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sokkelbeelden

Eventjes
“Je gaat het pas zien als je het door
hebt,” zei Cruyff en dat geldt ook voor
de beelden van Auke de Vries. Vaak kijk
je er overheen of dwars doorheen. Zijn
grillige constructies hangen zomaar
ergens in de lucht, of worden losjes op
de grond geparkeerd. Nooit worden ze
op een voetstuk gezet. Behalve hier
dus bij het Haagse stadhuis. Elk kunstwerk van de openbare ‘Beeldengalerij’
wordt nu eenmaal op een ovale sokkel
gehesen.
Gelukkig kwam Stefanie voorbij met
een klok die stilstond. De twee wijzers
vallen precies samen op twaalf uur.
En laat het beeld van Auke nu ook een
toppunt aanwijzen! Dat kan toch geen
toeval zijn? Het mathematische lijnenspel van het stadhuis wordt wel flink
gerelativeerd door Auke’s verfrommelde rots. En eigenlijk kan die pijl, net
als de politiek, ook alle windrichtingen
uitwaaien. Maar op dit moment ligt de
bal stil. Eventjes is er evenwicht.
Alle beelden van Auke de Vries, en hij
heeft er talloos veel gemaakt, zijn zonder titel. U moet dus zelf ook aan de
slag. Buig en frommel eens met eigen
ogen mee. Ga lekker doe-het-zelven
op Auke’s grote overzichtstentoonstelling in Beelden aan Zee. Stefanie gaat
beslist, heeft ze al gezegd.
Hendrik van Leeuwen
Beeldend kunstenaar

Stefanie Moormoidjojo (met
klok) bij het sokkelbeeld van
Auke Vries. | Foto’s: hndrk

Bij Stroom is een gidsje van de veertig
sokkelbeelden in de Haagse binnenstad
verkrijgbaar. Meer informatie: www.stroom.nl
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Snel Fietsen Valeriusstraat
Dé winkel voor de sportieve fietser
Ook voor reparatie en onderhoud

EXPERIENCE S T O R E

Uw Snel fiets - maatwerk - handwerk

SONOS is het Home Sound System dat alle kamers van je huis vult met
perfect klinkende muziek, films en TV. Stream via Wifi en geniet van intens
en sensationeel geluid. Kom naar onze SONOS Experience Store voor

Laat u verrassen door het aanbod van:
unieke fietsen - kleding en accessoires

een demonstratie. Alle SONOS producten zijn uit voorraad leverbaar.
Ervaar de prachtige geluidskwaliteit en laat u voorlichten door een van
onze specialisten.

Kom snel naar Snel!
Sinds 1938 in Utrecht
Nu ook in Den Haag
070 - 737 13 72
www.snelfietsen.nl

de Vries elektro
Emmastraat 10 Rijswijk
t. 070 390 05 05

www.devrieselektro.nl
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Terrassen
Turfmarkt
in de knel

commentaar

Zwemmen moet
weer leuk worden
MEISJES PLAGEN in het zwembad
is een oud verschijnsel. Het bestaat
al sinds de opkomst van het
gemengd zwemmen in de jaren
zestig van de vorige eeuw. Vóór die
tijd zwom Nederland vrijwel altijd
gescheiden. Ook in het oude
openluchtbad in het Zuiderpark, dat
daartoe in twee helften was
verdeeld. De plek van dat reusachtige zwembad wordt nu ingenomen
door een recreatief complex met
daarin onder meer een overdekt
zwembad, naar het model van de
baden op huisjesparken.
HET IS EEN MOOIE en populaire
gemeentelijke voorziening. Maar de
sfeer en meer worden verziekt door
baldadige jongens, vaak met een
migratieachtergrond, zoals dat
tegenwoordig heet. Meisjes plagen
is intimidatie geworden en soms
zelfs bijna aanranding. De problemen zijn niet nieuw. Ze kwamen
eerder voor in het Tikibad in
Wassenaar en zijn daar bedwongen
door streng toezicht, al gaat het er
zo nu en dan toch nog mis.
HET LIJKT ER STERK OP dat de
leiding van het Zuiderparkbad te
lang te weinig heeft gedaan. De
problemen namen hand over hand
toe en leidden vorige week tot een
brandbrief van een anonieme
medewerker. Dat epistel ontspoort
hier en daar in zijn afkeer van de
allochtone medemens. Maar als
signaal dient deze noodkreet serieus
te worden genomen. Dat deed
verantwoordelijk wethouder Rabin
Baldewsingh aanvankelijk maar
half. Anoniem, dus het klopt
waarschijnlijk niet, redeneerde hij
met onnavolgbare logica.
MAAR UITEINDELIJK kan ook de
wethouder niet ontkennen dat er
van alles mis is. In een mededeling
aan de gemeenteraad van deze week
moet de briefschrijver het nog wel
even ontgelden, want niet alle
zwembadmedewerkers zijn het met
de noodkreet eens. Maar Baldewsingh komt uiteindelijk toch met
een reeks stevige maatregelen, zoals
legitimatieplicht, beveiligers,
camera’s, kortom: zero tolerance.
DAT HET EERST uit de hand moet
lopen en dat een breekijzer nodig
was in de vorm van een brandbrief,
kan de gemeente zich aanrekenen.
Er waren al eerder signalen over
organisatorische misstanden bij dit
en andere zwembaden én er waren
klachten van het publiek. Terecht
laat Baldewsingh nog nader
onderzoek doen om alle problemen
in kaart te brengen. Zowel de
personeelsleden als de zwembadbezoekers van goede wil hebben daar
recht op. En op ontspanning in het
water.

HERMAN ROSENBERG
Zie verder: pagina 7
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Door Herman Rosenberg

Directrice Lisette Mattaar bij het Humanity House aan de Prinsengracht. | Foto: DHC/Sebastiaan Boot

Museum Vrede en Recht te duur

Toekomst Humanity
House onzeker
Een speciaal museum voor
Vrede en Recht gaat er niet
komen. De grote wens van het
stadsbestuur is toch te duur.
Dat laat de gemeente weten.
Daarmee houdt ook de financiële steun voor het Humanity
House op. Directrice Lisette
Mattaar: “Dit voelt heel
tegenstrijdig.”
Door Mieke van Dixhoorn

Een museum voor Vrede en Recht
moest er komen, want dat past bij
Den Haag. Eigenlijk is ook iedereen
voorstander. Maar het is te duur, besloot de gemeente na het onderzoeken van twee verschillende varianten. Van een locatie in het Joegoslavië-tribunaal ter waarde van ruim 46
miljoen euro ging het al naar een
pand in het Museumkwartier voor
22 miljoen euro. “Maar dat geld is er
nu gewoon niet,” legt een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Saskia Bruines (D66) uit.
Het Humanity House, een museum en debatcentrum, was een van de
voortrekkers van het plan voor een
speciaal museum. Het plan was ook
om er in op te gaan. Directrice Lisette Mattaar: “Het is jammer, maar ik
respecteer de keuze.” Mattaar en
haar team zitten nu wel in een lastig
parket, want zonder het nieuwe museum houdt ook de financiële steun
voor het Humanity House vanuit de
gemeente op. Tot 2016 werd het museum door de gemeente gefinancierd. Maar een aanvraag voor een
kunstsubsidie werd afgewezen. “We
passen niet in één hokje. Dat maakt
ons interessant, maar breekt ons nu
op.” De subsidie werd in 2017 nog gerekt, in afwachting van het nieuwe
museum. Maar nu die deur dicht is,
zegt Mattaar: “Het risico bestaat nu
dat Den Haag straks én geen Vredesmuseum én geen Humanity House
heeft.” De gemeente looft nu 2 ton
uit voor ideeën uit de stad voor een
Vrede en Recht-platform.
Kaartjes
Dat, terwijl het juist goed gaat in het
pand aan de Prinsengracht naast het
Paard. Begin 2017 vernieuwde het
team nog de vaste tentoonstelling
met interactieve levensverhalen van
acht vluchtelingen. Daardoor verdubbelde de bezoekerstijd van het
museum. In 2016 verkocht het museum 40.000 kaartjes. “Het gaat fan-

tastisch,” bevestigt de directrice.
“Dagelijks krijgen we de erkenning
voor ons succes. En toch krijgen we
weinig steun vanuit de stad. Het
voelt heel tegenstrijdig. Ik denk wel
eens: we hadden zomaar het troetelkindje van de gemeente kunnen
zijn.”
Maar nu de beslissing er is kan de
knop om. Het Humanity Houseteam onderzoekt alle mogelijkheden
om het werk te kunnen blijven doen.
“Op een of andere manier.” Om te
kunnen blijven bestaan in de huidige
vorm is drie ton per jaar nodig. Er
komt ook veel eigen geld binnen via
zaalverhuur en kaartverkoop. Een
rol in het platform dat de gemeente
wil zien, ziet Mattaar als ‘beter dan
niets’. Maar het is een functie die het
Humanity House al vervult.
Nu is ze vooral druk met elders
fondsenwerven: “Verschillende partijen willen projecten financieren.
Maar of we het hele pakket in de

‘We hadden ook
het troetelkindje
van de gemeente
kunnen zijn’
lucht kunnen houden is de vraag.
Fondsen vragen ook of de gemeente
je steunt. Dat is een soort basis: de
stad vindt het belangrijk.” Een andere optie is een vergaande strategische
samenwerking, bijvoorbeeld met
het instituut Clingendael. “Denktanks hebben vaak te weinig contact
met publiek. Clingendael wil dat
contact ook graag, de dialoog. We kijken nu hoe we krachten zouden kunnen bundelen. We zouden elkaar
enorm kunnen aanvullen.” Andere
ijzers in het vuur zijn er ook. Maar
dat zou kunnen betekenen dat het
Humanity House minder Haags
wordt. “We praten ook met partijen
zoals StayHuman, een initiatief om
in Nederland meer begrip te krijgen
voor vluchtelingen en tegen polarisatie. Ze vragen of wij dat willen coördineren. Heel leuk, maar onze
Haagse basis zou weg kunnen vallen.” Mattaar wil in juni de knoop
doorhakken over de toekomst.

Twee van de drie terrassen op de
Turfmarkt moeten wijken voor de
bouw van het cultuurcomplex
OCC. Er is ruimte nodig voor een
grote bouwkraan.
Dat staat in een rapportage van wethouder Joris Wijsmuller (HSP, cultuur). Langs de lange zijgevel van het
stadhuis bevinden zich terrassen van
Stadsbrasserie De Ooievaer (op de
hoek), Café Van Beek en Italiaans
restaurant Sapore. Het terras van
Sapore moet begin juni wijken voor
een torenkraan die het voornaamste
takelwerk gedurende de bouw van
het nieuwe complex uitvoert. Van
Beek heeft nog respijt tot 1 oktober,
maar moet de stoeltjes en tafeltjes
dan inpakken. De Ooievaer heeft geluk. Zijn terras kan ‘hoogstwaarschijnlijk’ blijven, ‘mogelijk in een
iets aangepaste afmeting/vorm’. Er
zal nog nader overleg met de ondernemers worden gevoerd.
Uit de rapportage van Wijsmuller
blijkt verder dat met het Residentie

Orkest en het Nederlands Dans Theater, die officieel akkkoord zijn gegaan
met het OCC-ontwerp, toch nog wordt
gediscussieerd over de akoestiek van
de zalen en over de logistiek. Er zijn
twijfels geuit over de breedte van gangen en trappenhuizen en de plaatsing
van liften. Bouwer Cadanz maakt nu
een ‘simulatie van de logistieke’ stromen, die duidelijk moet maken of het
gebouw werkelijk grote drukte aankan. Dat speelt bijvoorbeeld wanneer
orkest en dansgezelschap gelijktijdig
optreden. Deze discussiepunten moeten voor juni zijn opgelost.
Tegelijk kijken experts nog naar
een aantal meningsverschillen over
kosten die zijn gerezen tussen de gemeente en Cadanz. Onafhankelijk
expert Eric Gerritsen rekent nog het
bedrijfsplan door. Uit zijn ‘second
opinion’ moet blijken of het kostbare complex, waarin ook het Koninklijk Conservatorium zijn intrek
neemt, na aanloopverliezen inderdaad goed te exploiteren is, zoals B en
W tot nu toe volhouden. Het OCC
moet in de zomer van 2020 klaar
zijn.

Op de bouwplaats naast het stadhuis zijn de voorbereidende werkzaamheden begonnen. | Foto: DHC/Sebastiaan Boot
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Exclusieve
brilmode

Hoogstraat 37
2513 AP Den Haag
www.hofstede-optiek.nl
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stadsmens

‘Veertig procent van de leerlingen
op basisscholen schrijft belabberd’
“Schrijven moet blijven.” Charlotte
Servatius zou het liefst met haar vuist
op tafel slaan om haar boodschap
kracht bij te zetten. De schrijfpedagoog
en grafoloog die met het bureau SchrijvenEnZo leerkrachten en kinderen begeleidt, ziet met lede ogen aan dat het
onderwijs minder aandacht besteedt
aan het schrijven. “Na groep vijf krijgen
kinderen geen schrijfles meer. Onderzoeken hebben inmiddels uitgewezen
dat op basisscholen veertig procent van
de leerlingen belabberd schrijft.”
Blokletters hebben niet haar voorkeur. “Ik ben heel erg voor verbindend
schrijven: op logische wijze en met souplesse de ene letter met de andere verbinden. Het voordeel daarvan is dat je
het tempo kunt opvoeren. En dat is belangrijk voor het voortgezet onderwijs.
Na de basisschool moet je vlot kunnen schrijven. Kan een kind dat tempo
niet bijhouden, dan loopt het vast;
het verbonden schrift is te weinig geoefend. Als het schrijven te langzaam
gaat, zal een kind gemakkelijker naar
een ‘tablet’ grijpen. Een tablet, daar is
niets op tegen, maar dan wel als aanvulling op het leerproces, het moet niet in
de plaats van schrijven komen.”
Het ‘schrijven moet blijven’ leeft ook

Charlotte Servatius: ‘Schrijven activeert en stimuleert de hersenen van
kinderen.’ | Foto: Thomas Vahé

sterk bij haar collega’s met wie zij vorige week in Utrecht bijeen was op een
feest- en studiedag van de Stichting
voor Schrijfpedagogische Hulp Instituut Haenen-van der Hout. Ook Duitse
collega’s waren aanwezig. Die dag werd
gevierd dat de in 1989 overleden Cor

Haenen-van der Hout dertig jaar geleden haar instituut oprichtte. Naast haar
praktijk is Charlotte Servatius ook actief
bij een overkoepelend aanspreekpunt
(www.handschriftontwikkeling.nl) om
onder anderen leerkrachten te informeren over hoe zij kinderen beter kunnen

begeleiden. Het schrijven is voor de
ontwikkeling van het kind van belang,
stelt de schrijfpedagoog: “Het activeert
en stimuleert de hersenen van kinderen, waardoor de rechter- en linkerhersenhelft worden getraind om samen
te werken. Het gaat niet alleen om het
produceren van letters en woorden. Bij
het schrijven leer je dieper na te denken. Je leert ook te plannen en te organiseren, want je moet rekening houden
met de indeling van de tekst op het papier. Waar is de kantlijn bijvoorbeeld?
Of hoeveel ruimte laat ik tussen de ene
en de andere regel? Op een tablet gaat
dat automatisch.”
Over haar werk zegt ze: “Als schrijfpedagoog signaleer je wat een kind
nodig heeft. Een signaal kan zijn dat
de fijne motoriek nog niet voldoende
ontwikkeld is. Het kan ook liggen aan
ruimtelijke oriëntatie. Een kind weet
dan onvoldoende van de richting van
letters. Het kan slecht onderscheiden wat onder, boven, links, rechts of
schuin omhoog is.” In januari kwam
een jongetje in haar praktijk dat zich
nog niet ruimtelijk kon oriënteren. “Er
was geen ruimte tussen de woorden
en de letters dansten. Ik heb allerlei
oefeningen met hem gedaan, zoals

schrijfbewegingen, en heb hem daarna
de letters langzaam laten verbinden.
In vier maanden tijd is zijn handschrift
veranderd van chaotisch in geconcentreerd en leesbaar.”
Met een collega maakt zij tegenwoordig studie van handschriften van
kinderen in combinatie met tekeningen. Ze toont een tekst en een tekening
van een 8-jarig Brits meisje. Die werden
naar een Nederlandse schrijfpedagoog
gestuurd door de leerkracht van het
meisje die haar ‘zo stil vindt in de klas’.
Charlotte Servatius: “Uit haar handschrift halen wij dat zij erg volwassen is
voor haar leeftijd. Dat kun je ook aan de
boom zien die zij tekende. Die is stevig
geaard en breed vertakt. Er speelt zich
veel af in het hoofd van het kind. Na
alles te hebben bestudeerd, komen we
tot de conclusie dat het meisje niet de
ruimte krijgt om te zijn wie ze wil zijn.
Zij wordt overvraagd. Het meisje doet
het allemaal, maar het blokkeert haar
ook. Je kunt zoveel halen uit een handschrift en een tekening van een kind.
Wij gaan er lezingen over geven.”
Joke Korving
Informatie: www.schrijven-enzo.nl
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RESTAU R A N T

Taverne Meer en Bosch, een fraai
gerestaureerde duinboerderij,
hét restaurant voor
wijnliefhebbers, waar uit eten
gaan nog echt tafelen is.
Naast à la carte serveren wij
ook steeds wisselende,
aantrekkelijk geprijsde menu’s.

bezoek ons op

www.meerenbosch.nl

7 dagen per week geopend voor
lunch en diner.

