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Speelt u met de gedachte om uw woning te verkopen? 
Dan komen wij graag vrijblijvend bij u langs voor een gratis waardebepaling.

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u het "Promotiepakket" t.w.v. € 450,00 kado!

Uw huis verkopen? Röttgering Makelaars, dat klinkt goed!
Wij zijn gespecialiseerd in bemiddeling en advisering bij aan- en verkoop en verhuur van woningen in Den Haag e.o. 

In onze dienstverlening streven wij naar een grote mate van zorgvuldigheid, openheid en integriteit. 

Breitnerlaan 285  ◆  Den Haag  ◆  070 - 324 55 66  ◆  www.rottgering.nl

Vrijblijvend advies
Woningopname & verkoopplan
Volledige presentatie
Bezichtigingen & biedingen
Verkoop & afronding
Inspectie en notaris

Wij
komen

graag bij
u langs!

Uw woning verkopen in 6 stappen
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WIJKBLAD
BENOORDENHOUT

Beste buurtgenoten,

In de anderhalve maand die nodig is om uw wijkblad te maken is er 
veel gebeurd. Het is stil geworden in onze wijk. Alle teksten waren al 
klaar voor de opmaak van deze editie toen het coronavirus ons land 
in zijn greep kreeg. Horeca en musea gingen dicht en evenementen 
werden afgelast. We hebben de inhoud van het blad zoveel mogelijk 
aangepast en in overleg met de organisatoren aankondigingen van 
evenementen en activiteiten verwijderd of onder voorbehoud ge-
plaatst. 

Gelukkig blijven er nog genoeg lezenswaardige artikelen over, die ho-
pelijk de zinnen wat verzetten. Zo is er de geschiedenis van het ‘huis 
met de ridders’ en kunt u lezen over de groene lanen en parken in 
onze wijk. Ook is er aandacht voor de Tweede Wereldoorlog, zoals het 
verhaal van Levie Kanes, als baby gered door een Benoordenhoutse 
huisarts. In dit nummer beginnen we ook met twee nieuwe rubrie-
ken: familiebedrijven in onze wijk en ‘De metamorfose’, een serie 
over (kantoor)gebouwen die een nieuwe bestemming kregen.

In deze tijd blijkt hoe belangrijk het is dat we er als wijkbewoners 
voor elkaar zijn. Daarom heeft de wijkvereniging een actie gestart om 
hulpvragers en -aanbieders met elkaar te verbinden. Op de website 
www.wvbn.nl vindt u meer informatie. Heeft u hulp nodig, aarzel niet 
om hierom te vragen! 

Intussen trekt het voorjaar zich niets aan van alle beperkingen en 
hult onze wijk zich in lentetooi. Ik hoop dat u hier ondanks alles van 
kunt genieten.

Anne-Helene Borgts-Kooijmans

Uitgave van de Wijkvereniging 
verschijnt 6x per  jaar en wordt

huis aan huis in de wijk bezorgd
  

Oplage ca. 9.300 ex.

Abonnement 
6 nummers per kalenderjaar € 30,- 

IBAN  NL34 INGB 000380 4427  
voor een abonnement mail naar 

Mirjam Kroemer - kroemer@kpnmail.nl
    

Advertenties 
voor tarieven en afmetingen mail naar 

Mirjam Kroemer - kroemer@kpnmail.nl

Bij afname van 6 advertenties in 
1 kalenderjaar is 1 advertentie gratis      

   
   Benoordenhoutjes 

€ 50,- voor maximaal 30 woorden

Deadline advertenties en kopij
wijkblad nr. 2 - 4 mei 2020

verspreiding - medio juni 2020

Redactie wijkblad
wijkblad@wvbn.nl

Anne-Helene Borgts-Kooijmans
Georgia Regnault
Barbara Verloop

Willemien de Vlieger-Moll

Vormgeving en art direction
Creative Company | the art of design

Opmaak
Pepe Cerón-Balsas

Drukwerk
Colourcake

Bezorging 
Mission Mail

Wijkblad niet ontvangen?
missionmail@mail.com

Disclaimer
Het Wijkblad heeft getracht alle rechthebbenden 
te achterhalen. Indien iemand desondanks meent 
rechten te kunnen doen gelden, dan kan hij of zij 

contact opnemen met de hoofdredacteur.

    
Omslagfoto

070fotograaf.nl
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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.

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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Corona
De koning, het kabinet en de kamer 
hebben gesproken en we gaan er het 
beste van maken. De realiteit is niet 
prettig, maar laat ons ook de relativi-
teit zien van waar we ons druk over 
maken. De vele initiatieven van wijk-
bewoners en ondernemers zijn hart-
verwarmend en laten ook een ander 
gezicht van onze wijk zien. Het is ge-
ruststellend te constateren dat onze 
landelijke en lokale overheden actief 
en handelend optreden zonder ons het 
gevoel te geven dat de democratie op 
slot gaat.

Na de toespraak van onze premier heeft 
Stefan Baecke uit ons bestuur zich geen 
ogenblik bedacht. Na enkele dagen 
stond er een infrastructuur waarmee 
hulpvraag en -aanbod aan elkaar ge-
koppeld kunnen worden: zie onze web-
site (www.wvbn.nl) en de folder die ie-
dereen in de bus heeft gekregen. Aan 
hulpaanbieders geen gebrek, maar een 
kenmerk van vele wijkbewoners is dat 
ze geen hulp (durven te) vragen, want 
dat doe je toch niet? Daarom willen we 
aan die mensen het volgende meegeven 
ter overweging: onderschat niet het 
plezier dat je hulpgevers doet als je je 
laat helpen. Met andere woorden, hulp 
vragen en ontvangen doe je niet alleen 
voor jezelf maar ook voor de ander. We 
zitten allemaal in hetzelfde schuitje, 
dus je hoeft niets uit te leggen.

HMC Bronovo
Het is geweldig om te zien hoe het on-
dersteunend personeel essentieel werk 
verricht om onze zorg draaiende te 
houden en onze dankbaarheid is op zijn 
plaats. Dat alle aandacht van het HMC 
hierop gericht is spreekt voor zich, 
maar de zorg over de toekomst van de 
gezondheidszorg in onze wijk blijft. Zo 
hadden wij, voor de corona-crisis, een 
gesprek met Ingrid Wolf, de nieuwe 
voorzitter Raad van Bestuur (RvB) van 
het HMC. In dat gesprek meldde zij dat 
het haar gelukt is om enkele urgente 

zaken op te lossen, waaronder het vol-
tallig maken van haar RvB-team en het 
stoppen van de acute verlieslatende si-
tuatie. Het blijkt dat door het vermin-
deren van het aantal afdelingen Spoed-
eisende Hulp (SEH), het ‘bloeden’ 
inderdaad gestopt is, waardoor de druk 
om snel tot financiële oplossingen te 
komen (lees: verkoop van het Bronovo-
terrein), verminderd is. Het HMC/
Bronovo-weekziekenhuis en de polikli-
nieken blijven nog vier jaar open, werd 
met enige nadruk gesteld. In deze tijd 
een geruststellende gedachte.

De discussie over de toekomstige zorg 
blijft actueel, maar Ingrid Wolf wil eerst 
intern met haar nieuwe team de strate-
gische discussie aangaan: waartoe is 
het HMC op aarde, waar is het goed in 
en waar wil het beter in worden? De in-
druk is ontstaan dat deze voorzitter 
nadrukkelijker haar verantwoordelijk-
heid neemt om tot keuzes te komen op 
het gebied van de inrichting van de ge-
zondheidszorg. Het vervolg van het 
participatieproces (zorg- en buurtta-
fels) zal na de eerdergenoemde strate-
gische positionering plaatsvinden. We 
schatten in dat dit een open, maar wel 
gerichte discussie zal worden. Pas na 
de strategische discussie zal opnieuw 
over huisvesting gesproken worden. 
Wij zijn positief over deze volgorde, 
want het komt tegemoet aan veel com-
mentaar uit de wijk. Zo is er de kritiek 
dat de fase van strategische discussie is 
overgeslagen en vraagt men zich af of 
HMC voldoende rekening heeft gehou-
den met de te verwachten toekomstige 
samenstelling van onze wijk en met de 
slechte bereikbaarheid van HMC West-
einde. Zoals gezegd liggen de prioritei-
ten voor het HMC nu elders, maar vroe-
ger of later wordt de draad weer 
opgepakt en daarbij zal de huidige situ-
atie ongetwijfeld van invloed zijn op de 
besluitvorming. 

Ten slotte wensen we bewoners, be-
stuurders, ondernemers en mensen die 

essentieel werk doen veel sterkte toe 
en besluiten we met de woorden van 
Wethouder Balster: 

Met elkaar kunnen we deze epidemie 
doorstaan. Houd je Haags! 

Chance Pennington de Jongh

Van de Voorzitter

 foto Esther Hessing
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In onze wijk vinden er veel ontwikke-
lingen plaats met ruimtelijke gevolgen. 
Denk maar aan transformaties van kan-
toren naar woningen, nieuwbouw en 
herinrichting van wegen. Omdat niet 
iedereen hier dagelijks mee te maken 
heeft, staan we in deze editie van het 
wijkblad stil bij bouwprojecten. Daarbij 
willen we wel de kanttekening plaat-
sen dat met de komst van de Omge-
vingswet het een en ander zal verande-
ren. Verder is ook nog niet bekend hoe 
de stikstofproblematiek zal uitpakken. 

Past het in het bestemmingsplan?
Voordat een bouwproject van start kan 
gaan, moet een initiatiefnemer ver-
schillende stappen doorlopen. Om te 
beginnen gaat hij of zij na wat de ruim-
telijke mogelijkheden zijn op die loca-
tie. Zo moet een bouwproject allereerst 
passen binnen het bestemmingsplan. 

In het bestemmingsplan staat onder 
meer waar wel en niet mag worden ge-
bouwd en waarvoor een gebouw of 
stuk grond gebruikt mag worden. Zo 
bepaalt een bestemmingsplan onder 
meer of een gebouw bijvoorbeeld voor 
kantoordoeleinden of woondoeleinden 
mag worden gebruikt. Onze wijk kent 
meerdere bestemmingsplannen (zie af-
beelding 1). Deze zijn te vinden op de 
website van de gemeente: www.den-
haag.nl. 

De omgevingsvergunning
Voor bouwprojecten is er een omge-
vingsvergunning nodig. De initiatiefne-
mer bepaalt zelf voor welke activiteiten 
(zoals bouwen en slopen) er een ver-
gunning wordt aangevraagd. De aan-
vraag kan gecombineerd worden inge-
diend (alle verschillende activiteiten in 
één keer) of los van elkaar worden 
ingediend. 

Voor grote bouwprojecten (die strijdig 
kunnen zijn met het bestemmingsplan) 

wordt in de voorbereidingsfase voor de 
aanvraag van een omgevingsvergunning 
doorgaans een PlanUitwerkingsKader 
(PUK) gemaakt door de gemeente (vaak 
in samenwerking met de initiatiefne-
mer). Hierin staan de uitgangspunten, 
kaders en (rand)voorwaarden waaraan 
het plan van de initiatiefnemer moet 
voldoen. Het PUK wordt vastgesteld 
door het college van burgemeester en 
wethouders. 

Op basis van dit PUK kan de initiatief-
nemer zijn planvoorstel verder uitwer-
ken. De initiatiefnemer is verantwoor-
delijk dat het voldoet aan de gestelde 
kaders. Na vaststelling van het PUK 
dient ook een BVC-hoofdlijnenplan 
(Bereikbaarheid, Verkeersveiligheid en 
Communicatie) ingediend te worden bij 
de gemeente. Een belangrijk element 
uit het BVC is de communicatie met de 
omgeving. Dat plan wordt na toetsing 
door de gemeente voor aanvang van 
de vergunningaanvraag gedetailleerder 
uitgewerkt (tot een BVC-plan).

Zodra de initiatiefnemer de aanvraag 
voor de omgevingsvergunning heeft 
opgesteld en ingediend, wordt de ver-
gunningsaanvraag door de gemeente 
getoetst aan onder andere: het bestem-
mingsplan, het Bouwbesluit, de Bouw-
verordening en de eisen van Welstand. 
Deze toetsen hebben vaak in de voor-
fase al (deels) plaatsgevonden. In af-
beelding 2 is het proces op hoofdlijnen 
afgebeeld.

In het Benoordenhout
Voorbeelden van grote bouwprojecten 
in onze wijk zijn onder meer de gecom-
bineerde aanvraag (bestemmingsplan 
en omgevingsvergunning) van de pro-
jectontwikkelaar WPRI voor de ver-
nieuwing van het winkelcentrum Duin-
zigt en het Willem Royaardsplein. 
Ander voorbeeld is de vergunningaan-
vraag van Shell voor de sloop en renno-

vatie van de Carel van Bylandtlaan 23. 
Om die plannen in goede banen te lei-
den, heeft Shell in een vroeg stadium 
informatiebijeenkomsten met omwo-
nenden georganiseerd en een klank-
bordgroep opgestart. De wijkvereni-
ging moedigt het betrekken van omwo-
nenden in zo’n vroeg stadium aan en 
zou de Shell-aanpak van het betrekken 
van de wijk graag bij meer grote bouw-
projecten in onze wijk zien.

Tip
Een goede manier om op de hoogte te 
blijven wat er speelt in onze wijk is 
door de berichten over vergunningen 
en activiteiten in onze buurt te volgen. 
Dat kunt u doen door een e-mailatten-
dering in te stellen op: www.overheid.
nl/aankondigingen-over-uw-buurt.

Elisabet Molenaar

Ruimtelijke ordening
Bouwprojecten onder de loep
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afbeelding 1

afbeelding 2

Op zaterdag 21 maart hebben vrij-
willigers huis aan huis folders ver-
spreid met uitleg over de actie van 
de wijkvereniging om tijdens de 
coronacrisis hulpvragers en -aan-
bieders aan elkaar te koppelen.
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Gespecialiseerd in adviseren en procederen voor 
zowel commerciële als particuliere partijen in 
(ver)huur, (ver)koop, (ver)bouw en VVE kwesties.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend  
kennismakingsgesprek.

Burgemeester Kolfschotenlaan 61 • 2585 DZ  Den Haag • 070-3263281 • info@brugrecht.nl • www.brugrecht.nl

 

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

specialisten in vastgoedrecht

Celeste
Acqua di Parma 
Annick Goutal

Caron
Caudalie 

Cire Trudon
Creed 

Diptyque
 Escentric MoleculesFrederikstraat 963

www.celeste-parfums.nl

H A U T E  P A R F U M S

Floris
Geo F. Trumper
Lorenzo Villoresi  

Molton Brown 
Ormonde Jayne

Parfums Houbigant
Penhaligon’s 
Serge Lutens

Zelfstandig en verzorgd wonen
Mooi kleinschalig woonzorgcentrum in Benoordenhout, 
Den Haag met ruime appartementen en verpleeggroepen.

Wilt u zelfstandig blijven wonen en indien nodig verpleeghuiszorg 
thuis/thuiszorg inschakelen? Dat kan in onze 36 appartementen. 
Voor ouderen die niet meer de regie over hun leven kunnen 
voeren, zijn er psychogeriatrische en somatische verpleeg-
plaatsen in zeven kleinschalige woongroepen. Nog geen zorg 
nodig? Wijkbewoners zijn van harte welkom in ons restaurant.

Voor meer informatie: 070 3143800
of de website: www.jbc-visserhuis.nl Parkeerplaatsen te huur in onze ondergrondse parkeergarage.P
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ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)
Het Corona-virus heeft ertoe geleid dat 
tal van activiteiten zijn stopgezet of 
uitgesteld. Dat geldt ook voor de activi-
teiten van de CCB. 

Eerder, begin maart, heeft de bestuurs-
commissie van de CCB al bekendge-
maakt dat de CCB haar activiteiten 
vanaf 12 maart tot en met eind april 
heeft gestaakt. Dat hebben we bekend-
gemaakt op de website van de Wijk-
vereniging en tevens per email of tele-
foon naar allen die zich voor een 
CCB-activiteit in die periode hadden 
opgegeven. 

Inmiddels is duidelijk dat we onze acti-
viteiten over een nog langere periode 
moeten stopzetten. Wij hebben nu 
daarom het volgende besloten. 

Ook de activiteiten die we voor de 
maand mei en voor begin juni hadden 
gepland, gaan niet door. 

De CCB-Nieuwsbrief, die we medio 
april 2020 hadden zullen verzenden, 
brengen we niet uit. Ook onze leden en 
donateurs krijgen in plaats daarvan al-
leen onderstaande informatie. 

