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ZORG EN WONEN IN

OLDESLO OF AELBRECHT

VAN BEIJEREN

Stichting Zorggroep Oldael is ontstaan 

uit de fusie tussen de zorginstellingen voor

ouderen Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren.

WWW.OLDAEL.NL

Maurits de Brauwweg 18   2597 KE  Den Haag

I S O  G E C E R T I F I C E E R D
S I N D S  2 8  S E P T E M B E R  2 0 0 4

Beeuwkes makelaardij is sinds 1922 een 

vertrouwde partner in de Haagse regio. 

Wij staan bekend om onze innemende 

service en persoonlijke dienstverlening. 

Deskundigheid en trefzekerheid vormen 

daarvan de basis. Wij hebben ons 

gespecialiseerd in aan- en verkoop, 

taxaties, huur en verhuur, 

beheer en consultancy.

Dankzij onze samenwerking met 

specialisten kunnen wij daarnaast ook 

adviseren en bemiddelen in hypotheken 

en assurantiën. Uiteraard zijn wij 

aangesloten bij de Nederlandse Vereniging 

van Makelaars (NVM) en bij het Register 

Makelaars Taxateurs onroerende zaken.

Van Alkemadelaan 338
2597 AS Den Haag

tel +31 (0)70 314 30 00
fax +31 (0)70 314 30 10
e-mail info@beeuwkes.nl

www.beeuwkes.nl

Waarom zou u 
dit niet lezen?

Sinds 1922 een vertrouwde naam in de Haagse regio.



Begin 1995 trad ik toe tot de redactie

van dit blad. Marianne van der Zalm

verzorgde al jaren de rubriek Wijk en

Winkel en zocht een opvolger. Dat leek

me wel wat. Die rubriek heb ik tot op

heden verzorgd. Op dit moment wat

minder fanatiek. De wisseling van mid-

denstanders is namelijk enorm. 

Nieuwe enthousiaste winkeliers bleken

binnen een jaar tijd alweer te zijn ver-

trokken. Dan vergaat de lust een beetje

om keer op keer met een vrolijk verhaal

te komen met in het achterhoofd de

mogelijkheid van een snel vertrek.

Weinig blijvertjes tegenwoordig.

Daarom had de redactie besloten voor-

taan nog maar in een paar regels over

een nieuwe zaak te melden.

Begin 2001 volgde ik Ton van der

Kroon op als hoofdredacteur. Omdat ik

geen betaalde baan had en heb kan ik

veel tijd in het redactiewerk stoppen.

De huidige redactieleden werken bijna

allemaal en in veel gevallen ook nog

full-time. Als hoofdredacteur is mijn

werkgebied dan ook zeer divers. Dat

varieert van het schrijven van het

redactioneel op pagina 3, wijk en win-

kel en andere onderwerpen en het lei-

den van de redactievergadering tot de

correctie van de teksten, het brengen

van bladen naar de kiosken, het beant-

woorden van vele telefoontjes met

allerhande vragen en behandeling van

de vele mails met verzoeken tot plaat-

sing in ons populaire blad (slechts 5%

wordt gepubliceerd, maar je moet wel

100% lezen).

In 2007 trad ik af, statutair na een perio-

de van twee keer drie jaar. Een hoofd-

redacteur komt altijd voort uit de redac-

tie en er was niemand beschikbaar mij

op te volgen. De statuten laten een

nieuwe benoeming na een rustpauze

toe. En zo trad ik tijdens de ALV op

12-11 wederom toe tot het bestuur van

de wijkvereniging als hoofdredacteur. 

Ik vind dit “werk” na al die jaren nog

steeds leuk en doe het met veel plezier.

Dat komt vooral door de redactieleden.

We zijn een hecht team, werken

gezamenlijk aan de totstandkoming

van dit fraaie blad en hebben daar-

naast ook nog eens veel gezelligheid

met elkaar. Soms tot ergernis van de

schaakclub, die tijdens de redactie-

vergadering in de naastgelegen zaal

door ons gelach wel eens uit de

concentratie wordt gehaald. 

