins Hendrikstraat 132 
2518 HX Den Haag

info@johanwassenaar.nl
www.johanwassenaar.nl

JOHAN WASSENAAR
VOETBEDDEN OP MAAT EN SCHOENEN

070 - 363 75 19

Uw huis verkopen?
Röttgering Makelaars, dat klinkt goed!

070 - 324 55 66  ◆  www.rottgering.nl

Verzet door Indische en Molukse Nederlanders

Overlijdensbericht van Victor Maketita

Victor Makatita als cadet - Den Haag 29 april 
1939
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Reünie oud-leerlingen Morgenstond Mulo aan 
Steenwijklaan
Reünie voor oud-leerlingen van de Morgenstond Mulo, 
Steenwijklaan 20-26 te Den Haag, voor de vier klassen van de 
examenjaren 1960-1961 en 1961-1962.
Bijgaand de klassenfoto’s van twee klassen.
Datum: donderdag 26 september 2019.
Locatie: Droogdok Jan Blanken, Dokweg 5 te Hellevoetsluis, 
aanvang 13:00 uur.
De grote reünie van deze examenjaren dateert al weer van 26 
mei 2009 in Kijkduin.
Namens Inneke Breddels, Nanda Knaap, Meta Waaijer, Dirk 
Hammer, Hans de Geus en Joop Landman.

Informatie en aanmelding
Joop Landman
Garnaal 24
3225 AG Hellevoetsluis
landman.co@upcmail.nl

Morgenstond Mulo M4A 1960-1961

Schoolstraat (1)
Hierbij wil ik reageren op het 
artikel ‘Herinneringen aan de  
Schoolstraat (1948-1970)’ in 
uw blad De Haagse Tijden van 
11 juni. Op de foto is ook te 
zien: Bob’s Snackbar. Bob, voor 
mij ome Bob, was een broer van 
mijn schoonvader, Jan Steehou-
wer (Stellenbosstraat). 

Met zijn dochter ben ik 52 
jaar getrouwd. Ik leerde Diny 
kennen vanwege mijn opleiding 
tot kleermaker (1958-1964) op 
de kleermakersschool – toen 
in de Waalstraat. Diny kwam 
in 1960-1962 op de school. 
Op school was genoeg keuze 
wat de meisjes betreft, maar ik 
heb toch twee jaar verkering 
gehad met Diny en in 1967 zijn 
we getrouwd. Dus ik kwam 

vaak bij ome Bob in de winkel. 
Ome Bob was op de zolder een 
bootje aan het bouwen waar-
aan ik ook veel uren aan mee 
heb gewerkt. Maar ja, toen de 
boot klaar was; moest het naar 
beneden gebracht worden. Tot 
een centimeter nauwkeurig kon 
de boot door het raam. En met 
een touw die uit vele stukken 
aan elkaar was geknoopt, is 
het bootje met veel geluk naar 
beneden gekomen.
 
Frans van Barneveld
f.van.barneveld@kpnmail.nl

Schoolstraat (2)
Herinneringen aan de School-
straat. Helaas ben ik diverse 
mails die ik kreeg n.a.v. dit 
artikel kwijtgeraakt bij het 
overzetten op mijn computer. 

Ik herinner me alleen de Kop 
van mensen die Bobs snackbar 
kenden. Wil je zo vriende-
lijk zijn die mail nogmaals te 
sturen, dan kan ik hem lezen en 
beantwoorden. Hartelijk dank!

Marianne van Betten
marianne@haagshopje.com 

Krantenknipsels
Ik ben via-via aan krantenknip-
sels gekomen van Den Haag, 
Leidschendam, Leidschenhage 
en Mariahoeve. Het materiaal 
zit in vier ordners die deze per-
soon verzameld heeft. De beste 
man is nu 92 jaar en doet er 
niets meer mee. De knipsels be-
vatten plaatjes van gebouwen, 
huizen, wijken en mensen. Het 
is materiaal uit 1971-1972. Ik 
kom zelf niet uit Den Haag, dus 
misschien heeft u er iets aan.

Theo Boere
t.boere-t@telfort.nl
06-10815436

Voetbalpasjes
Ik verzamel verlopen voetbal-
pasjes, zoals de seizoenkaart, 
clubkaart, parkeerkaart en 
supporterspasjes van voetbal.

Ik heb een verzameling van 
rond de 5.900 verschillende 
seizoenkaarten. Nu is mijn 
vraag: wie o wie heeft er nog 
een verlopen seizoenkaart, 
clubkaart, parkeerpas of sup-
porterspasje?

Jo Crombaghs
PIngerdwarsweg 18
6361 AT Nuth
benjiboy@ziggo.nl
045-5243573

Mijn oma en opa
Is er misschien iemand die iets 
zou kunnen weten over mijn 
oma en opa, ouders en een 
tante die in Den Haag hebben 
geleefd in de jaren 1930-1960? 

Dat was de familie Robert 
(hebben in de Amstelstraat 
gewoond, waarschijnlijk op 
nummer 21). En dat was de 
familie Hoogenhuijzen (o.a. 
Cromvlietplein 42) en de fami-
lie Pors (Schepradstraat 37). 

Via het Haags Gemeentearchief 
kom ik niet verder, het lijkt wel 
alsof niet iedereen ‘netjes’ in 
het bevolkingsregister stond.

Ton Hoogenhuijzen
info@tapewinkel.nl

Haagse koffiehuizen
In De Haagse Tijden van 2 april stond een oproep voor her-
inneringen aan de Haagse koffiehuizen. Ik herinner mij dat 
al enige tijd geleden een boekje over deze etablissementen is 
verschenen: ‘Morgen gratis koffie’. Maar wellicht zijn er weer 
‘nieuwe’ herinneringen te vermelden.

In het artikel ‘De straat’ (De Haagse Tijden van 16 april) 
noemt de auteur zo terloops de scharensliep. Ik vond in mijn 
foto archief nog een tweetal opnamen van zo’n scharen- en 
messenslijper. Misschien aardig die eens te publiceren? Ik 
weet echter niet waar deze foto’s zijn gemaakt.

Henk Brussee
hendrik.brussee@gmail.com
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Voor elk nieuw te schrijven 
artikel ga ik achter mijn pc zitten 
om te bedenken welk onderwerp 
ik deze keer zal aansnijden. Veel 
historie heeft de revue al gepas-
seerd en ik dank de redactie van 
de krant voor het plaatsen van 
een van mijn artikelen over de 
HTM in het jubileumboek ‘10 
jaar De Oud-Hagenaar. Een be-
schrijving hiervan kunt u vinden 
op mijn website: www.boekre-
censies-vervoer.nl.

Deze keer neem ik u mee naar 
vergeten gebruiksvoorwerpen 
uit de vorige eeuw. Sommige nog 
bruikbaar, andere inmiddels al 
jaren uit de handel genomen, 
soms door verbetering, soms 
door een verbod op verkoop 
vanwege de veiligheid.

Een van die - inmiddels verbo-
den - artikelen was de insecten-
dodende lamp van Philips. Het 
product, dat voor �l. 4,85 te koop 
was, bestond uit een gloeilamp 
op bakelieten voet, met bovenin 
een deuk, een netsnoer en een 
buisje met 100 verdampingsta-
bletten bestaande uit Duphar 
lindaan damptabletten. Het was 
de bedoeling een tabletje in de 
lamp te laten verdampen waarna 
de insecten het loodje legden.

Omdat de verdamping ook 
schadelijk was voor de mens is 
het product al lang niet meer 
verkrijgbaar en doet desondanks 
op veilingen een bedrag van 
rond de 30 euro. Tegenwoordig 
worden allerlei producten aange-

boden zoals citronella verdam-
pers, muggenmelk, armbandjes, 
elektronische piepers en Deet. 
Niets is echter zo afdoende als 
de antieke verdelger van Philips, 
Gelukkig heb ik er nog een in 
mijn verzameling met voldoende 
levensbedreigende pilletjes.

Een andere manier om insecten 
te lijf te gaan was de �litsspuit, 
een metalen zuiger met vloeistof-
tank en houten handgreep, ooit 
ontworpen voor het verstuiven 
van DDT tegen malaria. Maar ook 
in huis waren deze apparaten 
zeer geliefd in de strijd tegen 
ongewenste huisdieren.

Tegenwoordig worden deze 
voorwerpen alleen nog aan-
geboden voor het gemakkelijk 
besproeien van de kamerplanten. 
Voor insecten zijn de boven-
genoemde moderne, niet of 
nauwelijks werkende producten 
verkrijgbaar.

Herinnert u zich de gezellige 
verjaardagen bij ooms en tantes 
nog? Als snacks stonden vooral 
de kaas- en worst op tafel, bij de 
wat rijkere families aan een stok-
je geregen met een stukje gem-
ber of ananas. En daarnaast een 
glas, goed gevuld met �iltersiga-
retten van de merken Chief Wip, 
Roxy,Miss Blanche, Gladstone, 
Lexington  of Belinda. In een ver-
zilverde houder daarnaast stond 
een doosje lucifers geklemd om 
de sigaret mee aan te steken. 

Voordat op de verjaardag de 
borrel voor opa, het biertje voor 
de neven , het citroentje met 
suiker voor de oudere dames, of 
het advocaatje met slagroom, en 
voor de kleinkinderen Ranja met 
een rietje op tafel kwam was er 
natuurlijk eerst kof�ie met gebak.
Bij ons in Den Haag was dat 
meestal het betaalbare gebak van 
Maison Kelder of de Bossche bol-
len van Boheemen. In een houten 
gebaksdoos, die na gebruik 
weer werd opgehaald werd het 
zogenaamde gesorteerde gebak 
bezorgd. Het hazelnootgebak 
van Kelder was altijd al een feest. 
Oudere lezers herinneren zich 
het gebak van Krul, maar dat was 
voor mijn tijd. Ik weet wel dat 
veel mensen achterom gingen 
bij Krul, niet op het Noordeinde 
44, maar naar de Molenstraat 
voor het retourgebak dat tegen 
sterk gereduceerde prijs werd 
verkocht.

Bij het serveren van de kof-
�ie stond op de salontafel een 
melkkannetje voor de kof�iemelk 
(tegenwoordig wordt een onge-
zellig melkcupje op het schoteltje 
gelegd), en de befaamde suiker-
strooier.

Bij de suikerknippen of potten, 
zoals deze voorwerpen genoemd 

werden gaan verschillende ver-
halen de ronde over de a�komst 
zoals Brabant en Den Haag. Het 
buikmodel, zoals hieronder 
afgebeeld heeft in ieder geval 
de naam Jewego Den Haag in 
de bodemplaat gestanst, en is 
op verzoek van Van Nelle in een 
speciale editie vervaardigd. De 
slogan luidde:  “Elke druk op het 
knopje, een leper suiker in uw 
kopje!”

Jewego zat in de Elandstraat, en 
vond zijn oorsprong in kopersla-
gerij van den Broek aan de van 
Kinsbergenstraat. Het ontwerp 
van de suikerpot stamt al uit de 
jaren ‘30. Niet iedereen gebruikte 
de pot voor suiker, hij was ook 
goed bruikbaar voor het strooien 
van hagelslag op de boterham.

Na lang zoeken vond ik mijn 
Haagse exemplaar in een antiek-
winkeltje in het Groningse Us-
quert. In vochtige  huizen werkte 
de strooier echter minder, dan 
ging de suiker klonteren en liep 
het staaltje van vernuft volledig 
vast.

In de vorige eeuw stond moeder 
vaak in de keuken waar in de 
ouderwetse gasoven van Etna 
de heerlijkste boterkoek of cake 
werd gebakken. Nog steeds heb 
ik het idee dat in de gasoven 
bereide taart lekkerder smaakte 
dan uit de huidige heteluchtoven.  
De tijd werd hierbij in de gaten 
gehouden door een ouderwetse 
eierwekker. De huidige ovens zijn 
uiteraard, net als de magnetrons 
voorzien van een timer, dus de 
eierwekker heeft zijn populari-
teit verloren. Bij het leeghalen 
van mijn ouderlijk huis na het 
overlijden van mijn moeder 
kwam de oude kookwekker toch 

nog uit een kastje tevoorschijn en 
bleek nog steeds te werken. 