De activiteiten die we vanaf 11 juni 
hadden gepland, gaan misschien wel 
door. Het betreft: 

11 juni: de lezing ‘Herinneringen aan 
WOII in Nederlands-Indië’ (Ch. Ligtvoet 
van de Stichting Gastdocenten), in het 
Benoordenhuis

Eind juni: excursie naar Rhenen: de 
Erebegraafplaats Grebbeberg én Ouwe-
hands Dierenpark (o.a. de panda’s). 

Hopelijk zijn de omstandigheden dan 
weer zo verbeterd, dat deze twee acti-
viteiten inderdaad kunnen doorgaan. 
Maar mogelijk is dat te optimistisch. 
Daarom geldt het volgende: 

alleen als deze twee activiteiten wél 
doorgaan, zullen wij dat begin juni 
bekendmaken, (1) op de website van 
de Wijkvereniging en (2) in een extra 
CCB-Nieuwsbrief aan onze leden en 
donateurs

als deze twee activiteiten van 11 juni 
en eind juni niet doorgaan, sturen 
we daarover geen berichten!

Wij zullen proberen om met ingang van 
juli elke maand één excursie te organi-
seren. In het volgende Wijkblad leest u 
of dat haalbaar is gebleken en welke ex-
cursies vanaf juli zullen plaatsvinden. 

De Algemene Ledenvergadering van de 
CCB, die meestal begin juni plaatsvindt, 
wordt eveneens uitgesteld. Hopelijk 
kan die ALV wel in september of okto-
ber plaatsvinden.

Heel graag wenst de bestuurscommis-
sie van de CCB via deze weg alle wijk-
genoten veel sterkte en een goede ge-
zondheid. Helaas moeten wij nu veel 
afstand van elkaar houden. Maar hope-
lijk kunnen we op niet te lange termijn 
weer gewoon met elkaar praten en in 
goede gezondheid samen weer allerlei 
activiteiten ondernemen!

Jan van Kreveld
voorzitter/secretaris van de CCB
06 477 87 109
jh.vankreveld@ziggo.nl

Foto 070fotograaf.nl
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DuurSaam
Interesse in duurzame energie groeit in onze wijk
Op 5 maart kwamen ruim honderd 
wijkgenoten naar de derde wijkbijeen-
komst over duurzame energie. Het was 
een interactieve bijeenkomst met als 
doel om wijkgenoten te vertellen en te 
laten zien waar we staan, hen in de ge-
legenheid te stellen om kennis op te 
doen en vragen te stellen en om met el-
kaar vooruit te kijken. 

Dit jaar wordt immers een spannend 
jaar. Duursaam Benoordenhout werkt 
aan een wijkenergieplan. Dit betreft een 
plan waarin staat hoe het Benoorden-
hout in de toekomst van aardgas over-
gaat op duurzame warmte. Het is aan 
het einde van dit jaar gereed. Daarnaast 
blijven we ons in 2020 ook inzetten om 
u te laten zien hoe u nú al slim kan in-
vesteren in duurzame maatregelen 
voor uw huis. Het begint namelijk bij 
goede isolatie. Met een paar acties 
woont u comfortabeler en de investe-
ring verdient zich terug door besparin-
gen op gas en beschikbare subsidies.

Het wijkenergieplan maken we dit jaar 
samen met de wijk, de gemeente en ex-
perts van Tauw en Tygron. We onder-
zoeken voor elke buurt en elk type wo-
ning in het Benoordenhout wat 
technisch mogelijk is en welke energie-
systemen en -bronnen het beste pas-
sen. Denk aan aardwarmte, waterstof, 
volledig elektrische oplossingen enzo-
voort. Ook bekijken we wat slim is om 
zelf te doen en wat voordeliger is om 
gezamenlijk aan te pakken.  Om de 
energietransitie betaalbaar te houden, 
is samenwerking cruciaal. 

Wat we nu al weten, is dat collectieve 
warmtemogelijkheden voor onze wijk 
goedkoper zijn dan de individuele op-
lossingen, maar dat deze alleen haal-
baar zijn als we samenwerken binnen 
en buiten onze wijk. Ook het beter iso-
leren van huizen vergroot de mogelijk-
heden om over te stappen op collec-
tieve warmtemogelijkheden. Beter iso-
leren is iets waar veel wijkgenoten en 
VvE’s mee bezig zijn. Ga hierover met 
elkaar in gesprek of neem contact op 
met een energiecoach.

Het is nu zaak dat we de opgebouwde 
kennis met elkaar delen en bespreken 
om te horen wat u ervan vindt. Daarom 
gaan we de komende maanden de wijk 
in om met wijkgenoten hierover in ge-
sprek te gaan. De uitkomsten van deze 
gesprekken nemen we mee in het wijk-
energieplan dat we aan het eind van dit 
jaar aanbieden aan de gemeente. 

Wilt u meer informatie over wanneer 
we de wijk in gaan, hoe u in contact 

kunt komen met een energiecoach, 
maar ook voor een gedetailleerd ver-
slag van de bijeenkomst van 5 maart jl.? 

Ga naar de website van DuurSaam Be-
noordenhout op duursaambenoorden-
hout.nl. 

Om u een indruk te geven van de avond, 
hierbij alvast een foto-impressie.

Namens DuurSaam Benoordenhout 
en Wijkvereniging Benoordenhout
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signiagrotematen@signiagrotematen
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Ingezonden brief
Anderhalvelijnszorg op Park Bronovo
Nu het vernieuwde bestuur van het 
HMC enige maanden aan de slag is, kan 
men verwachten dat reorganisatie van 
de te leveren zorg, inclusief de sluiting 
van het Bronovo ziekenhuis, zichtbare 
vormen krijgt. De onrust in onze wijk 
en ver daarbuiten heeft geleid tot het 
plan Park Bronovo, maar ook tot de 
Facebookgroep ‘Bronovo Moet Blijven’. 
Om die onrust weg te nemen heeft het 
HMC-bestuur een bericht doen uitgaan 
dat Bronovo de komende vier jaren zal 
blijven functioneren zoals het momen-
teel feitelijk al doet. Dat betekent: plan-
bare zorg waar geen grote spoed bij is, 
zorg die in de polikliniek wordt gege-
ven en een eventuele opname van en-
kele dagen.  

Dat is inderdaad een geruststellend be-
richt, al valt te bezien of dit ook waar 
wordt gemaakt. Voor eenieder die 
Bronovo bezoekt, is het duidelijk dat 
het steeds rustiger en stiller is. Haalt 
de werkelijkheid dit scenario niet in? 
Blijven specialistengroepen wel in 
Bronovo beschikbaar of maken zij an-
dere plannen richting zelfstandigheid 
op andere locaties? Dit is een beweging 
die al langer aan de orde is.

Wat hiervan ook zij, onze planvorming 
voor de invulling van de Zorg in 
Bronovo in een nieuw te bouwen loca-
tie, gaat onverminderd verder. Dit te 
meer gezien de brief die het college 
van B en W, ondertekend door waarne-
mend burgemeester Remkes, begin fe-
bruari heeft doen uitgaan als antwoord 
op een vraag van raadslid De Vos (VVD) 
- zie ook onze website: www.park-
bronovo.nl - over de status van de her-
ontwikkelingsplannen bij Bronovo. De 
Vos verwees naar de door de VVD vorig 
jaar ingediende en aangenomen motie 
waarin wordt gevraagd ervoor zorg te 
dragen dat zorgvoorzieningen, zoals 
een gezondheidscentrum e.d., op het 
Bronovoterrein behouden blijven. Het 
college van B en W antwoordde hierop 
toen al dat deze aspecten zullen wor-
den verkend en meegenomen in de uit-
gangspunten voor de herontwikkeling. 
Nu merkt het op dat in de gesprekken 

met het HMC en bij de zogenoemde 
programmatische verkenning die nu 
plaatsvindt, ‘genoemde aspecten uiter-
aard worden meegenomen’. Voorts ver-
wijst het college van B en W naar de af-
spraak in het coalitieakkoord dat een 
zorgfunctie op het Bronovoterrein be-
houden zal blijven. Ook zegt het dat de 
gemeente de bestemming ‘zorg’ voor 
een bepaalde oppervlakte zal vastleg-
gen, maar dat de eigenaar (HMC) voor 
de specifieke invulling daarvan verant-
woordelijk is. Genoemde ‘aspecten’ 
komen overeen met hetgeen wij be-
pleiten bij alle gesprekspartners die 
wij tot nu toe spreken. 

Mede gezien bovenstaand antwoord van 
het college van B en W richt de volgende 
fase van onze planvorming zich met na-
druk op de mogelijke invulling van de 
zorgfuncties die binnen het kader van 
‘anderhalvelijnszorg’ moeten worden 
vervuld. Anderhalvelijnszorg is een rela-
tief nieuwe ontwikkeling waarbij specia-
listen en huisartsen samenwerken in het 
belang van kwalitatief betere zorg die 
ook nog eens betaalbaar is. Voor die in-
vulling praten wij met de vertegenwoor-
diging van huisartsen, met specialisten 

en - dat is nieuw - met de Haagse cam-
pus van Leids Universitair Medisch 
Centrum (LUMC). Deze campus richt 
zich met nadruk op ‘population health’ 
in het kader van de huisartsenopleiding. 
Ook is consultant Roland Berger (die 
eerder onze visie in een concreet docu-
ment heeft verwerkt) betrokken bij die 
nadere gesprekken om invulling van 
hetgeen wij hopen bij Bronovo, te 
bewerkstelligen. 

Met deze planvorming geven wij in-
houd aan de zo gewenste continuïteit 
van moderne zorg in Bronovo. Daarmee 
kan het HMC  naadloos de nog reste-
rende activiteiten in de huidige infra-
structuur, in het nieuwe centrum inte-
greren; in ieder geval voor die functies 
die passen binnen de nader te definië-
ren anderhalvelijnszorg. U wordt uiter-
aard ook via dit wijkblad op de hoogte 
gehouden. Evenzeer vernemen wij graag 
uw mening en ideeën. De website biedt 
hiervoor de gelegenheid. 

Ben Droste en Jan Nelisse
www.parkbronovo.nl

Foto 070fotograaf.nl
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“UITERAARD OOK VOOR PASSANTEN!”
maandag gesloten

dinsdag t/m vrijdag 9 - 17 uur
zaterdag gesloten

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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Kapsels wijkblad Benoordenhout advertentie kleur re-design.pdf   1   18/11/14   21:56

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.nl

yte     aHo
van

straat

yte     aHo
van

straat
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

WWW.WOUDTDAMESMODE.NL

VAN HOYTEMASTRAAT 105

WOUDT
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Beste Wijkbewoners,

Koningsdag gaat niet door. Dat zal u niet verbazen. 

De voorbereidingen voor een spetterende Koningsdag waren in volle gang. Het boekje was nagenoeg 
klaar en de oranjebitter gekocht.

Op moment van schrijven zitten we de beginfase van serieuze maatregelen tegen de verspreiding van 
het coronavirus, die met name gericht zijn op het uit elkaar houden van mensen. Scholen zijn dicht, 
verpleeghuizen gaan op slot. Een feest als Koningsdag gaat juist om de sociale cohesie en het elkaar 

ontmoeten. In dat licht bezien hebben we besloten de voorbereidingen te staken. Ook zullen we geen 
boekje verspreiden omdat wij onze trouwe adverteerders niet onnodig op kosten willen jagen in deze - 

ook financieel - onzekere tijden. 

Als Oranjecommissie blijven wij paraat. Mocht de situatie snel verbeteren, dan gaan we op dat moment 
kijken of we een gezellige kleinere activiteit kunnen organiseren. Hoop doet leven immers!  

Tenslotte: houdt dat Oranjegevoel warm! Want we komen hier samen doorheen!

De Oranjecommissie

Daniel Akkerman, Hildelies Balk, Gieneke Talsma, Michiel de Vlieger, Charlotte Mosies, Carlo van 
Oostrum, Pieter van der Sman, John Boss en Stefan Baecke

Koningsdag gaat niet door 
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Twee wijkbladen geleden kondigden 
Rudolph van Dusseldorp en ondergete-
kende ons vertrek aan. Inmiddels heb-
ben zich twee opvolgers aangediend: 
Annemiek Rutters en Nicole Maes. De 
oudgedienden hebben beloofd voor 
een warme overdracht te zorgen en op 
de achtergrond nog wat mee te blijven 
pruttelen. 

Alvorens de nieuwe Benoordenhout 
Preventiecoördinatoren bij u te intro-
duceren, nog even het volgende: de 
afgelopen maanden is onze wijk ge-
confronteerd met wat meer kleine 
geweldsdelicten dan we gewend zijn. 
Laatstelijk nog trokken twee fietsers 
een spoor van vernielde achteruitkijk-
spiegels door de wijk. De politie is er 
druk mee bezig en roept u op altijd 
aangifte te doen. Wat ook kan helpen is 
achter hen aanrijden met de auto en 
ondertussen de politie contacteren. 
Nooit zelf interveniëren! 

Ten slotte zien we ineens oproepen om 
buurtpreventieteams die op onregelma-
tige tijden gaan surveilleren op te star-
ten. Als u daar belangstelling voor heeft 
(hondenbezitters, voor u is het nauwe-
lijks extra moeite), neem dan contact 
met ons op. Politie en gemeente willen 
ons desgewenst graag begeleiden zodat 
we het goed doen en zelf geen enkel ri-
sico lopen. Wapp@wvbn.nl is ook het e-
mailadres om u aan te melden voor de 
buurtpreventie WhatsApp om samen de 
wijk veilig te houden.  

Dan de nieuwe coördinatoren
Annemiek Rutters: ‘Na bijna achttien 
jaar te hebben genoten van de Vogel-
wijk was het voor ons een goed mo-
ment om dichter naar de uitvalswegen 
en station te verhuizen. We zijn blij met 
onze nieuwe omgeving in de Nassau-
buurt. Pieter en ik wonen hier met Jep, 
de jongste van onze drie kinderen, de 
anderen zijn het huis al uit. Het is leuk 
om actief te worden voor de wijk, zo 
voel je je nog eerder thuis.’ 

Nicole Maes: ‘Ruim acht jaar woon ik nu 
in het mooie Benoordenhout en in die 
jaren ben ik altijd wel op de een of an-
dere manier betrokken geweest bij de 

wijk. Naast dat ik de schoonheid van de 
wijk erg kan waarderen, vind ik de be-
trokkenheid van de Benoordenhouters 
bij alles wat hier gebeurt bewonderens-
waardig. Dus toen er gezocht werd naar 
coördinatoren veiligheid werd ik direct 
enthousiast en heb me gemeld bij onze 
zeer gewaardeerde voorgangers Daniella 
en Rudolph. Samen met de coördinato-
ren in de verschillende buurten wil ik de 
komende jaren graag helpen om het 
Benoordenhout mooi en veilig te hou-
den voor mijzelf, mijn zoontje en voor 
alle buurtgenoten.’ 

Daniella Gidaly

Onze wijk
Veiligheid in de buurt

Correcties februarinummer

Het artikel ‘Emoties in de Van Nijenrodeschool’ op p. 32 is geschreven door Evert Schneider.

In ‘Uitgelicht’ op p. 35 wordt vermeld dat het boek ‘Tango van Bedrog’ te koop is bij Couvee. Dit moet zijn: 
Couvee-Benoordenhaeghe Boek & Kantoor

In het artikel ‘Een bom in het Benoordenhout’ op p. 39 wordt geschreven over de familie Vriends. Dit moet 
zijn: de familie Vriens.

Nicole MaesAnnemiek Rutters
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We hebben een nieuwe wijkagent! Is 
Peter Hoogeveen dan weg, zult u zich 
wellicht afvragen? Nee het goede 
nieuws is: we houden Peter en krijgen 
Robin Bleijenberg erbij. Het Haagse 
Hout telt 21 scholen en dus kunnen we 
een wijkagent ‘jeugd en web’ goed 
gebruiken. 

Robin is een Rotterdammer die daar bij 
de gemeente als jeugdcoach is begon-
nen en vervolgens overgestapt is naar 
de politie. Na negen jaar bij de politie 
in Rotterdam te hebben gediend, 
mogen wij in het Haagse Hout nu profi-
teren van de schat aan ervaring die hij 
daar heeft opgedaan. 