Inmiddels ben ik een BB’er, Bekende

Benoordenhouter, want vele positieve

reacties over ons blad worden steeds

vaker spontaan op straat door wijk-

bewoners gemeld. Die waardering

heeft ieder mens van tijd tot tijd nodig

en dat geeft de redactie dan ook zo

veel voldoening dat we voorlopig

gewoon enthousiast doorgaan met òns

blad.

Jacqueline Dijkinga,

hoofdredacteur
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Benoordenhout
Jaargang 31, nummer 6, december 2007

Uitgave van de Wijkvereniging Benoordenhout.
Verschijnt 6x per kalenderjaar en wordt huis
aan huis bezorgd. Oplage ca. 8500 exemplaren.

De in dit wijkblad gepubliceerde opinies
komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die
van de wijkvereniging.

Redactie Zie rubriek Wie, Wat, Waar.

Secretariaat wijkblad 
Postbus 96949, 2509 JH  Den Haag

Drukkerij RS Drukkerij bv, Rijswijk

Bezorging Interlanden Spreigroep 0900-
4683752. Men kan het wijkblad ook afhalen in
‘t Benoordenhuis, Bisschopstraat 5 (achter het
Maerlant-Lyceum), bij de bibliotheek, Uten-
broekstraat 4, bij de kiosk op het W. Royaards-
plein of bij de kiosk op het ‘Van Hoytemaplein’.

Deadlines Artikelen en advertenties moeten
ingeleverd zijn voor:
Deadline Verspreidingsdatum
08 - 01 13 - 02
11 - 03 16 - 04

Advertenties
Annemiek den Boer
Postbus 96949, 2509 JH Den Haag
Tel.: 070 - 324 63 27
ABN/AMRO 44.99.43.968

Advertentietarieven
Omslagpagina’s in overleg. 
Binnenwerk:
1/1 pag.: € 425,- 1/6 pag.: € 95,-
1/2 pag.: € 220,- 1/12 pag.: € 65,-
1/3 pag.: € 170,-
Bedragen excl. pre-press werkzaamheden.
Benoordenhoutjes: € 10,- voor maximaal 
30 woorden.

Abonnementen Niet-bewoners van het
Benoordenhout kunnen zich op het wijkblad
abonneren door € 18,- per kalenderjaar 
(= zes nummers) over te maken op Postbank
rek. 39.83.198 ten name van Wijkblad
Benoordenhout te Den Haag.

Copyright Het auteursrecht t.a.v. de redactio-
nele inhoud van het blad wordt voorbehouden. 
Voor vermenigvuldiging of openbaarmaking
van het geheel of gedeelten van de inhoud is
vooraf toestemming van de redactie vereist.

Voorplaat:

Henriëtte

Dijkinga.

Foto: Jos van

Leeuwen.
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Automobielbedrijf S. Maasland b.v.
Laan van Nieuw Oosteinde 115, Voorburg, tel. 070 - 387 46 00, www.alfamaasland.nl

Automobielbedrijf Biezeman b.v.
Zwolsestraat 263, Scheveningen, telefoon 070 - 351 25 13, www.biezeman.nl

SNEL ZAKEN DOEN.

Met zijn opvallende lijnenspel en superieure prestaties

domineert de Alfa 159 de weg. Om ook zakelijk het ver-

schil te maken, is er nu de nieuwe Alfa 159 Business.

Daarvan breidt u de toch al complete uitrusting tegen

gunstige condities verder uit met Pioneer navigatie, lede-

ren bekleding en 17" lichtmetalen velgen met 225/50

banden. Kom snel zaken doen bij ons, want de Alfa 159

Business is beperkt leverbaar!
Afgebeeld Alfa 159 Sportwagon Business vanaf  29.895,-. Lease vanaf  624,-. Genoemde prijzen zijn incl. BTW/BPM excl. kosten rijklaar  

maken. Vermelde leaseprijzen zijn per mnd. excl. BTW, 48 mnd./20.000 km per jaar via Alfa Romeo Lease.

Prijswijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto is voorzien van extra’s tegen meerprijs. Brandstofverbruik: gemiddeld 5,9 - 9,5 L/100 km (10,5 -16,9 km/L). CO2-emissie 157-224 g/km.

