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snoek onder ons

Koninklijke Hoogheid Prinses 
Irene verscheen in een fusi-
liersrode jurk en fusiliersrode 
schoenen. Het Koninklijke 
Garderegiment naast haar op 
de stoep van de Grote Kerk 
draagt haar naam. Hun we-
derzien kent als aanleiding de 
herdenking van het bereiken 
van Den Haag op deze dag 70 
jaar geleden door deze brigade. 
Na het kransleggen werd er 
een rondje om de kerk gelo-
pen achter de muziek aan. De 
blik op de ceremonie werd 
het publiek achter de hekken 
soms ontnomen door passe-
rende trams met fusiliersrode 
biezen.

Otto Snoek

Otto Snoek (1963) is een 
internationaal werkende 
fotograaf uit Rotterdam. Sinds hij 
voor Den Haag Centraal werkt, is 
hij gefascineerd geraakt door het 
leven in Den Haag. Alsof hij naar 
een ander werelddeel reist. 

>Prinses Irene, Grote Kerk vrijdag 8 mei
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de ontwikkeling van het nieuwe 
Spuikwartier nadert zijn ontknoping. 
volgende maand moeten de drie 
partijen die om de opdracht strijden 
hun voorstel inleveren. in augustus 
weten we wie mag gaan bouwen. Of 
ligt het toch gecompliceerder? een 
achtergrondverhaal over de proble-
men van de bouwwereld en een 
interessant alternatief: het plan Spui 
Haven, de grachten terug, een haven 
op het Spuiplein en een nieuwe plek 
voor het conservatorium.

Door Casper Postmaa

Toen begin dit jaar de gemeente bedacht 
dat de beste oplossing voor het politieke 
conflict rond het Spuiforum een nieuwe 
competitie was, leek de gang van zaken 
nog heel overzichtelijk. De drie combi-
naties van bouwers en architecten gaan 
in strikte geheimhouding in samenwer-
king met de gemeente aan het nieuwe 
plan werken. Zij mogen van elkaar niet 
weten wat ze doen, alleen de gemeente 
heeft het overzicht en kan indien ge-
wenst sturend optreden. De partij die 
volgens de beoordelingscommissies de 
meeste punten heeft gehaald, krijgt de 
opdracht en mag bouwen. De gemeen-
teraad komt er niet meer aan te pas.
Dat is nog maar vier maanden geleden 
en toch lijkt er stap voor stap een nieuwe 
werkelijkheid te ontstaan. Van de drie 
deelnemende consortia blijken er twee 
nog slechter te presteren dan al gedacht. 
Aannemer Ballast Nedam (in één combi-
natie met BAM en architectenbureau 
OMA van Rem Koolhaas) werd een paar 
weken geleden op het nippertje gered 
van een faillissement toen bleek dat het 
een verlies van 250 miljoen euro had ge-
leden op de renovatie van de A15 bij Rot-
terdam omdat het Rijk alle risico’s van de 
lang durende operatie bij de bouwers 
had neergelegd.

Schadepost
Veranderde omstandigheden, bezorgde 
bouwers die liever geen complexe op-
drachten meer aannemen en beducht 
zijn voor onvoorspelbare risico’s, het 
zijn allemaal bedenkingen die ook van 
toepassing zijn op het project Spuikwar-
tier. De combinatie die de opdracht 
krijgt, tekent voor het bouwen, het ont-
werpen en onderhouden van het nieu-
we complex (een theater voor het NDT, 
een concertzaal voor het Residentie Or-
kest en een nieuw huis voor het Konink-
lijk Conservatorium) voor een periode 
van dertig jaar. En dat alles binnen 
nauwsluitende financiële kaders. Ge-
zien de recente voorgeschiedenis is het 
goed mogelijk dat partijen zich terug-
trekken of weigeren de zekerheden te 
geven die de gemeente verlangt. Want 
er is nog een gevaarlijke beer op de weg 
die de bouwers moeten afleggen. Als er 
om wat voor reden ook geen bouwver-
gunning komt – bijvoorbeeld door be-
zwaarprocedures – krijgt de winnende 
combinatie geen cent terug van de voor-
bereidingskosten. Een schadepost die 
zeker in de miljoenen zal lopen.
Dan kan er een situatie ontstaan waarin 
de gemeente ondanks de doortimmerde 
contracten weinig meer te eisen heeft. 
Kijk naar het Rijksmuseum waar uitein-
delijk maar één bouwer inschreef op het 
megaproject waarna de kosten als een 
raket omhoog gingen.
Daarnaast is er nog een andere ontwik-
keling die politiek riskant is. Het over-

volle programma dat aan het Spuiplein 
moet worden gerealiseerd, zal onver-
mijdelijk een groot en hoog gebouw tot 
gevolg hebben. De discussie en de en-
quêtes over het gesjeesde Spuiforum 
hebben uitgewezen dat Den Haag dat 
niet wil. Door de wijze waarop verant-
woordelijk wethouder Joris Wijsmuller 
(Haagse Stadspartij) de nieuwe aanbe-
steding heeft geregeld, zorgde hij ervoor 
dat raad en bevolking straks niets meer 
te vertellen hebben. Maar daarmee 
heeft hij niet helemaal het gevaar be-
zworen, want juist de eigen partij van 
Wijsmuller ziet helemaal niets in een 
groot gebouw, dat toch weer associaties 
met het vervloekte Spuiforum zal op-
roepen.

Haven
En dan is er nog het plan Spui Haven, een 
geheel buiten de aanbestedingscompe-
titie om gelanceerd alternatief dat onder 
leiding van stedenbouwkundige ir. 
René Strijland tot stand is gekomen met 
behulp van de architectenbureaus Scala 
en Brombeer en een aantal financiers. 
De gemeente kan niet anders doen dan 
het plan negeren, omdat het zich heeft 
verbonden aan de hierboven beschre-
ven tender, maar het draagvlak voor 
Strijland’s ideeën groeit, zie internet. 
Die bijval is begrijpelijk, want het plan 
Spui Haven ontmantelt de meeste be-
zwaren die bij de bevolking leven én het 
is het eerste plan dat echt een visie heeft 
op het gebied. Strijland die ongevraagd 
de wethouder en de met elkaar concur-
rerende bouwers heeft geïnformeerd 
over zijn ontwerp, wil zijn plan op 28 
mei aan de raad presenteren als het nieu-

we bestemmingsplan Spuikwartier 
wordt behandeld.
Spui Haven grijpt terug op de oude 
structuur van de stad door de grachten 
weer uit te graven en van het Spuiplein 
een haven te maken. De nieuwe con-
certzaal komt op de plek waar vroeger 

de laagbouw stond, die de ministeries 
van Justitie en Binnenlandse Zaken 
met elkaar verbond. Het muziektheater 
(ontwerp Peter Drijver, Scala) kijkt uit 
over de haven en aan de andere kant van 
het water ligt, net als in 1650, de Nieu-
we Kerk. De historische zichtas is her-
steld, ook al een wens die breed in de 
stad wordt gedragen.
De vraag is natuurlijk hoe dat kan. 
Waarom heeft de één een toren nodig 
om de theaters onder te brengen en kan 
het plan Spuihaven het doen met een 

Plan Spui Haven komt aan
veel wensen tegemoet

 Achtergrond

theater à la het Concertgebouw in Am-
sterdam? Omdat Strijland het Lucent 
Danstheater van Rem Koolhaas hand-
haaft (een wens van de gemeente zelf) 
en hij het Koninklijk Conservatorium 
niet langer meeneemt naar het 
Spuiplein. Dat laatste zou zijn plan on-
haalbaar maken, want de komst van het 
conservatorium naar het Spuikwartier 
was een keiharde eis van D66, dat als 
winnaar uit de verkiezingen kwam. En 
toch kan het.

Conservatorium
Aan de achterkant van het stadhuis staat 
het kantoor Forum dat een integraal on-
derdeel is van het door Richard Meier 
ontworpen complex. Het werd indertijd 
gebouwd om de exploitatie van het stad-
huis rond te krijgen, maar veel is daar 
niet van terechtgekomen. Inmiddels 
staat de vleugel al bijna tien jaar leeg en 
volgens Strijland past het conservatori-
um er precies in. ‘Vestiging van het Ko-
ninklijk Conservatorium in het Plan 
Meier is de vervolmaking van de stad-

huisoperatie, dertig jaar na dato. Biblio-
theek, stadhuis en conservatorium on-
der één dak’, aldus de stedenbouwkun-
dige in zijn aanbiedingspakket aan de 
gemeente.
Aan de Noordwal kun je ervaren wat dat 
betekent, het terugbrengen van het wa-
ter. Daar is vorig jaar de overkluizing bo-
ven de gracht weggehaald en het effect 
is verbluffend: de oude huizen passen 
qua omvang weer bij de smalle kades en 
terwijl het project nog niet eens af is, 
bloeien de terrassen er al. Den Haag is er 
mooier door geworden.
Strijland zou zijn plan het liefst uitvoe-
ren met de drie bouwers die nu om de op-
dracht strijden. De contacten zijn er al, 
zegt hij. Op 28 mei krijgt de raad tijdens 
de hoorzitting over het bestemmings-
plan het hele verhaal te horen. Het zou 
verstandig zijn om daar naar te luisteren, 
in plaats van te verwijzen naar procedu-
res en afspraken die straks misschien 
weinig meer waard zijn. In elk geval 
weet je dan welke kans Den Haag mis-
loopt.

Door het conservatorium te verplaatsen naar een leegstaande vleugel van het stadhuis (het Forum-gebouw) en het Lucent Danstheater te 
behouden, kan aan het Spuiplein een concertgebouw van veel kleinere omvang worden neergezet dan het Spuiforum. In het Plan Spui Haven is het 
nieuwe muziektheater aan het water tegenover de Nieuwe Kerk geplaatst, waardoor de historische zichtas is hersteld. >Illustraties: Spui Haven bv

Vestiging van 
het Koninklijk 
Conservatorium 
in het Plan 
Meier is de 
vervolmaking 
van de 
stadhuisoperatie

Plattegrond van het plan Spui Haven, in blauw de grachten die de 
initiatiefnemers willen uitgraven.
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stadsmens

Het besluit om dominee te worden, 
nam Trinette Verhoeven rond haar 
achtste. Haar familie had in die tijd al 
een vermoeden. “Mijn moeder zei al 
toen ik vier was dat ik heilsoldate zou 
worden”, vertelt ze met een lach. “Ik 
was altijd voor iedereen aan het bid-
den. Ik bad bijvoorbeeld voor een 
jongetje uit mijn klas omdat ik dacht 
dat de juf niet van hem hield”.
Bijna 25 jaar is zij predikant in de Lu-
therse kerk, sinds vier jaar ook in de 
Lukaskerk en ‘haar hart ligt bij alle-
bei’, benadrukt ze. Tijdens Pinkste-
ren gaat zij voor in de Lukaskerk. De 
viering heeft voor haar ‘iets speci-
aals’. “Met Pasen staat Jezus op en 
vieren we het leven, met Pinksteren 
zijn we in hem allemaal opgestaan en 
zijn geest vuurt ons aan de wereld in 
te gaan”.
De Lukaskerk probeert, zo vertelt de 
dominee, mensen van verschillende 
geloven te verbinden: hindoes, mos-
lims, boeddhisten en christenen. Vo-
rig jaar zomer, toen in de Schilders-
wijk grote onrust ontstond na de 
(anti) IS-demonstraties, begon zij 
met diaconaal werker Hilly Merx het 
project Samen leven & Samen eten – 
Samen vieren in vrede. “Mensen wa-

ren heel erg bezorgd over de demon-
straties. Wie je ook sprak. Sindsdien 
komen elke derde woensdagavond 
islamieten en christenen bijeen om 
te bidden en er wordt een onderwerp 
gekozen waarover wordt doorge-
praat. Het gaat om een groep van zes-
tig mannen en vrouwen. Wij willen 
ze graag uitnodigen om Pinksteren 
mee te vieren. Ze zullen niet alle-

maal komen, maar wij willen open 
en gastvrij zijn”.
De Lutherse kerk wordt door voorna-
melijk autochtonen bezocht “We 
hebben ook een grote groep Papoea’s 
die ooit vluchtelingen waren. Het is 
een streekkerk. Mensen komen uit 
het Westland, Scheveningen en Zoe-
termeer en ze hebben allemaal Lu-
therse wortels. De Lutheranen zijn 

heel sterk in het ouderenwerk. Elke 
dinsdag is er bijvoorbeeld soos en op 
zondagmiddag een dienst voor men-
sen die niet anderhalf uur achtereen 
kunnen zitten. De dienst heeft twee 
pauzes en dat werkt heel goed”. Voor 
de jeugd is evenzeer aandacht. “Ik 
vind kinderen en geloofsopvoeding 
heel belangrijk. Daar doen we in bei-
de kerken veel aan”, zegt Trinette 
Verhoeven die zelf kinderboekjes 
schrijft.
Over de tijd waarin we leven, is zij 
stellig: “Je moet je niet laten onder-
schoffelen door wat er in de wereld 
gebeurt. Ik weet van het kwaad, van 
de ellende, maar je moet daar niet te 
veel geloof aan hechten. Ik geloof in 
het goede”.

Wijkgebonden
Dan, terugkomend op de Lukaskerk: 
“Die is heel wijkgebonden en speelt 
in op de vragen en noden in de wijk”. 
Een voorbeeld daarvan is de voedsel-
bank, die elke donderdagochtend 
wordt gehouden. “Er komen tegen 
de honderd mensen. Ik ben er om een 
luisterend oor te zijn. Als je naar de 
voedselbank gaat, heb je meer dan al-
leen geldproblemen; het is heel erg 

complex. Ik ben er vooral voor de 
geestelijke ondersteuning, diaconaal 
werker Hilly Merx voor de prakti-
sche hulp”.
Ze roemt de gezellige sfeer op de voed-
selbank. “Er wordt weleens uit de krat 
gekookt omdat in het pakket groenten 
kunnen zitten die sommigen niet ken-
nen. Op een gegeven moment hadden 
we heel veel bloemkool. Mensen kre-
gen wel drie bloemkolen mee naar 
huis. Om niet elke dag hetzelfde te 
hoeven eten, hebben we ze geleerd 
wat je er allemaal van kunt maken, zo-
als bloemkoolsoep en curry”.
Er gebeurt meer in ‘haar’ kerken. Zo 
is de Lutherse kerk elke woensdag 
van 12.00 tot 14.00 uur open voor ie-
dereen. “We steken kaarsjes aan, pra-
ten met elkaar en er zijn momenten 
van gebed en stilte”. In de Lukaskerk 
gebeurt dat op donderdag van 13.30 
tot 15.30 uur. Trinette Verhoeven is 
die middagen steeds aanwezig. Dit 
naast al het andere dat zij verzet: zie-
ken bezoeken, stervenden begelei-
den, overledenen begraven. Glimla-
chend: “Dat is het gewone dominees-
werk”.

Joke Korving

Trinette Verhoeven: de dominee in het 
Oude Centrum die in het goede gelooft

Trinette Verhoeven: ‘Als je naar de voedselbank gaat, heb je meer dan 
alleen geldproblemen’. >Foto: Eveline van Egdom 

Eén naam voor de grote 
merken in elektronica 
en witgoed.

advertentie
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VERZIN EEN BIJNAAM VOOR HET ZUIDERSTRANDTHEATER

EN WIN EEN SEIZOEN 
LANG JE EIGEN STOELEN!
In september gaat het nieuwe Zuiderstrandtheater open. 
Verzin een goede bijnaam voor het nieuwe theater aan de kust en 
ga een heel seizoen lang gratis naar alle voorstellingen, inclusief 
Randy Newman, Karin Bloemen, Nederlands Dans Theater, 
Residentie Orkest, Paul de Leeuw, Nederlands Blazers Ensemble 
en nog veel meer!