Robin gaat zich zowel bezighouden met 
jeugd in de publieke ruimte als met in-
dividuele gevallen ‘achter de voordeur’, 
bijvoorbeeld in geval van vermoeden 
van misbruik of drugsverslaving of… 
vermoeden van radicalisering. 

Dat betekent dat Robin heel nauw gaat 
samenwerken, niet alleen met Peter 
maar ook met de scholen. Met de mid-
delbare scholen gaat het dan in de eer-
ste plaats om drugs en wapens. Bij 
drugs moeten we denken aan voorlich-
ting op de scholen enerzijds en het op-

rollen van dealernetwerken anderzijds. 
Bij wapens kan de politie de schoollei-
ding assisteren als deze bijvoorbeeld 
op basis van hun schoolreglement een 
kluiscontrole willen houden. De school 
houdt de controle en de politie ‘staat 
erbij’, tot er natuurlijk drugs of wapens 

worden aangetroffen. Dan komt de po-
litie in overleg met de school in actie.

Robin ziet zijn rol in de eerste plaats als 
sociaal. Dat uit zich op vele manieren. Zo 
is Robin op Instagram te volgen en hoe-
wel hij pas in afgelopen januari is begon-
nen, heeft hij na een maand al 1.200 
jeugdige volgers. Op deze wijze kan hij 
goed contact maken en kunnen jongeren 
laagdrempelig vragen en problemen aan 
hem voorleggen die ze mogelijk in le-
venden lijve niet durven te stellen. 
Iedere agent op Instagram doet dat ove-
rigens via een overheidsaccount. Op die 
manier kun je verifiëren dat je met een 
echte agent te maken hebt. 

Robin geeft ook voorlichting op scholen 
over social media, sexting en cyberpes-
ten. Robin is op Instagram te volgen 
onder jeugdagent_overbosch. Houd zijn 
account en/of Benoordenhout What’s 
Up op Facebook goed in de gaten, want 
binnenkort komt er weer een ‘Boef in 
de wijk’.  

Kortom een warm welkom voor Robin 
Bleijenberg!

Daniella Gidaly

Een nieuwe wijkagent

Bent u nog geen lid van de buurtpreventie-WhatsApp?
Meldt u dan met uw mobiele nummer en uw adres aan via wapp@wvbn.nl 

en help mee onze buurt nog veiliger te maken

Robin Bleijenberg

Deelnemers gezocht voor knieartrose-onderzoek
Voor een onderzoek van de Vrije 
Universiteit Amsterdam worden deel-
nemers gezocht met knieartrose. Ruim 
60 fysiotherapiepraktijken, waaronder 
FysioFit in het Benoordenhout, zetten 
zich in om de fysiotherapiebehande-
ling bij mensen met knieartrose te ver-
beteren. Voor het onderzoek zijn ruim 
400 patiënten nodig. 

Doet u ook mee?
U kunt meedoen als u tussen de 40 en 
85 jaar bent; al 3 maanden of langer 

knieklachten heeft; geen knie-injectie 
of fysiotherapie voor de knie heeft 
gehad in de afgelopen 6 maanden en 
geen knieprothese of ernstige neven-
aandoeningen heeft.
 
Heeft u interesse of 
wilt u meer weten? 
Neem voor meer informatie contact op 
met dr. Jesper Knoop of Willemijn van 
Berkel-de Joode via 06 111 591 81 
of octopus@vu.nl.

Bereikbaar op maandag, dinsdag (hele 
dag), woensdag- en donderdagochtend.
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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

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

In de leukste boekwinkel van de wijk bent u welkom om uw inkopen te doen  

voor thuis, op vakantie, op kantoor of op school.  

 

Laat u verrassen door ons brede assortiment boeken, 

kantoorbenodigdheden, kalenders en agenda’s, speelgoed en leuke cadeaus 

 

Wij zien u graag in onze winkel! 

Van Hoytemastraat 66, 2596 ES Den Haag   

070- 4129122 

 

Boeken kunt u ook bestellen via onze website: 

www.boekhandel-denhaag.nl 

 

 

 

 

Nieuw! gratis proefles!

" Qigong en stress management"
Nieuwsgierig naar deze meer dan 5000 jaar 

oude Chinese bewegingsleer? 
Kijk dan op www.joychi.nl

Meld je aan voor een gratis proefles! 

festivaldebeleving.nl

muziek · workshops
theater · food & drink
kinderactiviteiten

Park Vlaskamp

13 juni 2020

De Beleving
Festival
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De Atelierroute wordt doorgeschoven naar 2021
Wegens de coronamaatregelen wordt er dit jaar helaas geen Atelierroute langs de kunstenaars in onze wijk 
georganiseerd. We wensen alle mensen die wilden komen kijken en de kunstenaars een goede gezondheid 

toe en we gaan ervan uit dat er weer betere tijden komen. 

Daarom denken we nu al na over de organisatie van de atelierroute 2021.

Brigitte Schreuder, Eveline Jansen, Frank Durand, Ger Overmars, Marien Metz, 
Marthe Fuld, Pauline Bosman, Willeke Richel - atelierroute@wvbn.nl.

Een cultureel festival voor jong en oud, 
vóór en dóór het Haagse Hout. Dat is 
Festival De Beleving, dat op 13 juni 2020 
zal plaatsvinden op Park Vlaskamp. 
Mariët Struijk, directeur van het 
DiamantTheater, is enthousiast over 
het initiatief. ‘Om dit festival op poten 
te zetten, werken wij samen met meer-
dere organisaties en individuen uit alle 
hoeken van het stadsdeel. Iedereen die 
ervan hoort, wil erover meepraten en 
meedenken. Dat is zeer welkom, want 
naast een klein team van professionals 
wordt het festival voornamelijk gedra-
gen door vrijwilligers.’

Het festival zal bestaan uit een hoofd-
podium, een podium voor amateurkun-
sten en verschillende standjes met ac-
tiviteiten en horeca. Er worden kunst-, 
zang- en dansworkshops gegeven en er 
zijn leuke activiteiten voor kinderen. 

Cabaretiers Sjaak Bral en Arnold Baldé, 
beiden buurtgenoten, presenteren het 
middag- en avondprogramma op het 
hoofdpodium. Nieuw talent Lien 
Cornelissen bijt de spits af, gevolgd door 
de populaire Franse chanson-groep Tess 
et Le Moutons. Eerder dit jaar stond Tess 
in een uitverkocht PAARD, waar zij met 
haar Moutons de zaal betoverde. Pat 
Smith, de nieuwe nachtburgemeester 

van Den Haag, is ook van de partij. Arp 
Frique & Family, met multi-instrumenta-
list Niels Nieuborg, brengen dansbare 
funk naar De Beleving, wat garant staat 
voor een spetterende avond. Sunny 
Rays, Silver Lingin, Guap en dj Miss 
Angel maken de hoofd-line-up af.

‘Het is de bedoeling dat Festival De 
Beleving jaarlijks terugkomt’, legt 
Struijk uit. ‘Door voor een breed pu-
bliek te programmeren en zowel be-
kende artiesten als talenten uit de wijk 
uit te nodigen, wordt het festival een 
ontmoetingsplek en smeltkroes van 
alle mooie dingen die het Haagse Hout 
te bieden heeft.’

Festival De Beleving is een gratis festi-
val en wordt mede mogelijk gemaakt 
door onder andere gemeente Den Haag, 
Fonds 1818, Cultuurschakel, Prins 
Bernhard Cultuurfonds, Ars Donandi en 
het VSB Fonds. Voor meer informatie, 
bezoek festivaldebeleving.nl.

Wegens de coronamaatregelen kan 
de festivalplanning worden aange-
past. Blijf op de hoogte van alle up-
dates via diamanttheater.nl

Sjaak Bral, Pat Smith en Arp Frique 
staan op gratis festival voor het Haagse Hout

Tess et Le Moutons, foto: Koralique

Sjaak Bral, foto: Martijn Beekman
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Hun zinnen buitelen over elkaar 
heen, zo enthousiast zijn ze over 
hun project: de opera ‘Katharina de 
Bronovo’ over de grondlegster van 
ons Bronovo-ziekenhuis die op 5 
juni wordt uitgevoerd in de aula van 
het Maerlant Lyceum. Ik zit aan tafel 
met Julia Bronkhorst, zangeres en 
initiatiefneemster, Ans Seriese, re-
gisseuse, en Anke Muusse, koorlid - 
mét solo! 

Waarom een opera over 
Katharina de Bronovo?
‘Het idee om een opera over een zieken-
huis te maken ontstond toen Olaf 
Mulder, de vaste librettist van het gezel-
schap, zelf in het ziekenhuis lag. De keus 
viel op het ziekenhuis van Katharina de 
Bronovo’, vertelt Julia. ‘Het Bronovo-
ziekenhuis is het enige ziekenhuis dat 
vernoemd is naar de oprichtster’, zegt 
Ans. ‘Sara Katharina de Bronovo (1817-
1887) was een van die onverschrokken 
en koppige dames uit de negentiende 
eeuw die geen genoegen namen met wat 
het leven voor hen had weggelegd. 
Dankzij haar vele contacten en haar 
doorzettingsvermogen lukte het haar 
om een opleidingsinstituut en verpleeg-
inrichting op te richten, de Diakonessen-
Inrichting Bronovo. 

Waar gaat de opera over?
‘Het verhaal speelt zich af in het verle-
den – tijdens Katharina’s leven – en in 
het heden, waarin het ziekenhuis wordt 
bedreigd met opheffing’, legt Ans uit. 
‘Het personeel, aangevuurd door een 
Marokkaanse schoonmaakster, pro-
beert het ziekenhuis te redden uit de 
handen van een projectontwikkelaar.’

Dat klinkt bekend! 
‘Op het moment dat het libretto werd 
geschreven, was er nog niets bekend 
over het lot van het Bronovo’, zegt Julia. 
‘We hadden de opera willen uitvoeren 
in het ziekenhuis, maar dat vond de di-
recteur uiteindelijk niet goed. Het ver-
haal kwam te dicht bij de werkelijk-
heid. We hebben de opera toen een 
aantal keren met succes opgevoerd tij-
dens het Leidse Hofjesfestival in 2019.’

Kunnen jullie iets vertellen 
over de muziek?
‘De opera is Nederlandstalig, met zeer 
toegankelijke muziek van Paul Prenen. 
We noemen het een ‘kameropera’: hij 
duurt een uur. Er zijn drie hoofdrollen, 
die vertolkt worden door professionele 
zangers. Het Fagerhultkoor, dat het zie-
kenhuispersoneel speelt, bestaat uit 
ervaren amateurzangers. Dat is voor 
ons een pittige uitdaging!’, zegt Anke. 
‘We zingen vierstemming, alles uit het 
hoofd, waarbij de teksten door elkaar 
lopen. En dan moeten we ook nog 
acteren!’ 

Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? 
Julia: ‘Anke en Ans zijn allebei zangleer-
lingen van mij. Ans is nu regisseuse en 
Anke zingt in het Fagerhultkoor. Dit koor 
dankt zijn naam aan een landgoed in 

Katharina de Bronovo - een opera waard!
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Zweden, waar we ooit een aantal mooie 
zangweken hebben doorgebracht.’ Ans 
voegt hieraan toe: ‘Het is een hechte 
groep, waarbij ieder zijn eigen talenten 
inzet: zo maakte de een de flyer en het 
logo en een ander het programma-
boekje. Anke en ik zijn bovendien be-
stuurslid van de stichting ‘Polen in Plan 
Zuid’, die de opera produceert. De stich-
ting is genoemd naar een opera die we 
eerder hebben uitgevoerd.’
 
De voorstelling vindt plaats in 
het Maerlant Lyceum. 
Waarom deze locatie?
Anke: ‘We wilden de opera graag uit-
voeren in het Benoordenhout en de 
wijkvereniging heeft ons geholpen bij 
het vinden van een locatie. Leerlingen 
van het Maerlant Lyceum zorgen voor 
de belichting en de catering wordt ge-
daan door The Upside Café in de 
Weissenbruchstraat. Zo krijgt deze uit-
voering een echt Benoordenhouts 
karakter!’

Hebben jullie zelf ook een 
band met het Benoordenhout?
Alle drie wonen ze in Voorburg, maar 
Anke weet toch een link: ‘Onze kinde-
ren zijn geboren in Bronovo!’

Anne-Helene Borgts-Kooijmans

De opera ‘Katharina de Bronovo - Mijn 
ziekenhuis of de strijd tussen geld en 
idealen’ is gepland op 5 juni 2020 om 
16.00 en om 20.00 uur in de aula van het 
Maerlant Lyceum, Johannes Bilders-
straat 11. Kaarten à € 17,50 (voor vol-
wassenen) en € 10 (tot 18 jaar) zijn ver-
krijgbaar aan de zaal en via de website 
www.poleninplanzuid.nl.

Bericht van de organisatoren: 
We hopen dat de opera op 5 juni 
door kan gaan. Maar absolute zeker-
heid is nu (tweede helft maart) he-
laas niet te geven. Raadpleeg alstu-
blieft onze website voor de laatste 
informatie.

Opera-dames’ Julia Bronkhorst, Ans Seriese en Anke Muusse
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Het Warenhuis voor Thuis
Voor al uw beveiligingswerkzaamheden, 
slijpwerkzaamheden of een nieuw  
naambordje of huisnummerbord.

IJZERWAREN • SANITAIR • HUISHOUDELIJK • ELECTRA • VERF & SCHILDERWERK

Van Hoytemastraat 72, 2596 ES ‘s-Gravenhage • Neem nu contact op voor een vrijblijvende
afspraak of kom in de winkel langs!! Tel: 070-3280248 • Mail: info@beumerijzerhandel.nl 

U KUNT ONS 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK BEREIKEN: (070) 324 66 51 
INFO@HODIEMIHI.NL  -  WWW.HODIEMIHI.NL

Hodie Mihi, Cras Tibi Uitvaartverzorging richt zich op het 
verzorgen van uitvaarten in Den Haag en omstreken. 

Wij hebben jarenlange ervaring in traditionele, religieuze en 
eigentijdse uitvaarten en staan garant voor een verzorgde, 

correcte en stijlvolle uitvoering van de uitvaart.

VERZORGD, CORRECT, STIJLVOL

HET CLINGENDAELHUYS - BENOORDENHOUTSEWEG 279 - 
2596 BJ DEN HAAG
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Breder gebruik van de Kapel Duinzichtkerk

Er wordt al een tijdje gewerkt aan 
het openstellen van de kapel van de 
Duinzichtkerk voor activiteiten in 
de wijk. Daarvoor is vorig jaar het 
initiatief ‘Onder de Toren’ van start 
gegaan.

Activiteiten
In de zomer en najaar 2019 zijn er ver-
schillende succesvolle activiteiten ten 
uitvoer gebracht. Zo werd er een mid-
zomerfeest georganiseerd, compleet 
met jazzcombo en barbecue op het 
mooi versierde kerkplein. Er is ook een 
korte yogacursus georganiseerd en 
verschillende keren is er een familie-
film vertoond. Daarnaast is het kerkge-
bouw vaker open voor buurtbewoners, 
onder meer voor een serie orgelcon-
certen en enkele gespreksavonden. De 
moeite waard zijn ook de vaste mo-
menten in de week waarop koffie te 
drinken is met de koster (elke donder-
dag tussen 10.00 en 11.00 uur) en de 
mogelijkheid om de internationale kin-
derbibliotheek (uitleen van boeken in 
meer dan twintig talen) te bezoeken, 
elke woensdagmiddag. Dit voorjaar 

zijn er verschillende activiteiten voor 
kinderen rondom Palmpasen, een fiet-
senrally op tweede paasdag en er staat 
voor juni een Duurzaamheidsfestival 
gepland. Zodra het weer het toelaat 
zullen we ook eens in de maand op 
vrijdagmiddag het terras openstellen 
voor de ontmoeting met wijkgenoten 
en staan er voor de kinderen buiten-
spelletjes klaar.

Verbouwing kapel
Deze activiteiten passen in het streven 
van de Protestantse wijkgemeente ron-
dom de Duinzichtkerk om in de wijk 
ruimte te scheppen voor ontmoeting en 
zingeving. Daarvoor zijn er ook plannen 
ontwikkeld voor de verbouwing van de 
kapel zodat deze beter toegankelijk 
wordt, van goed bereikbaar sanitair 
wordt voorzien en ook over moderne 
keukenfaciliteiten kan beschikken. We 
kunnen dan de bestaande ruimte ge-
bruiken voor gezamenlijke maaltijden 
en buurtontmoetingen.

