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‘Eerste deel’ van Carel Reinierszkade

O

nlangs stond
er een artikel in De
Haagse Tijden over
het tweede gedeelte van de Carel Reinierszkade. Ik kan
iets vertellen over
het eerste gedeelte
van de kade, vanaf
de Bezuidenhoutseweg tot het De Eerensplein.
Wij hebben daar van 1960 t/m
1988 gewoond op nummer 7.
Mijn man deed daar een gedeelte
van zijn huisartsenpraktijk, Het
grote deel van de praktijk was in
de Schilderswijk. Toen wij daar
kwamen wonen liepen de koeien
nog aan de overkant en was men
net gestart met het bouwen van
de wijk Mariahoeve.
De buren in de herenhuizen van
nummer 3 t/m 23 vormden een
vrij hechte groep. Veelal met
opgroeiende kinderen die het
gezellig hadden met elkaar.

Eén van de hoogtepunten was
jaarlijks wel de Oudejaarsavond.
Maanden tevoren hadden wij, als
bewoners, conservenblikken gespaard. Op Oudejaarsdag werden
die door één van de buren gevuld
met zand, turfmolm en petroleum. ’s Avonds was het de taak van
de jeugd om al die blikken aan de
overkant langs het water te plaatsen. Dat ging vaak tot aan de De
Eerensplein. Om tien uur werden
ze aangestoken en brandden dan
tot een uur of een. Een prachtig
gezicht en heel bijzonder. Om 12

JOHAN WASSENAAR

uur kwamen we dan als buren
naar buiten om elkaar een goed
jaar te wensen en altijd was er
wel iemand bij met een schaal
oliebollen en appelflappen. Na
een half uur werden wij door
één van de buren uitgenodigd
om binnen nog van een glaasje te
genieten. De gezelligheid duurde
dan tot in de kleine uurtjes. Met

plezier denken we nog vaak aan
deze avonden terug.

Nog iets om aan terug te denken
was, dat in 1980 Prinses Beatrix
koningin werd en met haar gezin
kwam wonen in paleis Huis ten
Bos. Als naaste buren van het
paleis hadden wij besloten geld in
te zamelen en een mooie planten-

VOETBEDDEN OP MAAT EN SCHOENEN

Prins Hendrikstraat 132
2518 HX Den Haag

info@johanwassenaar.nl
www.johanwassenaar.nl

070 - 363 75 19

Loosduinsekade 175,
2571 BW 's-Gravenhage
Tel: 070-3603927
info@vd-vlugt.nl
www.glashandel-vandervlugt.nl

bak als welkomstgeschenk naar
de koningin te sturen. Ik heb toen
een foto gemaakt van onze kade
en die laten vergroten, Met een
brief van ons allemaal erbij hebben wij een prachtige plantenbak
bij het paleis laten bezorgen.
Niet lang daarna kregen we een
officiële bedankbrief van het ko-

ninklijk huis. De geste werd zeer
gewaardeerd.
Dit is een kleine herinnering aan
onze tijd op de Carel Reinierszkade waar wij met heel veel plezier
hebben gewoond en waar wij nog
vaak aan terug denken.
J.G.Marseille - Smit
janinemarseille@kpnplanet.nl

Zorgeloos
samen
zijn.

Uw uitvaart goed geregeld met CUVO. www.cuvo.nl – 070 346 95 71 – info@cuvo.nl
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Oproepjes
Er was eens…

… ’n tijd dat de Haagse bevolking,
naar verhouding, veel inwoners
telde van ‘hogere stand’. Daar werd
naar opgekeken en men poogde hun
stijl van leven te imiteren. Ondanks
het karig loon als klerk op het
departement moest men ‘zijn stand
ophouden’. We kennen de verhalen
van de houten ham op tafel en de
aardappelen die vervoerd werden in
een vioolkist. In dat rijtje past ook de
‘Haagse Bluf’. In het kookboek van
C.J. Wannée uit 1910 staat onderstaand recept:
HAAGSE BLUF
1 dl. Bessen-of frambozensap, 100
gram suiker, 1 eiwit.
Doe bessen- of frambozensap, suiker
en het ongeklopte eiwit bij elkaar in
een zeer diepe kom. Klop de massa 20
minuten met een goed gegalvaniseerde garde of met zilveren vorken tot hij

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

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.nl

stijf is.

Heeft u herinneringen aan
kasteel De Binckhorst?

N.B. Bij deze vla kan een droog biscuitje gepresenteerd worden.
Tot zover het recept. Van al dat
kloppen zal de bluf er groots uitzien
en de maag weldadig vullen, totdat
alle lucht er door en oprisping weer
uitvliegt.

Heeft u herinneringen aan kasteel De Binckhorst,
het ‘vergeten kasteel’ van Den Haag? Heeft u
er misschien ooit gewoond, gewerkt, er in het
kindertehuis verbleven of er anderszins herinneringen aan? Dan kom ik graag met u in contact!
Momenteel schrijf ik een boek over heden en
verleden van De Binckhorst, de naamgever van
het gelijknamige industrieterrein, dat bijna acht
eeuwen heeft standgehouden. Naast het historische, verzamel ik daar graag ook orale geschiedenis voor. Misschien ook uw verhaal?

Johanna van den Braak
circu2@hetnet.nl

Reünie

Voor een reünie van examenkandidaten uit 1968 van de katholieke
mulo Engelbewaarders aan de
Herschelstraat in Den Haag wordt
nog gezocht naar Rob Hoefnagel,
Rob Moleijn, Wil van Eijsden en Jack
Koetsier.

Ik hoor het graag!

Miep Smitsloo
miepsmitsloo@planet.nl
06-53428888

Paul Albers
p.albers@casema.nl

Wie heeft er interesse in een geweldige
verzameling boeken over Haagse wijken en
honderden dia’s reproducties van foto’s en
ansichtkaarten?
Mijn vader heeft door de jaren een geweldige verzameling boeken over Haagse wijken en honderden dia’s
reproducties van foto’s en ansichtkaarten vergaard.
Ik ben nu het ouderlijke huis aan het opruimen. En wil
deze verzameling graag schenken.
Heeft u interesse?

Rooktafel

Haagse bedrijven

Naar aanleiding van de uitgave dinsdag 25 juni j.l.
zag ik de afbeelding van de luciferhouder.
Deze stond bij gebruiksvoorwerpen uit de vorige
eeuw.
Ik heb de Rooktafel met verlichting en het complete
Rookstel uit de jaren 50 nog in mijn bezit.

Met veel plezier lees ik jullie blad. Bij het opruimen van de administratie van mijn vader kwam ik
enkele documenten tegen van Haagse bedrijven,
zoals Eklana, Schroder, E.N.-N.E.N. en LLoyd.
De documenten mogen naar een liefhebber, zie de
foto’s.

Ik lees het blad met veel
plezier en wens u allen veel
succes verder.

Cornel Spijkerboer
cornel.spijkerboer@gmail.com

Liesbeth Gerritsen
liesbethpeet@gmail.com

Peter van Zee
peter.van.zee@kpnmail.nl
06-48699888

Ik hoor het graag als jullie er een bestemming
voor weten.

Onafhankelijk en betrokken

Hoofdredacteur
Ivar Lingen
redactie@dehaagsetijden.nl
Postadres
Postbus 26046
2502 GA Den Haag

De Haagse Tijden is een ideële non-commerciële krant, zonder enige binding met de overheid of een organisatie. Alle kosten worden gedekt door de verkoop van advertenties. De lezers
en schrijvers die artikelen en foto’s aanleveren zijn onbezoldigd. De ingezonden artikelen kunnen ook gebruikt worden op de website en sociale media die aan De Haagse Tijden ter
beschikking staan. Hergebruik van de artikelen en foto’s is aan de uitgever. 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. Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten minste 64.000 exemplaren gratis te krijgen,
op circa 360 distributiepunten in de regio Den Haag. Zo’n 10.000 mensen lezen de krant online. Voor 54,90 euro per jaargang kunt u de krant thuis ontvangen per post, in Nederland. In
andere landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95 euro. Vanaf 1 juli 2019 kost een jaarabonnement in Nederland 59,95 euro en in het buitenland 89,95 euro. Het voordeligste is
het om de krant gratis als PDF te downloaden via de website: www.dehaagsetijden.nl.
Vaste auteurs
Hans Roodenburg
John Vroom

www.dehaagsetijden.nl

Uitgever
Constant Martini
uitgever@dehaagsetijden.nl

Administratie
Jan Vos jr.
administratie@dehaagsetijden.nl

Helpdesk
Vragen of klachten over
De Haagse Tijden?
Bel naar 070-2210584.
Op werkdagen van 9.00 tot
17.00 uur.

Advertentieverkoop
Daphne Brückel en
Jolanda Kraanen
Brückel Reclame BV
Telefoon: 070-360 76 76
dehaagsetijden@bruckel.nl

Vormgeving
Ron Baas e.a.
Reclamestudio Baasimmedia
www.baasimmedia.nl

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden
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Een typisch Haags fenomeen: de koffietent
I
n De Haagse Tijden van 9 juli 2019 kon u
het verhaal lezen over een typisch Haags
fenomeen, de koffietent. Nu kan de koffietent een Haags fenomeen zijn en als Hagenaar zal ik
de laatste zijn die dat betwist, maar als inwoner van
Wassenaar moet ik hier toch ook wel een kanttekening bij plaatsen. Want zelfs Wassenaar kent zijn koffietentjes. Wie kent bijvoorbeeld het pittoresk huisje
aan de Buurtweg niet? Goed, voor Wassenaarse
terminologie misschien meer een ‘espresso etablissement’, maar het blijft toch een koffietentje.