Standaarduitrusting Alfa 159 Business:

• Automatische bi-zone Climate Control

• Radio/CD installatie met 8 speakers

• Luxe Alfatex bekleding

• Lederen stuurwiel

• Portierruiten elektrisch bediend

• Multifunctioneel instrumentenpaneel

• 10-voudig verstelbare bestuurdersstoel

• Cruise Control

• Mistlampen, vóór

• 7 Airbags

• VDC (Vehicle Dynamic Control)

Prijs vanaf € 28.595,-
Uw voordeel vanaf € 2.855,-

Leaseprijs vanaF € 595,-

Nieuw.
Alfa 159 Business

www.rabobank.nl/denhaag

Het is tijd voor verrijking.
Het is tijd voor een bank die anders is. Een bank 

waar het niet alleen om winst gaat. Een bank 

die geen aandeelhouders heeft maar leden 

en die investeert in haar directe omgeving. 

Zo steunen wij onder meer Museum Beelden 

aan Zee, Panorama Mesdag, Beach Challenge, 

Jumpteam Scheveningen en hockeyclub HDM. 

Want aan het verrijken van uw leven, dragen 

wij graag een steentje bij.

 Rabobank. Dicht bij u.
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Ach, mooie jeugdherinnering...dat

aftelversje, soms met geweld van kin-

derknuistjes, en altijd van een niet te

vergeten dynamiek en schoonheid:

olleke...bolleke...riebe...solleke....waar

haalt de dichter het vandaan?...dan de

sterke herhaling ...:olleke...bolleke ...en

dan dat magistrale eind, die pauken-

slag, die doodsklap....knol!!!!

Had men het maar gehanteerd bij die

wekenlange zoektocht naar de ware

pseudo-Evita; dan was ons een berg

melo-drama en traumatische beleving

bespaard gebleven, toegegeven met

gemis van een zekere spanning, maar

die was toch wel erg van het kaliber

ongelukken kijken.

Behalve in de ruimtevaart en bij oud-

jaar wordt er heden ten dage niet meer

zo afgeteld,.... ollekebolleke verdwe-

nen! Maar vrienden, niets is minder

waar! De oudere jongeren onder ons

herinneren zich hoe in de zeventiger

jaren vorige eeuw, de virtuoze tekst-

dichter, letterkunstenaar, schrijver en

cabaretier, Heinz Polzer, meer bekend

als Drs P. een omstreeks 1950 in

Amerika bedachte versvorm introdu-

ceerde. In het Engels taalgebied werd

deze dichtkunst gecatalogiseerd als

“light verse”, “higgledy piggledy” Door

drs P. vertaald als plezier- of knutsel-

dicht met de roepnaam Ollekebolleke.

Ja, maar dan....ollekebolleke, drs P., dat

rijmt toch wel erg op oubollig en

gepasseerd! Maar ook hier moet men

zich niet vergissen: De aangescherpte

regels maken het light verse een zware

opgave voor de dichter die een taal-

puzzelaar moet zijn en op dit gebied

echt plezier in knutselen moet hebben.

Gaat u maar even na: het betreft een

vers van twee maal vier regels met ver-

plicht metrum de dactylus (OL-le-ke

BOL-le-ke); in elke vier regels horen

zeven dactyli plus een extra beklem-

toonde lettergreep op het eind. Regel

twee vermeldt het onderwerp, regel

zes moet bestaan uit een zeslettergre-

pig woord met de hoofdklemtoon op

de vierde. Regels vier en acht

moeten rijmen. Ja, ga er

maar aan staan, dat doet

toch niemand. Maar dat

had u dan gedacht: in onze

wijk bevindt zich in ieder

geval zo een begeesterd

taal-tovenaar: Dat is de

heer Loek Degreef aan de

Van Montfoortlaan. Een jaar

of tien geleden kwam hij in

het Benoordenhout,

gepensioneerd directeur

van Delta Lloyd Schade en

altijd geïnteresseerd in

allerlei kleine en grote let-

ters. Sinds een jaar is hij in

de ban geraakt van het Ollekebolleke,

zo zeer dat er nog dit jaar een uitgave

van hem in de boekhandel zal liggen.