Deze plannen zijn onlangs besproken 
met de gemeente Den Haag. Er wordt 

nu een aanvraag voor een bestem-
mingswijziging voorbereid waarin de 
huidige maatschappelijke bestemming 
wordt uitgebreid met lichte horeca. Dat 
maakt het mogelijk om in bepaalde 
ruimtes (niet zijnde de kerkzaal) op ge-
zette tijden eenvoudige maaltijden te 
serveren en af en toe een buurtborrel 
te organiseren. In het voorstel is goed 
gekeken naar de aansluiting bij de be-
hoeften in de wijk en wordt er ook re-
kening gehouden met de ruimtelijke 
inpassing en de vereisen voor parkeer-
ruimte e.d. 

Open avond
Het moment is nu gekomen om de 
plannen verder te bespreken en af te 
stemmen met de omwonenden van de 
Duinzichtkerk. Daartoe zal eind april 
een open avond worden belegd. U bent 
allen van harte welkom om mee te den-
ken over deze plannen. Nadere infor-
matie over de activiteiten is te vinden 
op de websites: www.duinzichtkerk.nl 
en onderdetoren.org. Voor verdere in-
formatie of suggesties kunt u terecht 
bij Chris van Wieren (pcvanwieren@
gmail.com) en ruerd.ruben@wur.nl.

Ruerd Ruben
Foto 070fotograaf.nl
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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
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ALEXANDRA REMPT – MACKAY
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INFO@MACKAYENCO.NL
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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

AFTER’S COOL Benoordenhout
Weissenbruchstraat 3-5, 2596 GA Den Haag

Mandy Koenraads MSc, T 06-20340451
E benoordenhout@afterscool.nl

Florence Oostduin

Vragen? Wij helpen u graag!

Florence Oostduin
W www.florence.nl, T 070 - 41 31 000, E info@florence.nl,            Florencezorg

Wanneer u lichamelijke of psychogeriatrische zorg nodig heeft, dan 

kunt u wonen in woonzorgcentrum Oostduin aan de Goetlijfstraat. 

U woont of zelfstandig in een van onze appartementen of binnen 

onze zorgafdeling. Naast de zorg biedt Oostduin u nog veel meer, 

ook op het gebied van uw welzijn. Heeft u tijdelijk een 

verblijf met zorg nodig? Ook dan kunt u bij ons terecht.

w w w . f e e l f i t d e n h a a g . n l

Bodyshape / BBB / Fit & Slank lessen / Stretching

Magda Oord • Tennispark WW • van Hogenhoucklaan 35
070 - 3062505 / 06-53685547 • magdaoord@kpnmail.nl

Nu ook Feel Fit Man:
lessen voor 60+

mannen
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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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Stand van zaken ideeën Park Oostduin
De oproep van Shell in het wijkblad 
van vorig jaar juni om ideeën voor ver-
beteringen voor Park Oostduin in te 
sturen, heeft veertien enthousiaste in-
zendingen opgeleverd. Na zorgvuldig 
beraad met Stichting Oostduin en de 
gemeente Den Haag hebben wij de (on)
mogelijkheden met alle inzenders be-
sproken. De volgende twee ideeën zijn 
gekozen om verder uit te werken:

1. het aanleggen van een pluktuin

2. het in ere herstellen van de linden-
laan en het maken van een aansluiting 
op deze laan door het aanleggen van 
een voetgangersbrug. 

Alle inzendingen zijn zorgvuldig be-
oordeeld. Het belangrijkste toetspunt 
was het leveren van een duurzame, 
meerjarige en voor iedereen toeganke-

lijke bijdrage aan het park. Daarna zijn 
de overgebleven ideeën getoetst aan de 
visie op het park van de gemeente Den 
Haag.

De gekozen ideeën dragen bij aan een 
duurzame en meerjarige kwaliteitsver-
betering van het park, zijn nieuw, con-
creet en te realiseren. Er zijn nog wel 
enkele stappen te nemen.

Voor een pluktuin is het wenselijk een 
kas te plaatsen om bloemen in te laten 
groeien. Daar is een wijziging in het 
huidige bestemmingsplan voor nodig. 
Als er een voetgangersbrug wordt ge-
plaatst, zal er bijvoorbeeld een zebra-
pad moeten worden aangelegd, voor 
een veilige oversteek van de Oost-
duinlaan. Hiervoor moet overleg plaats-
vinden met de Dienst Stadsbeheer van 
de gemeente. 

Kortom: er is nog een pad te bewande-
len, maar mede dankzij de positieve 
energie van alle bewoners die een idee 
hebben ingezonden heeft het park 
weer hernieuwde aandacht gekregen 
die het verdient. Wij danken iedereen 
die de moeite heeft genomen een idee 
in te sturen. 

Zodra er meer nieuws is over de uit-
werking van de plannen, zullen wij 
deze communiceren.

Heeft u vragen? 
Stel ze gerust aan ons.
U kunt ons bereiken via: 
hoofdkantoorrenovatie@shell.com

Shell Hoofdkantoorrenovatie Team
Foto 070fotograaf.nl
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Oog voor wat telt

Comfortabel wonen met de nodige zorg 

               www.saffiergroep.nl

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

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

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

ACTIEF IN
VERKOOP
AANKOOP 
TAXATIES
VERHUUR 

BEHEER
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Wat is de relatie tussen onderwijs 
en de kans om een Nobelprijs te 
winnen? Wijkgenoot en sociaal eco-
noom Michaël van den Brink maakt 
een analyse.

Godfried Bomans werd op 2 maart 
1913 aan de Haagse Dunne Bierkade 
2a geboren. Naar verluidt moet zijn 
vader bij beschouwing van de boreling 
vol bewondering tegen de baker heb-
ben gezegd - ik parafraseer: ‘Anna, er is 
een genie geboren.’ Hij is hier later op 
teruggekomen toen bleek dat de latere 
sprookjesschrijver, humoristische sti-
list, televisiepersoonlijkheid en veel-
weter volgens eigen zeggen 25 jaar oud 
was toen hij zijn gymnasiumopleiding 
met goed gevolg had afgerond. ‘Ik houd 
van een gedegen vooropleiding’, ver-
volgde Bomans zijn publieke causerie 
op de hem zo eigen droge, maar veel-
zeggende wijze. 

Nobelprijswinnaars
En inderdaad, het gymnasium is de 
breedst georiënteerde en zwaarste 
cognitieve opleiding binnen het voor-
gezet wetenschappelijk onderwijs 
(vwo) die er bestaat. Deze stelling 
wordt hierna getoetst aan de hand van 
de vwo-opleiding van Nederlandse 
(bijna-)Nobelprijs-winnaars, zie het 
overzicht.    
  
De Nobelprijs is mondiaal beschouwd 
de meest brede en gerenommeerde we-
tenschapsprijs voor een zestal discipli-
nes. Van alle in het overzicht genoemde 
(bijna-)laureaten woonden er voor zo-
veel mij bekend zeven, bijna een derde, 
te ‘s-Gravenhage: (Asser), Asser, Eijkman, 
’t Hooft, Van der Meer en twee gebroe-
ders Tinbergen. Christiaan Eijkman 
woonde in het Benoordenhout aan de 
Jan van Nassaustraat 64.

Gymnasium en hbs
Het gymnasium komt blijkens het over-
zicht zeventienmaal voor - waarvan 
tienmaal vanwege het, tot 1917 wette-
lijk verplichte, zware staatsexamen gym-
nasium (Grieks en Latijn). Het behalen 
hiervan was destijds voor hbs’ers nood-

zakelijk om überhaupt tot de universi-
teit te worden toegelaten. De hogere 
burgerschool (hbs) telt men dertien-
maal. Tussen 1860-1979 kwamen van-
uit het vwo naar schatting 561.700 gedi-
plomeerden op de arbeidsmarkt - via 
het gymnasium 157.400 (28 procent) en 
via de hbs 404.300 (72 procent). 

Rendement
Het op basis van één en ander bere-
kende rendement van het gymnasium 

qua toegekende (bijna-)Nobelprijzen 
ligt een factor 3,4 hoger dan dat van de 
hbs. Beziet men uitsluitend enkelvou-
dige voorkomens van opleidingssoor-
ten - gymnasium (zevenmaal) en hbs 
(vijfmaal) - dan ligt dit rendement een 
factor 3,6 hoger. 

Slotsom
De algemene conclusie is dat het rende-
ment van het gymnasium qua toege-
kende (bijna-)Nobelprijzen een factor 
3,5 hoger ligt dan dat van de hbs. De hbs 
komt de eer toe op uitmuntende wijze 
onder bredere lagen der bevolking 
menig talent te hebben blootgelegd. Zij 
deed dit onder meer door binnen het 
vwo met vele B-opleidingen te pionie-
ren. Leerlingen uit deze bredere lagen 
werden nog niet rechtstreeks toegelaten 
tot het reguliere gymnasium. Eerst 
diende de hbs te worden doorlopen.

Drs Mich. W.J. van den Brink
André Danzin (1979), Science and the 
Second Renaissance of Europe

Ingezonden brief
Het vwo en Nederlandse (bijna-)Nobelprijswinnaars

Alfred Bernhard Nobel (1833- 1896), postuum 
portret door Emil Österman, 1915; beeld ver-

strekt door de Nobel Foundation

Voorbereidend	wetenschappelijk	onderwijs	genoten	door	Nederlandse	(bijna-)Nobelprijswinnaars													
(ruime	zin,	chronologische	volgorde	naar	jaar	van	toekenning	van	de	prijs)	

Jacobus	van	't	Hoff 1901 hbs;	dispensatie	staatsexamen	gymnasium
Hendrik	Lorentz 1902 hbs;	staatsexamen	gymnasium
Pieter	Zeeman 1902 hbs;	staatsexamen	gymnasium
(Tobias	Asser) 1904 (Latijnse	school	en	privé	onderwijs)
Johannes	van	der	Waals 1910 mulo;	diverse	aktes;	dispensatie	staatsex.	gym	(1)
Tobias	Asser 1911 Latijnse	school	en	privé-onderwijs
Heike	Kamerlingh	Onnes 1913 hbs;	staatsexamen	gymnasium
Willem	Einthoven 1924 hbs;	staatsexamen	gymnasium
Christiaan	Eijkman 1929 mulo;	staatsexamen	gymnasium
Peter	Debije 1936 hbs;	staatsexamen	gymnasium
Frits	Zernike 1953 hbs;	staatsexamen	gymnasium
(Gerrit-Jan	van	Heuven	Goedhart) 1954 (gymnasium)
Jan	Tinbergen 1969 hbs;	staatsexamen	gymnasium
Niko	Tinbergen 1973 hogere	burgerschool
Tjalling	Koopmans 1975 gymnasium
Nicolaas	Bloembergen 1981 gymnasium
Simon	van	der	Meer 1984 gymnasium
Paul	Crutzen 1995 hogere	burgerschool
Gerard	't	Hooft 1999 gymnasium
Martinus	Veltman 1999 hogere	burgerschool
Andrei/	André	Geim 2010 beste	school'	(USSR)
(Koos	Ooms) 2013 (hogere	burgerschool)
Ben	Feringa 2016 hogere	burgerschool

(1)	De	ministeriële	dispensatie	werd	hem	verleend	wegens	"ongewoone	bekwaamheid	der	kandidaat"	
							-	woorden	van	zijn	Leidse	hoogleraren	
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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
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Ahmadiyya Moslim Gemeenschap,Liefde voor iedereen, Haat voor niemand.

Koffie en Islam

Oosduinlaan 79 | 2596JJ |Den Haag | T: 070-3245902 | Alislam.org | Islamnu.nl

Elke zaterdag | 19:00 - 20:00
Oostduinlaan 79 Den Haag

Elke zaterdag | 19:00 - 20:00

Vasten Breken
U bent van harte welkom om met ons

het vasten te breken tijdens
Ramadan 2020.

Zaterdag 25 april  - 21:00
Zaterdag 2 mei     - 21:00
Zaterdag 9 mei     - 21:15
Zaterdag 16 mei   - 21:15

Iedereen is welkom, ook mensen die niet mee doen aan de Ramadan !

Adres: Mobarak Moskee, Oostduinlaan 79 Den Haag

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

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
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In deze nieuwe rubriek besteden wij 
aandacht aan winkels en familiebe-
drijven die al heel lang in onze wijk 
gevestigd zijn. 

De ‘oog’appel valt niet 
ver van de boom
De eerste winkel in deze reeks is 
Brilmode Verhey van Wijk. Kees en 
Karsten Verhey van Wijk ontvangen 
mij in hun winkel aan de Weissenbruch-
straat 44. Als twee druppels water lij-
ken vader en zoon op elkaar. Even 
groot en imposant zijn ze en met de-
zelfde vriendelijke blik en gulle lach. Ze 
hebben het duidelijk naar hun zin met 
z’n tweeën. Ook Alvaro Campos, de 
‘contactlenzenspecialist’, werkt al zo’n 
29 jaar bij brilmode Verhey van Wijk. 
Allemaal beschikken ze over dezelfde 
laconieke humor en passie voor het 
vak. Kees vergelijkt het zo: ‘Ik zie mij-
zelf als een chef-kok, dus iedere dag 
goed koken voor je gasten. Zo zie ik 
mijn werk ook.’

Het begon allemaal 45 jaar geleden 
toen Kees op zijn 17e moest kiezen wat 
hij nou eigenlijk wilde worden. Dat 
werd de vierjarige dagopleiding tot op-
ticien aan de Christiaan Huygensschool 
in Rotterdam. Hij werkt bij verschil-
lende optiekzaken, totdat hij in 1990 
zijn eigen winkel in de Weissenbruch-
straat, eerst nog op nummer 67, opent. 
Het is een hectische periode: een 
enorme verbouwing vindt plaats, ter-
wijl zijn vrouw Monique op het punt 
staat te bevallen van hun dochter 
Bibiane. Karsten is dan bijna 4 jaar.

Het gezin Verhey van Wijk woont dan 
al vijf jaar in Waddinxveen, een fijn 
dorp om de kinderen op te laten 
groeien. Kees vindt het geen probleem 
om naar Den Haag op en neer te rijden, 
inmiddels al dertig jaar lang. Dat bevalt 
hem prima want zo kan hij ook zijn 
werk niet ‘mee naar huis nemen’. 

Zoon Karsten denkt daar net zo over. 
Ook hij woont met zijn gezin in 
Waddinxveen. Enthousiast en onderne-
mend doen vader en zoon veel samen. 

Tennissen, skiën en nu dus ook werken.

Karsten is ruim dertien jaar opticien en 
heeft tijdens zijn opleiding tot opticien 
bij verschillende bedrijven ervaring 
opgedaan. 

In februari 2019 vraagt Kees hem tij-
dens het skiën: ‘Zou je in de zaak wil-
len komen werken? Maar houd er reke-
ning mee: ik stop er nooit mee!’ 
Karsten heeft meteen zijn antwoord 
klaar: ‘Ja graag, maar onder één voor-
waarde: de eerste vijf jaar werk ik voor 
jou en daarna werk jij voor mij.’ Zo is 
de samenwerking een feit. 

Karsten werkt inmiddels bijna een jaar 
in de zaak. Kees peinst er niet over om 
met pensioen te gaan of minder te wer-
ken. De winkel en zijn klanten zijn zijn 
lust en zijn leven. Geen dromen over 
verre reizen maar doorgaan met wer-
ken en steeds iets nieuws verzinnen. 
En Karsten is het hier helemaal mee 
eens.

Bezoekt u eens de website die Kees zelf 
beheert: www.brilmode.com

Barbara Verloop
Foto´s 070fotograaf.nl

Familiebedrijven in het Benoordenhout
Verhey van Wijk
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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

voor meer informatie zie website: www.tennisclubww.nl
Van Hogenhoucklaan 35, 2596 TA Den Haag

Gratis clinic 
Martin Verkerk!*

ACTIE!
Maak kennis met tennis!
& kom tennissen bij Tennisclub WW in het Benoordenhout

+ dinercheque! 

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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In onze wijk is het goed wonen. Niet al-
leen de huizen, maar ook het vele 
groen vormen een aangename woon-
omgeving met een bijzonder karakter. 
Fiets je door de wijk, dan valt op dat 
lanen en plantsoenen zeer verschillend 
zijn van vormgeving: een strakke vorm, 
zoals bijvoorbeeld het rosarium aan 
het Jozef Israelsplein, of een slinge-
rende groene laan met hoge bomen, 
zoals de Van Hogenhoucklaan. Een 
grote plaats hebben ook de landgoede-
ren die zijn ingericht als een 19e-
eeuwse landschapspark. Waar komen 
die verschillen vandaan?