TAVERNE MEER EN BOSCH
Heliotrooplaan 5
2555 MA Den Haag (Kijkduin)
tel. 070 325 77 48
info@meerenbosch.nl
Ruime parkeergelegenheid

Locatie: Paard, Prinsegracht 12, 2512GA, Den Haag
Toegang: Gratis (reserveer via humanityhouse.org)

Ook voor receptie of party

Een programma in samenwerking met:
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Politiek worstelt nog met uitbreidingsplan

Madurodam wil bomen compenseren
Madurodam is bereid ook
buiten het eigen terrein bomen
te laten planten als compensatie voor de strook groen die het
graag wil inlijven. De miniatuurstad hoopt op een snel
besluit van de gemeente, maar
het plan ligt politiek gevoelig.
Door Herman Rosenberg

Om zijn uitbreidingsplan acceptabeler te maken wil Madurodam extra
inspanningen doen. Directeur Joris
van Dijk heeft dat de gemeenteraadsleden die zich met het dossier bezighouden laten weten. De miniatuurstad is bereid bomen toe te voegen
in en bij de tramlus en op het talud
van de Teldersweg/Hubertusviaduct.
Daarnaast komen er bomen te staan
op het voorplein en verfraait en ‘vergroent’ Madurodam de stroken langs
zijn hekken aan de Teldersweg en de
Haringkade. “We doen heel veel. We
hopen uiteraard op een positief besluit van B en W en de raad,” is het enige dat Van Dijk er nu over kwijt wil.

Het nieuwe, groene voorplein van Madurodam. | Artist’s impression:
Madurodam

Vooralsnog lijkt het niet voldoende om
een comfortabele raadsmeerderheid
te halen. GroenLinks en collegepartij
HSP zijn mordicus tegen het opofferen
van de 0,7 hectare van de Scheveningse Bosjes. “Madurodam is belangrijk
voor Den Haag, maar het groen is dat

ook. Wie daaraan komt tast de ziel van
de stad aan,” zegt HSP’er Gerwin van
Vulpen. De SP is ook kritisch. “Ik denk
dat ze beter goed kunnen gaan nadenken over een oplossing voor de lange
termijn; het langzaam opeten van het
weinige bos en duin dat we nog heb-

ben is niet de oplossing,” zegt raadslid
Aisha Akhiat. De PvdA houdt zich nog
op de vlakte. “Wij wachten vol spanning op een standpunt van het college van B en W,” zegt fractievoorzitter
Martijn Balster.
Daartegenover staat een rechtsliberaal blok dat de miniatuurstad
wél haar zin wil geven. VVD, CDA
en PVV zijn voorstander van een
uitbreiding. Maar ook D66 is gematigd positief. “Ik waardeer het dat
Madurodam met extra informatie
is gekomen. We moeten nu alle feiten naast elkaar zetten en een afweging maken,” zegt fractievoorzitter
Robert van Asten. Groep de Mos/Ouderenpartij is er nog niet uit, maar
laat doorschemeren dat er mogelijk
zaken zijn te doen. “Laat het college
nu eerst maar eens met iets komen,”
aldus raadslid Arjen Dubbelaar.
Madurodam vindt zelf dat het zijn
critici al heel ver tegemoet is gekomen. Tot twee keer toe is het in te lijven stuk van de Scheveningse Bosjes
verkleind. Bovendien is over het laatste plan overeenstemming bereikt
met een aantal bewonersorganisaties
en met de Algemene Vereniging voor

Natuurbescherming (AVN Den Haag).
Maar een aantal omwonenden, de Bomenstichting Den Haag en de ‘Denktank Scheveningse Bosjes’ zijn tegen.
Politieke crisis
Duidelijk is dat iedereen – Madurodam, de politiek én de omwonenden – met smart op een afweging en
standpunt van het college van B en
W wachten. Uit de hele voorgeschiedenis blijkt dat het stadsbestuur en in
elk geval de wethouders Revis (VVD,
stadsontwikkeling) en Klein (CDA,
economie) Madurodam de gevraagde
ruimte willen gunnen. De attractie is
nu eenmaal van groot toeristisch belang. Maar de onverwacht felle tegenstand uit de omliggende wijken heeft
tot vertraging geleid. In theorie zou de
uitbreiding door de raad kunnen worden gesleept door de ‘Lego-coalitie’ –
de partijen die eerder akkoord gingen
met de omstreden transactie achter
het Legoland-plan - maar dat zou een
nieuwe politieke crisis tot gevolg hebben. De verwachting is nu dat B en W
het uitbreidingsplan halverwege mei
bespreken, zodat de raad nog voor de
zomer een besluit kan nemen.

Venduehuis
veilt container
Keith Haring
Het Venduehuis der Notarissen veilt op 16 mei een verloren gewaand werk
van de Amerikaanse kunstenaar Keith Haring (1958-1990). Het gaat om een
12,5 meter lange zeecontainer, die Haring in 1987 in het Belgische Knokke
beschilderde. Hij maakte een speels zeegezicht in rood en zwart dat is opgedragen aan de Channel Surf Club. Later verdween de container uit het zicht
om in 2009 te worden opgespoord door een Belgisch museum. Op de kijkdagen van de veiling (11-15 mei) is op de binnenplaats van het Venduehuis een
door studenten gemaakte replica van de schildering van Haring te zien. Op
12 mei organiseert het veilinghuis een excursie voor belangstellenden naar
Werkendam, waar de container nu staat. De richtprijs op de veiling is 1,5 tot
2 miljoen euro.
| Foto: Venduehuis

Beslissing komst
Legoland vertraagd
Het blijft nog even spannend of er ook echt een Legoland Discovery Centre
komt in Scheveningen. De definitieve beslissing van eigenaar Merlin Entertainment komt pas in juni. Dat schrijven wethouders Boudewijn Revis
(VVD, stadsontwikkeling kerngebieden) en Karsten Klein (CDA, stedelijke
economie) in een brief aan de gemeenteraad. Zowel de aandeelhouders als
de raad van bestuur van het bedrijf moeten het besluit goedkeuren. Eerder hadden de wethouders gezegd dat Merlin al in april zou beslissen of zij
wel of niet de attractie wilden vestigen in Den Haag. Dat was eveneens de
verklaring waarom het besluit in februari zo snel door de gemeenteraad
werd gejaagd. Het leidde tot een flinke coalitiecrisis. Volgens de wethouders
heeft de vertraging geen gevolgen voor de planning. In het vierde kwartaal
moet de sloop van het Vitalizee-pand beginnen, in mei 2019 zou het park
open moeten gaan.
Tegenstanders van Legoland, en dan vooral van de deal die de gemeente
sloot met onder andere gokbedrijven Hommerson en Sir Winston, zijn niet
blij met de vertraging, maar ze zijn zeker ook niet verrast. Bülent Aydin
(PvdA): ‘Er was toch haast geboden?’ Tot er nieuwe feiten boven tafel komen zullen partijen die de deal liever ontbonden zien echter geen nieuw
debat aanvragen in de gemeenteraad. Vanuit verschillende hoeken wordt
ondertussen goed gekeken naar de overeenkomst die de gemeente heeft
gesloten.

advertentie

Frederik Hendriklaan 236
2582 BM Den Haag
Telefoon 070 328 12 62
E-mail info@elitemode.nl

EEN GREEP UIT ONZE TOPMERKEN:
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terugblik

foto’s uit het haags gemeentearchief

Grenadiers en Jagers
‘Op 2 augustus zullen de korp. en minderen van het reg. Gren. en jagers ter
gelegenheid van den verjaardag van
H.M. de Koningin-Regentes worden
onthaald op bier, sigaren en een extra
maaltijd,’ meldde De Telegraaf op 31
juli 1894. De krant schreef over de festiviteiten rond het 65-jarig bestaan van
het regiment Grenadiers en Jagers. Ter
gelegenheid van dit jubileum kregen de
korporaal en zijn mannen een verjaardagsmaaltijd van koningin Emma.
Sinds de oprichting van de afdeling
Grenadiers en van de twee bataljons Jagers door koning Willem I in 1829 was
het regiment in Den Haag gelegerd,
omdat de soldaten ‘onder het oog des
Konings’ hun dienst moesten vervullen.
Grenadiers waren al sinds de zeventiende eeuw als granaatwerpers
in dienst van het leger. Jagers waren
van oorsprong zelfstandig opererende
scherpschutters die verkenningen
uitvoerden en beveiligingstaken op
zich namen. Nog geen twee jaar na de
oprichting van het regiment kreeg het
te maken met een oproer in Brussel
gericht tegen koning Willem I en namen de soldaten deel aan de Tiendaagse
Veldtocht in België. Daar bleef het niet
bij. Het regiment verdedigde tot 1839,
toen de Belgische afscheiding van Nederland een feit werd, de huidige zuidgrens van Nederland.
Nadat België onafhankelijk was ge-

worden, werden de vijf op de Belgen
veroverde kanonnen omgesmolten tot
‘Metalen Kruizen’. Deze onderscheiding werd uitgereikt aan iedereen die
aan de Tiendaagse Veldtocht had meegedaan.
Deze foto van 8 juli 1904 laat de
feestelijke herdenking van het 75-jarig
bestaan van de Grenadiers en Jagers
zien. De viering vond plaats in de Oranjekazerne aan de Mauritskade. Tien
jaar later brak de Eerste Wereldoorlog
uit. De Grenadiers en Jagers werden in
de oorlogsjaren alleen in en rond Den
Haag ingezet om regeringsgebouwen
en paleizen te bewaken, spoorbanen te
beveiligen en Britse geïnterneerde soldaten op te vangen en te bewaken.
Na de demobilisatie in 1918 heerste
in heel Europa een revolutionaire
stemming. In Nederland gingen zelfs
stemmen op om het koningschap af
te schaffen. Reden voor de Grenadiers
en Jagers in Den Haag om van zich te
laten horen. Zij brachten een huldiging
en trouwbetuiging aan het Huis van
Oranje door op 18 november 1918 op
het Malieveld de koets met daarin koningin Wilhelmina en koningin-moeder Emma eigenhandig, en dus zonder
paarden, langs de opgestelde troepen
en buurtverenigingen voort te trekken.
Tijdens de mobilisatie van 1939-1940
speelden de Grenadiers en Jagers weer
een belangrijke rol. In de meidagen van
1940 leverde het regiment tegen de

Feestelijke herdenking van het 75-jarig bestaan van het regiment
Grenadiers en Jagers. Versiering van de Oranjekazerne, 8 juli 1904. | Foto:
Visser van Weeren jr.

In Nederland
gingen zelfs
stemmen op om
het koningschap af
te schaffen
Duitse bezetter zware gevechten in de
Haagse regio en bij de herovering van de
vliegvelden Ypenburg en Ockenburg.
Tijdens deze strijd sneuvelden maar
liefst 208 militairen van de Grenadiers

en Jagers. Dankzij het moedige optreden kon koningin Wilhelmina naar
Londen vluchten.
Op 6 oktober 1951 werd aan de
Hofweg het monument ‘Grenadiers
en Jagers’ van beeldhouwer Dirk Bus
onthuld. Het beeld was een schenking
van de inwoners van Den Haag aan de
militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden uit dankbaarheid
voor hun optreden in de oorlogsjaren.
In 1964 is het beeldhouwwerk verplaatst naar de Johan de Wittlaan. Op
10 mei 2010 kreeg het een nieuwe en
ook terechte plek aan het Böttgerwater
in Ypenburg. Het Böttgerwater is vernoemd naar kapitein Wilhelm Böttger,

de onverschrokken commandant van
de derde compagnie Grenadiers.
Op en rond het voormalige vliegveld
Ypenburg zijn inmiddels woningen
gebouwd en ook andere straten hebben
namen gekregen van gesneuvelde Grenadiers en Jagers.
Het monument in Ypenburg is geadopteerd door groep zeven van Basisschool De Startbaan. Sinds 2010 vindt
er bij het monument in Ypenburg op 10
mei jaarlijks een herdenking plaats.
Het regiment Grenadiers en Jagers
kreeg in 1948 de ‘Garde-status’: ze werden een garderegiment. Dit betekent
dat de militairen geregeld ook ceremoniële diensten vervullen, zoals bij
officiële bezoeken van staatshoofden.
Hiervoor kregen ze een ceremonieel tenue. Thans is het Garderegiment onderdeel van de Luchtmobiele Brigade van
de Koninklijke Luchtmacht en neemt
deel aan internationale missies.
De band van het regiment met Den
Haag is ook vandaag de dag nog sterk.
Marcheerden de Grenadiers en Jagers
vroeger vanuit Kamp Waalsdorp, gelegen aan de Waalsdorperweg, regelmatig door de stad, nu escorteren zij op
Prinsjesdag de Koninklijke Stoet naar
het Binnenhof en vormen daar de Erewacht.
Ook bij het afscheid van burgemeester Jozias van Aartsen op 24 februari
2017 zou het garderegiment bij het buitenprogramma aanwezig zijn. Helaas
kon dit vanwege het stormachtige weer
geen doorgang vinden.
Nicolette Faber-Wittenberg
www.denhaag.nl/haagsgemeentearchief
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Hoe slecht is het gesteld
met het Zuiderparkbad?
Het zwembad
Beste Rabin,
Ik heb even gewacht of het werkelijk juist was omtrent die onveiligheid in dat zwembad in het Zuiderpark, maar nu u als sportwethouder
maatregelen heeft aangekondigd
blijkt het toch niet helemaal gelogen te zijn en zeg ik: waarom dan
eerst weer zo’n bovenmenselijke
inspanning om het te bagatelliseren?
Wat zijn dat toch voor rare muizenissen?
Zodra Turkse en Marokkaanse jongeren negatief worden opgevoerd
schiet wit in een stuip, getint in
de ontkenning, en schreeuwen de
zwaar gesubsidieerde Islam Democraten moord en brand omdat er gediscrimineerd wordt. Ik ga daardoor
vanzelf veel van Theo Hiddema
houden.
Hallo Rabin, het ging na het pootje
baden om basic values op het gebied
van orde, veiligheid en publieke
moraal. Als witte tattoos op een motor mijn volkstuintje omver raggen
vraag ik u ook niet om het te vergoelijken. Dan wil ik spijkerhard de
waarheid horen.
Vraagje.
Heeft u geen spindoctor?
Kennelijk niet.
Of het is een slechte, want anders
zou u de angstbrief van de zwembadmedewerkers in eerste instantie
nooit met een korreltje zout hebben genomen omdat die toch maar
anoniem was.
Dat vond u maar niks. Nep, dacht u.
U vouwde van die brief zelfs eerst
lachend een vliegtuigje.
Volgens mij hield u er diep in uw
hart rekening mee dat het een
ouwe 1 aprilgrap was.
U vermoedde van Richard de Mos.
Of Aad de Mos.
Maar Rabin, u bent toch diezelfde
wethouder die zich via adembenemende politieke campagnes sterk
maakt voor het anoniem solliciteren?
U heet toch Rabin Baldewsingh? U
bent toch die innemende getinte
Surinaams Hindoestaanse man, gek
op gegratineerde oesters, sopropo en krab in kerriesaus? De man
die ik bewonder, omdat die een
jaar geleden helemaal vanuit Den
Haag naar Hilversum ging om een
zooi miljoenen te vragen voor de
scholing van asielzoekers. Dat was
terecht en midden in de roos, want
als dat geld er niet komt lopen we
het gevaar dat al die stakkers hier
regelrecht een ticket krijgen naar
de onderklasse. Dat willen we niet.
Ik prees u toen.
Niet toen u eerder van mijn geld
een standbeeld van Ghandi bekostigde. Ook niet toen u bij uw volgende eisprong een centrum voor
het Hindoestaans cultureel erfgoed
realiseerde en daarna een Hindoestaans Immigratiemonument.
Vooruit, van u konden we ’t hebben. Maar nu even niet.
Jan D. Swart

Het Zuiderparkbad wordt
geterroriseerd door Turkse en
Marokkaanse jongens, luidt de
boodschap van een anonieme
brandbrief. Is de toestand in het
gemeentebad zo onthutsend als
de briefschrijver beweert? De
wethouder gelooft van niet,
maar neemt wel maatregelen.
Door Jeroen van Raalte