Kijk voor meer informatie op www.zuiderstrandtheater.nl

advertentie

Den Haag blijft in de toptien van onveilige ge-
meenten op de zesde plaats. In afwijking van de 
landelijke trend nam het aantal overvallen in 
Den Haag niet af. Daarentegen is het aantal wo-
ninginbraken vorig jaar opnieuw afgenomen, zo 
blijkt uit de AD misdaadmeter.
Op de landelijke misdaadmeter van onveilige ge-
meenten gaan Amsterdam, Maastricht, Rotter-
dam, Eindhoven en Heerlen Den Haag vooraf. 
Gouda staat net achter Den Haag, Utrecht, de 
vierde stad van het kland, staat negende. Bijna de 
helft van de overvallen (24) speelden zich af in 
huizen of seniorenwoningen. Het vandalisme in 
Den Haag nam enigszins af, bijna de helft van de 
vernielingen  speelde zich af bij bankjes, bushok-
jes en speeltoestellen.
Woninginbrekers waren  in Den Haag ruim 2600 
keer actief, een daling van 19 procent. Inbraken in 
garageboxen, schuren en tuinhuisjes namen weer 
wel toe. Opmerkelijk is de daling van het aantal 
zeer jonge verdachten (tot 17 jaar). Dat waren er 
bijna 2000 minder (ruim 5200) dan het jaar er-
voor.
Diefstal van fietsen is het enige delict dat blijft 
stijgen. De politie denkt dat het ontbreken van 
goede stallingsplekken daar mee te maken heeft.

Door Jasper Gramsma

Na Dordrecht en Ellecom krijgt Den 
Haag een eigen Dushi Huis. In september 
openen de deuren van het derde woon-
huis voor kinderen en jongeren tot acht-
tien jaar die niet meer bij hun ouders 
kunnen wonen en bij wie sprake is van 
een ontwikkelingsstoornis of gedrags-
problematiek.
De afgelopen jaren maakte de Stichting 
Dushi Huis Den Haag zich sterk voor de 
komst van een gezinshuis voor kinderen 
die vaak al diverse plaatsingen in pleeg-
gezinnen achter de rug hebben, maar 
daar niet langdurig kunnen verblijven 
vanwege hun beperking. “Belangrijk”, 
stelt Marjolein Kalkers, secretaris van de 
stichting. “Want het Dushi Huis voor-
komt dat de kinderen tussen wal en schip 
belanden. In een instelling wordt wel 
voor ze gezorgd, maar het Dushi Huis 
helpt ze ook bij het ontwikkelen van hun 
talenten”. De opvang functioneert zo 

veel mogelijk als een gewoon gezin. Elk 
kind heeft een eigen slaapkamer en 
vrienden en familie komen op bezoek. 
Een speciaal programma – de Dushime-
thode – met onder meer muziekles, tui-
nieren, sport en paardentherapie moet 
de kinderen daarnaast klaarstomen voor 
volwaardige deelname aan de maat-
schappij. De dagelijkse begeleiding is in 
handen van een professioneel zorgteam 
van vaste krachten die het huis runnen, 
bijgestaan door een team van gedragswe-
tenschappers en psychologen.

Verbouwing
De stichting is in 2012 opgericht, maar 
het Haagse Dushi Huis heeft lang op zich 
laten wachten. “Eerst hebben we ingezet 
op gezinsouders”, legt Kalkers uit. “Ge-
makkelijk bleek dat niet, want een Du-
shi-gezin is niet zomaar een gezin. Je gaat 
ook met de kinderen op vakantie bijvoor-
beeld. Dat moet je partner ook leuk vin-
den. Daarom hebben we uiteindelijk in-

gezet op een zorgteam”. Ook geld speelde 
een rol: “Een vereiste was dat we de zorg 
moesten kunnen voorfinancieren. 
Meestal komt de opvang eerst en volgt 
daarna het geld”. Nu een particulier fonds 
en een vereniging het volledige aankoop-
bedrag van de woning voor hun rekening 
hebben genomen, kan het Dushi Huis 
van start. Wat de precieze locatie is, wordt 
pas op 1 juni bekendgemaakt. Maar Kal-
kers wil wel een tipje van de sluier oplich-
ten: “Het is een huis met een tuin, een 
grote woonkamer en ruimte voor zes tot 
zeven kinderen. De buurt is heel gang-
baar: kinderrijk en met veel scholen”. 
Voordat de eerste kinderen in september 
geplaatst kunnen worden, moet er nog 
een hoop gebeuren. “We hebben nog wat 
fondsen nodig voor een forse verbouwing 
en dan kan het traject met de gemeente 
in gang worden gezet om de kinderen te 
plaatsen. Dat worden er geen zes tegelijk. 
We hopen dit jaar de eerste twee kinde-
ren te verwelkomen”.

Haagsch College over terrorisme
Hoogleraar Edwin Bakker van de Campus Den Haag behandelt in drie 
avonden aspecten van terreur. Zo bekijkt Bakker de eerste avond het 
begrip terrorisme vanuit een wetenschappelijk perspectief en geeft 
hij een overzicht van terreur door de jaren heen. Op de tweede avond 
behandelt hij als casestudie de Islamitische Staat (IS). Er wordt geke-
ken naar de ideologie en naar de vraag of IS succesvol kan worden be-
streden. Op de derde avond gaat Bakker in op het fenomeen polder-
jihadisten. Zijn aanslagen zoals in Parijs ook in ons land te verwach-
ten? En hoe kan worden voorkomen dat Nederlandse jongeren 
radicaliseren? Haagsch College, 18 mei, 1 en 15 juni, 19.30 - 21.15 uur, 
www.haagschcollege.nl

Food festival in Nobelstraat
Restaurants en ondernemers van de Nobelstraat hebben de handen 
ineengeslagen: voor het eerst dit jaar organiseren zij in hun straat het 
Nobel Food Festival. Het festival, dat op 7 juni van 10.00 tot 18.00 uur 
plaats vindt, staat bol van lekkere happen, omlijst met muziek- en 
straatartiesten. Er zijn onder meer kookworkshops voor kinderen en 
gin workshops voor volwassenen. Tegelijk met dit festival is in de 
Prinsestraat en Rond de Kerk een jaarlijkse markt van Fresh Events. 
Meer informatie op www.facebook.com/nobelfoodfestival. 

Bruinsma directeur RO
Sandra Bruinsma wordt per 18 mei zakelijk directeur van het Residen-
tie Orkest. Bruinsma is op dit moment werkzaam als directeur van de 
Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Samen met artistiek directeur Roland 
Kieft gaat zij de directie van het muziekgezelschap vormen. Bestuurs-
voorzitter Gert-Jan Kramer is verheugd met de komst van Bruinsma: 
“Sandra heeft gedurende haar brede carrière de juiste ervaring en com-
petenties opgedaan die bijdragen aan het uitbouwen van de nieuwe ar-
tistieke koers en de positionering van het Residentie Orkest”.

Veel bezoekers Mauritshuis
Sinds de heropening in juni vorig jaar ontving het Mauritshuis al 
550.000 bezoekers. Daarmee is de verwachting van het museum 
ruimschoots overtroffen. Vooral de tentoonstelling ‘The Frick Collec-
tion – Kunstschatten uit New York’ gaf het bezoekersaantal de afgelo-
pen drie maanden een flinke impuls. Tussen 5 februari en 10 mei 
brachten ruim 180.000 mensen een bezoek aan het Mauritshuis. 
Nooit eerder was een volledige tentoonstelling met werken uit de we-
reldberoemde Frick Collection te zien buiten New York. De expositie 
in het Mauritshuis bevatte 36 meesterwerken van onder anderen Ci-
mabue, Van Eyck en Ingres. De volgende tentoonstelling in de nieuwe 
extra zaal gaat over het wetenschappelijk onderzoek naar en de restau-
ratie van Rembrandts schilderij Saul en David.

Jan van Eyck, ‘Maria en kind, met de heilige Barbara, heilige 
Elizabeth van Hongarije en Jan Vos’, ca. 1441-1443. The Frick 
Collection, New York. >Foto: Michael Bodycom

Dushi Huis komt
naar Den Haag 

Maar aantal woninginbraken nam af

Den Haag blijft zesde op
lijst onveilige gemeenten

>Foto: *sax
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terugblik foto’s uit het haags gemeentearchief

De accordeon is nu niet bepaald het 
eerste instrument waar je aan denkt 
bij jazz. Toch zijn er Nederlandse 
jazz-accordeonisten geweest die met 
hun instrument zelfs internationaal 
carrière maakten. In Amsterdam was 
Johnny Meijer de alleskunner op de 
accordeon, Den Haag had Mat 
Mathews, een virtuoos op de 
knoppenaccordeon. Mat Mathews 
(werkelijke naam Hubert Mathieu 
Schwarts, Den Haag 18 juni 1924 – 
Rotterdam, 12 februari 2009) wilde 
eigenlijk orgel spelen, maar kreeg op 
tienjarige leeftijd een accordeon. Hij 
had talent voor dit instrument en trad 
hiermee in 1939 op voor de gemobili-
seerde soldaten. Met deze optredens 
verdiende hij zijn eerste geld.
In de oorlog was hij ondanks zijn 
jeugdige leeftijd betrokken bij het 
verzet. In 1944 werd hij opgepakt 
en kwam terecht in kamp Amers-
foort. Tijdens het transport naar 
Duitsland wist hij te ontsnappen. 
De laatste oorlogsmaanden zat hij 
ondergedoken bij zijn ouders in 
hun krappe woninkje aan de 
Laakkade 377. Na de bevrijding 
trok hij langs Amerikaanse 
legerkampen in Duitsland om 
muziek te maken en geld te 
verdienen. Daar hoorde hij voor het 
eerst jazz spelen op een accordeon 

en dit bepaalde zijn verdere carrière.
Inmiddels was Mat getrouwd en 
vader van zoon Peter. Maar het 
muzikantenleven bleek voor hem 
lastig te combineren met het 
vaderschap. Hij was vaak op tournee 
en reisde door heel Europa. Zijn 
eerste huwelijk liep hierdoor spaak.
In 1950 ontmoette hij tijdens een 
optreden in Noord-Afrika Paulette 
Girard met wie hij in 1951 naar New 
York verhuisde. Dankzij haar 
uitgebreide vriendenkring en een 
gewonnen talentenjacht kreeg Mat 

de kans op te treden met vrijwel alle 
jazzgrootheden uit die tijd. Als 
mensen later aan Mat vroegen hoe 
beroemd hij dan wel niet was, zei 
hij: “Ken je de film ‘High Society’ 
met Bing Crosby en Grace Kelly? 
Dat nummer ‘True Love’ dat wordt 
gezongen door Bing Crosby en Grace 
Kelly, dat wordt begeleid door mij”.
Ondanks de belangrijke rol die 
Girard had voor de carrière van 
Mat, hield ook het huwelijk met 
haar geen stand. Tenslotte ont-
moette hij in 1955 de liefde van 
zijn leven: Billy (Wilhelmina) 
Bailey, een fotomodel uit Canada. 
Met haar kreeg hij vier kinderen, 
die als officiële achternaam zijn 

artiestennaam Mathews kregen!
Mathews was een gewaardeerd 
muzikant en werkte samen met alle 
grote namen uit de jazz. In de jaren 
vijftig was hij de vaste begeleider 
van Carmen McRea en maakte 
plaatopnamen met Herbie Mann, 
Joe Puma en Rita Reys. Zijn 
muziekstijl wordt omschreven als 
vernieuwend, elegant en vooral 
swingend. Zelf zei hij, dat hij vooral 
mooi wilde spelen op een goede 
manier. Mat hield niet van experi-
menteren en had geen belangstel-
ling voor free jazzimprovisatie. De 
muzikaliteit stond voorop en het 
instrument moest zo natuurlijk 
mogelijk klinken, vond Mathews. 

Daarom speelde hij geen bewerkin-
gen van bijvoorbeeld Bach, die 
waren voor orgel geschreven en 
moesten volgens hem daarop 
worden gespeeld.
Ondanks dat hij veel optrad, onder 
andere in New York in de beroemde 
jazzclub Birdland en in Carnegie 
Hall, bleef het echte grote succes 
uit. Door de opkomst van de 
beatmuziek verminderde de 
belangstelling voor jazz en verdwe-
nen daarmee ook zijn inkomsten. 
Halverwege de jaren zestig keerde 
hij terug naar Nederland.
Zijn laatste jaren sleet hij in een 
verpleeghuis in Rotterdam. Kort 
voor zijn dood in 2009, in een 
laatste gesprek met zijn zoon Peter, 
vertelde Mathews dat hij geobse-
deerd was geweest door de accorde-
on. Somber keek de jazzarcordeo-
nist terug op zijn muzikale leven. 
Hij was ervan overtuigd dat over 
twintig jaar niemand meer zou 
weten wie hij was en dat hij dus 
voor niks zijn leven had gegeven 
aan zijn ‘k…accordeon’. Volgens de 
bejaarde Mathews had hij zich beter 
op zijn kinderen kunnen richten.

Hans Zwaanswijk

www.denhaag.nl/haagsgemeentearchief 

Over twintig jaar kent  
niemand mij meer

Mat Mathews met zijn speciaal voor hem gebouwde accordeon in 1977. 
>Foto: Robert Scheers

advertentie

‘Ken je de film 
‘High Society’ 
met Bing Crosby 
en Grace Kelly. 
Dat nummer 
‘True love’, dat 
wordt begeleid 
door mij’

Kom kijken op: 
29 mei en 1 juni:
10.00-17.00 uur 
31 mei: 
12.00-17.00 uur 
Nobelstraat 5
Den Haag
Online catalogus 
venduehuis.com

Het Venduehuis Den Haag veilt op 3 en 4 juni ook  
schilderijen, goud, zilver, sculpturen en meubelen.

Sieraden voor je huis
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Door Niek Heering

Uit de Haagse raadszaal geen nieuws, 
schreef Den Haag Centraal een 
maand geleden: de raadsvergadering 
duurde kort, de burgemeester ver-
klaarde de korte agenda uit de vele ar-
beid het jaar tevoren door de gemeen-
teraad verzet en verlegen gniffelend 
hierover voerden raadsleden het 
woord. Hopelijk ook beschaamd, 
want met een werkloosheid in som-
mige wijken van 18 procent (het lan-
delijk gemiddelde bedraagt 10 pro-
cent), met in sommige wijken de fili-
alen van de openbare bibliotheek 
gesloten, zoals in het Benoorden-
hout, en in andere nauwelijks open 
(in de Schildersbuurt twee uur per 
werkdag en alleen voor kinderen jon-
ger dan 12 jaar) en met een plan voor 
een kunst- en opleidingsgebouw in 
de binnenstad waar iedere Hagenaar 
van 0 tot 100 plus 368 euro aan mee 
moet gaan betalen, verwacht ik van 
een volksvertegenwoordiging an-
ders. En er is een andere zaak waar de 
Haagse politiek zich buiten houdt: de 
Haagse ziekenhuiszorg. Muis zieken-
huis Bronovo fuseert met olifant Me-
disch Centrum Haaglanden, waar-
door de patienten voor sommige spe-
cialismen en behandelingen slechts 
in één van de drie vestigingen terecht 
kunnen: naast Bronovo ziekenhuis 
Westeinde en Antoniushove in Leid-
schendam. Misschien dat dit van 
sommige behandelingen het gehalte 
verhoogt, maar dat sommige specia-
listen niet meer in alle drie de vesti-
gingen spreekuur houden en bedden 
hebben, betekent een inperking van 
de dienstverlening. Deze fusie, in 
werkelijkheid een slok-op, werd be-

kokstoofd door de zorgverzekeraar 
Menzis, waaronder ook het vroegere 
ziekenfonds Azivo valt, en de twee 
ziekenhuisbesturen. Daarnaast legde 
deze zorgverzekeraar de nieuwbouw, 
niet de verbouw, van ziekenhuis 

Bronovo stil. Menzis stopte op 1 april 
2013 de avond- en weekeinde-huis-
artsenpost van de Haagse huisartsen 
gebundeld in de organisatie Smash bij 
Bronovo, en is bezig het aantal zelf-
standig gevestigde apothekers te ver-

kleinen. Deze zware ingrepen in de 
Haagse volksgezondheidszorg ge-
schieden onder het vaandel van kos-
tenbesparing, kwaliteitsverbetering 
en een goedkopere gezondheidszorg, 
maar in werkelijkheid gebeurt dit 

nauwelijks tot niet. In april liet de 
Nederlandse Zorg Autoriteit in een 
standpuntbepaling met behulp van 
twee simulaties zien dat de zorgkos-
ten van ziekenhuis Bronovo dankzij 
de fusie met 10 procent stijgen. Men-
zis, onder leiding van D66-Eerste Ka-
mer-fractievoorzitter Van Boxtel, 
maakt ondertussen forse winst en 
pot steeds meer geld op in haar reser-
vefonds op last van VVD-minister 
Schippers respectievelijk de Neder-
landse Bank. In 2014 maakte de zorg-
verzekeraar 215 miljoen euro winst; 
een vervijfvoudiging sinds 2011.