Onze wijk is voor een zeer groot deel 
gebouwd in de jaren 1920-1930. Voor 
de stedenbouwkundige inrichting is 
uitgegaan van de oude wegen (zoals de 
Benoordenhoutseweg, de Wassenaarse-
weg en de Waalsdorperweg) en water-
lopen. Voor het bebouwingsplan heeft 
Berlage een stedenbouwkundig plan 
ontworpen dat in 1911 door de ge-
meenteraad is aangenomen. Natuurlijk 
kon de gemeente alleen de gronden 
laten bebouwen waarover de gemeente 
zeggenschap had. De landgoederen 
Arendsdorp en Oostduin waren in par-
ticulier bezit van de gravin van Bylandt 
en bleven daardoor behouden als land-
goed. Die landgoederen waren oor-
spronkelijk veel groter, maar door be-
lastingverhogingen zag de gravin zich 
gedwongen om er grote stukken van te 
verkopen aan de gemeente.

In het deel van onze wijk tussen de 
Wassenaarseweg en de Benoordenhout-
seweg lag de Benoordenhoutsepolder, 
waaraan onze wijk zijn naam te danken 
heeft. Daar is het stedenbouwkundige 
plan van Berlage uit 1911 grotendeels 
uitgevoerd. Hoewel het plan in 1911 is 
vastgesteld is pas tegen 1920 met de 
bouw begonnen: tijdens de Eerste 
Wereldoorlog was de bouw ingestort 
door een wereldwijde schaarste aan 
bouwmaterialen.

Het plan van Berlage gaf alles een plek: 
huizen, groene straten op een zicht-as, 
zoals de Jozef Israelslaan en groene 
plantsoenen: het Van Hoytemaplein en 
het rosarium. Het groen is daar dus te-
gelijk met de bouw aangelegd.

Het plan van Berlage besloeg ook het 

deel van onze wijk tussen de Wasse-
naarseweg en de Waalsdorperweg, 
maar daar is het plan niet uitgevoerd. 
Berlages plan voorzag daar alleen in 
vrijstaande woningen, en vanwege de 
woningnood was er een dichtere be-
bouwing noodzakelijk. Er zijn deel-
plannen ontworpen en uitgevoerd. Het 
groen dat al aanwezig was als restan-
ten van het landgoed Waalsdorp werd 
in deze plannen opgenomen. Ook 
Waalsdorp was ooit ingericht als 19e-
eeuws landschapspark. De groene la-
nen, zoals de Van Hogenhoucklaan, Van 
Soutelandelaan en de Van Montfoort-
laan herinneren als slingerende lanen 
met hoge bomen aan de 19e-eeuwse si-
tuatie. In dit deel van onze wijk is dus 
de woningbouw ingepast in het be-
staande groen.

Het plantsoen tussen de Ruychrocklaan 
en de Ridderlaan is wel in 1920-1930 
aangelegd; dat was nodig vanwege een 
waterloop. Aan de strakke vormgeving 
is de tijd van het ontwerp te zien. In dit 
plantsoen staan veel bijzondere bomen 
en heesters.

De groene lanen, plantsoenen en land-
goederen in onze wijk zijn onderdeel 
van het rijksbeschermde stadsgezicht. 
Gelukkig maar, want zo blijft het bij-
zondere en aangename karakter van 
onze wijk behouden!

Christine van Marle
Foto´s 070fotograaf.nl

Kijk, in onze wijk!
Groene lanen en strakke plantsoenen
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Sommige gebouwen prikkelen de fanta-
sie. Het huis bij de ingang van Arends-
dorp aan de Wassenaarseweg is er zo 
een. Eerst zien we het beeld van gravin 
van Bylandt. Daarachter de tuin met laag 
geschoren hegjes. En dan het huis met 
rieten dak, ramen met kleine ruitjes en 
op de zijgevel een intrigerende afbeel-
ding van twee ruiters. Wat is de geschie-
denis van dit huis? Wanneer is het ge-
bouwd en door wie, en wie waren de 
bewoners? Laten we kijken of de werke-
lijkheid onze fantasie kan overtreffen. 
Eén weetje vooraf: het huis wordt in de 
wandelgangen ‘de Rietjes’ genoemd, 
naar zijn rieten dak. Van wanneer deze 
benaming dateert, is onduidelijk. 

De bouwheer van ‘de Rietjes’
Veel onderzoek was nodig om terecht 
te komen bij degene die opdracht gaf 
tot de bouw van ‘de Rietjes’. Er circu-
leerden twee namen: Jacob baron van 
Honstein (over wie later meer) en 
Hugo du Bois. Het merendeel van alle 
geraadpleegde documenten wijst naar 
Hugo du Bois die omstreeks 1638 werd 
geboren in Leiden.

In 1666 vestigde Du Bois zich in Den 
Haag waar hij werkzaam was als pro-
cureur bij de Gecommitteerde Raden 
van Holland. Later benoemden de 
Staten van Holland hem tot commies-
fiscaal voor het Zuiderkwartier. In 
1683 kocht hij Arendsdorp. Bij de koop 
van Arendsdorp bestond het landgoed 
uit een hofstede, een woning, schuren, 
hooibergen en een speelhuis. Dit speel-
huis, bestemd voor vrijetijdsbesteding, 
kennen we nu nog als De koepel. 

Hugo du Bois koos ervoor een nieuw 
huis te laten bouwen. Wat zijn wensen 
waren, kunnen we niet achterhalen. Op 
de prentbriefkaart uit omstreeks 1920 
die hier staat afgedrukt is te zien dat 
‘de Rietjes’ in vroeger tijden een huis 
was van formaat. Vermoedelijk nam 
Hugo du Bois er zijn intrek in mei 
1689. Zijn ongetrouwde zuster Johanna 
ging met hem mee. Lang heeft Du Bois 
echter niet kunnen genieten van zijn 
nieuwe domicilie. Hij stierf in 1696.

Johanna Du Bois en Johan 
baron van Honstein
Johanna du Bois erfde de helft van de 
bezittingen van haar broer. Om de ver-
koop van Arendsdorp te voorkomen, 
kocht Johanna de andere erfgenamen 
uit. In 1700 werd zij de rechtmatige ei-
genaar van Arendsdorp. 

En dan, ruim tien jaar later,  gebeurt er 
iets bijzonders. Johan baron van 
Honstein betrekt als huurder een ge-
deelte van ‘de Rietjes’, het woonhuis 
van Johanna. Deze Van Honstein, die in 
werkelijkheid Onstein heette, was van 
eenvoudige komaf. Bij zijn geboorte in 
het hertogdom Kleef was van een adel-
lijke titel in elk geval geen sprake. Maar 
o, wat heeft hij zijn best gedaan om die 
te verwerven. Door deelname aan veld-
slagen en belegeringen, met leugentjes 
om bestwil en hulp van zijn meerderen 
is het hem gelukt. In 1706 verleende 
keizer Jozef I hem in Wenen het adels-
diploma.

Hoe Van Honstein in contact is gekomen 
met de veel oudere Johanna is niet be-
kend. Ook kunnen we slechts gissen 
naar de aard van hun relatie. Wel mogen 
we aannemen dat de twee het goed met 
elkaar konden vinden. In 1715 bezoch-
ten zij samen notaris Knoll om aldaar 
hun testament te deponeren. 

Vijf jaar later verkocht Johanna Arends-
dorp aan Van Honstein. Daarbij had ze 
bedongen dat zij haar vrije bewoning 
mocht behouden. Ze had haar zaakjes 
goed op orde en legde alles vast, zoals 
het kleine briefje hier laat zien. 
 
De baron in het gevang
Toen Van Honstein het beheer van de 
buitenplaats overnam, pakte dat voor 
het personeel niet gunstig uit. Liefst 
drie incidenten zijn opgetekend die 
blijk geven van een gewelddadige Van 
Honstein. Voor één ervan heeft justitie 
hem zelfs vervolgd. De kwestie speelde 
in 1733 toen arbeider Piet Seck vroeg 
om zijn loon. Van Honstein weigerde te 
betalen. Er ontstond een woordenwis-
seling. Toen Seck zijn broodheer voor 
‘schelm’ uitmaakte, ontstak Van Hon-
stein in woede. Hij trok zijn jachtmes 
en bracht Seck zes wonden toe. Daarop 
vertrok hij zonder zich om de gewonde 
man te bekommeren.

Vier gerechtelijke instanties betwist-
ten elkaar het recht om de dader te 
vervolgen. Baronie Wassenaar kreeg 
de zaak toegewezen. De behandeling 
ervan nam vele maanden in beslag. 
Intussen vond de krijgsraad het nodig 
om Van Honstein gevangen te zetten op 
het Buitenhof. Hoe het proces is afgelo-

Markante gebouwen
De Rietjes, een korte geschiedenis    
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pen, weten we niet. Wel zijn de verho-
ren van het huispersoneel bewaard ge-
bleven. Daaruit blijkt dat niemand het 
lang had kunnen uithouden onder het 
bewind van Van Honstein.   

Johanna du Bois heeft deze onverkwik-
kelijke kwestie van nabij moeten mee-
maken. Zij overleed hoogbejaard in 
juni 1735. Van Honstein, haar univer-
seel erfgenaam, stierf een jaar later. 

De laatste bewoners van ‘de Rietjes’
Arendsdorp bleef lange tijd in het bezit 
van de familie Van Honstein. Pas in 
1808 werd de hofstede verkocht. Ver-
schillende eigenaren volgden elkaar 
op, met als laatste de familie Van By-
landt. Arendsdorp was toen inmiddels 
uitgebreid met Oostduin en Waalsdorp.   

Keren we terug naar bewoners van ‘de 
Rietjes’, dan zijn er slechts een paar 
namen bekend. Allereerst is daar 
M.A.O.C. gravin van Bylandt, zij het als 
tijdelijke bewoonster. Omstreeks 1920 
had zij zich definitief gevestigd op het 
landgoed. Zij woonde daar in Huize 
Oostduin. Maar wanneer zij voor lan-
gere tijd was weggeweest, koos zij bij 
terugkeer voor een verblijf van enkele 
weken in ‘de Rietjes’. Het personeel 
kon dan in alle rust het landhuis 
Oostduin weer op orde brengen. Dit 
geeft aan hoe de gravin omging met 
haar personeel. In tegenstelling tot 

haar verre voorganger Van Honstein, 
was zij zeer begaan met het wel en wee 
van haar werknemers. Zij stichtte bij-
voorbeeld ook het Mariafonds, waar-
mee uitbetaling van pensioengelden 
aan haar personeel was veiliggesteld.

Sloop voorkomen
De Tweede Wereldoorlog heeft zijn 
sporen nagelaten op de buitenplaats. 
Landhuis Oostduin was door een bo-
minslag zwaar gehavend; het park en 
bos waren ernstig verwaarloosd. In 
1947 werd het landgoed verkocht aan 
de Nederlandse Hervormde Kerk en de 

gemeente Den Haag.

Nadien raakte ‘de Rietjes’ in verval. 
Eind jaren zestig dreigde het huis te 
worden afgebroken. 

De M.A.O.C. gravin van Bylandtstichting 
wist dit te voorkomen door een fiks be-
drag beschikbaar te stellen voor de her-
bouw. Ook garandeerde zij ‘de Rietjes’ 
voor zeer lange tijd te zullen huren. En 
zo kon de verbouwing beginnen. 
Nadien kent de voorgevel twee voor-
deuren. Een geeft toegang tot de dienst-
woning van de huismeester. Boven de 
andere werd een gevelsteen met een 
leeuw geplaatst die afkomstig was van 
De koepel.  Deze deur biedt entree tot 
het kantoor van de Van Bylandtstichting. 
Geheel in lijn met het gedachtegoed van 
de gravin verleent de stichting vanaf 
1971 financiële steun aan projecten die 
het algemeen belang dienen van mens 
en/of dier in Nederland. 

Resteert tot slot de mysterieuze afbeel-
ding van de twee ruiters op de zijgevel 
van ‘de Rietjes’. Helaas, daarover heb ik 
geen informatie kunnen vinden. Mis-
schien maar goed ook. Zo houden wij 
onze fantasie aan het werk.  

Marion Toorenvliet
Foto’s: Gemeentearchief Den Haag 
en 070fotograaf.nl

Wij ondergetekenden bekenne met malkander geliquideert en vereffent te zijn zoo dat van malkander niet 
het minste hebbe te pretenderen actum op arensdorp, den 24 februari 1725. J. du Bois en J. van Honstein

Gravenhage - De Rietjes – Wassenaarscheweg. Prentbriefkaart ca. 1920. Gemeentearchief Den Haag
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EXPERIENCE THE 
DIFFERENCE 
ENJOY THE RESULTS

Wassenaarseweg 31  
2596 CE Den Haag  

Telefoon +31 (0)70 3 249 249

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

Sophie Jonkers - 
Leembruggen

Peter de Mos

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

Barbara van Kampen Taco Risselada
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Uitgelicht
Boeken en kunst
‘In deze bajes zit geen gajes’
In het kader van het schrijven van een 
tekst over het monument voor ds. D.A. 
van den Bosch in de Grote Kerk, be-
doeld als deelonderwerp in een reeks 
beschrijvingen van deze kerk, dook ik 
weer in zijn geschiedenis. Van den 
Bosch was een bijzondere en zeer ge-
liefde Haagse predikant die aan het 
begin van de oorlog een boekje schreef 
over het getal 666. De Duitsers zagen 
dit boekje - 666 is immers het getal van 
de duivel - als een aanval op Hitler. Een 
maand na de publicatie werd hij opge-
pakt en naar het Oranjehotel gebracht. 

Lang geleden zat ik in een bestuur met 
Mil Bloembergen. Zij vertelde mij dat 
zij onderduikers had opgevangen in 
hun huis en liet ook zien waar. Haar 
man zat bij de Han Stijkel-verzetsgroep. 
Alle groepsleden zijn opgepakt, in het 
Oranjehotel gezet en vervolgens in 
Duitsland voor het peloton gebracht. 
De verhalen van hun zoon Dop, die zich 
nog kon herinneren dat hij als klein 
mannetje bij zijn vader in de cel had 
gezeten, gingen door merg en been. 

Deze twee mannen behoren tot de 
25.000 mensen die tussen mei 1940 en 
mei 1945 in de Polizeigefängenis opge-
sloten hebben gezeten. De bijnaam van 
dit grote bakstenen gebouw aan de 
Alkemadelaan werd het Oranjehotel. 
Veel gevangenen schreven na hun vrij-
lating hun verhalen op. De schrijver 
putte hieruit, evenals uit de diverse ar-
chieven, honderden boeken en digitale 
collecties. 

Een bijzonder boek is het, over een pe-
riode die al lang achter ons ligt, maar 
waar wij allemaal nog zo mee bezig 
zijn. 

Het Oranjehotel, Een Duitse gevangenis in 
Scheveningen, Bas von Benda-Beckmann, 2019, 
Querido, ISBN 9789021415369, € 24,99

Mancini, Eigenzinnig & Extravagant
In De Mesdag Collectie is een mooie ten-
toonstelling te zien over de Italiaanse 
schilder Antonio Mancini (1852-1930). 
De ondertitel is Eigen-zinnig & Extra-

vagant. Dat was deze schilder zeker. Zo 
verwerkte hij al vanaf 1883 glimmende 
stukjes glas en metaal in de verf; onge-
hoord in die tijd. 

In 1870 boekte hij zijn eerste succes 
door met twee schilderijen op de Salon 
in Parijs te exposeren. Zeven jaar later 
woonde hij in de lichtstad waar hij o.a. 
de beroemde schilders Edgar Degas en 
Edouard Manet ontmoette. Hij raakte 

bevriend met John Singer Sargent die 
hem in 1880 uitnodigde om naar 
Londen te komen. Een jaar later volgde 
een ernstige depressie en vestigde hij 
zich definitief in Rome. Vanaf 1885 ver-
anderde zijn situatie; ook omdat H.W. 
Mesdag hem toen ging ondersteunen. 
Hij stuurde geld, in retour kwamen 
vele schilderijen, wel honderdvijftig 
stuks door de jaren heen. Mesdag trad 
op als handelaar, voor zichzelf hield hij 
ongeveer vijftien schilderijen. In 1918 
werd hij leraar aan de Academia 
d’Italia in Rome, waar hij in 1930 
overleed.