Onder de titel GELUKKIG NIEUWJAAR?

verschijnen daarin 52 Ollekebollekes

van zijn hand -en hoofd! Niet om in een

ruk uit te lezen, maar om rustig te

savoureren. Een per week vraagt mis-

schien weer wat teveel zelfbeheersing.

Een op het Benoordenhout toe-

geschreven voorproefje:

OLLEKEBOLLEKE
door Jan Arie van Nispen

Wist u dat...
→ Benoordenhout ongeveer 12.800 inwoners telt

→ Deze inwoners van “de wijk” Benoordenhout verspreid wonen over

een zestal officieel te onderscheiden “buurten”,

→ te weten Duinzigt, Waalsdorp, Arendsdorp, Nassaubuurt, Van

Hoytemastraat en omgeving en Uilennest.

Bron: http://statline.cbs.nl en http://denhaag.buurtmonitor.nl

“Gelukkig nieuwjaar” 
ligt begin december in de 

boekhandel en is te bestellen via 

ISBN 978-90-812547-1-.

Angst voor de ondergang!

Wereld op drift geraakt!

Ook in Den Haag

Is de stemming zo zo.

Waarom dan toch in de

Hoytemawinkelstraat

Domweg gelukkig met 

Kroon en Jarreau?

Loek Degreef
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WO O N D E C O R AT I E

G R O O T  A S S O RT I M E N T

V E R F  -  B E H A N G  -  Z O N W E R I N G

G O R D I J N E N  -  V L O E R B E D E K K I N G

WIJ VERZORGEN HET LEGGEN VAN ALLE SOORTEN

VLOERBEDEKKING EN HET MAKEN VAN GORDIJNEN

BREITNERLAAN 8

TELEFOON (070) 324 63 41

GIESBERS
MAKELAARDIJ

Weissenbruchstraat 416
Telefoon 070-3.26.26.26 NVM

MAKELAAR

Beumer maakt het !

Van Hoytemastraat 72 
2596 ES  ’s Gravenhage

Telefoon 070 - 328 02 48
Fax 070 - 324 02 61

E-mail info@beumerijzerhandel.nl

Wij hopen u snel weer te zien
voor uw lingerie, kousen,
badgoed en nachtkleding.

Pink, Tonja en Willy
Joh. Bildersstraat 77 
(Hoek Hoytemaplein)
Tel. 070 - 324 89 98

Iets kapot?

Ter kennismaking 10 % korting bij uw eerste treatment

In een sfeervolle ambiance genieten van specifiek op uw huidconditie 
afgestemde treatments met producten van het top cosmeticahuis 

Maria Galland.

Behandeling volgens afspraak. 
Dinsdag t/m zaterdag. 

Susanne Brøndsted
Van Diepenburchstraat 2

2597 PT  Den Haag
070 - 324 88 44 

info@puresbcosmetics.nl
www.puresbcosmetics.nl

ANBOS lid

Schoonheidsinstituut
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Hans blijkt de langstwonende bewoner

van het landgoed! Hij is er geboren, ge-

togen en nooit weggegaan. Ali leerde

hij kennen op de opleiding verpleging

psychiatrie in Noordwijkerhout, waar

de vonk tussen hen al snel oversloeg.

Lachend vertelt Ali over de eerste keer

dat ze samen uitgingen: ‘Ik moet nog

snel langs huis om geld te halen,’ zei

Hans, en stuurde de auto opeens het

donkere park in. Ik had geen idee dat

hij daar woonde, dus dacht even ‘Oh

jee, foute boel!’. In 1977 trok Ali bij

hem in. Dat er op dat moment ook nog

twee broers van Hans woonden was

geen probleem voor haar.

Eerst maar eens even terug in de tijd:

Hoe kwamen de ouders van Hans op

deze prachtige plek terecht?