Ook bij de Klip, aan de voet van
de weg die naar de Wassenaarse
Slag loopt, staat een voormalige
koffietent. Dat deze zaak inmiddels ‘Eetpaviljoen De Klip’ heet
zal u niet verbazen.

Wanneer na enig onderzoek
blijkt, dat het tentje aan de
Buurtweg al meer dan een eeuw
oud is, dan zit daar ongetwijfeld
een geschiedenis aan vast. Reden
om eens een verder te snuffelen.
Het huisje in ChaletstijI aan de
Buurtweg werd gebouwd rond
1915 en maakte oorspronkelijk deel uit van meer dan tien
identieke koffiehuisjes aan de
voormalige uitvalswegen naar
Den Haag. U kunt een interessant
overzicht vinden op haagsebedrijventoen.nl. Zo zijn er zeer
oude ansichtkaarten in omloop
van o.a. het Buitenhof, het
Hobbemaplein en het Valkenboschplein, waarop de huisjes
staan afgebeeld. Hieronder een
ansichtkaart van het Statenplein,
waar ook zo’n huisje stond, exact
op de plek waar nu de koffietent
staat van het artikel in De Haagse
Tijden, waaraan ik refereer in
mijn eerste zin.
Het “éénlaags pandje met een
kruisvormige (Latijns kruis)
plattegrond onder een samengesteld, overstekend zadeldak”
bevond zich op de kruising van
de Zijdeweg en de Buurtweg,
nabij de halte Renbaan van de

Hobbemaplein 1

voormalige Hofpleinspoorlijn
richting Scheveningen.

Sociale functie

Voor zover bekend, is deze
kiosk naar het ontwerp van de
Scheveningse architect/timmerman Frederik Arnold Koch, de
enige nog resterende kiosk in
de omgeving van Den Haag en
waarschijnlijk zelfs van alle in
Nederland geplaatste kiosken.
Een aantal van deze huisjes vond
men verder nog in Nijmegen
en één in Leiden. Het keetje op
de Buurtweg is beschermd als
rijksmonument op grond van de
Erfgoedwet.

Voor wat betreft de situatie
in en rond Den Haag ligt de
oorsprong van de kiosken of
‘keetjes’ waarschijnlijk bij de
‘s-Gravenhaagsche Melkinrichting (voorloper van “de Sierkan”).
Deze melkinrichting gebruikte
diverse houten kiosken als
verkooppunt voor haar zuivelproducten. In de 19de eeuw
maakten de melkcoöperaties en
verenigingen ter bestrijding van

Peemankeetje Wassenaar (ca. 1915)

alcoholmisbruik op grote schaal
gebruik van kiosken voor de
verkoop van hun gezonde waren.
Ze vervulden een belangrijke
sociaalmaatschappelijke functie
als ontmoetingsplek. Gestimuleerd werd het loon op dit soort
locaties uit te betalen in plaats
van in drankhuizen en aldaar
alcoholvrije dranken, waaronder
zijn eigen limonade te schenken.
Het aantal kiosken groeide snel
en in 1900 stonden er maar liefst
45.

Peemanhuisje

De chaletjes staan ook bekend
onder de naam Peemanhuisje
of Peemankeetje, waarvan er
rond 1900 ook in Nijmegen,
eveneens langs de uitvalswegen,
een twaalftal is gebouwd. In die
tijd had de Haagse limonadefabrikant Van Keeken-kioskjes in
diverse steden in het land.
Maar hij rommelde met de
ingrediënten, een soort vroege
voedsel- & warenfraude, dat
leidde tot zijn faillissement. De
Nijmeegse drankenhandelaar J.A.
Peeman nam de kioskjes over,

besloot zich duidelijk Van Keeken
te distantiëren, hield de verkooppunten alcoholvrij om zijn bedrijf
een goede naam te bezorgen en
liet groot zijn naam op de kioskjes schilderen. Vandaar de naam
“Peemankeetjes”.
Het assortiment werd al snel
uitgebreid met tabak en snacks
(waardoor er ook steeds meer
inbraken in de huisjes volgden,
want wat was eenvoudiger dan
een houten plank verwijderen).
In de Tweede Wereldoorlog
waren enkele keetjes al uit het
straatbeeld verdwenen om vanaf
de jaren ‘60 bijna geheel te verdwijnen. Ook werden sommige
chaletjes verbouwd, waardoor
ze niet meer hun originele vorm
hadden, net zoals met het Wassenaarse exemplaar.

Naar verluidt komt er een Luciano XS in, dat is dus een heel klein
filiaal van de meesterijsberijder
Luciano, die al meerdere filialen
in de regio heeft. Voordat u nu
denkt dat deze betiteling ook
Wassenaars is voor ijsboer, wil
ik u erop wijzen dat de titel van
meesterijsbereider de hoogste
titel is, die een ijsbereider kan
behalen. Dragers van deze titel
hebben tijdens de meesterproef
aangetoond dat zij beschikken
over uitgebreide kennis en
vaardigheden op hun vakgebied.
Dus binnenkort bent u wellicht
verzekerd van een lekkere ver-

De verbouwde versie

Verhuizing

Stationplein. Foto: fotograaf onbekend, collectie Haags Gemeentearchief

Peemankeetje op de rails

Het koffiehuisje annex limonadekiosk aan de Buurtweg werd
onlangs 27 meter verplaatst via
een soort spoorbaan. Dat was
nodig voor de verkeersveiligheid
en zodoende werd er meer plek
voor bezoekers gecreëerd. Het
monument staat nu op zijn nieuwe plek en de restauratie gaat
beginnen.

Op de nieuwe plek

frissing, mocht u in de buurt van
de Buurtweg belanden.
Medio juli waren er nog geen
activiteiten rond het huisje te
bespeuren, maar dat het een
nieuwe bestemming krijgt moge
duidelijk zijn
Fred Verdelman
verdel@ziggo.nl

advertentie JJ van Vliet

Onderwerp:

Hoi Ron,
Deze advertentie wordt geplaatst in week 28, 30, 32 en 34 2019.
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Behandeling
aan huis
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Nieuw!!

45

Een team van
prothesespecialisten

KM

Crossover stapt wel héél
gemakkelijk in en uit

Met vriendelijke groeten,
Jolanda Kraanen - Tibboel

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!

070 - 329 70 51
Showroom & verkoop:
Zichtenburglaan 76-82

www.autohoutwijk.nl

Al 25 jaar betrouwbare kwaliteit!

www.bruckel.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
zorgverzerkeraar

Maak een proefrit:

------------------------Brückel Reclame BV
De ziekte mediabureau
van Parkinson
Fullservice
is nóg ongeneeslijk.
Advertentie
acquisitie voor De Haagse Tijden
Steun daarom wetenschappelijk onderzoek.
Laan van Meerdervoort 174
2517 BH Den Haag
tel:www.parkinsonfonds.nl
+31 70 360 76 76

jaar betrouwbare
Laan vankwaliteit!
Meerdervoort 336A
2563
BA DEN HAAG
Al 25
jaar
betrouwbare
kwaliteit!
Laan
van
Meerdervoort
336A
2563 BA DEN HAAG
0703460667
Laan van Meerdervoort
336A
Al 25 jaar betrouwbare
kwaliteit!

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

John, Martijn en Jasper Jellema

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

Al 25
Facebook • Twitter • Linkedin

-----------------------------------------

0703460667
2563
BA DEN HAAG

dentalform.nl
0703460667
Implantaatwerk
dentalform.nl
Reparatieservice
0703460667
0703460667
2563
BA DEN HAAG
2563 BA DEN
HAAG
Reparatieservice

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag
(Hoek Laan van Meerdervoort recht tegenover
halte tram 3 en 12).

Speciale service voor senioren

Kroon- en brugwerk
Laan van Meerdervoort 336A
Al
25
jaar
betrouwbare
kwaliteit!
0703460667
2563 BA DEN
HAAG en brugwerk
KroonImplantaatwerk
0703460667
Laan van Meerdervoort 336A
Kroonen
brugwerk
Implantaatwerk
2563
BA DEN HAAG
Kroon- en brugwerk Gebitsprotheses
0703460667
Implantaatwerk
Gebitsprotheses
1
n Zorgverhuizingen
ImplantaatwerkAl 25Reparatieservice
jaar betrouwbare kwaliteit!
n Particuliere verhuizingen
Al 25 jaar betrouwbare kwaliteit!
Al 25 jaar betrouwbare
kwaliteit!
n Kunst- en antiekservice
Gebitsprotheses
Kroonen brugwerk
Reparatieservice
Laan van Meerdervoort 336A n In- en uitpakservice
Gebitsprotheses
Laan van Meerdervoort 336A
Laan van Meerdervoort 336A
2563 BA DEN HAAG

n
n
n
n

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

T. 070 399 42 41
W. utsvandergeest.nl

Kroon- en brugwerk
dentalform.nl
dentalform.nl

Kroonen brugwerk
Kroon-Gebitsprotheses
en
brugwerk

Implantaatwerk

Implantaatwerk
Implantaatwerk

Reparatieservice

Gebitsprotheses

Gebitsprotheses
Gebitsprotheses
NEEM

DEEL AAN
dentalform.nl
Reparatieservice
HET
DEPOSITOFONDS
Reparatieservice
Reparatieservice
NEEM
DEEL
AAN
VAN DE
VOLHARDING
HET DEPOSITOFONDS
Vrijblijvende offerte
dentalform.nl
?
dentalform.nl
Veel
mensen
willen
hun nabestaanden niet
BEL: 070 dentalform.nl
VAN
DE
VOLHARDING
- 306 16 96
opzadelen met hoge uitvaartkosten. Begrĳpelĳk,
�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

EN
EN ONTR
UIMEN
S��i�����
���
Ne���l�n�

www.seniorenhulp.com

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

Carola

Pim
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Engelandvaarder Carlos Marie Nieuwland
* 30-07-1923, Fort de Cock, West-Sumatra, Nederlands-Indië
† 24-02-1944, Buchenwald te Weimar, Duitsland

H

ij was de oudste zoon van Carlos Eduardo Nieuwland (*24-011886 te Padang, Ned-Indië) en Wilhelmina E. Franke (*13-04-1884
te Den Haag). Carlos Eduardo Nieuwland kom ik tegen bij de
stamboeken officieren KNIL (2.13.04 inv. nr. 644 folionr 49 en inv. nr 683
Zijn moeder is geboren in Den
Haag. Wanneer zij naar Indië
gegaan is weet ik niet.
Zij trouwen op 22-08-1919
om 10.00 uur te Serang (West
Java, Bantam). Op 31-12-1920
krijgt zij op verzoek, eervol
ontslag uit ’s Lands dienst, als
onderwijzeres der 2e klasse bij
het openbaar Europees lager
onderwijs te Serang.
In 1923 wordt Carlos Marie
geboren in Fort de Cock en op
1-10-1924 wordt te Padang
Pandjang (West-Sumatra) een
dochter geboren Elodia G.M.
Nieuwland.