Het Zuiderparkbad ziet er maandagmiddag uit als ieder ander zwembad. Kinderen maken bommetjes van de duikplank, keten met de schuimrubberen
zwemvlotten of staan bibberend in de rij
voor de glijbaan. Een kakofonie van
hoge stemmetjes vermengt zich met de
vertrouwde geur van chloor.
Veelzeggender is wat je niet ziet. Op
deze eerste dag van de meivakantie geen
scheldpartijen, geen ongeregeldheden –
maar ook bijna geen vrouwen. “Er zijn
wel erg veel opgeschoten jongens,”
merkt een oudere dame in badpak op,
doelend op wat ravottende knapen. Ze
zijn een jaar of elf en hebben naar het
lijkt een migratieachtergrond. “Normaal zijn er veel meer gezinnen.”
Het is slechts een momentopname,
maar vanmiddag ziet het Zuiderparkbad
er niet uit als ‘oorlogsgebied’. Toch is dat
het woord dat een oud-medewerker gebruikt om de toestand in het gemeentelijke bad te beschrijven, in een brandbrief aan Groep De Mos. Jongeren van
Turkse en Marokkaanse komaf zouden
de boel ‘domineren’. Diefstal, vernielingen, intimidatie van het personeel en
zelfs aanrandingen zijn wekelijks aan de
orde, aldus de brief. Vrouwen zou worden afgeraden zich ‘uitdagend’ te kleden
en in de wildwaterkreek te zwemmen,
ook wel de ‘aanrandkreek’ genoemd. En
dit alles wordt onder het tapijt geveegd
door de leiding, stelt de anonieme afzender, wiens naam bekend is bij Groep De
Mos. Volgens die partij bevestigen twintig (oud-)medewerkers het geschetste
beeld.
Toegangsverbod
De brief maakte het Zuiderparkbad terstond landelijk nieuws. Het noopte de

| Foto: DHC/Sebastiaan Boot

verantwoordelijke wethouder Baldewsingh (PvdA, sport) tot een verklaring. Ja,
er zijn incidenten in het zwembad, erkende hij, meer dan bij andere baden.
Tien bezoekers is dit jaar een tijdelijk toegangsverbod opgelegd. Maar van ‘islamterreur’ wil Baldewsingh niets weten.
De gemeenteraad toonde zich gealarmeerd over de inhoud van de brief. Tegelijkertijd was er enig ongemak, omdat
het om één brief gaat van een onbekende afzender. Gewoonlijk wordt zo’n
brief niet eens behandeld, laat staan dat
er beleid op wordt afgestemd. De HSP
verwacht daarom dat de wethouder
eerst onderzoekt wat er van de aantijgingen klopt. Andere partijen zien in de
reacties op Facebook aanwijzingen dat
de brief wel degelijk hout snijdt. CU/
SGP verzocht daarom om de raadpleging
van burgers, bijvoorbeeld via een meldpunt. Als het aan Groep de Mos en de
PVV ligt, wacht de gemeente niet af. Zij
pleiten voor ferme maatregelen, zoals
de invoering van een pasjessysteem of
het korten op de bijstandsuitkering van

overtreders. Wethouder Baldewsingh
beloofde de politiecijfers op tafel te krijgen en de stijging van het aantal incidenten te onderzoeken. Dinsdagmiddag
kondigde hij maatregelen aan: iedereen
van 14 jaar en ouder moet zich legitimeren en in de weekenden en vakanties
houden extra medewerkers toezicht.
De timing van de brandbrief, anderhalf uur voor een commissievergadering van vorige week, is geen toeval. Op
de agenda stond de bespreking van een
voortgangsverslag van Baldewsingh
over het verbetertraject voor zwembaden, dat vorig jaar is ingezet na personeelsklachten over het management.
Oud-medewerkers waren vorige week
verbijsterd toen ze de ‘triomfantelijke’
rapportage van de wethouder lazen, aldus Groep De Mos. Daarop volgde de
brandbrief.
Ook meldden twee oud-medewerkers zich als insprekers bij de commissievergadering, maar lieten het uiteindelijk
om ‘privéredenen’ afweten. De wethouder wist te melden dat de gemeente met

het tweetal verwikkeld is in een arbeidsgeschil. Of zij de brief hebben geschreven weet hij niet, maar wellicht dat het
een met het ander te maken heeft, leek
Baldewsingh te suggereren. Ook merkte
hij op dat in de gesprekken die vorig jaar
voor het verbetertraject zijn gevoerd
met personeelsleden ‘nimmer over toestanden is gesproken zoals nu in de publiciteit staat’. Vrijdag, in gesprek met de
wethouder, gaven medewerkers eveneens aan zich ‘voor het grootste deel niet
te herkennen’ in de brief.
De media-aandacht lijkt enige uitwerking te hebben gehad op de situatie
het Zuiderparkbad. Op deze maandagmiddag is het wat rustiger dan gewoonlijk, ziet een badmeester, die verder
niets wil loslaten. “De badmeesters zijn
oplettender,” constateert de oudere
dame. Even verderop krijgen de ravottende jongens een preek. “Ik vind dat ze
het goed doen, ze zitten er bovenop.” En
de vrouwen, komen die nog terug naar
het Zuiderparkbad? “Het is de eerste dag
van de vakantie, misschien morgen.”

Steigerongeval door niet nakomen van afspraken
Het dodelijk ongeluk vorig jaar in
de Rijnstraat, waarbij steigermateriaal uit een hijskraan viel, ontstond doordat interne veiligheidsafspraken niet werden nageleefd.
Dit concludeert de Onderzoeksraad
voor Veiligheid in haar deze week gepresenteerde rapport naar omvangrijke bouwprojecten in drukke binnensteden.

In de vroege ochtend van 26 mei vorig jaar kwamen tijdens het hijsen
van steigerdelen twintig delen los.
Deze vielen van ruim zestig meter
hoogte naar beneden en belandden
deels buiten het bouwterrein. Een
voorbijgangster, een 47-jarige vrouw
uit Bulgarije, werd door het steigermateriaal geraakt en overleed.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid
stelt dat, omdat de last niet goed be-
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vestigd was, deze na de botsing met
een uitstekende mast uit de hijsbanden kon schuiven en naar beneden
vallen.
In haar rapport schrijft de raad
over de toedracht: ‘Bij het bevestigen
werden de interne afspraken van de
bouwer niet gevolgd: het aanpikken
werd gedelegeerd aan iemand die
daar niet voor was aangesteld en bij
het bevestigen van de last werd een

onveilige lus gebruikt.’ Deze foute
beslissingen vormden de directe opmaat voor het ongeval, zo concludeert de Onderzoeksraad.
Ook schort het aan de gemeentelijke hijsregels. Het voorschrift luidt:
hoe hoger er gehesen wordt, hoe verder de hekken van de bouwplaats
staan. Maar de afstanden uit de beleidsregels blijken volgens de raad
geen rekenkundige onderbouwing te
hebben. Dus is het onduidelijk hoeveel bescherming ze werkelijk bieden. In de Rijnstraat, op de bouwplaats van het voormalige VROM-gebouw tegenover het Centraal Station,
belandde vorig jaar bijna de helft van
het bouwmateriaal aan de verkeerde
kant van het hek, daar waar voetgangers en fietsers zich bewogen.
Op basis van haar onderzoek concludeert de Onderzoeksraad dat partijen,
betrokken bij omvangrijke bouwprojecten in drukke binnensteden, ‘continu scherp blijven toetsen op de veiligheid van de omgeving.’ Dit gebeurde in de Rijnstraat onvoldoende. Met
tragische gevolgen.
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Vastgoed financieren:
nieuwe loot aan de Rabostam

V

astgoed financieren in de
regio Den Haag? Dan was
FGH tot voor kort je partner,
dat wist iedereen. Dit label
van de Rabobank, dat in het knusse
historische pandje aan de Haagse
Nieuwe Uitleg zat, had alles in huis
voor een gedegen financiering van
vastgoedobjecten. Hun nieuwjaarsreceptie was wijd en zijd bekend binnen
de vastgoedwereld. Alle kopstukken
kwamen hier bijeen. Opeengepakt in
de kleine ruimtes, kon je je nauwelijks
verroeren, maar dat hinderde niet. Dit
was ‘the place to be’ voor makelaars en
andere betrokkenen uit het vastgoed.
Sinds deze maand is dit ‘zusje’ van de
Rabobank geïntegreerd in de Rabobank zelf. Het zit nu letterlijk onder
ons eigen dak. En daarmee staat ons
loket voor vastgoedfinanciering open.
Voor het financieren van vastgoed
hoefde je de afgelopen jaren niet bij
algemene banken aan te kloppen.
Veroorzaakt door de ‘bubble’ die
door de economische crisis volledig
uiteenspatte. Het bekendste voorbeeld daarvan was de huizenmarkt,
maar ook kantoorpanden en andere
vastgoedobjecten werden door het
lage consumentenvertrouwen niet of
nauwelijks meer verkocht.
Inmiddels is gelukkig het tij gekeerd.
De vastgoedmarkt trekt weer aan,
althans in bepaalde gebieden van Nederland, zoals in onze regio Den Haag.
De vernieuwde Rabo-organisatie op
het gebied van vastgoed helpt ons de
nieuwe kansen te creëren.e Waar FGH
al jarenlang een belangrijk label en
kennispartner van Rabobank was, is
het nu een volwaardig onderdeel van
ons geworden. De expertise die FGH
had, gaat over naar de Rabobank als
belangrijke nieuwe loot aan de stam.
Zakelijke klanten kunnen daardoor
niet meer alleen bij ons terecht voor
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hun eigen kredieten, verzekeringen
en beleggingen, maar ook voor het
financieren van hun vastgoed. We
bieden daarmee een totaalpakket en
alles onder één dak.
De integratie van FGH is onderdeel
van de merkenpositionering die
binnen de bank plaatsvindt. Wij willen
onze klant duidelijk laten zien waar hij
of zij bij ons voor terecht kan. Niet met
allemaal verschillende labels waarmee
we samenwerken, maar gewoon met
de kennis, kunde en expertise die we
zelf in huis hebben. En daarmee gaan
we terug naar onze kern. We investeren in datgene waar we goed in zijn.
De klantenportefeuille van FGH gaat
één op één over naar de Rabobank, en
zij krijgen dezelfde ‘9+’- klantbeleving
die wij al onze klanten willen geven.
Niet alleen de kennis van FGH gaat
mee naar de Rabobank, maar ook
verschillende vastgoedspecialisten.
Bekende gezichten dus voor FGHklanten. En door de samenwerking
met Rabo Real Estate in Utrecht blijft
de actuele vastgoedkennis geladen.
Hier wordt onder meer research gedaan over alle ontwikkelingen binnen
de vastgoedwereld.
Ook de nieuwjaarsreceptie blijft gewoon bestaan, alleen is die – net als vorig jaar al - in ons Rabobankpand aan
de Bezuidenhoutseweg. Het wordt dus
niet meer dringen, maar het blijft ‘the
place to be’ binnen de vastgoedwereld.
Dus zet het maar vast in je agenda:
begin januari in hartje Den Haag. De
mensen die elk jaar al kwamen, krijgen
natuurlijk ook komend jaar een uitnodiging. Kom je voor het eerst? Ook dan
ben je van harte welkom!
Jaap Wielaart
Directievoorzitter Rabobank Regio Den Haag
Gelooft in vakmanschap en ondernemerschap.
jaap.wielaart@rabobank.nl

Eigenaar Dirk Oerlemans, buurvrouw Eljo Embregts en buurtbewoner Tete van Dellen (vlnr) bekijken de
bedrijfsruimte van drukkerij Albani waar een hotel moet komen. | Foto: Thomas Vahé

Buurtbewoners vrezen overlast van
capsulehotel in Nieuwe Molstraat
Door Saskia Herberghs

Het plan om een hotel te beginnen
in de Nieuwe Molstraat stuit op
zoveel bezwaren dat vastgoedondernemer Dirk Oerlemans in
overleg treedt met de buurt over
aanpassingen van het concept. De
formule is gebaseerd op Japanse
capsulehotels, waarin gasten elk
zo’n één bij twee meter ter beschikking staat.
In de mini-ruimte is behalve een matras ook een flatscreen en wifi, maar
het toilet en de badkamer delen de
gasten met elkaar. Oerlemans: “Het
gaat om een kruising tussen een hostel en een hotel.’’ Faciliteiten zoals
horeca of een verblijfsruimte ontbreken.
Een informatieavond vorige week
woensdag, die begon met een kijkje
in het oude drukkerijpand van Albani waar het hotel moet komen, werd
door zo’n dertig buurtbewoners bijgewoond, én door zes ambtenaren.
Die hadden de gevolgen van hun beslissing om hier een hotel toe te staan
volgens eigen zeggen ‘verkeerd ingeschat’ en voordien geen reden gezien
de buurt hierover te informeren.
Maar buurtbewoners vonden het absurd dat de gemeente, om het hotel
mogelijk te maken, afweek van het
bestemmingsplan dat nog geen jaar
oud is. “Dat maakt de gemeente een
onbetrouwbare partner,’’ betoogde
buurtbewoner Jan van den Brink.
“Met welk positief argument wordt
hier een hotel toegestaan?’’
Laagopgeleiden
De gemeente ziet graag meer slaapplaatsen in de stad komen om zo het
toerisme te bevorderen en voorziet
bovendien dat het ‘bijzondere concept’ werk oplevert vooral voor laagopgeleiden, zo betoogde gebiedsregisseur Koen Smits van de Dienst
Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente. In het hotel komen maximaal 125 zakelijke en toeristische
gasten, die volgens Oerlemans ’s ochtends ‘uitvliegen’, bijvoorbeeld naar
het Museumkwartier. Zij betalen
zo’n 35 euro per nacht. Daarom zouden ook forensen in het concept zijn
geïnteresseerd, denkt Oerlemans die
ook eigenaar is van hostel Jorplace op
Scheveningen dat volgens hem door
Scheveningers heel leuk wordt gevonden.

In een cabine kunnen drie mensen slapen. | Artist's impression: Artbox

Het hotel in de Nieuwe Molstraat
zou in zijn beleving ook op een positieve manier bijdragen aan de levendigheid in de buurt. Maar buurtbewoners vinden dat niet goed is

Buurtbewoners
vonden het absurd
dat de gemeente,
om het hotel
mogelijk te maken,
afweek van het
bestemmingsplan
dat nog geen jaar
oud is
nagedacht over de gevolgen voor
de smalle woonstraat. Zij schetsen
wat hotelgasten doen: ze komen en
gaan, al dan niet met rolkoffers of
pratend, ze moeten naar buiten om
te roken, drinken en elkaar te spreken. Dit, terwijl de straat ligt in het
zogenoemde noodgebied waar de politie erop toeziet dat er geen samenscholingen plaatshebben op straat en

waar het verboden is om alcohol te
drinken.
De buurtbewoners hebben nog tot
4 mei de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen de verstrekte vergunning.
Tot die tijd gaat buurman Ties Rijkers
zich inspannen om zoveel mogelijk
buurtbewoners te mobiliseren om
dat te doen. Hij vindt dat de gemeente geen rekening heeft gehouden
met de belangen van de bewoners.
Buurvrouw Sandra Vierhout vindt
dat met de overlast van voorzieningen, zoals de daklozenopvang van
het Leger des Heils, café ’t Syndicaat
en de dagopvang in het Sterhuis en
Reakt, al het maximum aan flexibiliteit en aanpassingsvermogen van de
bewoners wordt gevraagd.
Ondertussen wil Oerlemans met
buurtbewoners overleggen hoe hij
tegemoet kan komen aan hun bezwaren. Hiervoor heeft hij een afspraak gemaakt met vertegenwoordigers van het bewonersoverleg Het
Oude Centrum. Telefonisch licht
hij toe dat hij bijvoorbeeld een verblijfsruimte kan maken, waardoor de
overlast van gasten op straat beperkt
blijft. Maar dat er ‘af en toe’ een rolkoffer door de straat wordt gesleept,
dat moet kunnen. Hij ziet het Easy
Hotel op de Parkstraat als goed voorbeeld van hoe het kan. “Dat is schoon
en fris en veroorzaakt geen overlast.’’
Ook als iemand anders het hotel gaat
exploiteren, zijn daarover goede afspraken te maken, zegt Oerlemans.
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Met Johan Doesburg op stap in de Stationsbuurt

Hoertjes maakten plaats
voor studenten

Het gerenoveerde Rode Dorp aan de Parallelweg met schildering van Hermanus Berserik. | Foto’s: Eveline van Egdom

In het ene Belastingkantoor
wordt al gewoond, het andere
krijgt binnenkort een nieuwe
functie. Het gaat steeds beter
met de Stationsbuurt. We kijken
terug en vooruit met wijkbewoner en regisseur Johan Doesburg. ‘Alleen de Doubletstraat
moet nog worden schoongeveegd’.

