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Beste wijkgenoten,

In dit wijkblad leest u over het nieuwe bestuur van de wijkvereniging, de mensen die zich inzetten om deze 
wijk nog mooier of beter leefbaar te maken. Bestuurders die de belangen van de wijkbewoners zoveel mogelijk 
behartigen. 

Verder een aantal langere artikelen; over de restauratie van de Theekoepel in Oostduin, een verslag van de 
Zeepkistenrace en de informatie over de bunker van Seyß-Inquart. Karel Bodegom heeft een artikel over 
Nirwana ingeleverd en de nieuwe voorzitter start met een column. Op de voorkant een foto van Ria Heemskerk 
en Coby van Straaten, twee steunpilaren van ´t Benoordenhuis die inmiddels afscheid hebben genomen. Het 
Jacobshospice en Evita Lokaal zijn op zoek naar vrijwilligers. 

Nog een mooie (na-) zomer. 

Willemien de Vlieger-Moll
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Breitnerlaan 299 | 2596 HA Den Haag | T 070 315 40 00
www.chambersadvocaten.nl

Het komt in de beste families voor: 
U gaat uit elkaar of krijgt onmin over de erfenis 

Voorkom een vechtscheiding of een slepende familie-
kwestie. Zorg voor een duurzame oplossing, waarbij uw 
belang gediend wordt.
Wij kunnen u als mediator, overlegscheidingsadvocaat of 
procesadvocaat begeleiden bij:

•	 Echtscheiding	en	beëindiging	samenleving
•	 Alimentatiekwesties
•	 Omgang	kinderen,	opstellen	van	ouderschaps-
               plan
•	 Verdeling	huwelijksvermogen
•	 Afwikkeling	huwelijksvoorwaarden	(ook	voor	
               ondernemers)
•	 Erfrecht

Wij staan borg voor deskundigheid en kwaliteit. 
Wij realiseren het beste resultaat met oog voor de 

menselijke maat.

Huizen hebben karakters. Bewoners ook. Ze moeten bij elkaar 
passen. Dat weten wij als geen ander. Ben jij op zoek naar jouw 
droomhuis of zoek je nieuwe bewoners voor je huis in één van de 
mooiste of leukste buurten van Den Haag, Wassenaar, Voorburg 
e.o.? Wij zijn hier helemaal thuis en hebben het juiste netwerk 
en lange ervaring. Wij begrijpen jouw wensen als geen ander en 
zullen je met aandacht op een professionele manier ondersteunen. 
Zodat jij krijgt waar je echt blij van wordt.

� Persoonlijke aandacht
� Professionaliteit
� Uniek netwerk
� Groot team
� Expat ervaring
� Breed aanbod

www.estata.nl  |  070 350 70 50  |  info@estata.nl
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In mijn eerste column als voorzitter 
van onze wijkvereniging grijp ik graag 
de gelegenheid aan om een oproep te 
doen, maar wil ik allereerst nogmaals 
de gelegenheid nemen om het vorige 
bestuur onder leiding van Pieter de 
Savornin Lohman te bedanken voor 
hun bijdrage aan de ontwikkeling van 
onze wijk. Elke wijk vindt zichzelf bij-
zonder, wij helemaal, en het is mede 
door hun inspanningen dat we een 
open verbinding hebben met Den Haag 
als stad, maar ook dat we meer verbin-
ding voelen met elkaar. Het is aan ons 
om hierop voort te bouwen. We kun-
nen dat echter niet alleen en zeker als 
nieuwbakken bestuur hebben we be-
hoefte om met u in contact te zijn en 
verbinding te hebben. Zo zijn we be-
nieuwd naar wat u weet, wat u ziet en 
wat u verwacht. 

Onze wijk wordt niet bij name ge-
noemd in het Haagse coalitieakkoord, 
maar dit betekent niet dat de gemeen-
telijke plannen aan ons voorbij gaan. 

Zo raakt de groeiambitie van Den Haag 
ook het Benoordenhout. We zullen de 
effecten merken van investeringen in 
mobiliteit; minder verkeer in het cen-
trum kan consequenties hebben voor 
verkeerssituaties in onze wijk. Te ver-
wachten is dat de transformatie van 
(leegstaande) kantoren naar woningen 
zal doorgaan. 

Ook de duurzaamheidsdoelstellingen 
voor het land en de stad zullen gevolgen 
hebben voor ons en onze wijk. Dat geldt 
in het bijzonder voor gebouwen die 
stammen uit een tijd dat er nog minder 
oog was voor energiezuinig bouwen. De 
verduurzaming is een belangrijk thema 
dat onze belangstelling heeft en zal hou-
den in de komende jaren.

En zo zijn er nog meer goede voorne-
mens die om onze aandacht vragen. 
Van veiligheid tot werkgelegenheid, van 
horeca tot onderwijs: het Haagse coali-
tieakkoord raakt ons zeker, al is het nog 
niet geheel duidelijk wat dit ons gaat 
opleveren. De bijdrage van onze wijk is 
groot en gelukkig zijn de eerste signa-
len dat men graag met ons in gesprek 
gaat en horen wat wij willen.

Ook zelf hebben wij - als wijkgenoten en 
als wijkvereniging - onze eigen ambities. 
Het nieuwe bestuur wil graag opkomen 
voor onze belangen, maar we bieden 
ook graag een platform om met elkaar in 
contact te zijn en in gesprek te gaan over 
onze wijk. Dat kunnen we - per definitie 
- niet alleen. De essentie van een vereni-
ging bestaat uit haar leden; dat geldt ook 
voor onze wijkvereniging. 

Wij hebben daarom graag contact met 
u. Om te horen wat er speelt, wat u be-
langrijk vindt. In de afgelopen tijd heb 
ik wijkgenoten ontmoet die tevreden 
zijn over onze wijk en het liefst zo wei-
nig mogelijk zien veranderen. Maar er 
zijn er ook die vooral kansen zien om 
onze mooie wijk nog mooier te maken. 
Als bestuur zullen we in elk geval alert 
blijven op wat er op ons af komt én 
willen we graag een bijdrage leveren 
aan de verdere ontwikkeling van het 
Benoordenhout.

Wij hopen dat u ons helpt om onze rol 
te spelen door met ons in contact te 
komen en te blijven. Ik wijs u daartoe 
graag op de verschillende e-mailadres-
sen van de bestuursleden achterin ons 
blad. Ikzelf stel het ook op prijs om van 
u te horen op mijn e-mailadres voorzit-
ter@wvbn.nl. Bij deze column ziet u 
mijn foto en schroomt u niet mij aan te 
spreken als u mij tegenkomt. 

Onze Facebookpagina facebook.com/
groups/benoordenhout/ wordt door 
steeds meer wijkgenoten bezocht en 
gebruikt. Het is in deze tijd de plek bij 
uitstek waar we met elkaar verbinding 
kunnen voelen en ik roep u dan ook op 
daar nog meer gebruik van te maken. 

Kortom, mijn bestuur en ik wensen u en 
ons nog meer contact en verbinding toe.

Chance Pennington de Jongh

Van de Voorzitter
Verbinding

 foto Gregor Servais
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Paul van Dijk

Waar woon ik? 
Van Tedingerbrouckstraat
Wat doe ik in het bestuur? 
Secretaris, portefeuille Duurzaamheid
Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Consultant (regulering, beleid en 
toezicht)
Favoriete plek in de wijk?
Plantsoenen Van Hogenhoucklaan en 
Van Montfoortlaan (de Ramblas van 
Benoordenhout)

Foppe de Vries

Waar woon ik?
Hart Nibbrigkade
Wat doe ik in het bestuur?
Sinds 2018 houd ik me bezig met de 
portefeuille leefomgeving. Ik doe dit 
gelukkig samen met Elisabet. Een ruige 
verdeling van onderwerpen is dat ik 
me bezig houd met bebouwde omge-
ving, conversies en groen.
Wat doe ik in het dagelijks leven?
Ik ben beleidsmedewerker bij het mi-
nisterie van Economische Zaken en 
Klimaat, maar stap binnenkort over 
naar Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit.
Favoriete plek in de wijk?
Clingendael: formeel niet 
Benoordenhout, want Wassenaar, maar 
toch een groen hart met een uitloper 
vanuit het midden van de wijk.

Gieneke Talsma

Waar woon ik? 
Benoordenhoutseweg
Wat doe ik in het bestuur? 
Ik hou me samen met Stefan bezig met 
sociale activiteiten voor de bewoners 
van onze wijk. Daarbij richt ik me in 
het bijzonder op de ouderen, de kun-
stenaars en de expats in het 
Benoordenhout.
Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Ik werk als consultant in public affairs 
en strategische communicatie
Favoriete plek in de wijk?
De huiskamers van de vrijwilligers van 
het Benoordenhout. Daar vinden de 
voorbereidingen plaats van de activi-
teiten die we als wijkvereniging orga-
niseren, je proeft er een warm wij(k)-
gevoel en volop enthousiasme om er 
samen iets moois van te maken. 

Bestuur Wijkvereniging

Bestuur Wijkvereniging
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Elisabet Molenaar

Waar woon ik?
Op de Ruychrocklaan samen met Patrick 
en onze twee kinderen Luca en Elena
Wat doe ik in het bestuur?
Ruimtelijke ordening en duurzaamheid 
Wat doe ik in het dagelijks leven?
Ik werk op het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat voor het 
luchtvaartdomein.
Favoriete plek in de wijk?
Ons huis :) en officieel geen 
Benoordenhout maar wel favoriet 
park Clingendael

Stefan Baecke

Waar woon ik? 
Van Alkemadelaan
Wat doe ik in het bestuur? 
Samen met Gieneke zet ik me in voor 
de sociale activiteiten in de wijk, m.n. 
voor mij dan Koningsdag, Sinterklaas, 
Zeepkisten en het Benoordenhuis
Wat doe ik in het dagelijks leven? 
Ik heb een eigen bedrijf. Met dat be-
drijf is onze doelstelling een duurzame 
en inclusieve voedselketen te bouwen. 
Favoriete plek in de wijk?
Hoytemastraat en omgeving en dan na-
tuurlijk vooral tijdens de activiteiten 
die we daarvoor de wijk organiseren. 

Jolanda Messerschmidt

Waar woon ik?
Benoordenhout
Wat doe ik in het bestuur?
Sinds april van dit jaar penningmees-
ter. Daarvoor heb ik me drie jaar met 
´projecten´ beziggehouden binnen het 
bestuur (o.a. automatisering, 
Whatsapp veiligheid en Facebook).
Wat doe ik in het dagelijks leven?
Sinds vorig jaar zelfstandig. Momenteel 
commissaris bij een tweetal bedrijven 
en daarnaast interim en ondersteuning 
financiële functies bij andere bedrijven.
Favoriete plek in de wijk?
Heb geen specifieke favoriete plek in 
’t Benoordenhout maar ben graag in 
Clingendael en op de van Hoytemastraat. 

Bestuur Wijkvereniging

Chance Pennington de Jongh

Waar woon ik?
Jozef Israëlsplein 
Wat doe ik in het bestuur?
Voorzitter
Wat doe ik in het dagelijks leven?
Coach en bestuurder 
Favoriete plek in de wijk?
Rosarium Jozef Israëlsplein
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Neemt u gerust contact op voor een eerste kosteloos
en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Riouwstraat 172, 2585 HW Den Haag, 070-326 328 1
info@brugrecht.nl, www.brugrecht.nl

huur-, bouw- en vastgoedrecht

mr A.A.S. Wiesmeier 
-van der Brugge

Haganum
Residence

Luxe studio’s te huur in

BELANGSTELLING?
Op www.residencehaganum.nl vindt 
u meer informatie. Belt u voor een 
rondleiding met 070 - 318 49 00.In Residence Haganum is het comfortabel 

wonen zonder zorgen. En als u zorg nodig 
heeft, dan maakt u gewoon gebruik van 
ons professionele zorgteam.

Residence Haganum is geves-
tigd in het gezellige Zeehelden-
kwartier en beschikt over 29 
woonzorgstudio’s die van alle 
gemakken zijn voorzien. De 
zorg, begeleiding en activiteiten 
stemmen wij af op uw wensen.

U beschikt onder meer over een 
kitchenette, een ruime badkamer, 
een sfeervol restaurant, een ontmoe-
tingsruimte met bibliotheek, een 
prachtige tuin, een beautysalon en 
een fysiotherapieruimte.

De 4 zekerheden van Evita Zorg
� altijd en direct inzetbaar
� alle zorg en ondersteuning thuis
� vaste zorgverlener die bij ú past
� volgens afspraak op afgesproken tijd

Spreekuren door diverse professionals
Elke dinsdag 14.00-16.00 uur in Evita Lokaal

Evita abonnement afsluiten?
Laat ons u informeren!

Thuiszorg die bij ú past

Van Alkemadelaan 315
2597 AJ Den Haag
t 070-3141600
info@evitazorg.nl
www.evitazorg.nl
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Onze wijk
Ria Heemskerk en Coby van Straaten,
de gezichten van ‘t Benoordenhuis
Beide dames hebben inmiddels af-
scheid genomen van ‘t Benoordenhuis; 
Ria als beheerder en Coby als gast-
vrouw. Tijdens een vraaggesprek kwam 
ik van alles te weten. Ria die twaalf jaar 
als beheerder heeft gewerkt nadat haar 
man, Peter Heemskerk, overleed. Titus 
van Veen, de toenmalige voorzitter, 
vroeg Ria dit werk over te nemen. Zoon 
Johan raakte eveneens betrokken bij ‘t 
Benoordenhuis. 

Wat doet een beheerder? Zij zorgt dat 
het huis open is, dat er genoeg gast-
vrouwen zijn om de aanwezigen hun 
natje en droogje te verkopen. De bood-
schappen worden gedaan, de kas moet 
iedere dag kloppen. Het is als een be-
drijf, het draaiende houden van ‘t 
Benoordenhuis. Zij was drie tot vier 
dagdelen aanwezig, ook vaak ´s avonds. 
Een van de redenen om te stoppen met 
dit werk was het feit dat zij ´s avonds 
nog terug moest rijden naar 
Zoetermeer, haar woonplaats. Het ver-
anderde verkeer, zo druk, maakte het 
steeds moeilijker om die tocht rustig te 
ondernemen. En op een gegeven mo-
ment telt de leeftijd ook mee. 

Als gastvrouw ben je aanwezig bij le-
zingen, de schaak- en bridgeavonden, 
extra activiteiten als de Open Atelier 
Route waarbij ‘t Benoordenhuis een 
heel weekend open is of wanneer het 
centrum ingezet wordt als stemlokaal. 
Je zorgt dat de stoelen en tafels in het 
zaaltje goed staan, voor iedere club is 
dat weer anders of zoals bij het volks-
dansen op maandagochtend staan de 
stoelen tegen de muren en onder de 
ramen. 

Coby heeft zich al vijfentwintig jaar in-
gezet voor ‘t Benoordenhuis; de 
vriendschap met Ria maakte dat zij 
samen vaak aanwezig waren. Na de 
dienst op vrijdagmiddag werd in de 
buurt nog even wat gegeten. Coby 
kwam ook vaak tussendoor naar ‘t 
Benoordenhuis, om de bezorgde wijk-
bladen binnen te zetten of te kijken of 

er wel goed was opgeruimd door een 
huurder. Het onder de mensen zijn 
houdt je jong, aldus de beide dames. 
Voor Coby was een reden om weg te 
gaan de bestuurswisseling binnen de 
wijkvereniging; ‘er zal van alles veran-
deren en dan is het goed zo’. 

 Op dit moment zijn ongeveer vijf gast-
vrouwen en een heer aanwezig om ie-
dereen te ontvangen. Via de gemeente 
Den Haag is Blu erbij gekomen als gast-
vrouw. Blu vervangt de uren van Ria, 

Coby en Jos, een gastvrouw die al lan-
ger weg is. Mirjam Kroemer is beheer-
der; zij heeft alle taken overgenomen 
van Ria, zorgt voor de gastvrouwen en 
heer en organiseert regelmatig een 
werkoverleg. 

Ria en Coby: bedankt voor alle trouwe 
jaren in ‘t Benoordenhuis.

Willemien de Vlieger-Moll

Het Benoordenhuis is nog voor enkele 
dag- en avonddelen te huur! 

U kunt met een vergadering of een workshop terecht op de maandag- 
of vrijdagavond en de hele dinsdag of het weekend. 

Neem contact op met Mirjam Kroemer, 06 – 203 847 48

 foto Eric van den Boom
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OPENINGSTIJDEN: 
MA T/M ZO VAN 17.00 UUR TOT 24.00 UUR 

VOOR RESERVERINGEN:
070 - 324 17 82  •  WWW.LOFDERZOTHEID.NL

KINDERMENU:
INCL. 1 FRISDRANK EN NAGERECHT €10,-

Breitnerlaan 84

Breitnerlaan 14 • 2596 HC Den Haag  |  Tel 070 326 47 71 • info@jaaprijnbende.nl

‘Liefde voor het vak!’

“UITERAARD OOK VOOR PASSANTEN!”
maandag gesloten

dinsdag t/m vrijdag 9 - 17 uur
zaterdag 8 - 13 uur

KAPSE�
D A M E S -  &  H E R E N K A P S A L O N

WWW.KAPSELS-BRONOVO.NL

BRONOVOLAAN 5

2597 AX DEN HAAG

088 9798253

KAPSELS.BRONOVO@GMAIL.COM

(in ziekenhuis Bronovo)
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een kleine greep 
uit onze collectie.uit onze collectie.

van Hoytemastraat 99, 2596 EP Den Haag
Tel. 070 324 22 24  www.mar-y-mar.nlwww.vanhoytemastraat.com

      van
 Hoytema
      straat

illustratie Patrijs 
Theo van Hoytema 

1863-1917

VA N  H O Y T E M A S T R A AT  1 05
W W W . W O U D T D A M E S M O D E. N L

WOUDT

            de najaars
               collectie        
              is binnen
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In Memoriam
Frank Beumer (27 oktober 1951 - 29 juli 2018)

Met spijt brengen wij u op de hoogte 
van het overlijden van Frank Beumer. 
Een actieve en door velen graag ge-
ziene bewoner van onze wijk. Frank is 
jarenlang actief geweest als ouderling 
en vrijwilliger in de Duinzichtkerk. 
Diegenen die hem ontmoet hebben, 
zullen hem ongetwijfeld herinneren als 
een flamboyante verschijning. Altijd 
netjes gekleed in een kleurrijk pak met 
een lange jas, hoed en een sjaal op de 
schouders. Een hartelijk woord voor 
iedereen.