Op de tentoonstelling is een overzicht 
van zijn werk te zien; onderwerpen 
zijn de Italiaanse circusjongens, por-
tretten van zijn internationale mece-
nassen en ook zelfportretten. 

Laan van Meerdervoort 7F, woensdag 
tot en met zaterdag 12.00 tot 17.00 
uur. Check de website voor rondleidin-
gen en lezingen, demesdagcollectie.nl. 

De musea zijn op dit moment geslo-
ten in verband met de coronamaat-
regelen, raadpleeg de websites voor 
meer informatie. 

Willemien de Vlieger-Moll

Antonio Mancini, Zelfportret met spiegel, 1872
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Nu ik na een paar jaar ballingschap in 
Marlot weer in het Benoordenhout 
woon, wandel ik weer vaker door de 
wijk. Lopend zie je meer. Ik doel niet 
op de bewoners. Hun gedrag is niet an-
ders geworden. Ze worden wel steeds 
jonger en luider, maar zo is het leven… 
Nee, het gaat mij om vogels die me tij-
dens mijn eerste shift van 23 jaar in het 
Benoordenhout niet zo waren opgeval-
len. Waarschijnlijk was dat omdat ze zo 
stil mooi zaten te wezen.
 
Vorige week liep ik van Jan de 
Bloemenman richting het Van Hoyte-
maplein. Op de Van Hogenhoucklaan 
staat het in de jaren twintig gebouwde 
pand Hoogenhout – een rijksmonu-
ment en voorbeeld van de Haagse 
School – waarin jarenlang het Shell 
pensioenfonds zat. Het is één van de 
eerste kantoorgebouwen die niet wer-
den afgebroken, maar in de jaren ne-
gentig werden omgetoverd tot een 
complex met 36 appartementen. Ik 
werd getroffen door de entree op num-
mer 58, waar twee prachtige reliëfs 
met links een mysterieuze vogel zijn af-
gebeeld. Ik dacht een uil te zien, maar 
dichterbij gekomen, bleek het een roof-
vogel met een dreigend gekromde sna-
vel. Mogelijk betreft het een steen-
arend, een soort die in Nederland niet 
voorkomt en in de rest van Europa 
bijna was uitgestorven. In de Alpen 
wordt gewerkt aan een comeback. Het 
zijn grote vogels, van vleugeltip tot 
vleugeltip tussen de 2 en 2,30 meter. 
Net als leeuwen symboliseren ze kracht 
en macht en daarom zie je ze vaak in 
wapenschilden.  

Op het Van Hoytemaplein liep ik ver-
volgens pardoes tegen een paar kerkui-
len op. Deze waren ook al in reliëf en 
geplaatst ter nagedachtenis van Theo 
van Hoytema, een gevierd lithograaf 
die in Den Haag woonde en werkte. 
Zijn vogelkalenders zijn beroemd. Hij 
overleed in 1917. De Van Hoyte-
mastraat is begin jaren twintig aange-
legd en in 1923 werd de straat naar 
hem vernoemd. Het monument met de 
twee kerkuilen staat er sinds 2009. 

Kerkuilen zijn geweldige muizen- en 
(jonge) rattenvangers. In Nederland 
tellen we tussen de 2.400 en 2.800 
broedparen. Uilen zijn onder meer suc-
cesvol omdat hun levensritme precies 
omgekeerd is aan dat van de mens: er 
bestaat dus een vreedzame co-existen-
tie. Boeren waren vroeger blij met 
kerkuilen in de graanschuur, omdat ze 
schade door muizen geruisloos – op 
een enkele piep na – wisten te voorko-
men. Een paartje kerkuilen doodt in 
het broedseizoen ca. 3000 muizen en 
jonge ratten. Het zijn moorden waar 
wij geen weet van hebben. 

Op weg naar kantoor sta ik op het Jozef 
Israëlsplein alweer oog in oog met een 
aantal vogels. Op nummers 9 - 34 is 
een van de eerste ‘woonhotels’ van 
Nederland gebouwd; bedacht door Jan 
Wils (1891-1972) en ontworpen sa-
men met Frans Lourijsen (1889-1934). 
Wils werd bij het ontwerp van deze 
urban villa geïnspireerd door ‘het mo-
derne Amerikaanse leven’. Het pand 
werd opgeleverd in 1926 en ligt tegen-
over het ook in die jaren aangelegde 
rosarium. Buitengewoon luxe voor die 
tijd waren de cv-installatie, telefoon, 
liften, een centrale keuken, de warm-
water voorziening, geluidsisolatie en 
privé autoboxen. De moderne snufjes 
binnen zijn een verhaal op zich. Het ge-
bouw was op slag het modernste van 
Den Haag en is nu een beschermd 
monument. 

Terug naar de vogels bij de entree. 
Architect Lourijsen was bevriend met 
Jan Altdorf (1876 – 1955) die de plastie-
ken maakte in opdracht van Lourijsen 
en Wils. Altdorf was een Haags kunste-
naar en bekend vanwege zijn gestileerde 
beelden van dieren en bijbelse taferelen 
die hij in alle mogelijke materialen uit-
voerde. Veel van zijn werk is toegepaste 
kunst. Hij beeldde veel vogels en apen 

Buurtvogels
Vreemde vogels in het Benoordenhout… 

Reliëf van een pelikaan met jongen op de Paschaliskerk

Het boek van Van Hoytema
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uit. Tot zijn vrienden behoorden Berlage, 
Limburg, De Clercq en Kropholler. Hij 
was erg op Den Haag gericht, actief in de 
kunstwereld en heeft in onze wijk – bij-
voorbeeld de gieren in Boschlust en ge-
velstenen op de Wassenaarseweg – en 
stad veel decoratieve elementen toege-
voegd aan interieurs en gevels. 

Links van de ingang vinden we een 
prachtige uil – symbool van wijsheid – 
en rechts een adelaar en slang. De ade-
laar beeldt het hemelse uit en de slang 
het aardse. De adelaar was in het oude 
Griekenland een goede relatie van de 
oppergod Zeus en later, in het oude 
Rome, van Jupiter. Mensen geloofden 

dat het de enige vogel was die niet door 
donderslagen en bliksemflitsen kon 
worden gedood. De hoge vlucht zal 
hebben bijgedragen aan zijn voorname 
rol bij staatsbegrafenissen. Tijdens de 
rouwplechtigheid werd een adelaar 
vrijgelaten die tot taak had om de ziel 
van de overledene naar de goden te 
brengen... 

De prominente rol van vogels in oude 
religieuze verhalen, legenden en sagen 
is eigenlijk geen wonder. Voor de eer-
ste mensen waren vogels immers mys-
terieuze schepsels waaraan geheimzin-
nige krachten werden toegeschreven. 
Maar ze kregen ook menselijke eigen-
schappen als slimheid, kracht en 
schoonheid toebedeeld. In veel cultu-
ren zijn ze de link naar de wereld van 
de goden. Jarenlang heb ik mij afge-

vraagd waarom de pelikaan, een vogel 
die in onze streken helemaal niet voor-
komt, zo vaak wordt genoemd en 
afgebeeld.

In onze wijk is er een prachtig voor-
beeld van op de Sint-Paschalis Baylon-
kerk aan de Wassenaarseweg. Boven 
een van de deuren vinden we een tym-
paan met een stenen reliëf van een pe-
likaan die vier jongen voedt met haar 
eigen bloed. Het werd gemaakt door de 
beeldhouwer Lambertus Zijl. Het waar-
om werd mij eindelijk duidelijk. Al die 
afbeeldingen van pelikanen gaan terug 
tot een oude legende. De moederliefde 
van de pelikaan is zo groot dat als haar 
krop leeg is en de jongen moeten wor-
den gevoerd, ze zich tot bloedens toe in 
haar borst pikt. Met dat bloed houdt ze 
haar jongen in leven. De parallel met 

Christus die aan het kruis zijn bloed 
gaf om de mens te redden, is duidelijk. 
Toen in de 13e eeuw de Dominicaan 
Thomas van Aquino zich ook nog eens 
tot Jezus richtte met de woorden ‘Peli-
kaan vol goedheid, Jezus onze Heer’, 
was het duidelijk: de opofferingsge-
zinde pelikaan werd een blijvertje in de 
beeldende kunst en literatuur! 

Foeke Zeilstra

Steenarend Van Hogenhoucklaan Adelaar en slang Jozef Istraelsplein Indonesische ambassade, Wassenaarseweg

Gevelstenen aan de Wassenaarseweg
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Na 75 jaar weet Levie Kanes wie 
hem redde uit handen van de nazi’s
De Benoordenhoutse huisarts Nelly 
Roelofs redde een joodse baby op 
weg naar kamp Westerbork. Vijfen-
zeventig jaar later komt haar doch-
ter de baby van toen op het spoor. 
‘Ben jij baby Jantje de Ridder die in 
de oorlog door mijn moeder uit een 
trein is gehaald?’ 

‘Mijn moeder vertelde ons het verhaal 
over de baby, maar wij kenden alleen 
zijn onderduiknaam, Jantje de Ridder’, 
legt dochter Petra Chabas-Roelofs uit. 
‘Daardoor lukte het ons niet hem te 
vinden. Totdat mijn zus Nina hoorde 
van een onderzoek dat Wim Willems 
deed naar de joodse kinderen voor wie 
Ru Paré onderduikadressen regelde. 
Mijn ouders zaten in het netwerk van 
Ru Paré. Nina heeft hem gevraagd of hij 
misschien ook een Jantje de Ridder had 
gevonden. En dat was zo.’ Het bleek Gezin Roelofs 1946. Nelly en Giele Roelofs met drie kinderen. De baby is Petra.

Benoordenhout en de Tweede Wereldoorlog
Een bom in het Benoordenhout, deel 2
In het afgelopen februarinummer 
(wijkblad 2020/1) deelde mevrouw 
Brouwer-Hund haar oorlogservarin-
gen met ons: de bom die haar huis – 
de Van Drenkwaertstraat 9 – in maart 
1945 trof.

In het archief van de Gemeentelijke 
Luchtbeschermingsdienst bevinden zich 
twee processen-verbaal over dit bom-
bardement op 1 maart 1945 omstreeks 
16.00 uur. In het proces-verbaal dat de 
hoofdwachtmeester van de Staatspolitie 
W. Cannegieter nog op de dag van het 
bombardement maakte, beschrijft hij de 
luchtaanval door vier Engelse vliegtui-
gen ‘in de omgeving van het Haagse Bos’. 
De V2-lanceerplekken in het Haagse Bos 
waren in de twee laatste weken van fe-
bruari dagelijks en op 1 en 2 maart 1945 
het doelwit voor zwermen Spitfires van 
de Royal Air Force. Bij die bombarde-
menten ging vaak wat mis. ‘Misworpen’ 
die de binnenstad en het Bezuiden- en 
Benoordenhout raakten, maakten veel 
slachtoffers.

Op 1 maart verwoestte een brisant-
bom dus het huis van de familie Hund. 
De vier kinderen – volgens Cannegieter 
vijf – hadden samen met de dienst-
bode na het afgaan van het luchtalarm 
een schuilplaats onder de trap ge-
zocht. Ze bleven allen ongedeerd. Er 
was een uitzondering: ‘Het vijfjarige 
zoontje Robbie Hund, die een niet ern-
stige snijwond aan zijn rechterhand 
bekwam.’

Cannegieter stelde op 2 maart 1945 
een aanvullend proces-verbaal op. ‘Bij 
onderzoek’ was hem gebleken dat bij 
de aanval nog zeven brisantbommen 
waren afgeworpen. Dat klopt: Spitfires 
droegen immers twee bommen. De an-
dere zeven bommen waren vooral op 
huizen en in de voortuinen van huizen 
in de Roelofsstraat terechtgekomen. Op 
nummer 58 viel daar door ‘vallend ge-
steente’ nog een lichtgewonde. 

De schade die de acht bommen in deze 
omgeving aanrichtten, was groot. In de 

Van Drenkwaertstraat werden de huis-
nummers 7, 9 en 11 vernield en de 
nummers 5, 13 en 15 zwaar bescha-
digd. In de Roelofsstraat werden de 
huisnummers 56-62 en 100-106, 136 
en 117-121 zwaar beschadigd. 

Dat er bij dit bombardement slechts twee 
gewonden vielen, was vooral te danken 
aan het feit dat het Benoordenhout door 
de evacuatie in verband met de aanleg 
van de Atlantikwall zo goed als ontvolkt 
was.

Mevrouw Brouwer-Hund en haar broer 
Rob kunnen na vijfenzeventig jaar hun 
oorlogsverhaal dankzij de trap in hun 
ouderlijke woning nog steeds vertellen.

Henk Ambachtsheer
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Levie Kanes te zijn die, net als Nina 
Roelofs, niet ver van Tel Aviv in Israël 
woont. ‘Na Nina’s e-mail belde hij haar 
in tranen op. Hij ging het die avond aan 
iedereen in het dorp vertellen en zij 
moest komen. Oh, jij bent de vrouw van 
dat e-mailtje, waardoor Levie al de hele 
dag loopt te huilen, zeiden zijn buren.’

Deportatie zieke joden
Nelly Roelofs mocht in de oorlog als 
joodse arts niet werken. Omdat ze was 
getrouwd met een niet-joodse man 
werd ze niet opgepakt door de 
Duitsers. In 1943 deporteerden de na-
zi’s ook alle joodse zieken uit zieken-
huizen en verpleeghuizen. De Joodse 
Raad vroeg Roelofs om te helpen bij de 
begeleiding van de zieken. Voor haar 
eigen veiligheid had ze als voorwaarde 
gesteld dat er een Hollandse politie-
agent mee zou gaan. Deze politieagent 
vond een onbegeleide, zieke baby in de 
trein. Hij vroeg Roelofs of ze hem mee 
kon nemen. Op het eerste station 
stapte zij met de baby in haar armen 
uit. ‘Het was gevaarlijk wat mijn moe-
der deed’, zegt Petra. ‘Zij was heel moe-
dig. Op het station had ze ook al een 
SS’er een grote mond gegeven. Er was 
een man die hevig bloedde en zij vond 
dat hij niet mee kon met de trein, hij 
moest terug naar het ziekenhuis. En 
dat gebeurde ook.’

Onderduikadres
Nelly Roelofs informeerde bij haar col-
lega’s in het ziekenhuis naar de toe-

stand van de baby. Ze kreeg te horen 
dat hij heel ziek was. ‘Als hij doodgaat, 
moet je hem maar in je tuin begraven,’ 
adviseerden ze haar, ‘zodat je geen pro-
blemen krijgt.’ Roelofs had zelf een 
baby en kon daardoor ook ‘Jantje’ de 
borst geven. Petra: ’De baby is een aan-
tal weken bij mijn ouders gebleven. 
Toen hij voldoende was opgeknapt, 
zorgde Ru Paré voor een onderduik-
adres bij een katholiek gezin in Noord-
Brabant. Mijn vader en moeder waren 
beiden vanaf het begin van de bezet-
ting actief in het verzet. Er waren altijd 
wel onderduikers, hun huis was een 
doorgangshuis voor allerlei mensen. 
Mijn vader is verraden en opgepakt. Hij 
heeft negen maanden gevangen geze-
ten in het Oranjehotel en in Utrecht.’

Liefde
Nelly Roelofs was als Nelly Fränkl ge-
boren in Wenen. De liefde bracht haar 
naar Den Haag. In Parijs had zij de 
Nederlandse kunstenaar Giele Roelofs 
ontmoet. Hij kwam uit een schildersfa-
milie, zijn vader was Albert Roelofs en 
zijn opa Willem Roelofs, naar wie de 
Roelofsstraat in het Benoordenhout is 
vernoemd. In maart 1938 kwam Nelly 
naar Nederland, vlak voordat in 
Oostenrijk de Anschluss met Duitsland 
tot stand kwam en zij als joodse vrouw 
niet meer terug kon. Nog datzelfde jaar 
trouwden Nelly en Giele. Nelly pro-
beerde haar ouders ook naar Neder-
land te laten vluchten. Na veel vruchte-
loze pogingen nam de moeder van 

Giele, de schilderes Tjieke Roelofs-
Bleckmann, contact op met koningin 
Wilhelmina. Zij was bevriend met de 
koningin en had aan Juliana kunstge-
schiedenisles gegeven. Door de tussen-
komst van Wilhelmina kreeg het echt-
paar Fränkl uiteindelijk toestemming 
om naar Nederland te komen. 