In gedachten 
zie ik mijn 
moeder 
nog in de 
ouderwetse 
Bruyn-
zeel-keuken 
aan de Haag-
se Meppel-
weg bezig 
met het 
zetten van 
de kof�ie. 
Allereerst 
werden met 
de wand-
kof�iemolen 
de Goud-
merk-, of 
roodmerkbonen van De Gruyter 
gemalen waarna zij in het Melit-
ta-�ilter verdwenen om daarna 
met kokend water te worden op-
geschonken. Uiteraard aangevuld 
met een schepje Buisman voor 
de smaak.

Buisman was gebrande glucose-
stroop en melasse, met als claim 
dat de kof�ie hier lekkerder van 
ging smaken. Bij het branden van 
de kof�ie zou 80% van de suikers 
verloren gaan, wat door Buis-
man weer werd aangevuld. In de 
wat armere gezinnen voldeed 
een schepje zout trouwens ook. 
Overigens is Buisman nog steeds 
verkrijgbaar.

Heerlijk om die oude gebruiks-
voorwerpen weer eens door 
je handen te laten gaan. Maar 
na het schrijven van dit artikel 
wordt het verlangen van een 
kopje kof�ie mij te groot, en 
verdwijn ik naar de keuken waar 
een modern, zelf bonen malend 
apparaat mij op staat te wachten.

Nostalgie is leuk, maar het gemak 
dient de mens!

Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl

lk artikel dat ik schrijf voor De Haage Tijden 
levert mij immer veel reacties op van lezers, 
opmerkingen, aanvullingen en vragen, maar 

ook vaak aanbiedingen voor gebruiksvoorwerpen, 
zoals een volle doos oude verpakkingen van De 
Gruyter, een volledig De Gruyter-servies, -blikjes en 
-trommels. Ik ben de lezers daar erg erkentelijk voor, 
waarvoor mijn dank, maar geniet dan ook van de 
waardering die men nagenoeg altijd uitspreekt over 
de inhoud van de verhalen.

Gebruiksvoorwerpen van de vorige eeuw
E
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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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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96

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.
 U kunt flexibel bĳstorten.
 Deelname is kosteloos.

Vragen over uitvaarten?
Bezoek gratis en vrĳblĳvend ons spreekuur:
Elke dinsdag van 10.30 - 12.30 uur op de
Roggeveenstraat 141, hoek Prins Hendrikstraat.
Kĳk voor andere spreekuren op www.cuvo.nl.

Word lid van De Volharding en neem deel aan het Depositofonds! 
Bel 070 221 05 80 of ga naar www.devolharding.nl/depositofonds
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Mirella Peter Carola

Samen aan alles gedacht!
• Opbaren thuis of in een

uitvaartcentrum naar keuze

• Vooraf vastleggen van 
uitvaartwensen

• Uw uitvaartverzorger in regio 
Haaglanden

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

T. 070 399 42 41 
W. utsvandergeest.nl 

n Verhuisdirigente
n Handyman
n Inboedelopslag
n Woningstoffering

Speciale service voor senioren

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

Loosduinsekade 175, 
2571 BW 's-Gravenhage 

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

www.glashandel-vandervlugt.nl

De ziekte van Parkinson 
is nóg ongeneeslijk. 
Steun daarom weten-
schappelijk onderzoek.

www.parkinsonfonds.nl

    055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL 

BTR REIZEN
Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen

www.BTRreizen.nl

    055 - 5059500  

Busvakanties All InclusiveAutovakanties All Inclusive

4 dg.4 dg. Villa Vennendal / Veluwe  € 289,Villa Vennendal / Veluwe  € 289,-- p.p.p.p.

5 dg.5 dg. Hotel ‘t Trefpunt / Brabant € 267,Hotel ‘t Trefpunt / Brabant € 267,-- p.p.p.p.

5 dg.5 dg. HotelHotel GaasterlandGaasterland // FrieslandFriesland € 269,€ 269,-- p.p.p.p.

5 dg.5 dg. HotelHotel OpOp dede Boud / LimburgBoud / Limburg € 265,€ 265,-- p.p.p.p.

5 dg.5 dg. Hotel Zwilling / Sauerland € 249Hotel Zwilling / Sauerland € 249-- p.p.p.p.

5 dg. Hotel Brauer / Moezel € 263,5 dg. Hotel Brauer / Moezel € 263,-- p.p.p.p.

5 dg.5 dg.    Hotel MutterHotel Mutter    // Tecklenburg € 275,Tecklenburg € 275,-- p.p.p.p.

5 dg.5 dg. Landhotel Eifelblick / Eifel € 259,Landhotel Eifelblick / Eifel € 259,-- p.p.p.p.

      -- en nog veel meer All Inclusive hotels en nog veel meer All Inclusive hotels --

5 dg.5 dg. AllAll InclusiveInclusive Hotel Altenahr ***Hotel Altenahr ***
    Ahrdal / Duitse Vulkaaneifel € 385,Ahrdal / Duitse Vulkaaneifel € 385,-- p.p.p.p.

5 dg.5 dg. AllAll InclusiveInclusive HotelHotel GaasterlandGaasterland ******
    Rijs / Friesland € 389,Rijs / Friesland € 389,-- p.p.p.p.

5 dg.5 dg. Kerst in Hotel Op de Boud  ***Kerst in Hotel Op de Boud  ***
    All Inclusive Kerst in Valkenburg € 445,All Inclusive Kerst in Valkenburg € 445,-- p.p.p.p.

Reis per luxe touringcar # mooie excursiesReis per luxe touringcar # mooie excursies
met entreegelden # volpension met drankjesmet entreegelden # volpension met drankjes
          Instap: Den Haag Instap: Den Haag -- Rotterdam Rotterdam -- UtrechtUtrecht

Bijna jarig? 
Vraag geen 
kado maar 
een donatie.
Kijk op kadoneren.nl
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Asbakjes door de jaren heen (deel 5)

Asbakjes werden pas in de 19e 
eeuw door vooral aardewerk-
fabrieken gemaakt en dat nam 
net zo’n hoge vlucht als de 
tabak zelf.

Zelfs leden van het Koninklijk 
Huis rookten in het openbaar. 
Maar om nou het 40-jarig ‘re-
geeringsjubileum’ van Koningin 
Wilhelmina in 1938 te vereeu-
wigen op een asbakje... Dat zou 
nu stra�baar zijn! 

Prins Bernhard was een ver-
woed pijproker. In juni 1976 
schreef zijn secretaresse een 
brief aan aardewerkfabriek 
Chemkefa bij Maastricht met 
het verzoek om een aantal 
asbakjes te maken met de 
a�beelding van een olifantje. 
Olifanten waren Bernhards 
verzamelgebied. Dat bakje 

kwam er met in het midden een 
olifantje, een anjer in de slurf 
en de verjaardagsdatum 29 juni 
1976. 
Mogelijk had de Prins al een 
zeldzaam asbakje in z’n bezit, 

dat een uitsparing heeft voor... 
een pijp. Het was een recla-
me-artikel met rondom in 
zwaar reliëf de tekst: ‘Philips 
Tabaks Fabrieken’, jawel, uit 
Maastricht.

Deze robuuste bak biedt behal-
ve plaats aan een pijp ook plek 
aan twee brandende sigaretten, 
een sigaar, ruimte voor losse lu-
cifers, vier peuk-putjes, een rib-
bel om lucifers aan te strijken 
en... een kaars! Een topstuk! 

Wat we nu een gotspe kun-
nen noemen is de reclame 
voor een Sanatoriumfonds op 
een asbakje. De Koninklijke 
Marechaussee, die veel herin-
neringsborden liet maken in 
Maastricht, gaf dit asbakje uit 
bij de oprichting van ‘S.K.M.’ 
(Sanatoriumfonds) in 1913. 
Sanatorium en roken, brrrr. 
Logischer was een fraai ge-

tekend asbakje, dat gemaakt 
werd bij gelegenheid van het 
125-jarig bestaan op 9 jan. 
1939 van het 13e Regiment 
Infanterie, dat gelegerd was 
in Maastricht, vlakbij de lange 
gevaarlijke grensgebieden.  

Het was 1939, de tijd van de 
mobilisatie. Radio en cabaret 
maakten er een gezellige boel 
van met vrolijke liedjes als 
‘Blonde Mientje’ en ‘Voorop 
daar loopt de kolonel’, onbe-

wust van de ellende die ons te 
wachten stond.  

Het het einde van de oorlog 
groeide in ons land grote 
bewondering voor de USA, 
het land van de onbegrensde 
mogelijkheden. Het leverde 

twee asbakjes op in de vorm 
van de typische Amerikaanse 
hoge Uncle Sam-hoed met 
als opschrift ‘Souvenir from 
Holland’. Prachtig als versiering 
op tafel, ondersteboven als een 
asbakje!   

Vormgeving en decoratie 
vochten om voorrang bij de 
productie van asbakjes. Een 
bijzonder model was bijv. een 
driedelig stel van de Fa. Sanos 
uit Antwerpen. Twee bakjes 
die passen op een lucifers-
doosjeshouder. Nog bewerke-
lijker was ongetwijfeld deze 
witte bak: hoog van vorm en 

overbrugd met een luciferdoos-
jeshouder. 

Met teksten uit het boek ‘Vader-
landse Geschiedenis op Maas-
trichts Aardewerk’.

Wim en Anke Meershoek
Montfoort
0348-472857

A an het einde van de 15e eeuw kwam Columbus als eerste 
westerling in contact met de tabaksplant. Hij dropte in 1492 
twee landgenoten op een eiland bij de Bahama’s, die tot hun 

verbazing zagen dat de bewoners daar opgedroogde kruiden rookten. 
Een van hen, Rodrigo de Jerez vond dit zo interessant, dat hij terug 
in Spanje op straat liep te roken. Hij werd gearresteerd op verdenking 
van tovenarij en kwam pas 7 jaar later weer vrij. Maar de trend was 
gezet en tabak veroverde Europa

Maastricht. in Maastricht, vlakbij de lange 
gevaarlijke grensgebieden.  
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THUISZORGWINKEL

BEL 070 - 221 0580
         Voor vragen, advies en bestellingen 

NOG GEEN LID?  Word dan snel gratis lid van De Volharding en De Hofpas en spaar voor extra korting. Bij elke aankoop bij De Volharding spaart 
u 15% aan kortingspunten van het aankoopbedrag. Deze punten kunt u direct bij een volgende aankoop inwisselen voor korting. Met uw 
lidmaatschap van de Volharding wordt u automatisch ook lid van De Hofpas. Uw opgespaarde punten kunt u derhalve ook inwisselen voor 
kortingen of speciale acties bij alle ondernemingen die aangesloten zijn bij het Hofpas spaarsysteem.  Voor een volledig overzicht van alle 
aangesloten bedrijven zie www.dehofpas.nl. Op bovenstaande producten ontvangt u direct 15% actiekorting in plaats van spaarpunten.  

Uw bestelling wordt Gratis thuis geleverd bij een bestelbedrag boven €75,-. Verzendkosten bij bestelbedrag onder €75,- bedragen €6,95.
Wilt u langskomen in onze winkel om een artikel te bekijken of kopen? Belt u dan tevoren even of het artikel voorradig is, zodat u niet voor niets komt.

ALARMKNOP FXA-100 MET GPS TRACKER

Een alarmknop in geval van nood, 
eenvoudig in gebruik en zonder 
maandelijkse abonnementskosten van 
een centrale. Dit alarm biedt u de vrijheid 
om te gaan en staan waar u wilt, in de 
wetenschap dat u een bekende kunt 
alarmeren wanneer nodig. Met één druk 
op de knop krijgt u contact met een van 
de familieleden, vrienden of buren die u 
heeft geprogrammeerd. 

U kunt 5 contactnummers instellen, 
zodat er altijd iemand bereikbaar is in 
geval van nood.

Met de 
Volharding pas

 € 109,-
Normale prijs € 129,-

De stijlvolle Neptune rollator is een lichtgewicht en zeer wendbare rollator met een moderne 
uitstraling. Door de zachte wielen kan zowel binnen als buiten comfortabel gereden worden. 
De rollator is eenvoudig in te klappen 
waardoor deze weinig ruimte in beslag neemt.

Wordt geleverd met een fl eshouder, stokhouder, 
afneembare zachte rugband en rollatortas met 
schouderband. 

Maximaal gebruikersgewicht 120 kg. 
Leverbaar in de kleuren zwart en champagne. 

Komt u gerust eens langs om de Neptune rollator 
uit te proberen.