Frank was al sinds jaar en dag het ge-
zicht van de Beumer IJzerhandel aan 
de van Hoytemastraat 72. De firma is in 
1956 door zijn vader opgericht, die 
overigens ook Frank Beumer heette. 
Oorspronkelijk toegespitst op ijzerwa-
ren en gereedschappen, werd het as-
sortiment door de jonge Frank in de 
jaren tachtig al snel uitgebreid. Een 
krantenartikel uit 1986 spreekt over 
‘randverschijnselen’ (plastic artikelen, 
voor huis en tuin) en het ‘electriciteits-

gebeuren’ (ook inbraakbeveiliging). 
Frank zou het bedrijf na de dood van 
zijn vader blijven vernieuwen. De ijzer-
handel was in 1994 een van de eerste 
winkels in de van Hoytemastraat die 
uitgebreid verbouwd en gemoderni-
seerd zou worden met onder andere 
een automatische schuifdeur. Dit was 
een daverend succes en binnen een 
paar jaar besloten de meeste winke-
liers hun winkel ook aan te passen aan 
de groeiende eisen van een modern 
winkelpubliek.

De jongste zoon van Frank, Daniël 
Beumer, is in 2006 na de middelbare 
school in de winkel begonnen. In 2010 
werd hij compagnon en mede-eigenaar 
van de ijzerhandel met als doel om het 
bedrijf na het pensioen van Frank over 
te nemen. Toen sloeg op 1 oktober 
2014 het noodlot toe, een vreselijke 
brand verwoestte het winkelpand en 
omringende winkels en woningen. 
Frank en zijn zoon Daniël zagen in een 
nacht hun hele levenswerk in vlammen 

opgaan. Maar ze besloten het er niet bij 
te laten zitten. Een tijdelijk winkelpand 
werd ingericht en er werden direct 
plannen gemaakt om de winkel te her-
bouwen. Eind 2016 was de officiële 
heropening door burgemeester Jozias 
van Aartsen. 

Nu zal Beumer en zoon IJzerhandel het 
zonder zijn oude baas moeten stellen. 
Onder leiding van Daniël Beumer gaat 
de winkel door als ‘het’ warenhuis voor 
thuis. Ook huishoudelijke apparatuur, 
keukengerei en tuinmeubelen kunt u er 
anno 2018 volop krijgen. En het blauwe 
Beumerbusje van het Service-thuis 
team blijft ‘voor elke klus inzetbaar’. 
Onze gedachten en condoleance gaan 
uit naar zijn familie, hij laat zijn ge-
liefde echtgenote Ineke en drie kinde-
ren achter; Frank junior, Chianna en 
Daniël. 

Willemien de Vlieger-Moll
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Op de grens van de gemeente Den Haag, 
gelegen in de gemeente Wassenaar, 
staat de gecamoufleerde bunker van dr. 
Arthur Seyß-Inquart.  Momenteel is een 
discussie gaande wat met dit rijksmo-
nument moet gaan gebeuren.

De Oostenrijkse Seyß-Inquart was tijdens 
de Tweede Wereldoorlog de Rijks-
commissaris van Nederland: ‘Reichs-
kommissar für die besetzten Nieder-
ländischen Gebiete’. Nederland werd 
onder civiel bestuur geplaatst, omdat 
Hitler ons land tot een vazalstaat wilde 
maken. Seyß-Inquart noemde de 
Nederlanders het ´Germaanse broeder-
volk´. Aldus hechtte Hitler aan een pri-
maat van de politiek boven het militaire 
in bezet Nederland. Seyβ-Inquart be-
hoorde aanvankelijk tot de 'gematigde' 
vleugel van de Oostenrijkse nazi’s die 
als Rijkscommissaris de Nederlandse 
bevolking wilde winnen voor het natio-
naalsocialisme, maar zich uiteindelijk 
ontpopte als een extremistische hardli-
ner. Hij woonde met zijn familie in de 
villa op het landgoed van de buiten-
plaats Clingendael die in 1940 was 
geconfisqueerd.

Door de gewijzigde positie van offen-
sief naar defensief waarbij Den Haag 
grensde aan de verdedigingslinie (later 
de Atlantikwall) werd duidelijk dat de 
aanpassingen gedaan aan het landhuis 
Clingendael niet meer voldoende 
waren om de veiligheid van de 
Rijkscommissaris te ´garanderen´. De 
verdediging van Clingendael betekende 
dat een civiele organisatie, de 
‘Abteilung Siedlung und Bauten’, be-
trokken werd bij de bouw van de mili-
taire bunker. Door de persoonlijke in-
teresse van Seyβ-Inquart in de 
voortgang van de bouw van verdedi-
gingswerken ontstond kritiek bij het 
Duitse leger. Dit kwam mede doordat 
Seyβ-Inquart fel tegenstander was van 
de stellingname van de ‘Oberbauleitung 
Holland’ prof. dr. Kurt Wiendieck. Hij 
meende dat de vestingbouw Clingen-
dael overgenomen moest worden door 
‘Organisation Todt’. 

De Rijksarchitect en sinds 8 februari 
1942 minister van Bewapening Berthold 

Konrad Hermann Albert Speer was in 
die positie ook het hoofd van 
´Organisation Todt´. De grootste aanne-
mer van het Duitse Rijk was verant-
woordelijk voor, en had zeggenschap 
over de bouw van (militaire) bunkers. 
Ook bij de bouw van de nieuwe 
Commandobunker van Seyβ-Inquart 
was er uiteindelijk toestemming nodig 
van Albert Speer, die van mening was 
dat de nieuwe commandobunker veel 
te groot was. Echter Seyβ-Inquart was 
van mening dat het hier een verdedi-
gingswerk betrof ter bescherming van 
zijn politieke apparaat en geen mili-
taire bunker, maar gaf uiteindelijk ook 
bescherming aan de ‘Regiments-
kommandant’ waar Clingen-dael onder 
viel. Op 7 september 1942 kwam de 
definitieve toestemming van Albert 
Speer voor een gecamoufleerde bunker 
voor Seyβ-Inquart. Het is nooit duide-
lijk geworden of de huidige comman-
dobunker volgens de eisen en ontwerp 
is gebouwd zoals Albert Speer voor 
ogen had.

In september 1942 is op dat gedeelte 
van het terrein, dat grensde aan de hui-
dige Van Brienenlaan en het Landgoed 
Oosterbeek, begonnen met de bouw van 
de commandobunker ‘Luftschutzraum 
Seyβ-Inquart R8764’. De commando-
bunker werd vermomd als landbouw-

schuur/stadsboerderij en is onder lei-
ding van de architect August Kubitza 
gebouwd door de ‘Abteilung Siedlung 
und Bauten’. 

Ondanks de vaste keuken in de com-
mandobunker werd in oktober 1943 
begonnen met de bouw van een keu-
kenbunker (type 645). Deze twee ge-
koppelde standaardbunkers werden 
als één geheel verbonden met de com-
mandobunker. Het complex werd te-
vens voorzien van vier geschutsbun-
kers (‘Ringstände’) en betonblokken 
(t.b.v. de tuien van de zendmast).

De commandobunker is 49 x 17 meter 
en heeft een hoogte van 15 meter.  Daar 
´overheen´ is een ´landbouwschuur´ 
met overige vertrekken en garage ge-
plaatst, die samen 61 x 30 meter zijn 
en een totale hoogte van 20 meter 
heeft. De wanddikte van de comman-
dobunker is 2,5 meter en het dak heeft 
een vier meter dikke plaat. Het daarbo-
ven gelegen pannendak is een zoge-
naamde betonnen tentconstructie (42 
spanten) die ter plaatse in één stuk is 
gegoten en waarop zogenoemde ´Bims´ 
betonplaten liggen. Het geheel is afge-
werkt met panlatten en dakpannen. De 
´schoorstenen´  zijn toegankelijk d.m.v. 
een trap via het pannendak en functio-
neerden als observatietorens en als 

De bunker van Dr. Arthur Seyß-Inquart

De bunker aan de Wassenaarseweg
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verhoogde opstellingen van 2cm. lucht-
afweergeschut. Als camouflage is er 
een diversiteit van metselwerk en ge-
schilderde bakstenen aangebracht, 
oorspronkelijk en historisch uniek, op 
de betonconstructie en de gemetselde 
pijlers die de dakconstructie onder-
steunen. De civiele commandobunker 
Seyβ-Inquart is het laatst overgebleven 
gecamoufleerde bouwwerk en daar-
mee het belangrijkste militaire erfgoed 
gerelateerd aan het Duitse bestuur ge-
durende de bezettingsjaren.

Rijksmonument
De Nederlandse overheid is altijd te-
rughoudend bij het toekennen van de 
status rijksmonument voor die bouw-
werken die een litteken vormen uit het 
oorlogsverleden. De zogenaamde 
´Muur van Mussert´ is hierbij een mooi 
actueel, maar ook beladen voorbeeld. 
Het adviesverzoek m.b.t. de aanvraag 
voor aanwijzing van de commando-
bunker als rijksmonument is onder-
steund door de Stichting Menno van 
Coehoorn en de Raad van Cultuur heeft 
in 2014 hierover een positieve beoor-

deling verzonden naar de minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat 
deze toekenning is gegeven kunnen we 
bestempelen als bijzonder. De minister 
voert een terughoudend aanwijzings-
beleid omdat we in Nederland al een 
volwaardig monumentenbestand heb-
ben. Aanwijzingen van nieuwe monu-
menten gebeurt alleen nog in speciale 
aanwijzingsprogramma’s. Voor zover 
wij kunnen nagaan zijn er tijdens de 
beoordeling van de aanwijzingsproce-
dure geen bezwaren ingediend, lopen 
er op dit moment ook geen procedures 
voor het zogenaamd ´afvoeren´ en is er 
geen melding bij de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed waaruit zou blij-
ken dat het object niet thuishoort op 
de lijst van rijksmonumenten.

Rijksvastgoedbedrijf
Sinds 2013 is de bunker Seyβ-Inquart 
ondergebracht bij de toenmalige 
Rijksvastgoeddienst met tot doel het 
object na de zomer 2018 in de open-
bare verkoop te zetten. Stichting WO2 
Sporen is verontrust over dit voorne-
men van de overheid. Wanneer het de-
finitieve besluit valt de bunker open-
baar te verkopen, is het onroerend 
historisch erfgoed verbonden aan de 
Tweede Wereldoorlog voorgoed verlo-
ren voor de Nederlandse Staat (lees: 
publiek). We maken in Nederland we-
derom dezelfde fouten die in de jaren 
na 1945 zijn gemaakt. Dit is duidelijk 
waarneembaar in de herinneringscen-
tra van Westerbork, Amersfoort en 
Vught. Wat is in deze herinneringscen-
tra nog tastbaar aanwezig van de ge-
bouwen uit ’40-‘45?

In het binnen- en buitenland is een toe-
nemende interesse merkbaar voor ge-
bouwen uit de tijd van de nationaal-so-
cialistische heerschappij over Europa. 
De Stichting WO2 Sporen zou graag 
zien dat de bunker van Seyβ-Inquart 
wordt ondergebracht bij de Vereniging 
Nationale Monumentenorganisatie 
(NMo). Deze organisatie is opgericht 
door, en met steun van de Rijksoverheid 
en heeft reeds 29 Rijksmonumenten in 
haar bezit . De NMo is gespecialiseerd 
in het onderhouden en behouden van 
zeer bijzonder cultureel erfgoed, dit  
door middel van een ´instandhoudings-
subsidie´. Daarmee zou de commando-
bunker Seyβ-Inquart een gepaste be-
stemming in lijn van de cultuur-
historische waarde kunnen krijgen bin-
nen het Benoordenhout en is het be-
houden voor de toekomstige generatie.

Stichting WO2 Sporen
Secretaris
Jeroen van Zijderveld
Tel: 06-53796452
www.wo2sporen.eu

Bouwtekening vertikale doorsnede

De Bunker anno nu
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Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat) 2593 BW Den Haag
Tel.: 070 - 383 82 75, Fax.: 070 - 381 46 37, www.decohomebriede.nl

SUPER AANBIEDING

20% KORTING
KORTING OP ALLE VERF

Actie is geldig t/m 30 september 2018

EXPERIENCE 
THE DIFFERENCE 

ENJOY THE RESULTS

Wassenaarseweg 31  
2596 CE Den Haag  

Telefoon +31 (0)70 3 249 249
Fax  +31 (0)70 3 244 002

E-mail  info@kimmel.nl
Internet  www.kimmel.nl

K O O P  E N  V E R K O O P    I    H U U R  E N  V E R H U U R    I    B E H E E R  E N  ( N W W I )  TA X AT I E S
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Buurthuis hdm in de lift
Cursus ‘Krachttraining ’ volgeboekt
In het Buurthuis hdm hebben zich, sinds 
de start drie jaar geleden, verschillende 
activiteiten ontplooid. Het jongste initia-
tief betreft een proef ‘Krachttraining 
voor Senioren’ in de zomermaanden van 
2018.  Aanleiding voor de cursus was 
het grote aantal valincidenten door tach-
tigers. Krachttraining met halters is een 
prima middel  om het uit balans raken 
sneller te doen herstellen. Voor dit expe-
riment, waarbij de hulp van Fysiofit 
Benoordenhout is ingeroepen,  hebben 
zich inmiddels 24 deelnemers gemeld.  
De eerste opzet  is door de grote belang-
stelling verruimd van twee naar vier 
groepen sporters.

Het doel blijft het stabiliseren van de 
weerstand in de spieren van armen en 
benen en zo mogelijk nog te verhogen 
d.m.v. het oefenen met halters.

Een bijna wetenschappelijk project
Een aardig bijverschijnsel van de extra 
toeloop is dat er nu sprake kan zijn  van 
een semiwetenschappelijk onderzoek. 
Een belangrijk criterium is al geldig. 
Ongeveer de helft van de seniorenspor-
ters van de maandag- en woensdagfit-
nessgroepen in het Buurthuis hdm 
doen mee aan dit experiment. Dat bete-
kent dat de testgroep even groot  en 
van dezelfde samenstelling is als de 
controlegroep, die niet deelneemt aan 

de krachttraining. Het verschil in resul-
taten kan meetbaar zijn als de cursus 
niet vijf woensdagen, maar langer zou 
duren, bijvoorbeeld twee jaar. 

Het betreft een interessant onderzoek 
voor de Afdeling Sportsupport van de 
gemeente Den Haag. Een positief resul-
taat zou al kunnen zijn wanneer er op 
den duur in onze wijk minder botbreu-
ken door valincidenten onder ouderen 
zouden ontstaan.

Krachttraining, goed voor senioren.
Afwisseling geeft  extra stimulans
Uit de grote bereidheid onder senioren 
mee te doen aan dit experiment valt 
nog een gegeven af te leiden. Ondanks 
de wekelijkse fitnesslessen, waarbij de 
vitaliteit in voldoende mate is gewaar-
borgd, ontstaat  behoefte aan afwisse-
ling om het lichaam te trainen. Het be-

tekent een nieuwe prikkel, die een 
extra stimulans geeft aan de bestaande 
fitnessprogramma’s. Werken met ge-
wichten is een zeer natuurlijke manier 
van bewegen die niet alleen de spieren 
ten goede komt, maar ook de gewrich-
ten in schouders en knieën.  Het kan 
ook betekenen dat de patronen bij de 
bestaande fitnesslessen  op een bewus-
tere manier worden ervaren. Het 
Buurthuis van de Toekomst komt met 
dit initiatief snel dichterbij. Het zit in 
de ‘lift’ om een term uit de krachtsport 
te gebruiken.
                          
Wijtze Bloksma, 
senior-sporter bij Buurthuis hdm
buurtparticipatie@hdmonline.nl

Zie ook achtergrondinformatie in num-
mer 3 van het Wijkblad Benoordenhout 
op pagina 17

Zaterdag 1 september 2018. Konink-
lijke Haagsche Cricket en Voetbalver-
eeniging voor oudere én daarna jon-
gere wijkbewoners!

Dit jaar vieren de Koninklijke HC en VV 
respectievelijk hun 140- en 135-jarig 
bestaan. De vereniging ligt midden in 

het Benoordenhout en wil graag deze 
bijzondere plek inzetten om haar jubi-
leum samen met de wijkgenoten te vie-
ren. In samenwerking met de wijkver-
eniging worden daarom op aanstaande 
zaterdag 1 september op De Diepput 
(Van Hogenhoucklaan 37) twee film-
voorstellingen afgespeeld op een groot 
LCD-scherm. De voorstellingen zullen - 
mits de weergoden het toelaten - plaats-
vinden op het hoofdveld, dus in de bui-
tenlucht. Bij slecht weer zal een 
alternatief georganiseerd worden. In de 
namiddag beginnen we met een voor-
stelling voor de oudere buurtbewoners: 
van circa 17.00 uur tot 19.00 uur. Daarna 
vindt voor de jongeren (12 tot en met 18 

jaar) nog een voorstelling plaats welke 
begint rond 20.00 uur tot ongeveer 
22.00 à 23.00 uur. Voor versnaperingen, 
drinken etcetera wordt gezorgd en het 
evenement is gratis toegankelijk.

Volg de Facebookpagina’s van de wijk-
vereniging (@WijkverenigingBenoorden-
hout) en de Koninklijke (@diepput) 
voor nieuws over dit unieke evenement 
of bezoek de website van de Koninklijke 
HC&VV voor informatie over het jubi-
leum zelf: www.konhcvv.nl/jubileum. 
Wij rekenen op een grote opkomst!

Openlucht bioscoop

Krachttraining, goed voor senioren
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 Hodie Mihi Cras Tibi
 Begrafenissen Crematies

est. 1934

Hodie Mihi, Cras Tibi
is gespecialiseerd in uitvaarten volgens persoonlijke wens. 

Uw wensen kunnen in ons archief worden vastgelegd. Wij bieden een uitvaartverzekering en 
beschikken over rouw- en ontvangkamers in de gehele regio ’s-Gravenhage.

www.hodiemihi.nl
Kantoor: Jan van Nassaustraat 110, ’s-Gravenhage

24 uur per dag bereikbaar: 070-3246651
Adv. 185 x 80 mm.indd   1 27-12-13   16:26

Zelfstandig en verzorgd wonen
Mooi kleinschalig woonzorgcentrum in Benoordenhout,  

Den Haag met ruime appartementen en verpleeggroepen.