H

Door Jan van der Ven

ij kwam in 1976 eigenlijk per ongeluk in de
Stationsbuurt terecht.
Zijn bus stopte op een
regenachtige avond
bij de halte aan het
Huijgenspark. De jonge theatermaker
Johan Doesburg stapte er nietsvermoedend uit. “Ik dacht dat het de halte van
het Hollands Spoor was.” Doesburg keek
om zich heen, zag een wijk in verval en
werd er direct verliefd op. Zo verliefd dat
hij er nooit meer is weggegaan. Ook niet
toen hij in 1993 artistiek directeur werd
van het Nationale Toneel. De regisseur
(1955) zetelt, sinds hij in 2015 afscheid
nam van het gezelschap en aan de slag
ging als freelancer, bijna dagelijks op het
terrasje van lunchroom De Overkant.
Vanaf die plek heeft hij zicht op zijn
wijk. Hij zag er Het Strijkijzer torenhoog verrijzen. Hij zag hoe de rest van
de wijk zich langzaam maar zeker wist
te ontworstelen aan het imago van gevaarlijke hoerenwijk.
De regisseur steekt nog een vers sigaretje op als hij verhaalt over de buurt zoals hij die indertijd aantrof. Waar nu aan
het Groenewegje restaurant M is gevestigd, zat het bordeel van Henkie de Kapper. Ietsje verderop zat de hoogbejaarde
Tante Ria achter het raam in afwachting
van haar vaste klanten. En aan de overzijde zat café Limburgia. Waarvan bekend was dat alle klanten een wapen bij
zich hadden. Doesburg leerde zijn wijk
nog meer waarderen toen hij vaste bezoeker werd van café De Pakschuit, pal
tegenover zijn woning aan de gracht.
“Het was daarbinnen een mengeling
van politici, zoals het PvdA-kamerlid
Relus ter Beek, en hoertjes. Ze kwamen

na hun werk drinken en stoom afblazen.
Nee, over politiek werd niet gesproken.”
Snijtafel
Eind jaren negentig besloot Doesburg
zelf een bijdrage te gaan leveren aan de
wijk. Samen met zijn vriend Chris Grotenhuis, leraar Duits aan het Koninklijk
Conservatorium, huurde hij van de familie Voorhoeve café De Pakschuit. Het
moest een cultureel centrum worden,
een pleisterplaats voor kunstenaars en
muziekliefhebbers. Doesburg interviewde er onder meer Arthur Docters
van Leeuwen, wethouder Peter Noordanus en generaal Hans Couzy. Maar
onvoldoende klanten wisten de weg
naar de gracht te vinden. Want de wijk
ging nog steeds gebukt onder dat negatieve imago. Nu zegt Doesburg: “We
waren eigenlijk onze tijd ver vooruit.
Zo hadden we als eerste op de gracht een
boot en de opbouw ervan hebben we
speciaal laten lassen volgens het model
dat ik vaak in mijn theaterstukken gebruik. En moet je nu eens kijken, overal liggen boten.” Er was echter nog een
andere reden waarom de deuren van de
zaak gesloten moesten worden. “Ik had
er gewoon te weinig tijd voor, ik werkte
toen zestig uur per week voor het Nationale Toneel.”
Nog maar een sigaretje. Doesburg
komt te spreken over de ontwikkelingen die tot gevolg hadden dat de rafels
in dit deel van de stad inmiddels zijn
weggeknipt. Zo zijn daar de rondvaarten van de Ooievaart. Jaarlijks maken
meer dan dertigduizend mensen een
reis door de Haagse grachten. Via De
Ooievaart kwamen andere bewoners
van Den Haag met de Stationsbuurt in
aanraking. Het jaarlijkse festival Jazz in
de Gracht groeit, en trekt eveneens duizenden bezoekers. Al vindt Doesburg
dat het karakter wat aan het veranderen
is. “Jazz, maar ook erg veel bier.”
Rolkoffers
De duizenden studentenwoningen die
inmiddels zijn gebouwd, hebben zichtbare invloed. Rolkoffers tikken over de
stoepen en studenten rijden kriskras
door de wijk of ze zitten in het Huijgenspark aan een marmeren tafeltje een
boek te lezen. In hetzelfde park is iedere
winter het festival Carnivale, een klein-

zijn wijk. De Geste Groep tekende onder meer voor de bouw van studentenappartementen in het Kleine Belastingkantoor. Het pand werd gestript, wat
binnenkort ook gaat gebeuren met het
Grote Belastingkantoor. Een projectontwikkelaar legt intussen de laatste
hand aan een complex studentenwoningen (302) en starterwoningen (153)
pal naast het station. En de komst van
het Studenten Hotel aan het begin van
de Hoefkade trok niet alleen studenten
aan, maar ontwikkelt zich steeds meer
tot culturele pleisterplaats voor de wijk.
Of de wijk na al die jaren van rampspoed een zorgeloze toekomst tegemoet
gaat? Doesburg denkt even na. Dan: “Er
worden krankzinnig veel woningen
voor studenten gebouwd. Dat is natuurlijk prima en heeft de wijk goed gedaan.
Maar vergeet intussen niet te bouwen
voor gezinnen met kinderen. Die horen
hier ook thuis. Gezinnen trekken niet
snel weg en hechten erg aan hun woonomgeving. Alleen zo creëer je een echt
Quartier Latin.” Het eenzijdige winkelbestand in met name de Stationsstraat,
waar veel Turkse en Marokkaanse slagers zijn gevestigd, verdient aandacht.
Dat geldt evenzeer voor het pand van
de Haagse PvdA, dat al weken dichtgetimmerd is en voor de passanten symbolisch is voor het verval van deze partij.

Johan Doesburg is een overtuigd fan van de Stationsbuurt.

schalig circus met bizarre acts, zoals ‘de
man van anderhalf miljoen volt’. Het is
een initiatief van actieve wijkbewoners
dat deels leunt op subsidie van de gemeente. Deze winter bleef de subsidiekraan dicht maar in de volgende winter
worden, als het goed is, de tenten weer
opgebouwd.
Zonder sturende rol van de gemeente en de woningbouwverenigingen was
het nooit zover gekomen, weet Doesburg. “Kijk eens naar al die terrassen tegenover HS of naar het Rode Dorp waar
nu studenten wonen. En vergeet niet

het pand op de hoek aan de Hoefkade en
de voormalige Poeldijksestraat, een niet
zo bekende parel van de wijk. Waar eens
de hoeren zaten, wonen nu uit het buitenland afkomstige studenten van het
Koninklijk Conservatorium. Het pand
is volledig verbouwd en voorzien van
speciale oefenruimtes met dubbel glas
tegen geluidsoverlast.”
Gestript
Johan Doesburg haast zich te zeggen dat
ook het particuliere initiatief heeft bijgedragen aan de wederopstanding van

Taxichauffeur
Toen Doesburg in 1976 in de Stationsbuurt kwam wonen, leefde hij in een
rosse buurt. Hij leerde de rauwe kanten
van de wijk extra goed kennen toen hij
als werkstudent taxichauffeur was voor
de firma Köhler die toen nog aan het
Huijgenspark was gevestigd. Intussen
zijn de hoertjes verdwenen. De seksshops op de Stationsweg sloten hun deuren, de een na de ander. De komst van
internet hielp bij deze ontwikkeling een
handje. Maar daarmee is het gevaar niet
geweken, stelt Doesburg. Hij vindt de
Doubletstraat een rotte plek die schoongeveegd zou moeten worden omdat die
veel overlast veroorzaakt. “Er schuifelen daar dagelijks ik weet niet hoeveel
mannen door, op zoek naar goedkope
seks. De vrouwenhandel tiert er welig, mannen kunnen er voor 35 euro terecht, niet eens de prijs van een slof sigaretten.”
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Bruines ontevreden
over Connexxion
Door Kim Andriessen

Het leerlingenvervoer door Connexxion is
in Den Haag onvoldoende, zo stelt wethouder Saskia Bruines (D66, onderwijs). Ze besloot daarom vorige week om het contract
met de vervoerder niet te verlengen.
De Rotterdamse Mobiliteitscentrale (RMC)
en Noot uit Ede zullen vanaf 1 augustus in de
regio de vervoersdiensten voor leerlingen met
een handicap overnemen van Connexxion.
In Den Haag, Rijswijk en Delft worden dagelijks ruim duizend leerlingen met een fysieke
of geestelijke handicap door ongeveer tweehonderd taxibusjes naar school gebracht. De
afgelopen drie jaar nam Connexxion dit vervoer voor haar rekening. Maar dat was allesbehalve naar wens. “Connexxion kwam de
afspraken gewoon niet na,” verklaart de
woordvoerder van Bruines. “Kinderen werden niet op tijd afgehaald of, nog erger, soms
kwam er zelfs helemaal geen taxi. Natuurlijk,
daar waar mensen werken worden fouten gemaakt. Maar je moet een grens stellen in wat
acceptabel is. Na de start van een schooljaar
kun je wat meer klachten verwachten omdat
dan nieuwe roosters van start gaan. Maar vanaf december zag je weer een toename van het
aantal klachten. In januari 205 en in maart
zelfs 271.”
Fred Blok, regiomanager Den Haag van Connexxion, geeft toe dat er het nodige mis was
aan het begin van het schooljaar. “Kwalitatief
was het niet in orde. Daarom hebben wij ingegrepen, er kritisch naar gekeken of de juiste
chauffeurs op de juiste routes rijden. Maar volgens mij is de situatie nu een stuk stabieler.”
Blok betreurt daarom het naderende einde.
“Het is jammer dat wij de nieuwe aanbesteding niet hebben gewonnen. Dit vervoer doen
wij al sinds jaar en dag. Bovendien, een groot
deel van de chauffeurs is nu in gesprek met de
nieuwe vervoerder, maar het is nog hoogst onduidelijk of zij daar allemaal in dienst kunnen
treden. Die onzekerheid is niet fijn.”

Mariëlle van der Hilst-de Haas
nieuwe directeur Hotel Corona
Mariëlle van der Hilst-de Haas (32) is vanaf 1 april
2017 de nieuwe directeur van het viersterren
Boutique Hotel Corona. Tot nu kende Corona alleen een hotelmanager, maar gezien de uitbreidingsplannen, is er nu voor het eerst een directeur aangesteld. In haar nieuwe rol zal zij zich
voornamelijk richten op professionalisering van
de huidige organisatie en uitbreiding van het hotel, gevestigd in drie 17e-eeuwse panden aan het
Buitenhof. Van der Hilst-de Haas deed eerder ervaring op bij Grand Hotel Huis ter Duin (Noord-

‘We zijn er
voor iedereen die geniet
van het stadse leven
en eigentijds
comfort zoekt’

| Foto: Capturing Moments / Jill Blackstone

wijk aan Zee) en was werkzaam bij diverse vastgoedbeleggers in Den Haag. “Ik ben zeer verheugd met mijn aanstelling binnen dit prachtige
bedrijf,” laat zij weten. “We zijn er voor iedereen die geniet van het stadse leven en eigentijds
comfort zoekt. Vanwege de historie is geen van
de 36 hotelkamers hetzelfde. De aandacht voor
onze gasten en persoonlijke service is echter wat
Corona extra bijzonder maakt, daar ben ik trots
op. “We willen onze gasten een perfecte beleving bieden met de persoonlijke aandacht die bij
zowel Hotel Corona als het inpandige restaurant
BIT past.”

advertentie

Onrecht uit
oorlog hersteld
Burgemeester Pauline Krikke
onthulde dinsdag met enige
moeite – het doek wilde niet
vallen – een bijzondere gedenksteen in Transvaal. Op een
woningcomplex op de hoek van
de Groenteweg en de Marktweg
is nu weer te lezen dat de huizen
in 1935 zijn gebouwd door de
Joodse woningbouwvereniging
Mischkenoth Israël (Woningen
van Israël). Ze waren bestemd
voor bewoners van de verpauperde Joodse buurt rond de
Gedempte Gracht. De nieuwe
steen is bevestigd onder een oud
exemplaar, dat in de oorlog op
last van de Duitsers van zijn
davidssterren was ontdaan. De
188 bewoners gingen op transport; slechts acht van hen
overleefden de oorlog.
| Foto: DHC/Sebastiaan Boot

Koningsdag
geopend
van 10.00
tot 14.00 uur

Baldewsingh wil eigen inburgeringsbeleid
www.starstijlmeubelen.nl

Wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, sociale zaken) wil een eigen Haags inburgeringsplan opstellen. Dat zei hij in een vergadering van de commissie Samenleving naar aanleiding van vragen over zijn optreden bij het tv-programma Buitenhof. De wethouder vindt dat inburgering in Nederland is ‘mislukt’.
Op dit moment slagen slechts 2 op de 10 immigranten voor het inburgeringsexamen.
Mensen met een verblijfsvergunning krijgen onder het huidige beleid een lening van de overheid van tienduizend euro waarvan zij hun eigen inburgeringscursus moeten betalen. Als ze binnen drie jaar slagen voor het inburgeringsexamen wordt de lening kwijtgescholden. Maar ze moeten wel alles zelf regelen. In-

formatie daarover is echter vaak alleen in het Nederlands beschikbaar.
Baldewsingh, net als vele anderen, is het niet eens met deze gang van zaken: ‘Inburgering moet geen eigen verantwoordelijkheid zijn, maar de verantwoordelijkheid van de overheid.’ De wethouder wil dat gemeentes weer
de regie krijgen over het beleid. In de vergadering zei hij: ‘Misschien moeten
wij maar eens heel serieus praten over hoe wij inburgering vorm en inhoud
geven. Niet alleen als het gaat om werk en taal. Maar ook over maatschappijacceptatie.’
Baldewsingh geeft aan nog voor de zomer met verdere plannen over de eigen inburgering vanuit de Gemeente Den Haag te zullen komen.
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Mira

Politieke vragen over beleid Haagse Hogeschool

Mastroianni
in de tram
Mijn dagelijkse portie maatschappijdeelname haal ik in de Haagse
tram. Ik ben geen fietser, wel een
‘trammer’ zo je wilt. En de mooiste
maatschappelijke vertoningen en
openbaringen zie je niet op een
Wassenaarse kruising tussen twee
Lamborghini’s, maar in tram 1, 16 of
15, daarvan ben ik overtuigd.
Zo zat ik vandaag tussen mijn
tassen verstopt in tram 1 en mijn
enige dilemma was of het wel of
niet een goed idee was om in mijn
schoudertas mijn oortjes te zoeken.
Dat kon geen makkelijke operatie
zijn, aangezien mijn vingers aan
de andere tassen vastzaten. Het
was maar goed dat ik nog twijfelde,
want voor me, aan de overkant van
het gangpad, begon juist een discussie over eten, perfect voor een maag
die rammelde, zoals de mijne.
Een heer die van achteren - ik
zag alleen zijn achterhoofd – heel
werelds leek, overtuigde een Haagse lady ervan dat ‘carciofi’ (artisjokken) heel lekker kunnen zijn als je
ze weet te bereiden. Hij sprak twee
woorden in een muzikaal Engels en
twee in het Italiaans, kennelijk zijn
moedertaal. Nog eens vier vrouwen op de stoelen voor hen zaten
schuin, gereed om hun zware lichamen naar Mastroianni te draaien.
Aan het gezicht van de dame, een
prettig gezicht dat toonde dat er
niets mis hoeft te zijn met makeup op latere leeftijd, zag je dat ze
allang overtuigd was. Haar dunne
lippen, die groter leken door haar
wonderbaarlijke lippenstift, bewogen geagiteerd; ik bewonderde haar
groene, stralende ogen en hoopte
dat ze die niet zou sluiten om daar,
tussen hun rijke mascara, de onverwachte catharsis voor altijd vast
te houden. Ik was niet de enige die
van het schouwspel genoot.
Naast de man die na elke drie
woorden het magische ‘carciofi’ zei,
zat nog een man, van wie ik ook
alleen het achterhoofd zag. Ik zag
ook meteen dat de natuur met het
zijne minder genereus was geweest
dan met dat van zijn buurman.
Daarvan was hij zich ook bewust;
dat begreep ik toen ik zijn gezicht
zag. Zijn oren, gehuld in een sinds
de winter op zijn hoofd vergeten
muts, wilden duidelijk niet luisteren naar de carciofi-aria, zijn ogen
weerspiegelden de jaloezie van
iemand die nooit zo’n prestatie
zou kunnen leveren: de halve tram
veroveren met één twijfelachtig
woord, in twijfelachtig Engels.
Ik was niet nieuwsgierig naar hoe
de Italiaan eruit zag; ook zonder
zijn gezicht te zien was ik er al van
overtuigd dat Italië, uitgezonderd
Berlusconi, alleen maar Mastroianni’s aan de wereld schenkt. Ik genoot juist van de andere gezichten,
van de vrouw tegenover me, die bij
de Oudemansstraat, na lang zwijgen onze Mastroianni in behoorlijk
Italiaans vroeg of hij ooit poffertjes
gegeten had. Zij kende namelijk
wel een goede poffertjestent...
Mira Feticu

Geen financiele steun voor
Christelijke studievereniging
Een Haagse studentenvereniging krijgt geen studiebeurs
van de Haagse Hogeschool
vanwege haar evangeliserende
inslag. Die is in strijd met de
emanciperende doelstelling
van de hogeschool.
Door Marloe van der Schrier

‘Ik zie niet dat de Haagse Hogeschool
onderscheid maakt naar godsdienst,’
meldt minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de
schriftelijke beantwoording van Kamervragen van de ChristenUnie deze
maand. De Haagse studentenvereniging Navigators, die in 2013 voor het
laatst een aanvraag deed, krijgt geen
studiebeurs van de Haagse Hogeschool
(HHS) op basis van haar statuten. Minister Bussemaker schrijft dat ze zich achter dit standpunt schaart. ‘De beperkte
toegankelijkheid voor studenten en de
statutaire doelstelling van evangelisatie staan volgens de Hogeschool op gespannen voet met de brede emancipatiedoelstelling van de Hogeschool zoals
geformuleerd in de grondslag.’
“Het speelt al een aantal jaar,” vertelt Koen van Westen, voorzitter van
de Navigators Studentenvereniging
Den Haag (NSDH). “Eerst waren we
als vereniging te klein, nu krijgen we
geen beurs omdat we een christelijke
doelstelling in onze statuten hebben.
We hebben in het verleden gesprekken
gehad met de Haagse Hogeschool, maar
daar kwam niets uit. Toen hebben we
het onderwerp laten rusten.” Van Westen heeft nog steeds geen begrip voor
het besluit. “Iedereen kan gewoon lid
worden bij ons, maar je moet wel geïnteresseerd zijn in wat het geloof inhoudt. Bij een roeivereniging moet je
toch ook houden van roeien?”
PerspectieF
De uitkomst van de Kamervragen bereikte ook de jongerenbeweging van
de ChristenUnie, PerspectieF. De jongerenafdeling doneerde vorige week

Het bestuur van de studentenvereniging Navigators. | Foto: PR

zelfs, eenmalig weliswaar, haar eigen
studiebeurs aan de Navigators. Voorzitter Jarin van der Zande: “Wij hebben ongeveer hetzelfde in onze statuten staan,
dus we voelen ons ook aangesproken
door de antwoorden van minister Bussemaker. Ik vind het schuren tegen het
randje van discriminatie. Overigens
zouden wij dat ook vinden als het een
islamitische of hindoestaanse vereniging betrof.”
En dat is precies waarom Van der Zande zich hard gaat maken voor de Navigators. “Als dit goedgekeurd wordt, is
het een vrijbrief voor andere instellingen. Wat ons betreft is het een verkeerd
signaal wanneer we studenten willen
motiveren tot extracurriculaire activiteiten. Dat lukt niet door de positieve
prikkels weg te halen.” Verenigings-

‘Iedereen kan
gewoon lid
worden bij ons,
maar je moet wel
geïnteresseerd zijn
in wat het geloof
inhoudt’
voorzitter Van Westen hoopt nu met
hulp vanuit politieke hoek verandering
teweeg te brengen. “Het is best lastig
om elk jaar nieuwe bestuurders te vin-

den. Doordat we er tijd in stoppen naast
onze studie is de kans reëel dat je studievertraging oploopt. Met een studiebeurs is het een stuk makkelijker om in
een bestuursjaar te stappen.”
Voor de hogeschool verandert er
voorlopig niets. Woordvoerder Bas
Schrijver van de Haagse Hogeschool:
“We begrijpen het onbegrip, maar delen de mening niet. De laatste aanvraag voor een studiebeurs kregen we
in 2013. Als er een nieuwe aanvraag
binnenkomt, beoordelen we die op
dezelfde criteria als voorheen. Ik durf
niet een-op-een een uitspraak te doen
over de uitkomst – want daar ga ik niet
over – maar het lijkt in de lijn der logica
te liggen dat het dezelfde uitkomst zal
hebben. Onze uitgangspunten zijn niet
veranderd.”