Wanneer het gezin naar Europa
terugkomt is mij niet bekend.

Op 4-4-1931 worden zij in Den
Haag ingeschreven. Zij komen
dan van Villeneuve Loubet in
Frankrijk. Dit is een gemeente
aan de Cote d’Azur aan de Middellandse Zee.

Carlos komt 3-9-1935 naar
het internaat van de paters
franciscanen in Venray aan de
Leunscheweg 2. Hij volgt daar
het gymnasium. Vele notabelen
uit Nederland hebben hier het
gymnasium gevolgd. Op 16-121940 gaat hij terug naar het gezin in Den Haag. Zij wonen daar
op de van Linschotenstraat 13.
Op 14-12-1942 vertrekt het
hele gezin naar Venray en gaat
wonen op de Hoenderstraat
31. Op 31-7-1944 verhuist men
naar de Patersstraat 33.
Op 30-11-1945 gaan de ouders
en zus terug naar Den Haag,
Vondelstraat 30. In 1956 woont
vader bij zijn dochter in Sittard.
Als de vader op 23 december
1958 in Sittard overlijdt, staat
er dat hij begraven wordt in het
familiegraf op de RK-begraafplaats aan de Kerkho�laan in
Den Haag.
In een verslag aanwezig bij de
Oorlogsgravenstichting (OGS)

in het Nationaal Archief (NA)
staat: Carlos Nieuwland was
fel anti-Duits. Hij moest zich
destijds melden bij de Duitsers,
hetgeen hij niet heeft gedaan.
Hij is toen ondergedoken en
trachtte nadien naar Engeland
uit te wijken. Volgens bekomen inlichtingen wilde hij de
Pyreneeën oversteken en zou
hij nabij de Spaanse grens door
de Duitsers in Frankrijk zijn
gearresteerd en in een concentratiekamp zijn opgesloten. Hij
was een voorbeeld voor iedereen, zowel op politioneel als op
politiek gebied.

In 1956 vond de onthulling van
de namenplaten op het Venrays
oorlogsmonument plaats.
De vader woont dan bij zijn
dochter in Sittard. De moeder
is al overleden. Zijn gezondheid
laat niet toe dat hij een treinreis
maakt naar Venray.
Hij schrijft o.a.: ‘Ik ben U echter
ten zeerste dankbaar mijn zoon
Carlos als Venrayer op deze
wijze voor altijd te gedenken.
In gedachte leef ik dien dag van
harte mede met de ceremonieen en het lof. Hij sluit nog een
postcheque bij met een kleine

bijdrage voor de ceremonie.’

Omdat zijn naam genoemd
werd op het naambord van
omgekomen Engelandvaarders
in Loenen heb ik contact gehad
met de redactie van de nieuwsbrief De Engelandvaarder.

Zij geven door dat Carlos aan
de Franse kant van de Pyreneeën is gearresteerd en naar
het gevangenkamp Royallieu in
Compiègne is overgebracht. Dit
kamp was tijdens de Tweede
Wereldoorlog een interneringskamp en tevens een van de
grootste doorgangskampen in
het door nazi-Duitsland bezette
Frankrijk.

Het kamp bevond zich in de
stad Compiègne, vlak bij Parijs.
Circa 54.000 Joden, verzetsstrijders, militante vakbondsleden,
politici en andere vervolgden
werden hier opgesloten. Ongeveer 50.000 van hen werden
vanuit Royallieu gedeporteerd
naar concentratie- en vernietigingskampen zoals Auschwitz, Dachau, Mauthausen en
Buchenwald.
Op 28 oktober 1943 worden
bijna 1.000 gevangenen, inclusief 29 Nederlanders, waaronder Carlos, op transport gezet
naar Buchenwald, waar zij op
31 oktober aankomen. Carlos
is daar op 24 februari 1944

Beauties of the Sixties (5)
In de jaren ’60 waren
vrouwen en auto’s nog
onlosmakelijk met
elkaar verbonden in
promotie- en reclame-uitingen en geven nu een
nostalgische blik op het
tijdsbeeld van toen.

The swinging sixties! Dat waren nog eens tijden
- waar zelfs een degelijke Sunbeam Alpine wordt
omgetoverd tot een roze sexy car met bijpassend
fotomodel.

omgekomen.

Ik heb in Venray geen foto kunnen vinden van Carlos. Ook de
redactie van de Engelandvaarders hebben geen foto.

Mijn vraag is of er nog familie of
bekenden zijn in Den Haag die
meer informatie hebben over
Carlos en eventueel nog een
foto hebben van hem en zijn gezin. Mogelijk dat plaatsing van
het artikel in De Haagse Tijden
reacties oplevert.
Sjeng Ewalds
jmpewalds@home.nl

John Vroom (autojournalist)
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Voor vragen, advies en bestellingen

BEL 070 - 221 0580

THUISZORGWINKEL
LICHTGEWICHT ROLLATOR NEPTUNE - INKLAPBAAR
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 fleshouder, stokhouder,
afneembare zachte rugband en rollatortas met
schouderband.
Maximaal gebruikersgewicht 120 kg.
Leverbaar in de kleuren zwart en champagne.

€ 169,-

,Normale prijs € 199

ALARMKNOP FXA-100 MET GPS TRACKER

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

Lichtgewicht
design met m
oderne
uitstraling
• Geschikt
voor binnen
en buiten
• Eenvoud
ig in te klapp
en
• Geleverd
met rollatort
as en
ruggordel

Met de
Volharding pas

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

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.

•

•

Met 1 druk o
p de knop co
ntact
met naasten
• Ingebouw
de GPS
• 5 noodnu
mmers in te
stellen
• Ontvangen
van inkomen
de
gesprekken
• Handsfre
e bellen
• 3 snelkeu
ze toetsen
• Inclusief
draagkoord
• SIM-lock
vrij
Met de
Volharding pas

€ 109,-

,Normale prijs € 129

BBRAIN FAMILY
DEMENTIEKLOK

BOODSCHAPPENTROLLEY
SCALA HERA

Met deze BBrain klok type BB1500 kunt u van
overal ter wereld berichten, foto’s en agendapunten 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.

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

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
Met de
Volharding pas
poten. In hoogte
verstelbaar.
70

€ 63,

95
Normale prijs € 74,

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

Met de
Volharding pas

Met de
Volharding pas

€ 169,-

.Normale prijs € 199

Met de
Volharding pas

€ 42,45

€ 44,-

95
Normale prijs € 51,

95
Normale prijs € 49,

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.

Dinsdag 23 juli 2019

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

pagina 7

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

Van Zomers Zuiderpark naar Dag van de Branding met het Residentie Orkest
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, 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.

Het Residentie Orkest Den Haag opent het nieuwe seizoen op 23 augustus met Ravels
Boléro bij Symphony in the Park in het Zuiderparktheater. Andere hoogtepunten in de
eerste maanden zijn optredens tijdens UIT Festival Den Haag, het Prinsjesdagconcert met
artist in residence Baiba Skride, Händel in de Nieuwe Kerk met de zussen Steenbrink en
From Darkness to Light met Isabelle van Keulen op de Dag van de Branding.

Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

Symphony in the Park met de Boléro
Een romantisch concert bij ondergaande zon in het sfeervolle Zuiderparktheater, hét openlucht zomertheater van Den Haag. Het Residentie Orkest olv chef-dirigent Nicholas Collon
opent er het nieuwe seizoen op vrijdag 23 augustus met een kleurrijke Franse avond met
werken van Debussy, Fauré en Ravel. Alleen al Ravels wereldberoemde Boléro is een bezoek meer dan waard. Maar kom zeker ook voor de jonge topcellist Andreas Brantelid die
al sinds zijn veertiende de internationale podia bestormt. De toegang is overigens gratis,
maar reserveren via zuiderparktheater.nl/agenda is noodzakelijk!

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 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 vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met
betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.

UIT Festival Den Haag
Het Residentie Orkest presenteert zich zondag 8 september bij UIT Festival Den Haag,
samen met het Zuiderstrandtheater, Nederlands Dans Theater en Koninklijk Conservatorium, op de informatiemarkt aan het Lange Voorhout. De hele middag zijn er op het podium
bij de stand optredens en workshops voor jong en oud in het teken van de Boléro. Daarnaast geeft het orkest een optreden op een groot podium en treedt een ensemble van het
orkest op in de Nieuwe Kerk.