LICHTGEWICHT ROLLATOR NEPTUNE - INKLAPBAAR  

Met de 
Volharding pas

 € 169,-
Normale prijs € 199,-

• Lichtgewicht design met moderne   uitstraling
•  Geschikt voor binnen en buiten•  Eenvoudig in te klappen• Geleverd met rollatortas en    ruggordel

ATLANTIS DOUCHESTOEL 

Douchestoel met 
comfortabele rugleuning, 
robuust en lichtgewicht. 
De comfortabele zitting 
is geperforeerd voor een 
goede waterdoorlating en 
heeft grepen aan beide 
zijkanten voor steun en 
stabiliteit. Vervaardigd van 
lichtgewicht aluminium en 
voorzien van antislip 
poten. In hoogte 
verstelbaar.

Met de 
Volharding pas

 € 63,70
Normale prijs € 74,95

BBRAIN FAMILY 
DEMENTIEKLOK

Met deze BBrain klok type BB1500 kunt u van 
overal ter wereld berichten, foto’s en agenda-
punten naar de klok sturen. De klok draagt 
bij aan een beter tijdsbesef. Bovendien kunt 
u door middel van persoonlijke berichtjes 
contact leggen via de klok. 

WANDBEUGEL OPKLAPBAAR

Opklapbare toiletbeugel van gecoat staal 
voor extra ondersteuning. In opgeklapte 
stand vergrendelt de steun. Muurplaat 
met muurbevestiging op 6 punten. Kan in 
enkelvoud of per paar rondom het toilet 
gemonteerd worden. De muur dient geschikt 
te zijn om het gewicht van de beugel en het 
gewicht van de gebruiker te dragen. Inclusief 
toiletrolhouder. Productgewicht: 3,5 kg, 
gebruikersgewicht max. 70 kg, lengte 76 cm

BOODSCHAPPENTROLLEY 
SCALA HERA

Lichtgewicht boodschappentrolley waarmee u 
met gemak uw dagelijkse boodschappen kunt 
vervoeren. De trolley is zeer wendbaar en het 
frame kan ingeklapt worden. De meegelever-
de tas is verkrijgbaar met 
bovenklep in de kleuren: 
zilver, donkerblauw, rood en 
antraciet.  

• Met 1 druk op de knop contact    met naasten
•  Ingebouwde GPS • 5 noodnummers in te stellen• Ontvangen van inkomende    gesprekken 

• Handsfree bellen•  3 snelkeuze toetsen• Inclusief draagkoord• SIM-lock vrij

Met de 
Volharding pas

 € 42,45
Normale prijs € 49,95

Met de 
Volharding pas

 € 44,-
Normale prijs € 51,95

Met de 
Volharding pas

 € 169,-
Normale prijs € 199.-

Dinsdag 25 juni 2019
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Wilhelm Gustave Kiedorff, beter 
bekend als Pim Hofdorp, is op 4 
februari 1912 in Den Haag gebo-
ren. Zijn vader werkte bij de po-
litie. Op de lagere school schreef 
hij al stukjes in de schoolkrant en 
op de middelbare school leerde 
hij Simon Carmiggelt kennen, 
die net als hij redacteur was van 
het blad De Schakelaar, orgaan 
van Haagsche Instellingen van 
voorbereidend en middelbaar 
onderwijs. Al heel jong legde 
hij een archief aan dat vooral 
bestond uit historische feiten 
met betrekking tot Den Haag en 
hier zou hij later vaak gebruik 
van maken. 

Van 1930 tot 1939 was hij jour-
nalist bij de Java Bode, een krant 
die van 1852 tot 1957 in Neder-
lands Indië verscheen. In dit ver-
band heeft hij onder andere een 
artikel over de bekende schrijver 
E. du Perron geschreven. In 1937 
trouwde hij met Céline H.M. 
Kosturkiewicz en ze kregen vier 
jaar later een dochter, Marjoleen. 
Na de Tweede Wereldoorlog 
werd hij voorlichtingsambtenaar 
bij de Emigratiedienst. Omdat 
hij het niet met het beleid van 
deze dienst eens was, kreeg hij in 
1958 eervol ontslag als gewe-
tensbezwaarde. 

Een jaar later verscheen zijn eer-
ste boek uit de  Haagse Mysterie 
Reeks: Moord in miniatuur. Dat 
hij zijn inspiratie in de boeken 

van Georges Simenon vond, 
heeft hij nooit ontkend. Sinds 
1948 woonde het gezin op het 
adres Antonie Heinsiusstraat 
12. Dit eerste boek speelt min of 
meer in de buurt van dit adres 
en wel bij Madurodam. Hij heeft 
dit boek niet onder zijn eigen 
naam uitgegeven maar onder 
het pseudoniem Pim Hofdorp, 
een wel heel toepasselijke naam 
omdat vrijwel al zijn boeken in 
Den Haag spelen. De hoofdper-
soon uit de vele boeken die hij 
geschreven heeft, is commissaris 
Aremberg, die als we de schrijver 
mogen geloven in de Vivienstraat 
woont. Er is overigens ook iets 
voor te zeggen, dat Den Haag zelf 
de hoofdpersoon is. Verreweg 
de meeste van de 23 boeken die 
hij geschreven heeft gaan over 
een specifiek gedeelte van onze 
stad. Hij was van mening dat 
de diverse woonwijken duide-
lijk verschilden en dat zou ook 
met de bewoners het geval zijn. 
Voordat hij met het schrijven; 
begon bezocht hij op z’n fiets de 
betreffende wijk en dan maakte 
hij aantekeningen. Hij ging heel 
ver in het beschrijven van de 
details die hij aantrof. Voor Hage-
naars interessant, voor anderen 
beduidend minder.

Er waren zelfs lezers die ter 
plaatse een kijkje gingen nemen. 
Verreweg de meeste boeken wer-
den dan ook door inwoners van 
Den Haag gekocht. Het nadeel 

van al die details was en is wel, 
dat het verhaal erg stroperig 
dreigt te worden. Mede hierdoor 
lopen de recensies sterk uiteen. 
Ik noem er enkele: een ouder-
wetse en oubollige stijl, leest 
vlot weg als speurdersroman, de 
romannetjesstijl is bijna niet te 
pruimen, voor Hagenaars aan-
bevolen. In 1966 werd er zelfs 
een Comité van Vrienden van de 
Boeken van Pim Hofdorp opge-
richt. Hij heeft in dezelfde stijl, 
we spreken van topografische 
politieromans,  ook enkele boe-
ken geschreven die in plaatsen 
als Voorschoten, Delft en Gouda 
spelen. Hierbij gebruikte hij een 
tweetal andere pseudoniemen, 
Will Geerlink en Will Wanting.

Daarnaast schreef hij in 1971 De 
Geschiedenis van het Staten-
kwartier en Ommelanden en 
verder gaf hij rondleidingen door 
Den Haag en andere steden zoals 
uit de bijgevoegde advertentie 
blijkt. 

Wilhelm is op 9 juni 1984 
overleden en zijn vrouw op 6 
augustus 2008. Ze is al die tijd op 

hetzelfde adres blijven wonen. 
Laat ik nu aan het eind van mijn 

speurtocht naar gegevens over 
hem in De Oud-Hagenaar van 
20 september 2011 lezen dat er 
een oproep wordt gedaan om 
eens een redactioneel stuk over 
Pim Hofdorp te schrijven. En 
al zit ik dan niet in de redactie, 
deze wens is, zij het wat laat, in 
vervulling gegaan.

Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Voor Hagenaars aanbevolen
TI n de jaren zeventig van de vorige 

eeuw, woonde Ron F. de Bock in de-
zelfde straat als ik en we maakten 

zo af en toe een praatje wanneer we elkaar 
tegenkwamen. Ron heeft een groot aantal 
boeken over het vervoer in onze stad ge-
schreven, maar ook over de geschiedenis 
van Den Haag in het algemeen. Het is dan 
ook begrijpelijk dat hij omschreven wordt 
als ‘de stadsschrijver’. Tijdens één van die 
ontmoetingen nodigde hij mij uit om een 
wandeling te gaan maken door een deel 
van onze stad. Tijdens die wandeling wees 
hij me op alle mogelijke details die mij tot 
dan toe volledig ontgaan waren. “Ik geef 
dit soort details door aan de schrijver Pim 
Hofdorp, die er gebruik van maakt tijdens 
het schrijven van zijn boeken”, vertelde hij 
me. 

Pim Hofdorp
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Voor inboedels en huisontruimingen
Bel onze HOT-line

• Fahrenheitstraat 343
• Hendrik Ravesteijnplein 84-85 (Rijswijk)
• Kerketuinenweg 21
• Leyweg 922J
• Loosduinsekade 156

• Paul Krugerstraat 96 (Rotterdam)
• Piet Heinstraat 25 & 69
• Weimarstraat 364
• Westduinweg 196

• Kleine verhuizingen

• Meubeltransport

• Ophalen losse spullen en kleding

• Koeriersdiensten

070 - 389 57 24
maandag - vrijdag  08.00 -17.00 uur

• Ophalen (gedeeltelijke) inboedels

• Bezemschoon opleveren

DE VOLHARDING 
LEDEN 

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

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

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met onze coördinator Blijmakers 
Janna van Otterloo Mobiel 06-256 368 84.
E. janna@devolharding.nl  Tijdens kantooruren 070- 221 05 82.

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

Blijmakers plaatsen in ons gezellige vrijwilligers team

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR  |  www.devolharding.nl

De veiligste brommobiel
Nu standaard ABS op de

Sensation Range

Maak een proefrit:
070 - 329 70 51

Showroom & verkoop:
Zichtenburglaan 76-82

45
KM

De veiligste brommobiel
Nu standaard ABS op de

www.autohoutwijk.nl

PERSONEELSADVERTENTIES
Bent u op zoek naar personeel 
of vrijwilligers nodig?
Vele tienduizenden 50 plussers lezen elke 14 dagen ons 
blad. In De Haagse Tijden kunt u uw wens en behoefte 
onder de aandacht te brengen. Daarin kunt u uw vaca-
tures voor zowel betaald personeel als vrijwillige mede-
werkers opgeven. Voor meer informatie, bel Jolanda of 
Daphne, tel. 070 - 360 76 76
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Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Haagse Tijden interessant kunnen zijn – tentoonstellingen,
lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. Hebt u activiteiten te melden? Stuur uw gegevens op via e-mail naar
dehaagsetijden@bruckel.nl Of bel met Daphne of Jolanda op telefoonnr.: 070-360 76 76

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 pa-
pier? U bent niet de enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, 
papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel 
Organisatie (MPO) elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling 
deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht 
bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst 
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk 
op www.mpo.nl.

Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude 
sieraden. Dat oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat 
waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waar-
de? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. 
Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent 
dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, 
voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met 
betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.

Dinsdag 25 juni 2019

Woensdag 26 juni 2019 11.30 - 16.00 uur :

Sportieveling met een hart van goud
De Regisseur nodigt u uit op 26 juni voor een Zomerse 
sponsorfietstocht. We zetten ons in voor de restau-
ratie van de blauwe regen van Monet en “geef de 
Scheveningse zeehond de ruimte”. Bent u van de partij 
deze dag? Iedereen is welkom om mee te fietsen. U 
slaat twee vliegen in 1 klap, want samen fietsen in de 
buitenlucht is gezond en je inzetten voor een goed 
doel geeft je sowieso een goed gevoel. Vraag aan uw 
vrienden/familie/kennissen om u te sponsoren. Er 
staan ook spaarpotten bij de Regisseur. Hier kunt 
u alvast geld in doneren. Verspreid dit nieuws! We 
hebben uw hulp hard nodig om hier een succesvolle 
en onvergetelijke dag van te maken.
 
Waar: De Regisseur, Jacob Pronktraat 6
Tijd: 11.30 - 16.00 uur
Tel: 070 - 3587543
Lunch: Soep met een broodje. Kosten 2 euro

Zondag 30 juni van 12.00 tot 15.00 uur 

Op zoek naar vriendschap? Kom lunchen op het stadhuis!

Samen met de Gemeente Den Haag en 
Albert Heijn houdt Vraagelkaar op zon-
dag 30 juni van 12.00 tot 15.00 uur een 
lunch voor buurtgenoten in het Atrium 
van het stadhuis in aanwezigheid van 
wethouder Kavita Parbhudayal. Acht-
voudig Nederlands kampioen ballroom-
dansen Hans van der Hilst geeft dan een 
workshop.
Doel van de lunch is dat mensen nieuwe 
buurtbewoners leren kennen waarmee 
ze eens een keer af kunnen spreken. 
Bijvoorbeeld om samen te wandelen, te fietsen of een spelletje te doen. Of om samen naar 
het theater, de bioscoop of een museum te gaan. Bij de activiteiten die Vraagelkaar organi-
seert, gaat 65 procent van de deelnemers met een afspraak naar huis.