Politieke crisis Leidschendam-Voorburg
Door Mieke van Dixhoorn

Leidschendam-Voorburg zit in politieke crisis. Na een
lange raadsvergadering stapte wethouder van Financiën Frank Rozenberg uit het college. Zijn partij, Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg (GBLV),
trok daarmee ook de stekker uit de coalitie. De lokale
partij is in Leidschendam-Voorburg de grootste.
Rozenberg was in de problemen geraakt rond zijn
plannen om het centrum van de stad te vernieuwen.
Zo heeft hij op dat moment nog vertrouwelijke informatie in de media laten publiceren en zou de wethouder volgens sommige partijen ‘wel heel erg’ zijn
opgekomen voor de belangen van een bepaalde projectontwikkelaar. Rozenberg bood meerdere malen
zijn excuses aan voor het vroegtijdig vrijgeven van

de informatie, maar ontkende stellig dat hij een ontwikkelaar had bevoordeeld. Toen in de raadsvergadering bleek dat Rozenberg een motie van wantrouwen niet zou overleven, hield hij de eer aan zichzelf.
Dat zijn partij ook de coalitie laat vallen, heeft grote gevolgen. In het laatste jaar voor de verkiezingen
stonden nog grote plannen op de agenda behalve het
nieuwe centrum. Zo moet er ook een nieuwe raadzaal komen en wordt het afvalbeleid vernieuwd.
Op advies van de burgemeester nemen de partijen
nu een week ‘adempauze’ voor ze gaan praten over
hoe het verder moet. Nieuwe collegeonderhandelingen met nog amper een jaar te gaan zullen waarschijnlijk erg lang duren. De meest logische oplossing zou zijn om door te gaan met een minderheidscollege. Gemeentebelangen heeft al wel laten weten

dat zij enkel hun eigen plannen zouden steunen in
een dergelijke situatie. Het college hoeft op andere
terreinen niet te rekenen op gedoogsteun. Zij menen dat hun wethouder is gesneuveld omdat andere
partijen ‘jaloers’ zijn. Hij zou te daadkrachtig zijn.
“Als je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, gaat
het eraf,” verkondigde raadslid Hans Peter Klazenga
(GBLV). Zijn partij gaat maar onder één voorwaarde
weer aan tafel zitten: als Rozenberg mag blijven.
Het is de tweede keer in 2,5 jaar dat een wethouder sneuvelt in Leidschendam-Voorburg. In december 2015 stapte al de VVD-wethouder op nadat Gemeentebelangen had verkondigd niet meer met
de VVD samen te kunnen werken. In plaats van de
VVD traden toen GroenLinks en de PvdA toe tot de
coalitie.

advertentie

Akkerman vulpeninkt voor elk type vulpen
en beschikbaar in 31 sprankelende kleuren
met een Haags tintje
Vulpen makkelijk te vullen
dankzij slim doseersysteem
60 ml

Hopjesbruin

Oranje Boven

€15,00

Bekakt Haags

Vulpenspeciaalzaak sinds 1910
● Alle topmerken ● Accessoires
● Reparaties en graveringen
voeren wij uit in eigen atelier.
Passage 15 2511 AB Den Haag | 070-3462264 | WWW.VULPENNEN.NL
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‘Geef ADO aan de supporters’
OPINIE

De sportieve toekomst van ADO Den Haag
op korte termijn is bijna verzekerd. Fons
Groenendijk en de hele selectie ben ik daarvoor, als supporter, dankbaar. De lange termijn is voor ADO al bijna vijftig jaar een lijdensweg, voor supporters, gemeentebestuur
en clubbestuurders.
Mijn les voor ADO, gemeentebestuur, clubbestuur, vereniging en N.V is de volgende: Leg
de toekomst niet in handen van één eigenaar:

Dé Stoop, Alrecon, ikzelf, Mark van der Kallen en nu United Vansen (UVS). Soms zit het
mee, soms zit het tegen. Leg de toekomst niet
in handen van de gemeente. Soms heb je een
rentmeester, soms een socialist, dan weer een
neoliberaal als wethouder van sport. Steeds
weer is onze belangrijkste stakeholder van de
stad de gemeenteraad, de redder in nood, afgewisseld met stoere uitspraken als: ‘Geen cent
meer naar ADO.’ De belangrijkste stakeholders van ADO zijn naar mijn idee de supporters, bijna altijd burgers van Den Haag en om-

streken. Geef de club aan hen, laat 15.000 supporters/aandeelhouders de club bezitten. Ik
verlang naar de coöperatieve vereniging ADO.
15.000 leden die ieder één aandeel hebben.
Een voorzitter van de raad van commissarissen (RvC) kiezen, een RvC die een uitvoerend
bestuur benoemt en zo nodig ontslaat.
Balans
Het is misschien een idee voor het huidige
stadsbestuur om een deel van de stille reserves van de gemeente te investeren in ADO.

Geef UVS een eervolle overdracht. Richt de
coöperatieve vereniging ADO op. Verkoop gefaseerd alle 15.000 lidmaatschappen/aandelen aan inwoners van Haaglanden en zorg dat
het geïnvesteerde oprichtingskapitaal terugvloeit naar de wethouder van financiën. Hou
een prioriteitsaandeel met precies díe rechten die nodig zijn om nooit meer een verlieslatend voortbestaan van ADO te accepteren.
John van Ringelenstein is voormalig eigenaar en
supporter van ADO Den Haag

‘Nieuwe impulsen voor
groepswonen ouderen’
Door Terry van der Heiden
OPINIE

Uit het interview met Constant Martini (voormalig voorzitter Humanistische Stichting Beschut Groepswonen, HSBG) en Coos Wentholt (voorzitter vereniging Groepswonen Door Ouderen, GDO) in Den Haag Centraal van 6 april kan gelezen worden dat er in de afgelopen jaren
veel problemen en misverstanden waren rondom het groepswonen voor ouderen in Den Haag.
Het is goed om aan te geven dat het tij de laatste maanden gekeerd is. Voor het in het bewuste
stuk genoemde Loket is het Centrum Groepswonen in de plaats gekomen. In tegenstelling tot
het GDO en het inmiddels opgeheven HSBG richt het Centrum zich niet alleen op ouderen
maar op alle leeftijden. Ook zal extra aandacht worden besteed aan groepen uit diverse culturen
en groepen met hoge duurzaamheidsambities.
Deze nieuwe Haagse organisatie (in oprichting) is sinds 1 februari gevestigd in het huis van
PEP, Riviervismarkt 2, en vindt daar meteen de basis voor een omvangrijk netwerk van Haagse
organisaties waarmee het goed samenwerken blijkt te zijn.
Centrum Groepswonen geeft dit voorjaar met vier nieuwe locaties een belangrijke impuls
aan het groepswonen in Den Haag. Zo organiseert het Centrum samen met Frisia Makelaars
op 25 april een voorlichtingsmiddag over het nieuwe woongroepproject Harvest aan de Oude
Haagweg. Andere locaties in ontwikkeling zijn een locatie aan de Scheveningseweg, Villa Futura in de Vlietzone en een locatie in Vroondaal.
Ooit was de Leyweg een polderweg tussen weilanden, ver buiten Den Haag.
| Foto: Collectie Haags Gemeentearchief

‘Gezocht: nieuw leven voor de Leyweg’
Door Egbert Schuttert
OPINIE

Niet Transvaal of de Schilderswijk maar Zuidwest
is nu ‘transforming’ en in de toekomst wellicht
‘booming’. Je ziet het op straat, op de Leyweg, in
tramlijn 9 en 16. Maar het lijkt wel of het grote
Winkelcentrum Leyweg angstvallig probeert vast
te houden aan de bestaande, oude formules. Je ziet
er vooral de bekende en voorspelbare winkels, weinigen spelen in op een nieuwe toekomst. Het lijkt
of je er in Zevenaar of Assen bent. De Leyweg heeft
het moeilijk, nu ook V&D is vertrokken. Misschien
denkt men dat met nieuwe stenen en mooie banken het centrum gered kan worden, maar bezoekers komen niet voor de openbare ruimte.
Zonder nieuwe initiatieven, een andere wending, is het winkelcentrum ten dode opgeschreven, mogen we vrezen. Er moet ruimte komen
voor een nieuw leven voor de Leyweg, een radicaal nieuwe weg met veelkleurige winkels, kleine
toko’s, particuliere initiatieven, kleine eethuisjes misschien. Frisse ontwikkelingen die elders
vaak verrassend goed werken. Misschien moet
de toegevoegde middenbebouwing wel een grote
foodstore of overdekte markthal worden met kleine, nieuwe ondernemers met durf.
Ontwikkeling
Ooit was de Leyweg een polderweg tussen weilanden, ver buiten Den Haag. Maar de stad rukte
op en in 1939, in het uitbreidingsplan van Dudok,
kreeg de Leyweg een tweede leven. Het werd een
verkeersweg met ventwegen, parkeerplaatsen,
winkels en gestapelde woningen. Toen aan het
eind van de vorige eeuw de kleine buurtwinkelcentra verdwenen waren, kreeg de Leyweg de eer
het winkelcentrum voor heel Den Haag Zuidwest
te worden. Het werd in 2003 ingrijpend gereno-

Actuele thema’s
Naast het ontwikkelen van nieuwe locaties en nieuwe groepen wordt gewerkt aan de ondersteuning van de bestaande Haagse woongroepen, zowel GDO-groepen als andere, worden er
bijeenkomsten gehouden over actuele thema’s, zoals zorgcorporaties en het passend toewijzingsbeleid, en wordt er voorlichting aan belangstellenden gegeven. Sinds 1 april is de website
www.centrumgroepswonen.nl in de lucht. Deze website moet uitgroeien tot het digitale platform op het gebied van groepswonen in Den Haag, waar vraag en aanbod samen komen.
Essentieel bij het uitvoeren van de activiteiten van Centrum Groepswonen is de samenwerking met andere partijen, zoals onder meer PEP, de wooncorporaties, de marktpartijen, de zorgpartijen en niet in de laatste plaats de ambtenaren van de gemeente.
In tegenstelling tot wat in het genoemde stuk van 6 april wordt beweerd, blijkt de gemeente
wel degelijk zeer begaan te zijn met het groepswonen in Den Haag.
Zowel de staf van wethouder Karsten Klein als die van wethouder Joris Wijsmuller is van onschatbare waarde voor ons als Centrum Groepswonen met hun ondersteuning, hun kennis en
vooral hun enthousiasme en vertrouwen in ons.
De in het bewuste artikel gedane negatieve uitspraken zijn wat ons betreft dan ook achterhaald. Het Centrum Groepswonen wil zorgen voor een positieve impuls en nieuwe mogelijkheden voor de toekomst van het groepswonen in Den Haag.
Ir. Terry van der Heide is coördinator van het Centrum Groepswonen in oprichting

Leyweg in 1965.
| Foto: Collectie Haags Gemeentearchief/JosPé

veerd en uitgebreid, parkeerplaatsen gingen ondergronds, autoverkeer werd geweerd en de vrijgekomen ruimte werd benut voor nieuwe winkels. Als voetgangersgebied begon de voormalige
polderweg aan een derde leven. Toen naast het
winkelcentrum ook nog het nieuwe stadskantoor
een plek kreeg, werd het zelfs stadsdeelcentrum,
het hart van stadsdeel Escamp.
Op dit moment gaat, als een soort sluitstuk, het
gebied tussen het stadskantoor en het winkelcentrum flink op de schop. De aftandse inrichting
krijgt een flinke update met nieuwe bestrating,
meer groen en meer voetgangersruimte. Daarna
krijgen ook de tramhaltes nog een facelift. Maar
ook wat inwoners betreft, vindt er rondom de
Leyweg een metamorfose plaats, het is een kleurrijk stadsdeel in wording. Maar zolang er geen
nieuw leven komt, zullen we het moeten doen
met het aflopende derde leven van de Leyweg. En
kijken we halsreikend uit naar de vierde versie
van de voormalige polderweg.
Egbert Schuttert is ontwerper openbare ruimte Leyweg

Het nieuwe woongroepproject Harvest aan de Oude Haagweg. | Foto: DHC/Sebastiaan Boot

Verantwoording De hoofdredactie draagt geen verantwoording voor de inhoud van de stukken op deze pagina. Die ligt bij de auteurs.
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Het andere nieuws over de stad

zilverschat | Minglemush | moestuintje | en meer....

Festival Classique geeft podium aan meester en leerling

Michael ❤ Mondriaan

Het zal je maar gebeuren: niet alleen je jurk,
maar ook jijzelf speelt een belangrijke rol in de
voorstelling ‘Movement’ van Festival Classique.
Modeontwerper Michael Barnaart van Bergen
ziet het nuchter: “Movement is vooral een ode
aan Piet Mondriaan en De Stijl.”

N

‘

Door Annerieke Simeone
ee hoor, het
wordt niet
‘Michael
de musical’,” zegt
Michael
Barnaart
van Bergen (1983) met een gulle glimlach.
Maar de evolutie van zijn Mondriaanjurk vormt wel de rode draad van de
voorstelling ‘Movement’ van Festival Classique, die twee keer in het
Kurhaus wordt opgevoerd. De Haagse
modeontwerper ziet het nuchter:
“Movement is vooral een ode aan Piet
Mondriaan en De Stijl. Het laat de worsteling zien om tot een vormentaal
te komen.” Net als vele anderen wist
de befaamde Nederlandse kunstschilder Piet Mondriaan (1872-1944) ook
Barnaart van Bergen te inspireren. “Ik
houd vooral van zijn abstracte periode.
Het zoeken naar het juiste ritme, het
voortdurend schuiven met lijnen en
kleurvlakken. Dat heb ik ook gedaan
toen ik op verzoek van het Gemeentemuseum in 2011 mijn eerste Mondriaanjurk ontwierp.”
De jurken die destijds in de etalages van de Bijenkorf en in de museumwinkel hingen, waren binnen een
week uitverkocht. Later, toen Barnaart
van Bergen zijn eigen winkel aan de
Papestraat opende, bleven klanten
vragen naar die ene jurk. Alles viel
samen toen in 2014, precies zeventig
jaar nadat Mondriaan overleed, het
Gemeentemuseum de jurk opnieuw
wilde verkopen. Barnaart van Bergen:
“Daarna heb ook ik de jurk opgenomen in mijn vaste collectie.”

Danseres Olga Markari in Mondriaanjurk, een creatie van modeontwerper Michael Barnaart van Bergen.
| Foto: Eveline van Egdom

Valentino
‘Wat had je altijd al willen doen?’,
vroeg Nadine van Zijp, zakelijk leider
van Festival Classique aan Barnaart
van Bergen toen ze hem sprak tijdens
een culturele business-case over het
Mondriaanjaar. ‘Een leger aan modellen’, had hij geantwoord. Hij herinnerde zich de modeshows van de Italiaanse modeontwerpers Dolce & Gabbana
en Valentino waarbij de modellen in
dezelfde kleuren aan het eind van de
show nog een keer opkwamen. “Of
als je op het vliegveld loopt en je ziet
een rij stewardessen voorbijlopen in

hetzelfde pakje. Dat heeft toch iets
magisch? Ik vind dat een heel krachtig
beeld. Van Zijp vond het een goed idee.
Festival Classique wilde al een tijd iets
met mode doen. Alleen wie moesten
de jurken dragen?
Die rol is weggelegd voor de danseressen van de De Dutch Junior Dance
Division. Dertig dansers voeren twee
choreografieën van Thom Stuart uit.
In de Kurzaal wordt voor de foto flink
gelachen. Gaat Barnaart van Bergen
de danseres boven zijn hoofd optillen voor een lift? Nee, toch maar niet.
Olga Markari heeft het zwaar genoeg
op die spitzen. “Gelukkig is de Mondriaanjurk van tricot,” fluistert Barnaart van Bergen, “vrij comfortabel
om in te bewegen dus.” De modeontwerper die de naam voor de voorstelling verzon (‘ik dacht vrij letterlijk:
dans is beweging, kunstbeweging.
Laten we het vertalen naar het Engels’) had ook inbreng in de muzikale omlijsting. Hij kreeg een link
opgestuurd met klassieke werken
met onder meer Beethoven, Milhaud
en Stravinsky. Honderden musici
van het Residentie Orkest brengen
de uitvoeringen 16 en 18 juni ten gehore. De Noorse sopraan Kari Postma
zingt liederen van Grieg en Dvořák.
Barnaart van Bergen: “Ik ben absoluut
geen kenner hoor, maar ik dacht wel:
hé, ik mis wat jazz. Mondriaan hield
van dansen op jazz, dat was volgens
hem de muziek van de toekomst.”
Een week later kreeg hij bericht van
Festival Classique: ze hadden twee
jazznummers toegevoegd.
Net als zijn grote voorbeeld blijft
ook Michael Barnaart van Bergen vasthouden aan herkenbare vormen. “Ik
hanteer al jaren dezelfde pasvormen:
koker, klok, trapeze en recht. Of mensen dat saai vinden? Dat denk ik niet.
Mijn werk hing vorig jaar in Londen
tussen ontwerpen van Karl Lagerfeld,
Christian Lacroix en Vivienne Westwood. Stel je voor dat mensen tegen
Mondriaan hadden gezegd: ‘Zeg Piet,
we zijn nu wel weer klaar met lijnen,
schilder maar weer ’s een plantje’.” Hij
lacht wat zuur. “En dat hij daarin mee
was gegaan. Geen Victory Boogie Woogie. Dat zou toch zonde zijn geweest.”
Movement, Festival Classique, Kurzaal, 16 en
18 juni (matinee), www.festivalclassique.nl
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Column: Internationaal

Muzee Scheveningen.