Wordt het geen tijd dat er ook hier-
over nieuws komt uit de Haagse ge-
meenteraadszaal van dit dorp met 
een half miljoen inwoners?

niek Heering is oud-arts

Door M.H.H. de Weerd

Wij wonen sinds augustus 1988 aan 
de Waalsdorperweg. Onze drie kin-
deren zijn sinds einde jaren 1990/be-
gin 2000 ‘het huis uit’. Met grote be-
langstelling las ik het evenwichtige 
artikel in ‘Den Haag Centraal’ over de 
bouw van het ICC en de reactie van 
de wijkbewoners. Ondanks mijn 
waardering voor het bericht moet 
het mij toch van het hart dat ik het 
wat ‘onderkoeld’ vind en dat het be-
stuurslid van de wijkvereniging de 
heer Hoekstra mild wordt geciteerd. 
Zeker, het artikel geeft diverse pro-
blemen en [verwachte] knelpunten 
de aandacht die zij verdienen, maar 
in het artikel ontbreken de emoties, 
de boosheid, de spanningen van en 
tijdens de diverse hoorzittingen op 
het gemeentehuis en elders, die 
sinds 2011 in de wijk speelden en nog 
spelen. En de psychologische en 
mentale effecten van de radicale ver-
andering in onze directe woonomge-
ving. Er is natuurlijk een groot ver-
schil tussen de wijkbewoners van 
Benoordenhout in het algemeen en 
de direct omwonenden. Die laatsten 
hebben hun woonomgeving, waar-
voor zij kozen, radicaal zien verande-
ren; en voor elk stukje toegeven door 
de gemeente moest worden geknokt. 
En dan nog: het knooppunt Waals-
dorperweg en Van Alkemadelaan is 

ingrijpend en niets ontziend veran-
derd. Wat destijds bij de dreigende 
sloop van het Nirwana flatgebouw 
voorkomen kon worden – funda-
mentele aantasting van het wijkaan-
zicht – lukte hier niet. Dan mag er 
toch wel enige consideratie met de 
direct omwonenden zijn, denk ik.

Het verwachte parkeerinfarct (wat 
bij tijd en wijle nu al toeslaat) is maar 
één van de problemen die verband 
houden met de gepleegde [verkeers-
technische] herinrichting van het 
kruispunt. Evenals een korte of lan-
ge rij auto’s voor het rode verkeers-
licht voor je voordeur met stationai-
re of optrekkende motor. Was er 
voorheen niet. Over nagedacht? De 
plaatsing van extra verkeerslichten 
voor snelverkeer, langzaam verkeer 
en voetgangers brengt voor direct 
omwonenden nieuwe overlast met 
zich mee. Tegelijkertijd is er het ‘blo-
te uitzicht’ over het open kruispunt 
op de hoogbouw, wat na zonsonder-
gang een extra dimensie krijgt door 
de lichtoverlast vanuit die gebou-
wen. Een soort van ‘big brother-oog’ 
schijnt je huis in.

Mijn woonkamer op de eerste ver-
dieping van ons appartement ligt 
rechtstreeks en direct in de rood/
groene lichtenlijn van de nieuwe 
fiets- en voetgangersstoplichten. Als 

ik TV zit te kijken, kijk ik ook recht-
streeks in die lichtenlijn. Het plaat-
sen van grotere kappen op die ver-
keerslichten door de gemeente heeft 
weinig effect, omdat de lichten recht 
op mijn huis zijn gericht. Bij de plaat-
sing is volgens mij geen rekening ge-
houden met het lichteffect op wo-
ningen van direct omwonenden. Al-
thans, niemand van de gemeente is 

bij mij thuis door het raam komen 
kijken voor een soort van ‘nulme-
ting’ met betrekking tot mogelijke 
lichteffecten van deze inrichting 
van het vernieuwde kruispunt met 
zijn extra verkeerslichten. En mijn 
hele appartement wordt na zonson-
dergang ‘belicht’ vanuit de hoge 
nieuwbouw.

Afijn, niet alleen mijn directe woon-
omgeving is drastisch veranderd 
(drastisch wil zeggen: méér dan na-
tuurlijke verandering cq. vernieu-
wing binnen de bestaande architec-
tuur van de wijk), ook mijn woonge-
not is aangetast. Wat doet deze 
situatie bovendien met de verkoop-
waarde van mijn woning? 

Het artikel in ‘Den Haag Centraal’ 
bood mij eindelijk een handvat en 
daarmee gelegenheid een reactie te 
schrijven. Het ging en gaat mij er om 
de aandacht te vestigen op het ingrij-
pende effect dat deze nieuwbouw en 
verkeerstechnische herinrichting 
heeft op direct omwonenden. Die 
hebben in de afgelopen vijf jaar heel 
wat voor hun kiezen gekregen, moe-
ten knokken, voor lief moeten ne-
men, moeten ondergaan en verwer-
ken, en zijn nu in afwachting hoe dit 
project verder afloopt. Want werke-
lijk, in de afgelopen jaren hebben wij 
nooit de indruk gekregen ook maar 
iets wezenlijks te kunnen bijsturen. 
De uitspraak van de heer Hoekstra in 
het artikel over ‘daadwerkelijk in-
vloed uitoefenen’, daarover denken 
direct omwonenden beduidend an-
ders. Wellicht blijft het onderwerp 
in de aandacht.

De heer M.H.H. de Weerd is direct  
omwonende van het iCC

Over de gezondheidszorg in Den Haag

Uit de raadszaal geen nieuws?

De situatie vanaf de zitbank. > Foto: Privécollectie 

‘Mijn hele appartement wordt na zonsondergang belicht’

Het woongenot is aangetast

Ziekenhuis Bronovo waar aan de linkerzijde de nieuwbouw nog moet worden voltooid.>Foto: DHC

Naschrift redactie:
De redactie heeft Bronovo om commen-
taar gevraagd naar aanleiding van de 
opmerking van Heering dat de bouw van 
een nieuwe behuizing voor de spoedei-
sende hulp is stilgelegd onder druk van 
zorgverzekeraar Menzis. Het hoofd van 
de Facilitaire Dienst van Bronovo, Frans 
van Riel, bevestigt dat de bouwwerk-
zaamheden stilliggen als gevolg van de 
fusie met MC Haaglanden. ‘Je gaat bij 
zo’n fusie eerst na wie wat gaat doen, 
en of alles nog wel nodig is. Maar ik ver-
wacht dat we binnenkort het gebouw 
afmaken: een spoedeisende hulp, twee 
poliklinieken en twee operatiekamers’. 
Volgens Van Riel heeft Menzis niets te 
maken met de vertraging.

Verantwoording De hoofdredactie draagt geen verantwoording voor de inhoud van de stukken op deze pagina. Die ligt bij de auteurs.



8>reportage Den Haag Centraal > Vrijdag 15 mei 2015

Op weg 
naar de

Fotograaf Jurriaan Brobbel volgt nu en 
de komende jaren de bouw van de rot-
terdamsebaan, de nieuwe verkeersweg die 
het knooppunt Ypenburg met de Binck-
horst verbindt. een groot deel van het 
tracé, dat in 2019 zal zijn voltooid, bestaat 
uit een tunnel die onder Voorburg door 
loopt. Het verwachte voordeel van de baan 
is dat het verkeer van en naar rotterdam 
de nieuwe weg zal gebruiken in plaats van 
de overbelaste Utrechtsebaan.

In samenhang met de bouw van de 
rotterdamsebaan vinden ook allerlei 
werkzaamheden plaats op plekken die de 
toevoer van en naar de weg soepel moeten 
doen verlopen. Zo werkte de gemeente het 
afgelopen jaar aan verbetering van de 
Neherkade. Die is verbreed en heeft extra 
rijstroken  gekregen. Door het verplaatsen 
van de kademuren is de gracht vernauwd, 
het wateroppervlak dat daardoor is 
verloren gegaan, wordt teruggewonnen 
door het graven van twee kleine havens in 
de Binckhorst.

 ter hoogte van de kruising met het 
Leeghwaterplein is een 160 meter lange 
tunnel aangelegd waardoor het verkeer 
beter kan doorstromen. Brobbel volgde de 
werkers aan het project van ’s morgens 
vroeg tot in de nacht, maar ook had hij oog 
voor het dagelijks leven dat gewoon 
doorging tijdens werkzaamheden met als 
sprekendste beeld de roeiers die over het 
water glijden zonder te weten wat er diep 
onder hen gebeurt.  

Rotterdam
sebaan
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De koevoet

Vilan

Nu mijn kleine rode kater Tim 
gestorven is, ben ik in de rouw. 
Dat staat er simpel, maar in de 
praktijk van alledag is het een 
lastig iets. De rouw is een koe-
voet die me openbreekt, en alle 
emoties gaan alle richtingen op, 
al heb ik gelukkig nog een restje 
controle.
Dat restje behoedt me voor veel. 
Toen ik de overbuurvrouw zag 
lopen, herinnerde ik me dat ze 
een half jaar geleden haar man 
had verloren. Ik haastte me naar 
haar toe, overweldigd door diep 
medeleven, en vol verlangen 
haar troostend in mijn armen te 
drukken. Ze zag me komen en 
wachtte. Maar aan troost had ze 
geen behoefte. Wel aan lekker 
klagen over een slecht bijgehou-
den voortuin, en over de ach-
teruitgang van de plantsoenen-
dienst. Daar stond ik met mijn 
losgeslagen gevoelsleven. Te luis-
teren en te zwijgen.
Op een andere dag zag ik een 
man lopen met aan zijn rechter-
zijde een hondje en ik wist dat er 
ooit drie hadden meegedraafd; 
ze waren nog van zijn overleden 
echtgenote geweest, had hij een 
keer verteld. Ook hem wilde ik 
alsnog gaan troosten, maar nog 
net op tijd zag ik dat aan zijn lin-
kerzijde een blonde vrouw liep, 
innig aan zijn arm gehaakt. Ik 
groette en liep door.
Zo werkt de koevoet van de 
rouw. Je binnenste is opengebro-
ken en overal zie je het verlies 
en verdriet dat in jou aanwezig 
is. Of dat werkelijk aanwezig is, 
moet je dan zien te snappen. En 
je weet: waarschijnlijk is dat niet 
zo. Want je ziet de wereld niet 
meer zoals die is, maar zoals jij-
zelf bent.
Het was kennelijk zaak om de 
troost die ik aan anderen wilde 
schenken, aan mezelf te geven. 
In de Herderinnestraat ontdekte 
ik hoe het moest. Vlak voor een 
winkel zat daar een dikkige, wel-
gedane poes, met elk streepje op 
de juiste plaats, en de poes keek 
chagrijnig alle potentiële klan-
ten weg. Mij ook. Aaien was not 
done, begreep ik uit de oogop-
slag van het dier. Toen ik toch 
nog hoopvol voor de tweede keer 
langsliep, zette de poes enkele 
stappen om achter de drempel 
van de open deur te gaan zitten, 
en daarna draaide dat poezen-
hoofd nuffig de andere kant op, 
weg van mij. Waarom dit alles 
mij zo troostte, begrijp ik niet, 
maar ik verliet de straat met een 
lichtere tred.
Zo ontdekte ik het voordeel van 
dit opengebroken zijn: het goede 
gaat gemakkelijker naar binnen, 
vooral als het van poezen komt.

Vilan van de Loo

Even voorbij de 
ingang van 
Nieuwspoort 
leunen twee 
mannen in 
militair uniform 
ontspannen tegen 
de muur. Noncha-

lant scannen ze vanuit hun 
ooghoek het winkelend publiek aan 
de Lange Poten. Ze lachen naar 
elkaar, de schouders hangen 
ontspannen. Maar zodra er iemand 
naar binnen stapt, kijken ze naar de 
deur. Even scannen wie er naar 
binnen loopt.
Het is geen dagelijkse kost dat de 
beveiliging zo duidelijk zichtbaar is, 
vertelt directeur Eric Janssen (60) 
– grijze lokken, donker pak, 
vriendelijke oogopslag – , maar 
vanmiddag ontvangt hij Flemming 
Rose, de Deense journalist van de 
krant Jyllands-Posten. “Die staat, 
nadat hij de Mohammed-cartoons 
publiceerde, op de dodenlijst van Al 
Qaida”, vertelt Janssen. “Wat je nu 
ziet, valt nog mee, straks krijg je 
hier een beveiligingscircus dat wil 
je niet weten. Net als op Schiphol, 
je moet door poortjes, je wordt 
gefouilleerd, er lopen honden 
rond”. Janssen is vanaf 1 februari 
directeur, daarvoor was hij er al een 
tijdje interim-directeur. Zijn doel is 
om het vrije woord in een democra-
tische rechtsstaat te promoten. Als 
dat enige beveiliging vergt, dan 
moet dat maar. “Vorig jaar hadden 
we Wilders met Le Pen, laatst nog 
een persconferentie met Henk 
Kamp over de gasproblemen in 
Groningen, toen hadden we zware 
patrouilles lopen”. De boeren 
zouden bij Nieuwspoort naar 
binnen komen lopen dacht de 

politie. Janssen zag het probleem 
niet zo: “Ik zei: de boeren zijn 
welkom, als het een openbare 
bijeenkomst is, prima. Mocht het 
toch fout gaan, dan hebben we 
drukknoppen, binnen vijf minuten 
staat de politie hier”.
De veiligheid van media en 
perscentra in Den Haag werd begin 
dit jaar onderwerp van discussie 
nadat drie gemaskerde mannen het 
hoofdkantoor van het Franse 
satirische weekblad Charlie Hebdo 
binnenvielen waarbij twaalf 
mensen omkwamen, onder wie 

tien journalisten. Dit, en de 
gijzeling tijdens het NOS-journaal 
was voor burgermeester Jozias van 
Aartsen reden om met journalisten 
en hoofdredacteuren de risico's in 
kaart te brengen. Lopen mediabe-
drijven in Den Haag gevaar, was de 
vraag. Eric Janssen was er ook. 
Iemand suggereerde tijdens de 
bijeenkomst dat de beveiliging van 
Nieuwspoort zo lek was als een 
mandje. Onzin, vindt de directeur. 
“Na de bijeenkomst zei ik tegen de 
politie: ‘Ik wil zeker weten dat wij 
als Nieuwspoort er alles aan hebben 
gedaan om een zo veilig mogelijke 
omgeving te creëren’. Toen zijn we 
hier gaan rondlopen en hebben we 
vastgesteld dat ook alles wat 
mogelijk is, is gedaan”. Janssen 
begint met opsommen. “Om 
binnen te komen moet je door een 

hele zware deur, daarna heb je 
sluisdeuren, die gaan pas open als 
de eerste deur dicht is. Als we een 
activiteit hebben met een grote 
kans op dreiging, dan staat de 
beveiliging bij de deur. Bovendien is 
er hier cameratoezicht”. Hij staat op 
om wat camera’s aan te wijzen in de 
gang. Als hij terugloopt, zegt hij: 
“Weet je, bij Charlie Hebdo was 
alles beveiligd, dus als iemand echt 
wil, dan lukt dat altijd”.

Mensen-mens
Eric Janssen is binnengehaald om de 

plek waar journalisten, lobbyisten 
en belangenbehartigers, woordvoer-
ders – ofwel de Poorters – samenko-
men, een beetje op te schudden. 
Niet alleen is hij directeur, hij is ook 
in zijn eentje bestuurder. Dat heeft 
een voordeel: voor die tijd zat er een 
veelkoppig bestuur dat soms 
tergend lang deed over de besluit-
vorming. Oud-voorzitter van 
Nieuwspoort, Lex Oomkes, was 
daarover zelf uiterst kritisch. Niet 
meer van deze tijd, concludeerde 
hij. “Het dagelijks bestuur was bij 
wijze van spreken voor alles 
verantwoordelijk: van de bal gehakt 
tot de laptop die nodig was op een 
persconferentie. Bovendien waren 
er onoverzichtelijk veel gremia, die 
allemaal opgeteld het bestuur 
vormden. Te veel overleg, te veel 
meningen, onwerkbaar”. Janssen 

‘Het moet duidelijk zijn dat  
dit het debatcentrum is  

van nederland’

‘weet je, bij 
Charlie Hebdo 

was alles 
beveiligd, dus 

als iemand 
echt wil, dan 

lukt dat altijd’

Eric Janssen, de nieuwe directeur van Nieuwspoort, heeft een behoorlijke takenlijst 
gekregen: een gezond horecabedrijf leiden, werken aan een inspirerende 
activiteitenagenda en de bekendheid van het perscentrum vergroten. Zelf denkt hij dat hij 
de juiste persoon is voor de job. ‘volgens mij kan ik dat wel hoor. ik heb de passie om het te doen’.