Varend Corso Westland vaart uit op 2, 3 en 4 augustus 2019

Het Varend Corso Westland trekt
dit jaar op 2, 3 en 4 augustus voor
de 22e keer door de Zuid-Hollandse wateren. Met het thema WOW!
beloofd het gratis event dit jaar
kleurrijker dan ooit te worden. Jaarlijks bezoeken ruim een half miljoen
mensen die driedaagse spektakel,
met festiviteiten op het water en op
de kade.

Zomerse taferelen in stadhuis aan het Spui

WOW!
De deelnemers zijn al weken volop in voorbereiding en laten hun creativiteit de vrije
loop te laten met het jaarthema WOW! Decors, kostuums, muziekkeuze en acts zijn
allemaal in goed afgestemde harmonie met de professionele arrangementen van
bloemen, planten en groenten. De vrolijke stoet van het Varend Corso doet op hun
80 kilometer lange route gedurende 3 dagen steden aan als Delft, Den Haag, Vlaardingen en Maassluis

Grote boekenverkoop Bibliotheek Den Haag

Vanaf vrijdag 2 augustus is er weer een grote verkoop van afgeschreven boeken, tijdschriften en dvd’s
Bijna alles € 0,50
Openingstijden bibliotheek Scheveningen: dinsdag t/m zaterdag van
11.00 – 17.00 uur.

I.v.m. de zomersluiting is bibliotheek
Scheveningen op maandag gesloten
van 20 juli t/m 1 september 2019.

DE VOLHARDING
LEDEN
HELPEN LEDEN

Nog even last minute je paspoort verlengen? Je zal deze weken niet de enige zijn.
Wie komende tijd een verplicht bezoek aan het gemeentehuis moet brengen, krijgt
in ieder geval een leuk opwarmertje mee. Van 15 juli tot en met 9 augustus exposeren 3 Haagse fotografen een selectie van hun beste strandfoto’s in het Atrium aan
het Spui.
Stichting Atrium City Hall heeft voor deze
expositie Giedo van der Zwan, Sandra Uittenbogaart en Annette van Soest uitgenodigd
hun eigen visie op het Haagse strandleven te
laten zien. Op drie ‘eilanden’ in het Atrium tonen ze de bezoeker de hedendaagse strandcultuur. Van de dynamiek van evenementen
en de diversiteit van de bezoekers tot aan de
ruimtelijkheid en rust die de kust ons ook
laat zien. Van der Zwan en Uittenbogaart lieten afgelopen jaar al van zich horen met exposities tijdens Feest aan Zee, 200 jaar Scheveningen bad. Met hun camera’s zijn ze meester
in het gewone bijzonder maken. Van Soest is nieuwkomer en verrast met sterke beelden in
zwart-wit en kleur, waarbij ze ook de grenzen met abstract en gra�isch werk verkent.
Aan de expositie is een fotowedstrijd gekoppeld. En wie graag de kneepjes van het vak wil
leren: eind september organiseren de drie fotografen een dagworkshop strandfotogra�ie
tijdens het Scheveningse vliegerfestival. Meer informatie op www.strandfotogra�ie.nl.

Door de toenemende vraag naar hulp
van Ontmoeters die aandacht en hulp zoeken, kunnen wij
Blijmakers plaatsen in ons gezellige vrijwilligersteam
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.

DE VOLHARDING, SAMEN VOOR ELKAAR | www.devolharding.nl
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Kolbakken op de Leyweg
A

an het begin van de Haagse Leyweg staat een markant gebouw waarvan de hoofdingang een beeldbepalend element vormt. Deze wordt
bekroond met een hardstenen sluitsteen met opschrift en in zandsteen gehakt Rijkswapen. Dat hangt nauw samen met de oorspronkelijke bestemming; het complex werd namelijk in 1919 opgetrokken om dienst te doen
als Marechausseekazerne.
Bij de oprichting op 26 oktober
1814 opereerde de Koninklijke
Marechaussee uitsluitend in de
toenmalige Belgische provincies.
Manschappen en onderofficieren
van dit bereden militair politiekorps woonden en werkten in
veelal gehuurde kazernes.

Na de Belgische Opstand in 1830
breidde de Marechaussee zich
gestaag uit naar het noorden en
het oosten van Nederland. Tegen
het eind van de 19e eeuw was de
797 man tellende Marechaussee
verdeeld over 144 brigades. Maar
in de drie westelijke provincies
waren deze marechausseebrigades er niet.
Vlak voor de Eerste Wereldoorlog kwam hierin verandering.
Steeds vaker en op steeds meer
plaatsen deden zich ordeverstoringen voor.

In navolging van een eerder
voorstel van de minister van Justitie E.R.H. Regout, reserveerde
het kabinet geld op de begroting van 1913 tot de uitzetting
van brigades bij Amsterdam en
Den Haag. Voor de Hofstad viel
de keuze, naast Wassenaar, op

Loosduinen.

Marechausseekazerne

Door het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog in 1914 liepen de
bouwplannen wel vertraging op.
Het bestek lag niet eerder dan 27
november 1918 ter lezing op het
bureel van de ontwerper. Dit was
de luitenant-kolonel F. Dekker, de
eerstaanwezend ingenieur der
Genie te Den Haag. Zijn ontwerp
betrof een rechthoekig bakstenen hoofdgebouw van 22,77
meter breed, 8,69 meter diep en
14,50 meter hoog. Het gebouw
bevatte twee woningen voor
gehuwden. Via een aangebouwde
verbinding, waarin onder andere

een tuigkamer, kwam men in de
12,32 meter lange paardenstal.
In deze was plaats voor veertien
paarden. De stal werd over de
gehele lengte gedekt door een
hooizolder van 110 m2.

Via de hoofdingang aan de voorzijde trof men aan de linkerzijde
een kamer voor de ongehuwde
marechaussees. Aan de rechterzijde was de bureauruimte voor
de brigadecommandant. Aan
de linkerachterzijde bevonden
zich twee cellen met versterkte
muren. Aan de rechterachterzijde was een keuken voor de
ongehuwden. Een kleiner vertrek
diende als archief en bergplaats.
Via een trap in de gang kwam
men van de begane grond op de
1e verdieping. Direct aan weerszijden van die trap bevonden zich
noodlogies voor gedetacheerden. De twee vertrekken aan de
voorzijde waren kamers voor
ongehuwden. Op de zolderverdieping waren aan de voorzijde,
naast een kleine bergplaats voor
haver, twee slaapkamers voorzien. De twee vertrekken aan de
achterzijde bleven in het plan
onbesteed en konden naar eigen
inzicht gebruikt worden.
Aan weerszijden van de middelste woning bevonden zich
de twee hoekwoningen. Deze
waren voor de gehuwden van de
brigade, waaronder de brigadecommandant, en hun gezinnen.
De woningen hadden op de
begane grond aan de voorzijde
een pronkkamer (salon). Aan de
achterzijde lag een woonkamer
met keuken. Een verdere bijkeuken en een bergplaats waren in
een uitbouw geplaatst. De hoekwoningen herbergden elk op de
1e verdieping twee slaapkamers.
Op zolder waren ten slotte een

slaapkamer, een bergplaats en
een open ruimte voorzien.

Leyweg

Dit alles moest gebouwd worden
aan het begin van de Leyweg, net
voorbij het Leyenburg. Zo kwam
de kazerne buiten de grote stad
Den Haag te staan, maar wel

om de hoek van de Straatweg
naar Loosduinen, de uitvalsweg
richting diezelfde grote stad. De
Leyweg kenmerkte zich echter
door de aan weerskanten gelegen
sloten en bruggetjes die toegang
verschaften tot de weilanden.
Overste Dekker voorzag zijn
ontwerp dan ook van een fraaie
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brug met ijzeren afsluithek. Terwijl de bestaande landhoofden
werden versterkt en opgebouwd
met klinkers, graniet en ijzer,
moesten vier damwanden van
gecreosoteerd/geïmpregneerd
hout worden gemaakt. De brug
zelf was samengesteld uit vier
I-profiel balken van gewalst ijzer,
waarop een samengesteld brugdek van grenen planken en eiken.
Voor het maken van de afsluit- en
zijhekken was ruim 1,2 ton ijzer
nodig.

Aanbesteding & overname

Dinsdag 10 december 1918
gebeurde het dan voor de
luitenant-kolonel Dekker. In de
eetzaal voor onderofficieren in
de Frederikskazerne, de oudste
kazerne van Den Haag, besteedde
hij de bouw van de marechausseekazerne openbaar aan. De
totale kosten werden op 120.000
gulden geraamd. Naar goed gebruik werd de opdracht gegund
aan de laagste inschrijver: A. van
Slingerland in Utrecht voor een
bedrag van 108.912 gulden.

Het bestek uit 1918 geeft een
goede indruk van het gebruik van
de verschillende bouwmaterialen
van de marechausseekazerne.
Een verre van volledige opsomming behelst o.a. met rauwe lijnolie behandelde kunstgranieten
vloeren, asfaltvloeren van Val de

Travers-asfalt en geraffineerde
Trinidad-bitumen, met Siderosthen Lubrose roestwerende verf
bewerkte gegoten ijzeren buizen,
witte verglaasde en hardgebakken gele muurtegels, rode Tuile
du Nord dakpannen, dakbedekkingen van cementmastiek,
loodwitte lijnolieverf, carboli-

neum van Avenarius, met Engels
Hartley glas bezette kleppende
ramen, en zwarte brute klinkers
en miskleurige hardgrauwe en
boerengrauwe stenen voor het
metselwerk. Een grenen vlaggenstok met vergulde knop en een
wollen Nederlandse driekleur
(ad 100 gulden) maakten het
geheel af! De precieze datum van
oplevering is mij niet bekend.
Maar volgens de Algemene
Voorwaarden (AV) moest een
eerste oplevering geschieden
acht maanden na dagtekening
van een in de AV aangehaalde
aangetekende brief. In ieder ge-

val gebeurde dit voor 28 januari
1920. Op deze datum namelijk
werd de marechausseekazerne
aan de Leyweg respectievelijk
overgedragen door de luitenantkolonel Dekker en overgenomen
door de Commandant van de 3e
Divisie Koninklijke Marechaussee, luitenant-kolonel P. van
Oort. De brigadecommandant,
opperwachtmeester J. Feddema,
was al ter plaatse om de komst
van het overige brigadepersoneel
voor te bereiden. De 42-jarige
Jan Feddema uit het Groningse
Den Hoorn en zijn vrouw Berta
Lambek konden met hun twee

kleine kinderen op 5 maart 1920
eindelijk hun nieuwe woon- en
werkplaats aan de Leyweg
betrekken.