Benjamin Ferencz (2)

Een paar weken geleden schreef ik op deze plek al
over de zo bijzondere Benjamin Ferencz. Ik ken niemand op deze aardbol die Den Haag als stad van vrede en recht zo belichaamt als deze kwieke 98-jarige.
Ik heb hem de afgelopen jaren een paar keer mogen
ontmoeten en had onlangs een gesprek met hem.
Wat een humor heeft deze qua gestalte opvallend
kleine, maar toch anderszins zo grote man. Ongebroken. Na alles wat hij heeft meegemaakt! Ongelooflijk. Tientallen jaren heeft hij geijverd voor de
oprichting van een Internationaal Strafhof. En zoals
we weten is dat gelukt. Het is een van de redenen
dat hij de prestigieuze Erasmusprijs kreeg en dat nu
ook, zo heeft wethouder Saskia Bruines (D66, van
o.a .internationale zaken) vorige week bekend gemaakt, een pad bij het Vredespaleis naar hem wordt
vernoemd. Hij komt in mei speciaal voor de onthulling van het straatnaambord naar Den Haag. Hulde!
Wij Nederlanders gaan doorgaans veel te karig met
onze iconen om. Het woordje held durven wij ‘doemaar-gewoners’ niet eens uit te spreken.
Als hoofdaanklager van het Neurenberg Tribunaal
in 1946-47 heeft Ferencz zware oorlogsmisdadigers
langdurig in de ogen gekeken. Ferencz: “Zogenaamd
beschaafde, gestudeerde mensen. Een vader van vijf
kinderen ook. Verantwoordelijk voor de moord op
meer dan 1 miljoen mensen. De meesten kregen de
doodstraf. En niemand van hen heeft ook maar één
keer sorry gezegd.”
Binnen onze Haagse vrede en recht-infrastructuur
gaat het niet alleen om het bestraffen van oorlogsmisdadigers door onze tribunalen maar ook via onze
hoven, zoals in het Vredespaleis, om het voorkomen
van oorlogen door vreedzame geschillenbeslechtiging. Ook dat draagt Ferencz overal in woord en geschrift uit. Zijn motto luidt: ‘Law not war’.
Niet alleen wethouder Bruines eert Ferencz maar
ook het U.S. Holocaust Memorial Museum in Washington D.C. eert hem met een ‘Ferencz Initiative’.
Het doel is regeringen en organisaties te ondersteunen bij onder meer de strafvervolging van oorlogsmisdadigers. Een ontroerde Fatou Bensouda, de aanklager van het Internationaal Strafhof noemde Ferencz in haar toespraak ‘een wereldicoon die perfect
bij Den Haag past.’ Ferencz blijft, ondanks de horrors
die hij in concentratiekampen als Buchenwald en
Dachau heeft meegemaakt, een groot optimist.
“Ik heb een groot vertrouwen in de jeugd. Natuurlijk is er nog veel onrecht maar ik had in Buchenwald nooit kunnen bedenken dat er een Strafhof
zou komen. Er is wel degelijk vooruitgang op diverse
terreinen. Kijk bijvoorbeeld ook eens naar de vrouwenbeweging. Wat zij toch bereikt heeft.” In zijn
toespraken roept Ferencz wel op tot waakzaamheid.
‘Ik heb gezien dat een mensenleven zó voorbij kan
zijn. Met cyberaanvallen is er een nieuw gevaar. Stel
je voor als alle computers in een gebied uitvallen. Als
er geen energie meer is, als het licht uitvalt en vrijwel alle sectoren meteen worden geraakt. Mensen
moeten niet onderschatten wat voor catastrofes dan
plotseling in een paar minuten kunnen ontstaan.’
En zo slaat Ferencz dus niet alleen met waar hij voor
staat de brug tussen het Internationaal Strafhof en
het Vredespaleis maar ook naar The Hague Security
Delta, nu al de grootste ‘cyber veiligheidshub’ van
Europa waarin vele bedrijven, kennisinstellingen
en overheden samenwerken. Voor mij, en ik hoop
ook voor u, is meneer Ferencz een échte Mister Den
Haag. Deze week zendt de Amerikaanse televisie
een documentaire over hem uit. Daarin toont hij
zelfs een paar van zijn dagelijkse push-ups. Ik hoop
dat hij nog een flinke tijd in goede gezondheid leeft
met zijn echtgenote waar hij al 71 jaar mee getrouwd
is. “En we hebben nog nooit ruzie gehad”, vertelde
hij mij tot slot lachend.
Willem Post
Amerika-deskundige

De haven van het Romeinse Voorburg. | Artist’s impression: Mikko Kriek

Expositie over Romeinse sporen langs de kust

Zilverschat in de grond
en lichaam in de put
Het was een drukte van belang in de Hollandse
kuststreek, een kleine tweeduizend jaar geleden. Hoe
de Romeinen hun organisatorische en militaire
talenten loslieten op deze uithoek van hun rijk is nu te
zien in Muzee Scheveningen.

D

Door Herman Rosenberg
e afbeelding is verrassend realistisch. Bijna
een echte foto. In een vaart langs een houten
steiger ligt een Romeins vrachtschip. Het
wordt gelost. Op de kade staan zakken en
tonnen, tegen een achtergrond van eenvoudige lemen schuren. De vaart is het ‘Kanaal
van Corbulo’, dat deels voortleeft in de Vliet,
het haventje is dat van Forum Hadriani, het huidige Voorburg. De
levendige impressie van archeologisch illustrator Mikko Kriek is
een blikvanger op de tentoonstelling ‘Romeinse Kust’ in Muzee
Scheveningen.
Deze expositie, die eerder stond in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, brengt de resultaten van decennia van archeologisch onderzoek samen. Haagse vondsten worden hier getoond
in het brede en interessante verband van de Romeinse kunstverdediging tegen Germaanse zeerovers in de eerste eeuwen van
de jaartelling. “Hier zie je een van onze belangrijkste vondsten,”
zegt stadsarcheoloog Corien Bakker, terwijl ze wijst op een maquette van het ruiterfortje dat is opgegraven bij Ockenburgh.
“Het belang van deze tentoonstelling is dat je nu kunt zien hoe
dat kleine castellum paste in een heel netwerk dat de Romeinen
aanlegden.”
De bekendste recente Haagse vondst is meer landinwaarts
gedaan. In 2014 vonden archeologen bij Drievliet (zone Rotterdamsebaan) een zilverschat: een pot met 107 munten en zes armbanden. “Een geweldige vondst,” vertelt Bakker, “die ook wijst
op een zekere welvaart in dit gebied. Opvallend is dat de munten
stammen uit heel verschillende periodes. Het loopt van keizer
Nero tot keizer Marcus Aurelius; daar zit ruim een eeuw tussen.”
Combineren en deduceren, zei Sherlock Holmes, en dat is precies
wat Haagse, Voorburgse en vele andere archeologen hebben gedaan. Voor de Haagse regio ontstaat dan het beeld van een lange
straatweg vanuit het zuiden naar ‘Voorburg’; in Wateringseveld
werden eerder de beroemde mijlpalen gevonden. Als waterweg
was er het rond het jaar 50 gegraven kanaal van de veldheer
Corbulo, dat de mondingen van de Maas en de (Oude) Rijn met
elkaar verbond. Op de tentoonstelling is een fraaie maquette te

De Romeinse zilverschat van de Rotterdamsebaan.
| Foto: Afdeling Archeologie Den Haag

zien van het kanaal in aanleg. Een van de mooiste vondsten uit
de omgeving van het kanaal maakt deel uit van de expositie. Het
is het brons-koperen ruitermasker, gevonden bij Leiden, dat lijkt
op het gezicht van de zanger Gordon.
Een van de interessantste onderwerpen van de expositie is een
ander deel van de kust, namelijk de omgeving van Velzen. Ooit
vormde het Oer-IJ hier een kreek met toegang tot de zee. Hier,
buiten de rijksgrens of ‘limes’, bouwden de Romeinen een legerplaats met haven. Dit was in het moerassige land van de Friezen.
Die deden wat ze zo vaak gedaan hebben in de geschiedenis: in
opstand komen. Ze vielen het fort in 28 na Chr. aan. Ook hiervan is een maquette te zien. De Romeinen hielden stand, maar
ontruimden de buitenpost later toch. Bij die aftocht werd alles
vernietigd. De waterput werd vergiftigd door er het lijk van een
officier in te dumpen. En, jawel, diens skelet en uitrustingsstukken zijn later opgegraven. Er is uitgebreid onderzoek gedaan en
de boomlange Romein, wiens schedel in een vitrine ligt, komt in
een video-verslag tot leven.
Bij de tentoonstelling verschijnt een aantrekkelijk geïllustreerd
gidsje. En er is ook het kinderboek ‘Verhalen van de Romeinse
kust’ van Erick Kila, dat verschijnt bij de Nieuwe Haagsche.
Hierin komen onder meer het ruiterfort en de zilverschat voor.
Corien Bakker stelde zelf nog een fietsroute samen langs Haagse
vindplaatsen.
‘Romeinse Kust’, t/m 15 oktober in Muzee Scheveningen.
Meer informatie: www.muzeescheveningen.nl; www.romeinsekust.nl

15

Citylight | Donderdag 27 april 2017 | Den Haag Centraal

MingleMush.

Stadsgroen.

Alweer een nieuwe
foodhall opent half mei

Moestuintje 2.0
Half mei is het
zover, dan opent aan
het Anna van Buerenplein, de oostkant van
station Den Haag Centraal,
de gloednieuwe foodhall 'MingleMush'.
Ruim vijftien foodstands, drie verschillende bars en onder andere een retro
arcadehall vormen hier een grote
mengelmoes van entertainment.
Door Daphne Browne

N

adat eind 2014 de populaire Foodhallen in Amsterdam openden ging het
snel. Er kwamen binnen de kortste
keren steeds meer zichzelf respecterende foodhalls bij. Het concept kennen we: in
een meestal grote, overdekte, open ruimte genieten bezoekers van een, vaak werelds, aanbod
van verschillende eettentjes, foodtrucks of winkeltjes en worden er lokale bieren, bijzondere
wijnen en cocktails of biologische dranken bij genuttigd. De meeste van dit soort hallen bevinden
zich vaak wel buiten het centrum van de stad.
Bij MingleMush, ‘Dunglish’ voor ‘mengelmoes’,
is dat niet het geval. Deze hal van ruim 1.600 m3
met een terras van 300 m3 bevindt zich straks
hartje centrum, op nog geen vijftig meter afstand van Den Haag Centraal. “We zijn de eerste
foodhall in Nederland die zo centraal in een stad
vertegenwoordigd is. Direct naast het station en
met een ondergrondse parkeergarage voor ruim
1000 auto’s.” Al opent heel snel na MingleMush
een ander groot foodconcept: Hofhouse, ook
vlakbij CS.
Younes Bittich, een van de ondernemers
achter MingleMush, liep al een tijdje met de gedachte om in Den Haag een foodhall te openen.
“Alles kwam eigenlijk op het juiste moment samen, mijn ideeën en de vrijgekomen locatie op
zo’n mooie plek in de stad. Vanuit hier ontstond
de gedachte voor het creëren van een ruimte
waar food, drinks en beleving samenkomen, een
verzamelplaats waar inwoners en bezoekers van
de stad Den Haag elkaar kunnen ontmoeten, bij
kunnen praten, borrels kunnen drinken of zelfs
kunnen daten. Tegelijkertijd kan men hier ook
werken, ontspannen, lekker eten of een boek
lezen.”
MingleMush trekt in het hoekpand, met de
volledig glazen buitengevel, aan het Anna van
Buerenplein. De ruimte wordt vervolgens opgesplitst in verschillende kleinere gedeelten waardoor er kleine pleintjes, straatjes en loungeplekken ontstaan. De hele hal zal een soort ‘festivalgevoel’ gaan uitstralen. Een bijzonder element
is de zitkuil die omgeven is door volle boekenkasten, een samenwerking met de Koninklijke
Bibliotheek, en de gamehall op de vide waar

verschillende retro arcadespellen gespeeld kunnen worden zoals
airhockey en Pacman, en waar een flipperkast uiteraard niet zal ontbreken. Ook is er
ruimte voor entertainment. Op het podium
zullen niet alleen bands en Dj’s spelen maar
komt er ook ruimte voor dichters, comedians,
en beginnende singer-songwriters. “MingleMush is toegankelijk voor iedereen en voor verschillende momenten van de dag. Zo kunnen
ouders op zondagochtend met hun jonge kinderen komen voor de voorleesochtend, zakenlui
kunnen hier lunchen en ’s avonds kan je hier
heerlijk borrelen en natuurlijk ook eten.”
De mengelmoes van stijlen gaan we straks
ook terugzien in het food-aanbod. Van Mexicaans streetfood tot Italiaanse delicatessen en
van Aziatische fusion tot Poolse lekkernijen. “Bij
MingleMush staan geen commerciële partijen
maar alleen maar ‘echte ondernemers’.” Namen
wil Younes nog niet vrijgeven maar we kunnen
denken aan partijen die bijvoorbeeld al winkels
hebben in andere foodhallen in Nederland. Bezoekers bestellen hun eten bij een van de stands
en zien dan hoe hun eten live bereid wordt.

De hele hal
zal een soort
‘festivalgevoel’
gaan uitstralen
Drankjes worden aan tafel geserveerd, waarbij
elk van de drie bars een eigen specialiteit heeft:
speciaalbieren, koffies en gin-tonics.
De eigenaren van MingleMush exploiteren
straks alleen deze drie bars, de ruimte voor de
foodstands verhuren zij aan de verschillende
ondernemers. “MingleMush is een plek om te
spelen en te experimenteren. We hebben ervoor
gekozen om helemaal ‘brouwer-vrij’ te werken,
we zitten dus niet aan leveranciers vast en kunnen schenken wat we willen. De meeste mensen
vinden foodfestivals en dit soort hallen vrij prijzig. Wij houden de huurprijzen voor onze ondernemers bewust laag zodat we de prijzen betaalbaar kunnen houden. Hierdoor geven we onze
bezoekers ook de mogelijkheid om bij meerdere
stands, verschillende dingen te proeven.”
MingleMush opent half mei en is dan dagelijks
geopend vanaf 08.00 uur. Houd de website en
Facebook in de gaten voor het laatste nieuws.
MingleMush, Anna van Buerenplein 712, Den Haag.
Meer informatie: www.minglemush.nl / facebook.com/
Minglemush

K

aneelbasilicum, citroenboompje, paksoi, okra, quinoa, munt,
groot kaasjeskruid, zonnebloem, peultjes, dille, phacelia, palmkool, juffertje in het groen, rucola en
venkel. U weet waar ik het over heb,
als u de afgelopen weken boodschappen deed bij de grootgrutter met het
blauwe logo.
Het assortiment moestuintjes dat dit
jaar kon worden gespaard was groter
dan ooit. Naast groenten zaten er nu
ook bloemen in het assortiment. De
kassières van de grootste super van ons
land deelden eerder zo’n 44 miljoen
piepkleine groentepotjes uit. Voor dit
jaar zijn de aantallen nog niet bekend
gemaakt, maar wederom sloeg Nederland aan het tuinieren: in eierdozen, op
vensterbanken, op bijzettafeltjes en in
bijkeukens. Op diverse sociale media
verschenen ruilacties om de verzameling toch maar zo compleet mogelijk
te krijgen. Alras werden ook de eerste
foto’s geplaatst. Van potten vol succesvolle radijzen, boerenkolen en bieten,
maar nog vaker van troosteloos mislukte komkommers, nauwelijks ontwikkelde aardbeien en allesbehalve welig
tierende tuinkers...
Om dit soort teleurstellingen te voorkomen pakte de marketingafdeling van
de blauwwitte supermarkt de actie dit
jaar nóg grootser aan: met een handige
moestuin-app, een kloeke handleiding,
een ‘Eerste Hulp Bij Moestuintuinieren’-groeikaart, een videokanaal en
een online-helpdesk, bemand door de
experts van IVN, het instituut voor
natuureducatie en duurzaamheid. Al je ‘niet-zulke-groenevingers’-vragen werden
beantwoord, je stond er
zeker niet alleen voor.
De ‘help-topics’ stonden
rechtsboven de webpagina
te knipperen: ‘verdroogde
bladplant’, ‘peultjes hangen’, ‘komkommerstengel slap’.
Het geheim van
moestuinieren
in potjes, bak-

ken en balkons zit ’m echter niet in een
helpdesk, maar in de bodem. Gebruik
in alle potten op je balkon, in alle bakken op de basisschool van je kinderen,
in alle ‘big bags’ die als buurttuin dienst
doen én in de handige ‘vierkante meter
houten moestuin’ altijd vermiculiet;
een mineraal dat water en zuurstof
vasthoudt. Een handige jongen stelde
jaren geleden al een speciale grondsoort samen, met de naam Makkelijke
Moestuin Mix, en eerlijk is eerlijk: hij
creëerde dé ideale aardemix voor al het
moestuintuinieren. Zijn mengsel van
gelijke delen goede compost, turfmolm
en het eerder genoemde vermiculiet
zorgt in slechts een laagje van 15 tot 20
centimeter voor fijne ‘grond’ die makkelijk te bewerken is, en die bovendien

Het geheim van
moestuinieren in
potjes, bakken en
balkons zit ’m
in de bodem
heel goed water vasthoudt zonder ooit
té nat te worden. Een ander groot voordeel: je kunt deze mix jarenlang in de
bakken laten zitten. Je hoeft de grond,
in tegenstelling tot potgrond die ‘verarmt’ doordat de mineralen eruit spoelen, nooit te vervangen. Sterker nog:
doordat je de laag af en toe aanvult met
wat compost hoef je zelfs geen aanvullende meststoffen te gebruiken!
Er zullen dit jaar misschien wel 50
miljoen moestuintjes hoopvol opengepeuterd zijn. Ondanks alle ‘how to’video’s op YouTube ben ik ook dit jaar
weer een beetje bang voor deceptie. Het
valt namelijk écht niet mee om vanuit
die piepkleine potjes een succesvolle
plant vol watermeloenen, sperciebonen
of tomaten op te kweken. Het voorstel
is echter om daar dit jaar nu eens niet
over te gaan zeuren. Deze column
is een oproep om vooral dóór te
pakken met het moestuinieren, en de aktie van de supergigant als een lief initiatief
te zien voor iets groters. Iets
zinvollers. Iets duurzamers.
Wendy Hendriksen
Makkelijke Moestuin
Mix is te koop in
Pijnacker, De Lier
en Zoetermeer

Pijnlijke voeten? Voortijdige vermoeidheid?
Computerscan brengt uitkomst!

