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haagse plaatjes

‘Den Haag’/ Ton van der Meer (1985, onuitgebracht)
‘Een beetje Herman Brood, wat Armand en een vleugje Ramses Shaffy.’
Volgens Het Vrije Volk van 25 juli 1979
was Ton van der Meer uit die ingrediënten opgebouwd. De Haagse zanger
met de harde, directe stem van een
vakbondsleider die geen microfoon
nodig heeft om een stakende meute
toe te spreken, stond op doorbreken.
Zijn bescheiden radiohits ‘Een Beetje
Vent Wordt Geen Agent’ en het larmoyante ‘’k Heb Niks Aan Mijn Leven
(kommer en kwèhèèèl)’ genereerden
veel optredens. Was het punkrock of
toch meer rock-’n-roll, met flarden
levenslied? Begin april 2017 overleed
Ton van der Meer aan een vreselijke
ziekte. “Hij is ondergewaardeerd,”
zegt zijn goede vriend Jos Brinkmans,
“maar het was ook wel een moeilijke
man. En hij was niet iemand die zelf
de boer op ging met zijn dingen.”
Op zijn allereerste single uit 1978,
‘Ik Kan Het Niet Alleen’ gekoppeld
aan ‘Ik Sla d’r Op’, speelde driekwart
van de Earring mee. George Kooymans introduceerde de zingende
huisschilder bij Peter Koelewijn,
onder wiens hoede hij een aantal platen opnam. Daarna verdween hij uit
beeld. Brinkmans ontfermde zich een
aantal jaar geleden over het muzikale
archief van Van der Meer. Op een cassettebandje met nooit uitgebrachte
demo’s trof hij een geslaagde ode aan
Den Haag aan, opgenomen in 1985 in
de Blue & White Studio in Schevenin-

gen. Brinkmans maakte er (met Slim
Pickled) een clipje bij en postte het op
YouTube.
‘Den Haag Den Haag/ Oh ik mag je
tóch zo graag...,’ zingt Ton relaxed op
een lome deun, een beetje in de sfeer

van Lou Reed’s ‘Walk On The Wild
Side’. ‘Met je oorden-zee, je rades, je
dreven-zee, je gaardes/ Den Haag Den
Haag/ Met je ouwe kerk en het Binnenhof/ En ook de Boekhorststraat is
tof… Den Haag Den Haag.’

Van der Meer schreef zijn liefdevolle
eerbetoon in The Factory, het rockerscafé aan de Prinsestraat, vertelt Brinkmans. Samen met barman Willem die,
herinnerde Van der Meer zich, altijd
op de glazen met de muziek mee zat
te drummen. “Ton wilde het nummer
nog verder uitwerken, maar toen viel
zijn band weer eens uit elkaar. Daarna
raakte het in de vergetelheid.”
In het lied figureren enkele straatfiguren, zoals Lange Jan die op zijn
mondharmonica voor V&D zijn deuntjes speelde en de zwerver met rode
tulband die zijn fiets, een Solex zonder
motortje, had volgehangen met allerhande tassen en spullen: ‘Voor jou heb
ik wat moois meneer/ Zeg doe wat op
zijn ouwe fiets.’ Brinkmans: “Ik heb
voor het filmpje geprobeerd om de
identiteit van die man met zijn fiets
te achterhalen. Het enige wat ik nu
weet, is dat het een man van adel was
uit Wassenaar. Hij was een bekend
fenomeen. Als je hem tegenkwam,
zei hij altijd: ‘Wacht effe meneer, ik
heb iets moois voor u.’ En dan gaf hij
je iets. Het was dan de bedoeling dat je
wat geld op z’n zadel legde.”
Plots wordt de muziek schurender
als Van der Meer de hectiek van het
spitsuur bezingt: ‘Word je van de fiets
gereden, kom je in ‘t Westeinde bij/
Ga je terug om je fietsje op te halen is
jouw fietsje er niet meer bij.’ Vervolgens kachelen we weer relaxed kriskras verder door ‘Den Haag Den Haag/

Met je Denneweg en het Malieveld/
Daar bij de Gastlaan de vuilnisbelt/
(…) Hoefkade Laan van Meerdervoort/
Vijverberg en de Gevangen Poort/
Den Haag Den Haag.’
In een nieuwe muzikale oprisping
volgt de ellende (kommer en kwel!)
van het urenlang in de rij staan voor
het volkshuisvestingsloket, met de
urgentieverklaringen in de hand en
‘nog 20.000 wachtenden voor u’. Via
de ‘Lange Poten en de Casuaristraat,
’t drankkwartier en nachtvermaak’
stevenen we af op de theetuin aan de
Paul Krugerlaan. Mocht dit uit ‘de juwelendoos van Ton’ gehaalde pareltje
ooit op single uitkomen, dan heeft
Brinkmans een idee voor het hoesje
(zie afbeelding). In zwart-wit, ‘want
Ton was een zwart-witfiguur’. Ton
van der Meer werd 73 jaar. Overleden
aan het leven, zo zegt zijn makker.
Jimmy Tigges

Jimmy Tigges (1953) is publicist en diskjockey.
Hij geldt als een specialist op het gebied
van sportliederen, maar heeft als geboren
Hagenaar ook jarenlang onderzoek gedaan
naar liedjes waarin Den Haag een rol speelt.
In 2006 publiceerde hij samen met Paul
Groenendijk het boek ' Het lied van Den Haag'.
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Europese School naar gebouw AC
Door Herman Rosenberg

De Europese School Den Haag vestigt zijn
afdeling voor voortgezet onderwijs medio
2018 in het voormalige gebouw van het
Aloysius College aan de Oostduinlaan. Over
de details wordt nog met de gemeente en
het ministerie van Onderwijs overlegd,
maar de verhuizing is zo goed als zeker.
“Het is voor ons een ideale locatie,” zegt directeur Maarten Knoester van de Stichting
Rijnlands Lyceum, waar de Europese
School onder valt. “Het oude AC-gebouw
ligt in de Internationale Zone en het heeft
met zijn sportvelden ook de uitstraling die
mensen verwachten van een internationale school.” De gemeente is positief. “Wij
vinden dit een goede bestemming voor het
schoolgebouw en steunen de plannen van
de Europese School,” aldus een woordvoerder. Het primaire onderwijs (basisschool)
van de Europese School blijft gevestigd in
het gebouw bij de Houtrustbrug. Daar zit
nu ook het middelbaar onderwijs bij, maar
door de sterke groei van de school is het gebouw te klein geworden.

Het oude gebouw van het AC wordt nu tijdelijk gebruikt door het Vrijzinnig Christelijk Lyceum (VCL); het eigen gebouw van
die school, in het Van Stolkpark, wordt gerenoveerd. In de zomer van 2018 verhuist
het VCL weer terug naar zijn eigen locatie.
Knoester: “Daarna wordt het hele AC-gebouw gerenoveerd. Wat dat gaat kosten,
weten we nog niet.” De Europese School
verwacht ongeveer dertig lokalen in gebruik te zullen nemen.
De Europese School Den Haag is in 2012
opgericht door de Stichting Rijnlands Lyceum, die scholen heeft in onder meer Wassenaar en Oegstgeest. Ook The International
School of The Hague in Kijkduin valt onder
de stichting. De Europese School is in principe bestemd voor kinderen van personeel van
organisaties als Eurojust, Europol en het Europees Octrooibureau. Het Aloysius College
hield vorig jaar op te bestaan door teruglopende aantallen leerlingen, een slechte beoordeling door de onderwijsinspectie en politieke verwikkelingen. Er is inmiddels een
zijvleugel van de school afgescheiden; hier Het voormalige Aloysius College wordt nu gebruikt door het
worden elf woningen ingericht voor status- VCL. | Foto: DHC/Sebastiaan Boot
houders.
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Liquidatie in
Wateringse Veld
De man die maandagavond in Wateringse Veld werd doodgeschoten, is een
39-jarige inwoner van Houten. Het
slachtoffer, Farid, is een bekende van de
politie.
Het Haagse stadsdeel werd op tweede
paasdag, even voor middernacht, opgeschrikt door harde knallen. Getuigen
zagen dat een man in een auto op een
parkeerplaats bij een sportschool aan
de Sylvain Poonsstraat werd beschoten
vanuit een grijze stationwagen.
Het slachtoffer overleed ter plaatse aan
zijn verwondingen. Behalve de auto
van het slachtoffer raakte nog een wagen doorzeefd met kogels. Volgens een
getuige reed er meteen na de aanslag een
auto in de richting van de snelweg. De
politie heeft met meerdere eenheden
en een helikopter gezocht naar de mogelijke dader(s), maar trof niemand meer
aan. Het sporenonderzoek rond de parkeerplaats aan de Sylvain Poonsstraat
duurde tot dinsdagochtend. ’s Avonds
deed de politie in het tv-programma
‘Opsporing Verzocht’ een eerste getuigenoproep.

Gemeente houdt 57 miljoen euro over: goed nieuws?
Den Haag is financieel gezond, dat is de boodschap van
het stadsbestuur. Er is in 2016
ruim 57 miljoen euro minder
uitgegeven dan begroot. Dat
is niet per definitie goed
nieuws.
Door Mieke van Dixhoorn
AC H T E R G R O N D

Een traditie is het inmiddels: de gemeente Den Haag houdt geld over.
Ruim 57 miljoen euro is op de plank
blijven liggen, zo blijkt uit de jaarrekening van 2016 die wethouder van
financiën Tom de Bruijn (D66) deze
week naar de gemeenteraad stuurde. Ja, de wethouder is tevreden. De
economie trekt aan, de werkloosheid in Den Haag daalt (1000 mensen minder in de WW) en er zijn
meer toeristen naar de stad gekomen (7 procent stijging). Ook het
aantal internationale congressen zit
flink in de lift en bedrijven trekken
vaker naar de hofstad. Het goede
nieuws is ook dat de gemeente er beter in slaagt geld uit te geven dan in
voorgaande jaren. De onderbestedingen zijn gedaald van 6,1 procent
naar 4,6 procent. Hoe? De Bruijn:
“We zitten er strenger op. Ik zelf
ben bezig met een proef waarin, als
er één project vertraagd is, we proberen een ander plan eerder uit te
voeren.”
Maar de plus van 57 miljoen euro
‘klinkt mooier dan het is’, waarschuwt bijvoorbeeld Pieter Grinwis
(ChristenUnie). Partijen maken
zich zorgen over de terreinen waar
het meeste geld is blijven liggen, namelijk bij zorg en welzijn (16,9 miljoen) en jeugdhulpverlening (12,3
miljoen). Zeker op het gebied van
zorg is dat niet de eerste keer. ‘Ronduit zorgwekkend,’ volgens Grinwis.
‘Niet uit te leggen,’ vindt Martijn
Balster (PvdA). “Als een gemeente
zoveel geld overhoudt mag je op z’n
minst verwachten dat de toegang
tot de zorg tiptop in orde is,” stelt
ook SP-fractievoorzitter Bart van
Kent. Dat is niet het geval, volgens
de linkse partijen, die wijzen naar
het recente rekenkameronderzoek
waaruit bleek dat de toegankelijkheid van Wmo-voorzieningen in
Den Haag onder de maat is. Grinwis

Toeristisch draait Den Haag goed. | Foto: Den Haag Marketing/Pierre Crom

wil dat het college zo snel mogelijk
de aanbevelingen van de rekenkamer opvolgt. De SP en de PvdA pleiten er onder andere met Groep de
Mos voor de eigen bijdrage voor zorg
in Den Haag af te schaffen.
Lang niet iedereen maakt zich zorgen over het geld op de plank. Het
CDA, de partij van zorgwethouder
Karsten Klein, spreekt juist van ‘een
jaar waarin elke Hagenaar die zorg
nodig had deze heeft kunnen krijgen’. De VVD vindt het zelfs goed
nieuws dat er geld over is. De Bruijn
zelf vindt het vooral niet verrassend
dat het budget nog niet passend is.
Zowel de zorg als de jeugdhulp is in
2015 overgeheveld naar de gemeente. ‘Hierdoor heeft de gemeente nog

weinig ervaring met de omvang, samenstelling en ontwikkeling van de
budgetten,’ zo valt te lezen in het cijferboekwerk. De Bruijn: “Dan heb ik
liever geld over dan dat we grote tekorten zien.”
Wensenlijstje
Omdat het college bezig is aan zijn
laatste jaar, zullen er geen verstrekkende besluiten meer worden genomen. Maar toch: wat gaat er met het
extra geld gebeuren? Behalve de
zorg en de jeugdhulp is er ook geld
over omdat zaken zijn uitgesteld.
De Rotterdamsebaan en ook de fietsenstalling op het KJ-plein zijn vertraagd. Maar er is ook 15,8 miljoen
vrijgekomen omdat niet de ge-

meente maar de Metropoolregio
vanaf nu geld leent aan de HTM.
Helpt de gemeente nu ADO uit de
schulden, halen ze De Appel terug
uit de onderwereld? Waarschijnlijk
niet. Het geld gaat vooral richting
de verschillende gemeentelijke
spaarpotten. Zo blijft er bijvoorbeeld minimaal ongeveer 10 miljoen euro in de ‘zorgpot’ zitten en
gaan de uitgestelde projecten wel
gewoon door. Wat er dan nog overblijft, gaat in de grote algemene pot.
Zeer waarschijnlijk gaat de gemeente vanaf volgend jaar structureel
zelf meer bijleggen op de bijstandsuitkeringen. Het budget vanuit de
landelijke overheid is namelijk al jaren niet toereikend. In 2016 had

Den Haag 23,6 miljoen euro tekort
om alle uitkeringen te betalen.
Zelfs geen feestbegroting dan, in
het laatste jaar voor de verkiezingen?
Er zijn genoeg verzoeknummers: zo
wil de SP meer sociale huurwoningen, het CDA juist huizen voor het
gezinnen. De CU wil meer inzet op
banen en GroenLinks op luchtkwaliteit. In juli gaan de wethouders op
‘retraite’. Dan hebben ze het over de
financiën van dit en volgend jaar.
Dan kunnen lijstjes worden ingeleverd. Harde eis is wel dat de wens nog
in 2017 vervuld kan worden. Geen
grote bouwprojecten dus, maar bijvoorbeeld een belangrijk evenement. Als er natuurlijk een meerderheid voor is.
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Nergens zo veel buurtpreventie als in Den Haag

Opdat de mensen zich
Veel Hagenaars passen letterlijk op
hun stad. Ze doen aan ‘buurtpreventie’ en gaan in groepjes op pad
om een oogje in het zeil te houden.
Maar leidt dat niet tot agentje
spelen? Nee, blijkt uit een kleine
rondgang, hoewel de politie de
buurtmannen soms maar wat
graag inzet als vrijwilliger.