Eric Janssen, nieuwe directeur van Nieuwspoort:

‘Ik ben verantwoordelijk, 
maar ik ga me niet bemoeien 
met de gehaktballen’

Door Annerieke Simeone
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reageert zalvend: “Tja, het was 
gewoon een klassieke stichting, zo 
ging het vroeger. In het algemeen 
bestuur zaten veertien mensen, in 
het dagelijks bestuur zes mensen. 
Als er echt zware besluiten moesten 
worden genomen, duurde dat 
inderdaad lang”. Dat het perscen-
trum überhaupt een directeur heeft 
weten aan te trekken, mag volgens 
Oomkes een wonder heten. In de 
uitgave van Nieuwspoort zei hij in 
maart 2014: ‘Waar vind je een man 
of vrouw, die een gezond horecabe-
drijf kan leiden en tegelijkertijd als 
een soort programmadirecteur kan 
werken aan een uitdagende en voor 
de leden van Nieuwspoort inspire-
rende activiteitenagenda? Het is 
een bijna onmogelijke combinatie 
van talenten, die wij vragen”. 
Janssen bedachtzaam: “Nou, 
volgens mij kan ik dat wel hoor. Ik 
heb de passie om het te doen. En ik 
doe het niet alleen, we maken er 
met z’n allen wat van. Weet je, ik 
ben een mensen-mens, ik geef mijn 
personeel kansen. Natuurlijk 
verwacht ik wel dat mensen hun 
verantwoordelijkheid nemen. Zo 
niet, dan spreek ik ze daar wel op 
aan. In de sociëteit staat nu een 
goede horecamanager. Ja, ik ben 
verantwoordelijk, maar ik ga me 
niet bemoeien met de gehaktballen. 
Ik geloof heilig in zelfsturende 
teams”.

Marketingplan
De bekendheid vergroten van het 

pas verbouwde perscentrum is één 
van de voornaamste taken van 
Janssen. “Iedereen is hier welkom. 
Links van de ingang, waar de 
sociëteit zit, is het besloten en 
semi-besloten, rechts is open voor 
publiek. Nieuwspoort is natuurlijk 
geen café, maar als er iets georgani-
seerd wordt, kun je er naar toe. Je 
kunt hier zalen huren, alleen weet 
niemand dat”. Het openstellen van 
het pand en andere plannen staan 
in het nieuw marketingplan waar 
Janssen momenteel zijn laatste 
hand aan legt. Aarzelend: “Ik vind 
het gevaarlijk om daar meer over te 
zeggen. Ik wil het eerst waarma-
ken. Nou één ding dan. Ik zou heel 
graag in het weekend opengaan. 
We zijn nu helemaal dicht. Ook als 
niet-Poorter kun je dan je verjaar-
dag vieren of een bruiloft organise-
ren. Maar ik zit natuurlijk wel in 
een journalistieke omgeving. Je 
hebt tweeëntwintighonderd 
Poorters, dus tweeëntwintighon-
derd meningen. Sommige Poorters 
zullen zeggen: we zijn een perscen-
trum, geen feesten- en partijencen-
trum. Anderen vinden het wel 
leuk. Daar moet ik een balans in 
zien te vinden. Feit is wel: we 
zitten hier hartje centrum, een 
unique selling point, daar moet je 
wat meedoen”. In elk geval is het 
aantal activiteiten onder Janssen al 
flink opgeschroefd. Janssen wuift 
die verdienste wat weg. “Nou dat 
doe ik niet alleen hoor, ik werk 
samen met diverse commissies. 

Daarin zitten mensen met behoor-
lijke netwerken. We hebben 
kooklessen, expat-feestjes, maar 
ook prikkelende lezingen, zoals die 
van het Haags College”. Het laatste 
is een initiatief van journalisten 
Vincent Rietbergen en Freek 
Ewals, bedoeld voor iedereen die 
behoefte heeft aan enige context 
bij de dagelijkse stroom aan 
nieuwsberichten, maar geen tijd 
heeft voor lange cursussen of 
stevige studieboeken. Alexander 
Rinnooy Kan geeft op 22 juni een 
lezing over de extra taken die de ge-
meenten de afgelopen jaren 
hebben gekregen van het Rijk. De 
hoogleraar economie vertelt dan 

wat deze ontwikkelingen beteke-
nen voor de rol van de nationale 
politiek en van de andere spelers in 
Den Haag. Janssen hoopt dat de 
Hagenaars toestromen. “Het moet 
duidelijk zijn dat dit het debatcen-
trum is van Nederland”.
Als het over zijn werk gaat, 
formuleert Janssen zijn woorden 

bedachtzaam. Ondanks dat hij 
pleiter is voor het vrije woord, 
zegt hij regelmatig: “Dit is even off 
the record” of “nou dit zeg ik nu, 
maar ik moet het zo wel even 
teruglezen”. Pas als zijn jeugd ter 
sprake komt, praat hij makkelijk 
en vrij. Het was nogal een jeugd. 
Een half jaar na zijn geboorte in 
Den Haag, verhuisde hij met zijn 
ouders, broers en zussen naar 
Suriname. Vader werd tropenarts, 
moeder was verpleegster en hielp 
ook mee. “Ze werkten samen in 
een klein hospitaal midden in het 
oerwoud”. Janssen herinnerde 
zich het leven op de veranda. “Dat 
was de speelruimte die je had. 

Letterlijk, want alles erbuiten kon 
steken en prikken”. Op school zat 
hij tussen de bosnegers en de 
indianen. “Daar speelde ik mee, 
gewoon met een teiltje water in de 
natuur, want dat was een grote 
zandbak”. Als kind nam hij het 
leven zoals het was. “Ik heb een 
keer een hond opgegeten zien 

worden door piranja’s in de 
Surinamerivier, terwijl ik zelf ook 
in dat water speelde”. Zijn ogen 
glinsteren even. Hij lijkt weer 
terug in de tropen. “Een ijskast 
bestond nog niet. We hadden 
koelkamers, maar echt een 
voorraad houden was onmogelijk. 
We wisten niet beter”. Toen het 
gebied onder water was komen te 
liggen door een stuwdam, ging de 
familie terug naar Groningen. 
Janssen zag voor het eerst sneeuw 
in zijn leven. En tijdens de koude 
winter brandde zijn broertje zijn 
billen aan de kolenkachel. “Ja, bij 
ons was het altijd warm geweest, 
een kachel was ons vreemd”. Door 
zijn managementbanen reisde 
Janssen de hele wereld over, maar 
hij keerde nooit meer terug naar 
Suriname. Hij is daar kort over: 
“Waar wij woonden, bestaat niet 
meer”. Toch denkt hij nog wel ’ns 
terug aan die tijd, en aan één 
herinnering in het bijzonder. 
Janssen: “Het gebied trok veel 
biologen. Die waren zo gefixeerd 
op vlinders en vogels dat ze tot 
hun borst de Surinamerivier 
inliepen. Toen ze eruit kwamen, 
zaten ze onder de bloedzuigers. Ik 
keek met grote ogen naar ze, maar 
het interesseerde die mensen niet. 
Je kunt blijkbaar zo gefocust zijn 
op een doel, dat het niet uitmaakt 
of er rare beesten aan je hangen. 
Dat beeld is me altijd bij gebleven. 
Zo veel passie voor je vak hebben, 
dat wil ik ook, dacht ik”.

>Foto: Piet Gispen

‘ik heb een keer een hond  
opgegeten zien worden  

door piranja’s in de  
Surinamerivier, terwijl ik zelf  

ook in dat water speelde’
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Door Coos Wentholt  
en Eveline Blitz

Het loopt storm bij de informatieda-
gen over groepswonen door ouderen. 
Groepswonen is een prima manier 
om prettig oud te worden, zelfstan-
dig, en met aandacht voor elkaar. 
Maar de continuïteit komt in gevaar. 
Het GDO wil de regie over de gesub-
sidieerde ondersteuning terug.

Het loopt tegenwoordig storm bij de 
voorlichtingsdagen van de vereni-
ging Groepswonen Door Ouderen 
(GDO). Gaven we vroeger zo’n 5 keer 
per jaar voorlichting aan groepjes be-
langstellenden, nu doen we dat al 
maandelijks. Voor de volgende 
maand zijn we al weer overboekt, al-
lemaal mensen die hun licht willen 
opsteken over dat groepswonen. En 
dan te weten dat we nauwelijks re-
clame maken. 
GDO-woongroepen bestaan uit 15 
tot 20 zelfredzame en zelfstandige 
ouderen die elk een eigen apparte-
ment bewonen, en één gemeen-
schappelijke ruimte beheren. Met el-
kaar vormen ze een vereniging; ie-
dereen heeft een eigen voordeur, 
maar men is wel op elkaar betrok-
ken, heeft aandacht voor elkaar. Elke 
groep ontwikkelt zijn eigen vorm. 
Sommige groepen omschrijven het 
als ‘wonen in een sfeer van onderlin-
ge vriendschap en hulpvaardigheid’, 
andere beperken het tot ‘we zijn ge-
woon heel goede buren voor elkaar’.

In 1986 hebben de Haagse gemeente-
raadsleden Glastra en Otter-te Kolsté 
het initiatief genomen tot het 
groepswonen door ouderen. Zij za-
gen toen al in dat ouderen veel min-
der zorgbehoeften hebben wanneer 
zij voldoende aandacht krijgen en 
voldoende aandacht aan andere 
mensen kunnen geven. Zij vreesden 

dat de toename van het zorgbudget 
ooit een molensteen om de nek van 
de overheid zou worden. Groepswo-
nen, meenden ze, zou goed zijn voor 
de overheidsfinanciën, maar vooral 
ouderen een prettiger oudedag ople-
veren. Ze richtten de vereniging 
GDO op, waar alle ouderen die wil-
len gaan groepswonen lid van kun-
nen worden. Ook de woongroepen 
blijven lid van het GDO. Deze vereni-
ging vormt zo ‘de wachtlijst’, en tege-
lijk de organisatie voor het vrijwilli-
gerswerk dat de leden zelf doen. Die 
grote hoeveelheid vrijwilligerswerk 
vindt nog steeds plaats: het geven 
van voorlichting, het adviseren van 
nieuwe leden, het schrijven van 
stukjes in de wijkbladen, het organi-
seren van de eigen groep.
Voor het bieden van een organisato-
risch kader, voor de continuïteit van 
advisering, voor het onderhouden 
van relaties met beleggers was een 

vaste ondersteuning nodig, zo meen-
de de gemeente destijds. Dus werd 
het GDO gesubsidieerd, zodat het zich 
kon laten bijstaan door één, later twee 
professionele krachten. Daarmee wist 
de gemeente dat het groepswonen 
verzekerd was van continuïteit.

Steunkousen
Gestaag breidde het groepswonen 
zich uit. Een deel van de nieuwe le-
den kon instromen in een bestaand 
complex wanneer daar een woning 
leeg kwam. De andere nieuwelingen 
trokken in een nieuw complex, en 
vormden een nieuwe groep. Een 
stroom van nieuwe complexen 
kwam tegemoet aan de voortgaande 
vraag naar groepswonen. Inmiddels 
is uit onderzoek nu echt bewezen dat 
ouderen die in een groep wonen, 
veel minder zorg nodig hebben dan 
andere ouderen. Doorslaggevend is 
dat groepswoners aandacht hebben 

voor elkaar. Eén van onze leden zei 
eens: ‘In mijn oude flat kreeg ik elke 
dag iemand die mijn steunkousen 
kwam aantrekken, het was fijn dat ik 
zo elke dag even een praatje kon ma-
ken. Nu ik hier woon is er elke dag 
wel iemand van de groep met wie ik 
even een praatje maak, of samen 
boodschappen ga doen, en die steun-
kousen trek ik zelf wel aan’.

De laatste jaren neemt de belang-
stelling enorm toe. Het aantal al-
leenstaanden tussen 60 en 70 jaar 
neemt toe (20% in 5 jaar). De fami-
liebanden worden losser (de kinde-
ren wonen niet meer om de hoek, 
hebben vaak dubbele banen). En nu, 
het laatste jaar, loopt het echt storm. 
Dus eigenlijk moeten we wat betreft 
het aantal beschikbare complexen 
een tandje bijzetten. Echter, het te-
gendeel is het geval. Dat kwam zo.
Een jaar of wat geleden is de professio- 

nele ondersteuning van het GDO sa-
mengevoegd met die van de HSBG 
(een humanistische stichting voor 
groepswonen voor 55 plussers), en in 
een aparte Stichting ondergebracht. 
Vervolgens kreeg de leiding van die 
Stichting het een beetje hoog in de 
bol, en bleek incapabel nieuwe com-
plexen te creëren. De vastgoed-pro-
fessionals waren de deur uit gedaan. 
En het groepswonen is de klos. Er ko-
men geen nieuwe complexen meer 
beschikbaar voor groepswonen. Het 
bestuur van het GDO rammelt aan 
alle deuren. Eerst bij de leiding van 
de Stichting die het subsidiegeld be-
heert. Geen gehoor. Toen bij de amb-
tenaren die de subsidie toekennen. 
Die houden de leiding van de Stich-
ting de hand boven het hoofd. De 
wethouder heeft een onderzoek la-
ten instellen. De uitkomsten van dat 
onderzoek? Doofpot.
Waarom? Is het omdat groepswonen 
slecht is voor de werkgelegenheid in 
de zorg? Was het naïef van ons dat we 
ervan uitgingen dat iedereen blij zou 
zijn wanneer wij ouderen minder be-
hoefte hebben aan zorg omdat we in 
een groep wonen? De wethouder 
heeft bij herhaling gemeld dat hij 
groepswonen een warm hart toe-
draagt. Maar waarom geeft hij dan 
geen gehoor aan onze roep om hulp? 
Geef het GDO die subsidie weer te-
rug zodat wij rechtstreeks de onder-
steuning (samen met de HSBG) kun-
nen organiseren. Dan kunnen we 
weer nieuwe complexen regelen, zo-
dat alle ouderen die graag willen 
gaan groepswonen op redelijk korte 
termijn onder dak komen. Dan kun-
nen we misschien zelfs reclame gaan 
maken voor groepswonen, want wij 
zijn zo enthousiast dat we dat graag 
iedereen gunnen.

Coos Wentholt en eveline Blitz treden op 
namens het GDo-bestuur.

Door Marcel van Guldener

Buurthuizen waar actief gebruik 
van wordt gemaakt, kunnen soms 
het hart van een wijk vormen. Des 
te vreemder is het dan ook dat tij-
dens het vorige college wethouder 
Marnix Norder in zijn onmetelijke 
wijsheid besloot om de grond waar-
op het buurthuis ‘De Kruin’ van de 
Bomenbuurt (Segbroek) gevestigd 
was, te verkopen aan een project-
ontwikkelaar. Nu zijn zakelijke 
deals tussen PvdA-wethouders van 
bouwen en wonen en allerlei men-
sen uit de bouwwereld heel ge-
woon. En als dit nu nog was gebeurd 
om een nieuw bouwwerk van groot 
maatschappelijk belang op de loca-
tie van ‘De Kruin’ te zetten, was het 
misschien ook nog te begrijpen ge-
weest. Maar nee, De Kruin moet te-
gen de vlakte om op die grond zeven 
(!) luxe appartementen te laten ver-
rijzen. En daarvoor moeten bijna 
duizend leden van dit oude wijkge-
bouw een ander onderkomen zoe-
ken. Om zeven families in de Acacia-
straat te laten wonen.
Het wordt nog gekker. De gemeente 
moest op zoek naar een nieuwe loca-
tie en kwam uit bij het wijkgebouw 
van de Bloemenbuurt, de Hyacinth. 