Romeinse
kust
Roman Coast

Een revolutionaire vinding op het gebied van
voetverbetering dient zich aan. Het Astronautic
Comfort Voetbed. De verende opvang van de
voet en het ultra lichte gewicht van deze inlegzool zorgen vaak al heel spoedig voor een beter
gevoel. Het Astronautic Comfort Voetbed wordt
op uw eigen gipsmodel gemaakt en heeft dus
een perfecte pasvorm.
OPLOSSING VOOR DE VOORVOET
Omdat het verende voetbed ook onder de voorvoet doorloopt, kunnen eelt en drukplekken elk
in hun eigen relief worden opgevangen, wat bij
gewone steunzolen zelden het geval is.
VOETONDERZOEK
Een gedegen gratis voetonderzoek en het maken van
voetafdrukken en gipsmodellen behoren tot de normale
procedure. Astronautic voetbedden geven u voor € 129,per paar jaren loopplezier.
Wel even een afspraak maken op telefoon: 070-3637519.

Onze podoloog R.B. Samson is
aangesloten bij de stichting L.O.O.P.

22 apr
t/m
15 okt
2017
www.muzeescheveningen.nl
Neptunusstraat 90–92, Scheveningen

Prins Hendrikstraat 132
Den Haag 070-3637519
Parkeren voor de deur!
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Eten.

Koken.

Waves at
the Kurhaus

Michiel de Vlieger, eigenaar van ‘Cometa Culinair,
de vliegende keuken’, heeft een voorliefde voor recepten met
een Franse, Italiaanse en Noord-Afrikaanse inslag.
Makkelijk, maar ook experimenteel.

Internationaal

Escargots à la bourguignonne

+ uitzicht
+ presentatie gerechten
- kleine kaart

V

Nodig:
◯ 150 gr roomboter
◯ kleine sjalot geschild
en fijn geraspt
◯ 2 tenen knoflook,
geperst
◯ handje peterselieblaadjes
◯ flinke eetlepel bieslook
◯ theelepel
marjoraanblaadjes
◯ rasp van 1/3 biologische
citroen
◯ ½ tl zout
◯ ½ tl gemalen peper uit
de molen
◯ 24 grote slakken (blik)
◯ geraspte Parmezaanse
kaas

orige week hadden we die heerlijke gougères. Onze zoon at ze
die avond bij het aperitief achter elkaar op. Als voorgerecht aten
we daarna escargots à la bourguignonne. Bij de Kringloop had
ik een keer een stel van die handige aardewerken escargotbakjes op de
kop getikt. Ze zijn ideaal, omdat ze ook lekker heet blijven als je ze uit
de oven haalt, want slakken moet je kokend heet eten, vind ik. Voor de
gelegenheid had ik een iets andere knoflookboter gemaakt. Het werd
meteen gespot. “Heerlijk hoor pap, maar anders.” Dat klopte natuurlijk, want ik had er ook wat marjoraan en citroenrasp door gedaan. Als
hoofdgerecht aten we die avond een kleine lamsrollade, maar dat zeg
ik vooral omdat we er een werkelijk perfect glas Cantenac Brown (Margaux) uit 1989 bij dronken. Vandaag mijn versie van de knoflookboter,
al moet ik zeggen dat hij nooit helemaal hetzelfde is, omdat ik niet zo
precies ben met de hoeveelheden. Dus ga uw gang en laat het resultaat
u verrassen.
Bereiding:
Neem een aardewerken schaaltje en doe daar de in stukjes gesneden
boter in. Voeg de geraspte sjalot en de uitgeperste knoflook toe en
zet het schaaltje in de oven op 30 graden, zodat de boter lekker zacht
wordt en je alles makkelijker met elkaar kunt vermengen. Hak intussen de peterselie, bieslook en marjoraan fijn op een plank en voeg dat,
samen met de citroenrasp, zout en peper, bij de zachte boter. Roer alles goed door met een vork. Je kunt al even proeven, maar je moet het
echt even laten staan om de smaken te laten vermengen voordat je
eventueel aanpassingen gaat doen. Dek af met wat folie en zet de boter
apart. Giet de slakken af in een zeef en spoel ze af met water. Droog de
slakken met keukenpapier en vul de gewassen escargotbakjes met de
slakken. Smeer vervolgens met een mes de kruidenboter in de bakjes
met escargots, zodat ze helemaal afgedekt zijn. Sprenkel wat geraspte
Parmezaanse kaas over iedere slak, samen met een maal uit de pepermolen, en zet ze in de voorverwarmde heteluchtoven met grill van 190
graden. Na 10 minuten borrelt de gesmolten boter gezellig rond de slakken en kun je aan tafel. Zet de loeihete bakjes met dikke handschoenen
op een leuk onderbord en serveer de slakken met echt stokbrood van
Michel of Galerne.
Voor al uw culinaire vragen of opmerkingen mail naar michiel@cometaculinair.nl

Drinken.

Cijfer: 7½

‘Sexy en slick,
zo verkoopt het
Kurhaus hun
restaurant’

advertentie

Bosman Wijnkopers, finalist in de verkiezing ‘beste wijnwinkel van Nederland’,
is gespecialiseerd in biologisch geproduceerde wijnen. Nico McGough is een
van Neerlands bekendste wijnkopers, van zijn wijnen zijn er 96 opgenomen in
De Grote Hamersma-gids, en 10 in de top 100.

Bella Italia

Niet veel mensen weten het, maar op het Noordeinde huist het Italiaanse restaurant La Passione. In het Italiaanse culinaire magazine Civiltà della Tavola wordt het restaurant de hemel
in geschreven. Eigenaar Tellis Muca is een superkalme man die dol is op oorspronkelijkheid en
kwaliteit. Dat blijkt wel als je er aan tafel schuift. Prachtig eten, ontdaan van opsmuk. Typisch
Italiaans, géén fanfare en toch muziek.
Bij La Passione is het niet alléén te doen om het bord, ook het glas
telt hier écht mee. Met een kennersoog weet Tellis goed-beter-best
te onderscheiden. Hij bewijst dat door zijn huiswijnen.
De fles wit heet ‘Vitali’, gemaakt van trebbianodruiven en afkomstig uit de Abruzzen in midden-Italië. Brandschoon, stuivend fruitig, knisperend fris en werkelijk overal bij inzetbaar, van het aperitief tot wijn bij tarbot. Geweldige prijs-prestatie.
Als rode wijn koos Tellis voor de donkere, gulle ‘Burbero’. Hier
weet wijnmaker Paolucci Nicolino het mooiste uit de montepulcianodruif te halen. Kersenrood, geurig, diepe fruittonen naast
prettige kruidigheid. In de mond warm, overtuigend, vol. Een
héérlijk glas.
Wij stelden een proefdoos samen met drie flessen van elke wijn,
voor € 47,70 afgehaald in onze wijnkoperij of gratis thuis laten
brengen door onze bezorgdienst.
Liever lekker aan tafel bij La Passione? Reserveer dan wel!
La Passione, Noordeinde 196, 2514 GS Den Haag
070 3107953, info@restaurantlapassione.nl
www.restaurantlapassione.nl

Adres
Gevers Deynootplein 30
Telefoon
070-4162636
Info
www.wavesatthekurhaus.nl
Geopend
dagelijks van 17:00 tot
22:00 uur
3-gangenmenu
€ 37,50
Voorgerechten
vanaf € 9,50
Hoofdgerechten
vanaf € 15,50
Desserts
vanaf € 8,50
Contant, pin & creditcards

Bestellen via info@bosmanwijnkopers.nl of 070 3584336

H

et geluid van aanspoelende golven
en krijsende meeuwen, beelden van
stoere chefs met tatoeages die in
slow motion producten snijden en
subtiel dat ene takje cress op een bord draperen,
eten dat nonchalant geflambeerd wordt waarbij
de vlammen op dramatische wijze, uiteraard
ook in slow motion, om de pan heen zwieren,
een barman die met een ‘Prodent-glimlach’
cocktails shaket, een sinaasappel die wild
spuitend doormidden wordt gesneden, jonge
mensen die lachend proosten tegen een
ondergaande zon. En dit alles met het funky
nummer ‘Green Onions’ van Booker T. & The
M.G.’s op de achtergrond.
Sexy en slick, zo verkoopt het Kurhaus hun
restaurant Waves at the Kurhaus in een video
op de website. Het filmpje is goed gemaakt,
maar over the top is het wel. Eenmaal binnen
in het restaurant is het allemaal niet zo spannend. Voorheen werd er in de prachtige Kurzaal
gedineerd, maar restaurant Waves is gevestigd
aan de voorzijde van het Kurhaus, wat wel weer
zorgt voor een mooi uitzicht over zee, maar de
charme van de klassieke zaal vind je hier helaas
niet terug. Onze jassen worden door de bediening niet netjes aangenomen, dus hangen we
deze, kroeg-stijl, om onze stoel. Het menu is
zo op het eerste oog ook niet heel sexy te noemen. Hierop vinden we voornamelijk de echte
hotel-klassiekers, Ceasarsalade, hamburger, tomatensoep en steak naast een 3-gangenmenu.
Binnen dit menu kunnen gasten kiezen uit vier
voorgerechten, drie hoofdgerechten en twee
desserts. Pas als de voorgerechten verschijnen
klinkt Booker T. weer een beetje in mijn hoofd.
De pastrami (€ 11,50) is prachtig opgemaakt
op een mooi donker bord waar de kleuren van
verschillende ingelegde groentes, zoals biet,
tomaat, wortel en een smakelijke piccalillymayonaise, vanaf spatten. De bisque wordt door de
gastvrouw theatraal uit een theepot in een diep
bord geschonken waarin al een paar malse stukken kreeft en zeekraal liggen te wachten. De
smaak van de bisque is rijk, wat mij betreft iets
te sterk, alsof deze te ver gereduceerd is.
Over de wijnen van Waves hebben we ook
geen klachten, al vind ik twee witte wijnen
( per glas) wel een wat karig aanbod voor een
restaurant als deze. We proeven ze uiteraard allebei, een volle La Croisade reserve, een blend
van Chardonnay en Viognier en een Touraine
Sauvignon Jourdain, en een knisperende Sauvignon, beide (€ 5,75).
Uit de keuken komt nog meer moois, een
fraai stuk gegrilde griet verrijkt met een stukje
smeltende eendenlever, oester en schuim van
macadamia (€ 26,50). Onder de vis vinden we
nog twee asperges, gegrilde witlof en paddenstoelen. Een smakelijk en goed gebalanceerd
gerecht. Dat geldt ook voor de eendenborst
(€ 23,-) uit het 3-gangenmenu. Op een gratin
van aardpeer liggen onder andere groene asperges, gebakken oesterzwammen en reepjes pastinaak en daarnaast de zorgvuldig getrancheerde
eend met een bijzondere, dropachtige jus. Het
glas Carmenère van Edwards Estates Chili
(€ 5,75) is pittig maar subtiel met hinten van
rood fruit. We delen het bekende chocoladetaartje met lopende kern dat op de kaart omschreven staat als ‘vanille, chocolade, Haagsche
hopjes, karamel’ (€ 8,50). Met deze beschrijving had ik toch iets anders verwacht dan deze
allemansvriend, die overigens wel goed is uitgevoerd. Opnieuw een mooi opgemaakt bord
met goed vanille-ijs, verse frambozen, en een
macaron.
Waves at the Kurhaus presenteert zichzelf
ietwat te pretentieus , maar we hebben vanavond niet slecht gegeten en zien, voordat we
de rekening van € 109,65 betalen, nog net de
zon in de zee zakken, en dat kunnen maar weinig restaurants op hun menukaart zetten.
Daphne Browne
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Groenendijk houdt ADO in de eredivisie

‘We hebben geen punt gestolen’
Door Kim Andriessen

ADO Den Haag hoeft niet meer te vrezen
voor degradatie. Twee speelronden voor
het einde van de competitie is zeker dat de
Residentieclub ook het volgend seizoen in
de eredivisie acteert.
En dat is een klein wonder. In februari bivakkeerde ADO Den Haag op de laatste plaats
van de eredivisie. De Montenegrijnse trainer
Željko Petrović maakte toen plaats voor Fons

Groenendijk, die een duidelijke opdracht mee
kreeg: niet degraderen. Door van de laatste zeven wedstrijden er vijf te winnen is de coach
nu al in die missie geslaagd. “Het was een intensieve, maar mooie reis naar de veiligheid”,
kijkt Groenendijk terug. “Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat we ons met deze indrukwekkende cijfers veilig zouden spelen.
Van de laatste zeven wedstrijden hebben we
er maar één verloren. En eerlijk: we hebben
daarin goed gevoetbald en geen punt gestolen.
Gaandeweg krijg je in de gaten hoe belangrijk

het is dat ADO in de eredivisie blijft. Er staan
banen op het spel en ook financieel is eredivisie belangrijk.”
Eerst praten
De handhaving betekent niet dat alle problemen in het Kyocera Stadion zijn opgelost. Integendeel. Wethouder De Bruijn (D66, financiën) typeerde eerder deze maand de financiële situatie van ADO Den Haag nog als zeer
zorgelijk. En hoe ontwikkelt de moeizame
relatie tussen de club en de Chinese eigenaar

Hui Wang zich? Het zijn zaken waar Groenendijk een beeld van wil hebben voordat hij
besluit of hij bij ADO blijft. “Ik wil eerst praten met de directie”, verduidelijkt de trainer.
“Gaan er spelers weg? En kunnen wij zelf de
selectie versterken? Er moet wel iets mogelijk
zijn, anders wordt het voor mij lastig. Kijk, ik
laat mij niet meer leiden door emoties. Voordat ik een beslissing neem wil ik eerst goed
hebben nagedacht. Maar dat staat los van het
feit dat ik het erg naar mijn zin heb bij ADO
Den Haag.”

Hockeystrijd tussen HDM en Cartouche om promotie

‘Een club uit de overgangsklasse is
nooit klaar voor de hoofdklasse’
Met nog vier wedstrijden te spelen
strijden Cartouche en HDM op het
scherp van de snede met elkaar en
Schaerweijde uit Zeist om twee tickets
voor de play-offs voor promotie naar de
hoofdklasse.
Door Bert Tielemans

Het was genieten, zondag aan het Theo MannBouwmeesterpad in Den Haag. In de allerlaatste seconde van de boeiende derby tussen HDM
en Cartouche joeg strafcornerspecialist Timmo
Kranstauber de verdiende gelijkmaker voor de
Voorburgers snoeihard tegen de touwen: 3-3.
Daarmee kreeg Cartouche waar het gezien het
spelbeeld ook recht op had. Coach Sonja Thomann kwam naar Den Haag om te winnen,
maar had uiteindelijk vrede met de puntendeling: “Mixed emotions. Niet gewonnen en dat
is teleurstellend, zeker omdat de ploeg heeft
gespeeld met de intentie om te winnen. In
deze ‘cadeauwedstrijd’ speelden de scheidsrechters een belangrijke rol. Twee onterechte
strafcorners in de eerste helft brachten HDM
op voorsprong. Met de 3-3 waren we blij, maar
het had echt anders kunnen lopen.”