Z

‘

Door Jeroen van Raalte

e pleuren het maar
neer op straat.” Vanachter zijn zwarte brilletje kijkt Jan Hunck,
een goedgemutste zestiger met witte baard
en ruitjessjaal, toe hoe
zijn medevrijwilligers
de bananendozen naast
de papierbak plattrappen. Het kost de mannen enige inspanning,
maar na wat vouw- en propwerk past het karton dan toch
door de mond van de afvalcontainer. De oorspronkelijke
eigenaar van de bananendozen heeft er de moeite niet
voor genomen.
Buurtpreventieteam Spoorwijk is bezig aan een
van zijn tweewekelijkse rondes door de wijk. Op deze
maandagavond is het vrijwilligersteam vier man sterk:
Mehmet, Ramazan, Hakan en Jan dus. Gehuld in hesjes
wandelen ze een uur lang door de wijk, hun ogen openhoudend voor al wat niet pluis is, van kapotte straatverlichting tot verdachte omstandigheden. En dus zwerfvuil.
De bananendozen zijn weggewerkt, de mannen vervolgen hun route door de geelverlichte straten.
Ze zijn vanavond niet de enigen. Tientallen buurtpreventieteams lopen wekelijks door de stad. Den Haag is
zelfs landelijk koploper buurtpreventie, met 34 officieel
geregistreerde vrijwilligersteams en nog een aantal officieuze jongerengroepen die rondes lopen ten behoeve van
de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk. De Haagse politie is blij met de extra ogen en oren op straat, de gemeente
komt de burgerinitiatieven goedgeefs tegemoet met begeleiding en subsidies. Jaarlijks heeft de stad er 375.000
euro voor over.
Wie denkt aan burgerpatrouilles die baas in eigen buurt
spelen, heeft het mis. Natuurlijk zijn er uitzonderingen,
zoals de met honkbalknuppels gepakte ‘knokploeg’ in
Maassluis of de Kootwijkerbroekse burgerwacht met hun
honden, helikopters en kogelvrije vesten. Maar op stap
met Buurtpreventie Spoorwijk zie je een groep betrokken
burgers.
Ergernissen
“Pas op, een hondendrol.” Ramazan pakt Jan bij de arm
en wijst hem op de uitwerpselen op het trottoir. Ach ja,
hondenpoep, een van de grootste ergernissen van de Hagenaar, samen met zwerfvuil en weesfietsen. Jan wijst
op het bord ‘verboden honden uitlaten’ bij het parkje
even verderop. “Toch lopen mensen hier met hun hond.
En zo’n dier houdt zijn behoefte niet op.” Hetzelfde verhaal bij de speeltuin daarginds: de honden poepen waar
de kinderen spelen. Aan de buurtpreventie de taak om
deze plekken van hondenpoepoverlast te signaleren en
door te geven aan de gemeente. Als de mannen de speel-

‘Het zijn toch je buren,
je gaat naar dezelfde
supermarkt,
je wilt geen
ruzie krijgen’

Vrijwilligers Mehmet (links) en Ramadan stuiten tijdens hun ronde door Spoorwijk op een beddenframe en een koelkast.

tuin zijn gepasseerd, een gestripte weesfiets hebben
gemeld en een overbodig verkeersbord hebben gespot,
stuiten ze op de volgende onvolkomenheid: een weggezakte stoeptegel. Met theater laat Ramazan zien hoe
iemand lelijk kan vallen door het oneffen trottoir. De
mannen melden het defect aan de gemeente. Dan zetten ze de pas er weer in.
Zwerfvuil, stoeptegels, hondenpoep – het heeft weinig met boeven vangen te maken. Dit zijn niet de crimefighters waarvoor de buurtwachten soms doorgaan.
Wordt een wijk echt veiliger van zo’n preventieteam?
Onderschat het niet, zegt Conny Verheij-Knoester
van de gemeente. Als beleidsadviseur werkt ze nauw
samen met de bewonersinitiatieven in de stad die zich
bezighouden met veiligheid. Dat buurtpreventie weinig voorstelt, gaat er bij haar niet in. “Ze zijn er voor het
kleine leed op straat. Dat is belangrijk, want het vergroot
de gevoelens van veiligheid in de buurt, weten we van
wijkbewoners.” Collega Janneke Bakker valt haar bij.
“Buurtpreventie versterkt de sociale cohesie in de wijk.
En ze levert de gemeente en politie veel informatie op.”
Melding
Heel veel informatie: via de vrijwilligersteam kwamen
vorig jaar 65.000 meldingen over de openbare ruimte
binnen bij de gemeente. Zo’n achthonderd daarvan deed
Buurtpreventie Spoorwijk, vertelt Jan, terwijl zijn team

een ijskast, een matras en een bedframe inspecteert die
tegen een straatboompje zijn gezet. Vroeger verliep zo’n
melding via de portofoon of een belletje, tegenwoordig
gaat alles met de smartphone. Op zijn telefoon opent
Mehmet de app ‘BuitenBeter’. Er ontvouwt zich een
menu waarin hij onder meer kan kiezen uit ‘onkruid’,
‘kapotte straatverlichting’ en ‘hondenpoep’. Het is een
kwestie van de juiste categorie aanklikken en een foto
maken. “Binnen tien seconden heb je een melding gedaan,” laat Mehmet tevreden zien.
Buurtpreventieteams als die in Spoorwijk leveren
een echte bijdrage aan de veiligheid, constateert Eric
Borst. De boomlange wijkagent, lange tijd werkzaam in
Laak Centrum, ontfermt zich nu over het aangrenzende
Spoorwijk. “Zaken als zwerfvuil en kapotte straatverlichting mogen klein lijken, opgeteld dragen ze bij aan
een unheimisch straatbeeld. Ze hebben invloed op de
veiligheidsbeleving in de wijk.”
En aan dat veiligheidsgevoel moet hard gewerkt worden. In de Veiligheidsmonitor van het CBS springt Den
Haag boven alle steden uit als het gaat om gevoelens van
onveiligheid, en dat terwijl de misdaadcijfers gemiddeld zijn. Mogelijk doen Hagenaars minder snel aangifte
dan elders in het land. “Een veelgehoorde klacht is dat
er toch niks met je melding wordt gedaan,” merkt Borst.
“Als bewoners zien dat hun klacht wél wordt opgepakt,
bijvoorbeeld doordat de buurtpreventie hierop wijst,
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veiliger voelen

preventieteams buiten de lijntjes kleuren, moet je ze ‘opvoeden’, zegt wijkagent
Borst. “Burgerinitiatieven moet je omarmen, maar ze zijn niet zaligmakend. De
vrijwilligers moeten zich bewust zijn van
hun rol.”
Borst, die als agent regelmatig meeliep
met de Nachtpreventie Laak, herinnert

‘Het blijven
vrijwilligers, je kunt
ze niet opleggen dat
het zus en zo moet’

| Foto: Thomas Vahé

dan neemt hun meldingsbereidheid toe.” In een
volksbuurt als Spoorwijk, waar de mensen geen
hoge pet op hebben van de politie, is zo’n buurtpreventieteam dan ook van grote waarde, constateert
Borst. “Het is de schakel tussen de wijkagent en bewoners die de politie nooit spreken.”
Vechtpartijen
Vanavond stuit het team in Spoorwijk niet op onraad. Dat is weleens anders geweest, vertelt Jan. Een
paar jaar terug zorgde een groep hangjongeren bij
de voetbalkooi op het Jopplein voor veel overlast:
vechtpartijen, een roofoverval, drugs. “We hebben
een keer injectienaalden gevonden,” herinnert Ramazan zich. Maar op de jongens afstappen was niet
aan de orde. Van een afstandje toekijken, meer mogen de vrijwilligers niet.
Niet ieder buurtpreventieteam ziet die rol zitten,

‘Buurtpreventie versterkt
de sociale cohesie en levert
veel informatie op’

weet de gemeente. “Sommige teams vinden het
wel jammer dat ze geen ‘boa’s’ zijn,” merkt VerheijKnoester van de gemeente op. Als buitengewoon
opsporingsambtenaar (boa) mag je onder meer verdachten staande houden en boetes uitschrijven,
kortom: handhaven. “Maar dat is uitgesloten.” Niets
in het gedrag of uiterlijk van de buurtpreventie mag
een confrontatie uitlokken. Zo is een Haags team dat
zich had uitgerust met smurfenspray, een milde variant van pepperspray, door de gemeente teruggefloten. “Met een zodanig professionele uitrusting wek
je niet de indruk dat je mensen benadert voor een
vriendelijk gesprek,” stelt Verheij-Knoester vast. “Als
buurtpreventie schiet je dan door.”
Toch wil je als vrijwilliger iets doen als je iemand
op heterdaad betrapt. Het komt weinig voor, vertelt
Mehmet, maar als ze een bewoner grofvuil op straat
zien zetten, spreken ze die wel aan. Op vriendelijke
toon, benadrukt Mehmet. “Het zijn toch je buren,
je gaat naar dezelfde supermarkt. Je wilt geen ruzie
krijgen.” Zo’n hesje helpt dan wel, beseft hij, en dat
je met een groep bent. Maar inmiddels weten veel
bewoners hoe ze de buurtpreventie te slim af kunnen
zijn. “Ze zeggen dan dat ze met de gemeente hebben
gebeld. Wij weten natuurlijk niet of dat zo is.”
Het is een dun lijntje dat signaleren en melden
scheidt van handhaven. Om te voorkomen dat buurt-

zich wel een paar randgevalletjes. Zoals
die keer dat het team een openstaande
deur aantrof bij een bedrijfspand op de
Binckhorst. “Kwam ik daar aan, zat een
van die jongens achter de balie met een
bakje koffie uit de automaat.” Of die
avond dat een groepje vrijwilligers een
verdacht voertuig langs de weg zette.
“Dat wil je absoluut niet. Destijds werkten we nog met portofoons, waarmee
de groep in direct contact stond met de
wijkagent. Dat gaf hun een gevoel van
veiligheid – we krijgen meteen back-up,
dachten ze. Dus gingen ze steeds een
stapje verder.”
Compliment
Het zijn enkele incidenten, verzekert
Borst. Toezicht en begeleiding zijn noodzakelijk, maar, zo werpen gemeente en
politie op, er zijn grenzen aan de betutteling. “Het blijven vrijwilligers, je kunt
ze niet opleggen dat het zus en zo moet,”
erkent Verheij-Knoester. Alleen maar corrigeren werkt averechts, denkt wijkagent
Borst. “Je moet ze ook een compliment
geven. Anders krijgen ze het gevoel dat ze
er niet toe doen. Veel initiatieven zijn ter
ziele gegaan omdat ze geen goede feedback kregen.”
De politie betrekt de buurtpreventie
daarom steeds meer bij haar eigen werk.
Zo worden de teams ingeschakeld bij risicovolle evenementen als een jaarwisse-

ling of een WK-wedstrijd van het Nederlands elftal. Ziet de politie een inbraakgolf, dan vraagt ze de vrijwilligers daar
extra op te letten. Neemt buurtpreventie
daarmee niet deels het werk over van
de politie? Nee, zegt de gemeente. Maar
politievakbond ACP ziet wel een onmiskenbaar verband tussen de bezuinigingen en de inzet van vrijwilligers. “Het is
triest dat deze initiatieven ontstaan door
een gebrek aan mensen en middelen,”
aldus een woordvoerder.
Is buurtpreventie geboren uit politietekorten? Jan wijst vooral op de individualisering van de samenleving. “Vroeger
hielden mensen elkaar beter in de gaten.
Het is toch bizar dat iemand drie weken
dood in zijn huis kan liggen voordat hij
gevonden wordt?” Met de cohesie weg is
buurtpreventie de nieuwe sociale smeerolie van de wijk. Dat blijkt vanavond wel
in Spoorwijk, waar de vrijwilligers handjes schudden en praatjes maken met voorbijgangers. Na een gemoedelijk onderonsje met twee mannen die onhandig een tv
verslepen op een karretje, draait Ramazan zich glimlachend om: “Ik ken zoveel
mensen door dit werk.” Die verbondenheid met hun wijk is voor de vrijwilligers
van vanavond een belangrijke drijfveer.
En de onderlinge kameraadschap die de
avondlijke rondes hebben voortgebracht.
Jan heeft nog een persoonlijke reden om
telkens maar weer de deur uit te gaan.
“Een paar jaar geleden kreeg ik een hartinfarct. De dokter zei dat ik meer moest
bewegen.”
Ooit begonnen ze als een groepje
buurtbewoners dat wat wilde doen aan
dat zwerfvuil. Inmiddels is hun buurtpreventieteam een zelfstandige stichting,
Veilig Spoorwijk, waardoor ze in aanmerking komen voor subsidie. Die hebben
ze twee keer gekregen, een paar duizend
euro om hun hesjes, flyers en cursussen
te bekostigen. En natuurlijk hun mooie
jassen. “Mét binnenvoering, want in de
winter of de regen een uur lang rondlopen kan behoorlijk koud zijn,” zegt Jan.
Hij is trots op de waardering die Buurtpreventie Spoorwijk krijgt. “We worden
serieus genomen.” Dat blijkt wel uit de
‘attentie buurtpreventie’-borden die de
gemeente in de wijk heeft opgehangen.
Jan, tevreden: “Zo’n bord krijg je echt niet
zomaar.”
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‘Door klant te begrijpen blijf
je concurrent een stap voor’
Een bedrijf moet de concurrent steeds
een stap voor zijn en dat kan alleen
maar door goed te luisteren naar de
wensen van de klant. Het is de overtuiging van Suzanne Dorresteijn. Zij is
net gestart met haar bureau ‘Understand the Customer’. Daarmee wil zij
ondernemingen kennis op dit gebied
bijbrengen en hun medewerkers
daarin trainen.
De klant is volgens Suzanne vaak
een ‘blinde vlek’ geworden. Hoe dat
komt? “Het runnen van een bedrijf
vergt veel aandacht. Je moet de deadline halen en je hebt allerlei zorgen,
zoals over het personeel. Dat geldt
voor alle bedrijven. Ik heb voor diverse
gewerkt: van een onderneming met
vijfentwintig mensen tot één met
tienduizend medewerkers. Er komen
zoveel dingen op je af. Als de zaken
goed gaan, ziet men er de noodzaak
niet van in om zich in de klant te verdiepen.”
Ondernemingen zijn gefixeerd op
‘een stijgende omzet en op snelle resultaten’. “Dat was tot vijftien jaar geleden het geval. Nu zie je dat dit steeds
meer problemen oplevert. Bedrijven
worden ineens geconfronteerd met
nieuwe concurrenten die opstaan
en hun markt innemen. Een nieuwe
technologie zorgt ervoor dat voor een
klant van een bedrijf een product niet
meer interessant is .”
Zo werd de markt voor de huisbeveiliging overvallen door een vinding

Suzanne Dorresteijn: ‘De klant is vaak een blinde vlek geworden.’ | Foto: PR

van de Amerikaanse firma Ring. “Dit
bedrijf maakt het zijn klanten mogelijk om op afstand, bijvoorbeeld vanuit een restaurant, via hun mobiele
telefoon hun deur te beantwoorden
met beeld en spraak. Dit vanuit de
gedachte dat een inbreker eerst aanbelt voordat hij inbreekt. Ring heeft
vrij snel een positie veroverd in deze
markt, omdat de inbreker niet verder
komt dan de voordeur.”
Ring, redeneert Suzanne Dorresteijn,
had geluisterd naar de wensen van de

terugblik

klant. “De producent van het alarmsysteem was zich in deze tijd van snelle technische ontwikkelingen niet
bewust van de tekortkoming van zijn
product. Het alarm was een tijdje de
best mogelijke oplossing, maar tegenwoordig wordt meer verwacht. Dat
had de producent kunnen opmaken
uit gesprekken met klanten. Waarom
heeft het bedrijf niet zelf zo’n product
ontwikkeld? En als het dat zelf niet
kan, schakel dan een ander in dat dit
wel kan.”

Met ‘Understand the Customer’ wil ze
bedrijven bijbrengen hoe zij te werk
moeten gaan. Medewerkers worden
daarop getraind. “Zij moeten beseffen: wie is mijn klant, wat koopt mijn
klant en welke waarde bied ik onze
klant, waardoor hij bij ons en niet bij
de concurrent koopt? Medewerkers
moeten steeds bezig blijven met het
beantwoorden van deze vragen.” Haar
aanpak bestaat uit drie stappen. “Allereerst het begrijpen van de klant,
stap twee is die kennis gebruiken om

ervoor te zorgen dat jouw product en
je diensten aansluiten bij wat de klant
wil. Je weet dan welke beslissingen
je moet nemen. Bij de derde stap gaat
het om het daadwerkelijk uitvoeren.”
Suzanne Dorresteijn volgde opleidingen in Australië en Nederland. Hier
vervulde zij managementposities in
diverse industrieën, zoals Energie
(Linde Gas), Kennis (TNO), Life Sciences en Food (Carrier Sensintech) en
Telecom (KPN). Tijdens haar opleiding marketing raakte ze gefascineerd
door de klant. “En strategie. Ik vroeg
me toen al af waarom het ene bedrijf
veel beter in staat is de klant aan zich
te binden dan het andere. Bij het bedrijf dat weet te binden, is de klant
geen blinde vlek geworden. Op mijn
trainingen besteed ik juist daar veel
aandacht aan en maak duidelijk dat er
eenvoudige manieren zijn om klanten
te begrijpen. Het moet tot de dagelijkse activiteiten gaan horen, zodat
zij niet op het moment dat ik weg ben
dezelfde problemen krijgen. Want het
houdt nooit op. Technologie verandert
voortdurend. Dat die ontwikkelingen
een deel van je markt kunnen weghalen, is een symptoom. De ziekte is het
niet bezig zijn met het begrijpen van
de klant.”
Joke Korving
Meer informatie: www.understandthecustomer.com/over-suzanne

foto’s uit het haags gemeentearchief

Oorwormenplaag
in de Zwolsestraat
Bij bijgaande foto in de Haagse Beeldbank staat het volgende onderschrift:
‘Na de muggenplaag op de Afsluitdijk
en de kakkerlakkenplaag in Roermond, thans de oorwormenplaag te
Scheveningen. De bewoners van alle
perceelen aan de Zwolschestraat ondervinden iedere nacht groote hinder
van oorwormen, die in scharen langs
de gevels opklimmen en de huizen
binnendringen, waar niets meer veilig
is. Elke avond is er groote jacht op dit
ongedierte.’
De foto stond op 25 juni 1936 bij
een artikel in de Haagsche Courant
waarin uitgelegd werd wat er precies
aan de hand was. De tweede helft van
de maand juni van 1936 was warm en
zonnig. Tegenover de woningen aan
de Zwolsestraat, langs de spoorlijn
van Den Haag naar Scheveningen,
bevond zich een braakliggend terrein.
Daar lagen vermolmde bielzen, allerlei gedumpt afval en bouwmateriaal en er stond een vervallen houten
schuurtje. Onkruid en helmgras tierden er welig. Alles bij elkaar een ideale
omgeving voor oorwormen. Oorwormen zijn nachtdieren. Ze verstoppen zich overdag in de kleinste, liefst
vochtige spleetjes en komen ’s nachts
tevoorschijn om voedsel te zoeken.
De Scheveningse oorwormenplaag
van 1936 was verschrikkelijk. Iedere
avond vanaf een uur of tien tot soms
wel twee uur in de ochtend waren de
bewoners van de Zwolsestraat met
man en macht bezig met het bestrijden van de insecten. De plaag bleef
niet beperkt tot de begane grond.
De beestjes kropen in colonnes met

honderden tegelijk tegen de gevels
van de huizen op. Tot op de tweede
etage zaten ze in de kasten, de dressoirs, achter de schilderijen en zelfs in
het beddengoed. Dit laatste beangstigde de bewoners, en de kindertjes
kregen ’s avonds watten in hun oren
om te voorkomen dat de beestjes erin
kropen en er misschien zelfs wel eitjes in zouden leggen. In de Haagsche
Courant stond toen al dat dit een bakerpraatje was. Gemalen, gedroogde
oorwormen vermengd met hazenurine zou een probaat middel tegen
doofheid zijn. Dat is natuurlijk ook
een fabel. Oorwormen zijn overigens
geen wormen maar insecten. Het zijn