Vraagelkaar heeft in een jaar tijd in Den Haag 1500 inwoners met elkaar verbonden. Uit 
die ontmoetingen groeien vaak vriendschappen. 

Vraagelkaar geeft mensen een zetje in de rug bij het creëren van vriendschap. Het is er 
niet om een slachtoffer, cliënt of patiënt te redden. Nee, de verantwoordelijkheid blijft bij 
de persoon zelf. Alles begint met het een goed omschreven vraag. Vraagelkaar.nl helpt bij 
het vinden van de juiste match. Het is bijna een dating site, maar dan voor vriendschap. 
De goede match vinden gebeurt ook door het organiseren van Gelukscarrousels. Dat zijn 
ontmoetingsbijeenkomsten met tal van activiteiten waarbij een profiel wordt opgesteld 
van een persoon met een vraag. Uitgangspunt daarbij is: ‘Wat vind je leuk om te doen?’

Zaterdag 29 juni om 20.00 uur 

Het Nationale theater: Vijftig jaar Marokkaanse arbeidsmigratie in de spotlight

Vijftig jaar Marokkaanse arbeidsmigratie is een mijlpaal om stil bij te staan. Op zaterdag 
29 juni om 20.00 uur staat de Koninklijke Schouwburg in Den Haag daarom volledig in het 
teken hiervan. De verhalen van de eerste generatie Marokkanen in Nederland worden ver-
teld door de nieuwe generatie. Daarnaast geven succesvolle Marokkanen acte de présence, 
zoals schrijver Mohammed Benzakour en oud-voetballer Ali Boussaboun van ADO Den 
Haag en Feyenoord. 

“Wij zijn dankbaar dat de eerste generatie de basis heeft gelegd voor de nieuwe generatie. 
Dat moet gevierd worden”, zegt voorzitter Mohammed el Mahi van Stichting Kenz, die 
samen met het Stagehuis, ROSE Stories en Het Nationale Theater 50 jaar Marokkaanse 
arbeidsmigratie organiseert. In de aanloop naar de feestelijke avond is er van 26 tot 28 
juni tussen 17.00 en 21.00 uur Marokkaanse muziek te horen in de muziekkoepel op het 
zomerterras van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Op zaterdag 29 juni klinkt op 
diezelfde plek traditionele kasbahmuziek. 

Wij zijn Het Nationale Theater 
Het grootste reizende gezelschap van Nederland met eigen theaters in Den Haag. We 
maken voorstellingen die je kijk op de wereld vergroten. Voorstellingen om je in thuis te 
voelen. We laten je de wereld met nieuwe ogen zien.
Kaartjes kosten 5 euro per stuk, inclusief pauzedrankje: www.hnt.nl/arbeidsmigratie

Fietstocht Kunstwerken Zuiderpark en Escamp

Ontdek al fietsend de kunstwerken in dit Haagse stadsdeel
 
De beeldencollectie in het Zuider-
park is misschien wel het meest 
onderschatte (openlucht)museum 
van Den Haag. Vrijwel elke Hage-
naar kent de beeldjes van Ot en 
Sien en ook de ‘Vrouw en man’ bij 
de ingang van het Veluweplein zijn 
algemeen bekend.
 
Maak deze zomer, samen met een 
bevlogen gids, al fietsend kennis 
met de andere beelden in het park. Laat u verrassen door het werk van Gra Rueb, 
Bram Roth, Rudi Rooijackers, Toby Paterson of Willemien de Bruyn. Op ontspannen 
wijze passeert u dertig juweeltjes binnen twee uur. U ontvangt een fraai uitgegeven 
routebeschrijving met daarin een overzicht en beschrijving van de beelden, om later 
de route nog eens te fietsen.
 
De fietstochten Kunstwerken Zuiderpark vinden plaats op zondag 28 juli, 11 augus-
tus en 1 september. Op zondag 7 juli wordt er tevens een fietstocht georganiseerd 

in de drie Escampse wijken: 
Morgenstond, Bouwlust en 
Vrederust, met opvallende 
architectuur.
 
Deelname kost € 5,00 per per-
soon. Wij raden u aan om van 
tevoren uw plaats te reserve-
ren wegens grote belangstel-
ling. Om u aan te melden en 
voor meer informatie bekijk 
onze website: www.zuider-
parktheater.nl

People Stage Parkpop

Het podium voor Haags talent
Zondag 30 juni barst Parkpop los in het Haagse Zuiderpark en zijn internationale 
en nationale acts tot diep in de stad te horen. CultuurSchakel zorgt voor een Haags 
tintje op het festival met People Stage: het podium voor Haags talent. Hiervoor se-
lecteerden cultuurankers, culturele organisaties en CultuurSchakel de beste talenten 
uit hun netwerk. Het resultaat is een podium met een enorme diversiteit aan Haagse 
acts. Zo is er muziek, dans en poëzie, van volksdans tot hiphop en van rap tot reggae.
CultuurSchakel organiseert People Stage sinds 2014. Op dit podium staat talent 
uit heel Den Haag, vanuit verschillende disciplines en van alle leeftijden. Naast de 
selectie uit de netwerken, wisten een aantal acts ook een plekje op het podium te 
veroveren tijdens een van de talentcontests, zoals de danszusjes Rania & Aisha 
(DMC), Reggaeband Jah Reflection, hiphop act Cobra en Britpop/garagerock band 
No Justice. 

Programma
Op People Stage staan 22 Haagse acts met in totaal zo’n 150 artiesten. Er is onder 
andere dans in de stijlen hiphop, volksdans, fusion bellydance en Indiase dans. 
Daarnaast is er een grote variëteit aan muziek met koorzang, singer-songwriter, rap, 
rock, reggae, blues en nog veel meer. Host Jordy Meyster praat, danst en feest het 
programma aan elkaar.
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Louis de Wolf werd op 27 novem-
ber 1871 geboren als jongste 
zoon van Johannes Lodewijk de 
Wolf en Johanna Maria Roo-
zenburg. Vader J.L. de Wolf was 
met zijn broer eigenaar van een 
firma in glas en aanverwante 
zaken. Dit bedrijf, dat op 1 maart 
1843 is opgericht en tot 1966 
heeft bestaan, verwierf in de 
loop der jaren tal van belang-
rijke opdrachten. Zo verrichtte 
het bedrijf glas-, schilder- en 
decoratiewerkzaamheden voor 
hotel Central aan de Lange Poten, 
het winkelpand van Schröder 
aan de Dagelijkse Groenmarkt 
en het modemagazijn Maison 
de Bonneterie. In 1904 sleepte 
het bedrijf een grote order in de 
wacht voor de levering van 2000 
m2 glaswerk, bestemd voor het 
in aanbouw zijnde Palace Hotel 
op Scheveningen. De firma is 
lange tijd gevestigd geweest aan 
het Kerkplein op de hoek van de 
Prinsestraat. Aan het eind van de 
negentiende eeuw werd verhuisd 
naar een monumentaal pand aan 
de Riviervismarkt 4. 

De jonge Louis zocht zijn carrière 
niet in het familiebedrijf, al zal 
hij als architect zeker dankbaar 
gebruik hebben gemaakt van 
het uitgebreide netwerk van 
de firma. De familie De Wolf 
vervulde namelijk een vooraan-
staande plaats in het rooms-

katholieke leven van Den Haag in 

die jaren. Het wekt dan ook geen 
verbazing dat het leeuwendeel 
van de orderportefeuille van 
Louis de Wolf afkomstig was van 
enkele bekende rooms-katholie-
ke families, zoals Schröder, Peek 
en Cloppenburg. Ook dankzij zijn 
schoonvader, de bekende Haagse 
banketbakker J.A. Krul, kon hij 
zijn netwerk uitbreiden. Even-
eens heel belangrijk voor zijn 
zakelijke contacten was architect 
W.B. van Liefland, niet alleen zijn 
voormalige patroon maar ook 
een vooraanstaand gemeente-
raadslid van de Rooms-Katholie-
ke Staatspartij. Na een driejarig 
dienstverband bij Gemeente-
werken van Den Haag, onder de 
directe leiding van de befaamde 
directeur Isaac Anne Lindo, 

keerde De Wolf in 1896 terug 

bij zijn opleider Van Liefland en 
hield in die functie onder meer 
toezicht op de verbouwing en 
uitbreiding van de Boskantkerk 
aan de Prinsessegracht. 

Het jaar daarop vertrok De Wolf 
naar Wenen, waar hij in contact 
kwam met de Wiener Sezessi-
onstil. Deze van de Art Nouveau 
afgeleide kunstvorm wordt 
gekenmerkt door geometrische 
en mathematisch samengestelde 
cirkels en vierkanten. 

De beweging ontstond in 1897, 
toen in Wenen negentien jonge 
kunstenaars de vereniging Sezes-
sion (afscheiding) oprichtten. 
Belangrijke exponenten van 
deze kunststroming waren de 
kunstschilder Gustav Klint en de 

architect Otto Wagner. 
Tijdens zijn Weense jaren was De 
Wolf ook vertegenwoordiger van 
de bekende Haagse aardewerk- 
en porseleinfabriek Rozenburg 
en correspondeerde hij regelma-
tig met de directeur van Rozen-
burg, Jurriaan Kok.  

Na terugkeer in Den Haag 
vestigde De Wolf zich op 13 
april 1899 als architect aan het 
Noordeinde 86. Samen met Van 
Liefland bezocht hij in 1900 de 
Wereldtentoonstelling in Parijs 
en was als vertegenwoordiger 
van een Duits ingenieursbureau 
betrokken bij de bouw van het 
Palacehotel, dat onder supervi-
sie van Van Liefland tot stand 
kwam. Het eerste ‘eigen’ project 
van De Wolf was de bouw van 
een woonwinkelhuis aan het 
Noordeinde 6 in opdracht van 

Bernard Drabbe, die daar een 
lingeriewinkel wilde vestigen. 
Drabbe was telg van een voor-
aanstaande katholieke familie 
en grondlegger van een bedrijf 
dat tot ver in de twintigste eeuw 
bestaan heeft. Overigens was de 
vader van deze Bernard, George 
Carel Drabbe geheten, met een 
lingeriezaak gevestigd aan de 
Spuistraat 6. De totale bouw- en 
inrichtingskosten van het pand 
aan het Noordeinde bedroegen 
ongeveer ƒ 40.000. 

Op 1 oktober 1902 verhuisde 
De Wolf zijn bureau naar de Wil-
lemstraat 50. Een maand later 
trouwde hij met Maria Cornelia 
Matthia Krul, zoals gezegd de 
dochter van patissier Krul aan 
het Noordeinde 44. Het echtpaar 
zou zeven kinderen krijgen. De 
oudste zoon Jan (1904 - 1986) 

nlangs is van de hand van publicist Peter van Dam opnieuw een 
boek verschenen over een Haagse architect, die een belangrijk 
stempel heeft gedrukt op de stedenbouwkundige ontwikkeling van 

de stad rond het begin van de twintigste eeuw. Zijn naam is misschien minder 
bekend dan die van vakgenoten als Berlage, Dudok, Van Liefland en Brandes. 
En hij is in tegenstelling tot deze collega’s ook niet vernoemd in de architec-
tenbuurt in Houtwijk. Maar toch zijn er veel plekken de stad die herinneren 
aan deze veelzijdige en productieve Haagse bouwmeester. Zijn naam: Lode-
wijk (Louis) Antonius Hermanus de Wolf.

O

Woonwinkelhuis voor de firma J. A. Krul, Noordeinde, 1903

Vader Johan Fonville

Woonwinkelhuis voor de firma Lijnkamp, Dag. Groenmarkt-Nieuw-
straat, 1910-1911

Noordeinde 6 uit 1902

Louis de Wolf: architect van de Weense Sezession in   Den Haag

Lodeijk Johannes de Wolf

Ontwerptekening voor 14 herenhuizen aan de Prins Mauritslaan, maart 1904
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zou ook architect worden. 
Schoonvader Krul was een 
ondernemend man, die – zo ging 
het verhaal – elk jaar een pand 
of bouwlocatie verwierf met 
het oog op uitbreiding van het 
filialennetwerk van zijn bedrijf. 
Het behoeft geen betoog dat De 
Wolf steevast de opdracht kreeg 
tot verbouw of nieuwbouw. Zo 
verrees aan de Plaats 21 - 23 
een pand bestaande uit drie 

bouwlagen met een rijkversierde 
kapverdieping. Het glas- en 
decoratiewerk werd geleverd 
door J.L. de Wolf & Zonen. De 
familie is kennelijk nooit ver weg. 
Op de hoek Kneuterdijk/Hoge 
Nieuwstraat ontwierp De Wolf 

eveneens een woonwinkelhuis, 
deze keer in opdracht van een 
Frans stoffenhuis. De Wiener 
Sezessionstil openbaart zich hier 
in volle glorie. 