Zelfstandig blijven wonen ook als u veel zorg nodig hebt? Dat kan in 
onze 35 appartementen met het zogenoemde Volledig Pakket Thuis. 
Dit pakket kunnen we sinds kort ook aanbieden aan ouderen die dichtbij 
ons woonzorgcentrum wonen.  
Voor ouderen die niet meer de regie over hun leven kunnen voeren, zijn er 
psychogeriatrische en somatische verpleegplaatsen in zeven kleinschalige 
woongroepen. U kunt gebruik maken van een gezellig restaurant en een 
zonnige tuin. Er zijn winkels en terrasjes op loopafstand. 

Voor meer informatie: 070 3143800
of de website: www.jbc-visserhuis.nl Parkeerplaatsen te huur in onze ondergrondse parkeergarage.P
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Zelf ook een bijdrage leveren aan het 
voorkomen van criminaliteit in onze 
mooie buurt? 

Op maandag 11 juni jl. vond in ‘t 
Benoordenhuis de eerste cursus 
´Observeren als een politieagent´ plaats.

Onder de bezielende leiding van 
Sander Schouten, inspecteur van poli-
tie, rechercheur en nog veel meer, wer-
den we in een snelkookpan van politie-
observaties meegevoerd. Zelf ben ik 
een dromer die haar eigen kinderen 
nog niet opmerkt als ze over straat 
gaan, maar dat gaat veranderen, heb ik 
mij voorgenomen.

Wist u dat dieven op zoek naar tom-
toms vooral letten op de vraag of ze op 
uw voorruit een afdruk van een zuig-
nap zien? Dat wijst op een tomtom en 
tomtoms worden meestal in het dash-
boardkastje of onder de stoel achterge-
laten en niet uit de auto meegenomen.

Op zoek naar het duurste model 
Porsche zonder ervoor te betalen? Zet 
een onopvallende auto met een web-
cam in de buurt van een Porsche. Dan 
weet je binnen de kortste keren waar 
de bestuurder woont. Vervolgens ga je 
met een soort scanner langs de voor-
deur lopen. Waarschijnlijk zitten de 
sleutels in een jaszak en hangt de jas 
dicht bij de deur. De afstand tussen de 

straat en de jas is dan kort genoeg om 
de signalen die de sleutel uitzendt op 
te vangen. En met die signalen kun je 
vervolgens zelf ook de Porsche openen 
en starten. 

Heb je het nieuwste model sloten op je 
deur gemonteerd en de heg van je 
voortuin flink hoog laten groeien? 
Weggegooid geld. Het duurt weliswaar 
flink langer om je deur open te krijgen, 
maar dat geeft niet, want de inbreker 
kan goed schuilen achter de heg en 
heeft dus alle tijd om de sloten met zijn 
inbrekersgereedschap te bewerken. 
Dit zijn slechts een paar voorbeelden 
van de lessen die wij van Sander 
Schouten en onze wijkagent Hans van 

der Linden hebben geleerd. Wilt u zelf 
ook anders leren kijken? In de herfst 
gaat de gemeente nog een cursus orga-
niseren. Alle wijkbewoners zijn van 
harte welkom, al zouden we met name 
hondenuitlaters willen oproepen: u 
wandelt regelmatig door de buurt, 
vaak hetzelfde rondje en daarmee bent 
u de ideale verlengde ogen en oren van 
de politie. 

Belangstelling: stuur een mailtje aan 
wapp@wvbn.nl.

Nog geen lid van een buurtpreventie 
app? Meld je aan bij wapp@wvbn.nl. 

Daniëlla Gidaly

Buurtpreventie

Tentoonstelling van Ingrid van Polen bij EY
Ongeveer drie keer per jaar organiseert 
het accountantskantoor EY, voorheen 
Ernst & Young, aan de Wassenaarseweg 
tentoonstellingen van verschillende 
kunstenaars. Tot een paar jaar geleden 
hingen de kunstwerken over alle ver-
diepingen van het interessante gebouw 
verspreid. De tentoonstelling is ook 
voor bewoners van het Benoordenhout 
te zien. Op 6 juni jl. vond de gastvrije 
opening van de solo-expositie van 
Ingrid van Polen plaats. Haar werken 
hangen uitsluitend op de begane grond.

Ingrid is van Amerikaanse origine en 
ze schildert in de figuratieve stijl. Haar 

onderwerpen vormen een serie van 
ambachtslieden uit het Statenkwartier, 
landschappen, passagiers in een trein 
en kinderen.

De titels van de schilderijen nodigen 
uit tot dialoog met het afgebeelde.

Ze fotografeert haar onderwerpen, 
maar bewerkt die zodanig dat de schil-
derijen geen kopieën van haar foto’s 
worden en ook meer perspectief 
krijgen.

Deze boeiende en gevarieerde tentoon-
stelling is tot 29 oktober a.s. te bekij-
ken of ga naar ingridvanpolen.com. 

Alexander en Frauke Heldring

BENOORDENHOUT 2018-4.indd   17 09-08-18   11:53



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT AUGUSTUS 201818

Jaap Grijmans en Elisabeth Dierckxsens 

Deskundig en vertrouwd

Voor particulieren
 Testament 

Levenstestament 
Huwelijkse voorwaarden

Nalatenschap  
Schenkingplan
Estate planning

Huis en hypotheek

Voor ondernemers
 Oprichting

Statutenwijziging 
Herstructering 

Aandelenoverdracht
Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Wij bieden u een 
goed advies bij: 

U bent van harte welkom! Bezuidenhoutseweg 237-239  
2594 AM ‘s-Gravenhage

T+31(0)70-262 92 67   F+31(0)70-262 92 67
www.gdnotaris.nl
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RB Roever Bouw
a  a  n  n  e  m  e  r   s  b  e  d  r  i  j  f

• Verbouwingen • Renovatie • Schilderwerk • Badkamers • Dakwerk • Timmerwerk • Installatiewerk • Tegelwerk • Stukadoorswerk • Onderhoud •

Roever Bouw BV.

Komeetweg 3
2516 AV Den Haag

T: 070-3468737 
F: 070-3455539

E: info@roeverbouw.nl
W: www.roeverbouw.nl

Gecertificeerd NEN-EN-ISO 9001:2015  VCA*2008/5.1

KENNIS, VAARDIGHEID EN COMMUNICATIE
Roever Bouw B.V. is een deskundig aannemersbedrijf voor verschillende bouw-
projecten. Wij zijn in staat werkzaamheden vakkundig in een korte tijd uit te voe-
ren. Onze opdrachtgevers zijn particulieren, verenigingen van eigenaren, woning-
bouwcoöperaties en de zakelijke markt

Word nu voor slechts € 12,50 per jaar 
lid van de Wijkvereniging Benoordenhout!
Uw bijdrage en steun zijn meer dan welkom.
Zoals meepraten en meedenken over belangrijke onderwerpen 
in de wijk, uitgenodigd worden voor bijzondere evenementen of 
zitting nemen in commissies of klankbordgroepen.

op reknr. NL34 INGB 0003 8044 27 tnv. Wijkvereniging Benoordenhout 
Mail uw naam en adres naar kroemer@kpnmail.nl en maak € 12,50 over
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Lezingen in het Benoordenhout
Maison Gaspard de Coligny
Op woensdag 26 september houdt 
Rochus de Jong een lezing over 
Suriname, waar hij enkele jaren werkte 
als luitenant-kolonel. De lezing begint 
om 15.30 uur en vindt plaats in de 
Salon van Maison Gaspard de Coligny, 
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 10. 
Aansluitend is er in Sans Soucis gele-
genheid om na te praten onder het 
genot van een hapje en een drankje. De 
kosten zijn € 4,-- (abonnees krijgen € 
1,-- korting), te betalen bij de ingang. 
Voor informatie en opgave kunt u con-
tact opnemen met de receptie van 
Gaspard, 070 – 3747200.

Mr L.E. Visserhuis, ´Dr Sam Bos´ 
zondagochtend lezingen
Iedere tweede zondag van de maand 
zijn er interessante lezingen aan te 
horen in het Mr L.E. Visserhuis, Theo 
Mann-Bouwmeesterlaan 75. Op 9 sep-
tember spreekt Corien Glaudemans 
over ´Joods erfgoed Den Haag´ en op 14 
oktober vertelt mevrouw Pauline 
Micheels u bij over Henriette Boas. 
Meer informatie krijgt u van mevrouw 
Rosette Heertje-Salomons, roti.254@
gmail.com.

Lezing Hans Jean Arp - dromen, 
beelden, gedichten
Wijkbewoner Hans van der Gaarden, 
alias Man van Taal, biedt met deze le-
zing een overzicht van het prachtige 
werk van Hans Jean Arp (1886-1966). 
We reizen door het leven van deze pio-
nier van de moderne kunst. We zullen 
zien hoe hij werkte in Zürich, in Parijs 
en in Locarno, hoe hij in zijn gedichten 
de waanzin van de tijd een weerwoord 
gaf en hoe hij zijn persoonlijke leed 
wist te sublimeren tot liefdevolle en 
geestige poëzie. We eindigen bij de 
sculptuur uit 1964 die in Mariahoeve 
staat: ‘Turen naar de horizon’.

Arp, geboren in Straatsburg, was beeld-
houwer én dichter. Hij schreef honder-
den gedichten in zowel het Duits als 
het Frans. Hij speelde met de woorden 
‘zoals een kind met zijn bouwstenen. Ik 
betast ze en buig ze om, alsof het sculp-
turen zijn.’ 

In zowel zijn sculpturen als zijn gedich-
ten vloeien de vormen in elkaar over; 
het ene woord roept het andere op, de 
ene curve de andere. Arp was in 1916 
medeoprichter van het Dadaïsme, een 
kunststroming die zich verzette tegen 
de gevestigde orde. Zijn vormen zijn 
vloeiend, zijn gedichten geestig, maar 
ze hebben een rebelse ondertoon.

Dromen zijn voor Arp de belangrijkste 
inspiratiebron. Alle kunstenaars zijn 
dromers volgens hem. Hij gaf zijn sculp-
turen vaak droomachtige namen, zoals 
‘Wolkenherder’ of ‘Hoofd met drie on-
aangename objecten’ of ‘Droomdier’. 
Over die sculpturen schreef hij dan 
weer fantastische vrije teksten, waarin 
de gebeurtenissen zich voltrekken vol-
gens de logica van dromen.

Hans van der Gaarden is Man van Taal. 
Hij schrijft blogs en geeft lezingen en 
rondleidingen over kunst, waarin de 
beleving van kunst voorop staat. Wilt u 
meer weten over Man van Taal en zijn 
fascinatie voor Hans Arp, bezoek dan 
de website www.manvantaal.com. Hier 
vindt u ook de vele blogs over Arp die 
een tipje van de sluier oplichten van de 
lezing ‘Hans Jean Arp  - dromen, beel-
den, gedichten’. 

16 september 2018
Taveerne van Pulchri Studio, Lange 
Voorhout 15, 2514 EA Den Haag
Aanvang: 14.00 uur
Zaal open: 13.45 uur
Entree: €15,
Pulchri-leden: €12,50
Reserveren: hans@manvantaal.com

1964 Scrutant (3)
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Maandag  Gesloten
Dinsdag  08.30 - 17.00 uur
Woensdag  08.30 - 17.00 uur
Donderdag  08.30 - 20.00 uur
Vrijdag  08.30 - 17.00 uur
Zaterdag  08.00 - 16.00 uur
Zondag  Gesloten

Weissenbruchstraat 62 
2596 GA  Den Haag 
Tel. 070 - 324 37 31

• Online reserveren: www.martinhair.nl
• Op donderdag geopend tot 20.00 uur

Wij zijn een modern, breed georiënteerd gezondheidscentrum. 
Optimaliseer uw fysieke en mentale fitheid met onze unieke 

formule voor u op maat gemaakt!

Breitnerlaan 243-245 • 2596 GZ Den Haag • 070-3698828
info@corpusmens.nl • www.corpusmens.nl

Wat doen wij voor u?
Fysiotherapie
Fysio fitness
Personal training
Massage

Ortomoleculair voedingsadvies
Coaching
Pilates
Yoga

 
 
 
 
 
Naast mijn professionele dienstverlening bied 
ik u wat zo belangrijk is op het moment van 
het laatste afscheid: betrokkenheid, kwaliteit 
en rust. Ook als u elders bent verzekerd. 
 
Daarnaast help ik u graag bij  
de registratie van uw  
uitvaartwensen. 
 
Madeleine Overhoff-Cohen Tervaert  
070–205 56 34/06-23 26 32 46 
info@papillonuitvaartverzorging.nl 
www.papillonuitvaartverzorging.nl 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAVING A 
DOGGY 

DAY

Uitlaat- en verzorgingsservice
Dog walker and caretaker of your pet(s)

Sasha ter Haar
+31 (0)6 24 43 50 92
havingadoggyday@hotmail.com
www.havingadoggyday.com

Gezondheidswinkel Ros Van Hoytemastraat 74
2596 ET Den Haag tel. (070) 41 26 881

Voor al uw gezondheidsprodukten, zoals:
• natuurvoeding, noten, zuidvruchten
• dieetvoeding (voor o.a. glutenvrij)
• homeopathie, vitamines, mineralen & voedingssupplementen
• natuurlijke cosmetica en lichaamsverzorgingsartikelen
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Op zoek naar nieuwe vrijwilligers in het Jacobshospice!

Een bezoek aan het Jacobshospice 
maakt indruk, al was het in mijn geval 
de reden om een artikel te kunnen 
schrijven in het wijkblad. Natuurlijk, 
we hebben allemaal wel eens gehoord 
van een hospice en ook dat er één in 
Den Haag staat. Maar wat gebeurt daar 
nu? Voel je je echt zo welkom zoals je 
vaak hoort? En kan dat wel, je in die 
leefwereld verdiepen of je misschien 
wel willen aanmelden als vrijwilliger?

Het Jacobshospice is in 1999 opgezet 
door een huisarts die in een verzor-
gingshuis aan de Van Limburg 
Stirumstraat twee kamers vasthield 
waar mensen op een waardige manier 
konden sterven. Hij werd daarbij ge-
holpen door vrijwilligers die de gasten 
verwenden en zorgden dat het ook de 
familie aan niets ontbrak. Vier jaar 
later werd een groot pand aan de 
Koningin Emmakade aangekocht; hier 
zijn zes gastenkamers, een mooie tuin 
met grote eetkamer en keuken, een 
stilteruimte en nog wat meer kamers. 

Hoe gaat het in zijn werk? Voor de pa-
tiënten die door het ziekenhuis of de 
huisarts doorverwezen worden naar het 
hospice is een mooie kamer gereser-
veerd, met extra bedbank voor familie 
en een grote badkamer. In het huis is al-
tijd een verpleegkundige aanwezig. 
Daarnaast zijn er vele vrijwilligers die 
aan bed de verpleegkundigen onder-
steunen. Zij kunnen de gasten haptono-
misch uit het bed tillen, in overleg met 
de gast wordt er gedoucht of op het bed 
gewassen, er wordt veel gepraat en ge-
luisterd en er kan worden voorgelezen. 
In de huiskamer is ruimte voor gesprek, 
tussen de vrijwilligers en gasten of juist 
met de familie erbij. Vrijwilligers onder-
houden ook de tuin, doen boodschap-
pen, koken maaltijden, verzorgen het zo-
genaamde JacobsJournaal (de nieuws-
brief) en hebben veel plezier met elkaar. 
Kortom: zij doen alles om het de gast (en 
de omringende familie) het zo aange-
naam mogelijk te maken.  De vrijwilli-
gers ervaren het als belangrijk om dat 
wat je meemaakt aan bed, of hoort van 
de gasten, met elkaar te delen. Het zijn 
intense uren en erover praten helpt in 
de verwerking Ik heb wat reacties van 
vrijwilligers opgeschreven. ´Je gaat als 
vrijwilliger bij iemand z´n leven in´, ´je 
komt heel dicht bij andere mensen op 

momenten dat het er echt toe doet´, ´het 
hospice is een warm bad´ en ´´t went 
nooit om hier te werken! ´. 

Het zijn van vrijwilliger is niet aan een 
leeftijd gebonden; op dit moment is de 
leeftijdsopbouw tussen de 17 en 86 jaar! 
Een dienst duurt vier uur; in het alge-
meen doe je twee diensten per week. 
Het is een hechte groep van vrijwilligers 
die elkaar opvangt bij moeilijke gebeur-
tenissen. Er heerst aldus een sfeer van 
binding met elkaar, van onderlinge ‘com-
petitie’ is in het geheel geen sprake. Bij 
het Jacobshospice werken ook vrijwilli-
gers uit het Benoordenhout. Alles doen 
om de gast (en de omringende familie) 
het zo aangenaam mogelijk te maken. 

Het Jacobshospice kan het goede werk 
doen door gelden die binnenkomen via 
subsidies, donaties, fondsen en spon-
soren. De Stichting Vrienden van het 
Jacobshospice ondersteunt dit alles. 

Meer informatie?
Jacobshospice, Koningin Emmakade 
160, Den Haag. Telefoon 070 308 1081, 
e-mail info@jacobshospice.nl, website: 
jacobshospice.nl. 

Willemien de Vlieger-Moll

Boshuis Middin

Beste Buurtbewoners,

Graag willen wij ons voorstellen!

Middin is recent een activiteitencen-
trum gestart in woonlocatie Boshuis op 
de Benoordenhoutseweg 44. Daar bie-
den wij mensen met een matig tot licht 
verstandelijke beperking een zinvolle 
dagbesteding. Samen met onze cliën-
ten ondernemen wij activiteiten zoals 

houtbewerking, het onderhouden van 
de tuin en het verzorgen van onze ko-
nijnen en parkieten. Wij kunnen onze 
diensten op vrijwillige basis aanbieden 
wanneer u extra hulp nodig heeft bij fy-
sieke werkzaamheden. 

Heeft u vragen, bel 06 183 46 543 of 
mail ACBoshuis@middin.nl met Robbert 
of Natascha. AC Boshuis is bereikbaar op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
tussen 09.30 en 15.00 uur. U bent van 
harte welkom een keer te komen kijken 
en een kopje koffie of thee met ons te 
drinken.

Middin biedt met 3.000 medewerkers 
ondersteuning, begeleiding, behande-
ling en zorg aan ongeveer 5.000 men-
sen met een verstandelijke, lichame-

lijke of meervoudige beperking, en aan 
mensen met niet-aangeboren hersen-
letsel of een beperking door ouderdom.