‘Mijn moeder zou gaan trouwen, maar

had nog geen woonruimte. Ze sprak de

dochter van de tuinbaas aan en vroeg

of zij misschien iets wist. De tuinbaas

was degene die hier de woningen ver-

deelde, en zo had mijn moeder de vol-

gende dag een woning - op Clingen-

dael! Niemand kon het geloven, het

was 1947 en er heerste volop woning-

nood. Zij heeft de woning altijd aange-

houden, ook toen ze voor haar tweede

huwelijk naar Zeeland verhuisde. Ze

hield hier een eigen kamer aan. Pas bij

haar dood in 1995 heb ik de huur offi-

cieel overgenomen. Mijn ouders kre-

gen zes kinderen, dus de slaapkamers

waren goed bezet. We leefden feitelijk

in de eetkamer, zo’n drie bij vier meter,

en de keuken. De woonkamer, waar we

nu zitten, was toen

nog een donkere zol-

derruimte: er was een

kolenhok en een

emmer om in te poe-

pen, voor als het toilet

in de winter weer was

dichtgevroren.

Het was heerlijk om hier op te groeien,

we leefden altijd buiten. En er was veel

dat niet mocht, zodat er voor ons kin-

deren een boel kattenkwaad uit te

halen was! Pas in 1954 ging het land-

goed open voor het publiek. Tot die

tijd mochten ook wij niet over de brug

gaan. En het deel tussen het landhuis

en het huidige theehuis was verboden

gebied. Hier naast het koetshuis ston-

den grote schuren van Clingendaels

eigen plantsoenendienst en er was een

botenhuis voor de werkboten, waar-

mee de sloten gebaggerd werden en

het hout uit het bos werd gehaald.

Daar gingen we dan mee aan de gang.

Het was een spel hoor, de ene dag

daagden we de boswachter uit, maar

op zondag stonden we net zo goed

met hem te biljarten in de loods. De

barones woonde hier tot 1968. We

mochten van haar niet op het grasveld

komen. Dat deden we dan natuurlijk

tóch, al was het maar om haar dan met

haar paraplu zwaaiend naar buiten te

zien komen!

Hans en zijn broers en zussen gingen

naar de Paschalisschool. Ze speelden

veel met hun klasgenoten in Clingen-

dael. Dat zij ‘van eenvoudige komaf,

mijn vader was tuinman en verdiende

zo’n 70 gulden per maand’ toch enigs-

zins uit de toon vielen op de

Paschalisschool, merkten zij toen ze

overstapten op de Montessorischool

en het contact met hun vroegere

schoolgenoten grotendeels wegviel.

‘Kennelijk waren we toch anders’.

De kinderen van Hans en Ali, net als

Hans vanaf hun geboorte opgegroeid

op het landgoed, gingen naar de Vrije

School. Het antroposofische gedach-

tengoed sprak de ouders erg aan: ‘Dat

rust en ontwikkeling centraal staan en

niet dat gejaag en presteren. Kinderen

konden er nog echt kind zijn.’ Ali was

erg actief betrokken bij de school en

nam hele klassen mee het park in. Als

opvangmoeder voor de naschoolse

opvang heeft ze heel wat uren bij de

Clingendaelse zandbak doorgebracht:

naar buiten met al die kinderen! Later,

toen haar eigen kinderen wat groter

waren pakte ze haar oude baan als ver-

pleegkundige in het Westeinde Zieken-

huis weer op. Hans werkt als sociaal-

psychiatrisch verpleegkundige bij GGZ

Haagstreek in Leidschendam, zoals die

organisatie nu na vele fusies heet, maar

beter bekend staat als Schakenbos.

vervolg op pagina 9

Wie zou er toch wonen?
Door Ester Barendrecht

In het koetshuis van Clingendael?

Op de zolder van het 17e eeuwse pand spreek ik met Hans en Ali Koot. Terwijl

hun parkiet Zazou op mijn schouder meeluistert krijg ik door hun verhalen

een beeld van ‘Huize de Zoete Inval’, zoals het familieonderkomen wel

genoemd kan worden. Hans en Ali bewonen dit deel van het vroegere koets-

huis samen met hun zoon Bart van bijna 18, die eindexamen doet op het

Aloysius college. En dan zijn er nog de oudere kinderen Rudy (19), Danielle

(23) en Jeroen ( 26), die niet meer thuis wonen, maar er wel regelmatig te vin-

den zijn. Jeroen gaat binnenkort trouwen en heeft zelfs weer even zijn intrek

genomen bij pa en ma.

Hans en Ali Koot . Foto: Arjen Siegers.
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Gaan zij nou nog steeds veel wande-

len in het park, of doe je dat op een

gegeven moment als bewoner juist

minder?