Gedroogde
oorwormen
vermengd met
hazenurine zou een
probaat middel
tegen doofheid zijn
geen parasieten en ze kunnen mensen niet bijten of steken. Maar ook al
zijn het ongevaarlijke beestjes, als ze
met duizenden tegelijk huizen binnendringen, dan moet daar toch echt
wat aan gedaan worden. Gewapend
met allerhande middelen bestreden

Bewoners van de Zwolsestraat op jacht naar oorwormen, 25 juni 1936. | Foto: Polygoon

de bewoners de griezelige diertjes.
Extra stopverf in alle kieren en gaten
rondom de ramen hielp niks. Overgieten met lysol, petroleum, chloor
of benzol zette ook geen zoden aan
de dijk. Er was een meer structurele
oplossing nodig en wanhopig stuurde
een van de slachtoffers een telegram
aan burgemeester en wethouders van
Den Haag met een dringend verzoek
om hulp.
De gemeente zegde onmiddellijk
toe tot iedere medewerking bereid
te zijn. Het onkruid op het braaklig-

gende terrein werd gemaaid. Al het
vuilnis werd weggehaald. Men vulde
de kuilen in het terrein met carbolineum en goot kopervitriool in de
scheuren en spleten in de bielzen
en in de schuur. Uiteindelijk stak de
brandweer het hele terrein ook nog
gecontroleerd in brand. Tot slot brachten ze over de gehele lengte langs het
braakliggende terrein een lijmstrook
aan zodat eventuele overlevende oorwormen de huizen aan de overzijde
niet meer konden bereiken. Nog was
de plaag niet voorbij, want er woon-

den nog duizenden oorwormen in de
huizen. Maar de oorzaak was weggenomen en daarmee kwam een einde
aan de toevoer van nieuwe beestjes.
Al met al hield de oorwormenplaag in
de Zwolsestraat van 1936 de kranten
ongeveer een week bezig. Na 29 juni
lezen we er niets meer over en kunnen we gevoeglijk aannemen dat de
plaag onder controle was.
Wendy Louw
www.denhaag.nl/haagsgemeentearchief
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Belastingkantoor maakt plaats voor flats en hotel

Rotte plek weg uit Stationsbuurt
Door Jan van der Ven

Solextoer
Ik had zin in een toeristische attractie en reed deze week voor
een lachbedrag geruisloos op een
elektrische fiets met motortje de rit
Scheveningen Haven, vuurtoren,
Kurhaus, Meijendel en dan terug.
Onderweg slechts één keer een
snauw gekregen. Dat was toen ik
door een niet te missen plas reed op
het moment dat Sylvana Simons
ernaast op de stoep wandelde. Had
niks met racisme te maken. Als de
koning er had gelopen, zou ik het
ook hebben gedaan.
Ik zal het u uitleggen.
Vroeger was een Solex een meidenbrommer en die was maar op één
manier op gang te krijgen, namelijk
met een aanloop. Alle andere pogingen waren zinloos. Al trappend
moest je een enorme snelheid ontwikkelen. Dat ging altijd met het
schuim op de mond, want je had
veel bekijks en je kon je natuurlijk
in je eigen straat geen afgang veroorloven.
De Solex had een buitenboordmotortje, dat je bij een kruissnelheid
van dertig kilometer per uur met
behulp van een hendel op de draaiende wielen moest monteren. Daar
was ongelooflijk veel handigheid
voor nodig, want de vonk moest
overslaan. Zonder vonk kwam je
stil te staan op een manier alsof je
tegen een muur was op gereden.
Ook maakte het veel verschil of je
een jonge Solex had of een ouwe.
De jonge was altijd wel bereid om
er na een klein, driftig sprintje iets
leuks van te maken, maar bij een
ouwe was je na drie kilometer nog
aan het etteren.
Dure vrienden van mij hadden een
Puch met een weergaloos mooi
hoog stuur en kochten daarmee
verkering af met de mooiste meiden. Puchs waren duinbrommers.
Sommige vrienden waren dan ook
als een speer getrouwd.
Eén echelon lager reed op een Berini. Die had een voorwiel met een
eitje. Toch was een Berini al veel
mannelijker dan een Solex waarop
alleen ouwe mannen reden met
hangballen of een houten poot en
verder armoedige figuren zoals ik
die zich geen Berini of Puch konden
veroorloven.
Nu komt het. Ik woonde in de
Jaarsveldstraat. Iedereen kwam
er ’s morgens om precies half acht
met natte haren tevoorschijn en
iedereen haalde tegelijkertijd zijn
brommer uit de stalling. Er werd
vervolgens gezamenlijk gezwaaid
naar de moeders en vrouwen die in
peignoir voor het raam achterbleven om een minuut later weer de
koffer in te duiken en dan reed iedereen weg en vervolgens iedereen
mij voorbij. Zelfs de fietsers. Ook
als ik als eerste was vertrokken. En
de grootste blamage was wanneer
ik na drie kilometer lachend door
wandelaars werd ingehaald.
Die frustratie ben ik nooit te boven
gekomen. Vandaar.
Jan D. Swart

Een van de laatste rotte plekken van de Stationsbuurt wordt vakkundig weggesneden. Het
Grote Belastingkantoor, dat al jaren leegstaat,
wordt omgebouwd tot een complex met 66
huurappartementen en er komt een hotel in
met bijna 200 bedden. De nieuwe bestemming
voor het belastingkantoor gaat gepaard met tal
van andere ontwikkelingen in de buurt.
FRED Real Estate Developers gaat in opdracht van
eigenaar Dutch Company Vermeer met het gebouw aan de slag, in overleg met de gemeente. Geheel zonder slag of stoot ging dan niet. Wethouder
Joris Wijsmuller (HSP, stadsontwikkeling) heeft
om een doorbraak te forceren de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing verklaard. Dat
wil zeggen dat het belastingkantoor alleen nog
maar kon worden doorverkocht aan de gemeente. ‘We hebben de wet ingezet om regie te kunnen
voeren en te voorkomen dat het pand nog jarenlang leeg zou blijven staan. Deze ontwikkeling is
een verrijking voor de hele buurt,’ aldus Wijsmuller in een toelichting.
Dinsdag werden de bewoners tijdens een drukbezochte inloopavond ingelicht over wat er allemaal aan zit te komen. De aandacht ging vooral uit
naar de plannen voor de Stationsweg. Het verkeer
wordt aan banden gelegd, maar de straat is te smal
voor de aanleg van fietspaden. Met het instellen
van een maximumsnelheid van 30 kilometer per
uur en een herinrichting van de straat wordt beoogd de weg veiliger te maken. De parkeerplaatsen aan de zonzijde vervallen allemaal, daar kunnen terrasjes komen, zoals die ook kwamen op het
brede gedeelte van het Stationsplein.
Hoefkade
Ingrijpender zijn de plannen voor de Hoefkade en
de Parallelweg; die worden door middel van pol-

Het vernieuwde en verhoogde, voormalige Grote Belastingkantoor (midden) bij station Hollands
Spoor. | Artist’s impression: Gemeente Den Haag

lers afgesloten voor het doorgaande verkeer. Berekend is dat 70 procent van het verkeer dat via
de Hoefkade de stad inrijdt tot de Vaillantlaan en
vervolgens deze laan gebruikt als doorgangsroute
naar andere delen van de stad. Dat wordt onmogelijk gemaakt.
De overlast die deze stroom veroorzaakt, is
enorm. Rond het spitsuur is de aanlooproute naar
de Hoefkade geblokkeerd door eindeloze rijen auto’s, waaronder veel diesels. De Hoefkade zit daardoor in de top drie van Nederlands meest vervuilde straten. Andersom is er dagelijks een grote verkeersstroom die via de Parallelweg de stad uit wil.
Een stroom die evenzoveel hinder veroorzaakt,
zoals veel sluipverkeer. Daar worden eveneens
maatregelen tegen genomen. Het verkeer zal na
de afsluiting moeten kiezen voor de Neherkade.

Het afsluiten van beide straten is een vurige wens
geweest van de Haagse Stadspartij.
Wanneer de verkeersstromen eenmaal zijn opgedroogd, ontstaat er voor het station Hollands
Spoor (HS) wat meer rust voor het lokale verkeer,
trams en fietsers. Het plein zelf wordt op de schop
genomen. En toeval of niet, de HTM laat weten dat
de rails toch aan vervanging toe zijn. De perrons
voor de trams worden samengevoegd en overkapt.
Eerder was al bekend dat er een nieuwe onderdoorgang komt bij het station: de doodlopende
gang naar de perrons wordt opengebroken. Aan
de kant van de Haagse Hogeschool ontstaat zo een
nieuwe entree voor het station HS. Om het hoofd
te kunnen bieden aan het toenemend tekort aan
fietsparkeerplaatsen komt er een stalling voor
2500 fietsen.

Jeugdbeleid: werk en
geld, maar geen mensen
Door Mieke van Dixhoorn

Voor jeugdhulpverlening in Den
Haag is geld, meer geld dan verwacht
zelfs. Er is ook vraag naar. De wachtlijsten worden nog steeds langer.
Eind 2016 waren er 92 gezinnen die
al langer dan vier weken wachtten
op hulp. Een van de grootste problemen is dat er te weinig gekwalificeerd personeel is om het werk te
doen. Dit blijkt uit een brief van wethouder Saskia Bruines (D66, jeugd)
aan de gemeenteraad waarin zij de
halfjaarreportage aanbiedt.
Vanwege het gebrek aan goed personeel wil Bruines een aanvalsplan
schrijven. Ze wil bijvoorbeeld afspraken maken met onderwijsinstellingen over passende opleidingen en
zij-instromen bevorderen. Bruines
wil er ook voor zorgen om ‘cultureel
diversere’ medewerkers aan te trekken met meer levenservaring om ‘in
te spelen op de veranderende populatie in de stad’.
In 2016 heeft ongeveer 11,9 procent van de Haagse jongeren tot 18
jaar jeugdhulp ontvangen: 6,3 pro-

cent kreeg hulp uit de jeugdteams
en 5,6 procent kreeg gespecialiseerde jeugdhulp. Dat is meer dan in
2015. De aard van de hulp is veranderd: kinderen hoefden minder vaak
elders te verblijven en konden meer
hulp thuis krijgen. Halverwege het
jaar werd bekend dat Den Haag meer
budget kreeg van het rijk dan eerder
was aangekondigd, te laat om het beleid aan te passen, zo schrijft Bruines. Mede daardoor is er geld over in
de jeugdhulp.
Behalve het gebrek aan juist personeel moet de gemeente ook nog
steeds wennen aan haar nieuwe
taak. De jeugdhulp is in 2015 overgegaan van de landelijke overheid naar
de gemeentelijke. Dit jaar gaat het
stadsbestuur verder met de volgende doelen: minder medicatie voorschrijven, passende hulp bieden aan
gezinnen met als uitgangspunt ‘zo
licht als mogelijk, zo zwaar als nodig’, hulp zo veel mogelijk bieden in
overleg met andere hulpverleners en
de samenwerking versterken tussen
(passend) onderwijs en jeugdhulp.

Tournooiveld nu echt klaar
Het Tournooiveld is klaar. Langs de pleinachtige straat zijn bomen en hagen
geplant en het wegdek is vernieuwd. De trams rijden er weer. Aanleiding voor
de herinrichting was de bouw van de parkeergarage Museumkwartier, die in
december openging. Wethouder Boudewijn Revis (VVD, buitenruimte)
heeft het Tournooiveld dinsdag samen met ondernemers en omwonenden
heropend. “Met deze opgeknapte buitenruimte heeft Den Haag er weer een
parel bij,” aldus de wethouder. Vanaf mei wordt er gewerkt aan de aansluitende bestrating van het Lange Voorhout.

Eind 2016 waren er 92 gezinnen die al langer dan vier weken wachtten op
hulp. | Foto: Wikipedia

F a m i l i e b e r i ch t e n

Op 8 april moesten wij afscheid nemen van

Drs Paul de Kiefte
De crematie heeft inmiddels plaats gevonden.
Uit allernaam
Willy de Kiefte-Rozenbroek
p.kiefte@planet.nl

Bezoek de Best Deal Days.
19 t/m 22 april.
De Best Deal Days staan in het teken van genieten, ervaren én natuurlijk profiteren van de beste deals.
Maak kennis met twee nieuwe modellen van de E-Klasse familie en de vernieuwde GLA. En ontdek welke
New Generation Compact Car bij u past: de A-Klasse My First Star? De B-Klasse Activity Edition? Of een van
de andere actiemodellen? Kom naar onze Best Deal Days van 19 t/m 22 april of kijk op mbdb.nl.

Drive

Mercedes-Benz Dealer Bedrijven
Alphen a/d Rijn, De Schans 25, 2405 XX, tel. 0172 - 47 51 55
Den Haag, Donau 42, 2491 BA, tel. 070 - 340 03 00
Leiden, Vondellaan 45, 2332 AA, tel. 071 - 576 93 03

Naaldwijk, Klompenmakerstraat 50, 2672 GA, tel.0174 - 52 67 70
www.mbdb.nl, info@mbdb.nl

Gecombineerd verbruik: 3,5 - 7,4 l/100 km, 28,6 - 13,5 km/l. CO2-uitstoot 89 - 172 g/km.
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Steeds minder
huizen te koop

Stad wil meer betaalbare woningen
Den Haag wil in 2030 ‘een betaalbare stad’ zijn voor mensen
met een laag inkomen en een
middeninkomen. Ook moeten
er veel meer duurzame en energie-neutrale woningen komen.

De huizenmarkt wordt steeds krapper, de prijzen lijken zich te
stabiliseren. De huizen in Den Haag waren in het eerste kwartaal
van dit jaar 8,8 procent duurder dan in dezelfde periode vorig
jaar, maar iets goedkoper dan in het laatste kwartaal van 2016.
Dat blijkt uit de cijfers van de NVM-makelaars in Den Haag en omgeving.
Wel worden er minder huizen verkocht, in het eerste kwartaal
van dit jaar 18,3 procent minder dan in het laatste kwartaal van
vorig jaar. Maar dat komt volgens de NVM doordat het woningaanbod ‘zeer snel daalt’. Er staan nu in Den Haag nog maar half zoveel
woningen te koop als vorig jaar. In heel Nederland is dat een derde minder, dus in de hofstad is de druk op de woningmarkt extra
groot. Ook de periode dat huizen te koop staan wordt steeds korter:
gemiddeld 40 dagen, tegen vorig jaar 84. De gemiddelde transactieprijs bedroeg in het eerste kwartaal 231.472 euro.
“Kortom,” zegt Wim Korff de Gidts, voorzitter van de NVM
Haaglanden, “een huis kopen in de Haagse regio wordt een steeds
grotere uitdaging. Steeds meer verkopers die ook willen kopen,
overwegen samen met hun NVM-makelaar zelfs eerst te kopen
en dan pas te verkopen.” Een andere ontwikkeling is dat er in de
stad steeds meer beleggers actief zijn die huizen opkopen om ze
te verhuren.
In de buurgemeenten is de markt iets minder krap. Zo staan in
Rijswijk huizen gemiddeld 73 dagen te koop en in Wassenaar 87
dagen. Maar vorig jaar waren die periodes nog aanzienlijk langer. In
Leidschendam-Voorburg gaat het juist nog harder dan in Den Haag;
daar staan huizen gemiddeld slechts 39 dagen te koop.
Het duurste huis van Den Haag is te vinden aan de Veenweg in
Leidschenveen; het betreft een vrijstaande villa met 9 kamers die
2,3 miljoen euro moet opbrengen. Dat is niets vergeleken met het
duurste huis van Wassenaar, een namaak-oud landhuis aan de Jagerslaan (14 kamers, 6 miljoen euro). Het goedkoopste huis van
Den Haag is een tweekamerflat aan de Hengelolaan: 74.000 euro.