Middin heeft een uitgebreid diensten-
pakket en ondersteunt gezinnen, kin-
deren, jongeren, volwassenen en oude-
ren op maat. Midden in de wijk, in de 
directe omgeving van de cliënt. Middin 
is werkzaam in Zuid-Holland, onder 
andere in Den Haag, Rotterdam en 
Zoetermeer.
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VOOR EEN MOOIE UITVAART MET 
AANDACHT VOOR 

PERSOONLIJKE WENSEN

ALEXANDRA REMPT – MACKAY

070 - 22104 57
INFO@MACKAYENCO.NL

GENTSESTRAAT 103
WWW.MACKAYENCO.NL

VOOR EEN MOOIE UITVAART MET 
AANDACHT VOOR 

PERSOONLIJKE WENSEN

ALEXANDRA REMPT – MACKAY

070 - 22104 57
INFO@MACKAYENCO.NL

GENTSESTRAAT 103
WWW.MACKAYENCO.NL

VOOR EEN MOOIE UITVAART MET 
AANDACHT VOOR 

PERSOONLIJKE WENSEN

ALEXANDRA REMPT – MACKAY

070 - 22104 57
INFO@MACKAYENCO.NL

GENTSESTRAAT 103
WWW.MACKAYENCO.NL

Wereldwinkel Scheveningen
De fairtrade cadeauwinkel

Stevinstraat 149
2587 ED Den Haag
tel: 070-3060851

www.wereldwinkelscheveningen.nl
facebook.com/wereldwinkelscheveningen

Elk product is met zorg en volgens eerlijke handelscriteria ingekocht

Tegen inlevering van 

deze advertentie 

10% korting 

op non-food artikelen
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Professionele en resultaatgerichte huiswerkbegeleiding 
voor leerlingen binnen het voortgezet onderwijs

Persoonlijke coaching

Bijles in alle vakken

Examentraining / rekentoetstraining

Cursus tekstbegrip (ook voor brugklassers)

Planning- en organisatietraining

Extra aandacht / kleine groepjes

Open contact met ouders

Iedere leerling een vaste, betrokken begeleider

Rustige leeromgeving

begeleiding alvanaf 2 middagen
per week

Ook op zondag 
open

 

bijles mogelijkvoor alle vakken,ook voor M&O,
economie
en Latijn

 

Nassau  Bijles en Huiswerkbegeleiding
in 10 punten

BIJLES & HUISWERKBEGELEIDING

Alles goed geregeld, gewoon bij u om de hoek.

Van Bylandthuis
Benoordenhoutseweg 46
2596 BC  Den Haag

T   070 219 09 09
E   info@maaldrinknotarissen.nl
W  www.maaldrinknotarissen.nl
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Feel Fit Man al twee jaar een succes!

De mannen van Feel Fit Man maandag (Ab, Hans, Jan, Mark, Boudewijn, Ard ontbreken om uiteenlopende redenen), vlnr rij 1 vanaf boven, Fred, Adriaan, 
trainer Andreas,  Thomas;  rij 2: Wouter, Adriaan, Rom, Robert; rij 3: Fons, Karel, Delio, Jeroen, Alfred; liggend: Joep (uit Bezuidenhout)

Benoordenhout - Feel Fit Man is de be-
trekkelijk nieuwe loot aan de ‘vereni-
gingsstam’ van Feel Fit, dat onder lei-
ding van Magda Oord al weer jarenlang 
de thuisbasis heeft op Tennispark WW 
aan de Van Hogenhoucklaan in ons 
Benoordenhout. 

Van één les in de week staan er onder 
leiding van trainer Andreas Naber (70) 
al weer twee lesuren op het lesrooster. 
De reden: de rek-, strek- en conditieles-
sen voor de zestigers, zeventigers en 
soms zelfs tachtigers zijn een succes. 
Of om het met de woorden van deelne-
mer en historicus Adriaan in ‘t Groen te 
zeggen: ‘,Ik heb mijn hele leven een 
hekel gehad aan sport, maar deze les-
sen zijn inspirerend en leiden tot goed 
resultaat. Ik kijk er elke maandag en 
donderdag naar uit.’ Achtergrond van 
het positivisme van zestiger Adriaan is 

ook dat hij in combinatie met beter en 
gezonder eten zijn diabetes 2 naar de 
geschiedenisboeken kon verwijzen.

Feel Fit Man is onderdeel van sport-
school Feel Fit, die al ruim 26 jaar via 
vele soorten lessen (Pilates, Bodyshape, 
Stretching, Zumba&Shape, BBB) met de 
instructrices Inger, Olga, Femke, Marja, 
Valerie en Magda op verschillende 
dagen vooral vrouwen trekt in de sport-
zaal van het tennispark. Toen ruim 
twee jaar terug Feel Fit Man begon met 
een les van vijf kwartier op de maandag 
(11.45-13.00 uur) was dat zo’n succes 
dat trainer Andreas Naber in overleg 
met eigenares Magda besloot ook op de 
donderdag (zelfde tijden) een tweede 
les te beginnen. 

Ook hier werkt  nu een groep mannen 
met veel animo aan lenigheid, conditie 

en balans. Oud-diplomaat Fons 
Hennekens zegt hierover: ‘Het is een 
intensieve conditietraining met op de 
achtergrond mooie, klassieke muziek 
naar keuze van de Feel Fitters. 
Daarnaast volg ik ook een les pilates bij 
Valerie. Al met al heb ik nu dankzij Feel 
Fit een goede conditie.’

De lessen van Feel Fit Man voltrekken 
zich in een gezellige sfeer met kame-
raadschap, humor en  veel wisselende 
oefeningen. De jongste man is 63 jaar. 
De oudste man is 81 jaar (nestor Alfred 
Kellermann).

Wie een gratis proefles wil volgen, is 
welkom. Voor aanmeldingen of meer 
informatie: www.feelfitdenhaag.nl  of 
Magda Oord, 06- 53685547, mailen 
kan ook via: magdaoord@kpnmail.nl.
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3587969

 RN
Gespecialiseerd in: 
* Politoeren
* Leer inleggen
* Draai- en snijwerk

Sumatrastraat 266a 2585 CX  Den Haag
Tel.: 070 - 3587969

email: woudenbergvandenheuvel@ziggo.nl
info@restauratieoplocatie.nl 
www.restauratieoplocatie.nl

Alexander Gogelweg 32
2517 JJ  Den Haag

T (070) 35 88 000
F (070) 35 88 707

E notaris@matzingereversdijk.nl
I www.matzinger .nl

43618_advertentie_90x80.indd   1 11-12-2008   13:19:01

eversdijk

Nieuwe Uitleg 37
2514 BR ’s-Gravenhage
06 51 32 75 27
info@gravex.nl
www.gravex.nl

Beheer - Registergoederen - Fiscale adviezen

AUTOBOXEN
VAN AKENSTRAAT
UITSLUITEND VOOR STALLING OF OPSLAG

T E  H U U R

OPEN DAGEN

Door vele profeten zijn 'latere dagen' voorspeld waarin
enerzijds het materialisme hoogtij  zou vieren maar waarin
ook een gezalfde zou worden gezonden om de mensheid
te redden van de ondergang. Mohammed (vrede zij met
hem)  voorspelde deze  tijd  tot  in detail. Gog en Magog,
materialistische volkeren die bij alles gebruik maken van
vuur, zouden onheil stichten op aarde, terwijl de moslims
geen enkel vers uit de Koran meer zouden begrijpen. In die
omstandigheden zou deze gezalfde de enige uitweg zijn. 
De Ahmadiyya Moslim Djamaat nodigt u uit kennis te maken
met de Messias: zijn leer van gebed en vergeving, en zijn
inmiddels wereldwijde gemeenschap van vrede

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Liefde voor iedereen, Haat voor niemand.

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap | Mobarak Moskee
Oosduinlaan 79 | 2596JJ |Den Haag | T: 070-3245902

Alislam.org | Islamnu.nl

- Zondag 26 augustus       | 16:00 - 18:00
- Zondag 30 september    | 16:00 - 18:00

 

Kin San Tai Chi  
Open Dag en proeflessen!

- Chinese bewegingskunst voor jong en oud -

Den Haag/Benoordenhout 
Gymzaal Maerlant Lyceum, achteringang Neuhuyskade 

Loop binnen bij de gratis 

Open Dag op zaterdag 15 sept 
14.00-17.00 uur 

Of kom naar een gratis 

proefles op 
Woensdag 12 of 19 sept 

19.00-20.00 uur 

Ook lessen in Wassenaar, zie 

www.kinsantaichi.nl 
Aanmelden hoeft niet, mag wel: Hanneke Verduyn, 

tel. 06 44570694/e-mail: j.m.verduyn@planet.nl 

BENOORDENHOUT 2018-4.indd   24 09-08-18   11:53



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT AUGUSTUS 201825

Duurzaamheid leeft in het Benoordenhout!
Begin april tot en met eind juni jl. is in 
het stadsdeel Haagse Hout een be-
knopte vragenlijst uitgezet over duur-
zaam wonen. De respons hierop vanuit 
het Benoordenhout was indrukwek-
kend. In totaal hebben 413 wijkgeno-
ten gereageerd. Dat was meer dan de 
helft (55%) van alle ingevulde vragen-
lijsten. Dat verdient een compliment en 
daar is de initiatiefgroep Duursaam 
Benoordenhout ontzettend trots op.

In dit artikel laten we u weten wat de 
respondenten uit het Benoordenhout 
geantwoord hebben. Dat doen we aan 
de hand van de vier thema’s die ook te-
rugkwamen in de vragenlijst: (1) hui-
dige woonsituatie, (2) duurzaam 
wonen, (3) de plannen van het kabinet 
en de gemeente en (4) achtergrond-
kenmerken. We kunnen daarbij alleen 
nog terugkoppelen wat er geantwoord 
is op de zogenaamde ‘gesloten’ vragen. 
Dat zijn de vragen waarop mensen uit 
een paar vaste categorieën moeten kie-
zen. De vragen waar mensen zelf iets 
konden invullen (de zogenaamde 
‘open’ vragen) worden op dit moment 
nog geanalyseerd. Wat zeggen de eer-
ste bevindingen:

Achtergrondkenmerken: 
iedereen is vertegenwoordigd, 
maar vooral de 65-plussers 
Iets meer dan de helft van de wijkgeno-
ten die de vragenlijst heeft ingevuld is 
boven de 65 jaar (56%). Bijna drie-
kwart woont alleen of samen met een 
partner, maar zonder kinderen. Het 
aantal mannen en vrouwen dat gerea-
geerd heeft, is nagenoeg gelijk.

Huidige woonsituatie: 
overwegend koophuizen die 
voor 1940 zijn gebouwd
Vrijwel alle respondenten hebben een 
koophuis (96%). Bijna de helft woont 
in een gezinswoning (45%) of in een 
appartement/ portiek (48%). Bijna 
tweederde van alle huizen is voor 1940 
gebouwd (64%) en bijna de helft maakt 
onderdeel uit van een vereniging van 
eigenaren (VvE) (48%).

Duurzaam wonen: wordt belangrijk 
gevonden en wijkgenoten hebben al 
het nodige gedaan
Ruim driekwart (77%) van de wijkge-
noten die de vragenlijst hebben inge-
vuld, vindt het redelijk tot heel belang-
rijk om de woning duurzaam te maken. 
Ruim de helft weet ook hoe ze dat 
moeten aanpakken (57%). En twee op 
de vijf respondenten (41%) is het 
(enigszins) eens met de stelling dat 
‘mensen in de buurt energiezuinig 
wonen belangrijk vinden’. 

Maatregelen die de meeste wijkgeno-
ten al hebben genomen zijn: dubbel-
glas, isolatie en LED-lampen (zie af-
beelding). Het aantal maatregelen dat 
wijkgenoten voornemens zijn om de 
komende vijf jaar te nemen, is minder. 
Het hoogste scoort de categorie: ‘geen 
maatregelen’, gevolgd door ‘anders’ en 
‘zonnepanelen’ (zie afbeelding). Wat 
wijkgenoten nodig hebben om een vol-
gende stap in het duurzaam maken van 
hun huis nodig hebben, varieert. De 
meeste wijkgenoten geven aan: in-
stemming van anderen, financiële mid-
delen en informatie.

De plannen van het kabinet en de 
gemeente: steun voor de plannen en 
behoefte aan informatie 
De helft van de wijkgenoten vindt het 
een goed plan van het kabinet dat we 
op termijn van het aardgas af gaan 
(51%) en is op de hoogte van de ambi-
tie van de gemeente Den Haag om in 
2040 een klimaatneutrale stad te wor-
den, zonder aardgas (52%). Nog niet ie-
dereen is er daarentegen van overtuigd 
dat het daadwerkelijk zover komt. Eén 
op de drie wijkgenoten (33%) was het 
namelijk (enigszins) eens met de vol-

gende stelling: ’ik geloof niet dat we 
van het aardgas af gaan’. 

Een kwart van de respondenten in 
onze buurt is op de hoogte van de ge-
meente over vijf jaar voor iedere wijk 
een energieplan wil opstellen. Vrijwel 
alle respondenten willen op de hoogte 
gehouden worden over het opstellen 
van dit energieplan (91%). Voorts 
heeft vier op de vijf respondenten heeft 
interesse als er een collectief project 
wordt opgezet in het Benoordenhout.

Hoe nu verder: 
gaan we stap voor stap samen 
met wijkgenoten mee aan de slag
De initiatiefgroep Duursaam Benoorden-
hout gaat verder met het analyseren van 
de uitkomsten. Deze bevatten nog veel 
meer waardevolle informatie die van 
toegevoegde waarde kan zijn voor het 
vervolgtraject. De initiatiefgroep is van 
plan om in het vierde kwartaal van 2018 
een tweede bijeenkomst te organiseren. 
Tijdens die bijeenkomst willen we con-
creter worden over wat we samen met 
de wijk kunnen oppakken. Een belang-
rijk element daarin zal het energieplan 
zijn voor de wijk. U heeft immers niet 
voor niets geantwoord dat u hierover 
geïnformeerd wilt blijven worden. Daar 
gaan we stapje voor stapje samen met u 
voor zorgen. Doet u mee?

Nog nieuwsgierig naar de uitkomsten 
van de eerste bijeenkomst? Lees het 
verslag op de website van Duursaam 
Benoordenhout.

Elisabet Molenaar
Josee van Eijndhoven
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Huh, hoezo verborgen?, hoor ik u den-
ken. We weten toch allemaal dat er in 
het meer dan 150 jaar oude, maar 
springlevende Bronovo Ziekenhuis 
heel wat kinderen, waaronder prinsen 
en prinsessen, ter wereld kwamen? ‘Bij 
ons om de hoek’ zijn maar liefst negen 
kleinkinderen van prinses Beatrix ge-
boren. Negen? Jazeker, negen! We zijn 
stiekem trots op Maddy Smeets en haar 
vakbekwame collega’s die zoveel moe-
ders bijstonden. En om een misver-
stand voor te zijn: niet alleen 
Oranjemoeders baren prinsen en prin-
sessen, dat doen natuurlijk álle moe-
ders! Maar op de kraamkamers van het 
Bronovo doel ik niet. 

Verborgen kraamkamers 
Wie wandelt door Clingendael en 
Oosterbeek komt erlangs. Bescheiden 
bordjes geven de ingang aan: het Gravin 
van Bylandt- en het Henk van 
Dongenreservaat. Het zijn twee van de 
twaalf  vogelrustgebieden die worden 
beheerd door de Haagse Vogel-
bescherming. Het betreft een samen-
werking met de gemeente Den Haag die 
teruggaat tot december 1927 toen de 
raad instemde met het voorstel om de 
gemeentekwekerij aan de Laan van 
Poot te bestemmen als vogelreservaat. 
Dat vogelrustgebied – de dr. Abraham 
Schierbeektuin – vierde vorig jaar zijn 
90-jarig bestaan en is een waar lust-
oord voor vogels. Midden in onze par-
ken liggen ze, die vogelrustgebieden. 
Solide omheind om verstoring door 
honden, katten en niet te vergeten onze 
lieve jeugd tegen te gaan. De grond-
broeders zijn blij met de hekken. De be-
planting van de rustgebieden is gericht 
op het bieden van veilige, aantrekke-
lijke nestgelegenheid. Esthetiek speelt 
geen rol. Rust staat hoog in het vaandel 
en dus wordt onderhoudswerk alleen in 
de herfst- en wintermaanden gedaan. 

Gravin van Bylandt 
Het Van Bylandt reservaat ligt in 
Clingendael vlak bij de doorgang naar 
Oosterbeek en meet ca. 100 x 60 m. Met 
zijn 6000 m² is dat dus een fractie van 
de 750.000 m² die Clingendael omvat. 

In dit in 1973 ingerichte reservaat von-
den we eens zeven territoria van de 
zwartkop. Een ongekende dichtheid, 
want in de rest van Clingendael – de 
niet-omheinde 744.000 m2 dus – broed-
den in hetzelfde jaar ook zeven paar! 

Productiecentra in het park 
De vogelrustgebieden zijn productie-
centra én kraamkamers voor jonge vo-
gels. Denk niet dat er achter die hekken 
allerlei vogels voorkomen die elders in 
het park niet te zien zijn. Het is een af-
gesloten stukje van één en hetzelfde 
park. Wel is de soortendichtheid er 
groter en het groen dichter. De vogels 
groeien er beschermd op, vliegen uit 
en verrijken zo de vogelstand in de om-
liggende bossen, parken, plantsoenen 
en woonwijken. Eigenlijk een beetje 
zoals sommige Benoordenhouters 
tegen de functie van onze wijk in de 
wereld aankijken… 

Het Henk van Dongenreservaatin 
Oosterbeek 
Net over het fietspad en de brug tussen 
Clingendael en Oosterbeek zie je links 

een bunker. Iets verder, aan de kant 
van de tankgracht, ligt het Henk van 
Dongenreservaat. De naamgever was 
vlak na de oorlog de oprichter van de 
Vogelwacht en dé motor achter de 
groei van het aantal Haagse vogelrust-
gebieden. Een ware lobbyist voor de 
belangen van de vogels. Het Van 
Dongenreservaat is ingericht in 1971 
en meet ongeveer 40 x 80 m. Het  wordt 
al jarenlang beheerd door Boudewijn 
Schreiner die, samen met Ingrid 
Megens, ook verantwoordelijk is voor 
het Van Bylandtreservaat. Hoog tijd om 
Boudewijn zelf aan het woord te laten. 