Huisarts Oostduinlaan
Nelly moest haar studie medicijnen 
hier over doen. In 1942 studeerde ze 
af, vlak voordat joden niet meer toege-
laten werden tot de universiteit. 
Tijdens de oorlog woonde het gezin 
Roelofs in de Wilhelminastraat in het 
Bezuidenhout. In maart 1945 is dat 
huis platgebombardeerd. Na de bevrij-
ding kreeg Nelly als huisarts van de ge-
meente een huis aangeboden in het 
Benoordenhout, aan de Oostduinlaan 
26. Daar heeft ze tot haar dood in 1976 
met haar gezin gewoond en haar prak-
tijk gehouden.

De ouders van Nelly zaten in de oorlog 
ondergedoken in Amsterdam. De moe-
der overleefde de oorlog, de vader 
overleed in 1945 op het onderduik-
adres. De vader van Levie Kanes is in 
Auschwitz vermoord. Zijn moeder 
overleefde het kamp en vond haar zoon 
Levie na de oorlog terug.

Gerda de Lange

Levie Kanes en Nina Roelofs (foto Haaretz, Tomer Appelbaum)Tekening Oostduin-Arendsdorp van Giele Roelofs
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Woonwijk ‘Het Uilennest’ nader bekeken
De wijk Het Uilennest kwam pas na 
1945 tot stand. Toch is er dit stukje 
van het Benoordenhout veel voorge-
vallen in de Tweede Wereldoorlog.

’t Uyle Nest
De na-oorlogse woonwijk ‘Het Uilennest’ 
in het Benoordenhout wordt globaal af-
gebakend door de landgoederen Clin-
gendael en Oosterbeek, Wassenaarse-
weg, Van Alkemadelaan en de Benoorden-
houtseweg-Haagse Bos. Hoewel al in 
1925 het huidige stratenplan werd inge-
tekend, werden de bouwplannen pas na 
1945 gerealiseerd. Vanaf de Hart 
Nibbrigkade kon men destijds over de 
tuinderijen helemaal naar de Therese 
Schwartzestraat kijken.

De naam Het Uilennest is ontleend aan 
de boerderij ’t Uilennest’ op landgoed 
Oosterbeek. Deze was gelegen vlak ach-
ter de voormalige Prinses Juliana-
kazerne. Op oude topografische kaarten 
wordt boerderij ’t Uylenest al genoemd 
op een door J. Dou gekopieerde kaart uit 
1630 van het grensgebied Delfland en 
Rijnland. En op de grote kaart van 
Nicolaas Samuelsz. Cruquius uit 1712 
(245 x 280 cm), detailblad 13, wordt ’t 
Uyle Nest eveneens vermeld.

Boerderij ‘t Uilennest bood vanaf 1935 
huisvesting aan de befaamde hockey-
club HOC (opgericht in 1906). Vanwege 
gemeentelijke bouwplannen moest 
HOC in 1939 echter van ‘t Uilennest 
verhuizen naar de Roggewoning aan de 
Buurtweg in Wassenaar. HOC fuseerde 
daar in 1951 met de Gazellen tot HGC 
(HOC-Gazellen-Combinatie).

Van boerderij tot kazerne
Vanwege het bombardement van 14 mei 
1940 op Rotterdam werden in het club-
huis op ‘t Uilennest zo’n 50 Rotterdamse 
dakloze vluchtelingen ondergebracht, 
terwijl er tevens 83 personen een on-
derkomen vonden in de lokalen onder 
de tribune van renbaan Duindigt. 

De boerderij werd aanvankelijk door 
de Duitsers gebruikt als Wehrmachts-
pferdelazarett, maar werd begin 1942 
door de Duitse bezetter gesloopt om 
plaats te maken voor een Polizei-

kaserne, gebouwd in de modern-tradi-
tionele stijl van de Stuttgarter Schule. 
Na de oorlog werd zij omgedoopt tot 
Prinses Julianakazerne (gemeentelijk 
monument). Inmiddels is deze voorma-
lige kazerne verkocht en wordt zij ge-
transformeerd tot ca. 42 appartemen-
ten en herenhuizen onder de naam 
Julia’s Park. Bij deze kazerne behoorde 
een heliveld voor helikopters, gelegen 
ongeveer op de locatie van Het Paarde-
weitje, waar nu het Floris Arntzenius-
plein is. 

Oosterbeek
Op buitenplaats Oosterbeek werd tij-
dens de Tweede Wereldoorlog ter ver-
dediging van de  Hauptkampflinie, als 
onderdeel van de Atlantikwall, een 
achttal bunkers gebouwd, waarvan 
vier van het type 625. Hierin stonden 
7,5 cm Panzerabwehrkanone ter verde-
diging van de commandobunker van de 
rijkscommissaris voor het bezette 
Nederland, Arthur Seyss-Inquart. Aan 
de noordoostzijde werd de Bossloot 
omgevormd tot een tankgracht met 
een breedte van dertig meter. Omdat er 
ook een montageplaats was voor V1- 
en V2-raketten, werd het landgoed 
eind 1944 door de geallieerden gebom-
bardeerd, waarbij ook het historische 
landhuis werd verwoest. 

Om een vrij schootsveld te creëren 
werd er een groot aantal bomen ge-
kapt. De nabijgelegen Marechaussee-
kazerne uit 1920 aan de Van Brie-
nenlaan 9 moest in maart 1943 worden 
afgebroken, mede vanwege het graven 
van de tankgracht. Deze kazerne was 
gebouwd voor de Brigade Wassenaar 
te paard. 

Manege
Ook de daarnaast gelegen Paddock-
manege van eigenaar A.W. Timmer, aan 
de toenmalige Wassenaarscheweg 9 
moest verplaatst worden. Op de foto van 
de manege is rechts nog een klein stukje 
van de Marechausseekazerne te zien.

Voor de manege vond men een nieuwe 
locatie, op de hoek van de Wassenaar-
seweg en de Van Alkemadelaan. Na 
enige tijd moest de manege ook daar 
weer weg vanwege de bouw van het 
hoofdkantoor van de ANWB. Uitein-
delijk werd er voor de manegepaarden 
een plek gevonden in  Renkum, terwijl 
de privé-paarden naar de Haagse 
Riouw Rijschool vertrokken. Op een 
leegstaand stuk grond werd aldaar de 
manege weer opgebouwd.

Beeldmateriaal afkomstig van de ge-
meentearchieven van Den Haag en 
Wassenaar, het Hoogheemraadschap 
van Delfland, de heer A.H. de Zwart Sr., 
ANWB en NIMH.
 
Ton van Deijk

Boerderij Het Uilennest.
Collectie Robert van Lit, Wassenaar

Leden van de hockeyclub op Het Uilennest

Manege Paddock op de hoek Wassenaarseweg 
en de Van Alkemadelaan
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International Corner
National Monument Oranjehotel
This coming May 5th will be the 75th 
anniversary of the liberation of the 
Netherlands. After five years of German 
occupation, the Dutch people were fi-
nally freed from oppression.

It sounds rather strange but the 
Oranjehotel was the name given to the 
Scheveningen prison during the World 
War II. This complex was built in 1913, 
on the corner of Pompstationweg and 
Van Alkemadelaan. But when the Ge-
rmans occupied the Netherlands in 
May 1940, this prison was taken over 
as well.  

During the war, the Germans detained 
over 25,000 people there for interroga-
tion and prosecution.  These people 
came from all over the Netherlands, 
because in some way, they had broken 
German laws. Many were Jews, 
Jehovah’s Witnesses or black-market 
traders. But also, resistance fighters 
were imprisoned there and thus the 
complex facetiously became known as 
the Oranjehotel during the War.

Some of the names that might be 
known to those of us living in the 
Benoordenhout are:

Erik Hazelhoff Roelfzema, known as 
one of the Soldiers of Orange, was a 
student at Leiden University when war 
broke out. He, and many of his student 
friends, joined the resistance. They 
made several hazardous trips by small 
boats back and forth to England to 
bring transmitting equipment for the 
resistance in Holland. In the 1970’s he 
wrote a book about his experiences, 
Soldaat van Oranje. It was translated 
into English and made into a film by 
Paul Verhoeven. Ten years ago, the mu-
sical, based on his life story, Soldaat 
van Oranje, opened in Katwijk aan Zee 
and is still running. 

Hazelhoff ’s confinement was only for 
one week because he was arrested for 
something he had nothing to do with 
and there was a shortage of cells.  But 
he did write about this time: ’My stay in 

the Oranjehotel had lasted a week, no-
thing more. Yet at that time I experien-
ced all the emotions of the political 
prisoner: fear, uncertainty, boredom, lo-
neliness, hunger and still more bore-
dom. But I also had the warmth in the 
evening that I felt from the Dutch 
around me, and in boredom and hunger 
I proudly recognized the price for my 
conviction, but in fear and uncertainty I 
kept faith in ultimate justice.’

George Maduro was born to a wealthy 
Jewish family in Curaçao. He came to 
Holland as a ten-year old to attend 
school. When war became imminent, 
he became a 2nd Lieutenant in the 
Cavalry.  His duty was to defend Villa 
Leeuwenburg in Leidenschendam, which 
he did successfully and thereby the 
German entry into The Hague was de-
layed. But ten days after the capitula-
tion, he was arrested and sent to the 
prison. Upon being released six months 
later, he joined the resistance. Again, 
he was arrested but the reason why 
has always been unclear. The Germans 
put him in Cell 635, which was solitary 
confinement. Maduro was released 
after some months saying to a friend: ‘I 
came out differently than I entered’ and 
though he continued to work for the 
resistance, he no longer felt safe. He 

decided to go to England, via Belgium, 
France and Spain, but he was arrested 
in Charlesville-Mézières, France and 
sent to the Dachau concentration camp 
near Munich. There Maduro died of 
typhus fever just three months before 
the end of the war at the age of 28.  

As a permanent memorial to their son, 
his parents gave the starting capital for a 
miniature village in The Hague, known 
and beloved by us all as Madurodam.

Corrie ten Boom was raised in 
Haarlem in an orthodox Protestant fa-
mily on the Barteljorisstraat 19. The fa-
mily turned their home into a ‘safe 
house’ for people seeking a hiding 
place. Between 1943 and 1944, some 
100 Jews and resistance fighters stayed 
there until they could safely be trans-
ported out of Holland via an under-
ground network. They were betrayed 
in 1944 and the Germans arrested the 
entire family and sent them to the 
Oranjehotel. Her father, Casper, died 
just ten days after arriving there and 
Corrie was put in solitary confinement. 
She wrote about this time: ‘Little ants 
are walking at the door of my cell. They 
have defined their own terrain and have 
chosen a fixed path in it. I give them 
some breadcrumbs every day ... The 
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InterKids
Married to an Egyptian and studied in 
Finland, this Russian-born woman, 
Xeniya Fodyayeva, started a new initia-
tive in the Benoordenhout a few 
months ago:  InterKids. This is a multi-
lingual children’s library, located on 
the 1st floor of the Duinzichtkerk on 
Van Hogenhoucklaan 89-91.  Open 
every Wednesday from 10:00 to 16:00, 
it provides many varied services, such 
as storytelling in the library or at an 
outside location, arts & crafts, as well 
as give expat parents support in raising 
dual-literate children.

They have a rich variety of some 900 
books for young children (0-10 years) 

in English, Arabic, German, Spanish, 
Russian, Portuguese, Czech, French and 
Georgian – to name just a few.  Most 
books have been donated to them and 
they are of course always looking for 
new books in any and all languages. 
After visiting this young library, I asked 
the American Women’s Club to donate 
some books to them. 

For more information, please contact 
Xeniya Fodyayeva at 06 4607 1811, 
info@interkids.eu or Facebook: InterKids 
The Hague. Or of course drop by with 
your child on a Wednesday.

Georgia Regnault

crumbs that I threw on the ground were 
stormed by the ants. Pieces of egg, six 
times larger than themselves, were 
dragged against the wall to a hole near 
the door. I looked at them for hours and 
sweep very carefully around their 
grounds. I love my cell mates.’

After D-day on 6 June 1944, all the priso-
ners in the Oranjehotel were transferred 
to Vught, near Den Bosch. From there, 
Corrie was sent to the concentration 
camp Ravensbruck in Germany. She luc-
kily survived, but her sister Betsie did 
not. After the war, Corrie spent her time 
teaching the word of God, by visiting 
more than 60 countries, always with the 
message that ‘God is victorious’.  Corrie 
passed away at 91 years old in 1983 and 
in 1988 her home in Haarlem was open-
ed as the Corrie ten Boom house and 
museum. 

There was one section of cells, which 
served as ‘death row’, as these were 

quite close to the door to outside. 
When any of the prisoners were put 
there, they knew they would be taken 
later to the area in the dunes, known as 
the Waalsdorpervlakte, and executed 
by a firing squad. Over 250 Dutchmen 
died in this way and are buried in the 
dunes. Ever since 1946, this spot on 
the Waalsdorpervlakte has been the 
scene of a national remembrance cere-
mony on the evening of May 4th.  
Starting in the early evening, some 
3,000 people march silently to the me-
morial. After a bugle call and two-min-
ute silence at 8 p.m., followed by the 
Wilhelmus, the Bourdon bell tolls until 
the last visitors have been able to pay 
their respects. This sound can be heard 
throughout the Benoordenhout.

As a pledge to those resistance fighters 
who died in this way, one cell, number 
601, was kept as a memorial to their 
courage.  All other cells have held crim-
inal prisoners until a few years ago. 

When it became obvious that these 
other cells were too old and damaged 
to be used anymore, they were sched-
uled to be torn down. At that point, the 
Stichting Oranjehotel was formed to 
preserve this whole area and make it 
into a national monument and infor-
mation center.  It took several years, 
but finally in September 2019, it was 
completed. On September 6th, King 
Willem Alexander opened this National 
Monument Oranjehotel, a very impor-
tant reminder of the lack of freedom 
and yet, the bravery of the Dutch 
during World War II.

Opening times and entrance fees can 
be found on their website: www.oran-
jehotel.org. There are no guided tours, 
but audio guides in Dutch, English and 
German are available. 

Georgia Regnault
Sources: oranjehotel.org

You must be all aware that for any magazine, there is a deadline for submitting copy. For this magazine, it is 
usually more than 6 weeks before it is actually in your mailbox. But as we all know, life in Benoordenhout 

and in the world has changed drastically since then. An excursion planned for May 8th to the Oranjehotel has 
obviously been postponed and the other Springtime activities of the neighborhood have all been either can-
celled or put on hold: Koningsdag, Open Atelierroute, Zeepkistenrace etc. But the good news is that all of us 

can still take a walk in Clingendael, but perhaps not to the Japanese Garden this year. 

Keep safe and keep healthy!

The Expat Committee
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In de nieuwe rubriek ‘De metamor-
fose’ schrijven we over (kantoor)ge-
bouwen die een nieuwe bestemming 
krijgen of hebben gekregen.

In het Benoordenhout, op de rand van 
het Landgoed Oostduin-Arendsdorp, 
stond voorheen het kantoorgebouw 
van Lummus. H.E Oud ontwierp dit 
kantoorgebouw in 1967 voor Shell. Het 
ontwerp bestaat uit een hoogbouw, een 
laagbouw en een parkeergarage.

De gemeente Den Haag is blij met de 
transformatie van deze kantoorruimte 
naar het wooncomplex Park Hoog 
Oostduin, omdat er in deze wijk geen 
nieuwe appartementen gebouwd mogen 
worden die zo hoog zijn.

Duurzaamheid
Het ontwerp van architectenbureau 
Cepezed is primair ingegeven door 
duurzaamheid. Vanwege de mooie plek 
en de mogelijkheid om appartementen 
met service te ontwikkelen, heeft dit 
gebouw sinds 2017 een ware meta-
morfose ondergaan. De laagbouw is ge-
sloopt en vervangen door het apparte-
mentengebouw Laagduin dat nu acht 
verdiepingen telt. Er is extra ruimte 
tussen de gebouwen gehouden om een 
mooie doorkijk te hebben naar het 
park. Van de hoogbouw bleven de kern, 
de vloeren en de kolommen staan. In 
het casco zijn op maat ontworpen ap-
partementen gerealiseerd. In de gan-
gen zijn vides gemaakt om de ruimte-
lijkheid bij het betreden van de appar-
tementen te vergroten. De gehele voor-
gevel is aangebouwd met ruime serres 
en overdekte terrassen. De zwevende 
luifel is behouden gebleven, omdat dit 
een bijzonder ontwerp betreft. Het ka-
rakteristieke tegeltableau van Karel 
Appel is behouden en geplaatst in de 
achtergevel van Hoogduin. 