Dat staat in de deze week gepresenteerde nieuwe ‘woonvisie’ van
de gemeente. De ‘stip op de horizon is 2030’, maar om de doelen
te bereiken moet nu al actie worden ondernomen. Het college van
B en W stelt voor om jaarlijks 600
tot 750 huurwoningen in de sociale sector bij te bouwen. In het centrum komen meer kleine woningen, voor starters of net afgestudeerden. Ook wil de gemeente dat
wijken gemengder worden. Afhankelijk van vrijkomende locaties worden woningen in het middensegment toegevoegd. Behalve
in de binnenstad komt er meer
sociale woningbouw in onder andere Laak, Kijkduin, Ypenburg, de
Erasmuszone en de Binckhorst.
Wijken die op de korte en de mid-

In de krant van vorige week stond per
abuis dat Frans de Graaf de strijd
om het lijsttrekkerschap van de VVD
heeft gewonnen. Dit is onjuist. De
Graaf is de nieuwe fractievoorzitter
van de VVD in de Haagse raad.
| Foto: DHC/Sebastiaan Boot

GEEF EEN

CADEAU
CADEAU!

EN KRIJG ZELF OOK EEN

Geef een abonnement op Den Haag Centraal
cadeau en ontvang Rechtszaken met een
glimlach van mr. Raymond de Mooij gratis.
Vul bijgaande bon in en stuur deze naar Den Haag Centraal,
Antwoordnummer 24665, 2490 WB Den Haag.
R Ja, ik geef een abonnement op Den Haag Centraal cadeau
en ontvang het boek Rechtszaken met een glimlach ter
waarde van € 19,90 gratis.
£ Dhr £ Mevr

Tijdelijk e 100,- retour
bij een promotiemodel
W1-wasautomaat

Naam:
E-mail:
Adres:
Postcode:

Huisnr
Plaats

IBAN

MODEL : WKE130WPS
Miele Waterproof-systeem n
1-8 kg. Softcare-trommel n
1600 toeren centrifuge n
Energieklasse A+++ n
Startuitstelsysteem tot 24 uur n
Automatische beladingsherkenning n
Snelprogramma n

1.099,-

Handtekening:

Het abonnement is voor:
£ Dhr £ Mevr
Naam:

na refund actie

Snel uit
voorraad
leverbaar,
2 jaar
garantie

Telefoon:

E-mail:

Adres:
Postcode:

Huisnr
Plaats

Ik geef een
£ abonnement voor een jaar (€ 99) £ halfjaar (€ 57)
£ kwartaal (32,25) cadeau £ Digitaal jaarabonnement € 69,50

Gratis vakkundige bezorging, installatie en afvoeren van de oude machine!

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

dellange termijn worden verbeterd en vernieuwd, zijn: Den
Haag Zuidwest (vooral Moerwijk
en Bouwlust), Mariahoeve, Laak,
Transvaal-Noord, Schilderswijk
en Nieuw-Waldeck. Later aan
de beurt komen BezuidenhoutWest, Schipperskwartier, Molenwijk, Laakhavens, Kortenbos en
Kompasbuurt.
Ook de vereiste ‘energietransitie’ vraagt om maatregelen. Nieuwbouw mag alleen nog maar CO2neutraal. Dit betekent dat deze woningen geen aansluiting krijgen op
het aardgasnet. Dat is noodzakelijk
om aan de Europese klimaatdoelstellingen te voldoen. In 2030 zou
de helft van alle 255.000 woningen in de stad van het gas af moeten
zijn. De gemeente stelt eveneens
dat er meer huizen moeten komen
waarin senioren zelfstandig kunnen blijven wonen.
De nieuwe woonvisie wordt
vrijwel zeker goedgekeurd door
de gemeenteraad, omdat er al veel
vooroverleg is geweest.

Verbetering

advertentie

Actieprijs €

9

www.devrieselektro.nl

Mira
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AfterPasen

Geen ander feest in Nederland herinnert me sterker aan het feit dat ik ergens anders vandaan kom dan Pasen.
Kerst is altijd beladen met cadeaus en
het ‘vieren’ verdeel ik tussen de drie
evenementen van december: sinterklaas, kerst en oud en nieuw. Mis je er
een of verpest iemand iets, dan heb je
altijd nog de andere twee.
Maar met Pasen haalt mijn verleden
me in. Pasen is bloot en pijnlijk. Pasen
herinnert me eraan dat ik ooit deel
uitmaakte van een cultuur met eigen
tradities, tradities die ik in mijn nieuwe land niet meer beoefen. Om het
gevoel van gemis te kunnen negeren,
nodig ik elk jaar met Pasen iemand uit
bij ons thuis, voor wie ik dan kook en
voor wie ik ten minste op eerste paasdag klaarsta, zo niet op beide dagen.
Maar dit jaar heb ik niemand uitgenodigd. Ik had me zoals de laatste twaalf
jaar wel voorgenomen om het te doen,
maar op het laatste moment heb ik
niet gebeld om de uitnodiging uit te
spreken. Tegen mijn gezin zei ik dat ik
moe was, maar ik was niet vermoeider
dan andere keren.
Die twee dagen heb ik dus gedaan
wat ik jarenlang niet had gedaan:
vooral veel gegeten, gewandeld met
de hond en op Netflix naar ‘Homeland’ gekeken. Een soort vakantie gehouden, waarin ik begreep dat ik voor
het eerst in zoveel jaar met Pasen
geen pijnlijke duik in mijn verleden
deed, maar handelde met het heden.
Misschien wordt dat de nieuwe traditie. Natuurlijk heb ik ook dingen
gedaan die ik altijd zou doen, Pasen
of niet, zoals bij de poort van de kerk
ruzie maken met de koster van wie
ik geen geld aan een bedelaar mocht
geven.
Toch was ik rustiger dan in andere
jaren. Ik heb wel gehuild, maar niet
omdat ik om twaalf uur ’s nachts geen
ronde met het beloofde licht in mijn
hand om de kerk kon doen zoals in
mijn cultuur, maar omdat ik het verhaal las van een Jood – een andere dan
degene die we deze dagen herdachten
– namelijk dat van Peter Redlich, van
wie in een kruipruimte van een Amsterdams huis, na zeventig jaar, een
kistje met getuigschriften, een brief
en een foto werd gevonden. De 19-jarige Peter werd in 1941 vermoord in
concentratiekamp Mauthausen en hij
liet dat kistje na dat nu gevonden is.
Geen dagboek à la Anne Frank, alleen
een foto en registratiebewijzen voor
een emigratieaanvraag voor Amerika.
Ik bedacht dat hij, als hij de kracht
had gehad, zeventig jaar geleden in
Mauthausen hetzelfde had kunnen
schreeuwen als Jezus aan het kruis.
Om de boodschap van Pasen vast te
houden heb ik vandaag geweigerd om
een artikel te lezen met de kop ‘Waarom we niet willen zien dat het niet
goed gaat met de wereld’. In plaats
daarvan las ik dat Jamie Oliver binnenkort een restaurant opent in Den
Haag. Ik verheug me erop.
Mira Feticu
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Vishandeleigenaar Ben Sanhaji

‘Mijn Marokkaanse
vader is mijn voorbeeld’
Toen Ben Sanhaji als 14-jarig jongetje uit het Rifgebergte in Den Haag aankwam,
zag hij voor het eerst sneeuw. Hij wilde het liefst meteen weer naar Marokko terug.
Maar hij bleef, ging varen en leerde vis fileren. Nu is hij een gevierd ondernemer en hij opent
op 1 mei een grotere viszaak onder de naam 'Fish Kings'.

B

Door Paul Waayers

‘Den Haag
leek wel een
spookstad
met al
dat wit.
En koud!’

en Sanhaji, eigenaar vanvishandel De
Zeespiegel in de
Boekhorststraat,
is een begrip in
dit deel van Den
Haag. Haagse
humor combineert hij met een
Marokkaanse tongval. Vier maanden geleden werden de ramen van
het hoekpand Gedempte Burgwal
65 geblindeerd. Met op de blindering de tekst ‘Fish Kings’. Een
nieuwe viswinkel vlak bij Sanhaji?
Dat kon maar één ding betekenen:
Sanhaji gaat verkassen.
“Klopt,” stelt de ondernemer
grijnzend. “De Zeespiegel loopt
zo goed dat we steeds meer het
slachtoffer van ons eigen succes werden. Vaak was het hier zo
vol, dat klanten weer weggingen
omdat er geen stoelen meer vrij
waren. Dat kan natuurlijk niet.
Met het nieuwe pand ga ik nu van
60 vierkante meter naar 165 vierkante meter, en van twaalf stoelen
naar zestig. Kijk, dat schiet op.”
Blijft de vraag waarom de naam
verandert van het vertrouwde De
Zeespiegel in Fish Kings. Sanhaji
lacht zijn gulle lach en zegt bijna
verontschuldigend: “Ach, het
klinkt wat internationaler, hè.”
Spookstad
Voor wie mocht denken dat Fish
Kings slechts een grotere versie is
van De Zeespiegel: dat is niet hele-

maal waar. Hoewel de nadruk voor
80 procent op het huidige assortiment visproducten blijft liggen,
wordt de overige 20 procent ingevuld door een nieuwe menukaart
van de Marokkaanse keuken. En
dat doet weer recht aan Sanhaji’s
achtergrond. Hij werd geboren in
het Rifgebergte en kwam op 29 januari 1980 als 14-jarig jochie naar
Den Haag.
Sanhaji herinnert zich die datum
nog als de dag van gisteren. “Je
moet je voorstellen: ik kwam uit

joon in Scheveningen en dat stond
een zoektocht naar een geschikte
school een beetje in de weg. Het
werd dus werken voor Ben. Vier
maanden na zijn aankomst kon
hij via een neefje aan de slag in de
pakhuizen van rederij Roeleveld.
Sanhaji: “In die pakhuizen
leerde ik vis fileren. Toen ik dat
onder de knie had, mocht ik in de
winkel gaan werken. En weer later kon ik meevaren op het schip.
Dat varen was echt geweldig! De
vrijheid, de zee en de gezelligheid aan boord van mannen onder

‘Een enkeling wilde niet door mij
geholpen worden vanwege die
achtergrond’
een warm, Marokkaans dorpje.
Kom ik hier in Nederland aan en
het eerste wat ik zie, is sneeuw.
Sneeuw, man! Dat had ik nog nooit
gezien. Den Haag leek wel een
spookstad met al dat wit. En koud!
Koud! Ik wilde toen eigenlijk gelijk alweer terug. Maar goed, toch
gebleven, hè.” En hoe: in 2012 won
Sanhaji zelfs de Haagse Kei voor
zijn inzet voor de stad.
Een schoolcarrière zat er niet echt
in voor Ben. Zijn vader werkte dag
in dag uit keihard als schoonmaker
in woonzorgcentrum Het Uiter-

mekaar. En wat ook heel mooi en
leuk was, was dat ik in Scheveningen vrijwel gelijk opgenomen
werd in de Duindorpse gemeenschap, inclusief mijn Marokkaanse
achtergrond. Alleen in de winkel
wilde een enkeling niet door mij
geholpen worden vanwege die
achtergrond. In het begin maakte
ik mij daar kwaad om. Maar na
vier, vijf weken ben je dat gewend
en was mijn houding ook van ‘joh,
zoek het dan lekker uit!’ En bovendien, als je door het merendeel van
de Duindorpers wel gewaardeerd

interview |
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Ben Sanhaji, in 2012 winnaar van de Haagse Kei, verhuist met zijn zeevishandel naar een groter pand. Dochter Samira begint in de oude zaak Decori (woninginrichting en decoratie). | Foto: Piet Gispen

wordt, kunnen dat soort mensen
uiteindelijk ook niet meer om je
heen. Dat is dan wel weer grappig.”
Ondernemersdrang
Ben Sanhaji stamt uit een familie
met een grote ondernemersdrang.
En door keihard te werken moest
het er eens van komen: een eigen
zaak. Op 8 januari 2000 opende
hij De Zeespiegel in de Boekhorststraat 38b. Door het succes en de
indeling was het voor de klanten al
snel aan de krappe kant. Dat moest
dus anders. In 2008 onderging de
zaak een ingrijpende verbouwing,
waarbij de complete inrichting
werd veranderd en er ook een geheel nieuwe pui werd geplaatst.
Maar wéér zou de geschiedenis
zich gaan herhalen met slechts die
twaalf zitplaatsen plus drie tafels.
Zo’n vier jaar geleden speelde
Sanhaji al met het plan voor de
uitbreiding. Door het ontbreken
van een geschikt pand kwam het
daar niet van. Totdat Dani, een
winkel in tweedehandsspullen,
uit het hoekpand verdween en
deze winkelruimte daarna bouwkundig grondig werd gerenoveerd.
Sanhaji zag zijn kans schoon. Op
dit moment wordt de laatste hand
gelegd aan de inrichting, zodat de
zaak op 1 mei officieel geopend kan
worden.
Het nieuws van Sanhaji’s verhuizing naar de nieuwe locatie had in
een mum van tijd de winkeliers in
de Boekhorststraat bereikt. En hun

reacties waren unaniem positief.
Sanhaji: “Kijk, ik ben wel weg uit
de straat maar toch op loopafstand
van plusminus honderd meter van
mijn oude zaak. Daarnaast zijn
de klanten blij dat ze straks allemaal kunnen zitten en niet meer
staand hoeven te eten. Met andere
woorden, al mijn klanten verhuizen gewoon met mij mee. Wat ook
gewaardeerd wordt, is dat we langer open gaan. Nu zijn we van tien
tot zeven open en straks is dat van
elf tot elf. We gaan dus van negen
uur naar twaalf uur open. Dat lijkt
lang maar is makkelijk te doen,
omdat we er gewoon heel veel zin
in hebben. De mensen zijn enorm
leuk en dat geeft gewoon heel veel
energie. En we komen hier om te
werken, niet om te slapen. Toch?”
Decori
De Boekhorststraat kende een aantal jaren een wiebelig bestaan door
leegstand en verpaupering, maar
zit nu weer duidelijk in de lift. Er
verschijnen veel nieuwe winkeltjes van creatieve ondernemers
in het straatbeeld. Een van hen is
Samira Sanhaji (28), dochter van
Ben. In de leeggekomen viswinkel
van haar vader begint zij haar eigen zaak: Decori.
Samira: “Ik heb altijd al iets met
woninginrichting en decoratie gehad, maar heb daar verder eigenlijk
nooit zoveel mee gedaan. Ik had
gewoon verschillende banen, zoals grondstewardess op Schiphol,

heb toen gewerkt bij een bank en
nu werk ik bij een woningbouwvereniging. Zo’n drie maanden
geleden begon ik voorzichtig aan
een webshop met woonaccessoires. Dat was ook het idee: gewoon
een webshop naast mijn baan. Inmiddels is die webshop een succes
aan het worden. Sterker, was eerst
mijn werk bij de woningbouwvereniging mijn hoofdbron van
inkomsten en de webshop bijzaak,
nu is dat precies andersom. Maar
toen mijn vader bezig was met zijn
nieuwe zaak, vroeg hij mij: ‘Waarom ga jij eigenlijk niet in mijn
oude pand?’ Dus door mijn vader
kwam een fysieke zaak, naast de
webshop, eigenlijk gewoon op
mijn pad.”
Ingrijpend
De Boekhorststraat is vergeven
van de woonwinkels met meubels,
lampen, snuisterijen, vloerbe-

woondecoraties in brocante landelijke stijl. Plus exclusieve woonaccessoires. Een dergelijke zaak heb
ik nog niet gezien in de Boekhorststraat. Ook niet in de omgeving.
Dus ik vul het bestaande aanbod in
de straat juist aan.”
Medio mei denkt Samira haar
Decori te kunnen openen. Maar
voordat het zover is, moet het
pand op nummer 38b getransformeerd worden van viszaak naar
woninginrichting. En dat is een
ingrijpende klus.
Samira: “Klopt. Dus bij de overdracht ruk ik gelijk de sleutels uit
de handen van mijn vader en ga
direct aan de slag. Alle tegeltjes
eruit, een geheel nieuwe winkelinrichting en ook de pui wordt gelakt in een passende kleur. Ik heb
daarbij heel veel hulp van mijn vader. Hij geeft me veel tips over hoe
je je staande moet houden in het
ondernemerswereldje. En ik ben