Hoewel dit gebouw helemaal niet in 
de Bomenbuurt ligt zou dit volgens 
het Stadsdeelkantoor de beste loca-
tie zijn. Er was alleen één probleem; 
het hele gebouw was al aan andere 
gebruikers verhuurd; een kinderdag-
opvang, een toneelclub, een foto-
graaf en last-but-not-least het Wijk-
beraad van de Bloemenbuurt.
Achter dit gebouw bevindt zich een 
prachtige binnentuin met een aantal 
monumentale bomen. Om deze tuin 
liggen de achtertuinen van de hui-
zen aan de Irisstraat, Irisplein en An-
jelierstraat.
De activiteiten die nu nog in het 
wijkgebouw De Hyacint plaatsvin-
den zijn kleinschalig en leveren wei-
nig overlast op, ondanks het feit dat,  
doordat de binnentuin voor een flink 
deel bestraat is, dit plein werkt als 
een echoput.
De gemeente heeft de huidige bewo-
ners van de Hyacint lang in het onge-
wisse gehouden. De onderhandelin-
gen tussen gemeente enerzijds en De 
Kruin anderzijds vonden namelijk 
plaats via ‘mediation’; een traject 
waarbij ‘gemandateerde ambtena-
ren’ bevoegd waren om het bestuur 
van De Kruin tot op zekere hoogte al-
lerlei toezeggingen te doen. Dit zeer 
schimmige en oncontroleerbare tra-

ject was door de partijgenoot van 
Norder, fractievoorzitster Jeltje van 
Nieuwenhoven, geïnitieerd. De hui-
dige bewoners van de Hyacint kon-
den alleen tot hun stomme verba-
zing kennis nemen van de uitkomst: 
De Kruin krijgt een wijkgebouw met 
een oppervlakte van ruim 300 vier-

kante meter (op de begane grond !?) 
waarbij het gebouw zeker 4 meter 
hoog wordt (?).

Plaatsmaken
Verder zouden de bezoekers van De 
Kruin gebruik mogen maken van de 
mooie en (tot nu toe) rustige binnen-

tuin. De huidige gebruikers van het 
gebouw moeten plaatsmaken, op-
schuiven dan wel hun biezen pak-
ken. Volgens de plannen van de ge-
meente wordt er een grote serre te-
gen het oude gebouw aangeplakt 
waar De Kruin zijn activiteiten kan 
ontplooien.
Niemand is hier blij mee: de gebrui-
kers van De Kruin willen eigenlijk 
het liefst blijven waar ze nu zitten: in 
De Kruin. Het Wijkberaad ‘Bloemen-
buurt’ ziet met lede ogen hoe zij 
straks ‘gast in eigen huis’ worden 
doordat er een mega-serre tegen het 
oude gebouw wordt aangeplakt. En 
de omwonenden die hun achtertui-
nen aan deze fraaie binnenplaats 
hebben liggen zullen helemaal niet 
blij zijn. In plaats van een rustieke 
plek wordt het straks een gekrioel 
van mensen die komen voor een bin-
go, line-dancing, klaverjasdrive of ta-
feltennis-competitie.
Hoe kan een plan zo verkeerd uitpak-
ken? Het lijkt erop dat alleen juridi-
sche procedures deze ontspoorde 
trein nog kunnen tegenhouden. En 
het vertrouwen van bewoners in 
hun gemeentebestuur is weer een 
stukje meer beschadigd.

Marcel van Guldener is buurtbewoner.

De achterkant van het gebouw en het stuk van de tuin waar de aan-
bouw van minstens tweehonderd vierkante meter van ‘De Kruin’ is 
gepland. > Foto: Privécollectie

‘GDO-complex van Speijk met een deel van de woongroep’.> Archieffoto

Groepswonen voor ouderen is in gevaar

Bloemenbuurt wordt opgezadeld 
met buurthuis uit Bomenbuurt

Verantwoording De hoofdredactie draagt geen verantwoording voor de inhoud van de stukken op deze pagina. Die ligt bij de auteurs.
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Door Paul Waayers

A 

an de Westduinweg 193 is een unieke 
banketbakkerij gevestigd: The Welsh 
Bakestone. Deze bakkerij levert een 
even smaakvol als gevarieerd assorti-

ment gebak, cake en brood. Met één grote over-
eenkomst: alles is glutenvrij.
Mensen die lijden aan de aandoening coeliakie 
(spreek uit seuliakie), hebben een glutenallergie 
die de darmen aan kan tasten en zelfs darmkanker 
kan veroorzaken. Iemand met een dergelijke al-
lergie is Yvette Pronk. In 1976, toen zij twee jaar 
was, werd bij haar coeliakie vastgesteld. Vanaf dat 
moment waren glutenhoudende en tarwepro-
ducten, zoals brood, voor haar verboden terrein en 
moest zij haar toevlucht nemen tot glutenvrij 
brood, toen nogal kruimelig en droog. Niet echt 
een culinair hoogstandje dus. In 1996 bracht de 
liefde deze slagersdochter uit Wales naar Scheve-
ningen. Nadat van haar zes kinderen, die allen 
coeliakie hebben, de jongste naar school ging, be-
gon zij in 2012 haar glutenvrije banketbakkerij.
Yvette: “Ik wilde altijd al een eigen winkel heb-
ben en dat werd deze. De naam verraadt mijn 
roots uit Wales. Een ‘bakestone’ is namelijk een 
platte steen waarop men in vroeger eeuwen en 
nog steeds ‘Welsh-cakes’ bakte. Maar het is niet 
alleen die winkelnaam, ik serveer op afspraak 
ook een Engelse ‘High Tea’ met typisch Engelse 
cake. Uiteraard volledig glutenvrij”.

Sinterklaas
Inmiddels is de vraag zo toegenomen, dat Yvette 
een extra kok in dienst moest nemen.
Yvette: “Deze bakker heeft zelf geen coeliakie, 
maar brengt vanuit zijn vak allerlei nieuwe din-
gen in. Dankzij hem eet ik nu dingen die ik nog 
nooit gegeten heb, maar die nu wel glutenvrij 
zijn. Ook houden we met zijn inbreng de diversi-
teit van ons assortiment op peil. Voorbeeldje; 
toen ik begon, had ik twee soorten brood. Nu 12. 
Met taart en cake idem dito. In 2013 bakte ik als 
eerste in Nederland glutenvrije kruidnootjes, zo-
dat tijdens de sinterklaas-intocht in Den Haag 
ook kinderen met coeliakie getrakteerd konden 
worden. Al snel kwamen de kruidnoot-bestellin-
gen vanuit alle windstreken”.
Ondertussen haalt zij ijzeren bladen uit een oven 
met daarop glutenvrije pizza’s. Deze blijken niet 

voor de winkelverkoop te zijn, maar is een be-
stelling van een strandtent.
Yvette: “Bezoekers hebben de eigenaar erop at-
tent gemaakt, dat hij zijn menukaart kan uitbrei-
den met glutenvrije producten, zodat hij bezoe-
kers met coeliakie eveneens kan bedienen. Een 
hamburgertent in Den Haag bestelt hier bijvoor-
beeld glutenvrije broodjes. Levering aan de hore-
ca gebeurt steeds vaker”.

Toekomstplannen
Het klantenbestand van Yvette kent een grote 
actieradius. Bestellingen komen vanuit Duits-
land en België en soms nemen mensen uit die 
landen, maar ook vanuit heel Nederland de 
moeite om de smaakvol ingerichte winkel aan de 
Westduinweg te bezoeken. En toekomstplannen 
zijn er genoeg. Zo is de Welsh Bakestone, naast 
glutenvrije producten, nu eveneens bezig met 
ei- en melkvrije producten. Ook wordt er serieus 
gedacht aan een grotere bakkerij in Den Haag en 
mogelijk meerdere vestigingen in Nederland. 
Een opvolger is er al.
Yvette: “Mijn oudste zoon. Die is nu zeventien 
en volgt de bakkersopleiding. Hij staat hier op za-
terdag en begint dan om zes uur. Want ook dat 
hoort erbij”.

The Welsh Bakestone, Westduinweg 193.  
Voor meer informatie: www.thewelshbakestone.nl

Haags OBJECT | eén systeem om alles te bouwen. 
Dat is het kenmerk van de meubels uit het project ’24 mm’ 
van Arend Groosman. Uit multiplexlatten construeert de 
Haagse kunstenaar een architectonische wereld met 
stoelen, tafels, lampen en kasten, waarvan de afmetingen 
steeds zijn gebaseerd op de plaatdikte van 24 millimeter. 
Deze computeranimatie van een kast geeft slechts een 
impressie van de vele constructiemogelijkheden 
die daardoor ontstaan. Groosmans werk is te zien op het 
festival Designkwartier Den Haag, van 29 tot en met 31 
mei in het Zeeheldenkwartier.

prijs: € 3.400,00  
 Voor meer informatie: www.arendgroosman.com en www.designkwartier.com

> Foto’s: DHC/Liza Letsch

Welsh Bakestone, 
snoepwinkel voor 

coeliakie-patiënten



14 Den Haag Centraal  Vrijdag 15 mei 2015 – Citylight 

Narcisme
Mijn jongste zoon is eenentwintig geworden. 
Volwassen. Had ik er drie jaar geleden nog een beetje 
moeite mee, nu kan ik er toch echt niet meer 
omheen. Het is klaar. Het zit erop. Mijn taak als 
opvoeder is volbracht, ik heb mijn best gedaan. Ik 
heb hem van de kleine peuter die onder de tafel 
stiekem van de chocoladepasta snoepte, zien 
opgroeien tot de gezonde, evenwichtige, verstandi-
ge (nou ja, soms), sportieve jongeman die hij nu is. 
Geweldig toch? Ja, dat vind ìk. Maar ik ben zijn 
moeder. Ik vind hem geweldig, en dat heb ik hem 
ook verteld. Jarenlang. Als hij thuiskwam met een 
scheef gekleide asbak, of met een gat in zijn broek, 
maar gewonnen, als hij zong in de musical, als 
brandweerman, niet helemaal zuiver, en later, als 
mijn telefoon rare kuren kreeg, en híj wist raad. Ik 
gaf hem een knuffel, ik gaf hem een schouderklopje. 
Dank je jongen. Goed gedaan. Wat ben je toch 
geweldig.

En nu zit ik met de gebakken peren. Moeders die 
hun zoons, vaders die hun dochters hebben opge-
voed onder het motto: ‘Hoe meer complimentjes, 
des te beter het is voor kwetsbare kinderzieltjes …’, 
die hadden het mis. Faliekant mis. Ik lees het in de 
krant, ik zie het bij Zembla, ouders die hun kinderen 
overladen met complimentjes kweken kleine, 
onuitstaanbare, onverdraagzame narcistjes, die later 
niet tegen tegenslagen kunnen en kans maken op 
depressies, verslavingen en angststoornissen.

Ik lees nog eens beter en ik kijk opnieuw. Het gaat 
over de achterbankgeneratie die als koningskinde-
ren wordt rondgereden. Niet alleen zijn ze geweldig, 
ook ieder struikelblok wordt weggenomen, iedere 
drempel geëffend. Het gaat over prijzen én over 
verwennen.

Ouders en pamperpubers. Ken ik ze? En of ik ze ken. 
De moeders die het strafwerk van hun dochter niet 
begrijpen. De vaders die ontkennen dat hun zoon 
heeft gespijbeld. Ik stel me het gesprek aan de 
keukentafel voor. Een huilende dochter, een 
verontwaardigde zoon. ‘Lieve schat, hebben ze dat 
gezegd op school? Dat kan toch niet waar zijn? 
Zoiets doe jij toch niet?’. De prins zegt niets. Het 
prinsesje zwijgt ook. Bij zulke hoge verwachtingen 
valt de waarheid niet mee ….
Liefde maakt blind. Misschien ben ik ook blind. Ik 
geloof niet dat al die complimentjes narcisten van 
mijn zoons hebben gemaakt. Ik geloof niet dat 
complimentjes van andere ouders narcisten van hún 
kinderen maken. Sterker nog, ik geloof dat compli-
mentjes werken. Bij een onverwachte acht op een 
moeilijk proefwerk. Goed gedaan, meid. Een lach. 
Een lach van zelfvertrouwen. Dat kan niet verkeerd 
zijn, dat weet ik zeker. Maar ik geloof ook in een 
compliment bij het bekennen van schuld. Bij het 
aanbieden van excuses. Bij het accepteren van straf. 
Een foutje mag. Ook prinsesjes maken fouten. Geef 
ze de kans om ervan te groeien. De last van perfectie 
weegt zwaar op de schouders van al die prinsjes en 
prinsesjes.

Zaterdag ga ik naar het voetbalveld. Mijn zoon speelt 
nacompetitie. “Goed gespeeld jongen”, zal ik 
zeggen. Dat mag. Mijn zoon is volwassen.
 

Emmy van der Woude
Docente wiskunde
Maerlant Lyceum

Column: onderwijs Lunchroom.
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I 
n de regel onderneemt 
een Hofstedeling de 
reis naar rumoerig 

Amsterdam met enig lood 
in de schoenen. Afgelopen 
zaterdag was er evenwel 
alle aanleiding om de barre 
tocht met lichte tred te 
aanvaarden. Bart Cha-
bot gaf een uitgesproken 
Haags feest in Nederlands 
hoofdstad die daardoor 
niet onberoerd bleef: al op 
het Amsterdamse Centraal 
Perronnetje blies een ste-
vige Haagse zeewind ons 
bijna terug naar huis. Wel-
gemoed verwaaid baanden 
wij ons een weg door de 
stad zonder verkeersregels 
naar de Openbare Biblio-
theek Amsterdam (OBA) 
waar de tweede doop van 
Chabots roman Trigger-
happy én de opening van 
de literaire expositie ‘Grea-

test bits’ zich zou vol-
trekken. Beide in 
extended version: 
een zeer gebrui-

kelijke kunstvorm 
in rock ’n roll, de ba-
kermat van de Haagse 
romancier, dichter en 
performer.

Dat de rock ’n roll hem 

Dubbel feest rond Bart Chabot in … Amsterdam
niet zal verlaten bleek direct bij de 
entree. Met geïnspireerd tromge-
roffel noodde goede vriend Cesar 
Zuiderwijk de wachtende 
muziek- en literatuurliefhebbers 
om in de theaterzaal plaats te 
nemen. Een ritmische Haagse 
opening die na het welkomstwoord 
van OBA-directeur Martin 
Berendse werd gevolgd door een 
lofzang van de directeur van het 
Letterkundig Museum Aad 
Meinderts op Den Haag en op Bart 
Chabot, BH’er bij uitstek. Suzanne 
Holtzer, hoofdredacteur van De 
Bezige Bij, kreeg het woord om uit 
te leggen wat lang niet iedereen 
helemaal had begrepen. Hoe kreeg 
auteur en magiër Chabot het 
binnen anderhalf jaar in vredes-
naam voor elkaar? Zijn debuutro-
man Triggerhappy in een totaal 
herschreven en uitgebreide vorm 
een tweede première laten 
beleven? Voor dit literaire unicum 
zijn vele tot dan toe onbekende 
instrumenten uit zijn gereed-
schapskist getoverd. De eerder 
geschrapte 90.000 woorden 
keerden getransformeerd ‒ voor-
zien van nieuwe gelaagdheid en 
meer reliëf ‒ terug in het 30% 
dikkere, griezeligere én Haagsere 
Triggerhappy anno 2015. Holtzer 
vergeleek het bijna-wonder met een 
chemisch proces. Losjes vertaald: 

Chabot knetterde vanachter zijn 
schrijftafel een dosis heilige geest 
door het eerdere werk, waarbij uit 
simpel zuurstof (O) frisse ozon (O3) 
vrijkwam. Een staaltje schrijver-
schap dat zich alleen maar in Den 
Haag kan openbaren, zal de 
redacteur terecht geconcludeerd 
hebben, want zij overhandigde 
Chabot deemoedig haar eerste 
singeltje uit 1970: Back Home van 
onze eigen Golden Earring! Alsof 
een Hagenaar in Amsterdam deze 
aansporing nodig heeft.

Pijn
Alle mooie woorden van eerdere 
sprekers verbleekten bij het 
optreden van dichter Tjitske 
Jansen. Na haar verzuchting dat de 
gedichten van haar collega ‘pijn 
doen omdat ze zo goed zijn en te 
weinig mensen dat weten’ 
vertolkte zij op magistrale wijze 
het acht pagina’s lange gedicht 
Kamp Zeist uit Chabots bundel De 
Kootjesblues (2000). De zaal vol 
literaire coryfeeën met op de 
eerste rij Remco Campert (Den 
Haag, 1929) viel muisstil. Haar 
razendsnelle voordracht, zonder 
één enkele verspreking, versterkte 
door de onnadrukkelijke dictie nog 
het huiveringwekkend karakter 
van het werk. Ter afsluiting 
kwalificeerde zij, één van de eerste 

 Foto: DHC
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Eén van de eerste planten die in het 
voorjaar onze bermen in bloei zet, is 
het fluitekruid. Ondanks dat het 
een zeer algemeen voorkomende 
voorjaarsbloeier is, trof ik deze 
schermbloemige zelden in het 
centrum van Den Haag. Tot deze 
week ....