Overigens bevindt zich in het
Marechausseemuseum in Buren
een maquette van de marechausseekazerne van Loosduinen.
De bouwer H.J. de Roo heeft er
destijds zo’n 1.000 uur voor
nodig gehad, inclusief mestbak
en hondenhokken.
Michael van der Zee
micheldelamer@ziggo.nl
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Onze huurder Farber Zwaanswijk
Advocaten heeft bewust voor
een kantoorruimte met een
monumentaal interieur gekozen.
Met name vanwege de huiselijke
sfeer van het pand; ‘Iedereen
voelt zich hier op zijn gemak,
dat komt de vertrouwelijke band
tussen advocaat en cliënt ten
goede. Het Brediushuis voldoet
aan dit voor ons belangrijke
criterium‘.
TIM FARBER &
GUIDO ZWAANSWIJK
FARBER ZWAANSWIJK
ADVOCATEN
PRINSEGRACHT 6

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

Voor inboedels en huisontruimingen
Bel onze HOT-line

• Ophalen (gedeeltelijke) inboedels
• Bezemschoon opleveren
• Kleine verhuizingen
• Meubeltransport
• Ophalen losse spullen en kleding
• Koeriersdiensten

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

• 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
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De kerk in de Brandtstraat
“T
H

“Hé Aad, als je nog foto’s wil maken van de rooms-katholieke kerk
mag je wel opschieten, hoor”,
zo klonk een verontrustende stem door de
telefoon.
Op zondag, na de kerkdienst, was
het gebruikelijk om bij moeders
een bakkie te drinken. Om en
om. Bij de schoonouders de ene
week, de week erna bij je eigen
moeder. Zo ook deze zondag, gingen wij naar haar toe. Vergezeld
met een fotocamera. Nu, dat was

niet te laat gezegd. De kerk was
al grotendeels gesloopt. Doordeweeks was ik niet in de gelegenheid om foto’s te nemen. Nu dus
wel. De kerk was omgeven door
een hekwerk.

Even voor de duidelijkheid. Het
ouderlijk huis stond in de Brandstraat. In het gedeelte tussen het
Paul Krugerplein en de Scheeperstraat. In het andere gedeelte stond, tegenover Custodia,
de RK-kerk. Custodia was een
gebouw voor diverse doeleinden.
Denk aan optredens van wat

dan ook. Zoals Kerst- of Sint-Nicolaas-feesten. Daar tegenover
stond de rooms-katholieke kerk.
De Brandtstraatkerk. Hoe haar
volledige naam was? Geen idee.
Ik kan mij nog herinneren dat,
ergens in september, dacht ik,
er ziekenauto’s af en aan reden.
Voor herdenking van ... Allerzielen? Sorry, ik weet het niet.
Ik ben niet katholiek opgevoed.
Maar het was altijd een drukte.

Zelf ben ik eenmaal in de kerk
geweest. Een indrukwekkend
gebouw.

Vroeger speelden wij er voetbal.
Had je geen last van de buren. Of
eventuele kapotte ramen. Alleen
oppassen voor de politieman.
Als die je zag, mét een voetbal,
was-tie gauw pleitte. Helemaal
om de kerk heenlopen kon niet.
Het was afgesloten door een hek.
Ja, doordeweeks was dat hekje

Rechten
&Plichten
Erf- en schenkingsrecht

Palliatieve tante
gaat overlijden
Mijn tante (95 jaar) is palliatief en
heeft niet lang meer te leven. Mijn
tante heeft zelf geen kinderen, en
heeft in haar testament de twee
kleinzoons van haar overleden man
aangewezen als erven. Haar man is
al geruime tijd gele-den overleden
evenals zijn twee dochters. Wij, als
neef en nichten, hebben dus geen
recht op een deel van haar erfenis?
Nee. De dochters van de overleden
vader krijgen door plaatsvervulling in het wettelijk erfrecht hun
kinderen (kennelijk twee zonen) de
erfenis. Tenminste als de oudere,
inmiddels overleden man, die al
biologisch had of geadopteerd
voordat deze trouwde met uw
tante. Uw neven en nichten hebben
alleen maar recht op de erfenis als
de oudere overleden man dat in
een testament zelf heeft bepaald.
Kennelijk heeft hij het wettelijk
erfrecht gevolgd. Dus zijn eigen
biologische kinderen toebedeeld.

wel open. Voor toegang naar de
fietsenrekken. Aan de andere
zijde, Kritzingerstraat, stond
een school. En nu? Custodia is er
niet meer. Daarvoor in de plaats
staat nu de kerk. Tenminste; een
gebouw waar kerkdiensten in
worden gehouden. Als herinnering nog een paar foto’s in de
trant van: o ja, zo was het.
Aad van Krevelen
ajlvankrevelen@hetnet.nl

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’.

Zij kunnen de nalatenschap
verdelen.

Het testament van uw tante geeft
ook aan dat de kinderen van haar
overleden man de nalatenschap
krijgen. Een testament is namelijk een persoonlijk iets en slaat
alleen maar op die situatie van die
persoon.

Zorgen bij kindom scheiding ouders
Kinderen maken zich zorgen over de
scheiding van hun ouders. Het gaat
niet om die ouders zelf maar om na
de scheiding voor de langstlevende
nieuwe partner die vaak via huwelijk in gemeenschap van goederen
wordt gekoppeld aan de gescheiden
ouder. Is daarover iets bekend?
Het probleem is dat gescheiden
ouders niet goed vastleggen wat er
met hun vermogen moet gebeuren.
De langstlevende in een volgend
huwelijk krijgt namelijk het recht
dat hij/zij over het vermogen van
de overleden partner mag beschikken volgens het wettelijk erfrecht.

De (biologische) kinderen uit een
eerder huwelijk kunnen voorlopig niet een beroep doen op hun
kindsdeel of hun legitieme portie.
Dat kan alleen als er een testament
is die hetzij aan de biologische
kinderen de kindsdelen al eerder
uitbetaalt of hetzij rechtstreeks na
overlijden van de ouder. De site
www.erfrechtshulp.nl ziet ook
een toenemend aantal zaken van
kinderen die zich dubbel gestraft
voelen.
AOW en pensioen

Eigen huis opeten
of verkopen
Mijn vrouw krijgt een heel kleine
aanvulling op haar AOW. We hebben
een eigen huis dat is afgelost. Stel
dat ik overlijd, en mijn vrouw kan
geen gebruik meer maken van het
nabestaandenpensioen, dan kan zij
toch een deel van het huis ‘opeten’ of
het huis verkopen? Mijn vraag is of
hier nog fiscaal addertje onder het
gras zit?
Nee, hier zit geen fiscaal addertje

onder het gras. Zij kan de ‘overwaarde’ in het huis deels al ‘opeten’
of te gelde maken door verkoop.
Volgens de algemene statistieken
leeft uw vrouw een paar jaar langer
dan u. Vaak is het dus voor de achterblijvende partner een geruststelling om nog een nabestaandenpensioen te krijgen. Wij kunnen niet
voor u beslissen. Maar we raden
u aan om in goed overleg met uw
vrouw daarover een knoop door
te hakken of dat later ter sprake
brengen als u zwaar ziek wordt.
Duits pensioen samen
met Nederlandse AOW
Ik ben Nederlander en heb daar
gewerkt tot mijn 23ste jaar. Nu
word ik binnenkort AOW-gerechtigd. Ik ben in Nederland sinds kort
getrouwd met een Duitse vrouw
van thans 63 jaar. Zij heeft nooit
gewerkt. Hoeveel AOW krijg ik uit
Nederland?

U krijgt vanaf uw leeftijd dat u
AOW-gerechtigd ben, na 66 jaar en
vier maanden het basispensioen.
De Sociale Verzekeringsbank (SVB),

de uitvoerder van de AOW, heeft
mogelijk al contact met u gezocht.
Echter omdat u in Duitsland eerst
hebt gewerkt tot kennelijk uw
23ste mist u 14 tot 16 procent.
Uw vrouw van kennelijk de
Duitse nationaliteit heeft volgens
u nooit in Nederland gewerkt of
gewoond. Wellicht geldt voor uw
nieuwe partner nog wel de Duitse
regeling ouderdomsrente. Dat is
de in Duitsland wettelijk geregelde
pensioenverzekering. Zij loopt de
Nederlandse AOW mis. Als u in
Duitsland werkzaam bent geweest
en premie betaald heeft voor de
Duitse AOW, kan er voor u bij
invaliditeit, ouderdom of overlijden
aanspraak bestaan op de Duitse
regeling.