‘Mijn vader is het toonbeeld
van een hele harde werker’
dekkingen en behang. Is het niet
vragen om moeilijkheden om juist
daar een zaak in woonaccessoires
te beginnen?
Samira: “Nee, dat denk ik niet.
Want mijn assortiment bestaat uit

heel trots op hem. Hij is het toonbeeld van een hele harde werker
en is voor mij echt een voorbeeld.
En dat ik in zijn oude zaak verder
mag gaan, vind ik heel bijzonder.”
Tot slot nog de familie Roeleveld,

het visbedrijf waar Ben Sanhaji jarenlang gewerkt heeft en het vak
leerde. Al bij zijn eerste kennismaking met deze familie stal hij
ieders hart.
Dick Roeleveld : “Ja, ik zie ’m
hier nog zo binnenstappen. Een
heel verlegen, bleu jongetje uit
Noord-Afrika. Sprak evenveel Nederlands als wij Marokkaans. Geen
woord dus. In het begin was het
contact handen- en voetenwerk,
maar we konden het eigenlijk
vanaf het begin al heel goed met
elkaar vinden. Hij is begonnen als
manusje-van-alles in het pakhuis,
dus kleine klusjes, dingen opruimen en zo. Later leerde hij vis
fileren. Hij was heel gehoorzaam
en werkte keihard. Na jaren voor
ons gewerkt te hebben is hij zijn
eigen viswinkeltje begonnen in
de Boekhorststraat. Ik vond het
echt jammer dat hij bij ons weg
ging. Echt! Want ondertussen was
hij zowat een familielid geworden. Ik zeg weleens: ‘Ben is mijn
Noord-Afrikaanse broer.’ Zo voelt
dat. Ik ga nog steeds regelmatig bij
’m langs. En wat zijn nieuwe zaak
betreft: dat is natuurlijk hélémaal
geweldig dat hij dat doet. Moet
je nagaan! Van jong, ongeschoold
immigrantje dat niet eens de taal
sprak, moest hij vervolgens in
een voor hem totaal vreemd land
alles op gaan bouwen. Met als resultaat zo’n schitterende nieuwe
zaak. Dat vind ik van een enorme
klasse!”
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Lentekriebels
De lente is begonnen. Groenspecialiste Wendy Hendriksen geeft goede tips.
De vijver

Eerst maar ’s de vijver (of zinken teil of whiskyvat), die verdient in het voorjaar enige aandacht. Haal de oude plantenresten uit het water, net als een teveel aan algen. Van de drijf- en zuurstofplanten die nu langzaamaan weer naar
het wateroppervlak komen, is pas in de zomer te bepalen of er te veel van zijn. Moerasplanten die langs de randen van
de vijver staan, zou je kunnen opnemen en in tweeën splitsen, waarbij je de oude plantendelen weggooit en jonge
plantendelen terugzet. Dat kun je ook met waterlelies doen, als die te groot zijn geworden. Neem ze op, splits ze,
plaats een deel terug en geef het andere deel aan de buren. De truc is deze vijverklusjes niet allemaal op één dag uit te
voeren. Dat zou het water te veel verstoren. Is de boel tot rust gekomen, meet dan de pH-, de kH- en de gH-waarden
en corrigeer deze zo nodig. Goede streefwaarden zijn: pH-waarde 7-8,5, kH >6 en gH >10.

Hagen

Wat je zou kunnen doen, is je liguster-, leylandii- en
taxushagen snoeien en de solitaire coniferen licht bijknippen. Snoei dan gelijk ook je doorbloeiende rozen tot
vijf millimeter boven een knop. Zomerbloeiende rozen
nu niet snoeien. Kijk wel even naar je lavendelplanten en knip daar een derde of ietsje meer van af. Laat
in ieder geval zo’n vijftien centimeter boven de grond
staan, of minstens iets waar nog wat blad aan zit. De
vlinderstruik komt ook aan de beurt: snoei iedere tak tot
er een of twee knoppen overblijven. Eind deze maand
mag je tot slot de buxus plukken, en in ieder geval vóór
de langste dag, 21 juni. Wanneer je nu ook je terras hebt
geschrobd, mag je een fijn ritje naar de kweker of het
tuincentrum maken. Voor een vrolijk lentekleurtje op
het balkon of je terras haal je het meizoentje, de sleutelbloem en de viool in huis. Deze typische voorjaarsbloeiers zijn makkelijk te verzorgen!

Makkelijke tuinplanten

Voor zelfvoorzienende planten zonder omkijken ga je
voor deze top tien:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

   10

H
 et ooievaarsbekje. De Geranium Anne Thomson is
een laag blijvende variant met lichtgroene bloemen
en magenta roze bloemen met een zwart vlekje.
F
 loxen (of Phloxen) zijn klassieke borderplanten
met een zoete geur. Ze bloeien eindeloos door, een
fraaie soort is de lilaroze Phlox Utopia, bedoeld voor
achter aan de border.
H
 et Kaukasische vergeet-mij-nietje is een van de
eerste vaste planten die in het voorjaar beginnen te
bloeien. De Brunnera macrophylla Jack Frost is een
zeer rijkbloeiende variant met felblauwe minibloemetjes.
D
 e Heuchera Mocha plant je aan vanwege zijn fraaie
donkerbronskleurige blad. Zet de plant lekker
vooraan, het is een laagblijvertje.
Asters zijn onmisbaar vanwege hun bossige groei en
de late herfstbloei. De Aster ageratoides Stardust is
een lilabloeiende beauty die het overal goed doet,
zowel in de zon als in de schaduw.
D
 e sterke perzikklokjes bloeien van juli tot november. De Persicaria amplexicaulis J.S. Caliente is een
fijne, maar stevig rechtop blijvende plant met
warmrode bloemetjes.
D
 e timing van de herfstanemoon is werkelijk
perfect: als andere planten uitgebloeid zijn, begint
deze volop te bloeien! De Anemone x hybrida
Honorine Jobert is de mooiste.
Vrouwenmantel (Alchemilla mollis ) mag in geen
enkele tuin ontbreken. De fluweelachtige bladeren
vormen een aaneengesloten lichtgroen dek waar de
druppels van een voorjaarsbuitje prachtig op blijven
liggen.
S
 alvia’s behoren tot de gouwe ouwe in de border. De
rechtopgaande groeiwijze geeft een fraai accent in
de border. Kies de Salvia nemerosa Caradonna, die in
juni met paarsblauwe aren begint te bloeien en daar
pas eind september mee stopt.
E
 chinace purpurea wordt de rode zonnehoed
genoemd. Kies voor de variant met de achternaam
Profusion.

Naar buiten!
Tip 1
Achter de Loosduinse Hoofdstraat 1184 vind je de drie
hectare grote Heemtuin H.J. Bos. Er staan veel soorten
planten en bloemen, veel daarvan zijn beschermde
wilde soorten, zoals parnassia, ruig klokje, knikkende
vogelmelk, welriekende agrimonie, liggende asperge,
hokjespeul en borstelkrans.

Tip 2
Het Vredespaleis wordt omringd door een bijzondere,
historische tuin met een rosarium en een wintertuin.
Heel af en toe kun je – onder begeleiding – door deze
tuin wandelen. Een rondleiding duurt 50 minuten en
kost € 7,50. De tuin is lastig toegankelijk voor rollators
en rolstoelen, maar het is niet onmogelijk.

Tip 3
De Japanse Tuin is het pronkstuk van landgoed
Clingendael. Hier zijn zeldzame bomen en planten
te zien. De tuin heeft een heel eigen sfeer, mede
veroorzaakt door de schitterende moslaag. Het paviljoentje is een populaire plek om van daaruit de tuin te
bewonderen en te fotograferen.

Bemesten

Met al die nieuwe planten komen we vanzelf op het
bemesten van de tuin. De beste periode om dat te doen
is: nu! Nu hebben de planten het nodig, en stop daarom
met het toedienen van mest tegen de tijd dat het herfst
wordt, behalve... bij je gazon. Gras stopt pas met groeien
wanneer de temperatuur onder de 7 graden komt. Tot
die tijd kan het wel wat extra power gebruiken. Hagen
mogen trouwens twee keer per jaar bemest worden: één
keer nu en één keer kort voor het begin van de zomer.
Rozen vertroetel je rond eind maart, eind april, eind mei,
eind juni én eind juli. Even in de agenda zetten dus!

Kom je hygge?

Wordt het na al deze klusjes eindelijk eens tijd om écht in
de tuin te gaan zitten, dan moet je dit nieuwste van het
nieuwste eens bekijken: de kamado. Een kamado, een keramisch ei met een deksel (vele maten en merken) is ideaal
voor de buitenkoker. Je kunt er zelfs pizza en taart in bakken! De kamado past heel goed in de uit Denemarken overgewaaide lifestyle ‘hygge’. Het woord staat voor iets dat
nóg gezelliger is dan onze Hollandse gezelligheid en heeft
te maken met veel vrienden, een vuurtje, lekker eten, lang
tafelen, kaarsen op tafel, een dekentje voor de benen, appeltaart toe en dat allemaal... in de tuin! Hyggeligt!

| Foto’s: PR

Planten kopen, planten ruilen
27 april - 8.30 tot 17.00 uur
De 50ste Nationale Geraniummarkt op het Lange Voorhout heeft een
zeer ruim aanbod aan geraniums, kuipplanten, perkgoed en kleine
heesters, maar vooral ook heel veel bijzondere soorten planten. Een tip:
zorg voor grote tassen! Bij de Haagse Groei & Bloei-stand kun je terecht
met al je groene vragen en voor zakjes bloemenzaad.

17 juni - 10.00 uur
Plantenruilbeurs op de Stadskwekerij,
Kwekerijweg 8a. Het is mogelijk te
halen, én te brengen. Voor dat laatste
zijn er spelregels. Inlichtingen: e-mail:
liesbeth.verster@ziggo.nl.
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Het andere nieuws over de stad

sportmaatjes | Hofhouse | Huurbrouwers | en meer....

Wandelen
door de
wereld van
Yvonne
De Vruchtenbuurt en Bomenen Bloemenbuurt vormen
de Haagse ‘biotoop’ van schrijfster Yvonne Keuls. Het Literatuurmuseum maakte ter gelegenheid van haar 85ste
verjaardag een wandeling over
haar leven en werk. Te volgen
via de app ‘Literaire Routes’.

Yvonne Keuls bij de ‘Indische Tantes’ op het Frederik Hendrikplein. | Foto: Chen Productions

H

Door Herman Rosenberg
ij is uit musea niet meer weg te denken, maar rukt
ook daarbuiten op: de audiotour. Dat bijna iedereen tegenwoordig zijn eigen apparatuur heeft in
de vorm van een smartphone, opent een wereld
aan nieuwe mogelijkheden. Het Literatuurmuseum haakte hier in 2013 op in met een nieuwe
app. Daarop was Den Haag al goed vertegenwoordigd met wandelingen gewijd aan de schrijvers Louis Couperus en Jan Siebelink, wiens
oeuvre zich gedeeltelijk in de hofstad afspeelt. En nu is er een route
rond het leven en het werk van Yvonne Keuls, samengesteld door
journalist Coos Versteeg, die veel weet van Keuls en haar werk.
Het is natuurlijk toch wel weer een gedoe om die gratis app ook
echt op je telefoon te krijgen, want je moet een account aanmaken en pas daarna kan het grote downloaden beginnen. Vervolgens
ontbreekt de Keuls-wandeling in het menu en moet je eerst naar
de optie ‘in de buurt’. Maar dan heb je ook wat. Om te beginnen het
bronzen stemgeluid van acteur Kees Coolen, die bij elk van de zestien locaties optreedt als inleider. Bij elk nummer verschijnen oude
foto’s van de familie of uit het Haags Gemeentearchief in beeld.

Oogappel
Maar Yvonne Keuls komt zelf ook aan het woord, al dan niet de Indische tongval van haar moeder imiterend. Zoals wanneer het gaat
over het Grotius Lyceum. De knappe Yvonne is daar de oogappel van
rector Schneider, de vader van de schrijver F. Springer en de acteur
Eric Schneider, die in haar talent voor toneel heeft ontdekt. Maar
daar wil moeders niets van weten. ‘Zoiets als toneelschool komt in
onze familie niet voor,’ krijgt de goede man te horen, alsof hij een
oneerbaar voorstel heeft gedaan. En dus ging Yvonne naar de kweekschool.
De route begint in de Appelstraat, waar het gezin Bamberg (Yvonnes meisjesnaam) in 1942 terechtkomt, nadat het familiehuis in
de Anemoonstraat moest worden ontruimd voor de aanleg van de
tankgracht. Afgezien van de gesloopte straten, zijn de wijken van
het Haagse ‘Verre Westen’ nog volledig intact gebleven, inclusief
iets van de vooroorlogse sfeer. Via een aantal lussen voert de tocht
uiteindelijk naar het Frederik Hendrikplein, waar het beeld staat
van de Indische Tantes, die in Keuls’ werk een rol spelen en staan
voor het Indische aspect daarin. Daarnaast is er Tweede Wereldoorlog. Op verschillende plekken horen we passages uit de indrukwekkende oorlogsroman ‘Koningin van de nacht’, bijvoorbeeld in de
Fahrenheitstraat, die model stond voor de winkelstraat in dat boek.
Een misverstand uit het boek drong door tot de wandeling. Ver-

Yvonne als 11-jarig meisje op de Zonnebloemschool, 1942.
| Foto: Collectie familie Keuls-Bamberg

haald wordt hoe het onaangename vriendenclubje van hoofdfiguur
Daan (alter ego van Yvonne) zich toegang verschaft tot de verlaten
stoffenwinkel van de Joodse familie Klomp. Alleen, de Klomps waren (en zijn) katholiek. Deze scène moet zich volgens nazaat Fred
Klomp hebben afgespeeld bij de concurrent een straathoek verderop, de Joodse zaak Van Trommel-De Groot. En inderdaad komt die
familie voor op de website Joods Monument.

‘Zoiets als
toneelschool
komt in onze
familie niet
voor’
Jeugdwerk
Naast Indisch Den Haag en de oorlog is er nóg een belangrijke pijler
van Keuls’ werk en dat is haar betrokkenheid bij het jeugdwerk en
de daar voorkomende misstanden. Dat resulteerde in 1977 in de
bestseller ‘Jan Rap en z’n maat’. Later wierp de schrijfster, na te zijn
benaderd door een jongensprostitué, zich op die vorm van misbruik.
We horen erover als we de Ieplaan bereiken en het voormalige gebouw St. Regis, later Regina, zien. Het speelt een rol in het boek ‘Annie Berber en het verdriet van een tedere crimineel’ (1985). Daarin
legde Keuls tot razernij van justitieel Nederland een in de doofpot
gestopt schandaal bloot rond een pedofiele Haagse kinderrechter.
Daarna gaat het richting Statenkwartier en opnieuw Indië. De straat
waar de schrijfster nu woont, is begrijpelijkerwijs uit de tocht gelaten.
Als je de hele wandeling maakt en daarbij alle informatie via de
telefoon beluistert en bekijkt, ben je zo’n tweeënhalf uur zoet. Gelukkig zijn er op de Frederik Hendriklaan genoeg plekjes om even
bij te komen. Je kunt er natuurlijk ook dat boek van Yvonne Keuls
kopen dat je nog niet kende en nu absoluut wilt gaan lezen.
App ‘Literaire Routes’. Meer informatie: www.literatuurmuseum.nl.
Expositie ‘Yvonne Keuls 85 jaar’, tot 8 mei, Centrale Bibliotheek aan het
Spui. Meer informatie: www.bibliotheekdenhaag.nl
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Column: Onderwijs

Bewegen.
Onlineplatform Sportlery maakt het makkelijker

Nooit meer alleen
Tasmanië

Ik heb een leuke, jonge collega. Ze geeft Nederlands,
ze is mentor van 4-havo en ze zit met mij in de commissie voor buiten-roosteractiviteiten, afgekort de
BRA. Ze is enthousiast, spontaan, talentvol, ze zingt
goed, ze heeft pretoogjes, kortom, ze is gewoon gezellig. Ze heet Maartje. Ze heeft haar baan opgezegd.
Zomaar, opeens, patsboem. Aan het eind van het
schooljaar vertrekt ze. Ze gaat de wereld ontdekken.
Misschien ook een beetje zichzelf. Ik vind het moedig. Als je zo’n droom koestert, moet je het doen.
Maar ik ben ook een beetje verdrietig.