De kermis, die negentien dagen lang 
op het Lange Voorhout had gestaan, 
werd ontmanteld, ingepakt en 
weggevoerd. Dat resulteerde zoals 
ieder jaar in een troosteloze 
graspartij: platgedrukt en hier en 
daar vergeeld, maar deze keer met 
een fikse portie fluitekruid! Tussen 
het kermisgeweld door had zich een 
zaadje tot ontwikkeling weten te 
ploeteren. Soepeltjes hupte ik van 
mijn fiets, deed een greep naar de 
altijd onder handbereik zijnde 
fotocamera en sloeg toe. Het nader 
aanschouwen van het doodgewone 
gewas deed een kleine brok in de 
keel ontstaan. Het frêle kant, de 
rijke schermen vol bloeme-
tjes herinnerden me 
plotseling aan de dagen 
van weleer, toen 
zoonlief dagelijks 
emmers vol van het 
ragfijne goedje mee-
bracht van zijn skelter-
tochten door de Betuwse 
weilanden. Het was 
elke dag Moederdag, 
zolang het 
fluitekruid 
bloeide.

Terug naar de plant, die wel 
anderhalve meter hoog kan worden. 
De kleine, maar vele bloeiwijzen 
van de schermen zorgen er samen 
met de fijn verdeelde geveerde 
bladeren voor dat het geheel er, 
ondanks de grootte, fijntjes uitziet. 
Als je van de holle stengel een 
fluitje maakt, proef je een kruidige 
smaak. De sappen van het fluite-
kruid zijn niet giftig, maar er zijn 
vele andere witte schermbloemigen 
die op deze plant lijken, die dat wel 
zijn. Maak dus alleen zo’n fluitje 
wanneer je helemaal zeker weet dat 
het fluitekruid is. Maar hoe kom je 
daarachter? De giftige pendanten 
hebben gelukkig wat handige 
kenmerken: de gevlekte scheerling 
heeft een typische muizengeur en 
purperen vlekjes op de stengel, de 
waterscheerling groeit voorname-
lijk naast sloten en is te herkennen 
aan het giftige gele sap en de dolle 
kervel, die zijn naam dankt aan het 
‘dronken’ gedrag dat koeien 
vertonen als ze het eten, herken je 
aan het feit dat de stengel niet hol is.
Dit onderscheid is dus cruciaal, 
zeker wanneer je het fluitekruid als 
voedsel of medicijn gaat gebruiken. 
Het kruid is namelijk een echte 
smaakmaker bij sperciebonen en 
aardappelen, in een omelet of 
stamppot, in de thee of gefrituurd in 
een beslagje, maar sinds twee jaar 
wordt er door de Rijksuniversiteit 

Groningen onderzoek gedaan 
naar de kankercel dodende 

eigenschappen van het 
fluitekruid, dankzij 
recepten die zijn gevon-
den in een eeuwenoud 
Engels medisch handboek. 
En dat intrigeert me. Zo’n 

doodgewone plant ...

Wendy 
Hendriksen

Fluitekruid

Stadsgroen.

Door Annerieke Simeone

‘Op de hoek’ heet de 
nieuwe lunchroom van 
Barbara van Delder, 
verwijzend naar de 
locatie die precies aan het 
eind van de Vlierboom-
straat ligt, op de hoek van 

de Appelstraat. Buurtbewoners kennen de 
blondine beter als de mede-eigenaar van 
Videoland. Maar een videotheek runnen in 
tijden van een toenemend aanbod aan 
tv-zenders en illegale downloads, is lastig. 
Van Delder: “We houden het nog vol 
vanwege ons grote aanbod Filmhuisfilms, 
maar ja, het werd wel tijd om er iets nieuws 
bij te verzinnen”. Er werd honderd meter van 
de ruimte afgesnoept, genoeg voor een 
lunchroom met veertien tafels en een bank. 
Samen met architect Foppe Wieringsma 
maakte Van Delder een ‘mood board’ wat 
resulteerde in een vrolijke vintage-industrië-
le uitstraling. Tijdens de verbouwing 
kwamen de originele glas-in-lood ramen 
tevoorschijn. Van Delder is daar blij mee. 
“Door oude foto’s uit de jaren dertig wist ik 
dat ze er ooit zaten. Toen we heel voorzichtig 
het ervoor getimmerde hout weghaalden, 
kwamen ze bijna helemaal in tact tevoor-
schijn”.

Marzocco
Eyecatcher van Op de hoek is de op maat 
gemaakte bar met uitgefreesde en ingekleur-
de koffiekopjes. Daarop staat La Marzocco, de 
espressomachine uit Florence, en lieveling 
van vele barista’s. “Ja, voor goede koffie 
komen mensen terug hè”, glundert Van 

Delder. Ze kon het apparaat voor een 
vriendelijk prijsje krijgen via de Haagse 
importeur Espresso Service West. Die levert 
ook de koffie: het Napolitaanse merk 
Barbera. Bij koffie horen natuurlijk taarten. 
Marleen Dijk heeft er vanochtend twee 
gebakken: een chocoladetaart en een 
cheesecake met witte chocolade en vijgen. 
We proeven de laatste. Mmmm, wat is-ie 
heerlijk zeg. Dijk die eerder werkzaam was 
bij Simon de Vogel, Appeltje Eitje en ’t 
Achterommetje heeft duidelijk verstand van 
zaken. De goedlachse kokkin is ook verant-
woordelijk voor de broodjes met jolige 
namen, zoals de Yummie in my tummie, 
Cheese Louise en Boom chicka wowow. Die 
laatste is volgens de dames het meest geliefd 
bij de gasten: een broodje naar keuze met 
daarop kip, guacemole, mayonaise, gebakken 
pancetta, rode ui, sla, kaas en tortillachips. 
Op de kaart staan verder nog tosti’s, salades 
en smoothies. Tot laat in de middag schijnt 
de zon op het terras, dus een keer langsko-
men voor één van de vooral Mediterrane 
wijnen, afkomstig van Résidence wijnen, is 
zeker geen straf. Je kunt ze combineren met 
gezonde (verse groentes) en minder gezonde 
(mini cheeseburgers) borrelhapjes. Achter 
het pand is ruimte voor een nog te creëren 
kinderspeelplek. Vooralsnog wil Van Delder 
samen met haar compagnon Videoland nog 
een tijdje openhouden, maar mocht Op de 
hoek een groot succes worden, dan sluit ze 
niet uit dat de lunchroom in de toekomst 
wordt uitgebreid.

Lunchroom ‘Op de hoek’, Vlierboomstraat 603, open: 
dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 18.00 uur, 
www.lunchopdehoek.nl

Society.

lezers van beide Triggerhappy’s, het nieuwe 
boek als ‘een roman, geschreven door iemand 
die kan kijken als een dichter’. Eén van de 
zinnen waarmee zij dit illustreerde: ‘De lucht 
voor hem en om hem heen was lichtblauw; 
alsof een kind met waterverf in de weer was 
geweest, want helemaal dekkend aangebracht 
was het blauw niet’.

Tja
Als afsluitend spreker stond Bart Chabot in zijn 
dankwoord stil bij de aan zijn œuvre gewijde 
expositie met filmpjes, muziek, lievelingsboe-

ken, platenhoezen, foto’s en manuscripten. Ook 
hebbedingetjes als puntschoenen, optreedpak-
ken en zijn trofee van De slimste mens. Grote 
borden met citaten uit zijn werk. ‘Een Haagse 
auteur die exposeert in Amsterdam? Ik heb een 
paar telefoontjes gekregen van collega’s alhier – 
er zijn er nogal wat in de grachtengordel – die 
zich afvragen hoe ik dat voor elkaar heb 
gekregen’.

Hier past slechts het Martin Bril-woord: Tja.

Vera de Jonckheere

Dubbel feest rond Bart Chabot in … Amsterdam

Foto: Mylène Siegers

Heerlijke taart in een 
stukje ‘Videoland’



Combineer nu de papieren 
en de digitale krant

Bent u abonnee? 
Ontvang dan Den Haag Centraal 

gratis op uw smartphone,  
tablet of pc in combinatie met de 

papieren krant.

Ga naar www.denhaagcentraal.net 
en vul uw gegevens in voor uw inlogcode.

Bent u nog geen abonnee?
Neem dan een abonnement voor slechts € 89 per jaar  

(52 nummers), een halfjaarabonnement € 52  
(26 nummers) en een kwartaalabonnement € 28,75 (13 nummers).  
Dit abonnement is inclusief gratis toegang tot de digitale versie van 

de krant. Ook alleen een digitaal abonnement is  
mogelijk voor € 68 per jaar (52 nummers).

Ga naar www.denhaagcentraal.net voor uw abonnement.
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Dit is een uitgave van

De Haagse band Splendid gaat met het nieuwe album ‘The Good Life’ 
terug naar haar roots met de kenmerkende combinatie van pop, rock, 
hiphop en reggae. / zie pagina 5 
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ZOVEEL
BEGINT 

BIJ EEN KIND

ALS WIJ HET KANSEN 
GEVEN

Welke kansen heb jij gekregen waardoor je verder bent gekomen in het leven? Waar heb jij je

talenten ontdekt? UNICEF vindt dat elk kind, kind moet kunnen zijn, want dan kan het later bergen 

verzetten. En daarom steunt Den Haag -de stad van vrede en recht- in 2015 UNICEF.

HOEVEEL BEGINT BIJ JOU? DENHAAGVOORUNICEF.NL
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ADVERTORIAL

- pasta
- presentatie
+ wijn 

Pizza Pazza
Italiaans

Adres
Kazernestraat 62

Telefoon
070 - 364 60 82

Info
www.pizzapazza.nl

Geopend
Maandag tot en 

 met  zaterdag van  
11.30 tot 23.00 uur

Voorgerechten
vanaf € 9,‒

Hoofdgerechten
vanaf € 10,50

Nagerechten
vanaf € 6,‒

Contant en  pin

T 

wee dingen trekken meteen mijn aandacht bij Pizza 
Pazza (‘gekke pizza’): de afbeelding van een groot stel 
billen precies achter het hoofd van mijn eetpartner en 

het verlepte plantje dat in de vensterbank staat. Terwijl ik op 
de andere tafels zie dat de rest eveneens aan vervanging toe is 
‒ de rozenknoppen hangen treurig naar beneden ‒ , mompelt 
mijn tafelgenoot: ‘het heeft hier wel iets van een wegrestau-
rant’. Ik vind ’t een aardige vergelijking. Pizza Pazza is wat 
rommelig ingericht, maar het is ook niet per se ongezellig. Op 
een verkreukeld wijnkaartje bekijken we de lijst. Als ik vraag 
of ze ook prosecco in huis hebben, zegt de Italiaanse gastdame 
dat er alleen cava is. Opmerkelijk, Italianen schenken door-
gaans louter wijnen uit eigen land. Maar deze frisse bubbelwijn 
(€ 6,50) met een aangenaam zacht bubbeltje, is prima, net als 
de knapperige bruschetta die we vooraf krijgen. Alle voorge-
rechten bij Pizza Pazza kosten € 9,00. De overkant probeert de 
trio: gerookte zalm, carpaccio en oesterzwam met geitenkaas, 
ik de vitello tonnato. Ik schiet een beetje in de lach als ik de 
trio zie, het lijkt wel of de keuken gewoon wat op het bord 
heeft gekwakt. Overal slierten ijsbergsla. Bovenop de zalm 
liggen dik gesneden plakken ui en twee kappertjes. Meer is het 
niet. Op de te koud geserveerde carpaccio wat geraspte kaas en 
een niet al te vers plukje rucola. Boven het enige warme 
product, de oesterzwam, ligt eveneens een te koude plak 
geitenkaas. Wat een liefdeloos bord is dit! Mijn vitello stuur ik 
weer richting keuken, de plakken vlees zijn bijna naakt, op een 
paar druppels tonijnsaus na. Er staat een Romeinse kok in de 
keuken, maar die weet blijkbaar niet dat dit kalfsgerecht juist 
een dikke laag saus nodig heeft, anders is het een droge hap 
vlees. Gelukkig blijven de wijnen wel op niveau: de chardon-
nay (€ 3,50) uit Trentino is aangenaam fris en zuiver. Om ons 
heen eten de meeste gasten pizza. Logisch, daarmee afficheert 
dit restaurant zich. De pizza vijgen met parmaham en kers- 
tomaatjes (€ 11,50) heeft een knapperige bodem, de smaak is 
niet gek, de gedroogde vijgen proef je mondjesmaat. Ik heb 
minder geluk met mijn rigatoni all’ amatriciana (€ 12,00). De 
keuken heeft er zoveel peper in gedaan dat ik niets meer van 
het gerecht proef. Mijn gehemelte staat in brand. Zo gaat de 
fles San Pellegrino (€ 4,50) er in elk geval lekker snel door-
heen. Het is niet mijn gewoonte, maar alweer gaat het bord 
terug. In de herkansing is de saus beter, maar nu zijn de buisjes 
te kort gekookt. Proeft de kok wel van tevoren wat hij ser-
veert? We drinken ons verdriet weg met wederom mooie, volle 
wijnen. Een rosso piceno (€ 3,50) en een malbec (5,50). Bij het 
bekijken van de dessertlijst zegt mijn wat opstandig geworden 
tafelgenoot: “Ik zit te twijfelen of ik nou de typisch Italiaans 
crème brûlée neem of de typisch Italiaans brownie”. We 
nemen ze alle twee. En die zijn prima. Op de iets te warme 
crème brûlée (€ 7,00) ligt nog wat pecannotenrasp. Het zoute 
van de noten combineert mooi met het zoete van de gekarame-
liseerde laag. De brownie (€ 6,00) is robuust, duidelijk vers. 
Onderop wat plakjes peer, helemaal niet gek. Maar het kan de 
avond niet meer redden. Voor een bedrag van € 98,50 (inclu-
sief twee dubbele espresso’s à € 3,50) mag je meer zorgvuldig-
heid en passie verwachten. En oh ja, doe wat aan die planten.

 
Annerieke Simeone

Eetrubriek
Gazpacho met pesto, Spanje met een vleugje Italië
Benodigdheden 
voor de Gazpacho:
◯ 10 rijpe tomaten
◯  1 komkommer
◯  1/2 rode paprika
◯   1 theelepel Harissa  

(Marokkaans)
◯   2 teentjes knoflook
◯   1 dl olijfolie  

(is vaak Grieks)
◯   2 stukjes stokbrood, of 

Turks brood  
(Frans, Turks)

◯   Scheutje Aceto  
Balsamico  
(duidelijk Italiaans )

◯   peper en zout

Benodigdheden 
voor de Pesto: 
◯   1 bos Basilicum
◯   1/2 hoeveelheid  

bladpeterselie  
( ten opzichte van  
de basilicum)

◯   3 dl olijfolie
◯   2 theelepels gerooster-

de pijnboompitten
◯   2 teentjes knoflook
◯   peper en zout
◯   Voor wie het wil wat 

geraspte Parmezaanse 
kaas.

Koken met ...  
Paul van Waarden

Paul van Waarden is één van de bekendste Haagse chef-koks. Jarenlang 
zwaaide hij de scepter in zijn gelijknamige sterrenrestaurant in Rijswijk, 

restaurant At Sea in Scheveningen en De Keuken Van Waarden-Azië. Momen-
teel is hij culinair adviseur en geeft hij les op de Horeca Academie aan het 

Esperantoplein 5. Voor Den Haag Centraal schrijft hij wekelijks  
eenvoudig te bereiden recepten.

Het is heel interessant om eens naar de diverse keukens rondom het 
Middellandse zeegebied te kijken. Om elk stukje land of eiland is wel 
een oorlog gevoerd, en bijna alle overheersers hebben hun culturele en 
culinaire stempel gedrukt op al die plekken daar. Als je bijvoorbeeld 
naar Sicilië kijkt. Daar hebben ze zoveel overheersers gehad dat ze bijna 
de tel zijn kwijtgeraakt. Natuurlijk lieten al deze overheersers ook hun 
sporen na in de regionale keukens. Zo introduceerde bijvoorbeeld de 
Romeinen het maken van wijn in delen van Europa tot aan Maastricht 
aan toe. En zien we Arabische invloeden terug in bijna alle Zuid 
Europese keukens, en andersom. Ik voel mij vrij om vandaag dan ook de 
Italiaanse keuken te mengen met de Spaanse. Ik hou heel veel van beide 
keukens. Ze kenmerken zich vaak door eenvoud en smaak. Heerlijk 
toepasbaar als bij ons het weer wat warmer gaat 
worden. Dus bij deze een verzoek naar boven. Kom 
maar op met die zon dan kunnen we ervan genieten.