We raden u aan daarover informatie te vragen bij de SVB. Dat kan bij
het bureau buitenland van de SVB
of op internet. Ook kunt uw vrouw
in de Duitse gemeente waar ze
heeft gewoond gegevens over haar
basispensioen opvragen. We nemen
aan dat uw Duitssprekende vrouw
er wel uitkomt.
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Boekwinkel Haagse Tijden wil aan de lezers van onder andere De Oud-Hagenaar de mogelijkheid geven om boeken te kopen
die over Den Haag gaan. Het gaat om zowel historische als eigentijdse verhalen. Uitgeverijen en schrijvers kunnen gebruik
maken van deze digitale boekwinkel.

BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN
BOEKWINKEL MET HISTORISCHE & EIGENTIJDSE HAAGSE VERHALEN

De Hondenkop: Een roman met
twee gezichten
Cornelis M. Netten

De kookschool van oom Iwan
Trudy van der Wees

Op deze plek te staan, een rondgang door Den Haag in gedichten
Gerrit Vennema

Iwan Kriens (1871-1957)
groeide op in Den Haag. Na
enige omzwervingen door
Europa vestigde hij zich
rond 1900 als chef-kok in
Londen, waar hij aan de
wieg stond van de allereerste Engelse kookschool
voor professionals.

Een ongewenst kind van
een prostituee, opgevoed
door een dubieuze
peetmoeder, wordt in
een vijandige omgeving
geen prettig mens. De
vlucht naar een Fries
dorp verandert zijn leven
in positieve zin. Toch
wordt hij achterhaald
door zijn verleden. Laat
u zich door de afloop
van dit fictieve verhaal

30 gedichten die, samen met
de foto’s van Elvin Hage, lezen
als een ontdekkingstocht
langs Haagse locaties. Met
veel verwijzingen naar de geschiedenis van de hofstad.
Den Haag wordt belicht
als stad aan zee, stad van
paleizen, van vrede en recht
en museumstad.
Een boekje voor wandelaars en mijmeraars.

€ 19,95

€ 14,50

Martinus Nijhoff n.v. (1853-2002).
In Martinus Nijhoff n.v.
(1853-2002). Opkomst,
bloei en ondergang van een
boekenimperium vertelt
oud-medewerker Bob Jongschaap nauwgezet, chronologisch en met een rijke
hoeveelheid beeldmateriaal
en anekdotes, het verhaal
van Martinus Nijhoff als
uitgever, boekhandel en
legendarisch antiquariaat.

Verkrijgbaar in de
boekhandel of via www.vantilt.nl

€ 12,50

€ 29,50

Uitgeverij De Nieuwe Haagsche
Verhalen over Den Haag

Zojuist verschenen

De makers van De Oud-Hagenaar zijn in februari 2019 een nieuw initiatief
gestart: De Haagse Tijden. Met deze nieuwe krant hebben de makers een iets
gewijzigde formule gevonden die op een zelfde wijze de mogelijkheid geeft aan
de Hagenaars om hun liefde voor de stad te uiten in mooie verhalen en foto’s.

Bescherming, oorlog en wederopbouw

ISBN: 978-94-6010-087-1
NUR: 693; regionale stadsgeschiedenis
Redactie: Ivar Lingen
Aantal pagina’s: 112
Uitvoering: hardcover, met illustraties
Winkelprijs: € 23,50
Taal: Nederlands

ISBN: 978-94-6010-086-4
NUR: 693; regionale stadsgeschiedenis
Auteur: Henk Ambachtsheer en Corien Glaudemans
Aantal pagina’s: 284
Uitvoering: hardcover, met illustraties
Winkelprijs: € 29,95
Taal: Nederlands

Al in de jaren dertig van de vorige eeuw nam de gemeente Den Haag voorbereidende maatregelen ter bescherming
van de inwoners. Met de oorlogsdreiging aan de landsgrenzen werden ook veel Haagse burgers actief in de Luchtbeschermingsdienst of in de Haagse afdeling van de Vereeniging voor Luchtbescherming.
Op 10 mei 1940 vielen Duitse troepen Nederland binnen en begon de luchtoorlog boven Den Haag. De Haagse
bevolking kreeg niet alleen te maken met Duitse bombardementen, maar ook met die van geallieerde zijde.
Hoewel de bombardementen gedurende de gehele oorlog plaatsvonden, raakte de stad vooral vanaf september 1944
door luchtaanvallen zwaar gehavend. In die maand begon een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de oorlog.
Toen startten de Duitsers vanaf grondgebied in de Haagse regio met de lancering van V2-raketten gericht op
Londen. Mislukte lanceringen en de aanvallen van geallieerde vliegtuigen op V2-locaties zorgden voor de
verwoesting van delen van de stad.

10 jaar De Oud-Hagenaar

Met de wederopbouw van Den Haag eindigt het boek.

Verhalen van de stad gebundeld

Oorlog in de lucht – Den Haag 1940-1945. Bescherming, oorlog en wederopbouw is geschreven door
Henk Ambachtsheer, hoofd Monumentenzorg en Welstand, en Corien Glaudemans, wetenschappelijk medewerker
van het Haags Gemeentearchief.
Dit is een publicatie van de gemeente Den Haag, afdeling Monumentenzorg en Welstand, uitgegeven door
De Nieuwe Haagsche. VOM-reeks 2019, nummer 1

ISBN 978-94-6010-087-1

9 789460 100871

Bescherming, oorlog en wederopbouw

Verhalen van de stad gebundeld

Dit boek is een selectie van verhalen die in de afgelopen tien jaar zijn
gepubliceerd in De Oud-Hagenaar. Het is een poging om dichtbij het ultieme
Haagse gevoel te komen. Het is een document van de stad, voor de stad.

Oorlog in de lucht – Den Haag 1940-1945

Verhalen van de stad gebundeld

Oorlog in de lucht – Den Haag 1940-1945

De Oud-Hagenaar, dé gratis krant voor de Haagse 50-plusser, heeft de afgelopen
tien jaar getracht dat gevoel te vertolken. Met verhalen van schrijvers over
uiteenlopende Haagse onderwerpen: van de Tour de Archipel tot de architect van
Scheveningen en de Schilderswijk, van de geelgroene trams van de HTM tot
uitgaan in Den Haag in de jaren zestig, zeventig en tachtig. Beschreven vanuit
historisch perspectief of vanuit de herinnering.

10 jaar De Oud-Hagenaar

Den Haag heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar geleden. Het oorlogsgeweld heeft duizenden slachtoffers
geëist, de Joodse gemeenschap werd gedecimeerd en vele inwoners doorstonden de Hongerwinter niet. Ook door
de luchtoorlog boven de stad vielen vele doden op Haags grondgebied. De luchtaanvallen, beschietingen, bombardementen, neerstortende vliegtuigen en V2-raketten hebben enorme schade in de stad aangericht en groot menselijk
leed veroorzaakt.

10 jaar De Oud-Hagenaar

‘Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar’, schreef Louis Couperus. Maar wat is het
Haagse gevoel? Hagenaars en Hagenezen vinden het doorgaans lastig om dit
gevoel te beschrijven. We identificeren ons met personen en we adoreren –
of verafschuwen – bouwwerken. Maar het Haagse gevoel is niet in een paar
woorden te vatten.

Oorlog in de lucht
Den Haag 1940-1945
Bescherming, oorlog en wederopbouw

26-03-19 09:58

‘Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar’, schreef Louis Couperus. Maar wat is het
Haagse gevoel? Hagenaars en Hagenezen vinden het doorgaans lastig om dit gevoel te
ISBN 978-94-6010-086-4

beschrijven. We identificeren ons met personen en we adoreren – of verafschuwen –
bouwwerken. Maar het Haagse gevoel is niet in een paar woorden te vatten.

Henk Ambachtsheer
Corien Glaudemans

9 789460 100864

4812838 Omslag Luchtoorlog.indd Alle pagina's

18-03-19 09:20

De Oud-Hagenaar, dé gratis krant voor de Haagse 50-plusser, heeft de afgelopen tien

Door de luchtoorlog boven de stad vielen vele doden op Haags grondgebied.
De luchtaanvallen, beschietingen, bombardementen, neerstortende vliegtuigen en

jaar getracht dat gevoel te vertolken. Met verhalen van schrijvers over uiteenlopende
Haagse onderwerpen: van de Tour de Archipel tot de architect van Scheveningen en de

V2-raketten hebben enorme schade in Den Haag aangericht en groot menselijk leed
veroorzaakt.

Schilderswijk, van de geelgroene trams van de HTM tot uitgaan in Den Haag in de
jaren zestig, zeventig en tachtig. Beschreven vanuit historisch perspectief of vanuit de
herinnering. Dit boek is een selectie van verhalen die in de afgelopen tien jaar zijn
gepubliceerd in De Oud-Hagenaar.

Architect Louis de Wolf 1871-1923

Bureau voor Architectonische en Decoratieve Kunst

Architect Louis de Wolf 1871-1923

Architect Louis de Wolf 1871-1923

Bureau voor Architectonische en
Decoratieve Kunst

Bureau voor Architectonische en Decoratieve Kunst

Peter van Dam

ISBN: 978-94-6010-084-0
Auteur: Peter van Dam
Uitvoering: 168 pagina’s hardcover met
illustraties

Al in de jaren dertig van de vorige eeuw nam de gemeente Den Haag voorbereidende
maatregelen ter bescherming van de inwoners. Met de oorlogsdreiging aan de landsgrenzen werden ook veel Haagse burgers actief in de Luchtbeschermingsdienst of in
de Haagse afdeling van de Vereeniging voor Luchtbescherming.
Op 10 mei 1940 vielen Duitse troepen Nederland binnen en begon de luchtoorlog
boven Den Haag. De Haagse bevolking kreeg niet alleen te maken met Duitse
bombardementen, maar ook met die van geallieerde zijde. Mislukte lanceringen van
V2-raketten en de aanvallen van geallieerde vliegtuigen op V2-locaties zorgden voor
de verwoesting van delen van de stad.
Met de wederopbouw van Den Haag eindigt het boek.