Op zoek naar een
sportmaatje?
Start-up Sportlery
wil het met een
nieuw onlineplatform makkelijker
maken om samen te
sporten en nieuwe
sporten uit te
proberen. Nu gaan ze
online in Den Haag.

We vieren dit schooljaar ons 100-jarig bestaan. Dat
maakt niet iedereen mee. Veel te organiseren, druk
voor de BRA. Het borrelt al maanden in de school.
De opening van het lustrumjaar met een spectaculaire lichtshow op het plein. Twee College Tours, een
met Mark Rutte en een met Alexander Pechtold. Een
kerstmarkt. Een culturele avond met een rappende
rector in de openingsact. Een reünie met twaalfhonderd oud-leerlingen, sommigen echt oud, en een
afterparty in de Westwood.
Een lustrumboek met herinneringen aan 100 jaar
Maerlant. Behalve dat het prachtig wordt, met de
mooiste foto’s en nog mooiere verhalen, heb ik voor
dit boek vijftien leerlingen mogen interviewen.
Leerlingen anno 2017. Wat zijn ze leuk, wat zijn ze
inspirerend, wat hebben ze al veel meegemaakt, wat
lijken ze op elkaar en wat zijn ze ook weer verschillend. Zoals dat meisje met een Mongoolse moeder en een Nigeriaanse vader. Zoals die jongen met
een opa die op zijn zeventigste op z’n motor door
Amerika trekt. Of die jongen die breakdancet vanaf
zijn tiende, gehoorschade oploopt, nooit meer mag
dansen en toch dankbaar is voor hoe het is gelopen.
Zoals dat meisje dat zich inzet voor ‘Girls in Tech’ en
ervan droomt om astronaut te worden. Of de jongen
van wie de vader op 16-jarige leeftijd gevlucht is uit
Iran en nu kitesurfinstructeur is in Scheveningen.
De jongen die als wethouder van Madurodam voor
het eerst autistische kinderen ontmoet en daarvan
onder de indruk is. Zoveel bijzondere, unieke verhalen. Ik zou nog wel achthonderd kinderen willen
interviewen.
En dan moet de lustrumweek, als ik dit schrijf, nog
beginnen. Dinsdag start het met een theaterfestival
met alle leerlingen, woensdag is er een alternatieve
sportdag, donderdag zijn er workshops door docenten en ouders, van edelsmeden tot lasergamen, van
een bezoek aan de hartafdeling van een ziekenhuis
tot een voetbalclinic bij ADO. ’s Avonds een glowrun op het strand en vrijdag de afsluiting in het
Paard met Ronnie Flex. Schijnt het helemaal te zijn.
Onderwijs is in het nieuws. Basisschooldocenten
hebben het te druk. Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen geen docenten krijgen en bieden bonussen aan. Te veel jonge docenten haken af binnen
vijf jaar. Te hoge werkdruk, te weinig groeimogelijkheden. En ook Maartje vertrekt.
Een 100-jarig bestaan maak je niet ieder jaar mee, en
niet ieder jaar knettert en sprankelt het als nu. Maar
leerlingen blijven er altijd, en van hun verhalen
groeien wij. Daar kan geen wereldreis tegenop. Ik
hoop dat Maartje dat ontdekt, op het verste puntje
van Tasmanië.
Emmy van der Woude
Docente wiskunde
Maerlant-Lyceum

Floris Hage (links) en Folkert Burghout. | Foto: DHC/Sebastiaan Boot

Door Marloe van der Schrier

S

amen is vaak een stuk gezelliger dan alleen.
Dat ontdekte Floris Hage (23) vorige zomer. Hij
wilde graag sporten, maar zijn vrienden waren
op vakantie of hadden geen tijd. En in z’n eentje? Nee, dat was toch ook geen succes. Hij is niet
de enige: voor velen is een sportmaatje dé stok achter de
deur om te gaan bewegen. De vraag is alleen, waar vind je
die als je in een nieuwe stad of omgeving terechtkomt en
je nog niemand kent?
Op internet kan ik vast wel iemand vinden, dacht Hage

een oplossing te hebben, maar Facebookgroepen waren
er nauwelijks. Er waren wel een paar websites, maar die
waren niet erg actief. Daar moest een nieuw en compleet
alternatief voor komen, vond hij. Met een vriend, Folkert Burghout (27), ontwikkelde hij een nieuw concept:
Sportlery. “Het idee is dat mensen elkaar kunnen vinden
om samen te sporten, op basis van niveau en interesses,
of samen sportactiviteiten kunnen organiseren,” zegt
Hage. Het platform is deze week online gegaan in Den
Haag en Rotterdam.
Een soort Tinder voor sporters? Nee, meent Hage, die
zichzelf liever niet wil associëren met de al bestaande

Horecaconcept.
Hofhouse: fast & casual

‘Het wordt een plek van
Door Annerieke Simeone

E

ven leek het op een openingsfeestje: net voorbij de achteringang van het Hofhouse lagen de flessen wijn te blinken
in koelers vol ijsklontjes en waren er
rivierkreefthapjes en tom ka kai-soepjes. Maar bij het zien van nog onaangeklede food-units werd snel duidelijk dat er nog veel moet gebeuren aan
dit nieuwe horecaconcept dat in juni
opengaat. De transparante serre van
1000 m2 lag er nog wat kaal bij. Toch
wilde Wilbert Eekhof vorige week de
beginfase alvast met de pers delen.
Tussen het gezaag en geboor door
gaf de adjunct-directeur van ISS Facility Services – een wereldwijde speler op het gebied van horecaformules – uitleg. “Hofhouse kent een ‘fast
casual’-formule,” vertelde hij. “Er zijn
zes vaste food-units, maar er is geen
bediening en je kunt niet reserveren.
Wel lopen er hosts rond om het concept uit te leggen. Het wordt een plek
van vertier.”

Hofhouse draait dus om snelle consumptie. Zeven dagen per week,
ontbijt, koffie, lunch, borrel en diner.
Eekhof mikt qua publiek op ambtenaren, toeristen en forenzen. “Ik kan
me zo voorstellen dat als je ’s ochtends uit de trein stapt, je nog even
bij ons langsloopt voor een kop koffie
en een ‘make your own yoghurt’ van
saladebar SLA en daarna richting werk
gaat.”
Naast zes vaste foodconcepts (onder meer SLA, Burgerz en Salsa Shop)
die een vijfjarig contract hebben,
komen er ook twee pop-up units met
elke drie maanden een nieuwe invulling. Voor de eerste pop-up heeft Eekhof een foodlab in gedachte waarbij
jonge chefs hun kunsten mogen tonen. De plek wordt verder ingericht
met grote leestafels en plantenbakken met negen meter hoge palmbomen. En er is een enorme bar waar je
cocktails kunt drinken. In totaal zijn
er 350 zitplekken, en als dit voorjaar
het terras opent, verwacht Eekhof
meer mensen te kunnen bedienen.

“Het is het een openbaar terras, je
mag er ook met je eigen bammetje
zitten.”
OMA
Hofhouse is onderdeel van het Rijkskantoor, aan de Rijnstraat, dat is vormgegeven door het befaamde architectenbureau OMA (opgericht door Rem
Koolhaas). Het Rijkskantoor huisvest
in de loop van dit jaar het ministerie
van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties. Eekhof wees op
een detail in het plafond dat hij een
wereldbol noemt. Een verbindingselement met de daarboven gelegen
ruimte. Eekhof: “Boven deze wereldbol staat een grote vergadertafel. Ik
kan me zo voorstellen dat daar straks
ambassadeurs en wereldleiders omheen zitten.” Er is geen ingang vanuit
de ministeries naar het Hofhouse. “Als
de ambtenaren hier iets willen eten,
moeten ze omlopen.” Die hebben ook
nog een eigen kantine op de eerste
etage.
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Stadsgroen.

sporten
dating-app. “We willen mensen op basis van
hun kwaliteiten linken en niet op het uiterlijk zoals bij Tinder gebeurt. Samen sporten is
het doel.” Bovendien biedt het platform meer
dan alleen het gratis match-element. “Via de
site kun je straks ook een sportplek boeken en
nieuwe sporten uitproberen door middel van
workshops.”

Workshops
“Ik had nog nooit geschermd,” zegt Hage bijvoorbeeld, maar onlangs heeft hij in Den Haag
voor het eerst een schermles gevolgd. De desbetreffende schermvereniging bestaat niet
meer, maar voormalige leden kunnen en willen wel workshops geven. “Iedereen kan het
leren. Zo ontdek je een keer wat nieuws,” zegt
hij. “Wie weet is het een goede match.” Andere
opties die het platform straks bijvoorbeeld
biedt: surfen, hoelahoep, bootcamp en yoga.
Met de Haagse tennisvereniging Thor de Bataaf
is er al een afspraak gemaakt over locatieverhuur. Via Sportlery kan er een baan gereserveerd worden bij de tennisclub.
Voor de start-up zelf moeten de workshops
en banenhuur uiteindelijk commissie en dus
inkomsten gaan opleveren en ook voor de
sportverenigingen is het een uitkomst, hoopt
Hage. Ter voorbereiding deed hij een onderzoek naar de behoefte aan een platform. Hij
sprak met sporters, maar ook met verenigingen. “Subsidies lopen al jaren steeds een beetje
terug. Daarbij komt dat het ledental bij een
groot deel van de sportclubs terugloopt, dus
ook dat zijn minder inkomsten.”
Community opbouwen
Ideaal dus, als er een nieuwe groep mensen bereikt kan worden middels Sportlery. “Maar we
moeten nu eerst een community gaan opbouwen,” legt Hage uit. Want hoe meer mensen,

hoe groter de kans dat er een match tussen zit
voor een eenzame sporter en hoe interessanter het wordt voor sportverenigingen om zich
aan te sluiten bij het platform. “We mikken op
een overwegend jonge doelgroep die hun leven
opbouwt in een stad waar ze nog weinig mensen kennen.” Den Haag is daarvoor natuurlijk
een ideale stad: veel expats en internationale
studenten, veel jonge ambtenaren die verhuizen en weinig mensen kennen in hun nieuwe

‘De kern van Sportlery is,
dat we alle drempels om
te sporten wegnemen’
woonplaats.
“Overal waar ik ernaar vraag, zie ik dat er behoefte is aan zo’n platform,” ervaart ook Hage.
Toevallig kwam D66 Den Haag vlak voor de
lancering van Sportlery met een pleidooi voor
een overzichtelijke sport-app waarin alle faciliteiten en informatie over openingstijden in
Den Haag gebundeld worden. Met hetzelfde
doel: het sporten toegankelijker maken. Hage
heeft inmiddels contact gezocht met de partij.
“De kern van Sportlery is, dat we alle drempels om te sporten wegnemen. Het enige dat
mensen nu nog moeten doen, is daadwerkelijk
gaan. Maar doordat je een afspraak hebt gemaakt, doe je dat vaak ook.”
Meer informatie: www.sportlery.nl

vertier’

Het Hofhouse krijgt meerdere food-units en negen meter hoge palmen. | Foto’s: PR

Of Hofhouse een succes wordt, valt nu nog lastig
te zeggen. Wel hebben de ondernemers geduchte
concurrentie. Op nog geen vijf minuten lopen
opent dit voorjaar aan de oostkant van Den Haag
Centraal (tussen het station en de Koninklijke

Bibliotheek in) een andere eethal, MingleMush,
met maar liefst vijftien foodstands en zevenhonderd zitplaatsen.
Hofhouse, Rijnstraat 8. Meer informatie: www.hofhouse.nl

Pure Nature

N

ederland dompelt zich voor
het derde jaar op rij onder in
het landelijke festival Fête de
la Nature. We gaan op zijn Frans feestvieren in de natuur, in het stadspark,
in het bos, in de achtertuin of in de
duinen. In Frankrijk is dit feest al jaren
een zeer geliefd fenomeen: in het derde
weekend van mei gaat ‘tout le monde’
naar buiten: picknicken in een park om
de hoek of juist iets verder weg. Fête de
la Nature op z’n Hollands zit iets anders
in elkaar: bij ons is het de bedoeling dat
iedereen op zaterdag 20 en zondag 21
mei gaat genieten in de vorm van het
bijwonen van een evenement in de
buitenlucht. Er worden er talloze georganiseerd, op een groot aantal locaties
door het land. De missie is: ‘Ontmoeting tussen natuur, culinair, sport en
ontspanning, kunst en gezondheid in
de meest verrassende combinaties.’
Het credo: ‘Mensen een inspirerende
en feestelijke ervaring in de natuur
bezorgen.’
In Frankrijk zeggen ze, op z’n Hollands: ‘Doe even lekker normaal, man.’
Het evenement wordt daar al jaren
zonder hulp van gesubsidieerde, polderende, professionele organisaties
gevierd. Ergo: je belt gewoon aan bij de
buren, trekt je makkelijke schoenen
aan en gaat een middagje de natuur in.
Niks educatie, niks sport, niks culinair,
niks gezondheid: naast een enkele
tentoonstelling gaat het puur om het
plezier van het zien, het ruiken en het
aanraken van groen. Met een beetje
geluk is de wilde bloemenspeurtocht
in de eigen straat het summum van
hetgeen er georganiseerd wordt. In
Nederland zijn we niet zo van de
‘laisser-faire’. Iedere denkbare
organisatie moet meedoen,
het liefst vanuit alle windstreken, van allerlei signatuur en van de hoogst
mogelijke diversiteit. En
dat in gelijke mate. Cultuur
en sport, recreatie, culinair,
kunst, gezondheidszorg én
het bedrijfsleven. Oh, en
educatie natuurlijk!
Groen op zichzelf is namelijk
een beetje eng.
Want voor je

het weet, loop je gewoon maar wat
rond door een stuk openbare ruimte
waar allemaal bomen staan, zonder
dat je ergens naartoe gaat! En zonder
dat daar iets te doen is! Doodeng. Stel
je toch eens voor dat je zomaar drie
minuten aan de bloemen van een plant
staat te ruiken, of tien minuten naar
een vlinder staat te staren! Nee, dat kan
echt niet. Er moet op z’n Nederlands
toch heus iets nuttigs bij. Op zijn minst
educatie. Want alleen maar een beetje
rondlopen in het groen… nee, dat is
toch niet de natuur vieren?
Ach, soms heb ik zo’n bui. Noem het recalcitrant. En oneerbiedig, ook. Omdat
ik de mening ben toegedaan dat genieten van de natuur ook zonder bijbedoe-

‘Doe even lekker
normaal, man’
lingen van kunst, toneelstuk, wedstrijd
of kookworkshop kan. Natuur. Een
boom. Een perk. Een park. Een duin.
Een berk. Een ekster. Een kauwtje. Verder niets. Gewoon met beide benen op
de grond. Of op de pedalen natuurlijk.
Desondanks wil ik u de Haagse Fête de
la Nature-agenda niet onthouden. Hij
wordt dagelijks aangevuld met nieuwe
evenementen op deze website: www.
fetedelanature.nl. Laat al het georganiseer u echter niet beletten om op 20
mei gewoon met uw picknickmand in
het park te gaan zitten en... te genieten
van de natuur.
Wendy Hendriksen
Fête de la Nature
20 mei: TrashUre Hunt, Kunstwerken maken
van wat er in de afvalbakken zit. Strandweg
155. 15.00-17.00 uur (www.trashurehunt.org).
20 mei: Picnique Royale en Musique Royale
in de Paleistuin, met onder andere pizza,
espresso, thee en taart, en Jazz,
Klezmer, Ska en dans. Tijdstip niet
genoemd.
21 mei: Wandeling Zandmotor
Kijkduin, 10.00-13.00 uur aanmelden eennieuwdoel@gmail.com
(max. 20 deelnemers).
21 mei: Openstelling Vlindertuin
Reigersbergen met theetuin,
te vinden aan de
Bezuidenhoutseweg 360. Vanaf
15.00 uur.
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Eten.

Koken.