Dat we het binnen
de club over
tophockey hebben
is al pure winst
1.200 toeschouwers
Grootste winnaar was het publiek. Nadat de
blauwe en groene rookwolken waren opgetrokken ontspon zich een spectaculair hockeygevecht. Was de eerste helft voor HDM, in de
tweede helft was Cartouche de bovenliggende
partij. 1.200 fanatiek meelevende toeschouwers zorgden voor een bijzondere derbysfeer.
“Dit zijn de hockeywedstrijden waar het om
gaat,” denkt Casper Sterk, bestuurslid tophockey van HDM. “De clubs zijn goede bekenden
van elkaar en we strijden nu om de bovenste
plaatsen. In zo’n atmosfeer met zoveel mensen
samen naar hockey kijken is natuurlijk fantastisch.” Ook Thomann genoot van de sfeer:
“Zulke zondagen wil ik elke week.” De derby
was voor de Voorburgse coach extra bijzonder
vanwege haar overstap naar HDM vrouwen
volgend seizoen. “Ik wil met een play-off ticket
afscheid nemen van Cartouche. In vier jaar heb
ik hier veel opgebouwd. Naar promotie kijken
we niet, het doel is de play-off.” HDM wil wel

1200 toeschouwers bezochten afgelopen zondag de derby tussen HDM en Cartouche. | Foto: DHC

naar de Hoofdklasse promoveren. “Dat is eenvoudig, het staat in ons plan,” zegt Sterk. “Dat
we nu al meedoen om de prijzen in de Overgangsklasse, daar hadden we niet op gerekend.
Dit jonge team is gedurende het seizoen zo
enorm gegroeid.” Na de degradatie in 2002
deed de voormalig landskampioen (1992) talloze pogingen om terug te keren op het hoogste
niveau. Tot op heden leidde dit voor de heren

slechts tot een eenjarig verblijf in de Hoofdklasse in het seizoen 2010-2011. “De ambitie is
er. Onze dames spelen in de Hoofdklasse en als
je kijkt naar grootte van de club, de accommodatie en de kwaliteit van de jeugdopleiding dan
is het Hoofdklasse-niveau voor de heren gewoon mogelijk.” Sterk legt geen overdreven
druk op het team en de begeleiding. “Gebeurt
het niet dít jaar, dan misschien een van de vol-

Promotie lastig
Cartouche staat na het gelijkspel tegen HDM tweede op de ranglijst in de Overgangsklasse Poule A. Vier
wedstrijden voor het einde van de reguliere competitie is het gat richting koploper Schaerweijde slechts
twee punten. Op de slotdag spelen de Voorburgers een uitwedstrijd tegen Schaerweijde in Zeist. Ook HDM
doet op de derde plaats volop mee om de bovenste twee plekken die uitzicht op promotie naar de hoogste
klasse (Hoofdklasse) bieden. Promoveren naar de Hoofdklasse is lastig. De kampioen van de Overgangsklasse Poule A speelt tegen de kampioen van Poule B. Volgens het ‘best-of-three’ principe promoveert die
winnaar naar de Hoofdklasse. De verliezer en ook de nummers twee van iedere Overgangsklasse Poule
heeft via diverse play-off wedstrijden met de nummer twaalf uit de Hoofdklasse nog kansen op promotie
naar de hoogste hockeycompetitie in Nederland.

gende seizoenen. We houden de groep en de begeleiding bij elkaar en dat is winst. De meeste
jongens van dit ‘vriendenteam’ zijn hier opgeleid vanaf de D- en C-jeugd of zelfs eerder. En
het belangrijkste, er zit nog zoveel rek in dit
team.”
Promoveren zou voor het kleinere Cartouche uit Voorburg veel gevolgen hebben. Coach
Sonja Thomann: “Een club uit de Overgangsklasse is nooit klaar voor de Hoofdklasse. Het
verschil is zo enorm groot. Hoofdklassehockey
vraagt een andere manier van denken, daarvoor moet Cartouche nog groeien. Dat we het
binnen de club sinds een paar jaar over tophockey hebben is al pure winst. Laten we ons vooral focussen op het halen van de play-offs en nog
niet nadenken over de promotie.” De gedreven
coach kijkt vooral enorm uit naar de komende
wedstrijden. “21 mei zijn we al weer klaar. Vandaag dacht ik nog ‘wat heb ik ontzettend veel
zin in de komende wedstrijden’. Dat houd ik de
jongens ook voor. Geniet ervan dat je meedoet
tot het laatste moment. Ik reken op een stabiele fase en vier topwedstrijden.”

sport |
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Broedertwist op De Roggewoning

Groen Geel en Graaf
Willem in het strijdperk

NIEUWE PARTIJ

Graaf Willem II/VAC en de
Haagsche Country Club Groen
Geel zijn in conflict geraakt.
Oorzaak is de groei van de
voetbalclub waardoor deze
meer ruimte nodig heeft. Dit
zou ten koste gaan van Groen
Geel, dat vreest voor haar
bestaan.
Door Klaas-Jan Droppert

Graaf Willem heeft een enorme groei
doorgemaakt, komt velden tekort en
heeft zijn oog laten vallen op een terrein van Groen Geel. Er moet een
nieuwe overeenkomst komen, omdat het huurcontract van de velden is
afgelopen. Die velden bevinden zich
bij De Roggewoning, waar naast
Groen Geel (cricket, golf en hockey)
en Graaf Willem (voetbal) ook nog
HGC (hockey) speelt. De situatie is
intussen, door de groei van Graaf Willem, totaal anders dan elf jaar geleden, toen de oude afspraken werden
gemaakt. Bijzonder aan het conflict:
het is een soort katholieke broedertwist; beide verenigingen hadden
ooit nauwe banden met het vorig jaar
opgeheven Aloysius College.
Een oplossing voor het probleem
werd dit seizoen nog gevonden in
het gebruik van de ‘driving range’ als
veld op zaterdagochtend door de
jongste jeugdcategorieën van Graaf
Willem. “En dat zou voor volgend
seizoen ook kunnen,” zegt Michiel
Kiewiet de Jonge, voorzitter van
Groen Geel. “Zeker als er een goede
drainage komt en die is makkelijk
aan te leggen.”
Maar dat is niet wat Graaf Willem
voor ogen heeft. De voetbalclub wil
het grasveld voor het clubhuis van
Groen Geel als voetbalveld gebruiken. Als argumenten voert de club
aan, naast het gebrek aan drainage,
de grote afstand van de eigen kantine
tot de driving range en de te kleine
afmeting van de velden.
Onbespreekbaar
Het lijkt erop dat de gemeente zich
kan vinden in het voorstel van Graaf
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Het gecombineerde golf- en voetbalveld; op de achtergrond De Roggewoning. | Foto: DHC/Sebastiaan Boot

Bijzonder aan het
conflict: het is een
soort katholieke
broedertwist

Willem. Maar voor Kiewiet de Jonge,
die een brief naar de gemeente heeft
gestuurd, is een veld inleveren in ieder geval onbespreekbaar. “Als het
doorgaat, betekent het de doodsteek
voor Groen Geel. Dan kunnen wij
onze zaterdagochtendwedstrijden

niet meer spelen, kan er maar op één
veld cricket gespeeld worden en hockeytoernooien kunnen niet meer georganiseerd worden. En er ontstaat
midden in het golf- en cricketseizoen veel schade aan de velden. Het
gevolg is dat leden naar elders vertrekken.” De argumenten van Graaf
Willem vindt Groen Geel niet steekhoudend. “Dat de kinderen te ver
moeten lopen naar de driving range
is niet serieus te nemen. Het gaat om
gezonde kinderen en niet om sportbeoefening door lichamelijk gehandicapten.”
Zondag
Volgens de voorzitter van Groen
Geel is het probleem makkelijk op te
lossen. “Graaf Willem kan jeugdwedstrijden op zondag plannen, maar dat
weigert ze tot op heden, terwijl het
bij HVV wel gebeurt. Maar ze hebben
de zondag helemaal niet nodig als ze

hun wedstrijdschema efficiënter
plannen. Door iets eerder te beginnen en later op zaterdag te eindigen.
Daarvoor hebben wij ook een schema opgesteld. Dat schema is ook naar
de gemeente gestuurd.”

De gemiddelde jongedame van
21 moet er niet aan denken. Op
een mountainbike in de regen
over modderige bospaden
glibberen. Hoe krijg je de bagger
ooit uit je oren gewassen?
Daniëlle Sluijter is een uitzondering. Ze is gek op bagger. En op
keihard fietsen.
Door Karl Flieger

Daniëlle Sluijter: ‘Als klein meisje speelde ik al graag buiten en het kon
me niet schelen of ik dan vies werd.’ | Foto: DHC

wilt noemen”, lacht ze bescheiden. “Ik
doe een studie toegepaste psychologie
in Leiden en denk erover om na de HBO+
naar de Universiteit te gaan. Ik loop mo-

menteel stage bij een HR-bureau in Amstelveen. Daar leer ik veel over loopbaan- en organisatieadvies. Maar ik weet
nu nog niet precies of ik met mijn studie

Watt design heeft een collectie meubels

TARA tafels
in alle afmetingen
en kleuren

en verlichting uit diverse stijlperiodes

gecombineerd met nieuw hedendaags design.

Openingstijden

In januari 2016 gaf de voetbalclub
aan dat de huidige situatie geen
structurele oplossing is. Gezien de
grootte van de vereniging, die deze
zomer wel een tweede kunstgrasveld heeft gekregen, heeft de club
recht op zeven velden maar ze heeft
er slechts 4,5. De kwestie moet na de
zomer, als het voetbalseizoen begint, opgelost zijn.

Graaf Willem heeft ondanks
verzoeken daartoe niet gereageerd op dit verhaal.

Voor Daniëlle Sluijter is geen bospad te modderig

Daniëlle Sluijter vindt het heerlijk om
op haar mountainbike af te zien. Onlangs werd ze twaalfde tijdens een Benelux-kampioenschap; in juni gaat ze op
het NK voor een treetje hoger. Het kan.
Maar Daniëlle heeft meer ambities dan
alleen heel hard door de modder fietsen.
De geboren Voorburgse blijkt naast een
bikkelende mountainbiker ook een
knappe kop te zijn. “Nou, als je dat zo

39,95

ook echt die kant op ga. Ik heb nog wel
eventjes voor de boeg en ik vind mountainbiken ook nog erg leuk.”
Daniëlle Sluijter rijdt in de hoogste Nederlandse klasse. En dat is meteen ook de
enige waar op een goed niveau wordt gereden. “Mountainbiken is niet zo’n grote
sport in Nederland. Het is eigenlijk meer
iets voor landen als België, Oostenrijk en
Zwitserland. Ze hebben me weleens gevraagd: ‘Waarom ga je niet in een van die
landen wonen om daar beter te worden?’
Maar dat zie ik niet gebeuren. Ik vind
hard rijden ontzettend leuk, maar ik vind
mijn maatschappelijke loopbaan belangrijker. Met mountainbiken word je niet
rijk en je krijgt maar een keer de kans om
een goede studie te doen.”
Dat klinkt verstandig. Maar tussen
de regels door wordt wel duidelijk dat
het afzien op de fiets bij Daniëlle in het
bloed zit. Dat heeft iets met de hobby
van haar vader te maken. “Ik doe dit al
vanaf mijn achtste. Mijn vader reed

Woensdag:

10:00 - 17:30

Donderdag:

10:00 - 20:00

Vrijdag:

10:00 - 17:30

Zaterdag:

10:00 - 17:00

Laan van Meerdervoort 94a | 070-3630601

www.wattdesign.nl
Openingstijden
Woensdag: 10:00 - 17:30 Vrijdag: 10:00 - 17:30
Donderdag: 10:00 - 20:00 Zaterdag: 10:00 - 17:00

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

ook wedstrijden op de mountainbike
en nam mij een keertje mee. ‘Ik heb zoveel mooie dingen gezien onderweg’,
zei hij. ‘Zelfs een hertje van heel dichtbij!’ Dat leek me wel wat. Dus ik trapte
al snel op mijn gewone fietsje achter
hem aan en ik vond het meteen leuk.
Het regende die eerste keer en ik zat
helemaal onder de modder, maar ik
reed in de rondte met een grote glimlach op mijn gezicht. En dat is eigenlijk
altijd zo gebleven. Ik heb ook ooit aan
ballet gedaan, maar dat past niet zo
goed bij me. Het is best leuk, maar ook
een beetje saai. Als klein meisje speelde ik al graag buiten en dan lette ik ook
niet op of ik vies werd.”
Of ze op het komende NK potten kan
breken? “Ik denk,” klinkt het voorzichtig, “dat ik wel iets hoger moet kunnen
eindigen dan die twaalfde plek van het
laatste kampioenschap. Maar om het
NK te winnen moet je wel heel erg goed
zijn. Dat zie ik niet snel gebeuren.”
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Reinildis van Ditzhuyzen

Op de verjaardag van de koning onthult historica
en schrijfster Reinildis van Ditzhuyzen <1> haar
Haagse favorieten. Ze is vooral bekend als
Oranje- en etiquettedeskundige, maar ze doet
zoveel meer. Reinildis schrijft (cultuur)historische
boeken, is expert voor buitenlandse omroepen en
werkt mee aan televisieseries. Vanaf 29 april laat
ze in ‘Blauw Bloed’ koninklijk Wenen zien. Ze werd
geboren in Arnhem en studeerde geschiedenis in
Wenen, Barcelona, Brugge en Salzburg. Voor haar
eerste baan, referendaris internationale zaken bij
een ministerie, verhuisde ze in 1976 naar Den
Haag. Tegenwoordig woont Reinildis afwisselend
in Wenen en in het Benoordenhout. Ze is moeder
van drie volwassen kinderen.

2
| Foto: DHC/Sebastiaan Boot

Buurt
“Ik heb lang in het Nassaukwartier –
Benoordenhout – gewoond, een buurt
met prachtige, negentiende-eeuwse
huizen. Toen ik een aantal jaar geleden na een tramongeluk maanden op
bed moest liggen, was de Van Hoytemastraat een uitkomst. Daar konden
mijn kinderen alles krijgen. Bij Pink
& Lie gaven ze zo tien nachtjaponnen
mee om uit te kiezen.”
Koffie
“Bij De Posthoorn op het Voorhout
kom ik omdat ze daar geen opdringerige muziek hebben. Je hoort alleen
zacht gepraat en gekletter van eet- en
drinkgerei, heerlijk.”
Uitgaan
“Ik ben dol op muziek en ga graag naar
concerten. Ik ben lid van een Haagse
debatclub die iedere maand bij een van
de deelnemers thuis samenkomt. Sinds
de oprichting veertig jaar geleden hebben we geen avond overgeslagen.”

1
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Door Caroline Ludwig
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Koningshuis m
“René van Chalon (1519-1544) was
de eerste Nassau die Prins van Oranje
werd. Deze Fransman erfde de titel
van een oom. De wapenspreuk van de
Oranjes en ons land – ‘je maintiendrai’
– komt van hem.”
Koningshuis v
“Prinses Carolina (1743-1787) was net
als ik een muziekgek. Met het hoforkest gaf ze iedere week concerten in de
Haagse paleizen. Ook nodigde ze Mozart uit om hier op te treden. Zelf zong
ze prachtig en speelde ze goed piano.”
Kledingwinkel
“Second Hand Rose <2> aan de Mauritskade is de enige winkel waar ik koop.
Voor mijn televisiewerk heb ik veel
verschillende kleding nodig. Daar slaag
ik altijd.”
Gebouw
“Het Zuiderstrandtheater <3> vind ik
fantastisch. Alleen al als je aan komt

3
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fietsen en het ziet liggen tegen de duinen, een ongelofelijke locatie. Gebouw
en zaal hebben veel meer sfeer dan de
Anton Philipszaal.”
Afbreken
“Toen het Catshuis begin deze eeuw
werd gerenoveerd, is de oude inrichting
vrijwel geheel gesloopt. Het is nu erg
steriel, zo zonde.”

Paleis
“Het paleis op de Kneuterdijk, waar nu
de Raad van State is gevestigd. In een
galerij aan de zijkant zie je de geschiedenis van ons koningshuis, met koppen
van Willem van Oranje tot de huidige
koning.” <4>

Geheimtip
“Schuin achter de Ridderzaal is een plaquette die herinnert aan de kaatsbaan
<5>. Vanaf 1500 kaatsten (soort tennis)
hier de Graven van Holland en de Prinsen van Oranje.”

Leermeester
“Ben Pauw, de te vroeg overleden lobbyist, nam me op sleeptouw in de wereld van journalistiek en politiek. Een
bescheiden, betrouwbaar en succesvol
man. Heel terecht dat er een lezing naar
hem is vernoemd.”
Festival
“Het Prinsjesdagfestival, het feest van
de democratie, is vijf jaar geleden met
niet meer dan véél vrijwilligers begonnen en nu wordt een groots lustrum
gevierd.”
Typisch
“Hofjes vind ik echt Haags, ook door de
regenten die het beheren. Mijn favoriet
is het Hofje van Wouw aan de Lange
Beestenmarkt, wat een mooie tuin!”
Lekkernij
“Noorse geitenkaas bij kaasboer Kroon
in de Van Hoytemastraat. Niet echt
Haags, maar voor mij onmisbaar en
moeilijk verkrijgbaar in Wenen.”

Suggestie
“Bezoek onze Koninklijke Bibliotheek
digitaal en bekijk ruim 60 miljoen pagina’s uit Nederlandse kranten, boeken
en tijdschriften vanaf de zestiende
eeuw. Of blader door het Geheugen van
Nederland, met 799.407 beelden uit 132
collecties.”

Buiten
“Met vrienden maak ik vaak een
avondloopje door de stad. Je ziet veel
en je hebt al lopend andere gesprekken
dan op de bank.”

4
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Hagenaar m
“Constantijn Huygens vind ik geweldig. Hij maakte een mooi gedicht waarin hij Den Haag het dorp der dorpen
noemt. Hij werd begraven in de Grote
Kerk.”
Hagenaar v
“Amalia van Brederode richtte in 1652
de Orde van Plezier op, een club van
pretmakers. Je moest wel kunnen aantonen dat je van lachen, dansen, huppelen en plezier hield.”

Omrijden
“Het Hemels Gewelf van de landschapskunstenaar James Turrell, in de duinen bij
Kijkduin. Ga liggen op de natuurstenen
bank en kijk naar de hemel boven je.”

5
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