‘In 2017 waren de laatste weken van 
januari bitterkoud. Om de vogels bij ge-
brek aan sneeuw toch van vocht te 
voorzien hebben we ijs fijngehakt. Een 
grote bonte specht viel ten prooi aan 
een sperwer of havik, dat kon ik zien 
aan de plukresten. Om de vogelstand in 
het reservaat eens vanuit het park te 
bekijken, ben ik in het voorjaar een 
tijdje op een bankje buiten het Van 
Bylandtreservaat gaan zitten. Ik had er 
een prachtig zicht op de plas-dras-

Buurtvogels
Verborgen kraamkamers in het Benoordenhout… 

Ingang Gravin van Bylandt reservaat
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oever. Tot mijn verbazing zag ik op 3 
april een waterral die de oever af-
struinde. Nauwlettend hield deze 
schuwe vogel de omgeving in de gaten. 
Bij het minste of geringste schoot hij 
het reservaat in, om even later zijn 
speurtocht weer voort te zetten. Op 5 
mei werd ik bij binnenkomst verrast 
door een bosuil die wegvloog in de 
richting van de uilenkast. Aan de ma-
nier van vliegen leek het om een jonge 
vogel te gaan. Op 6 november trof ik de 
eerste houtsnip aan die op doortrek 
het reservaat weer had weten te 
vinden.’

En hoe was vogeljaar 2017 in het 
Van Dongen vogelrustgebied?  
Vanwege een flink pak sneeuw in fe-
bruari kreeg ik een goede indruk van 
de aanwezigheid en het gedrag van ‘be-
zoekers’ van het reservaat. De route 
van een vos was goed te zien door de 
sporen in de sneeuw te volgen. Hij was 
netjes op de paadjes gebleven en had, 
zoals te verwachten viel, uitgebreid in-
teresse getoond voor de voederplek-
ken. Veel vogels, maar ook muizen en 
een rat lieten hun pootafdrukken ach-
ter in de sneeuw. Op 16 maart zong de 
eerste tjiftjaf en een fuut toonde inte-
resse voor een omgewaaide es die van-
uit het reservaat in de tankgracht was 
gevallen. In de wirwar van takken kon-
den de fuut, een waterhoen en een 
meerkoet hun nest aan de takken ver-
ankeren. De mooie grote kluit die op de 
oever was blijven liggen, werd snel 
door een winterkoning als nestplaats 
in gebruik genomen. Er werden  mid-
den in het broedseizoen, dat loopt van 
15 maart tot 15 juli, al voorbereidingen 
getroffen om de doorgang voor kano’s 
vrij te maken. Via mijn contacten met 
de gemeente kon ik op het nippertje 
voorkomen dat de stam uit het water 
zou worden gehaald terwijl de water-
vogels nog zaten te broeden. De tank-
gracht langs het reservaat was in juni 
ook in trek bij een paartje krooneen-
den. Ook zag ik de rosse stekelstaart, 
een eendensoort die waarschijnlijk is 
ontsnapt uit een watervogelcollectie. Je 
ziet ze hier steeds vaker, maar hij hoort 
eigenlijk thuis in Amerika. Op 13 okto-
ber liet de prachtige appelvink zich 
zien. In oktober zagen we ook veel ko-
perwieken op doortrek. Soms zag ik er 

wel zeven tegelijk die aan het badderen 
waren in het poeltje. In die periode lie-
ten ook goudhaantjes en vuurgoud-
haantjes zich dagelijks zien.’ 

Oranje en groene kraamkamers  
Sara Katharina de Bronovo was in 1865 
één van de oprichtsters van de 's 
Gravenhaagsche Diaconessen-Inrichting 
aan de Kazernestraat. Ze werd er de eer-
ste directrice. In 1879 werd een nieuw, 
groot gebouw aan de Laan van 
Meerdervoort gerealiseerd. Het zieken-
huis kreeg haar naam. Vijftig jaar later, 
in 1929, verhuisde het Bronovo zieken-
huis naar het Benoordenhout. 

In  deze aflevering van buurtvogels 
ging het over oranje én groene kraam-
kamers. En over de de Bronovo’s van 
de Haagse vogelwereld: Henk van 
Dongen, Frederik Hoogerhoud, Jaap 
van der Veen, Ingrid Megens en 
Boudewijn Schreiner. 

Foeke Zeilstra
Foto’s Boudewijn Schreiner, HVB

Voor wie meer wil 
Foto’s en beschrijvingen van de in dit 
verhaaltje voorkomende soorten zijn te 
vinden op www.vogelvisie.nl. Het zeer 
leesbare inventarisatierapport ‘Vogels 
in en om Den Haag 2017’ staat op 
www.haagsevogels.nl. 

Fuut met jongen op de rug 

Badderende specht in reservaat 
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Met passende zorg, langer
zelfstandig en thuis bij Oldael

Zorggroep Oldael beheert twee woonzorgcentra 
in goede wijken in Den Haag, met ruime apparte-
menten, een eigen keuken en begeleiding, zorg 
en verpleging op maat. U bent van harte welkom 
voor een rond leiding in Aelbrecht van Beijeren 
(Benoordenhout) en Oldeslo (Duttendel).

Bel voor een afspraak of meer informatie met 
onze cliëntadviseur op 070 - 530 05 08

www.oldael.nl

Is uw nalatenschap in orde?
verkenning, planning, vastlegging en uitvoering

Ylva Swartling
RegisterExecuteur

A   Buurtweg 169
      2244BJ Wassenaar
T    +31 (0)6 34 39 32 88 

E    ylva@ylvaswartling.nl
W   www.ylvaswartling.nl

makelaars & taxateurs

uw huis, onze zorg!

+31 (0)70 34 74 433
www.svdmakelaars.nl
info@svdmakelaars.nl

Bezuidenhoutseweg 110A 
2594 AZ, Den Haag

Steenks & van Deelen - advertentie 185 x 80.indd   3 03-01-17   11:06

telefoon 06 37 27 57 77
www.susannesluytermanvanloo.nl

usanne Sluyterman van Loo
                          Uitvaartbegeleiding
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Jean Cavaliers opstand 
in de Cevennen
Het blijft een mooie manier, zelf wo-
nend in het Benoordenhout, om andere 
auteurs uit deze wijk te kunnen ont-
moeten en over hen te schrijven. Soms 
ken je iemand al, van lang geleden of 
wordt het een nieuwe kennismaking. 
Een gesprek kan enorm inspireren, 
beide kanten op. 

Dat had ik ook bij Louise van Wassenaer-
Wiarda. Voor mij was zij de moeder van 
kinderen die, net zoals ik, ook naar het 
Nederlands Lyceum gingen. Verder ging 
het niet, al blijf je op de hoogte door de 
advertenties die bij de familieberichten 
staan. Via de uitgever werd ik op het 
spoor van Louise gezet, met de medede-
ling dat zij een boek heeft geschreven! 

Voor Louise begon het onderzoek met 
het lezen van een brief die een verre 
voorvader, Arent van Wassenaer, 
stuurde aan zijn schoonvader Willem 
Bentinck. Arent vertelde daarin van zijn 
ontmoeting met Jean Cavalier, een 
Franse oorlogsheld, die in 1702 als 
Hugenoot, in opstand kwam tegen de 
katholieke koning Lodewijk XIV. Een ab-
soluut onbekende held (in Nederland 
dan) die de katholieke Franse koning be-
vocht, daarna naar het veilige Holland 
vluchtte en vervolgens in Den Haag de 
bloemetjes buiten zette. De tweede 
hoofdpersoon is Anne-Marguerite 
Dunoyer die met haar dochters vluchtte 

uit het ook voor haar onveilige Frankrijk 
en zich verschool in Den Haag. Hoewel 

verschuilen? Geestdriftig zocht zij aan-
sluiting bij de beau monde, door lid te 
worden van de Waalse kerk en haar 
dochters aan een goede partij proberen 
uit te huwelijken. De resultaten waren 
niet geheel naar haar zin waardoor zij 
zich richtte op het schrijven, voor kran-
ten en brieven aan een fictieve vriendin. 
U begrijpt, Jean Cavalier en Anne-
Marguerite Dunoyer ontmoetten elkaar 
in Den Haag. Cavalier ging een verbinte-
nis aan met een van de dochters, ver-

brak vervolgens deze belofte en liet na 
vertrek de drie dames berooid achter.

Louise heeft van de weinige feiten die 
er bekend zijn een heel mooi, geschied-
kundig onderbouwd en echt interes-
sant boek geschreven.

Jean Cavaliers opstand in de Cevennen - Liefde 
en passie in Den Haag, Louise van Wassenaer, 
Uitgeverij Conserve, 2018, € 17,99

Gaandeweg
Bijzonder mooi geschreven boekje over 
de weg die de hoofdpersoon heeft afge-
legd. Samen met zijn broer hebben zij 
een onbezorgde jeugd, tot die verschrik-
kelijke dag, 10 mei 1940. Het herbergen 
van onderduikers zorgde ervoor dat zijn 
vader vier jaar later werd opgepakt. Om 
hem vervolgens nooit meer te zien, weg-
gevoerd door de Duitsers. Via een studie 
in Groningen, waar hij zij vrouw ont-
moet, gaat het naar Den Haag en verder. 
Misschien kun je dit wel een levensver-
haal noemen waaraan gelukkig nog geen 
einde is gekomen. 

Gaandeweg, Maarten Bloem, eigen uitgave, 2018, 
€ 22,00. Beide boeken zijn te koop bij boekhan-
del Couvée-Benoordenhaeghe.

Willemien de Vlieger-Moll      

Boeken

foto 070fotograaf.nl
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Aandacht, tijd en service

Koop
Verkoop

Huur
Verhuur
Taxaties

Javastraat 47 | 2585 AE Den Haag | 070 - 365 88 44 | info@vriesrobbe.nl | www.vriesrobbe.nl

makelaars in onroerend goed
De Vries Robbé
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Evita Lokaal ‘Huis van de Wijk’ op het 
hoekje van Alkemadelaan - Waalsdor-
perweg. Een frisse plek waar participa-
tie op gang komt en saamhorigheid hoog 
in het vaandel staat. Van maandag t/m 
vrijdag worden activiteiten, zoals een li-
teraire club, de Herenlunch, eetavonden, 
filosofie- en schilderclub, geïnitieerd 
door buurtbewoners vóór buurtbewo-
ners. Bovendien verzorgen wij drie 
dagen per week dagbesteding voor men-
sen met beginnende geheugenproble-
matiek en/of regieverlies. Binnen Evita 
Lokaal geloven we dat ieder mens nog kan 

bijdragen en ertoe doet, met elkaar zorgen 
we voor een zinvolle dagbesteding. 

Wilt u een vrijwillige en een bijdrage 
leveren aan de wijk en spreekt boven-
staande u aan?

Wij zijn op zoek naar

Koks die tussen de middag samen 
met bezoekers een gezonde maaltijd 
bereiden

Leden voor de activiteitencommissie

Mensen die willen assisteren 
bij dagjes uit

Gastheren en –vrouwen die 
willen assisteren bij activiteiten

Creatieve wijkbewoners die zelf 
iets moois willen opstarten

Meer informatie
Nicole Bicker via 070 – 314 16 06 
of via n.bicker@evitalokaal.nl

Vrijwilligers gezocht

Save the date 
Informatiebijeenkomst Veilig en vertrouwd ouder worden!

Informatie over veilig wonen, veilig internet & vertrouwde zorg
Op 10 oktober a.s. organiseren de zorg- en welzijnspartners uit Benoordenhout voor 

de dertiende keer de informatiebijeenkomst. Deze vindt plaats van 13.30 tot 16.00 uur 
in het voormalige Aloysius College aan de Oostduinlaan.

Onderwerpen die aan bod komen zijn: 
Veiligheid in en om het huis; voorkomen overval en diefstal
Digitale veiligheid; hoe kan internet veilig gebruikt worden

Veilig oud worden; vragen rondom (start)zorg en valpreventie

Tevens is er een informatiemarkt waar aanvullende informatie verkregen kan worden. 

Houdt uw brievenbus in de gaten voor het de�initieve programma!
Aanmelding kan reeds bij Evita Zorg via: info@evitazorg.nl of telefonisch 070-3141600.

NUT Wassenaar organiseert al jaren 
excursies, museumbezoeken en cur-
sussen. Vorig jaar ben ik met mijn moe-
der voor het eerst op stap geweest met 
NUT. Een bijzonder leuke dag met een 
bezoek aan kasteel Sypestein en een 
vaartocht over de Loosdrechtse 

Plassen. De voorzitter vroeg mij een 
kort verslag in te sturen naar de 
Wassenaarse krant, dat werd geplaatst! 
Onlangs liep ik mee met een interes-
sante wandeling door Wassenaar, 
onder leiding van een gedreven ama-
teurhistoricus. Ik ben op plekken ge-
weest waarvan ik in die vijftig jaar dat 
de familie Moll nu in Wassenaar woont, 
het bestaan niet wist. Binnenkort ga ik 
met mijn moeder mee, inmiddels niet 
meer als introducé maar als lid! 

Op dinsdag 9 oktober 2018  staat een 
excursie naar het Westland gepland. 
Met de bus (verschillende opstappun-

ten in Wassenaar) rijden we naar het 
themapark ´de Westlandse Druif´ in 
Monster. Hier wordt de geschiedenis 
van de druiventeelt uitgelegd. Na de 
lunch varen we door de Westlandse 
wateren. 

Voor meer informatie over deze excur-
sie naar het Westland (boeken tot 8 
september), de volgende museumbe-
zoeken en cursussen kunt u de website 
bekijken, nutwassenaar.nl. Lukt dat 
niet belt u dan de voorzitter, mevrouw 
Elly Binnendijk, 070 51 46814. 

Willemien de Vlieger-Moll

Excursie naar het Westland

BENOORDENHOUT 2018-4.indd   31 09-08-18   11:53



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT AUGUSTUS 201832

Oog voor wat telt

Comfortabel wonen met de nodige zorg 

               www.sa�ergroep.nl

Faciliteiten voor wijkbewoners
- Eerstelijnspraktijk fysiotherapie en ergotherapie
- Wijkservicepunt
- Wel Thuis abonnement, met service, activiteiten en bemiddeling voor 
   bijvoorbeeld kortdurend verblijf in het Maison
- Personenalarmering Wel Thuis in samenwerking met Evita Zorg

Theo Mann-Bouwmeesterlaan 10,  2597 GW  Den Haag, telefoon (070) 37 47 200

PROFESSIONELE 
EN ENTHOUSIASTE 

BEGELEIDING

ALTIJD FEEDBACK

PRO-ACTIEF

HOOGSTE 
VERKOOPPRIJS

Heeft u verhuisplannen op termijn en wilt u graag een keer 
sparren over aan- en verkoop? Neem gerust contact met ons op. 
We nemen de tijd en garanderen u de aandacht!

info@bvl.nl 
070 - 350 23 04

www.bvl.nl
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Sadéestraat
Wie destijds Philip Lodewijk Jacob 
Frederik Sadéee (1837-1904) in Den 
Haag op straat zag lopen, dacht vol-
gens getuigenissen eerder een hoofd-
ambtenaar te zien dan een kunstschil-
der. Hoewel goed bekend met zijn 
artistieke collega’s kringen, trad hij als 
kalm en bescheiden man bijvoorbeeld 
nooit op de voorgrond bij Pulchri 
Studio. Daarentegen deden commis-
sies en jury’s zelden een vergeefs be-
roep op de hem. Philip Sadées door-
dachtheid kwam daar goed tot zijn 
recht. Het is dezelfde doordachtheid 
die ook zijn werk kenmerkt. Zijn af-
komst was dan ook anders dan die van 
veel schilders van de Haagse School. 
Zijn vader was officier van gezondheid 
(militair apotheker) en het gezin 
woonde aan het Lange Voorhout 94. 
Na tekenlessen aan de Nutsschool 
kwam hij als 14-jarige in de leer bij 
J.E.J. van den Berg, een classicistisch 
werkende schilder die degelijk onder-
wijs gaf. Na vijf jaar verliet Sadée het 
atelier. Hij debuteerde met historie-
stukken en een aantal in opdracht ge-
schilderde Bijbelse taferelen. Om zich 
te bekwamen in voorstellingen van het 
dagelijks leven nam hij in 1866-1867  
lessen in Düsseldorf, na Parijs toen het 
tweede kunstcentrum van Europa. Zijn 
leermeester daar zag echter op een ge-
geven moment de studies die Sadée 
naar Scheveningse modellen had ge-
maakt en adviseerde: ‘Maar vriend, 
waarom zou je hier komen om Hessen 
te schilderen, terwijl je zoveel onein-

dig mooiers in je eigen land hebt. Ga 
gauw terug!’

In het vissersgenre was Sadée deel van 
een lange traditie. Al vanaf de zeven-
tiende eeuw werden de stranden en het 
vissersvolk door schilders afgebeeld. 
Vanaf omstreeks 1830 gaven kunste-
naars daar een nieuwe draai aan. Vooral 
de vrouwen en kinderen kregen meer 
aandacht. Ze werden van dichtbij weer-
gegeven en verhalende, soms sentimen-
tele thema’s deden hun intrede. Zo 
werd het schilderij ‘Langs moeders 
graf ’ van Jozef Israëls in 1856 het suc-
cesstuk van een grote tentoonstelling. 
Ook Sadée schilderde omstreeks 1870-
1875 een aantal stukken die getuigden 
hoezeer hij begaan was met het harde 
lot van vooral de vissersvrouwen. De ti-
tels ervan vertellen al genoeg: 
‘Bedelingsdag’, ‘Het deel der armen’, 
‘Vertrokken’, ‘Nalezen van een aardap-
pelveld’, etc. Die schilderijen zijn te-
recht vergeleken met het werk van de 
beroemde Franse kunstenaar Jean-
François Millet (1814-1875), de eerste 
die in Europa omstreeks 1855 sociaal 
bewogen voorstellingen schilderde 
waarin hij de armoede aanklaagde.

Maar het vissersleven bestond niet uit-
sluitend uit treurige taferelen. 
Bovendien waren er diverse aspecten 
die niet goed in beelden vertaald kon-
den worden, zoals de rol van de reders. 
Op zonnige stranden verbeeldde Sadée 
ook de garnalenvissers, de terugge-

keerde schepen met hun vangst die op 
het strand wordt gebracht, de visafslag 
daar ter plekke, en de terugkeer van de 
visverkoop. Het hier afgebeelde schil-
derij uit Teylers Museum is exempla-
risch voor de doordacht gecompo-
neerde werken van Sadée. De weg die 
de groepen vissersvrouwen en hun 
kinderen lopen naar het dorp is zo ge-
kozen dat het een prachtige diagonale 
compositie oplevert. Anders dan bij 
een collega als Jacob Maris het geval 
zou zijn, ging Sadées aandacht niet uit 
naar de natuur en de stemming die 
deze oproept, maar bijna volledig naar 
het bedrijf van de mensen. Door zijn 
klassieke opleiding kon Sadée de figu-
ren en hun houdingen trefzeker weer-
geven in tekeningen en schilderijen. 
Dat resulteerde ook in kijkjes in bin-
nenhuizen met groente schillende of 
kleding herstellende vrouwen en on-
derwerpen als ‘Vaders thuiskomst’ en 
‘Een liefdevolle blik over de onder-
deur’. Ook deze stukken van de Haagse 
School vonden omstreeks 1880-1910 
veel aftrek bij verzamelaars in 
Engeland, Schotland, Canada en de 
Verenigde Staten. Zoals een dominee 
uit Boston in die tijd getuigde, men kon 
niet anders dan bewondering hebben 
voor afbeeldingen van deze godvre-
zende mensen in hun schemerige wo-
ningen die zich schikten in hun lot.