De opdrachten stroomden bij het 
architectenbureau binnen. Vooral 
schoonvader Krul, die grootse 
plannen heeft met zijn patisse-
riebedrijf, deed een niet-aflatend 
beroep op de jonge architect. De 
winkel aan het Noordeinde 44, 
waar sinds 1834 de patisserie 
gevestigd was, moest grondig 
op de schop om mee te kunnen 
in de vaart der volkeren. Na 
gereedkomen van de nieuwbouw 
noemde Krul zijn winkel Salon 
de rafraichissements (verver-
singslokaal). De Wolf werkte ook 
vol energie mee aan de tot-
standkoming van een uitgebreid 
filialennetwerk van Krul. Zo 
kwamen er nevenvestigingen aan 
de Bezuidenhoutseweg /hoek 
Boslaan (helaas in 1966 ge-
sloopt) en aan de Zoutmanstraat. 
Ook andere leden van de familie 
Krul bezorgden De Wolf een 
goedgevulde orderportefeuille. 
Zo was een van de dochters van 
Krul getrouwd met de eigenaar 
van een groothandel in koloniale 
waren, die verbouwingsplannen 
had aan de Paviljoensgracht en 
Gedempte Burgwal. Een andere 
dochter was bestuurslid van de 
Centrale R.K. Vereeniging ter 
Bescherming van Meisjes, die een 
opvanghuis wilde realiseren aan 

de Mariastraat in Bezuidenhout. 
Weer een andere dochter was ge-
trouwd met de directeur van het 
brood- en banketconcern Paul C. 
Kaiser. Hiervoor richtte De Wolf 
een bestaand woonhuis aan het 
Valkenbosplein in als filiaal van 
Paul C. Kaiser. 

Een pand dat bij uitstek de 
invloeden toont van de Wiener 
Sezessionstil is het winkelma-
gazijn aan de Dagelijkse Groen-
markt/hoek Nieuwstraat, dat 
De Wolf in 1910 ontwierp in 
opdracht van kledingmagazijn 
Lijnkamp. Lijnkamp had ook 
elders in het land filialen en was 
een 100%-dochter van Peek & 
Cloppenburg. Opvallend aan het 
pand is het rijke beeldhouwwerk 
met o.a. maskerkoppen. De offi-
ciële opening van het winkelma-
gazijn vond plaats op 18 maart 
1911 om 19:00 en was een ware 
happening. Eerder op die dag 
kondigden zes jockeys te paard 
door de stad rijdend de opening 
aan. Iedereen die minimaal ƒ 15 
besteedde ontving tot paasza-
terdag een remontoir horloge, 
dat wil zeggen een horloge dat 
zonder afzonderlijke sleutel 
opgewonden kan worden. Een 
bijzonderheid in die tijd.  

De Wolf was een uiterst produc-
tief architect. In zijn relatief korte 
leven – hij overleed in 1923 op 
51-jarige leeftijd – heeft hij een 
groot aantal bouwwerken tot 

stand gebracht. In het fraai uitge-
geven boek van Peter van Dam is 
een compleet overzicht van deze 
projecten opgenomen. Speciale 
aandacht is daarbij besteed aan 
die werken, die beïnvloed zijn 
door de Wiener Sezessionstil. 
Want in de introductie van deze 
kunststroming in de Nederlandse 
architectuur ligt de grootste ver-
dienste van deze tot nu toe tame-
lijk onbekende Haagse architect. 
Met het uitbrengen van dit boek 
heeft De Wolf de eer gekregen 
die hij verdient.

Hans Lingen
hrlingen@gmail.com

Peter van Dam, Architect Louis 
de Wolf 1871-1923, Uitgeverij De 
Nieuwe Haagsche, € 29,95

Voorgevel Mille Colonnes Amsterdam

Louis de Wolf: architect van de Weense Sezession in   Den Haag

Ontwerptekening voor 14 herenhuizen aan de Prins Mauritslaan, maart 1904

interieur Schröder &Co, Dagelijkse Groenmarkt, 1905

Café Hollandais, Dag. Groen-
markt, 1907

Doorsnede Schröder&Co, Dagelijkse Groenmarkt, maart 1904

Voorgevel en doorsnede Schröder & Co, Dagelijkse Groenmarkt, 
maart 1904

Ontwerptekening Compagnie Lyonaise, Kneuterdijk- Hoge 
Nieuwstraat, mei 1902
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Rechten
     Plichten

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw 
vragen worden anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven. U 
kunt uw kwesties sturen naar hansroodenburg@kpnmail.nl of naar Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.
Graag met vermelding van rubriek  ‘Rechten en Plichten’.

Een team van 
prothesespecialisten

Behandeling 
aan huis

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Nieuw!!

John, Martijn en Jasper Jellema

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

 Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag

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

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

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten 
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
•  75% vergoeding vanuit uw 

basisverzekering, 25% eigen bijdrage
•  Rechtstreekse vergoeding door uw 

zorgverzerkeraar

Borsalin
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Erf- en schenkingsrecht

Driemaal getrouwd,
vier stiefkinderen
Een familielid van mij op hoge leef-
tijd is drie keer getrouwd geweest. 
Zij heeft geen kinderen, maar haar 
laatste man had er vier. Hij is ook 
al overleden. Als zij overlijdt, gaat 
haar geld dan naar haar stiefkin-
deren? Ze heeft twee zussen en een 
broer en ze heeft geen testament 
laten maken.

Uit uw brief begrijpen we dat uw 
familielid was getrouwd in ge-
meenschap van goederen met een 
man die vier kinderen had. Deze 
stiefkinderen van haar zijn alleen 
erfgenaam van het deel dat hun 
vader bij zijn overlijden naliet. En 
om het ingewikkeld te maken, uw 
familielid kan ook de nalatenschap 
van haar man opmaken. Het wordt 
een andere zaak als de overleden 
partner in zijn testament heeft 
opgenomen dat vroeg of laat zijn 
eigen kinderen (een deel van?) zijn 
nalatenschap moeten erven.
Door veranderingen in het fiscale 

erfrecht (per 1 januari 2003) heeft 
de langstlevende partner het recht 
op de nalatenschap en de kinderen 
op een vordering die pas tot uitbe-
taling komt als de langstlevende is 
overleden.

De stiefkinderen kunnen dan bij 
haar overlijden een beroep doen 
op hun vordering op haar die zij na 
het overlijden van hun vader mo-
gelijk hebben gekregen. Uiteraard 
voor zover er nog wat te halen is. 
De erfgenamen van de nalaten-
schap van uw familielid zijn - als 
zij geen eigen kinderen heeft - in 
principe in eerste instantie haar 
broer en twee zussen.

Langstlevende schiet
erfbelasting voor
Mijn vader is in april 2018 over-
leden en in zijn testament laat hij 
zijn vermogen na aan mijn moeder 
en hun drie kinderen. Mijn moeder 
heeft het vruchtgebruik van ons 
deel. Wij als kinderen hebben voor 
deze vorderingen een erfbelas-
tingaanslag van de belasting van 
ongeveer €5000 ontvangen.

Ons is verteld door mensen van 
de Belastingtelefoon dat wij deze 
aanslag zelf moeten betalen. Mijn 
moeder kan en wil echter wél voor 
ons betalen. De dame van de Be-
lastingtelefoon zei dat dit wel kon. 
Is het beter dat we dan toch maar 
allemaal zelf betalen? 

Uw moeder kan zonder fiscale 
gevolgen de te betalen erfbelasting 
voor de kinderen boven de vrijstel-
lingen voor haar rekening nemen. 
Sterker nog het is gebruikelijk 
dat uw moeder dat betaalt uit de 
nalatenschap van uw vader als de 
vorderingen van de kinderen de 
vrijstellingen te boven gaan. Leg 
alles wél goed vast. 

Overigens als in het langstlevende 
testament, dat kennelijk aan de 
orde is (is thans niet meer nodig), 
is bepaald dat de vordering van de 
kinderen pas opeisbaar is als uw 
moeder is overleden, dan worden 
de te betalen erfbelasting voor de 
kinderen met de fiscus wat betreft 
haar erfdeel pas afgerekend bij 
haar overlijden. Daarom begrij-

pen we niet waarom de kinderen 
een aanslag hebben gekregen. 
Uw moeder is verantwoordelijk 
voor haar erfrechtdeel. Is er bij de 
aangifte misschien iets verkeerd 
opgegeven?

Als u het allemaal precies wilt 
weten dan moet u een notaris 
inschakelen. Er zitten namelijk 
ook (rente)kanten aan van het 
vruchtgebruik van uw moeder. Uw 
moeder mag ook niet meer dan 
bijna 651.000 euro erven van uw 
vader, inclusief de waarde van het 
huis dat nemen we aan van beiden 
is. 

Financiële kwesties

Tandarts failliet na
oproepcontract
Ik ben met een tandarts een oproep-
contract voor een jaar aangegaan 
voor maximaal twintig uur per 
week als assistent. Twee dagen later 
hoorde ik dat hij het faillissement 
van zijn tandartspraktijk heeft 
aangevraagd. Was hij niet verplicht 
mij zo vroeg mogelijk op de hoogte 

te brengen van zijn financiële onmo-
gelijkheden? Dan had ik mijn oude 
baan weer op kunnen pakken.
 
Een goede werkgever had u uiter-
aard verteld dat hij een ‘onzekere’ 
onderneming heeft. Maar hij is niet 
verplicht u zijn financiële sores 
te melden. Werknemers worden 
geacht bij hun sollicitatie zelf te 
beoordelen of zij bij een bedrijf 
in dienst komen dat degelijk en 
financieel betrouwbaar is. 

Als uw werkgever failliet is (of 
gaat) en hij kan zijn loonverplich-
tingen niet nakomen, dan kunt u 
een beroep doen op de werkloos-
heidsinstantie UWV voor voor-
schotten op de werkloosheidsuit-
kering. Dus, als u geen loon meer 
van hem krijgt, neem dan contact 
op met het UWV. Als u vakbondslid 
bent, kunt u de zaak laten uitzoe-
ken door uw vakbond. Of u kunt 
een beroep doen op uw betreffen-
de rechtsbijstandsverzekering. Als 
u de tandarts juridisch wil aanpak-
ken, moet u zelf een advocaat in de 
arm nemen. En solliciteren!

Lunch van ma t/m vrij
Diner elke dag

Laan van Meerdervoort 214/ hoek v. Merlenstr.
2517 BK  Den Haag

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



De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden pagina 13Dinsdag 25 juni 2019

SPAAR EN BETAAL, 
LIEVER LOKAAL!

WWW.DEHOFPAS.NL
HEB JIJ DE HOFPAS AL? NEEM ’M GRATIS MEE!
DE LEUKSTE SPAARPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.

DE HOFPAS VERBINDT EN INSPIREERT
De aanbieding zoals die op de website dehofpas.nl staat, is geldig.
www.dehofpas.nl – 070 – 22 11 485 – info@dehofpas.nl

DE LEUKSTE SPAARPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.DE LEUKSTE SPAARPAS VAN DEN HAAG EN OMSTREKEN.

Spaar punten bij diverse ondernemers in jouw buurt. 
Gespaarde punten kun je een volgende keer inwisselen 
voor korting of je spaart nog even door voor gratis 
producten, diensten, uitjes, attracties, wellness, een 
diner, cultuur of evenementen. Sparen voor een lokaal 
goed doel of jouw favoriete (sport)vereniging kan ook!

Elke Hofpaspunt is een eurocent waard en het aantal punten dat je 
spaart is een percentage van je aankoopbedrag. Ongemerkt spaar je 
zo een leuk bedrag bij elkaar!

De Hofpas heeft voordelen voor iedereen! Je bent voordeliger uit 
en ontdekt verborgen pareltjes in jouw stad. Door vaker bij lokale 
ondernemers te winkelen houden we samen de buurten levendig.