Winkelprijs: € 29,95
Peter van Dam

4809310 Omsl Louis de Wolf.indd 3

18-01-19 13:15

Architect Louis De Wolf was een talentvol architect die het Haagse stadsbeeld

Deze rijk geïllustreerde publicatie is van de gemeente Den Haag, afdeling
Monumentenzorg en Welstand, uitgegeven door De Nieuwe Haagsche.
VOM-reeks 2019, nummer 1

verrijkte met een aantal opvallende gebouwen; met name winkels, woonhuizen en
scholen. Een heel bekend voorbeeld van zijn werk is de Salon de Rafraichissements
in 1903 gebouwd aan Noordeinde 42-44. Met zijn originele interpretatie van de
(Wiener) Sezessionstil is hij een echte Haagse bouwmeester.

Boeken zijn eenvoudig te bestellen: www.denieuwehaagsche.nl
Ook verkrijgbaar in de boekhandel
Advertentie 240x255 april.indd 1

11-04-19 10:39
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In elke editie van De Haagse Tijden stapt autojournalist John Vroom
weer even in een auto die vroeger door Den Haag reed.

Chevrolet Bel Air Sport Coupé (1955)
A
ls ik aan Chevrolet denk,
dan komen
toch altijd de jeugdherinneringen boven
uit de jaren ‘60. In die
tijd profileerde een
geslaagd zakenman
zich door een Amerikaan te rijden. Flinke
slagschepen, waar
nog ruimte voor was
op de wegen en het
ging toen allemaal
niet zo snel, waardoor
de toch wat minder
strakke wegligging
niet zo opviel.

Milieu was nog niet uitgevonden en een benzineverbruik
van 1 op een emmer was blijkbaar ook geen punt. Allemaal
onderdeel van “The American
Dream”. Alles wat toekomst had
was Amerikaans. Op de radio
en de nog schaarse zwart-wit
tv’s met de Dean Martin en
Perry Como Shows. Flitsende
Amerikaanse bakken met die
enorme scherpe vinnen en achterlichten zoals op de Chevrolet
Impala. Banken voorin en veel
leuke meiden met petticoats.
Weet u nog? Ik mocht er graag
naar kijken. Begin jaren ‘50

liep deze Chevrolet Bel Air
Sport Coupé van de band. Het
zag er toen wat beschaafder
uit dan de modellen daarna,
maar toch wel een enorme
hoop auto. Het meest opvallend was en is nog steeds die
grille. Wat een partij chroom
en dat gold trouwens voor de
hele auto. Waar je ook kijkt,
overal randjes en strips die je
tegemoet glimmen. Mooi dat
Chevrolet-logo op de bolling
van de motorkap. Overigens,
onder die enorme motorkap
lag een 8 cilinder 4342cc motor
met 164 pk’s. Zijn top was 165

kilometer per uur. Jawel en 5
meter lang en bijna 2 meter
breed. In 1955 kostte dit model
13.900 gulden en in totaal
werden er 185.562 exemplaren
van geproduceerd. Misschien
komt het ooit nog eens terug,
maar prachtig was die extra
optie van witte vlakken op de
banden. Er zijn in die jaren
heel wat bussen VIM doorheen
gegaan om ze wit te houden,
denk ik. Opvallend in die jaren
was het gebruik van meerdere
lakkleurencombinaties. En dan
dat interieur. Ook enorm en
niet alleen wat ruimte betreft.

Het eerste dat mij opvalt is het
forse formaat stuur, met die
fraai chromen claxonring. Over
ergonomie werd in die tijd
nog niet nagedacht. Een paar
klokken voor je neus en her en
der wat druk- en trekknoppen
voor de standaardfuncties van
licht, ruitenwissers en de choke. En natuurlijk chroom, veel
chroom. En wat dacht u van
het zitmeubilair? Niks zijdelingse steun, gewoon groot en plat
en een beetje verstelbaar naar
voor en achteren. Rijden met
zo’n slagschip was natuurlijk
een kunst apart, zeker in Ne-

derland, want in Amerika heb
je veel lange wegen, waarbij je
weinig hoeft te sturen. Maar in
het Haagse was dat wel even
anders. De Laan van Meerdervoort was nog het meest ideaal,
maar bochten waren een ramp.
Flink overhellen en veel stuurslagen naar links of naar rechts
met weinig gevoel in het stuur
door de enorme stuurbekrachtiging. Maar wat een leven toen,
toch. Heerlijk ongecompliceerd,
denk ik nu.
John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl

Het curieuze café aan het Westeinde
Dit is een reactie op het bericht van Hans Boers
over het curieuze café aan het Westeinde.
Van 1927 tot 1932 heb ik naast
dat café gewoond. Het was in
die tijd een proeflokaal zonder
stoelen of banken. Wij woonden op nummer 254, rechts
van de klokgevels en hadden
een café met een biljard, Mijn
ouders hadden daar voor het
eerst in hun leven een café
geopend, toen nog met een
gehuurde tapvergunning!
Ik ben van 1925 en weet me
nog veel te herinneren, maar
het is duidelijk dat ik van mijn
ouders ook veel informatie
kreeg van de gebeurtenissen in
die tijd...

In het proeflokaal kon men
jenever per maatje kopen,
want zij hadden een volledige
vergunning, maar je kon er niet

zitten. Wij hadden een tapvergunning en mochten alleen per
glas verkopen en hadden wel
stoelen en krukken!
Het zaakje naast ons had het
in de vroege morgen druk met
bouwvakarbeiders, Zij gooiden
hun blauwe theekruikje leeg
in de goot, om er dan een paar
maatjes jenever in te laten gieten door onze buurman.
Bijgaand een foto om te laten
zien hoe het er toen uitzag.
Op de ramen van onze zaak
naast de klokgeveltjes was
duidelijk aangegeven dat er
vergunning was om sterke
drank te mogen verkopen. Dat
was natuurlijk om klanten te
trekken voor een borreltje.
Het meest linkse huis met een

Foto: Van den Heuvel persbureau, collectie Haags Gemeentearchief
klokgevel was van de familie
Grootveld, zij hadden een winkel in tweedehands meubelen.
Ik heb daar veel gespeeld met
leeftijdgenootjes. Leuk was

dat tussen al die oude kasten
verstoppertje te spelen!
Prettig om nog eens aan die tijd
terug te denken. In mijn levensverhaal, dat ik aan het schrijven

ben, ga ik nog meer in op wat er
allemaal gebeurde in die jaren!
Joop van der Velden
jpvel@casema.nl
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Herinneringen aan de waterstokerij

M

ijn naam is Willy Tupker-Koolmoes, jaargang 1939, gewoond hebbende in de Koningstraat. Mijn vader had daar een hengelsportzaak. Mijn herinneringen gaan terug vanaf 1943. Wij hadden een
gezin met 6 kinderen, waarvan ik de jongste was. Maandag was bekend als
de wasdag.
Wanneer mijn moeder ging
wassen werd er al op zondagavond een grote ketel met water
en wasgoed op de kachel gezet.
Mijn vader maakte dan heel
vroeg de kachel aan zodat de
was goed kon weken. Dat was
iedere week een enorm karwei.
Mijn moeder besloot om warm
water te gaan halen bij een waterstokerij bij ons in de buurt.
In de Kemperstraat: dat kostte
wel 1 cent per emmer. Zij liep
dan naar huis met aan iedere
hand een emmer kokend water.
Menig keer kwam ze thuis met
een verbrand been. Ook werd
er warm water gehaald voor
de wekelijkse wasbeurt in de
keuken. Eerst mijn broer in de
teil en daarna mocht ik! Dat
was heel wat emmertjes water
halen. Soms mocht ik met mijn
moeder mee. Het was daar heel
donker en dat vond ik toch wel
spannend. Er was ook een grote
kist waar zuurtjes en ander
snoep in lagen. Ik kreeg altijd
wel iets te snoepen!

waterleidingen werden aangelegd. In die tijd konden alleen
herenboeren, de zeer gegoede
burgerij en de adel een speciaal
waterfornuis aanschaffen. Minder welgestelde huishoudens
moesten het water koken op de
kachel of uit de waterstokerij
halen. In zo’n waterstokerij
werd het water verwarmd met
behulp van een enorme ketel.
Deze werd gestookt met turf
en kolen en kon je daar dus
het warme water kopen in een
emmertje zoals mijn moeder
deed. Grotere hoeveelheden in

een ton van 20 of 30 liter. Zo’n
vat werd afgesloten met een
houten stop waar omheen een
stuk jute was gedaan. Thuis kon
je zo’n ton makkelijk van de
stop ontdoen door aan het stuk
jute te trekken en verbrandde je
vingers niet.
Deze tonnen werden ook wel
thuis bezorgd op een plat handkarretje. De waterstoker werd
hier niet rijk van en verkocht
daarom naast het water ook
allerlei andere artikelen voor in
het huishouden, zoals zeep en

washulpmiddelen (o.a. zeepschaven en zeepkloppertjes).
Ook borstels, bezems, spiritus,
petroleum, turf, briketten, eierkolen, cokes en nog veel meer.
En snoep voor de kinderen.

Met de massale aansluiting
van huishoudens op het gasnet
en de beschikbaarheid van
betaalbare geisers en boilers in
het midden van de 20ste eeuw
verdwenen de laatste waterstokerijen uit het stadsbeeld. De
brandstoffenhandel bleef nog
enige tijd. Deze bedrijfstak is
inmiddels vrijwel uitgestorven.