Robert-Jan te Rijdt

Terugkeer van de visverkoop, 1878, doek, 57,5 x 120,5 cm. Teylers Museum, Haarlem
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International Corner
Interview with Glenn Schoen
Glenn C. Schoen – a Dutch-American 
raised in Benoordenhout – is owner 
and CEO of Boardroom@Crisis BV 
(B@C).  He advises companies, govern-
ments, family offices and international 
institutions on improving their secu-
rity and crisis management. 

Tell us something about yourself? 
Background? Nationality? 
Originally from?
I was born in the Netherlands to a 
Dutch father and an American mother, 
so I started life with dual Dutch-
American citizenship. We always spoke 
both English and Dutch at home, and I 
am still fully bilingual.

We moved to Benoordenhout in 1971 
and lived on the Oostduinlaan, where I 
grew up with my two sisters, Kim and 
Annette. My mother was a gym teacher 
at the American School and my father 
taught architecture at Delft University. 
I attended the Dutch 1e VCL high 
school and played soccer at HVV.  
Thanks to my parents’ many activities, 
our house served as something of a so-
cial hub for the American expat com-
munity for many years. 

What other places have you lived? 
Any other countries?
I spent two decades living in the US, 
starting in 1983. I received a soccer 
scholarship and studied political sci-
ence and international relations in 
Ohio. After getting my BA and MA I 
moved to Washington DC and started a 
career in security operations, analysis 
and policy. In addition, I did an intern-
ship on Capitol Hill with the US Senate 
and later, volunteer work in the White 
House for the Clinton administration. 

Jumping forward to 2004, after three ex-
tremely busy years in the aftermath of 
9/11, I got the opportunity to open a 
European office for my firm at the time, 
and I chose Holland as my base of operati-
ons. My wife got leave from her job at the 
World Bank; our second daughter was on 
the way; and we moved into an apartment 
in Benoordenhout. Back to my youth. 

One year became two years and I me-
anwhile switched jobs to Ernst & 
Young. It was great being back and so 
after another year of trans-Atlantic 
commuting we decided to make the 
‘big switch’ and return and settle in 
Benoordenhout for a longer, open-en-
ded period, starting in 2007. We 
bought a house and settled in.

We chose this area not just because we 
knew it and feel at home here, but also 
because it offers excellent quality of 
life, is kid-friendly, and a very safe 
neighbourhood to grow up in. And 
Bronovo hospital is here – a great re-
source for any parents with young 
children, including for emergencies!

What is your current job?  When and 
how did you discover that you wanted 
to work in the security/risk manage-
ment branch?
I currently run my own consultancy 
specialized in security and crisis ma-
nagement. Most assignments are at the 
strategic level and aim to improve 
clients’ capabilities against such 
threats as organized crime, terrorism, 
and rogue state actors. I do this for 
multinationals, government agencies 
and institutions like the United 

Nations. It’s quite rewarding helping 
those in need. 

I began specializing in international 
terrorism back in 1985, even though it 
was not as ‘hot’ of a professional field 
as it is now. In the beginning I did a lot 
of operational and analysis support 
work for clients as varied as IBM, Estee 
Lauder, Campbell Soup and Pan Am, 
the State and Defence Departments, 
and production companies. Interesting 
times and a great learning curve wat-
ching top performers up close do their 
thing, be it generals or politicians or 
CEOs or the likes of Bob Dylan, Aretha 
Franklin, Clint Eastwood and Michael 
Jackson. 

Core of my work has always been to 
help keep people safe, and much of it 
has involved making threat and risk as-
sessments and helping design counter-
measures. Over the last few decades 
that has taken me to more than thirty 
countries for assignments as varied as 
helping protect factories, corporate 
headquarters and data centers to 
Olympic Games and World Cups. And I 
have been privileged to do a lot of 
media commentary when big security 
news events happen. Well over 1000 
interviews by now, and I just celebra-
ted 25 years of appearing on CNN. 

Tell us something about some 
experiences during your career?
Discretion is part of my profession so I 
will hold back on the details, but of the 
many interesting projects I have been 
involved with, one that stands out is 
the two years I helped spend preparing 
several government and private sector 
clients for the 2014 Nuclear Security 
Summit in The Hague. President 
Obama and 53 other heads of state 
came to visit here for three days. That 
was an immense operation, not just by 
Dutch or European but by global 
standards. In the end, while a lot of se-
curity arrangements were invisible, it 
was a Herculean effort that went off 
like clockwork – a true triumph for 
Dutch security authorities. 
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Open Day in the Berlage House

On another subject, what is your 
favourite aspect of Dutch life?
I love the fact that the Dutch have this 
sports and social club culture that is 
local and enduring. Many people stay 
with a club for life, separately from 
where they attend school or work. This 
is quite different from much of the US, 
where a lot of sports and club activity 
is connected to your school, a connec-
tion you lose as you graduate. In my 
case, I have always played soccer at 
HVV, and still do as goalkeeper on the 
veterans’ team. Most members of this 
club have been members since their 
earliest youth; it goes on for generati-
ons. Great tradition-building. 

Do you do any volunteer work? 
Any sports?
I do volunteer work for several profes-
sional organizations including the US 

State Department’s Overseas Security 
Advisory Council, including some lec-
turing and mentoring. Back in 
Washington DC, I was active as the pre-
sident of the ‘DC Dutch’ Expat Club 
(Nederlandse Vereniging), which had 
several hundred Dutch member fami-
lies, a great crowd that gets together 
for everything from Sinterklaas and the 
Oranje Ball to Haring & Paling Night. 

For sports, as mentioned, I play soccer 
at HVV and also do a lot of running. My 
favourite areas to run are through 
Clingendael, Arendsdorp and the dunes 
behind the ICC. I also enjoy kicking a 
ball around with my daughters on the 
street or in the park. 

What is your top tourist place in the 
world, Europe and the Netherlands?
My top tourist place in the world is 

Hong Kong, for Europe it is Barcelona, 
and in the Netherlands, it is the 
National Park de Hoge Veluwe.*

If you have one piece of advice 
to give to someone moving to the 
Netherlands, what would it be?
Ask the Dutch themselves for advice, 
not just other expats, as each expat has 
had a different experience and tells you 
their own version of things, which is 
not necessarily always the way it is. 

Rachel Hamer

* The Hoge Veluwe is situated in the province of 
Gelderland and is not only home of the Kröller 
Müller Museum, but also of the Dutch ‘Top Five 
animals’: mouflons (wild sheep), red deer, wild 
boars, the roe deer and the badger.  The lands-
cape is vast and varied with sand drifts, forests, 
heaths and grassland. The park website hoge-
veluwe.nl describes itself as ‘diverse, vast, rare 
and accessible.  Definitely worth a visit.

In French we call small children ´petits 
bouts de chou´.  Those very little child-
ren, three or four years old, were visi-
bly surprised and happy when they 
succeeded in extracting a sound from a 
strange device - a mini violin or cello - 
put under their chin or between their 
legs by a patient teacher.
 
Last June we visited the ´Open Dag´ of 
the Muziekacademie Den Haag. We 
were impressed by the many young 
children wanting to try an instrument. 
The older children, - mostly pre-teens, 
who were able to perform, be it with 
their violin, hobo or piano, playing 

classical, traditional music or jazz - 
showed a genuine joy in playing for 
their (sympathetic) audience. Who 
were the proudest ones, the perfor-
mers performing or the family, tea-
chers and friends listening?
 
Concerts and other artistic activities 
are regularly organised, the dates of 
which can be found on their bilingual 
website: muziekacademiedenhaag.nl.
 
On our way to the concert hall, we dis-
covered that there is also a 
Dansacademie in this building.  Ballet, 
but also pilates, piloxing and hip hop 

lessons are being given for all ages. It is 
possible for the ´petits bouts de chou´ 
to put their first steps into dancing: 
www.dansacademiedenhaag.nl.
 
The beautiful Berlage House on the 
Raamweg, where the schools are hos-
ted, was buzzing like a beehive when 
we left.  How fortunate we are to have 
such a vital, lively, active and dedicated 
Music and Dance Academy in our 
neighborhood !
 

Michèle Carlier
Georgia Regnault
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Epke Zonderland met een kapot leer-
tje, Erdogan herkozen, Dongfeng wint 
the Volvo Ocean Race, Japan speelt 
tegen Senegal, Demonstraties tegen 
Schiphol, Engeland wint met 6-1, Witte 
zwanen onder de olie, Explosie in 
Wuppertal en Vrouwen mogen autorij-
den in Saoedi-Arabië. In dat rijtje van 
bijzondere gebeurtenissen wereldwijd 
stond op de website van de NOS ook 
een foto van de Zeepkistenrace in Park 
Clingendael van zondag 24 juni jl. 

Wat was het weer een leuk evenement 
en wat hebben de deelnemers goed 
hun best gedaan. Prachtige zeepkisten 
waren te bewonderen, verbeten kop-
pies, schaafwonden her en der en heel 
veel stralende gezichten. Deelnemers, 
toeschouwers en ook alle vrijwilligers, 
waaronder de EHBO-ploeg, genoten 
van een geslaagde dag. Zelfs de politie 
kwam langs om de wedstrijd te zien en 
de deelnemers aan te moedigen!

Natuurlijk waren er weer mooie prij-
zen te verdelen. De Beste Helpersprijs 
was voor de Ruijchrockers. Door Team 
Raket werd de Originaliteitsprijs bin-
nengesleept; en geheel terecht. De Big-
BuggyBoys ontvingen de Doorzetters-
prijs omdat ze na een flinke smak ge-
woon doorgingen. De Golden Monkey 
Wrench ging naar De Vier Musketiers. 

En dan de prijzen voor de winnaars 
van de race:

In de categorie Kleintjes ging Team 
Raket met de beker naar huis. 

En in de Categorie Grote Kinderen 
wonnen de Speedy Jaguars in een 
tijd van 11 seconden precies.

Uiteraard gaat de Zeepkistenrace vol-
gend jaar weer georganiseerd worden 
dus houd het wijkblad goed in de gaten 
voor de aankondiging.

foto's 070fotograaf.nl

 Zeepkistenrace
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Arent Nederlof Hans Korff de Gidts Carolus Delbeek

Aankoop en Verkoop  Huur en Verhuur  Taxaties

Koninginnegracht 34 
2514 AC Den Haag
070 - 302 25 25

E-mail: info@oosterhofmakelaars.nl
Website: www.oosterhofmakelaars.nl

Meesters in Makelen
óók in het Benoordenhout!Sales and purchase services    Appraisals    Rentals    Consultancy

KEUKENKENNERS

070 399 02 48 • Westvlietweg 95 • Den Haag • vanvlietkeukens.nl
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Het werd weer eens tijd om een pagina 
over kunst te schrijven. Dit keer aange-
vuld met tips voor wandelingen, boot-
tochten en festivals die allemaal nog in 
deze (na-) zomer plaatsvinden. 

In het Panorama Mesdag is tot en met 
28 oktober 2018 een tentoonstelling te 
zien met prachtige tekeningen van Jan 
Th. Giesen (1900-1983). In een artikel 
dat op 26 maart 2017 verscheen in De 
Oud-Hagenaar is te lezen dat hij al op 
jonge leeftijd begon met tekenen maar 
ook een verwoed fotograaf was. In 
1934 maakte hij samen met de koster 
van de Bethlehemkerk glas-in-loodra-
men. Beroemd is hij door zijn reeks te-
keningen, ´De Werkers´, mannen die 
werkten aan de aanleg van de zeewe-
ring van Delfland (1920-1930). Deze 
tekeningen zijn nu voor het eerst, sinds 
1939, bij elkaar te zien. Tussen 1930 
en 1946 was Giesen als docent verbon-
den aan de Academie voor Beeldende 
Kunsten. Daarna schilderde hij in een 
atelier in de Molenstraat en later ook 
in de Elandstraat. In 1983 overleed hij 
en liet een indrukwekkend oeuvre na. 
Panorama Mesdag, Zeestraat 65, pano-
rama-mesdag.nl. Meer informatie; de-
oud-hagenaar.nl en de stichtingjangie-
sen.nl. 

Indruk op mij maakte de tentoonstel-
ling over de Haagse kunstenares en 
verzetsheldin Ru Paré (1896-1972) in 
het Museon. ´Tante Zus´ redde tijdens 
de oorlog 52 Joodse kinderen uit han-
den van de nazi´s. Emeritus-hoogleraar 
sociale en Haagse geschiedenis Wim 
Willems schreef een boek over haar, 
´Verzetsheldin met schilderkist´. Te 
zien tot en met 23 september 2018.

In het Gemeentemuseum is onlangs 
een tentoonstelling geopend met de 
mooie titel ´Aan Zee´. Aan de kust van 
Zeeland vind je brede stranden, fraaie 
duinen, schilderachtige dorpjes en het 
befaamde Zeeuwse licht. Schilders 
zoals Jan Toorop, Piet Mondriaan, 
Jacoba van Heemskerck en Ferdinand 
Hart Nibbrig lieten zich door dit licht 
inspireren. Bij de tentoonstelling ver-
scheen een zomers magazine, ´Aan 
Zee´. Tot en met 17 november 2018 te 

zien. En dan is er nog in het Haags 
Historisch Museum een leuke tentoon-
stelling met de aansprekende titel 
´Groeten uit Scheveningen, een zo-
merse familietentoonstelling´. Het mu-
seum haalt het strand naar de stad; zo 
staat op de website te lezen. Er zijn 
veel leuke doe-activiteiten; bijvoor-
beeld het versturen van een ouder-
wetse briefkaart en op de foto graan in 
badkleding van toen. Tot en met 11 
november. 

Actief zijn is ook mogelijk; denk dan 
aan de wandelingen van Gilde Den 
Haag. U kunt door een wijk wandelen 
(Schilderswijk of Statenkwartier) of 
een themawandeling ondernemen. Op 
de website gildedenhaag.nl ziet u hoe u 
zich kunt opgeven, het postadres is 
Riviervismarkt 2. Den Haag is ook be-
roemd om de boottochten. Een mooie 
manier om Den Haag vanaf het water 
te zien kan met Ooievaart en de 
Willemsvaart. 

Eind augustus vindt in de Grote Kerk 
het Internationale Orgelfestival plaats. 
Op dinsdag 21 augustus speelt 
Matthias Havinga (Amsterdam), don-
derdag 23 augustus is het Simon 
Johnson (Londen) en op zaterdag 25 
augustus Ben van Oosten. Hij is de 
vaste organist van het Metzler-orgel 
van de Grote Kerk. Ellen Corver zal Ben 
van Oosten op de piano begeleiden. 
Kaarten kosten 10 euro op de 21e en 
23e, voor zaterdag de 25e is het bedrag 
15 euro. Kerk open 19.45 uur, aanvang 
concerten 20.15 uur. 

En dan eindig ik met Jazz in de Gracht, 
rond de Dunne Bierkade, Veenkade en 
Hooikade (23 tot en met 25 augustus) 
en het UIT Festival dat van 31 augustus 
tot en met 2 september in de binnen-
stad is te bezoeken. De officiële aftrap 
van het culturele seizoen 2018-2019. 

Wellicht komen we elkaar ergens 
tegen! 

Willemien de Vlieger-Moll

HoutKunst

 4/3T/M
28/10

JAN GIESEN

PANORAMA-MESDAG.NL

WERKEN AAN 
SCHEVENINGEN

Ru Paré aan het schilderen, 
medio jaren 60 - Foto Stichting Ru Paré
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Jarenlang woonden Philippe en 
Elisabeth le Clercq in het buitenland en 
werkten in de internationale hotellerie. 
Terug in Den Haag kroop het bloed 
waar het niet gaan kon. ‘Waar je van-
daan komt en de mensen kent, dat 
trekt toch…’ 

Zowel Elisabeth als Philippe groeiden op 
in Den Haag; Elisabeth in de Vogelwijk 
en Philippe in het Benoordenhout. 
Philippe´s moeder had indertijd op 
eigen wijze bewerkstelligd dat haar man 
en zij aan de Mesdagstraat konden 
wonen. ‘Het was de tijd na de oorlog 
waarin alles was platgebombardeerd en 
huizen werden toegewezen. Mijn moe-
der zag de woning en plakte er een pam-
flet op met de tekst: Verhuurd. Ver-
volgens kreeg ze voorrang, omdat ze 
deed alsof ze hoogzwanger was, com-
pleet met een kussen onder haar trui. Zo 
konden mijn ouders het huis betrekken. 
Wel waren er medehuurders nodig om 
het grote huis te mogen bewonen. Veel 
later kregen zij de mogelijkheid om de 
woning te kopen. Lang hadden wij ande-
ren in huis en stond de deur altijd open. 
Dat kenmerkte ook mijn moeder: alles 
kon, iedereen mocht blijven eten. 
Gezelligheid stond voorop. Mijn vader 
vormde het ijkpunt bij problemen. Bij 
hem kreeg je wijze raad. Zo was het tot 
het overlijden van mijn moeder: ieder-
een was dol op het huis; de kerstavon-
den waren legendarisch. Of je nu wel of 
niet naar de kerk ging: iedereen wist na 
afloop de Mesdagstraat te vinden om 
daar tot diep in de nacht verhalen uit te 
wisselen en warme chocolademelk te 
drinken.’

Met een opvoeding waarin een onge-
kende gastvrijheid centraal stond, was 
het niet verwonderlijk dat Philippe na 
zijn schooltijd koos voor de Hoge 
Hotelschool. Die van Salzburg. Elisabeth 
rondde de Haagse Hotelschool af. 
Terwijl Philippe, na een vervolgstudie 
in New York, als adjunct-directeur bij 
Hotel des Indes aan de slag ging, rolde 
Elisabeth daar bij toeval in als assistent 
van de directeur. De vonk sloeg over 
waarna een lange periode in het bui-

tenland volgde: Philippe was directeur 
van grote hotels waaronder Golden 
Tulip, Hilton, Sheraton en Radisson in 
o.a. Atlanta, Parijs en Berlijn, terwijl 
Elisabeth internationale reizen leidde. 
Hun twee zoons werden in Amerika ge-
boren. In de jaren negentig keerde het 
viertal terug naar Nederland. ‘We koch-
ten een huis in het Benoordenhout. De 
kinderen vonden het fantastisch hier: 
overal vriendjes op fietsafstand, sport-
velden vlakbij, scholen om de hoek… 
Dat was zoveel gezelliger dan hoe zij 
het in de VS gewend waren.’