Dungelmann
Chicken & Burgers

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

Gougères

+ kip
- bezetting
- wijn

A

Nodig:
◯ 125 ml volle melk
◯ 50 gr boter, 2 gr zout
◯ 75 gr tarwebloem
◯ 2 eieren
◯ 50 gr pittige Gruyère
◯ Geraspte Gruyèrekaas
◯ peper uit de molen
◯ nootmuskaat
◯ losgeklopt ei

rend Jaap van der Lely van Wijn op Dronk vroeg me onlangs om
een Bourgondisch driegangendiner te verzorgen. Elke gang zou
dan door drie bourgognewijnen worden begeleid, met tekst en
uitleg door Arend Jaap in zijn bedrijf in de Balistraat. Hij heeft net de
hoogste wijngraad WSET gehaald en is denk ik beter thuis in de Bourgogne dan hier in Den Haag.
Bij ons thuis dronk mijn vader destijds niets anders dan bourgogne en
bordeaux, de Nieuwe Wereld moest zogezegd nog ontdekt worden. Nuttige lessen waar ik veel aan heb gehad. Later zijn we ook vele malen in
de Bourgogne geweest. Kortom, zo’n verzoek is een kolfje naar mijn
hand. De happening zou starten met een glaasje crémant de Bourgogne.
En dan is het altijd kiezen wat je daar bij zou willen maken, rekening
houdend met de smaken van de gasten. Wel, het zijn de gougères geworden, heerlijk luchtige kaassoesjes. Die kun je goed van tevoren maken
en eventueel vlak voor het opdienen nog even opwarmen in de oven,
want warm zijn ze ook erg lekker. Bon appétit.
Bereiding:
Snijd de gruyère in kleine blokjes. Breng de melk met de boter in een
pan aan de kook en voeg er de gezeefde bloem aan toe. Roer goed door
op lager vuur tot een deegbal ontstaat. Haal de pan van het vuur en laat
de massa wat afkoelen. Roer er dan een voor een de eieren door en vervolgens de kaasblokjes, gemalen peper, nootmuskaat en het zout.
Maak van het verkregen deeg met twee theelepels kleine balletjes en
leg die op een met bakpapier beklede bakplaat. Bestrijk de gougères
met een kwastje met een beetje losgeklopt ei, maal wat peper over
de balletjes en leg een plukje geraspte gruyèrekaas op iedere gougère.
Plaats de bakplaat in de voorverwarmde oven van 180 garden en bak de
gougères circa 20 tot 25 minuten. Haal uit de oven en serveer meteen
of laat ze afkoelen en bewaar ze in een afgesloten container, om ze vlak
voor het serveren nog even op te warmen.
Voor al uw culinaire vragen of opmerkingen mail naar michiel@cometaculinair.nl

Drinken.

Cijfer: 7

Voor een
kipliefhebber
is dit echt
geen gek
restaurant

advertentie

Dorst Craft Beer Shop is de speciaal-bierwinkel van Jamie Barendrecht.
In zijn winkel vind je een zorgvuldig gekozen selectie van interessante,
smaakvolle en kwalitatief hoogstaande bieren van over de hele wereld.

Huurbrouwers

V

olgens de laatste statistieken zijn er meer dan 450 brouwers in Nederland. Je zou dus verwachten dat het hele land vol staat met gebouwen
waar bier gebrouwen wordt. Toch is dit niet helemaal het geval.
Van deze 450 beschikken namelijk 223 brouwers niet over een eigen brouwerij.
Deze brouwers zijn actief als huurbrouwer. Wanneer iemand thuis een recept
heeft ontwikkeld en besluit dat het tijd is om dit op de markt te brengen, zou het
zo goed als onmogelijk zijn om dit te realiseren als hij eerst een heuse brouwerij
zou moeten opstarten. De kosten daarvan zijn zeer hoog. Gelukkig verhuurt een
aantal gevestigde brouwerijen zijn ketels aan huurbrouwers. Sterker nog, er zijn
brouwerijen waar alleen maar huurbrouwers bier brouwen.
Voor veel brouwers is huurbrouwen een methode om naam te maken en te
groeien. Het doel is dan vaak om na een periode als huurbrouwer genoeg centen
en marktaandeel bij elkaar te hebben gespaard om zelf een echte brouwerij neer
te zetten. Een goed voorbeeld hiervan is de nieuwe brouwerij van Kompaan in
de Binckhorst. Na jaren als huurbrouwer actief te zijn geweest is voor de eigenaren Jasper Langebroek en Jeroen van Ditmarsch een droom uitgekomen: zij beschikken nu over een eigen brouwerij met een capaciteit van 120 hectoliter!
Er zijn ook brouwers die niet eens de ambitie lijken te hebben om een eigen
brouwerij op te starten, maar toch wereldberoemd zijn met hun bieren. Een
goed voorbeeld hiervan is Omnipollo uit Zweden. Zij ontwikkelen hun recepten
thuis op kleine schaal en reizen de wereld over om op verschillende locaties
hun bieren te laten brouwen.
Prijs
Omnipollo staat erom bekend dat zij bijzondere en uitgesproken reFlesje
cepten
maken. Zoals de Anagram, die (indien voorradig) ook bij Dorst
(33 cl, 12%)
verkrijgbaar is. De Anagram is een ‘Blueberry Cheesecake Stout’ met
€ 9,50
12% alcohol. En blueberry cheesecake is precies de smaaksensatie die je
ervaart als je van dit bier aan het genieten bent!
Verkrijgbaar bij: Dorst Craft Beer Shop, Boekhorststraat 99 2512CM Den Haag. 070-4448780 of www.dorstcraftbeershop.nl

Adres
Turfmarkt 87
Telefoon
(070) 214 55 83
Info
Maandag t/m woensdag
van 09.00 tot 20.00 uur,
donderdag van 09.00 tot
21.00 uur, vrijdag van
09.00 tot 20.30 uur, zaterdag van 12.00 tot 20.30
uur, zondag van 12.00 tot
17.00 uur.
Geopend
www.dungelmann.nl/
chicken-burgers-dungelmann.nl
Voorgerechten
vanaf € 4,75
Hoofdgerechten
vanaf € 10,95
Nagerechten
vanaf € 3,00
Contant & pin

W

‘

e hebben gereserveerd, maar ik
geloof dat we zelf wel een
plekje kunnen uitzoeken hè,”
grap ik tegen de gastdame, die
net als ik de bijna lege ruimte gadeslaat. “Ja
hoor, gaat u maar ergens zitten,” roept ze ons
na. Terwijl we plek nemen aan het raam kijken,
we uit over de lege plek waar straks het
Spuiforum gebouwd gaat worden. Zou je hier
straks nou tegen een muur aankijken? Zou
jammer zijn. Het pas geopende Dungelmann
Chicken & Burgers, de vierde locatie van het
bedrijf van eigenaar Wouter de Kroes, oogt nu
lekker licht.
Om ons heen zien we lage en hoge tafels met
stoelen en krukken afgewisseld met lange, grijze muurbanken. Drie tafels zijn bezet.
Niet alleen kip en burgers staan op de menukrant (krant ja, geen kaart), ook spijzen
als soep, pasta, vis en een rij salades. En alles
redelijk geprijsd. De bietencarpaccio (€ 6,25)
is goed: niet te dun en niet te dik gesneden. Op
het rodewortelgewas liggen plakjes gebakken
peer, drupjes olie, wat walnoten voor de bite en
plukjes rucola voor het bittertje. Zelf hadden
we geitenkaas erbij bedacht, maar Dungelmann
doet er Parmezaanse kaas over. Die we overigens niet proeven, want mijn tafelgenoot is lactose-intolerant. Voor mijn neus de soep van de
week: bloemkoolsoep met peterselie (€ 4,75).
Mijn tafelgenoot werpt er een blik op en vindt
het op ragout lijken. Ja, het is een dikke soep en
als de kok het bindmiddel nog net iets langer
erdoorheen had geroerd, was het resultaat beter
geweest (lees: minder klontjes). De smaak is in
elk geval goed en je proeft dat het vers is.
Als de vriendelijke gastdame onze glazen
wijn – een blend van macabeo- en chardonnaydruiven (€ 3,75) en een blend van sauvignon
blanc en verdejo (€ 4,00) – op tafel zet, denk ik
terug aan het gesprek dat ik vorige week voerde
met een bekende wijnimporteur. “Vroeger
raadde ik tachtig procent van de wijnen die ik
blind proefde goed,” vertelde hij. “Druif, jaartal,
wijnhuis, alles. En nu? Nu zou ik het niet meer
kunnen voorspellen. De wijntechnieken zijn
verbeterd, maar er zijn bijna geen uitschieters
meer. Alles lijkt op elkaar.” En dat gevoel krijgen
we ook een beetje bij deze glazen. Natuurlijk,
je proeft wel wat verschil, de chardonnay/macabeo is fris en een tikje zurig en de blend vol
en vettig. Zou je eerder andersom verwachten.
Maar allebei hebben een vrij zwakke afdronk.
“Kroegwijn,” vindt mijn eetpartner.
De keuken laat ons niet in de steek. De kipburger (€ 13,50) mag er zijn: tussen een perfect
hamburgerbroodje ligt het zachte vlees met
bovenop een klodder zoete chilisaus. We proeven de koriander en de lichtpittige rode curry
waarmee het vlees is bereid. De patatjes zijn
ook het vermelden waard: knapperig vanbuiten, zacht vanbinnen en niet vet. Het Provençaalse kippetje (€ 11,95) dat een dag lang aan
het spit heeft gehangen, is heerlijk gekruid. Vrij
mals. Voor een kipliefhebber is dit echt geen gek
restaurant.
Tegen acht uur zijn we nog de enigen in de
zaak. De Kroes telt alvast de kassa en de stoelen
worden op tafel gezet. De gastdame die onze
desserts opneemt, vertelt dat dit de eerste keer
is dat ze op zaterdagavond open zijn. Blijkbaar
moeten niet alleen de gasten, maar ook het
personeel daar nog aan wennen. Want de oven
is ook al uitgezet, terwijl we het warme chocoladetaartje (€ 6,95) nog willen proeven. Die
komt ineengestort op tafel. De cheesecake
(€ 4,00) is oké, wel wat veel cheese. De eindrekening bedraagt 54,65 euro. Als ik op de klok
kijk, geeft ie half negen aan. Tijd genoeg om nog
ergens koffie te drinken. Resumerend: de naam
zegt het al: Dungelmann Chicken & Burgers is
een prima locatie als je snel en ongecompliceerd
een kippetje of een burger wilt eten.
Annerieke Simeone
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Marcel

Bonscoach

Er werd aangebeld. Twee keurige
heren in de portiek. Functionarissen van een bedrijf of een ambtelijke organisatie, zo te zien. De een
was kaal, de ander grijs en besnord.
‘Heren,’ sprak ik, ‘zegt u het maar.’
‘Ah, hij kan praten,’ zei de kale
tegen de grijze. ‘En zo te zien ook
lopen,’ zei de grijze. ‘Dat was het?’,
vroeg ik. ‘Hij heeft humor,’ sprak de
kale. ‘Ik denk dat we goed zitten,’
sprak de grijze
Of ze even binnen mochten komen. ‘Mag ik weten waar u voor
komt?’, vroeg ik. ‘Mooi, hij is ook
weerbaar,’ zei de kale. ‘Dan is hij
onze man,’ sprak de grijze. ‘Heren,’
zei ik vriendelijk, ‘ik hoef geen
nieuwe telecomprovider, gasleverancier of kunststof hang- en
sluitwerk en goede doelen regel ik
giraal.’
‘Perfect,’ sprak de kale, ‘wij komen voor iets heel anders.’
‘Komt u dan maar binnen,’ zei ik,
‘wilt u iets drinken?’
‘Maakt u zich daar geen zorgen
over,’ sprak de grijze. Hij haalde een
fles champagne en drie glazen uit
zijn tas.
‘Laten we eerst even gaan zitten,’
zei ik. De heren kwamen ter zake.
De kale man heette Gijs de Jong en
de grijze snor Jean-Paul Decossaux.
Ze bleken bestuursleden van de
KNVB te zijn.
‘Kent u die organisatie?’, vroeg
De Jong. ‘Uiteraard,’ sprak ik, ‘ik
ben een enorme voetballiefhebber.’ ‘Maar hopelijk toch niet een
echte kenner?’, vroeg Decossaux.
‘Ach,’ zei ik, ‘we hebben 17 miljoen
bondscoaches in Nederland.’
‘Oh ja?’, vroeg De Jong, ‘waar zijn
die dan? We hebben nogal moeite
om er één te vinden.’ ‘Daarom zijn
we zo blij met u,’ zei Decossaux
grijnzend. Hij maakte aanstalten
om de fles champagne te openen.
‘Wacht even, JP,’ sprak De Jong,
‘laten we meneer … eh? ...’
‘Verreck,’ zei, ‘Marcel Verreck.’
‘Goeie naam!’, riep Decossaux.
Hij begon aan de kurk te morrelen.
‘JP, laten we meneer Verrek eerst
officieel vragen.’
Het was een opmerkelijk voorstel dat de heren mij deden.
‘Dus u wilt dat ik de nieuwe
bondscoach word? Van Oranje? Van
de grote jongens?’
‘En van Wesley Sneijder,’ grinnikte Decossaux.
‘Nou, niet helemaal,’ sprak De
Jong, ‘u wordt niet onze bondscoach, maar onze bonscoach. Zonder d. Na de verwachte wanprestaties krijgt u de bons en kunnen wij
blijven zitten.’ ‘Het spijt me,’ zei ik.
Even later hoorde ik ze bij de buurvrouw aanbellen. En zojuist vernam ik dat de panda Wu Wen het
Nederlands elftal waarschijnlijk de
eerstvolgende wedstrijd zal leiden.
Marcel Verreck

Captain Robert Frijling. | Foto: DHC

Golfclub Rozenstein streeft naar handhaving in hoofdklasse

‘We komen steeds dichter in de buurt van d
Golfclub Rozenstein heeft het
zwaar in de hoofdklasse golf.
Na vier speelronden staan de
Wassenaarders stijf onderaan
in poule H2. Toch heeft captain
Robert Frijling nog het volste
vertrouwen in een goede
afloop: “Twee overwinningen
en we handhaven ons gewoon.”
Door Bert Tielemans

Op de dag dat Rozenstein niet speelt, is
de jonge captain Robert Frijling druk
op de eigen golfclub. De Nederlandse
golfcompetitie is zo opgezet dat iedere
ploeg tijdens de competitie één keer
gastheer is voor de overige zes teams in
de poule. Dat voorkomt thuisvoordeel
op de homecourse, die de thuisspelers
natuurlijk van haver tot gort kennen.
In twee poules kruisen in totaal veertien teams de degens met elkaar. De
beste twee teams van iedere poule
gaan naar de kruisfinales. Op paaszaterdag was Golfclub Rozenstein, het
kleinere broertje van de Koninklijke
Haagsche uit Wassenaar, de ontvangende golfclub. Met groot plezier zegt
Frijling lachend: “Je bent als ontvangende captain met je team verantwoordelijk voor de wedstrijddag. Gastheer in de breedste zin van het woord,
zodat de teams hun wedstrijden kunnen spelen op onze club.” De 25-jarige
Robert Frijling is sinds 2004 lid van
Rozenstein. Kind van de club, zeggen
ze dan. “Dit is wel echt mijn golfclub,”
zegt de captain, die dit jaar ook persoonlijk zijn debuut in de hoofdklasse

Rozenstein Heren 1

Haagsche heren op titelkoers

Het team van Rozenstein staat onder leiding van
Robert Frijling (25). Met golfhandicap + 1.3 is hij de
sterkste speler die de kar moet trekken in de singles.
De captain beschrijft zijn teamgenoten: “Patrick
Groen (39) is onze oudste speler. Heeft het wisselvallige uit zijn spel weten te halen waardoor hij veel
constanter is gaan spelen. Martijn van der Steen (17)
is dit seizoen sterker geworden en slaat zijn drives
een stuk verder. De man van het korte werk. Remy
Sonnenberg (29) werkt enorm hard in de baan. Zijn
swing is stabieler geworden, nu moet de focus op
nog rustiger putten. Ronald Westgeest (32) is een
rustige, stabiele speler, uitstekend bij matchplay.
Tim van der Steen (15) is het jongere broertje van
Martijn die ook in de Nederlandse jeugdselectie
speelt. Staat zijn mannetje in het team en gaat ongetwijfeld punten pakken de komende weken.”