In begin 2002 waren mijn
vriendin en ik op het idee gekomen om een waterstokerij als
poppenhuismodel in de schaal

1:12 na te bouwen. Mijn vriendin Bep van der Wijngaart-Van
den Berg, een dochter van
kolenhandel Van den Berg op de
Hoe�kade. Met heel veel plezier
hebben wij geprobeerd uit onze
geheugens zoveel mogelijk de
werkelijkheid weer te geven. We
wilden ook echte kolen in deze
mini waterstokerij hebben. Hoe
kom je daar aan? Er bleek in
Meppel nog een kolenhandelaar
te zijn die ook nog gruis had. Ja
gruis, want alles moest 1:12.
In 2016 hebben we de waterstokerij geschonken aan het
streekmuseum van Jan Anderson in Vlaardingen.
Wil Tupker
wiltupker@gmail.com

Waterstokerijen ontstonden
in het midden van de 19de
eeuw toen er in de grote steden

Mijmeringen

BIC-pennen

Ik zal een jaar of 6 geweest zijn toen ik mij bewust werd van de BIC-pen. Een blauwe ballpoint
met een transparante onderkant en een ingenieus drukknopsysteem, waarbij je bovenaan een
transparante punt indrukte, waardoor er aan de zijkant een transparant palletje verscheen.
Door dat weer in te drukken kwam de inktkogel weer terug in de huls. Ik hoef het eigenlijk niet
uit te leggen, want iedereen kent deze ballpoint en nog steeds.
Ik zag hem bij een lokale groenteboer die op een smal blocnotje de bedragen invulde van de
groenteproducten die gekocht
werden. Hij telde ze ook nog op
om aan het eindbedrag te komen,
want dat soort geniale kassa’s
hadden ze nog niet eind jaren
‘50. Deze blauwe BIC-pen had
ook blauwe inkt en ze waren ook
nog leverbaar in zwart, rood en
groen met de bijpassende inkt-

kleur. Wie kent ze niet? Op school
zag ik ze ook al terug, waarbij
leraren veelal gebruik maakten
van de andere BIC-variant. De
smalle dunne transparante pen
met een gekleurde afneembare
dop en een plastic dopje aan
de onderkant dat aangaf welke
kleur inkt de pen bevatte. Zelf natuurlijk ook aan de BIC-pennen,
waarop het prima kauwen was,
wat niet bevorderlijk voor het

uiterlijk van de pen was. Ik zie
die leraren nog daarmee cijfers
noteren in hun cijferboekje en
rode strepen zetten bij de fouten
in de proefwerken. In de loop
der jaren zag je ook meerdere
luxe pennenmerken opkomen
zoals de DOT-driekant, maar
ook BIC werd hipper. Penuitvoeringen in pasteltinten, zoals
roze, lichtblauw en geel en in
�luorescerende tinten en nu nog.

Het interessante is dat er aan
de BIC-pennen zelf sinds 1950
niets is veranderd. Grappig is dat
je deze BIC-pennen, met name
de lange met dop, nog vaak in
beeld ziet op tv, in de hand van
bijvoorbeeld Jeroen Pauw of Welmoed Sijtsma bij Goedemorgen
Nederland. Hoe kom ik hierop,

vraagt u zich wellicht af. Omdat
ik recentelijk in het bezit kwam
van een �luor-gele, -groene en
-roze en met die gele heb ik deze
mijmeringen geschreven. Mooie
herinneringen, toch?
John Vroom (autojournalist)
johnvroom@planet.nl
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Inwisselbaar bij

Wij feliciteren de prijswinnaars:
1. Lydia Olivier te Nootdorp
2. Didi Zeegers te Den Haag
3. Gerard Stam te Rijswijk
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RAAD HET WOORD

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
prijswinnaars
bekendgemaakt
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Horizontaal
1. kraak
22 of diefstal;
23 7. reptiel;
2412. verfrissing; 13.
25 geliefde van
26 Julia; 14. sterk ijzerhoudende
27 grondsoort;
15. gouverneur-generaal (a�k.); 17. spijskaart; 19. groot binnenwater; 21. xenon (scheik. a�k.); 22. vlug;
28
29
30
31
32
24. iemand die niets uitvoert; 27. Baskische afscheidingsbeweging; 28. Engelse universiteitsstad; 30. Trans Europa
Expres (a�k.); 31.33onnozel persoon;
32. ijshockeyschijf;
37. bloeiwijze; 38. bestuurder
34
35
36 33. bovendien; 35. belhamel;
37
van een vliegtuig; 41. oogholte; 42. volksopstand; 44. trip (tocht); 46 onbewoonbare woning; 47. woonplaats; 48.
38
39
40
41
42
43
belastingterm; 49. regenboogvlies van het oog; 50. dagbladwezen; 52. kampeerverblijf; 54. Japans automerk; 56.
46
vaatwerk; 58. plaats in44België; 61. godin45van de dageraad; 62. dameskleed;
64. scheerlijn (touw); 65. uitvinder van
de telefoon;
67.
pulverig;
68.
uniforme
artikelcodering
(a�k.);
70.
toespraak;
72. deel
van zitvlak; 73. schildergerei;
47
48
49
76. kleur (Engels); 77. loo�boom; 78. soort groente; 79. Egyptische havenstad; 81. neon (scheik. a�k.); 82. afgemat;
50
51
83. erwtensoep; 84. vertragingstoestel;
86. plaatselijke taal; 87. 52
Nederlandse53�ilosoof en theoloog.
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Sudoku B
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U moet weer op zoek naar de cijfers in de grijze vakjes van de twee Sudoku’s.
De vakjes staan op willekeurige plekken in de diagrammen, de cijfers die daarin thuishoren moet u gebruiken voor uw inzending.
Sudoku A
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Verticaal
61
62
63
64
1. medische verrichting
(operatie); 2. bescherming
bevolking (a�k.);
3. mannetjesschaap;
4. stand der edelen; 5. bagagedrager;
6. koningin-regentes; 677. bijensoort; 8. plaats in68Zeeland; 9.69roem; 10. titel
(a�k.); 11.71 deel van stereo-in65
66
70
stallatie; 16. opening (bres); 18. voordeel (baat); 20. lidwoord; 21. modern pepmiddel (a�k.); 23. Europeaan; 25.
73
74
76
deel72van jaar; 26. vruchtenbrij;
27. Europese munt; 29.
zeer koud gebied; 32.75al de partijen
van een meerstemmig
muziekstuk;
34.
herkauwer;
36.
scheldnaam
voor
Hollander;
37.
arbeidsplaatsenovereenkomst
77
78
79
80
81 (a�k.); 39. inleidend
muziekje; 40. pauselijke driekroon; 42. groot muziekinstrument; 43. groep van voorname mensen; 45. sluiskolk;
83
84
85
46. huisdier; 51.82wandversiering; 53. visgerei;
54. sufferd (piekeraar); 55. aanmoedigingskreet;
56. jong dier; 57.
deel86van een jas; 59. telwoord; 60. gekookte meelballetjes; 62. rechtsgeleerde;
63. medemens; 66. vordering; 67.
87
schuw dier; 69. channel service unit (a�k.); 71. naaldboom; 73. afwezigheid van twist (pais); 74. deel van gebit; 75.
aanduiding van biljoenvoud; 78. aardkluit; 80. telwoord; 82. familielid; 85. lengtemaat (a�k.).
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HAAGSE VLOERCENTER
• NIEUWE VLOER NODIG? KEUZE UIT MEER DAN 1000+ KLEUREN
• OUDE VLOER VERWIJDEREN EN AFVOEREN!
• GRATIS BEZORGEN & LEGGEN!
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
TRAPPENSTOFFERING • TRAPPENRENOVATIE • LAMINAAT • PVC • VINYL • TAPIJT • EGALISEREN

WEIMARSTRAAT 212 • 2562 HP DEN HAAG • 070 - 369 56 90
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Veel puzzelplezier!
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KADOBON

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 2
augustus.

Onder de inzenders verloten we wederom drie waardebonnen van 15, 10 en 5 euro, te besteden bij Com-
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Puzzelt u mee?
In elke editie van De Haagse Tijden kunt u drie verschillende puzzels maken. In de eerste puzzel wordt
u gevraagd het woord te raden dat is uitgebeeld. In de
tweede puzzel moet u de Sudoku-opgave oplossen. De
derde puzzel is een kruiswoordpuzzel. Hier volgen de
juiste antwoorden van de vorige krant. Woordraadsel:
uitsmijter. Sudoku: 9-8. Kruiswoordpuzzel: scholekster.
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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.

Vraag naar de mogelijkheden.
W: www.deontzorgcentrale.nl T: 0174-768888 E: info@deontzorgcentrale.nl
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DÉ GRATIS SPAAR- EN BETAALPAS
VAN DEN HAAG EN OMGEVING
Boodschappen

Kleding & Accessoires

Vrije tijd & Uitgaan

Horeca

SPAAR VOOR KORTINGEN EN STEUN DE

LOKALE ONDERNEMERS!
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.

2-4 AUGUSTUS: MILAN SUMMER FESTIVAL
Multicultureel festival op de velden van het Zuiderpark!
Laat je verassen met een diverse programmering op het gebied van eten, muziek, dans, kunst, sport & gezondheid.
Van Nederlands tot Hindoestaans, van Caribisch tot Indisch! Het grensoverschrijdende festival slaat al jaren een
brug tussen de diverse culturen die ons land rijk is. Kom gezellig langs, het eerste uur is GRATIS.
2 augustus: 16:00 - 23:00 uur | 3 augustus: 14:00 - 23:00 uur | 4 augustus: 13:00 - 23:00 uur

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

De Hofpas is een initiatief van De Volharding en Florence.

www.dehofpas.nl