Atoomkelder
Het gebouw Hoogduin telt 16 etages 
met 75 koop- en 146 huurwoningen. 
Onder Hoogduin is de bestaande gara-
geruimte, die destijds eveneens dienst-
deed als atoomkelder, uitgebreid en 

biedt parkeerruimte aan alle huurap-
partementen. Onder de tuin voor het 
gebouw is een nieuwe parkeergarage 
gemaakt. Op de parterre worden tien 
gemeubileerde short stay-appartemen-
ten verhuurd en er zijn twee volledig 
ingerichte logeerkamers te huur voor 
logées van de bewoners. 

Bewoners
Iedereen verheugde zich op de opleve-
ring in april 2018. Zo ook de bewoners 
die ik heb gesproken. Zij ontvingen mij 
in hun appartement en vertelden waar-
om hun verhuizing anderhalf jaar ver-
traging opliep. ‘Het Duitse bouwbedrijf 
heeft een aantal tegenslagen gehad, 
zoals de vervanging van de standlei-
dingen en het vervangen van de drie-

dubbel glas ramen van 60 appartemen-
ten omdat ze beschadigd waren.’ Sinds 
vorig jaar oktober 2019 huren de be-
woners hun fraaie appartement van 
Bouwinvest. 

Wat direct opvalt, is de mooie ronde 
glazen serre met uitzicht op de grote 
gemeenschappelijke daktuin. Het ap-
partement is voorzien van duurzame 
elementen, zoals zonwerend glas, zodat 
er aan de buitenkant geen zonwering 
nodig is. Ook heeft ieder appartement 
een warmteterugwinunit en de vloer 
heeft zowel vloerverwarming als vloer-
koeling. De service in het gebouw is 
ook niet mis: in de hal kunnen de be-
woners voor elke service die je maar 
kunt bedenken terecht bij een balie van 
+James, die maandag tot en met zater-
dag van 07.00 tot 20.00 uur geopend is. 
James Company is een commercieel be-
drijf dat hands-on service biedt op al-
lerlei gebied en dat in Park Hoogduin 
een bindende factor is tussen de bewo-
ners. Zo is er onlangs een clean-up 
event georganiseerd voor de bewoners 
om de omgeving rondom het gebouw 
schoon te maken. Een welkomstfeest 
voor alle bewoners staat in het voor-
jaar op het programma.

De bewoners die ik heb gesproken heb-
ben nu, na vijf maanden, echt het ge-
voel dat ze ‘geland’ zijn. ‘Dit is zo’n ge-
weldig fijne plek vlakbij het bos, maar 
ook dicht bij alles wat de stad Den 
Haag te bieden heeft. Het is echt zoals 
de slogan op ons parkeerpasje: living 
in the park, enjoying the city. We genie-
ten enorm van de fietstochtjes door 
Den Haag.’ Voor de een is Den Haag een 
redelijk bekend gebied, maar voor de 
ander is Den Haag een tamelijk onbe-
kend ‘terrein’. En als je Den Haag nog 
niet zo goed kent dan is het leuk om 
nieuwe buurten en straatjes te ontdek-
ken. ‘Dat het strand zo dichtbij is, vin-
den we ook een enorme bonus. Kortom, 
we kunnen zoveel doen in Den Haag, 
we gaan hier nooit meer weg.’

Barbara Verloop

De metamorfose
Luxe wonen in wooncomplex Park Hoog Oostduin

Veel appartementen hebben 
een spectaculair uitzicht

Na de transformatie

De oude situatie
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In het fraaie blad van de Koninklijke 
HCC&VV de Diepput Echo van afgelo-
pen februari staat een uitmuntend arti-
kel van de hand van Frederick Mansell 
waarin hij het gedrag in de Tweede 
Wereldoorlog van twee belangrijke 
HVV’ers tegenover elkaar stelt. De een 
is Erik Hazelhoff Roelfzema, de ander 
Tony Kessler. Het verhaal van de eerste 
is inmiddels algemeen bekend. De mu-
sical Soldaat van Oranje is geënt op 
diens boek. Oud-eerste-elftalspeler 
Kessler daarentegen koos de verkeerde 
kant. Hij werd adjudant van Anton 
Mussert, de leider van de NSB. Na de 
oorlog werd hij tot vier jaar interne-
ringskamp veroordeeld. Daar had hij 
nog geluk bij. Mussert werd gefusil-
leerd. Het blad van de Communistische 
Partij Nederland ‘De Waarheid’ meldde 
wraakzuchtig dat Kessler ook met 
Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart 
de nodige contacten onderhouden had. 

De Oostenrijkse import-Benoordenhou-
ter Seyss-Inquart was zelf ook zeer spor-
tief ingesteld. Hij liep weliswaar mank, 
vermoedelijk door een ongeval tijdens 
het bergbeklimmen, maar dat weerhield 
hem niet wekelijks tennisles te nemen 
op tennispark WW. Dat werd beheerd 
door de familie Houps. Houps senior had 
als achttienjarige jongen hard gewerkt 
bij de aanleg van het park in 1908. Als 
beloning voor zijn vlijt was hem ge-
vraagd of hij er als groundsman wilde 
gaan werken. Hij kon gaan wonen in een 
huisje op de hoek van de Hogenhouck-
laan. Zijn kinderen, twee zoons en een 
dochter, werden vanzelfsprekend ten-
nisleraar. Bram Houps was in 1929 
mede-oprichter van de allereerste sport-
vakbond in Nederland, nu de Vereniging 
Tennisleraren Nederland geheten (VNT). 
Hij vertikte het pertinent om Seyss-
Inquart balletjes aan te slaan. Zijn broer 
Nico daarentegen had er geen enkel pro-
bleem mee, tot groot verdriet van Bram. 
Deze kwestie leidde tot een definitieve 
breuk tussen de twee broers. Zij hebben 
tot aan hun dood toe niet meer met el-
kaar gesproken. 

Nico heeft zich later nog verdedigd 
door te stellen dat hij er altijd op uit 
was geweest een kleine verzetsdaad te 
plegen. Als Seyss-Inquart begon aan de 
training hing hij altijd zijn Rolex op aan 
het hek. Nico hoopte telkens dat hij na 
afloop zou vergeten het horloge weer 
om te doen. Dan zou hij het inpikken. 
Bram vond dit een enorm slap verhaal.

Seyss-Inquart hield ook van de jacht. 
Dat kwam zijn buurman Walter 
Jochems goed uit. Die was eigenaar van 
renbaan Duindigt dat al vele decennia 
verlieslijdend was omdat de Katholieke 
Volkspartij in 1919 een wet had laten 
aannemen om het wedden op de paard-
jes te verbieden. Jochems, een uitmun-

tende schutter, nodigde Seyss-Inquart 
onmiddellijk uit voor een paar geza-
menlijk jachtpartijtjes in de duinen. 
Twee maanden later hief de bezetter 
het verbod op de totalisator (het wed-
kantoor) op. Duindigt maakte in het 
jaar daarop een miljoen winst.

Seyss-Inquart bewoonde huis Clingen-
dael. In de loop van de eerste oorlogsja-
ren werd hij steeds banger dat er een 
invasie zou plaatsvinden. De grafstenen 
van de hondenbegraafplaats van de vo-
rige bewoonster freule Daisy moesten 
al worden platgelegd. Er zou daarach-
ter wel eens een scherpschutter kun-
nen schuilen. Dat was niet voldoende. 

Clingendael moest beschermd worden 
door tankgrachten en de route van de 
kust naar het landgoed moest beveiligd 
worden tegen aanvallen. Dat kostte de 
Haagsche Golf Club uiteindelijk hun ter-
rein en hun clubhuis, de fraai ver-
bouwde boerderij Duinzigt waarvan de 
ingang nog steeds zichtbaar is aan de 
Waalsdorperweg tegenover het Inter-
nationaal Strafhof. Dat clubhuis werd 
namelijk in 1944 kapotgebombardeerd 

Sporthistorie
De Schitterende Sportgeschiedenis van het Benoordenhout  XXVIII
Benoordensport in de oorlogstijd

Caddies op de Haagsche Golf Club

Het clubhuis van de Haagsche Golf Club
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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

door de Engelsen, waarschijnlijk in een 
poging de Rijkscommissaris te pakken 
te krijgen. Maar die was al een jaar 
daarvoor verhuisd naar Apeldoorn, ver 
van een mogelijke invasie. Het is mis-

schien wel aardig ons te realiseren dat 
de eerste hole van de golfclub toen liep 
vanaf de Esther-de-Boer-van-Rijklaan 
dwars over ‘de Place des Invalides’ 
naar dat clubhuis. Mochten daar bij de 

huidige opgravingen in tweeën gebro-
ken golfclubs gevonden worden in het 
zand, dan hoeven de archeologen niet 
te piekeren. Vlak na de oorlog werden 
negen holes hersteld, maar in 1947 
kon de Haagsche Golf Club het terrein 
De Wildhoef aanschaffen en zo ver-
huisde de club naar Wassenaar.

Theo Bollerman

Theo Bollerman is auteur van de boe-
ken over de Haagse sportgeschiedenis 
’Sportstad Den Haag, al eeuwen onver-
slaanbaar’ deel 1 en deel 2.

Haagsche golfdames

De Haagsche Golfclub in 1912
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Dr. Herman, psycholoog
Dr Herman, psycholoog voor organisatie en 

werk gerelateerde problemen. 
Spreekuur volgens afspraak, M: 06 546 00 535. 

Wij zien problemen als nog niet geslaagde pogingen 
om oplossingen te vinden. 

Meer informatie: www.PantaPsychologie.nl

Atris B.V.
Atris b.v. verhuurt garage-opslagboxen in de Weissenbruchstraat 
en plaatsen in de fietsenstalling. Garage-opslagboxen alleen voor 

particulier gebruik.  Info: Atris bv, 
e-mail:  weiss@atrisbeheer.nl of 070-2600040.

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

Bergwandelen-Bloemers.nl
Genieten van zomerse Alpen, hun alpiene weidsheid, flora, 

fauna?  Huttentochten of kortere dagwandelingen, met 
ervaren gids Frederike. Kleinschalig, buiten schoolvakanties, 

ook maatwerk met kinderen binnen schoolvakanties. 
Bezoekt de website!

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
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Bridge Quiz
Als zuid speel je 6«, na een 1© opening door west; de 
uitkomst is «T. Svp probeer  het probleem eerst "single 
dummy" (O-W kaarten afgedekt) op te lossen.

Oplossing:
Voorlopig heb je de volgende slagen: 6 in «, 2 in ¨ (¨A 
en 1 introever), 1 in © (©A), 2 in ª (ª naar de vrouw en 
ª Aas); dat is een totaal van 11 slagen.  Je moet dus nog 
1 extra slag ontwikkelen, ª is daarvoor de aangewezen 
kleur. Voor succes moet west een 3 of 4 kaart ª heer 
hebben. 

Timing van het afspel is belangrijk: neem de eerste slag 
met «, speel ¨T naar ¨ Aas, neem de hartensnit, troef 
een harten af en troef een ¨ af in dummy, troef nog 'n 
harten af, iedereen bekent: ªA4 zijn goed voor nog eens 
2 slagen. Haal de troeven en steek over met © Aas om de 
slagen in ª op te rapen.  Door de extra slag in harten, 
kom je nu uit op 12 slagen → 6« contract!  Tot slot geef 
je nog een slag in klaveren af.  

Mocht je interesse hebben om in clubverband in het 
buurthuis (Bisschopstraat 5) te bridgen, svp bel dan: 070 
306 11 06 of 070 328 27 03 voor maandagmiddag, dins-
dagavond, woensdag- en vrijdagmiddag, 070 324 86 07 
voor donderdagavond.

Een stelling met kansen voor beide partijen, maar zwart is aan zet. 
Hoe wint hij?

Oplossing probleem 163: 1… Txd3! En wit gaf op. Na 2.cxd3 Tc8! 
Moet hij een toren geven om mat op de onderste rij te voorkomen 
(b.v. 3.Tae6 Tc1+ 4.Te1 Txe1+ enz.) Vestby – Ellingsen Bogner, Hell 
2019

Oplossingen 
Kunt u opsturen naar Schaakclub Benoordenhout, 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 070 328 02 01
info@scbenoordenhout.nl - scbenoordenhout.nl

Schaakclub zoekt nieuwe leden
Schaakclub Benoordenhout, die al decennia het schaakprobleem in 
het wijkblad verzorgt, is op zoek naar nieuwe leden. Kunt u (een 
beetje) schaken en houdt u van een goede sfeer, kom dan eens ken-
nismaken met onze gezellige club. De wekelijkse clubavond is op 
woensdag om 20.00 uur in het wijkcentrum aan de Bisschopstraat.

Spellen
Schaakprobleem 164                                         Schaakclub Benoordenhout

 

Schaakprobleem 164 
 
 
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+P+pmk-' 
6-+Q+-+p+& 
5+-+-zp-zP-% 
4-+-wq-+-+$ 
3+-+-snP+-# 
2-+-+L+-+" 
1+-+-mK-+-! 
xabcdefghy 

 
 

Een stelling met kansen voor beide partijen, maar zwart is aan zet. Hoe wint hij? 
 
Oplossing probleem 163: 1… Txd3! En wit gaf op. Na 2.cxd3 Tc8! Moet hij een 
toren geven om mat op de onderste rij te voorkomen (b.v. 3.Tae6 Tc1+ 4.Te1 
Txe1+ enz.)  Vestby – Ellingsen Bogner, Hell 2019 
 
Schaakclub zoekt nieuwe leden 
Schaakclub Benoordenhout, die al decennia het schaakprobleem in het wijkblad 
verzorgt, is op zoek naar nieuwe leden. Kunt u (een beetje) schaken en houdt u 
van een goede sfeer, kom dan eens kennismaken met onze gezellige club. De 
wekelijkse clubavond is op woensdag om 20.00 uur in het wijkcentrum aan de 
Bisschopstraat. 
 

N
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Z

« V2
ª AV432
© A8765
¨ T

« 543
ª 965
© T9
¨ 98654

« T9
ª HB87
© HB43
¨ HB7

« AHB876
ª T
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BENOORDENHOUT 2020-2_v2.indd   49BENOORDENHOUT 2020-2_v2.indd   49 01-04-2020   08:1901-04-2020   08:19



50 - WIJKBLAD BENOORDENHOUT APRIL 2020

 Wijkvereniging Benoordenhout
  Bisschopstraat 5  2596 XH   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
Stefan Baecke - Willeke Richel
joe@wvbn.nl

Penningmeester
John Boss 
penningmeester@wvbn.nl

Ruimtelijke ordening
Elisabet Molenaar
ro@wvbn.nl

Duurzaamheid
Elisabet Molenaar - ro@wvbn.nl

Commissie Groen
Hester van Kimmenade-de Laat de Kanter
delaatdekanter@hotmail.com 

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 
't 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

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 

Den Haag Doet Burenhulp
Voor hulp bij eenvoudige klusjes
070-205 25 00

St. DuurSaam Benoordenhout
Josee van Eijndhoven, voorzitter
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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Aan- / verkoop    Rentals    Taxaties    Beleggingen    Consultancy

REAL ESTATE PARTNERS BV
makelaars | taxateurs   

 

Herman Kastelein  •  Lars Olie
Cees Lieshout  •  Cindy Wisse

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. 

R O G I E R
B O T T I N G

Gespecialiseerde fysio- en craniosacraal 
therapeut voor 1 op 1 behandeling.

Aan-huis behandeling mogelijk.

Medisch Centrum Loudon
Loudonstraat 118 B
2593 WB Den Haag
+31 6 24 26 76 57

- alle bewegingsklachten
- holistische benadering
- kaakfysiotherapie
- preventieve check-ups
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Statenlaan 128, Den Haag • T 070 350 1400 • E info@nelisse.nl • www.nelisse.nl

Nelisse is geselecteerd partner van Baerz & Co. Dankzij dit kwaliteitsnetwerk 
van prestigieuze Nederlandse woningmakelaars krijgt uw woning via ons 
kantoor optimale aandacht. In héél Nederland én wereldwijd, want Baerz & Co
is verbonden met vooraanstaande internationale home portals. Onze lokale 
kennis en persoonlijke aanpak én ons internationale bereik vergroten de 
kans op succesvolle verkoop of verhuur! Benieuwd wat we voor u kunnen 
betekenen? Neemt u dan gerust contact met ons op!

Onze kijk op vastgoed kent geen grenzen.

Irma Postma

Nicole Vrolijk

Monique Muller
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