In de hoofdklasse van de NGF Golfcompetitie koersen
de heren van de Koninklijke Haagsche af op de kruisfinales. Na vier speelronden staan de Wassenaarders op
een 100% score met drie gewonnen wedstrijden (37-17).
Op Golfbaan Rozenstein van ‘de buurman’ werd op
paaszaterdag Almeerderhout met de eclatante cijfers
16-2 verslagen. In de resterende drie speelronden moet
de ploeg onder leiding van captain Maarten Slootmaekers een plek in de kruisfinales veilig kunnen stellen.
Tegenstanders zijn de Noordwijkse en de Noord Nederlandse. Op zaterdag 29 april staat de Wassenaarse
derby Rozenstein tegen de Haagsche op het programma. Uit de twee poules van acht spelen de bovenste
twee teams op de Gelpenberg in het Drentse Aalden in
het weekeinde van 20 en 21 mei de kampioenswedstrijden. Vorig jaar verloor de Haagsche in de finale met 11-7
van de Eindhovensche.

van het Nederlandse golf heeft gemaakt. De rechtshandige speler heeft
de fijne kneepjes van het golfen overigens niet alleen op de club geleerd.
“Best grappig om te vertellen, maar ik
ben eigenlijk een autodidact. Voordat
ik op de club begon, heb ik mijn swing
en slagen met de oude clubs van mijn
ouders zelf aangeleerd. In een park bij
mij in de buurt legde ik korte holes aan.
Volledig aangekleed met greens en
bunkers.” Lachend: “En dan maar
slaan, op gevoel. Honderden ballen.
Pitchen, chippen, putten.”
Handicap + 1.3
Nog steeds denkt Frijling dat het spelen op gevoel hem tot een sterke golfer
heeft gemaakt. “Vroeger had ik ambities om verder te gaan in het golf. Nu

zijn er andere zaken die belangrijk
zijn.” Met handicap + 1.3 (hoe hoger je
handicap, hoe meer slagen je mag gebruiken om rond te gaan op de 18
holes-golfbaan) is Frijling wel de
sterkste speler van het eerste team
van Golfclub Rozenstein. Het gevoel
en de vele uren die hij vanaf 12-jarige
leeftijd op de club maakte, moeten
hem de komende weken aan punten
helpen. “In Rotterdam studeer ik geneeskunde. Een zware en tijdrovende
studie. Ik loop nu coschappen in het
ziekenhuis. Daarvoor maak ik lange
dagen die veel spelen gewoon onmogelijk maken. Op Golfcentrum Seve
probeer ik wekelijks nog wel wat uurtjes te maken, maar het blijft beperkt.”
Het team van Rozenstein heeft nog
wat extra handicaps te overwinnen.

“De grote teams zijn in de voorbereiding een weekje op stage geweest in
Portugal. Wij hebben het moeten
doen met een weekendje Drenthe.
Daarnaast proberen we de banen die
we in de competitie spelen vóór te spelen. Zodat we beslagen ten ijs komen
op de wedstrijddag. Onze golfvereniging is hartstikke trots dat we in de
hoofdklasse mogen uitkomen, maar
we zijn gewoon een kleine golfclub
met beperkte financiële middelen.”
17de, 18de hole
De eerste drie wedstrijden verloren de
mannen uit Wassenaar vrij kansloos.
Toch verwacht Frijling dat de ploeg
nog voor handhaving kan gaan. “Niemand verwachtte dat wij wel eventjes
voor een verrassing zouden gaan zor-
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Grand Prix brengt ode aan drie judoka’s
De Grand Prix in november in de Sportcampus moet Den Haag weer een belangrijke rol in het mondiale judo geven. Dat
gebeurt 21 jaar na de Europese kampioenschappen (EK) in de inmiddels afgebroken
Houtrusthallen. Drie Haagse (ex-)judoka’s
spelen in deze missie een prominente rol.
Door Klaas-Jan Droppert

Veel politici hebben de gave om op het juiste moment het juiste te zeggen. Soms voor de bühne,
maar vaak is het ook gemeend. Dat laatste was vorige week vrijdag het geval bij wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, sport) tijdens de persconferentie
over de Grand Prix judo van 17, 18 en 19 november
in de Sportcampus in het Zuiderpark. “Het is een
droom die uitkomt,” zei hij in Theater aan het Spui.
“Ik heb verwoede pogingen gedaan om de judobond
in Den Haag te huisvesten, maar die droom is in duigen gevallen. Daarom ben ik blij dat het gelukt is om
de Grand Prix voor vier jaar binnen te halen.”
Het toernooi brengt een ode aan drie Haagse
(ex-)judoka’s: Carola Uilenhoed, Anicka van Emden en Simeon Catharina.
Van hen zal, als alles goed verloopt, alleen die
laatste op de mat staan. In de klasse tot 100 kilogram. “Geweldig om op vijf minuten van mijn
huis te mogen judoën,” zegt de 19-jarige voormalige wereldkampioen bij de cadetten. “Normaal gezien ben ik erbij, want er zijn vier startplekken in
mijn gewichtsklasse. Dan moet ik wel fit zijn,
want in februari ben ik aan mijn elleboog geopereerd. De EK en WK bij de junioren zijn iets eerder,
maar die beschouw ik als voorbereiding op de
Grand Prix,” grapt hij.
Thuisvoordeel
Catharina zou weleens flink kunnen profiteren
van het thuisvoordeel. Olympisch kampioen
Mark Huizenga weet er alles van: hij won in 1996
in de Houtrusthallen zijn eerste Europese titel. En
bij de laatste Grand Prix op Nederlandse bodem in
Amsterdam (2011) won Anicka van Emden. Nu is
ze ambassadrice van het toernooi, waaraan 450
judoka’s uit zeventig landen deelnemen en waarvoor veel punten voor de wereldranglijst te ver-

Drie iconen van het Haagse judo, met v.l.n.r. Carola Uilenhoed, Simeon Catharina en Anicka van
Emden. | Foto: Martijn Beekman

dienen zijn. “Ik ben ook ambassadrice van Stichting Gehandicapt Kind en Stichting Bewegen tegen Kanker. Die stichtingen zullen een rol spelen
bij de Grand Prix. En verder zal ik clinics geven en
op speciale gelegenheden aanwezig zijn. Ja, ik
trek mijn judopak dus weer aan, ook al bevalt het
leven na mijn sportcarrière me prima. De wethouder had het over judodemonstraties in het Atrium
of de Grote Marktstraat. Ja hoor, een ippon zit er
nog wel in, zeker als de wethouder meedoet,
haha. Zelf ben ik meer bezig met hardlopen en
heb ik squash ontdekt. Judoën als recreatieve
sport vind ik eigenlijk niet zo leuk. Vroeger had
vallen een doel, nu niet meer omdat je als oud-

topsporter altijd wel kleine pijntjes hebt.”
Van Emden zal intensief met haar ex-collega Carola Uilenhoed samenwerken. Zij is de projectmanager van het toernooi. “Maar het draait niet alleen om die drie dagen topsport, want in Den Haag
zijn verdedigingssporten populair. Daarom gaan
we projecten opstarten voor kinderen met een
verstandelijke beperking en voor 55-plussers hoe
ze hun val kunnen breken. We gaan langs op scholen, in de omliggende wijken van het Zuiderpark
waar weinig wordt gesport, en ook de vereniging
Lu Gia Jen is erbij betrokken. Het wordt een feestje voor Den Haag waarbij we het sociale aspect van
judo heel goed kunnen laten zien.”

de punten’ Luna Fokke, hockeytalent met realiteitszin
gen. De nederlagen zijn vervelend,
maar je ziet dat we wekelijks vooruit
gaan en beter gaan spelen. Veel partijen gaan nu pas op de 17de of op de 18de
hole verloren. We komen steeds dichter in de buurt van de punten.”
Punten die het team voornamelijk
verliest op het korte werk. “Rond en
op de greens laten we te veel liggen.
Dat heeft ook een beetje met onze
baan te maken. De topbanen waar we
nu spelen zijn gewoon van een betere kwaliteit, sneller, harder. Dat kunnen we op onze eigen baan minder
oefenen en dat breekt nu een beetje
op.” De komende drie wedstrijden,
op 22 en 29 april en de slotdag 6 mei,
moeten de punten nu gepakt worden. “Twee wedstrijden winnen
moet voldoende zijn voor handhaving. Maar we moeten reëel zijn, het
wordt nog best lastig. Dit jaar degraderen er direct twee teams.”

Dames

Ook de dames van de Koninklijke
Haagsche zijn de golfcompetitie
goed begonnen. In poule D 1 ging
het team onder leiding van captain Annemiek Dompeling ijzersterk van start met drie overwinningen. Vorige week week volgde
een nederlaag tegen De Pan
(7-11). Ook de dames spelen nog
drie wedstrijden (de Haagsche 2)
voordat de kruisfinales van start
gaan in Drenthe. In 2016 wisten
de dames uit Wassenaar de kruisfinales niet te bereiken. Dit jaar
ligt de ploeg op schema.

Luna Fokke heeft een droom. Ooit in het
‘grote Oranje’ hockeyen en die ene ultieme
prijs winnen: olympisch goud. Afgelopen
weekend speelde het 16-jarige HGC-talent
met Nederland D een drieluik tegen
Engeland. Het werd 3-0 voor de Oranjedametjes. “Maar dat wil niet zeggen dat het
vanzelf is gegaan, hoor.”
Door Karl Flieger

Luna Fokke wil best vertellen hoe ze met hockey
bezig is. Maar ook weer niet te lang want de speelster van HGC heeft huiswerk. Havo-4 slokt behoorlijk wat tijd op en die geschiedenistoets over
regenten en koningen moet ze wel even halen.
“Afgelopen weekend is er van huiswerk maken
natuurlijk niets gekomen. Ik was met Nederland
D in Houten en daar hebben het hele weekend
alleen maar aan hockey gedacht. Nu moet ik dus
weer wat dingen inhalen.”
Dat klinkt goed. Een hockeytalent met oog voor
de realiteit. En die is dat ze met haar sport waarschijnlijk geen miljonair wordt en een opleiding
dus erg belangrijk is. “Dat klopt, maar wat ik na de
havo ga doen, weet ik nog niet. Voorlopig gaat het
allemaal redelijk gemakkelijk, en als ik slaag, dan
plak ik er misschien nog wel vwo aan vast. Maar
eerlijk gezegd is hockey nu wel heel belangrijk
voor me. Ik train vaak, probeer me elke wedstrijd
weer een beetje te ontwikkelen. Dat ik nu in Nederland D mag spelen, wil niet zeggen dat ik er automatisch ook bij ben op het volgende grote toernooi in Mannheim. Dat plekje in de selectie moet
ik echt verdienen, net als alle andere meisjes. Natuurlijk droom ik ervan om ooit in het Nederlands
team te spelen. Maar zover is het nog lang niet. Dat
is een doel dat je stapje voor stapje moet proberen
te bereiken.”
Op feestjes en etentjes met vriendinnen zien ze

Luna Fokke (links) geconcentreerd tijdens de paasdrieluik tegen Engeland. | Foto: PR

Luna niet zo vaak. Ze weet dat presteren op een
hoog niveau offers vraagt. Maar ze heeft er geen
moeite mee. “Natuurlijk heb ik een iets andere
band met mijn vriendinnen dan zij met elkaar hebben. Ik kan nu eenmaal niet op vrijdag gaan stappen als ik zaterdag moet spelen. Sinds ik bij HGC
speel, leef ik eigenlijk vooral voor het hockey. Nee,
mijn ouders zijn geen hockeyers. Mijn vader heeft
gevoetbald en mijn moeder deed echt allerlei sporten. Van turnen tot dansen. Ik ben gaan hockeyen
bij HC Ypenburg en vond het spel meteen al leuk.
Hockey is een heel aparte sport, omdat je niet al-

leen met die bal maar ook met een stick te maken
hebt. Dat is best moeilijk te leren, maar ik heb me
bij HGC tot nu toe goed kunnen ontwikkelen. Ik
heb echt nooit overwogen om te gaan voetballen
of een andere sport te kiezen. Hockey is het helemaal voor mij. Voor mijn broertje Noah ook, trouwens. Hij is dertien en speelt bij HGC in de C1.”
Luna speelt nu met HGC tegen HDM, de club
van haar Oranjemaatje Jip Dicke, ook al zo’n Haags
talent. “Maar in die wedstrijd zijn we even geen
vriendinnen,” lacht Luna Fokke. “Die willen we
gewoon winnen!”
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Martijn Beekman

Het is formatietijd en dus brengt fotojournalist
Martijn Beekman <1> (Bennebroek, 1970) weer
heel wat uren op het Binnenhof door. Voor hem is
het de negende kabinetsformatie. Na achttien jaar
in dienst bij de Volkskrant is hij sinds 2013
freelancer voor onder meer ANP, NRC en AD, de
gemeente Den Haag en de rijksoverheid. Martijn
werd meerdere keren bekroond met de Zilveren
Camera. Voor zijn studie aan de Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten verhuisde hij in
1991 naar Den Haag. Sinds twaalf jaar woont hij
met vrouw Cristina en kinderen Joost (15) en
Minouk (12) in Bohemen.

1

| Foto: Eveline van Egdom

Door Caroline Ludwig

Buurt
“Na de Schilderswijk, Laak, Centrum en het Valkenboskwartier
woon ik nu in Bohemen, de beste
buurt van allemaal. Als ik mijn auto
parkeer, ruik ik het bos, je zit zo op
het strand en de kinderen spelen op
straat. Ik noem het Den Haag-dorp.”

Den Haag Centraal | Donderdag 20 april 2017

Lekkernij
“Kibbeling van de viskraam voor het
Binnenhof is voor mij formatievoedsel. Dat moet ik wel goed timen, voor
je het weet loop je de politici mis. Ze
hebben ook goede vis bij het Patatpaleis bij de haven, een triple A-locatie.”

3

Werkplek
“Op het Binnenhof heerst een enorme collegialiteit. Ik ken iedereen: de
bodes, ander personeel, de collega’s.
Dat zijn de mensen die blijven, de
politici zijn de passanten.”

Koffie
“De Coffeecompany <2> is een vast
adresje voor koffie in het centrum.
Maar nog liever ga ik met de kinderen in het weekend naar strandtent
Boeddha op Kijkduin.”
Uitgaan
“Ik ga bijna nooit uit. In mijn werk
zie ik zo veel mensen en krijg ik zo
veel prikkels dat ik ’s avonds lekker
thuisblijf. Wel ben ik fan van echte
Haagse cafés met een biljart, zoals de
Vriendenkring in de Piet Heinstraat.”
Kledingwinkel
“Niet van toepassing, het is spijkerbroek en gympen. Ik heb één net
pak voor als ik naar het paleis moet.”
Fotograaf m
“Serge Ligtenberg van De Telegraaf
ken ik nog uit de tijd dat ik stagiair
was bij het Parool. De ideale foto-

Festival
“Ik kan slecht tegen mensenmassa’s,
maar ik vind Parkpop een mooi festival, het is gratis, open en met leuke
muziek.”
| Foto: DHC/Sebastiaan Boot

samen. Zonder overleg snappen we
elkaar en we gunnen elkaar alles; ze
is een goede vriendin. Ook leerde zij
me ondernemen in dit vak.”
Restaurant
“Happy Tosti op de Poten <3> is een
prachtig voorbeeld van participatie.
De sfeer is super en soms gaat het
mis, maar dat vergeef je ze meteen.

‘Kijkduin,
Belgische treurnis
waar een enorme
schoonheid van
uitgaat’

pand is oud en muf en gaat binnenkort op de schop, maar geeft me iedere keer een bijzonder gevoel.”

Hagenaar m
“Sjaak Bral kan met iedereen door
één deur, daarnaast is hij een slimme zakenman. Zijn columns in het
AD vind ik sterk, hij weet mensen
te verbinden.”
Hagenaar v
“Mijn vrouw Cristina Martins, ze
is een kunstenares en illustratrice
die bijzonder werk maakt. Ze heeft
Haagse humor en net als ik een grote liefde voor de stad.”
Fotoplek
“Kijkduin, Belgische treurnis waar
een enorme schoonheid van uitgaat.
Bij die draaimolen op het plein fotografeer ik ieder jaar de aankomst
van Sinterklaas. Daar horen geen
hoogbouw, modern winkelcentrum
en ondergronds parkeren.”

Afbreken
“Het gaat weer mis met Nieuw Babylon <5>, zelfs de Spar is weg. Een
deprimerend complex, maak er
maar woningen.”

2
| Foto: DHC/Sebastiaan Boot

graaf qua inzet en omgang met het
vak. En hij kan heel mooi zijn mislukkingen en overwinningen wegrelativeren.”
Fotograaf v
“Met Valerie Kuypers werk ik veel

Geheimplek
“In het Makerskwartier rond de
Boekhorststraat gebeuren mooie
dingen. Binnenkort openen mijn
collega Valerie en ik er een winkel
waar we foto’s, ansichtkaarten en
werk van mijn vrouw verkopen.”

Je moet niet op de schommel gaan
zitten…”
Gebouw
“De Eerste Kamer – de geur van het
tapijt, het kraken van de trap, de
sigarenbak voor de senatoren, de
huismeeuw in het kozijn <4>. Het

Gebeurtenis
“De eerste keer dat darter Raymond
van Barneveld The Embassy won en
gehuldigd werd in de IJsselstraat. De
foto waarop hij met zijn beker uit
een klein raampje hangt, haalde de
voorpagina van de Volkskrant.”
Typisch
“Ik vind de Haagse branie heel
mooi, types als Barry Hay, Fred Zuiderwijk en Sjaak Bral.”

4
| Foto: Martijn Beekman

5
| Foto: DHC

Ondergewaardeerd
“Loosduinen vanwege de geschiedenis, het museum en de Abdijkerk.”
Omrijden
“Het grote genot van autorijden
is dat ik soms opeens een foto zie.
Maar dan moet ik er nog zien te
komen…”