Bereidingswijze voor de Gazpacho:
Schil de paprika en verwijder de witte binnenkant en de 
zaadjes. Schil de komkommer en snij hem in stukken. 
Maak de knoflook schoon. Doe alle ingrediënten in 
een blender en meng het mooi fijn. Passeer alles 
door een bolzeef en proef of hij goed op smaak is. 
Zo niet smaak hem dan verder af. Bewaar de 
Gazpacho in de koelkast. Serveer hem ijskoud.

Bereidingswijze voor de Pesto:
Pluk de kruiden en controleer het op zand. Als er 
zand in zit, was de kruiden dan en droog ze goed.
Stop de kruiden samen met de olie, wat zout en pe-
per, pijnboompitten en de knoflook in de blender 
en draai het helemaal fijn. Als je wilt, kun je er wat 
Parmezaanse kaas doorheen (van mij hoeft het 
niet). Bewaar het in de koelkast, kan makkelijk 2 
weken goed blijven. Serveer de Gazpacho in een 
diep bord en druppel er wat pesto over. Genieten 
maar ....

Een kwestie van smaak met ... 
Marius van der Vliet

Sinds Marius van der Vliet in oktober 2005 zijn zaak Marius, Jouw Wijnvriend! opende aan de Piet 
Heinstraat, weten buurtbewoners en horecazaken hem te vinden. Hij werkt het liefst met ambach-
telijk werkende wijnboeren. En dat die meestal beperkt produceren, vindt Marius juist prima. Die 
kleine oplagen treft u aan in zijn wijnwinkel.

Le Champ des Murailles Corbières La 
Petite Muraille 2013
Druiven van jonge wijnstokken zorgen voor wijnen met andere geur- en 

smaakeigenschappen dan druiven van oudere wijnstokken. Iedere serieuze 
wijnproducent oogst deze druiven dan ook apart en past de wijnbereiding 

aan. Pierre Bories is eigenaar van de wijndomeinen Champ de Murailles en Ollieux 
Romanis, in het Zuid-Franse Corbières. Hij maakt van de druiven van zijn jonge 
wijnstokken een heel aantrekkelijke, soepele rode wijn. Hiervoor laat hij de 
druivenschil kort meeweken in het gistende sap en zorgt hij voor een tempera-
tuur gecontroleerde koele vergisting. In vergelijking met de traditionele manier 
van wijn maken, geeft dit een soepelere structuur aan de wijn. Maar wel met 
behoud van heel veel fruit en kruidigheid. Dit is dan ook een ideale wijn voor de 
komende maanden. En op een warme dag smaakt deze wijn nog beter als u ’m 
licht gekoeld serveert. 
Sappige, toegankelijke rode wijn met fijn rood fruit en geurige kruiden in het aro-
ma. De smaak zet fris en zacht in en eindigt aromatisch en rond. Prima voorjaars- 
en zomerwijn, eventueel licht gekoeld. 

Heerlijk bij: koude schotels of licht gegrilde gerechten. Nu op dronk, gemakkelijk 
houdbaar tot drie à vier jaar na de oogst.

Prijs: Normaal € 8,75 de mei-aanbieding is €  7,75 
 
Bestellen bij: Marius, Jouw Wijnvriend! Piet Heinstraat 93, 2518 CD Den Haag. info@jouw-
wijnvriend.nl of 070 3633100 
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Paola naar 
Utah

Hans

Het seizoen van het vrouwenvoet-
bal is ten einde. De ADO Den Haag 
Vrouwen hebben, met een nog 
vrij jonge selectie, de vierde plek 
in de BeNeLeague bereikt en wer-
den daarmee meteen derde van 
Nederland. Een prachtige prestatie 
en een opmaat voor meer in de ko-
mende jaargang.
Haar moeder Annemarie had het 
mij al in vertrouwen laten weten, 
wat afgelopen week naar buiten 
werd gebracht: Paola van der Veen 
zet haar carrière voort in de Ver-
enigde Staten. De aanvoerder van 
onze Haagse vrouwenvoetbaltrots 
gaat de rode kleuren van de Uni-
versiteit van Utah verdedigen en is 
al fier aangekondigd op hun websi-
te. Ook dat ze niet alleen naar Utah 
komt om te voetballen, maar daar 
ook wil afstuderen in televisie-/
filmproductie. Heel leuk en mooi 
ook, maar het gaat natuurlijk wel 
om voetbal.
Utah speelt in de PAC-12, een zeer 
hoog niveau in de VS voor vrou-
wenvoetbal. Wereldtopspeelsters 
die nu de Verenigde Staten verte-
genwoordigen, speelden ooit in de 
PAC-12 en ook de voormalige ADO 
Den Haag-coach en huidige assi-
stent-bondscoach Sarina Wiegman 
maakte hier ooit haar opwachting. 
Niet zomaar een competitie dus.
Wat gunstig is voor Paola, is dat 
Utah vorig jaar niet zo’n best sei-
zoen draaide. Voordat ik hierop 
verder ga, moet ik even wat toe-
lichten over de PAC-12. Het getal 
twaalf slaat op het aantal teams 
dat meedoet en ze draaien een 
korte competitie, die duurt van 
eind augustus tot eind novem-
ber. Daarnaast hebben ze nog het 
Spring Season, een serie oefen-
wedstrijden, die in maart en april 
plaatsvindt. Een mooi moment 
voor Utah om echt kennis te ma-
ken met de veelzijdige kwaliteiten 
van de nog maar 21-jarige Haagse 
voetbalster.
Terug naar het afgelopen seizoen: 
de afgelopen jaargang eindigde 
Utah op de elfde plek, met slechts 
één overwinning en tweemaal 
een gelijkspel. Hier valt dus veel te 
winnen en als eerste buitenlandse 
speelster in het team, met de sta-
tus van voormalig jeugdinterna-
tional en aanvoerder van een team 
dat op het hoogste niveau speelt 
bij een WK-deelnemend land ko-
mende zomer, heeft ze onmiddel-
lijk status. Plus mogelijkheden om 
het team, zoals ook bij ADO Den 
Haag, op sleeptouw te nemen. 
Ergo: er valt veel te winnen voor 
Paola in Salt Lake City, waar de 
Universiteit van Utah resideert.
Paola kennende kijkt ze eerst de 
kat uit de boom, begint lekker met 
haar studie en past zich aan de rest 
van het team aan. Lekker nuchter, 
lekker Hollands, Lekker Paola!

Hans Willink

Van alle beachvolleyballers die van 26 
juni tot en met 6 juli aan het wereld-
kampioenschap in Den Haag 
meedoen, komt er slechts één uit de 
regio. Steven van de Velde, de jongste 
deelnemer aan het toernooi, wil 
vooral afrekenen met de nodige 
tegenslag. “We komen niet om te 
leren maar om te presteren”.

Door Klaas-Jan Droppert

O 

p de eerste warme 
dag van het jaar is 
Steven van de Vel-
de het zonnetje in 
huis. “Eindelijk 
kunnen we naar 
buiten, weg uit dat 

bedompte Lindobeach”, zegt hij in de 
strandtent naast zijn trainingsplek, ter-
wijl hij de zonnestralen op zich laat in-
werken. “Heerlijk, daarom ben ik gaan 
beachvolleyballen. Voor de vrijheid en 
het lekkere weer”.
Dat de twintigjarige geboren Voorbur-
ger zou gaan volleyballen, laat staan de 
veel later opgekomen beachvariant zou 
gaan beoefenen, stond lange tijd niet 
vast. “Van huis uit ben ik een voetballer 
en speelde ik altijd bij Forum Sport. 
Maar mijn zus ging wel volleyballen. 
Thuis hadden we een trampoline en 
daar maakte ik veel gebruik van. Smash-
te ik de ballen die mijn zus sloeg terug. 
Zo is het begonnen”.
Van de Velde verruilde voetbalclub Fo-
rum Sport voor volleybalvereniging 
Visade Voorburg (tegenwoordig Haag-
landen geheten) toen hij 15 jaar was. 
Niet veel later ging hij ook beachvolley-
ballen. “Dat was toen alleen nog in de zo-
mer. Maar ik werd er steeds meer door 
getrokken. Ik kon uiteindelijk indoor in 
de Eredivisie spelen bij Lycurgus in Gro-
ningen, maar mijn keuze stond al vast. 
Het werd beachvolleybal”.
Van de Velde, die al geruime tijd in Sche-
veningen woont, is verknocht aan de 
zandvariant. “Er zit gewoon alles in. Pas-
sen, smashen, blokken en een set up 
spelen, je doet het allemaal terwijl je in 
de zaal maar een beperkt aantal taken 
hebt. En je bent op elkaar aangewezen, 
samen moet je het doen. Je kan niet zo-
als in de zaal even gewisseld worden. Die 
verantwoordelijkheid bevalt me wel”.

Blessures
Van de Velde werkte zich via Jong Oran-
je op. Momenteel is hij met zijn partner 
Michiel van Dorsten het derde team van 
Nederland en onderdeel van de Neder-
landse selectie (Beach Volleybalteam 
Nederland). Voor het WK kreeg het or-
ganiserende Nederland een wildcard, 
die in het bezit van Van de Velde en Van 
Dorsten is.
Die wildcard is er niet op basis van hun 
prestaties gekomen. Het duo heeft dit 
seizoen nog geen wedstrijd gespeeld. 
Zoals de Voorburger de laatste twee jaar 
sowieso weinig toernooien speelde. Al-
tijd was er wel een blessure die roet in 
het eten gooide. “De knieën zijn het pro-
bleem. Daardoor heb ik de afgelopen ja-
ren weinig gespeeld. Ik heb nog steeds 
wel last, maar niet overdreven veel. 
Daarom heb ik bewust afgelopen zomer 
iets rustiger aangedaan. Om maar fit te 
blijven. En nu ben ik fit maar heb ik er 
nog niets aan omdat Michiel geblesseerd 
is. Daarom kunnen we zoals de andere 
koppels geen toernooien spelen in het 
buitenland. We raken een beetje achter-
op en dat heeft weer gevolgen voor de 
ranking. Dan vallen we buiten de Grand 
Slam-toernooien en moeten we via an-
dere kleinere wedstrijden ons weer op-
werken. Niet meedoen aan de Grand 
Slam scheelt ook veer geld. Dat maakt 
deze situatie zo frustrerend, maar zoals 
ik al zei: ‘Je moet het met zijn tweeën 

doen’. En blessures horen er nu eenmaal 
ook bij. Maar voor het inslijpen van de 
automatismen is dit natuurlijk niet 
goed”.
Die automatismen kwamen er ook niet 
met Reinder Nummerdor, zijn vorige 
partner. “Natuurlijk was het fantastisch 
om met hem, een grootheid in het 
beachvolleybal, te spelen. Maar veel ple-
zier heb ik er niet aan beleefd. Door bles-
sures hebben we misschien maar vijf 
toernooien samengespeeld. Dat hij afge-
lopen zomer Chris Varenhorst als nieu-
we partner kreeg toegewezen, vond ik 
jammer. Ik had nog zoveel kunnen le-
ren. Aan de andere kant, kan ik begrijpen 
waarom het gebeurde. Chris is een bete-
re speler”.

Presteren
En dus zit Van de Velde in de situatie dat 
de nu geblesseerde Van Dorsten zijn 
partner is. Bang dat hij over twee maan-
den het WK gaat missen, is hij niet. 
“Nee, dat komt goed. De bedoeling is dat 
we eind mei bij de Grand Slam van Mos-
kou onze rentree maken”, zegt Van de 
Velde, die tijdelijk met Varenhorst 
speelt omdat ook Nummerdor gebles-
seerd is. “Wist je trouwens dat we twee 
jaar geleden al het WK hadden moeten 

spelen. Maar ja, die blessures, hè. Toch 
gaat dat deze keer niet gebeuren. We 
hebben nog genoeg tijd om een beetje 
ingespeeld te raken. Met hem als partner 
is mijn spel wel een beetje veranderd. Hij 
is 2.12 meter en een uitstekende blokker 
aan het net. Ik ben met mijn 2.00 meter 
daarom meer verdedigender gaan spe-
len”.
Denk nu niet dat Van de Velde, die de 
jongste deelnemer op het WK is, zich op 
voorhand kansloos acht. “Ons doel is de 
kwartfinale bereiken. We komen niet 
om te leren maar om te presteren”.
Presteren zal meteen in de voorronden 
in Apeldoorn moeten gebeuren. Met te-
genstanders uit Chili, Letland en Rus-
land. “Ja, ik had graag mijn voorronden 
in Den Haag afgewerkt. Dat is mijn stad, 
terwijl alle andere spelers en speelsters 
van Beachvolley Team Holland uit het 
oosten of noorden van Nederland ko-
men. Ach, dan moet ik maar de halve fi-
nale halen. Sta ik ook op de Hofvijver. 
Maar erg reëel is dat eerlijk gezegd niet. 
Het beachvolleybal kent een brede top. 
Er springt er niet één bovenuit. Zodoen-
de zijn er heel veel kanshebbers op een 
halve finaleplek. Een fout en je ligt eruit. 
Wij krijgen met Letland en Chili twee 
sterke teams, terwijl we de Russen niet 

kennen. Dat team heeft zich met een 
wildcard gekwalificeerd”.

Apart 
Het WK is voor Van de Velde, die tot nu 
toe een derde plek op het Nederlands 
kampioenschap als beste prestatie kan 
overleggen, niet het einddoel. Vanwege 
die door blessures opgelopen achter-
stand heeft hij nog veel groeimogelijk-
heden. “Natuurlijk wil ik net als Reinder 
graag tot mijn 38ste doorspelen. Dat is 
overigens ook afhankelijk van de staat 
van mijn knieën, waaraan ik de afgelo-
pen twee seizoenen geblesseerd ben ge-
weest. Om die reden ga ik ook nooit 
meer zaalvolleybal spelen. De kans dat 
je daarmee het beachseizoen vergooit, is 
gewoon te groot. Tot de Olympische 
Spelen van Rio in 2016 is de focus hele-
maal op beachvolleybal. Daarna zou ik er 
wel een studie naast willen doen. An-
ders krijg ik het idee dat ik straks hele-
maal niet meer in de normale maat-
schappij kan functioneren. Immers, het 
leven van een beachvolleyballer is na-
melijk behoorlijk apart. Reizen, spelen, 
trainen, eten en slapen. Een heel mooi 
leven, en ik zou het nu ook niet willen 
missen, maar er komt een moment dat 
je denkt dat er meer in het leven is”.

Steven van de Velde, jongste deelnemer aan het WK 

‘In beachvolleybal zit alles’

Steven van de Velde: ‘Eigenlijk had ik twee jaar geleden al het WK moeten spelen’. >Foto: Bert Tielemans
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In het hockey deden de meeste 
regioclubs nooit om de prijzen 
mee. Alleen de overgangsklassers 
HGC (dames) en HDM (heren) 
konden een flets seizoen goedma-
ken door de play-offs te winnen. 
Inmiddels is HDM uitgeschakeld, 
maar HGC maakt nog steeds kans 
om naar het hoogste niveau te 
promoveren.

Door Klaas-Jan Droppert

De HGC-dames en HDM-heren 
struikelden allebei over de eerste 
horde, maar alleen voor die eerste 
ploeg is dat niet fataal. Als kampioen 
van de Overgangsklasse A troffen de 
Gazellen de kampioen van de Over-
gangsklasse B: Push. Over twee wed-
strijden bleken de Bredanaars te 
sterk, waardoor Push naar de Hoofd-
klasse promoveert. HGC kan zich 
daarbij voegen als het vanaf dit 
weekend in een best-of-three van 
Bloemendaal, de nummer elf uit de 
Hoofdklasse, wint.
Voor HDM is het doek gevallen. De 
nummer twee van de Overgangs-
klasse verloor twee keer van Almere 
en kan zich net als vorig seizoen, 
niet via de play-offs voor het hoog-
ste niveau plaatsen.
Beide regioteams overschaduwen 
met hun prestaties wel de optredens 
van HGC-heren en HDM-dames in 
de Hoofdklasse.
HGC dacht te kunnen meestrijden 
om de landstitel, omdat het Argen-

tijnse strafcornerkanon Gonzalo 
Peillat op de Roggewoning werd 
verwelkomd, maar de ploeg van 
Dirk Loots moest voortijdig afha-
ken. De play-offs raakten in de laat-
ste fase steeds verder uit het zicht, 
waardoor HGC uiteindelijk het sei-
zoen met een zesde plek afsloot. De 
Wassenaarders staan voor de moei-
lijke taak om het team op sterkte 
houden want een leegloop dreigt. 
Luuk Möhlmann, Roc Oliva, Shea 
McAleese en Bosco Perez zullen so-
wieso vertrekken.
Ook HDM-dames maakt al jaren 
geen aanspraak op een topklasse-
ring. De Haagsen moeten vooral 
proberen bij de degradatieplekken 
weg te blijven. Dat lukte, want 
HDM eindigde op een achtste plek. 
Voor volgend seizoen lijkt die klus 
een stuk moeilijker te worden want 
veel speelsters, onder wie Rocio 
Ybarra, Elin van Erk en Laura van 
Heugten, vertrekken.