UITGELICHTE SPAARPARTNERS
In de Haagse Tijden zullen we je continu op de hoogte houden van de nieuwste spaarpartners. 
Kijk voor het volledige overzicht op www.dehofpas.nl/allevoordelen 

Bos Optiek is een écht familiebedrijf en bestaat al meer 
dan 90 jaar. De filosofie is in al deze jaren onveranderd 
gebleven: Persoonlijke aandacht en service staan hoog in 
het vaandel.

Spaarpercentage: 6%

Bos Optiek
Thomsonlaan 40 – Den Haag

Een écht groente- en fruitbedrijf, zoals er nog maar weinig 
zijn in Nederland. Naast het reguliere aanod vind je hier 
ook unieke producten, zoals de mangosteen, de pitahaya 
en de pepino. 

Spaarpercentage: 6%

Rutten Groente
Piet Heinstraat 86a - Den Haag

De eigenaren van deze familiebedrijf kennen de 
Napolitaanse keuken als geen ander! Naast de heerlijke 
Italiaanse gerechten, serveert Amici ook de lekkerste 
wijnen op de beste temperatuur.

Spaarpercentage: 11%

Restaurant Amici
Van Speijkstraat 43 – Den Haag

Bij Poke Labs, in het centrum van de stad, draait 
het om het ontdekken van jouw favoriete poke bowl. 
Experimenteer met de vele ingrediënten en stel je eigen 
gerecht samen!

Spaarpercentage: 5%

Poke Labs
Korte Poten 23 – Den Haag

Smakelijk en gezond eten hoeft niet duur te zijn. Dat heeft 
Eat Company inmiddels wel bewezen. Alle gerechten 
zijn handmade en de ingrediënten worden verkregen van 
Haagse aanbieders.

Spaarpercentage: 6%

Eat Company
Prinsestraat 104 – Den Haag

Bailine is een succesvolle methode die zich richt op de 
verbetering van de schoonheid, de gezondheid en het 
welzijn van de vrouw. Bailine komt uit Noorwegen en is 
wereldwijd actief. Probeer het ook!

Spaarpercentage: 1%

Bailine Den Haag
Frederikstraat 943 – Den Haag

De grootste thuiszorgwinkel van Nederland. Hier vind je 
een breed en uniek assortiment hulpmiddelen om 
zelfstandig en comfortabel te kunnen wonen. Altijd tegen 
de scherpste prijzen!

Spaarpercentage: 10%

Comfortland
Roggeveenstraat 116 – Den Haag

Coast is de meest trendy viswinkel van Den Haag. Naast 
het aanbod aan duurzame en verse vis, kan je ook kiezen 
voor heerlijke bieren en wijnen, die aansluiten op het 
gerecht!

Spaarpercentage: 5%

Coast Fish
Prinsestraat 62 – Den Haag

Een stukje Italië aan de kust, dat is wat La Galleria haar 
gasten biedt. Met authentieke Italiaanse gerechten 
en hapjes, zelf geïmporteerde wijnen en natuurlijk de 
Italiaanse gastvrijheid.

Spaarpercentage: 1%

La Galleria Boulevard
Strandweg 51 – 53

De collectie van Modehuis Marijke staat in het teken van 
mode voor 50-plussers. Zowel voor de klassiek geklede, 
als de modern geklede vrouw. Het aanbod is ruim en 
overzichtelijk.

Spaarpercentage: 4%

Modehuis Marijke
Thomsonlaan 118 – Den Haag

Met ruim 1000 diverse fietsen in voorraad, is hier voor ieder 
wat wils! Ook voor accessoires, snelle reparatieservices 
en fietsenverhuur ben je bij Tempo Fiets aan het juiste 
adres.

Spaarpercentage: 1%

Tempo Fiets
Fahrenheitstraat 527 – Den Haag

Crunch Café is een gezellig lunchgelegenheid in het 
Zeeheldenkwartier. Een café waar je een prima kop koffi e 
kunt drinken, maar ook terecht kunt voor huisgemaakte 
gerechten.

Spaarpercentage: 6%

Crunch Café
Piet Heinstraat 108a – Den Haag
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De vraag wie die Carel Reiniersz 
nu eigenlijk was werd, sum-
mier, beantwoord op de blauwe 
straatnaambordjes. Gouverneur-
generaal Nederlands Indië 
1650-1654. Wist je als bewo-
ner van de kade eigenlijk nog 
niets. Later begreep ik dat Carel 
Reiniersz, wiens naam notabene 
als Reyniersz geschreven werd, 
namens de Verenigde Oostindi-
sche compagnie de bestuurder 
was van het huidige Indonesië.

Waarom begin ik hier over? Ik 
wil u iets vertellen over ‘mijn’ 
straat, de Carel Reinierszkade 
dus. In mijn jeugd – ik ben in 
1954 geboren – de meest noor-
delijke straat van Den Haag. Wij, 
mijn vader, moeder en ik, woon-
den op nummer 85. De bovenste 
portiekwoning links.

Vanaf de straat moest je eerst een 
grijs granieten trap van zeventien 
treden – donkergroen geverfde 
stalen leuningen – op. Achter de 
houten, licht bruine voordeur 
van wel 5 centimeter dikte – 
inclusief bordje ‘N.V. Algemeene 
Gecontr. Nachtveiligheidsdienst’ 
en langwerpig raampje links op 
ooghoogte (kon zelfs open) –  
kwam nog zo’n trap, nu van hout, 
die je middels een bocht naar 
links naar de woning bracht.

Onder die trap stonden de 
fietsen. Mijn vader nam zijn 
tweewieler altijd op de schouder. 
Aktentas aan de stang gehangen. 
‘s Ochtends de granieten trap 
af, ‘s avonds weer op. Ik pro-
beerde dat later als stoere jongen 
natuurlijk ook. Nadat ik een keer 
of drie met fiets en al de trap was 
afgedonderd, parkeerde ik hem 

voortaan beneden aan de trap.

Op straathoogte, waar de trap 
begon waren er in de zijmuren 
gaten. Kennelijk zodat de bewo-
ners van de benedenwoningen 
voldoende lichtinval bij hun 
voordeuren hadden. Door die ga-
ten kon je echter prima klauteren 
om dan voor de voordeur van de 
benedenburen naar beneden te 
springen. Met flink wat lawaai 
uiteraard.

Om dit tegen te gaan hadden ze 
in het derde stuk van de kade, 
elke muur uitgerust met een sta-
len soort zaag, tanden omhoog, 
zodat het klauteren, springen of 
zitten onmogelijk werd. ‘Geluk-
kig’ was dit in ons stuk niet zo.

Het was een huurwoning. Eigen-
dom van De Nederlanden van 
1845 (het latere Nationale Ne-
derlanden). Het waren enorme 
woningen. Voor- en achterkamer 
en suite kwamen wel op 18 
meter lengte en 5 meter breedte. 
Aan de straatkant een balkon 

met plantenbak. En een zoge-
noemde ‘vliegenkast’ waar mijn 
moeder restjes van het avond-
maal in onderbracht voordat wij 
een ijskast kregen.

Achter een balkon over de hele 
breedte van de woning met aan 
beide uiteinden plek om kolen 
te bergen. Plat dak, dat was wat 
minder, zeker in de zomer. Snik-
heet. Kon ik via het kolenhok wel 
opklauteren. Prachtig uitzicht 
over Den Haag. En prima plek om 
mijn eerste radioantenne neer te 
planten: een stuk koperen pijp 
met een draad eraan. Deed het 

prima.

De raamsponningen aan de 
voorkant waren van staal, achter 
van hout. Dat betekende, zeker 
bij grote temperatuurverschil-
len tussen binnen en buiten, 
aan de voorkant de wasem van 
de ramen wissen. Klusje voor 
moeders.

De Carel Reinierszkade was een 
klinkerweg, nog steeds trouwens, 
lopend vanaf de Bezuidenhoutse-
weg tot de IJsclubweg.  Verdeeld 
in drie stukken: Bezuidenhoutse-
weg-De Eerensplein (geen por-

tiekwoningen), De Eerensplein-
Loudonstraat (portiekwoningen), 
Loudonstraat-Ijsclubweg 
(portiekwoningen).

De drie stukken hadden geen 
‘contact’. Ik bedoel: de bewoners 
van elk stuk hadden contact met 
elkaar, niet met andere delen van 
de straat. De Carel Reinierszkade 
was  gelardeerd met grijs-rode 
lantaarnpalen, ontwerp Berlage. 
Ook die zijn nog behouden.

Aan de noordkant van de straat, 
tussen de lantaarnpalen enorme 
populieren. Van die reuzen 
zijn er nog maar enkelen over. 
‘Achter’ die bomen kwam een 
‘groenstrook’ zoals dat vandaag 
de dag zo mooi heet: gras en 

arel ging nog wel. Dat is tenslotte mijn eigen voornaam. Maar dan, 
eerst een korte ei gevolgd door iersz. Jawel, in die combinatie. Carel 
Reinierszkade. Dat was het. Het heeft mij als kleine jongen jaren ge-

kost om die combinatie zonder fouten uit mijn pen te krijgen.

De Carel Reinierszkade
C

Vader Johan Fonville

Carel Reinierszkade

De Eerensplein Portiek

Portiek

Nachtveiligheidsdienst
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struiken. Meter of vier breed. 
Schuin a�lopend.

Tenslotte was daar de sloot. Vele 
meters breed, en zo’n 4 meter 
diep. Dat laatste weet ik toen 
er in mijn jeugd ooit alle water 
uitgehaald werd. Waarom is mij 
onbekend.

Zelf heb ik één keer in het water 
liggen te spartelen. Met kleren 
aan. Uitgegleden op de modder-
strook die tussen de struiken en 
de watergang lag. Zwemmen kon 
ik (nog) niet, maar met veel arm- 
en beenbewegingen ben ik weer 
op de kant gekomen. Thuis jam-
merde moeder alleen maar over 
de natte kleren (en schoenen). 
Geen enkel mededogen voor mijn 

wateravontuur.

Aan de overkant van de sloot lag 
een dam. Daarachter weer een 
slootje gevolgd door een stuk 
grond dat bekend stond als ‘de 
ijsbaan’. Ooit eigendom geweest 
van de ‘s Gravenhaagsche IJs-
club, geopend 1908.

In mijn tijd was het alleen nog 
een breed stuk grasland met, op 
een soort vluchtheuvel, stalen 
palen waar kennelijk ooit lam-
pen aan hadden gehangen om 
ook ‘s avonds te kunnen zwieren 
op het bevroren water.

Op de hoek van de Carel Rei-
nierskade en de huidige Vlas-
kamp stond een huisje met een 
rieten puntdak. Daar woonde 
meneer Moen. De buurtkinderen 
beschouwden hem als ‘bewaker’ 
van het terrein.

Aan de andere kant van de kade, 
op de hoek van de IJsclubweg, 
stond (en staat) de Nieuwe 
Veenmolen uit 1654. Daar 

woonde meneer Rademaker (als 
ik mij die naam tenminste goed 
herinner). Een kleine man met 
gebogen rug die regelmatig de 

kade af�ietste op een dames�iets; 
pet op, grijs werkpak aan en gele 
klompen aan de voeten.

Wat gebeurde er eigenlijk op 
de kade? Niets. Of het moet de 
brand zijn geweest in de leeg-
staande Indiana scheermesjes-
fabriek in 1963. De fabriek was 
toen al geen fabriek meer maar 
een opslagplaats van onder meer 
papier. En dat werd door ‘spe-
lende jeugd’ in brand gestoken. 
De fabriek stond ten noorden van 

de ijsbaan, vlak bij het huidige 
Kleine Loo. Vele uren waren tien-
tallen brandweerwagens bezig de 
vlammen uit te krijgen waarbij 

watergebrek en lekkende slangen 
hen ook nog parten speelden.

In mei 1958 werd begonnen 
met de bouw van Mariahoeve. 
Dat betekende dat de There-
siastraat, via De Eerensplein, 
onder de naam Vlaskamp werd 
doorgetrokken het open gebied 
in. Datzelfde gebeurde jaren later 
met de Loudonstraat: die ging 
verderop Het Kleine Loo heten 
en ontsloot zo het toekomstige 
Mariahoeve; inclusief tram 6. En 
met de IJsclubweg (Boekweit-
kamp).