Het hectische bestaan in de hotellerie 
liet het tweetal niet los. Sterker: ze 
kochten het Paleis Hotel, knapten het 
volledig op en runden het jarenlang. 
‘Het bestieren van een klein hotel is ei-
genlijk moeilijker dan een grote. Altijd 
bezig zijn met de concurrentie voor 
zijn, de kamers vol krijgen, de kwaliteit 
hoog houden en dat zeven dagen per 
week. Het was erg stressvol. Tege-
lijkertijd hadden we interessante gas-
ten, zoals bekende schrijvers, cabare-
tiers, politici, leden van de hofhouding 

en gasten van het Koninklijk Huis, wat 
het werk boeiend maakte.’

Na bijna vijftien jaar praktisch dag en 
nacht werken, hebben Elisabeth en 
Philippe het hotel verhuurd en zijn zij 
‘alleen’ eigenaren van het hotel, net als 
van het nabij gelegen restaurant 
Gauchos. Van verveling is allerminst 
sprake. Los van het dagelijkse werk   
geniet het echtpaar van buitenlandse 
tripjes en hun – sinds kort – nieuwe 
stek in Marlot. ‘Verhuizen van het 
Benoordenhout naar Marlot was een 
enorme stap waar we stiekem nog 
steeds aan moeten wennen. Het is hier 
geïsoleerder en minder levendig.’ 

Terugblikkend op hun enerverende 
carrières zien Philippe en Elisabeth 
hun periode bij ‘Des Indes’ unaniem als 
de leukste tijd. ‘Het was een boeiende 
en gezellige periode. En ondanks onze 
niet aflatende reislustigheid zit Den 
Haag diep in ons hart!’ 

Emilie Maclaine Pont

Interview
Philippe en Elisabeth le Clercq
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De theekoepel op het landgoed van 
jonkvrouwe Marie A.O.C., gravin van 
Bylandt, is onlangs gerestaureerd. 
Reden voor mij om hieronder enkele 
belanghebbenden aan het woord te 
laten; de eigenaar, de huurder en de 
restaurator. Ook een aanleiding was 
dat ik erop werd gewezen (dank, Jan 
van der Ploeg) dat het dit jaar, 9 augus-
tus, vijftig jaar geleden is dat de gravin 
van Bylandt is overleden. 

Allereerst komt de eigenaar aan het 
woord. Namens hen Adriaan Kaland, 
bestuurslid Stichting Oostduin. ´De 
theekoepel is eigendom van de 
Stichting Oostduin. De Stichting is op-
gericht door de Haagse Hervormde (nu 
Protestantse) Gemeente en de 
Nederlandse Hervormde Kerk (nu 
Protestantste Kerk in Nederland). In 
1947 hadden zij het landgoed van de 
gravin gekocht, onder meer om daarop 
het rusthuis Oostduin en de serviceflat 
Arendsdorp te bouwen. De eigendom 
van het landgoed brachten zij onder in 
de Stichting. Vertegenwoordigers van 
genoemde kerkelijke organen vormen 
het Stichtingsbestuur. Ook de overige 
opstallen, zoals het huis De Rietjes en 
de portierswoning, zijn eigendom van 
de Stichting. De restauratie van de 
theekoepel is een initiatief van de 
Stichting Oostduin, zij heeft deze uit 
eigen middelen gefinancierd´.

Sinds vele jaren wordt de theekoepel 
gehuurd door Hans Kusters, voor zijn 
onderneming VisieScope. VisieScope 
richt zich op sociale innovatie en lei-
derschapsontwikkeling voor organisa-

ties, teams en individuen, vanuit de po-
sitieve psychologie en met persoonlijk 
leiderschap als basis. VisieScope is in 
2001 opgericht door Agnes Kusters, in-
middels bestaat de onderneming uit 
ruim twintig partners. 

In 2013 begonnen de eerste proble-
men; op bouwkundig gebied dan. Het 
lijstje dat Hans mij stuurde is lang, 
hierbij een greep daaruit. November 
2013; lekkage waterleiding, december 
2014; grondwateroverlast in de kelder-
vloer, december 2015; na wat onder-
zoeken blijkt dat de Theekoepel niet is 
aangesloten op het riool (de reden van 
grondwateroverlast) en maart 2016; 
de Theekoepel wordt op het riool aan-
gesloten, rondom komt een drainage. 
Nog meer onderzoek laat zien dat dat 
het toch echt nodig is de Theekoepel 
geheel te restaureren. 

De Stichting Oostduin geeft de op-
dracht, in samenwerking met de afde-
ling Monumentenzorg en Welstand van 
de gemeente Den Haag, aan de bou-
wers. Bij monde van Drs Elise Mutter, 
werkzaam bij deze dienst en degene 
die de restauratie begeleidde, volgt 
hieronder een deel van haar verslag. 

´De werkzaamheden hebben langer ge-
duurd dan gehoopt, dit kwam doordat 
deze gebreken door het technisch on-
derzoek nu wel gezien werden. Een 
hardnekkige lekkage in de kelder bleek 
in de zomer van 2016 niet eenvoudig 
op te lossen. Na veel onderzoek, zoals 
naar de bodemopbouw en de construc-
tie van het gebouw, werd achterhaald 
wat de oorzaak van de wateroverlast 
was. Omdat de constructie moest wor-
den opgevangen werd een tijdelijke on-
dersteuning aangebracht voor de be-
gane grondvloer in de koepel 
(achthoek). 

Om te zorgen dat het grondwater niet 
meer binnen kan dringen zijn de 
grondstroken onder de beide uitbou-
wen (aan de achthoek) geïnjecteerd ter 
stabilisatie en om als een waterrem-
mend scherm te dienen. Vervolgens is 
de afwerkvloer van het souterrain ver-
wijderd. De souterrainvloer bestaat uit 
historische estrikken (plavuizen). Deze 
zijn zoveel mogelijk in zijn geheel uit-
genomen en opgeslagen, zodat ze kon-
den worden hergebruikt. Daarna is be-
oordeeld of de gelinjectie een positief 
effect heeft gehad op de grond onder 
de estrikken. In de onderste zone van 

De Theekoepel en de gravin van Bylandt

de koepel in de steigers
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het metselwerk werd een waterke-
rende voorziening aangebracht. 

Bij het herstel van het opgaande werk 
en de kappen van de aanbouwen werd 
ontdekt dat de kapconstructie ernstig 
was aangetast door houtrot en hout-
worm. In overleg met de afdeling 
Monumentenzorg is zoveel mogelijk 
van de houten constructies behouden 
gebleven. Bij de linker aanbouw is de 
kap grotendeels vervangen. Deze kap 
dateert van latere datum dan het oor-
spronkelijke bouwwerk. Tijdens de 
restauratie zijn onlogische constructie 
oplossingen, die lekkages veroorzaak-
ten, verbeterd. De oude pannen zijn 
uiteindelijk weer hergebruikt.

Een heel gedoe dus, waardoor de res-
tauratie lang duurde en ook overlast 
heeft gegeven. Hans vertelde mij dat, 
zodra de eerste hekken rond de 
Theekoepel werden geplaatst, deze 
dan ook meteen de nacht daarna wer-
den omgetrokken. En zo waren er meer 
akkefietjes. Eind goed al goed; de 
Theekoepel is in oude luister herstel, 
heeft een prachtig aanzicht en, ook niet 
onbelangrijk, is binnenin aan de eisen 
van deze tijd aangepast. 

De Theekoepel staat op het landgoed 
Arendsdorp-Oostduin. En om preciezer 
te zijn, in Arendsdorp. De koepel is om-

streeks 1640 gebouwd; een midden-
stuk met een kamer op de eerste ver-
dieping, in de twee aanbouwen een trap 
en een ´geheim gemak´, oftewel een wc. 
Dit alles stond op een eilandje in een 
vijver. Twee eeuwen later laten foto´s 
uit 1870 zien dat de koepel uitgebreid 
is met een voorbouw en twee vleugels, 
de vijver is gedempt. Deze extra aan-
bouwen zijn later weer verwijderd. 

Arendsdorp-Oostduin was in bezit van 
Marie, gravin van Bylandt. Zij erfde in 
1902 de landgoederen Arendsdorp, 
Groenhoven, Oostduin, Waalsdorp en 
de boerderij Westerhoek; deze beslaan 
het halve Benoordenhout. De gravin 
woonde in een landhuis op Oostduin. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wer-
den Duitse officieren ingekwartierd, 
uiteindelijk vertrok Marie van Bylandt 
met haar personeel naar Diepenheim. 
Na de oorlog woonde zij enkele jaren in 
Laren. Het huis Oostduin werd na de 
oorlog gesloopt, het was door de oor-
log te veel beschadigd geraakt. 

In 1947 verkocht zij de landgoederen 
aan de Haagse Diaconie die in 1954 het 
Hervormde Rusthuis Oostduin liet bou-
wen. Hier woonde de gravin tot aan 
haar dood, 9 augustus 1968. 

Willemien de Vlieger-Moll
In samenwerking met Adriaan Ka-
land, Hans Kusters en Elise Mutter.
Foto´s: Hans Kusters  

puntdak renovatie

de vloer in de kelder
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DE VREKKIN
za 20 & zo 21 okt

Hoe overleef je je superrijke familie VERY RICH |||   VERY FAMOUSVERY RICH |||   VERY FAMOUS|||   VERY FAMOUS|||

8 tot 88
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Op zaterdag 8 september a.s. is er weer 
een concert in de serie Afternoon Tea 
Concerten in de Amerikaanse kerk. 
Deze keer zal het kamerkoor Vida 
Vocalis  een mooi concert verzorgen. 
Het koor zingt voornamelijk a capella 

en bestaat uit semi professionele zan-
gers en goede amateurs. Het koor staat 
onder leiding van Vincent Spoeltman.
Ze zullen deel 1 en 4 van de vier psal-
men van Edvard Grieg uitvoeren en 
daarnaast een gevarieerd programma 
met werken van componisten zoals 
Whitacre, Howels en Standford.

Dit aantrekkelijke programma begint 
om 16.00 uur. De entree is vrij en de 
deuren gaan open om 15.30 uur. Voor 

het concert is er gelegenheid voor een 
kopje koffie en thee. 

The American Protestant Church of 
The Hague, Esther de Boer van Rijklaan 
20, Den Haag.

Voor meer informatie
johnbakkermusic@icloud.com.

In september is er weer de gelegenheid 
om mee te zingen met het APCH 
Scratch Choir.  Deze keer is gekozen 
voor het Requiem van Mozart. Dit is 
voor iedereen die van zingen houdt een 
bijzondere kans om dit mooie werk een 
keer uit te voeren. We zullen op één 
dag deze muziek instuderen en de-
zelfde dag ‘s middags uitvoeren voor 

publiek. Het APCH choir wil op deze 
manier graag veel mensen een fijne 
muzikale dag bezorgen.

Het geheel staat onder leiding van de 
dirigent John Bakker. Het koor wordt 
bij de uitvoering versterkt door enkele 
studenten van het conservatorium in 
Den Haag.

De dag begint ’s morgens om 9.30 uur en 
het concert is ‘s middags om 16.00 uur.

Inschrijven kan door vóór 1 september 
2018 een e-mail te sturen aan John 
Bakker johnbakkermusic@icloud.com . 
Na ontvangst van de inschrijving stu-
ren wij meer informatie.

Podiumkunst 

Afternoon Tea Concert - Kamerkoor Vida Vocalis

Schatch Choir - Requiem van W.A. Mozart

Atelier Klassiek is op zoek!
Stelt u zich voor dat u, actief ouder 
wordend, eens zou samen spelen in 
een orkest. 

Atelier Klassiek bestaat nu uit vijftien 
muzikanten. We spelen klassiek maar 
ook wel een tango of een the 
Beatlesliedje. Iedereen is bezig zich te 
ontwikkelen op zijn/haar eigen niveau, 
maar met dezelfde drive. De optredens 
beschouwen we als uitjes, het is gezellig.

De dirigent is jong, getalenteerd en aan 
het conservatorium opgeleid. 

De wekelijkse repetities worden op 
vrijdagmiddag gehouden van 13.00 tot 
15.00 uur bij woonzorgcentrum 
Mariahoeve van Florence. De beschik-
baarheidstelling van deze ruimte 
maakt het mogelijk de kosten beheers-
baar te houden. 

Er is ruimte voor nieuwe leden, we 
zoeken vooral (alt)violisten, maar er is 

ook plaats bij een aantal andere instru-
menten. Zie ook: florence.nl/gezond-
actief/activiteiten-voor-ouderen/flo-
rence-actief/florence-studio

Voor meer informatie en aanmeldingen 

marijke.janssens@casema.nl; Jolanda 
van der Vaart-van de Ven, lpvande-
ven@gmail.com. 06 48773987 (Marijke 
Janssens); 06 52412506 (Jolanda van 
der Vaart) 

BENOORDENHOUT 2018-4.indd   45 09-08-18   11:54



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT AUGUSTUS 201846

De uitvaart in de stijl van het levenJOHAN VAN DER MEER UITVAARTZORG

Invulling geven aan uw eigen wensen met  
deskundige begeleiding en oog voor detail.

Kleinschalig maar wel direct benaderbaar.
Voor plechtigheden in huiselijke kring, kerk, 

crematorium, begraafplaats, theater  
of anders...

Opbaring thuis, in de wijk of elders; het kan.
Met jarenlange ervaring in Benoordenhout en 
omgeving. Met Stijl en gevoel voor Traditie.

Graag nodig ik u uit voor een kosteloos en 
oriënterend gesprek, dat kan ook bij u thuis.

Wij zijn dag & nacht voor u bereikbaar:
070 - 70 70 007 of 06 - 57 344 442

E bericht@stijlentraditie.nl
I www.stijlentraditie.nl

Maak een vliegende start met 
huiswerkbegeleiding van AFTER’S COOL!

afterscool.nl/goed-begin

Goed begin.indd   1 19-06-17   15:04

Ook in   
Benoordenhout

Ook in  
Benoordenhout

SAMEN GROEI JE 
VOOR TWEE

2SAMEN.NL 

beauty treatments & skin care
facials
eye brow treatments
visagie
manicure
cosmetic feet treatments

brands
ENVIRON skin care
MARIA GALLAND
JANE IREDALE skin care make-up
CND shellac

Van Hoytemast raat  102 I  Den Haag I  070 324 88 44
info@puresbcosmet ics.n l  I  www.puresbcosmet ics.n l
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Pulchri Studio in Bronovo
Saad Jasim

Vitrine vol vliegtuigen

Al een paar jaren exposeert Pulchri 
Studio in ziekenhuis Bronovo. De vitri-
nes op de eerste en derde verdieping 
worden iedere drie tot vier maanden 
gevuld met kunst, gemaakt door kun-
stenaars van Pulchri Studio. Ariëlle van 
Eijsden verzorgt deze tentoonstellin-
gen, in samenspraak met mij, als coör-
dinator Kunst Bronovo. Sinds 1 juli dit 
jaar ben ik hiermee gestopt, maar ge-
lukkig blijft Pulchri nog wel in 
Bronovo! De aangeleverde teksten 
komen van de kunstenaars zelf. 

Saad Jasim. Tijdens mijn jeugd ben ik 
opgegroeid tussen de kunst van mijn 
vader. Sindsdien werd mijn interesse 
daarin vergroot. Hierdoor heb ik grafi-
sche kunst in de kunstacademie van 
Bagdad gestudeerd. Na mijn studie heb 
ik als fotojournalist in mijn geboorte-
land Irak gewerkt. In 1999 ben ik 
Nederland geëmigreerd, hier heb ik 

veel kansen gehad om mijn talent ver-
der te ontwikkelen. Ik heb verschil-
lende cursussen gevolgd op het gebied 
van fotografie en camerajournalist. In 
2002 heb ik een fotoboek gepubliceerd 
over het leven van asielzoekers in 
Nederland. Daarnaast heb ik ervaring 
opgedaan als camerajournalist vanuit 
Nederland voor een Arabische zender. 
Tevens heb ik verschillende korte film-
pjes gemaakt die vertoond werden bij 
het Arabische filmfestival in Rotterdam 
en in Abu Dhabi film festival. Op dit 
moment ben ik als een filmmaker en 
als fotograaf bezig. 

De kunstenaarsvereniging Pulchri 
Studio is gevestigd aan het Lange 
Voorhout 15. Open voor publiek dins-
dag tot en met zondag tussen 12.00 
en 17.00 uur. Meer informatie is te 
vinden op de website pulchri.nl.  

Het zeepsopkleurige plastic vliegtuigje 
was het favoriete speelgoed uit zijn 
jeugd. Met zwaaiende armbewegingen 
en bijpassend motorgeluid bracht hij het 
als klein jongetje tot leven. Maar hoe het 
vliegtuigje er ook weer uitzag, dat wist 
Rinus Groenendaal (Vierpolders) na al 
die jaren niet meer. Hij ging op zoek.

In de vitrine van het Bronovo zieken-
huis is het resultaat van zijn naspeu-
ringen te zien. Met beschilderde bor-
den, 3D-schilderijen en grafiek 
(hoogdruk) probeerde hij zich er een 
voorstelling van te maken. Dromerige 
vliegtuigen (‘Een waterig maantje’), 
vrachtvliegtuigen (‘koerieren’), agres-
sieve gevechtsmachines (‘een aanvals-
momentje’) komen er in voor, maar ook 
verplaatst hij zich in vliegmachines 
met vliegangst…

Een houtsnede met de tekst ‘Dit is geen 
vliegtuig. Het is een puntenslijper’, ver-
moedt een anekdote die de herkomst 
van zijn speeltje verklaart.

Het zijn schetsmatige voorstellingen, 
alsof je over de schouder van de teke-
naar meekijkt en je het idee krijgt dat 
een volgende inval alles weer op losse 
schroeven kan zetten.

De speurtocht zelf bleek  belangrijker 
dan het uiteindelijke doel. Hij weet nog 
steeds niet hoe zijn speelgoed er uit-
eindelijk uit zag. Maar al zoekende, 

raakte hij net als het spelende jongetje 
destijds, in allerlei werelden verzeild.  