Overgangsklasse
In de Overgangsklasse zal de teleur-
stelling bij de heren van Cartouche 
het grootst zijn. De Voorburgers wa-
ren samen met HGC in de race voor 
een play-offplek, maar de inhaalrace 
kwam te laat, waardoor de ploeg van 
Sonja Thomann op de derde plek 
eindigde.
In de andere Overgangsklasse wist 
Klein Zwitserland het verval te 
stoppen. Vorig seizoen werd door de 
Europese grootmacht van weleer 

ternauwernood degradatie ontlo-
pen. Nu eindigde de ploeg op een 
middenmootpositie: zesde.
Die positie was er in de Overgangs-

klasse bij de dames ook voor Craey-
enhout weggelegd. Ook deze ploeg 
kon vorig seizoen degradatie maar 
net afwenden. In deze jaargang werd 

het verschil gemaakt door spits Che-
rish de Looze, die topscoorster van de 
Overgangsklasse werd. Haar negen-
tien doelpunten waren goed voor bij-
na de helft van de Craeyenhoutse 
productie (39 goals voor).
Klein Zwitserland kende een goed 
seizoen dat met een vierde plek 
werd afgesloten.

Onafwendbaar
In de lagere divisies is het seizoen 
nog niet afgelopen, maar voor de re-
gioclubs zijn de meeste beslissingen 
wel gevallen.
De heren van De Kieviten uit Was-
senaar staan in de eerste klasse zor-
geloos op een vierde plek. Datzelfde 
geldt een klasse lager ook voor 
Groen-Geel en RHC uit Rijswijk. Al-
leen voor HDS zijn de druiven zuur, 
want de Hagenaars sluiten de rij en 
degradatie lijkt onafwendbaar.
In het dameshockey heeft Cartou-
che zich met een negende plek in de 
eerste klasse veilig gespeeld. Dat-
zelfde geldt voor Groen-Geel (zes-
de) en HDS (negende) in de tweede 
klasse. 
In de derde klasse strijdt RHC nog 
om het kampioenschap. De Rijs-
wijkse dames staan, met een wed-
strijd meer gespeeld, drie punten 
voor op Westland. In de vierde klas-
se kan De Kieviten het kampioen-
schap binnenhalen. De Wassenaar-
se dames staan twee punten voor op 
Nieuwegein. In diezelfde klasse 
heeft Ypenburg zich veilig gespeeld.

De vaderlandse golfcompetitie 
duurt kort, maar is wel heftig. Al 
kan men ook stellen dat het met de 
kruisfinales, op 16 en 17 mei, 
allemaal pas echt begint. Nu heren 1 
van ‘De Haagsche’ zich hiervoor, in 
tegenstelling tot vorig jaar, wel 
heeft geplaatst, blikt captain 
Maarten Slootmaekers (37) alvast 
vooruit: “Ons damesteam is ook wel 
eens vanuit de underdogpositie 
landskampioen geworden”.

Door Martin van Zaanen

Heren 1 van de aan de Groot Haese-
broekseweg in Wassenaar gevestigde 
Koninklijke Haagsche Golf & Country 
Club kwam dit jaar in de Hoofdklasse 
uit in poule H2. Captain Maarten 
Slootmaekers, afgestudeerd aan de Jo-
han Cruyff University en oprichter/
eigenaar van Dutch Golf Manage-
ment: “Ons sterke punt is dat we écht 
een team zijn. Dat blijkt eruit dat we 
ook buiten de golfbaan veel met el-
kaar optrekken. Als we onder elkaar 
zijn, zitten we nooit om gespreksstof 
verlegen. Wel is het team nog vrij 
jong, de meesten zijn rond de twintig. 
Die onervarenheid kan een voordeel 
zijn omdat ze daardoor onbevangen 
zijn”.
Zelf wordt hij al een tijdje tot de cate-
gorie van routiniers gerekend. Met golf 
begon Maarten Slootmaekers op zijn 
dertiende op BurgGolf Zoetermeer, 
waar zijn vader voorzitter van golfclub 
Westerpark was. Hij behaalde er meer-
dere clubkampioenschappen. Vervol-

gens werd hij lid van de Haagsche, waar 
hij deel uitmaakte van de teams die in 
1997, 1999, 2001 en 2008 Nederlands 
kampioen werden. Clubkampioen was 
hij in 2000 en 2011. Daarnaast verte-
genwoordigde hij Nederland meerdere 
malen in het buitenland, zowel indivi-

dueel en als lid van Jong Oranje en 
Oranje. Zo speelde hij het Europees 
Kampioenschap voor clubteams in Ita-
lië (1997, 2001 en 2008), het Europees 
Amateur Kampioenschap (2001, 2002 
en 2003), de Copa Juan Carlos Tailhade 
in Argentinië (2001) en was hij van de 

partij bij diverse internationale Open 
Amateur Kampioenschappen. Dat is 
nog maar een kleine greep uit zijn indi-
viduele prestaties en verrichtingen.
Dat het spannend wordt op zaterdag 
16 en zondag 17 mei is nu al bijna een 
zekerheid. En de captain is er klaar 

voor: “Ik maak inmiddels alweer voor 
het negentiende jaar deel uit van het 
eerste team. Dit is mijn tweede perio-
de als captain; in totaal het vijfde jaar”.
Het is een rol die hem op natuurlijke 
wijze afgaat. “Ik kan me niet herinne-
ren dat het captaincy ooit invloed 
heeft gehad op mijn spel. We nemen 
de meeste beslissingen in overleg en 
voor operationele en praktische za-
ken hebben we nog teamcaptain Ce-
dric van der Gun. Met hem is er veel 
contact wanneer zaken niet zo lopen 
als we zouden willen”.

Krachtsverschillen
Zijn er, nu de poulefase voorbij is en 
de allesbeslissende kruisfinales op de 
Lage Vuursche voor de deur staan, 
concrete verwachtingen waar de 
mannen de baan mee ingaan? “In zo’n 
dubbele eindstrijd kan alles gebeu-
ren. Ons damesteam is ook weleens 
vanuit de underdogpositie landskam-
pioen geworden. Waarom zouden wij 
dat niet kunnen?”
De Haagsche treft op de eerste speel-
dag de nummer 1 uit de andere poule, 
Houtrak. Landskampioen De Eindho-
vensche werd daarin tweede en is de 
tegenstander van De Noordwijkse. 
Slootmaekers: “Zo groot zijn de 
krachtsverschillen niet. Hebben we 
een goed weekend, dan kunnen we 
verrassen. Laat ik het zo zeggen: we 
sluiten een stunt zeker niet uit. Vorig 
jaar kwamen we net tekort voor de 
kruisfinales. Dat we ons ten opzichte 
van toen nu al hebben verbeterd, geeft 
sowieso een kick”.

Heren 1 ‘Haagsche’ helemaal klaar voor kruisfinales:

‘We sluiten een stunt zeker niet uit’

Captain Slootmaekers met zijn manschappen, van links naar rechts: Quint Koppers, Nick Nolte, Koen Rutten, 
Jordi Dahlberg en Ricky Sanders. >Foto: Bert Tielemans.

Weinig hoogtepunten voor  
regionale hockeyteams

HGC kon thuis nog wel twee keer scoren maar niet voorkomen dat Push 
uiteindelijk naar de Hoofdklasse zou promoveren. >Foto: Bert Tielemans
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Marcel Verreck bespreekt heden en 
verleden van een bijzondere haagse plek. 

Je zoekt iets, je tast in de kast, er val-
len dingen op de grond. Een doos 
met cassettebandjes van oude  

         radiosketches. Hé leuk, even luiste-
ren. Je hoort hoe hilarisch het ooit ge-
weest is, nu resteert de milde glimlach.
Ach ja, je maakt iets om de eeuwigheid 
te trotseren, maar laten we ons geen 
illusies maken. Natuurlijk, er glipt wel-
eens een J.S. Bach, een J. Vermeer of een 
L. Da Vinci doorheen, in principe laat de 
beeldenstorm van de tijd weinig heel. 
En anders hebben we altijd nog opge-
wonden IS-knapen met pikhouwelen 
of andere iconoclasten om (uiteinde-

lijk toch geen) eeuwige schoonheid tot 
kruimelwerk te transformeren.
We beleven momenteel het voorspel 
van het Eurovisie Songfestival, net als 
de rest van het nieuws te rangschik-
ken onder het kopje ‘ellende’, maar dan 
zonder doden. Wel met slachtoffers 
overigens: onze troef, Trijntje O., die 
zich bij gebrek aan een internationaal 
uitspreekbare voornaam ‘Train Cha’ 
laat noemen is vóór het optreden al 
ruimschoots uit haar jurk gescheurd. 
Deze gedesignde breuklijn loopt dwars 
over haar frontlinie en leidt de aan-
dacht bekwaam af van haar stevige bil-
partij. Een lichaamsdeel trouwens dat 
in en vooral rondom het songfestival 
een cruciale rol speelt.
Ter verhoging van de voorpret had de 

AVROTROS (de namen van die samen-
gestelde omroepen gaan steeds meer 
op ernstige aandoeningen lijken) een 
geinig programmaatje in elkaar ge-
knutseld. Jonge mediatiepjes kregen 
beelden uit het grijze c.q. zwart-witte 
verleden van de liedjeswedstrijd te 
zien en mochten niet gehinderd door 
historische kennis of beschaafd mede-
dogen commentaar geven. Giechelen, 
beledigen, in opperste verbazing staren. 
Het was duidelijk, de inspanningen en 
artistieke intenties uit het verleden, 
toen het festival nog lang niet de vorm 
van de huidige freakshow had, werden 
moeiteloos op één hoop geveegd.
Dat past natuurlijk in het narcisme van 
dit tijdsgewricht, maar moeten we het 
deze giebeljongeren kwalijk nemen? 

Het ís ook verbijsterd om te zien hoe 
snel de belachelijkheid van kleding, 
kapsels en dansbewegingen toeslaat. 
De muziek an sich heeft nog de meeste 
overlevingskansen. Zo bleef ‘Waterloo’ 
van ABBA in de getuigenissen van onze 
jonge babbelkousjes recht overeind 
staan. Hetgeen toch in zekere tegen-
spraak is met de titel van het lied.
Maar in 1976, rondhangend op het 
Churchillplein voor het Congresge-
bouw, waarin het Songfestival zich 
toen afspeelde, namen we alles bloed-
serieus. Laatst zag ik een foto van me-
zelf uit die tijd. Tja.
 
 

Marcel Verreck 

Churchillplein

Buurt
“De Vogelwijk, dat is de buurt 
waar ik al 35 jaar werk en waar 
mijn halve klantenkring woont. 
Het is een mooie en rustige 
wijk, vlakbij het strand en win-
kels. Het is er niet meer zo chi-
que als vroeger. De bewoners 
zijn jonger, meer gezinnen die 
genieten, leiden hier een goed 
leven”.

uitgaan
“Uitgaan is voor mij eten. In Den 
Haag is er door de jaren heen zo-
veel bijgekomen. Favoriet zijn de 
omgeving van de Denneweg en 
het Zeeheldenkwartier. We be-
ginnen met een borrel in de Klei-
ne Witte in de Mallemolen. Ik 
houd van terrassen zonder ver-
keer. Daarna eten we klassiek 
Frans aan de overkant bij Le Mou-
lin Fou. Lekker steak tartare, 
kalfszwezerik of eendenlever”.

Kapper
“Vroeger vond ik Christiaan te 
gek. Hij knipte zonder te wassen 
en zat op een eerste verdieping 
aan de Torenstraat in een grote 
lege ruimte met kaptafels tegen 
de muur. Ook A&J waren unieke 
kappers. Helaas werken zij alle-
maal niet meer”.

KledingzaaK
“Ik houd van winkelen, het is al-

tijd een uitje. Echt iedere week 
op zondag of maandag ga ik wel 
de stad in; steeds op zoek naar 
nieuwe ontwerpers en winkels. 
Ik kom graag bij Suit Supply <2> 
en Cos, maar koop ook bij H&M. 
Ik combineer merken, draag 
nooit alles uit één zaak”.

Hagenaar (M)
“Anton Corbijn, die man is zo ge-
weldig. Terecht dat hij nu zo’n 
grote expositie in het Gemeen-
temuseum heeft. Ik was bij de 
opening. Het was er zo druk, 
geen doorkomen aan. Het geeft 
wel aan hoe populair zijn werk 
is”.

Hagenaar (V)
“Behalve Anouk weet ik echt 
niemand. Den Haag heeft geen 
types à la Mathilde Willink of 
Fong Lee. Daar zijn de dames te 
netjes voor. Haagse vrouwen be-
steden over het algemeen niet 
veel tijd aan hun uiterlijk”.

lentezon
“Ik kom graag op het strand, 
maar alleen om te zonnen. Ik 
ben geen fan van de strandten-
ten. Om 17 uur vertrek ik en ga 
ik in de stad iets te drinken of 
drinken”.

restaurant
“Vis eten bij Les Ombrelles is al-
tijd lekker. Met mooi weer zit je 

daar heerlijk op de brug. Haagser 
krijg je het niet. Ze hebben ge-
weldige bouillabaisse en als je 
van het strand komt is een 
schaal fruits de mer heerlijk”.

geBouw
“Het Vredespaleis is mooi, statig 
en Haags. Ook leuk: de nieuwe 
ministeries rond het Centraal 
Station. Die geven de stad een 
prachtige skyline”.

afBreKen
“Het Lucent Danstheater en de 
Dr Anton Philipszaal zijn neer-
gezet in een tijd dat de stad geen 
geld had. Net als Amsterdam en 
Rotterdam heeft Den Haag 
recht op een mooie concert- en 
danszaal. Het World Forum vind 
ik trouwens ook lelijk”.

leKKernij
“De maaltijden van Simon Vogel 
op de Frederik Hendriklaan en 
de Italiaanse vleeswaren van 
Slagerij Engelbert op de Gouds-
bloemlaan”.

festiVal 
“Iedere zomer gaan we naar het 
Milan festival in het Zuider-
park. Mijn man is Hindoestaan. 
Muziek luisteren, langs de tent-
jes lopen, crushed ijs <3> eten en 
genieten van de Surinaamse en 
Hindoestaanse cultuur. We ko-

men er altijd veel familie en be-
kenden tegen”.

Café
“Duijnstee is een piepklein café-
tje in de Halstraat, een zijstraat 
van de Hoogstraat. Twintig man 
en het is vol. Prins Hendrik 
kwam er vroeger al jenevertjes 
drinken”.

geHeiMtip
“Een goed terras zonder verkeer 
is Brasserie Berlage achter het 
Gemeentemuseum.
Je zit er in een mooie tuin, zo 
gaaf om daar te eten”.

lunCHrooM
“Zondag <4> in de Fahren-
heitstraat is relaxed en lekker in 
de buurt. Als ik vrij ben of na het 
werk ga ik er op het terras lekker 
koffie drinken”.

winKelstraat
“Laatst heb ik de Piet Heinstraat 
in het Zeeheldenkwartier her-
ontdekt. De Bankastraat met 
traiteur Gransjean vind ik ook 
heel leuk”. 

oMrijden
“Voor vrouwen op hoge hakken 
<5> ‒ niets mooier dan dat ‒ en 
voor schoenenwinkels. Maar 
niet om er zelf iets te kopen”.

Al 35 jaar knipt Etienne van Loenen <1> 
(1960) aan het Distelvinkenplein in de 
Vogelwijk. Eerst in dienst van Paul 
Castenmiller, sinds 1995 is hij eigenaar 
van Etienne Coiffure. Etienne werd 
geboren op de grens van Den Haag en 
Rijswijk, volgde een kappersopleiding en 
haalde zijn middenstandsdiploma. Voor 
het programma AVRO Service Salon 
deed hij de eerste haarmetamorfoses op 
televisie. Etienne is getrouwd met 
Harold, ze wonen in de Bomenbuurt 
tegen de Vogelwijk aan.
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Etienne van Loenen

>Foto: PR
>Foto: PR

>Foto: Pixabay

>Foto: Slusheeland
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Ter plekke
door Caroline ludwig 
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