Het terrein van de ijsbaan is in-
middels een park (tussen Bezui-
denhoutsweg en Vlaskamp), een 
politiebureau/zwembad/Britse 
school (Vlaskamp – Het Kleine 
Loo) en een voetbalcomplex van 
VUC (Het Kleine Loo – Boekweit-
kamp).

De Carel Reinierszkade ligt er 
verder nog net zo bij als toen. 
Aan de woningen uit de dertiger 
jaren is, tenminste uiterlijk, ook 
niets veranderd. Alleen zijn de 
bosjes in de groenstrook tussen 
straat en sloot verdwenen en ligt 
en nu een pad langs de water-
kant.

De Eerensplein is opnieuw inge-

deeld. De perkjes met traditione-
le zwarte hekwerken erom heen, 
zijn weg. Net als de betonnen 
bushokjes met glaswand bij de 
haltes van bus 4 die tussen 1966 
en 2004 via het plein van en naar 
Mariahoeve reed. De bus was de 
opvolger van tram 4 die tussen 
1947 en 1959 over de Bezuiden-
houtsweg denderde. Van de win-
kels die De Eerensplein ‘sierden’, 
en omwonenden voorzagen van 
hun eerste levensbehoeften, is 
niets meer over. Tenminste niet 
in die branche.

Mijn lagere school staat er 
nog wel: de Aloysiusschool 
aan de Rooseboomstraat 2-4. 
Een jongensschool die in 1962 
samenging met de Heilig Hart 
meisjesschool, gebouwd aan 
de Sillestraat 203. Dat laatste 
gebouw is er overigens niet meer. 
In 1984 verhuisde de school naar 
Mariahoeve. Begin deze eeuw is 
het schoolgebouw gesloopt.

Toen was ik er al lang verdwe-
nen. Ik woonde er tot begin 1974 
om er eind 1975 terug te keren. 
In 1993 verliet ik het Bezui-
denhoutkwartier, en Den Haag, 
de�initief.

Carel Goseling
carelgoseling@hotmail.com

De Carel Reinierszkade

Carel Reinierszkade

Mijn vader, moeder en ik woonden op nummer 85. De bovenste portiekwoning links. Sloot

Nieuwe Veenmolen uit 1654

Berlage-lantaarnpaal
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Deze stadsrijschool is de 
oudste burgermanege 
van Nederland en met de 
koninklijke status een echte 
parel in Den Haag. 

JOOP BÖNNEN
‘S-GRAVENHAAGSCHE
STADSRIJSCHOOL 
KAZERNESTRAAT 50

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

Van het model op de 
motorkap heb ik helaas 
geen informatie, maar de 
Audi er onder was een 
model uit de hogere mid-
denklasse en werd van 
1968 tot 1994 in vier 
modelseries geprodu-
ceerd.

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 (3) John Vroom (autojournalist)



De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden pagina 17

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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Alfa Romeo Giulietta Sprint (1961)

Ik kon toen al genieten van de 
Alfa Romeo Giulietta Sprint 
uit 1961, niet wetende dat 
Alfa Romeo uiteindelijk mijn 
ultieme merk zou worden via 
een Sud Ti, twee Sud Sprints, 
de Spider en momenteel de 
Brera 3.2V6 4wd. Ik kan mij het 
moment nog herinneren dat ik 
verliefd werd op de Giulietta 
Sprint. Er was een autoshow in 
het gebouw van de voormalige 
dierentuin aan het Malieveld. 
Mijn vader bracht mij er met 
de Fiat naar toe en zou mij na 
een uurtje weer ophalen. En 
daar stond hij naast vele andere 
voor mij blijkbaar oninteres-
santere merken. De Alfa Romeo 
Giulietta Sprint en ik geloof dat 
ik het hele uur achter het stuur 
van deze droomauto gezeten 
heb. Wat zal ik geweest zijn, 
een jaar of 13 denk ik en dan al 
besmet met het Alfa virus. Kijk 
nu zelf eens naar de foto en u 
zult het met mij eens moeten 

zijn dat dit het toonbeeld is van 
slanke, elegante, eenvoudige 
lijnen die je toch zelden ziet in 
autoland. Dat kunnen naar mijn 
idee alleen Italianen. Wat een 
beauty. Heerlijk al dat subtiele 
chroom en die prachtige Alfa 
grille. De kleur was natuurlijk 
Alfa Rosso en dat zag je ook 
weer terug in het interieur. 
Rood dashboard met achter het 
niet sportieve maar wel Alfa 
eigen stuur met een combina-
tie van wit en zwart met een 
kleine chromen claxonring een 
klokkenunit met in het midden 
de toerenteller, met daarnaast 
de snelheidsmeter en aan de 
linkerkant de in drie units ver-
deelde infometers van benzine, 
olie en watertemperatuur. In 
het midden 4 symmetrisch 
geplaatste trekknoppen en 
schuin uit de vloer stekend de 
versnellingspook. De interieur-
bekleding was een smaakvolle 
combi van rood en crème leer 

en ik herinner mij nog goed 
het metalen hengsel aan de 
deur als handgreep. Tjoh, had 
ik hem toen maar gekocht en 
nu verkocht, want dan schreef 
ik dit artikel nu vanaf een 
cruiseschip richting Bahamas, 
maar dat terzijde. Het aller-
fijnste van Alfa Romeo was en 
is nog steeds het rijden. Deze 
toch kleine 4 cilinder, 1290 
cc met 80 pk motor die gretig 

reageerde op het gaspedaal en 
gaf toch een topsnelheid van 
166 kilometer. Twee bovenlig-
gende nokassen, blok en kop 
van lichtmetaal en in een kleine 
14 seconden zat je op de 100. 
Toen en nu nog steeds is Alfa 
Romeo een automerk voor 
liefhebbers. Alfisten heet dat en 
het aardige is dat veel mensen 
dat op de één of andere manier 
wel begrijpen ook al rijden zij 

zelf in een Opel, Hyundai of een 
ander ‘niks aan de hand’ merk. 
Hierna heeft Alfa Romeo nog zo 
veel mooie modellen geprodu-
ceerd die ik ongetwijfeld in de 
nog komende edities onder de 
loep zal nemen.

John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

k denk dat ik begin jaren ‘60 al een soort 
van ‘Haagse Kakker’ was, want ik had 
het niet zo op de toen populaire auto-

merken als Ford, Opel, Renault en Citroën en 
had voorkeur voor de Engelse merken en vooral 
de Italiaanse; zoals Fiat, Alfa Romeo en Lancia. 

I

In de tuin staan een grote kas 
en een schuur. Tussen twee 
bomen hebben leden van de 
tuingroep een enorme pick-
nicktafel gemaakt. Geschikt 
om samen aan te eten, koffie te 
drinken, te borrelen of zomaar 
aan te zitten. Onlangs is de tuin 
feestelijk geopend.

Trees Verduyn is de coördinator 
van de tuingroep en bovendien 
lid van een groep mensen die in 
Harvest een vorm van groeps-
wonen willen realiseren: de Be-
trokken Bewoners. De Betrok-
ken bewoners proberen vorm 
te geven aan de sociale kant van 
het project. Ervoor elkaar zijn, 
samen activiteiten organiseren 
zonder daarvoor een formele 
organisatievorm te hebben. Zij 

worden daarin ondersteund 
door Centrum Groepswonen.

Vol enthousiasme vertelt Trees 
over alle plannen die er zijn. De 
schuur wordt een buurtschuur. 
Niet alleen de huurders van 
Harvest kunnen daar terecht, 
ook de bewoners van de Noten-
buurt zijn welkom. Verschillen-
de bewoners van de Okkernoot-
straat hebben achter hun tuin 
kleine moestuinen aangelegd. 
De eerste kinderen uit de buurt 
hebben al een middag geknut-
seld.

Het groene en duurzame 
karakter wordt versterkt door 

het GFT-afval in te zamelen voor 
de compostbakken, bloemen 
worden ingezaaid voor een 
pluktuin, een imker uitgenodigd 
om bijenkorven te plaatsen en 
aan Water2keep uit De Meern 
is gevraagd mee te denken over 
verantwoord watergebruik.

De leden van de tuingroep en 
die van de woongroep Betrok-
ken Bewoners delen de bevlo-
genheid van Trees. Het wordt 
een duurzaam en sociaal lusthof 
waarin de twee hazelaars die 
Centrum Groepswonen heeft 
aangeboden, een florissante 
toekomst tegemoet gaan.

Een nieuwe Lusthof aan de Oude Haagweg
Twee jaar geleden is er door Van der Vorm Vastgoed uit Rotterdam een 
begin gemaakt met de bouw van een appartementencomplex aan de Oude 
Haagweg in Den Haag. Het complex is opgeleverd met een grote gemeen-
schappelijke moestuin . Kaal en vol afval deze winter, maar nu groen en 
idyllisch.



De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden pagina 18  Dinsdag 25 juni 2019   

Wel heb ik netjes met twee 
woorden leren spreken en met 
mes en vork leren eten. Want 
tante had niet voor niets een 
lijvig boekwerk van Madame 
Etiquette op de boekenplank 
staan, de daarin beschreven 
regels moesten nauwkeurig 
in praktijk gebracht worden. 
Nochtans hebben de dames van 
tantes theekransje, die zeiden 
dat er van mij niets terecht zou 
komen, gelijk gekregen. Nu 
hebt u zich enigszins een beeld 
kunnen vormen van de schrijver 
van deze stukjes. Mochten er 
dus uitdrukkingen of zaken in 
voorkomen die niet helemaal 
door de beugel kunnen, dan heb 
ik een excuus; ik heb een slechte 
jeugd gehad!

Het Hofwijckplein zag er in die 
tijd totaal anders uit. Alleen het 
‘achterste’ gedeelte, zoals wij 
dat noemden, is nog enigs-
zins  in de oorspronkelijke 
staat gebleven. Maar de hoek 
tussen de Oranjelaan en de Van 
Zuylichemstraat is helemaal 
verdwenen. Hier was midden op 
het pleintje een grasveld waar 
nog een schuilkelder in lag. Half 
onder, half boven de grond en 
voor ons een speelhol, want 
de planken waarmee hij was 
dichtgetimmerd hielden niet 
lang stand. Het was er schemer-
donker en vochtig met ban-
ken aan weerszijden waar de 
toenmalige buurtbewoners bij 
luchtalarm voor de bom- en gra-
naatscherven konden schuilen.

De Hofwijckstraat liep nog van 
het pleintje tot aan de Rijs-
wijkseweg met op de hoek van 
plein en straat de drukkerij van 
Rijmenam en tegen het spoorvi-
aduct aan een grote houtzagerij. 
Ook de kleinere neringdoenden 
waren daar zoals de bibliotheek 
van Van der Berg, een kruide-
nier en bakker Steenbeek. Voor 
melk, kaas en eieren moest 
je naar melkboer Neeleman, 
helemaal op de Rijswijkseweg 
tegenover het nog in aanbouw 
zijnde nieuwe hoofdpostkan-
toor op de hoek van de Wal-
dorpstraat. Want ‘de Sierkan’ op 
de hoek van de Hoe�kade-Sta-
tionsweg was een paar centen 
duurder…. Als jongetje moest 
je dan heel voorzichtig lopen 
met twee liter losse melk in 
een melkkoker opdat de melk 
niet door het gatendeksel heen 
klotste en er een deel verloren 
ging!

Op de hoek van de Hofwijck-
straat en de  Rijswijkseweg was 
het Café Willem Krösing en aan 
de andere kant op het plein 
Café Leyendekkers. De horeca 
was in de vorm van cafés en 
hotelletjes goed vertegenwoor-
digd, het nachtleven kon er wel 
eens ‘bruisend’ zijn. Het meer 
chique gebeuren voltrok zich in 
Hotel Terminus, op de locatie 
van het later daar gebouwde 
Belastingkantoor. Maar bij ons 
liepen de hoertjes te tippelen en 
er was zelfs één raamprostituee 
in de straat, waar ik goed be-

vriend mee was, want ik mocht 
soms kleine boodschapjes voor 
haar doen. Wat dan altijd wel 
een paar stuivers opleverde. Ze 
had een bordje voor het raam 
geplaatst met in sierlijke letters: 
‘Astrologe’. Heel lang heb ik ge-
dacht dat dit een deftige naam 
was voor hoer! Wij wisten in die 
tijd als elf-jarigen minder dan 
tegenwoordig een peuter van 
vijf! Tante wist uiteraard niets 
van mijn relatie met de weel-
derig gevormde, blondgelokte 
Madame Viola…. Foei, foei !!
Het was een kinderrijke buurt 
rondom de St. Joze�kerk in de 
Van Limburg Stirumstraat. Het 
wemelde er van de Roomse 
gezinnen, dus zeven, acht koters 
was heel normaal. Het gezin 
Vrouwenvelder spande bij ons 
de kroon; negen kinderen! Als 
ik nu naar dat huisje op de hoek 
van de Oranjelaan kijk vraag ik 
me af: hoe woonden ze daar!?