Zijn conclusie: ‘Zonder je stoel te verla-
ten kun je verre reizen maken. Op 
Schiphol heb ik niet zoveel te zoeken.’
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Soms komt alles samen, en voor nu is 
het nieuw….. kijk eerst eens rustig naar 
de beelden van het interieur en bedenk 
dan dat het onderdeel vormt van 2500 
m2 woon genoegen. Als vijf verdiepin-
gen Nirwana en voor 28 miljoen Franse 
euro’s gerestaureerd, ook nationaal 
cultureel erfgoed, villa Cavrois in Croix. 

Nirwana als eerste betonskelet woning 
met meerdere appartementen trok in 
heel Europa de aandacht. De architec-
ten-ingenieurs combinatie Duiker, 
Bijvoet en Wiebenga hadden iets nieuws 
bedacht in de basisconstructie van ge-
bouwen en daar haalden ze de pers mee. 

De tijdschriften L´Architecture d´aujourd´hui 
en Union des artistes modernes schre-
ven erover in Frankrijk en inspireerden 
zo Robert Mallet-Stevens. Een Franse ar-
chitect die ook streefde naar realisaties 
in vorm met geometrische eenvoud en 
functionaliteit in ruimtes. Wellicht leuk 
om te weten is dat Bijvoet als ingenieur 
ook Mallet-Stevens bijstond met detail-
leren van met name het betonskelet en 
kon zich zo verder specialiseren op het 
gebied van isolatie van water, lucht en 
licht, warmte van binnen naar buiten en 
buiten naar binnen. Energiebewust zelf-
standig werd men toen al, de evolutie 
gaat voort...

Het is de textielmagnaat Paul Cavrois die 
in 1929 in navolging op andere grote in-
dustriëlen, zoals bijvoorbeeld de staal-
magnaat Anton Kröller, opdracht geeft 
aan een architect om een totaal nieuwe 
zelfstandige beleving van wonen te gaan 
vormen. Samen reizen Paul Cavrois en 
Robert Mallet-Stevens naar Nederland; 
Den Haag en Hilversum, om te zien hoe 
het nieuwe bouwen eruit ziet, van bui-
ten en binnen. 

U raadt het al, het ruimtelijke lichte 
van binnen in Nirwana is gecombi-
neerd met het buiten van het stadhuis 
van Hilversum (hierover meer in de 
volgende editie). 

Kleur speelt in de beleving van binnen, 
zowel overdag als ´s avonds een grote 
rol. Bij het oplopen van de trap zorgen 
de zwarte stootborden voor een onein-

dig perspectief richting het licht. 
Overdag van buiten en ´s avonds door 
het indirecte kunstlicht. De twee kleur-
rijke kamers zijn van de twee zonen, 
voorzien van geheel in stijl meelo-
pende halfopen badkamers. En let eens 
op het klokje midden op het blauwe 
vlak, inderdaad volledig geïntegreerd, 
in ieder vertrek aanwezig de tijd, deze 
staat nog steeds niet stil maar gaat 
voort.

Met genoegen, 
Karel Bodegom

Nirwana Beaumont 1929
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Feest aan Zee
200 jaar Scheveningen badplaats.

KopS, Kunst OP Scheveningen organiseert kunstroute:
14 september opening Muzee, aansluitend weekend-kunstroute. 

40 exposanten tonen hun kunst en inspiratie! 
kunstopscheveningen.nl  - 06 245 047 57

Aquarel te koop

Aquarel  Anton R. Mauve Jr. te koop, 
vraagprijs €750,- belangstellenden gaarne contact opnemen 

via b.gosschalk@balienet.nl

In Van Hoytemastraat 85 vindt u bij Kantoorvakhandel 
Benoordenhaeghe kantoorartikelen en agenda’s/kalenders. 

Op nummer 66 bij Boekhandel Couvée-Benoordenhaeghe is 
er ruime keuze aan boeken en cadeauartikelen. 

Bestellen kan ook via www.boekhandel-denhaag.nl.

Stichting Emerald

Opleiding voor medische schildertherapie, zoekt kamers voor 
cursisten, tweemaal p/jr. 6 weken (voorjaar/najaar). Liefst met 

kookgelegenheid. Prijs: € 18 - € 25 p/n. 

Info: 070 3247709 - stg.emerald@xs4all.nl

Pianoles

voor alle leeftijden, beginners en gevorderden 
door ervaren pianodocentJoke van Haeringen

Jan van Nassaustraat, tel: 3281580

Rob de Winter
Computer - Audio - Video

Voor al uw oplossingen op computer en televisie gebied.
Bekijk de website voor meer informatie. 

www.rob-de-winter.nl
Of bel met Rob de Winter 06 478 730 66

Organiseren, coördineren en 
begeleiding van verbouwingen

Heeft u geen tijd of ziet u er tegenop?
Irene Ruysch neemt het u uit handen. 

www.ireneruysch.com
irene.ruysch@kpnmail.nl

06 218 049 28

(Vergader)ruimte te huur in 
Benoordenhuis

Nog enkele dag- en avonddelen beschikbaar.
Voor informatie

 mirjam.kroemer@wvbn.nl - 06 203 847 48
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Bridge Quiz - Een afspel probleem
Als zuid speel je 4ª, west komt uit met  ©5 en oost speelt  ©H.
In een troefcontract tel je het aantal verliesslagen.
Om het contract van 4ª te kunnen maken, mag je drie slagen verliezen.
Maar als je «V niet vindt en ¨A is bij oost dan tel je vier verliesslagen:
één in «, één in  © (de derde  © in noord vertroeven) en  twee in ¨.

Hoe beperk je het aantal verliesslagen tot drie ?
De enige moglijkheid om dat te kunnen realiseren is dat west niet aan 
slag mag komen om door de klaverheer te spelen voordat je op de vierde 
schoppen een klavertje in de hand hebt afgegooid.
Daarvoor moet je de eerste slag aan oost laten, je neemt de volgende 
slag, haalt de troeven er uit, zoekt «V bij west en speelt dus «B voor.
Als oost «V heeft en aan slag komt, dan kan hij west niet meer bereiken 
om door de klaverheer te spelen.

Noot: De eerste slag moet je duiken, want anders kan oost als hij met «V 
aan slag komt west met  ©V bereiken en die zal ¨ terug spelen. Mocht 
west «V hebben dan maak je zefs een overslag.

Mocht je interesse heben om in clubverband in het buurthuis 
(Bisschopstraat 5) te bridgen, svp bel:  070 - 306 11 06 (070 - 328 27 03) 
voor maandagmiddag, dinsdagavond, woensdagmidddag en vrijdagmid-
dag en/of 070 - 324 86 07 voor donderdagavond.

N
OW

Z

« AT82
ª A763
© 73
¨ H84

« HB9
ª HVB94
© AT9
¨ 97

Voor de zomer een klassieker. 
Wit speelt een briljante zet en wint. 

Oplossing probleem 153
1.Txe4! Txf3 (1… Tef8 2.Dxf6 Txf6 3.Txf6 dxe4 
4.Tf8! enz.) 2.Te8+ Kf7 3.Tf8! Kxf8 4.Pe6+ 
zwart geeft op (Lou Yiping-Goriatchkin, 
Gibraltar 2018)

Oplossingen 
Kunt u opsturen naar Schaakclub Benoorden-
hout, Waalsdorperweg 165, 2597HT Den 
Haag. Goede oplossers worden uitgenodigd 
om, onder genot van een drankje, kennis te 
maken met de gezellige sfeer op de 
schaakclub. 

Inlichtingen over de club 070-3280201 - info@
scbenoordenhout.nl - scbenoordenhout.nl

Spellen
Schaakprobleem 154                                                            Schaakclub Benoordenhout

 

Schaakprobleem 154 
 

XABCDEFGHY 
8r+-+qtr-mk( 
7zpp+-+pvlp' 
6-+psn-+-+& 
5+-+-+-+Q% 
4-+-zpP+-+$ 
3+-sNL+-+P# 
2PzPP+-+P+" 
1tR-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 
Voor de zomer een klassieker. Wit speelt een briljante zet en wint. 
 
Oplossing probleem 153: 1.Txe4! Txf3 (1… Tef8 2.Dxf6 Txf6 3.Txf6 dxe4 4.Tf8! 
enz.) 2.Te8+ Kf7 3.Tf8! Kxf8 4.Pe6+ zwart geeft op (Lou Yiping-Goriatchkin, 
Gibraltar 2018) 
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Aan- / verkoop    Rentals    Taxaties    Beleggingen    Consultancy

REAL ESTATE PARTNERS BV
makelaars | taxateurs   

 

Herman Kastelein  •  Lars Olie
Cees Lieshout  •  Cindy Wisse
Frouke de Roo

Betrokken
Betrouwbaar
Bewezen

www.real-estatepartners.nl

Sumatrastraat 14
2585 CS Den Haag
070-3317703

Breitnerlaan 74
2596 HD Den Haag
070-3245258

         Het team van stomerij Pols strijkt alles met de hand.Ook kunt u bij 
ons terecht met uw gordijnen, dekbedden, slaapzakken, lakenpakketten 
en huishoudwas.

        Our professionals all iron your laundry by hand! But we also dry 
clean your curtains, sleeping bags, linens,  comforter and your regular 
laundry. 

	

Ons	brood	en	banket	is	nu	ook	te	verkrijgen	aan	de	
Weissenbruchstraat	150	

(in	het	voormalige	pand	van	Bakkerij	Vos)	
Brood,	banket,	Haagsche	specialiteiten,		
Taarten	en	coffee	to	go!	Pinnen?	Ja	Graag!	
Weissenbruchstraat	150		
Tel.	070-324	82	32	www.bakkerijhessing.nl	

Bakkerij	Hessing	in	het	Benoordenhout	
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Gamba´s a la plan-
cha

Wat heb je nodig?
Deeg: 
350 gram tarwebloem
200 gram roomboter
100 gram kristalsuiker
een ei
Vulling;
2 kilo appels
2 gram kaneel
120 gram kristalsuiker
200 gram rozijnen.
Kruimeldeeg;
110 gram tarwebloem
50 gram roomboter
60 gram kristalsuiker
30 gram amandelschaafsel

Wij wensen jullie veel plezier met het 
maken van onze heerlijke appeltaart. 
Indien het thuis niet goed lukt zijn jul-
lie natuurlijk van harte welkom om de 

taart bij ons te komen proeven. Onze 
bijzondere medewerkers maken dit 
met liefde voor jullie klaar!

the UPSIDE café
Weissenbruchstraat 34
weiss@upsidecafe.nl, 070 - 7370391 
upsidecafe.nl.

Culinair - Recept van The Upside Cafe 
Appeltaart 

Lid worden van de wijkvereniging?

Ja, doen!
Mail uw naam en adres naar kroemer@kpnmail.nl en maak € 12.50 over 
op rek nr NL34 INGB 0003804427 t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout
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Wijkvereniging Benoordenhout
p/a Sonderdankstraat 27, 2596 SB  Den Haag 
website: wvbn.nl
twitter: @wvbn.nl / facebook: facebook.com/wijkverenigingbenoordenhout

Bestuur
Voorzitter
Chance Pennington de Jongh 
voorzitter@wvbn.nl 

Secretaris
Paul van Dijk
secretaris@wvbn.nl

Jongeren-ouderen-expats
joe@wvbn.nl
Stefan Baecke - Gieneke Talsma

Penningmeester
Jolanda Messerschmidt-Otten 
penningmeester@wvbn.nl

Ruimtelijke ordening
Foppe de Vries - Elisabet Molenaar
ro@wvbn.nl

Duurzaamheid
Elisabet Molenaar - ro@wvbn.nl

Commissie Groen
Hester van Kimmenade
groen@wvbn.nl

Ledenadministratie
Mirjam Kroemer
leden@wvbn.nl 
kosten lidmaatschap € 12,50 per jaar
070 – 324 03 07

Bankgegevens 
NL34INGB0003804427 
t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout 

Buurtpreventie What's app
aanmelden of vragen: wapp@wvbn.nl

Wijkcentrum 
Het Benoordenhuis 
Bisschopstraat 5
070 - 324 05 72
Reserveringen 06 203 847 48
Beheerder Mirjam Kroemer
benoordenhuis@wvbn.nl

Contactclub Benoordenhout (55+)
Jan van Kreveld 
06 - 477 871 09
jh.vankreveld@ziggo.nl

Eerste Haagsche Bridgevereniging
Ma-, wo-, vrijdagmiddag en dinsdagavond
Mevr. Bagijn, 070 – 306 11 06
Martine.bagijn@ceon.nl

Schaakclub Benoordenhout
Woensdagavond, de heer H. van Bommel
070 – 328 02 01

BridgeClub Redubeth
Donderdagavond, Mevr. E. Goossens 
070-324 86 07
Aanmelden: redubeth@gmail.com
website: nbbclubsites.nl/club/3021

Folklore dansen
Maandagochtend, mevr. Sophia Poppe 
070 – 324 87 45

Yoga
Vrijdagochtend, mevr. J. Hogendonk 
070 – 328 08 67

Vogelbescherming
De heer T. Haase 070 – 354 39 16 

Orchideeënclub
Mevr. Mayke Kok 071 – 561 38 78

Diverse instanties
Gemeente ‘s-Gravenhage 
Algemeen informatienummer 14070
Gemeenteberichten te volgen op 
www.denhaag.nl/gemeenteberichten

Gemeente Welstand/Monumentenzorg
Voor omgevingsvergunningen zie
www.denhaag.nl/welstand

Stadsdeelkantoor Haagse Hout
Loudonstraat 95, 2593 RV Den Haag 
070 – 14 070
www.denhaag.nl

Ouderenconsulent Benoordenhout
I-shop in het WDC Bezuidenhout
Postadres Joh. Camphuysstraat 25 
www.voorwelzijn.nl
Vóór Welzijn 070-205 25 60
Daisy Krommenhoek,
d.krommenhoek@voorwelzijn.nl
 
Aanmelden Wijkbus
tussen 10.00 en 11.15 uur: 
070-347 74 98

Telefooncirkel 55+
Mevr. Cecile Bouts,
c.bouts@voorwelzijn.nl
070 - 205 25 60

Buurthuis van de Toekomst
Evita Lokaal - Van Alkemadelaan 309A
2597 AJ Den Haag - 070 - 314 16 06
info@evitalokaal.nl

hdm Buurthuis van de Toekomst
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 205
2597 GV Den Haag - 070 - 324 13 53
buurtparticipatie@hdmonline.nl

De Zonnebloem
Haagse Hout
Wim van Noort, secretaris
06 - 133 333 03 - wimvannoort@live.net 

Buurtbibliotheek Benoordenhout
Woonzorgcentrum Oostduin 
Goetlijfstraat 5, 070-754 05 55
Open op ma-, wo-, en vrijdag
van 14.00-17.00 uur 

Burenhulpcentrale Haagse Hout
Voor hulp bij eenvoudige klusjes
070-262 99 99

St. DuurSaam Benoordenhout
Vz. Josee van Eijndhoven
www.duursaambenoordenhout.nl

Boodschappen begeleidingsdienst(BBD)  
070 - 364 66 61

Problemen in de wijk?
Bij noodgevallen bel 112
Brandweer – politie – ambulance

Politie 
Bureau Overbosch - 0900 – 8844
Vlaskamp 1 2592 AA Den Haag 
Wijkagent: de heer Hans van der Linde 

Arts nacht/weekenddienst
Van 17.00 tot 08.00 uur, in het weekend 
en op erkende feestdagen. 
SMASH 070 - 346 96 69

Slachtofferhulp Nederland
0900 - 0101

Klachtenraad Welzijn en Gehandicapten
070 – 365 06 00

Klachten overlast
070- 353 58 56

Klachten riolering
070 - 353 30 00 of 070 - 353 30 03

Dierenambulance (Stichting Dieren-
hospital en Ambulancedienst 
´s-Gravenhage en omstreken)
Overdag bereikbaar 070-328 28 28 
‘s nachts alleen voor spoedgevallen
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Info: Locatie Tennispark WW • Van Hogenhoucklaan 35 
Magda Oord (06 - 536 855 47) • magdaoord@kpnmail.nl 
www.feelfitdenhaag.nl

eel
it

actief bewegen in een ontspannen sfeer

FEEL FIT,  FEEL FINE. . .
(Kom en doe mee aan onze inspirerende lessen om je conditie te verbeteren)

BENOORDENHOUT- Feel Fit, de sportvereniging 
in Benoordenhout, is nu ruim 26 jaar actief en 
vindt in de sportruimte van Tennispark WW aan 
de van Hogenhoucklaan zijn thuisbasis. Weke-
lijks worden daar onder leiding van ervaren do-
centen tal van ‘beweeg-lessen’ gegeven die goed 

zijn voor lichaam en geest. Kom eens kijken en 
meedoen aan een (gratis) proefles en zie dat daar 
in een prettige sfeer in de verschillende leeftijds-
klassen enthousiast wordt gewerkt aan de condi-
tie. Op deze pagina een blik op de verschillende 
Feel Fit Groepen.

Feel Fit is in 1990 opgericht door Magda Oord (68). Samen met een team 
van zes  enthousiaste en ervaren docenten verzorgt zij nu groepslessen 
op Tennispark WW aan de Van Hogenhoucklaan. 

• Bodyshape 
• Bodyshape +
• Stretch&Shape
• Zumba&Shape

• Pilates
• Feel Fit Man
• BBB
• En meer....! 

Magda Oord,
oprichter en docent…

Onze instructeurs
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• 54 appartementen (77 m2 – 25O m2)

• 4 penthouses (196 m2 – 226 m2)

• historische en moderne architectuur

• royale buitenruimtes en luxe afwerking

54 unieke appartementen en 4 riante penthouses, stuk voor stuk perfect 

afgewerkt en voorzien van royale balkons en terrassen. Dát is Willem Witsen Wonen, 

gelegen in één van de meest geliefde buurten van Den Haag, het Benoordenhout.

Zo vindt u het Landgoed Clingendael op loopafstand en bent u binnen 

10 minuten fietsen bij de Scheveningse duinen. Verder heeft u pal om de hoek 

het exclusieve winkelgebied Van Hoytemastraat, met meer dan 50 speciaal- en 

koffiezaken en restaurants.  

De bouw is inmiddels gestart en er is nog een aantal appartementen beschikbaar, 

dus neem snel contact op met onze makelaars.

LUXE EN COMFORTABEL WONEN

NOG ENKELE APPARTEMENTEN BESCHIKBAAR

+31 70 34 20 112+31 70 35 01 400
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