Voortbordurend op de grote 
hoeveelheid kinderen in de 
buurt rondom de St. Joze�kerk, 
vertel ik u iets over het kinder-
leven in die tijd. Vooralsnog be-
perkte mijn kring van vriendjes 
en vriendinnetjes zich tot de 
directe omgeving van het Hof-
wijckplein. Het krioelde er van 
de kinderen van rond de tien 
jaar, nog vóór de oorlog verwekt 
en op de wereld gezet. Ondanks 
de aanmaningen van mijnheer 
pastoor was er een hiaat in de 
uitbreiding van de gezinnen 
tijdens de oorlogsjaren, al zal de 
afwezigheid van veel huisva-
ders daar ook niet vreemd aan 
zijn geweest. Zij kwamen na de 
oorlog van hun tewerkstelling 
in Duitsland weer terug naar 
huis en veroorzaakten mede het 
fenomeen dat later de baby-
boomgeneratie genoemd werd.

Tijdens de grote vakantie gin-
gen we als het weer maar even 
mee zat met een hele troep kin-
deren naar Scheveningen. Gelijk 
na het ontbijt van een paar 
boterhammen en een kroes thee 
verzamelden we bij de Oranje-

laan, want het was niet naast de 
deur. Gewapend met een paar 
tassen met in krantenpapier 
verpakte boterhammen en wat 
lege melk�lessen gingen we dan 
op pad. Bij het verversingska-
naal werden die �lessen gevuld, 
daar stond een pomp van de 
Duinwaterleiding waar je lekker 
koel water kon tappen.

Rietje Vrouwenvelder was 
één van de oudsten, dertien of 
veertien jaar, en gewend als zij 
was aan haar rol van tweede 
moeder in het gezin, had zij op 
haast natuurlijke wijze de lei-
ding en de verantwoording voor 
de kleintjes.. Niemand had een 
�iets en geld voor de tram was 
er niet, dus liep de hele sliert 
kinderen via de Wagenstraat, 
Noordeinde, Scheveningseweg 
naar het ‘strand’. Gelukkig was 
er nauwelijks autoverkeer in die 
tijd, anders was ’t levensgevaar-
lijk geweest met al die kleintjes!
Het hele strand bestond uit 
het stukje aan de binnenkant 
van het Noorderhavenhoofd, 
dat was het eerste gedeelte dat 
was vrijgegeven als mijnenvrij. 
Er stond ook een bunker met 
een geschutskoepel waar nog 
een overblijfsel van een zware 
mitrailleur in zat dat alle kanten 
op kon draaien. Veel jongens 
hebben daar grote zeeslagen ge-
leverd en hele eskaders Duitse 
schepen tot zinken gebracht! 
In de loop van de middag keken 
we uit naar iemand met een 
polshorloge om te vragen hoe 
laat het was. Zo omstreeks vier 
uur maakten we ons op om de 
terugreis te aanvaarden dan wa-
ren we mooi met het avondeten 
weer thuis.

Later ontdekten we halverwege 
de Scheveningseweg ‘de Wa-
terpartij’, waar net de enorme 
betonblokken waren verwijderd 
die, schuin in de grond gesto-

ken, de eventuele geallieerde 
tanks hadden moeten tegen-
houden. Een onderdeel van 
de ‘Atlantikwall’. Dat was een 
stuk dichterbij en daar was ook 
water en grote grasvelden. Het 
was er nog niet zo gecultiveerd 
als nu, bij de vijvers was veel 
zand en daar groeven we onze 
melk�lessen met water in zodat 
die lekker koel bleven. Voor het 
water liepen er een paar van 
de grootsten met een tas met 
�lessen naar de jachthaven waar 
een pomp stond waar je gratis 
water kon tappen. Veel kinde-
ren hebben in de Waterpartij 
zichzelf leren zwemmen door 
steeds opnieuw bij de versmal-
ling tussen de twee grote vijvers 
te proberen naar de overkant te 
krabbelen. Vele malen ploeterde 
je bijna halverwege weer snel 
terug uit angst te verzuipen, 
maar ik weet me nog goed het 
moment van triomf te herinne-
ren toen ik voor het eerst aan 
de overkant stond! Dan was 
er ook applaus van de andere 
kinderen. Je had bewezen dat je 
kon zwemmen en dat gaf je, al 
of niet misplaatst, gelijk meer 
zelfvertrouwen. Het duurde dan 
ook niet lang meer voordat je 
zelfs een stukje in de grote vij-
ver durfde  te gaan zwemmen. 
Met alle risico’s van dien en 
thuis wisten ze niet welk gevaar 
de kinderen liepen. 

Gelukkig zijn we altijd weer ge-
zond thuisgekomen. En niet in 
de laatste plaats door de sociale 
controle onderling. Iedereen 
voelde zich verantwoordelijk 
voor de groep en er werd vooral 
op de kleintjes gelet dat die er 
bij bleven. Onderweg werd er 
meermalen op hen gewacht tot 
zij ook weer aansloten; samen 
uit, samen thuis was het devies!

Guus van Charante
guus.vancharante@gmail.com

Stationsbuurtnostalgie
Als elfjarig jongetje kwam ik in 1945 op het Hofwijckplein 
wonen, bij mijn tante die mij uit het opvoedingsgesticht en bij 
haar in huis haalde om me alsnog een gedegen opvoeding te 
geven en te pogen mij in het rechte spoor te krijgen. Ik heb 
dus wel degelijk opvoeding genoten, maar het misschien niet 
zo zeer ter harte genomen. 

De Hofwijckstraat gezien vanaf de Rijswijkseweg. Aan het eind; het 
Hofwijckplein met op de achtergrond de St. Josephkerk. Foto: Haags 

Gemeentearchief

Zicht vanaf het Stationsplein naar de Rijswijkseweg. Naast het café was 
de kruidenier. Erboven woonde de familie Weber. Café Willem Krösing 

was op de hoek van de Rijswijkseweg gevestigd. Voor de kruidenier; de 
halte van lijn 10 richting Statenlaan. Foto: Haags Gemeentearchief
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RAAD HET WOORD SUDOKU1 2

3KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal
1. zomervrucht; 7. versteend overblijfsel van plant of dier; 12. vochtig koud; 13. Joodse geestelijke; 
14. schrijfgerei; 15. hoge raad (a�k.); 17. voertuig; 19. Duitse ontkenning; 21. lidwoord; 22. insect; 24. 
kalkachtige afzetting op het gebit; 27. hemellichaam; 28. knevel; 30. Russisch ruimtestation; 31. straat; 32. vlin-
derlarve; 33. godin van de dageraad; 35. ooievaar; 37. halskraag; 38. werelddeel; 41. roem; 42. veertigdagentijd 
voor Pasen; 44. insectenlarve; 46. verbrandingsverschijnsel; 47. morsdoekje; 48. eenheid van geluidssterkte; 49. 
rijstbrandewijn; 50. toegankelijk; 52. maatstaf (richtsnoer); 54. weegtoestel; 56. bergweide; 58. wegwerpluier; 
61. eikenschors; 62. boksterm; 64. ogenblik; 65. sportief; 67. vogeleigenschap; 68. gevangenis; 70. verbinding 
van naaiwerk; 72. voorzetsel; 73. servet; 76. brandstof; 77. inhoudsmaat (a�k.); 78. jong rund; 79. trip (toer); 81. 
inhoudsmaat (a�k.); 82. nachtkleding; 83. larve van de langpootmug; 84. koeienmaag; 86. stimulans; 87. onorde-
lijk in zijn werk.

Verticaal
1. rangtelwoord; 2. godsdienst (a�k.); 3. projectieplaatje; 4. platzak; 5. bedekte spot; 6. reigerachtige vogel; 7. dun 
laagje opleghout; 8. insect; 9. Japanse munt; 10. voorzetsel; 11. scheel kijken; 16. jongensnaam; 18. niet wild; 20. 
Europese Economische Gemeenschap (a�k.); 21. �lesafsluiting; 23. deel van schip; 25. telwoord; 26. telwoord; 
27. hoofdkaas; 29. zuivelproduct; 32. een paard met borstel en kam reinigen; 34. plaats in België; 36. blinden-
schrift; 37. collectieve arbeidsovereenkomst (a�k.); 39. nachtroofvogels; 40. inheemse slang; 42. in overvloed; 43. 
verdieping; 45. lidwoord; 46. kippenloop; 51. zwarte kleverige stof; 53. knaagdier; 54. Europese voetbalbeker; 55. 
teken; 56. jongensnaam; 57. korf; 59. gras- of heidezode; 60. gymnastische omwenteling om de lengteas van het 
lichaam; 62. bultos (bizon); 63. verhoogde lichaamstemperatuur;  66. slangachtige vis; 67. loop- en waadvogel; 
69. hertensoort; 71. oude vochtmaat; 73. militair voertuig; 74. grondsoort; 75. gewicht; 78. keukenmeester; 80. 
Sociaal Economische Raad (a�k.); 82. onmeetbaar getal; 85. buiten dienst (a�k.).

Puzzelt u mee?
N CQ O W

KADOBONInwisselbaar bij comfortland.nl

€

Veel puzzelplezier!

Sudoku A                                     Sudoku B                               

TRAPPENSTOFFERING • TRAPPENRENOVATIE • LAMINAAT • PVC • VINYL • TAPIJT • EGALISEREN

HAAGSE VLOERCENTER

WEIMARSTRAAT 212 • 2562 HP DEN HAAG • 070 - 369 56 90

ACTIE 1: PVC CLICK INCL. ONDERVLOER + PLINTEN € 39,95
ACTIE 2: LAMINAAT + ONDERVLOER + PLINTEN € 15,95
ACTIE 3: TAPIJT/VINYL V.A € 9,25 M²

• NIEUWE VLOER NODIG? KEUZE UIT MEER DAN 1000+ KLEUREN
• OUDE VLOER VERWIJDEREN EN AFVOEREN!
• GRATIS BEZORGEN & LEGGEN!

Raad het 
woord, stuur 
uw antwoord 
op naar puz-
zel@dehaagse-
tijden.nl en win! 
In de volgende 
krant leest u de 
juiste oplossing 
en worden de 
prijswinnaars 
bekendgemaakt

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 daar-
in thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.

Vraag naar de mogelijkheden.
W: www.deontzorgcentrale.nl T: 0174-768888 E: info@deontzorgcentrale.nl

Vraag naar de mogelijkheden.

Voor ál uw klussen in en rondom huis en tuin.
Voor al uw schilderwerk, timmerwerk, elektra, schuttingen plaatsen,

tuinonderhoud, tot het ophangen van lampen en schilderijen.
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In elke editie van De Haagse Tijden kunt u drie ver-
schillende puzzels maken. In de eerste puzzel wordt 
u gevraagd het woord te raden dat is uitgebeeld. In de 
tweede puzzel moet u de Sudoku-opgave oplossen. De 
derde puzzel is een kruiswoordpuzzel. Hier volgen de 
juiste antwoorden van de vorige krant. Woordraadsel: 
toetje. Sudoku: 9-8. Kruiswoordpuzzel: mantelmeeuw.

Onder de inzenders verloten we wederom drie waar-
debonnen van 15, 10 en 5 euro, te besteden bij Com-

fortland. 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 vrijdag 5 juli.

Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. Miny Brochard, te Wijk bij Duurstede
2. Ymi Dekker-Zijlstra, te Zoetermeer
3. Arie Koevoet, te Den Haag
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GEBRUIK HEM EN STEUN DE 
LOKALE ONDERNEMERS!

DE HOFPAS VERBINDT EN INSPIREERT
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www.dehofpas.nl – 070 – 22 11 485 – info@dehofpas.nl

DÉ GRATIS SPAAR- EN BETAALPAS 
VAN DEN HAAG EN OMGEVING

www.dehofpas.nl
Nog geen pas? Haal hem op bij een van de aangesloten spaarwinkels of download de app. 
Geen internet? Vraag de pas dan aan via 070 221 05 81.

Boodschappen Kleding & Accessoires

Vrije tijd & Uitgaan Horeca
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