‘Vroeger wandelden we elke dag met

de kinderen en de hond. Nu komt het

er niet meer zo van.’ Jarenlang ging

Hans elke ochtend hardlopen, door

Clingendael en Meijendel. ‘Het is onge-

lofelijk, zo dicht bij de stad en toch

kom je dan bijna niemand tegen en

hoor je alleen de geluiden van de

natuur.’

En... hebben ze misschien de sleutel

van de Japanse tuin, zodat ze er het

hele jaar kunnen komen?

Ali: ‘Ik zou wel willen want de rust en

de symboliek van de tuin ervaar je het

beste als het grote publiek weg is. Maar

dat kan natuurlijk niet, de tuin is veel te

kwetsbaar om er het hele jaar door

rond te kunnen lopen.’ Hans: ‘Nou... als

kind gingen we er wel slootje sprin-

gen.’

Dan komt Jos Koot, de broer van Hans

binnen vallen. Hij woont op nummer 4,

langs de oprijlaan van het landgoed.

Ook hij wil wel wat kwijt voor het wijk-

blad: ‘Clingendael van vroeger is

Clingendael van nu niet!’ En dat heeft,

aldus beide broers, veel te maken met

het gelijknamige instituut dat in het

landhuis zetelt. De vrees bestaat dan

ook dat het instituut zal willen uitbrei-

den tot in het koetshuis.

Hoe is het contact eigenlijk met de

andere parkbewoners?

Hans telt in totaal 10 woningen: vier in

het koetshuis (plus drie ateliers), vier

woningen langs de oprijlaan en dan

zijn er nog de twee houten huisjes

langs de Van Alkemadelaan. ‘Bij de

meeste bewoners lopen we de deur

niet plat, maar we zijn er voor elkaar als

het nodig is.’

Ten slotte, heeft de langstwonende

bewoner van het landgoed mis-

schien nog een tip voor de bezoe-

kers?

Hans: ‘Het park ademt de geschiedenis,

dat moet je ervaren als je hier wandelt’.

Ali voegt toe: ‘Het is prachtig als je de

natuur zo kunt zien, de zonsopgang in

het park... soms vertel ik erover aan

patiënten in het ziekenhuis, het maakt

mensen blij.’

vervolg van pagina 7

Hans en Ali Koot bij de trap naar de zolder van het Koetshuis. Foto: Arjen Siegers.

Wist u dat...
→ Benoordenhout ongeveer 12.800 inwoners telt.

→ Dat geheel Den Haag ongeveer 475.000 inwoners heeft.

→ Dat Benoordenhout aldus “slechts” een kleine 3% van het inwonertal

van Den Haag voor zijn rekening neemt (2,7%)!

Bron: http://statline.cbs.nl en http://denhaag.buurtmonitor.nl
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Lampekappen
uit voorraad en op
bestelling.

Joh. Bilders-
straat 71

Alle reparaties
en electrificaties
van lampvoeten.

Telefoon
324.97.35

“ook inkoop van Antiek”

ANTIEK - VERLICHTING

VAN NIEROP v.h. SEIPGENS

Burgemeester Patijnlaan 1932, Den Haag (hoek Bankastraat)
Postbus 85591, 2508 CG  Den Haag
telefoon 070 3469309 • fax 070 3636321
e-mail: notaris@stoger.knb.nl

OVERDRACHT ONROEREND GOED

VESTIGING HYPOTHEEK

SAMENLEVINGSOVEREENKOMST

HUWELIJKSVOORWAARDEN

SCHENKING • TESTAMENT • ERFENIS
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Mijn grootvader van moederszijde was

een beurtschipper, van de kleine vaart:

Hij bediende de drie noordelijke pro-

vincies vanuit ligplaats Zwolle. Een

enkele keer waagde hij zich aan de

oversteek over de Zuiderzee naar die

grote stad Amsterdam. Mijn grootmoe-

der was daar nooit zo gerust op. Door

een misstap belandde hij tussen wal en

schip, gebroken wervels, nooit goed

hersteld, hij voegde zich bij de beste

stuurlui aan wal. Het moest wel Zwolle

zijn, een huis aan de kade met zicht op

de Schippershaven. Als knulletje werd

ik daar met de kerstvakantie te logeren

gestuurd en daarvan herinner ik mij

mijn eerste oudjaarviering. Nog passief

zoals dat bij een sportbelevenis onder-

scheiden wordt. Er was niet een uit-

bundige beschikbaarheid aan kleur en

knal als heden-me-tijd, maar die

Zwolse schippers wisten er wel raad

mee. Hun vrouwen bedienden de

scheepstoeters, vaak meertonig en op

volle sterkte, dan wist je wel hoe laat

het was. De mannen stonden daar met

stropersgeweren tussendoor te knallen

en de topeffecten werden bereikt door

de melkbussen met carbid-lading.

Achter mijn raampje stond ik daarvan

te genieten, wel een beetje blij dat ik

veilig binnen stond.

Aan mijn grootvader was dit niet

besteed. Beroepshalve leerde hij vol-

gens beurt te gaan en de regelmaat

bepaalde zijn dagrooster. Om zes uur

op, om 12 uur roggebrood met

spek,’s avonds zes uur de warme hap

en precies om 10 uur naar bed. Er was

elke dag weer een nieuwe dag en dan

eens in het jaar een nieuw jaar, nou ja

dat was het dan en niets bijzonders.

Om mij tegemoet te komen had hij een

nieuwjaarsmorgenspanning ingesteld:

degene die het meeste de anderen

voor was met zijn wens van gelukkig,

kreeg van hem een hele zilveren gul-

den! Voor mij was dat steeds kat-in-

het-bakkie, en dat wilden de ouderen

waarschijnlijk ook. Ik begon dus elk

Nieuwjaar vol goede moed en tevre-

den, maar dat oudjaar, dat was toch

wel van een hogere klasse!

Deze egotrip dient om mij te profileren

als van jongs af ervaringsdeskundige.

Maar nu dan specifiek naar het

Benoordenhout. Ik kwam daar te

wonen, eind 60-er jaren met vrouw en

nog jonge kinderen toen binnen de

gemeente al een afname begon van

het traditionele oudejaarsgeweld. De

dakpannen vlogen in sommige wijken

nog wel om de oren, maar de politie

begon steevast te spreken over een

“vrij rustige oudejaarsnacht”.

Wij kwamen uit een wat “levendiger”

Haagse buurt en vonden de relatieve

rust niet vervelend. Ook hier werd al

wel voor toegestane uur en dag

geknald en door rotjongetjes en met

vuurwerk naar de honden in Arensdorp

gegooid, maar echt veel stelde dat

toch niet voor. Wel werd de toenemen-

de welvaart hoorbaar.

Het geluid van de rotjes, 7-klappers,

gillende keukenmeiden die toen nog

per stuk verkocht werden zoals de

dropstengels en spekkies in de jeugd-

kantine, werd weggeblazen door de

raketpakketten. Die ontwikkeling

wordt bevestigd door die andere vuur-

werkdeskundige - naast mij - F.Beumer

jr. van de Hoytemastraat. Hij weet nog

hoe hij, 40 jaar geleden, niet te gelo-

ven, zijn vader assisteerde bij de ver-

koop: dat ging uit een aantal blikken, je

kon ook terecht bij de fietsenmaker of

de sigarettenwinkel die een partijtje te

bieden had. Daar zijn nu wel zware

beveiligingsvoorwaarden gaan gelden,

hij heeft een unieke positie in onze

wijk, hij houdt daar ook aan uit gevoel

van traditie en ook wel persoonlijke

interesse bij de steeds nieuwe ontwik-

kelingen. Als hij praat over de “potten”

die nu het veiligste en professionele

vuurwerk bieden zie je hem met een

blik van “ooh en aah..” De pijlen vol-

gen. Ook op het gebied van de ver-

koop zijn er steeds ontwikkelingen, de

medewerkers worden op de hoogte

gebracht van de nieuwe producten en

via een beeldscherm kun je het effect

er van zien.

Veel klanten nemen daar de tijd niet

voor, ze geloven wel wat Beumer en

zijn medewerkers adviseren. Klanten-

roddels geeft hij niet prijs, maar wie

zou dat verwachten? Wel heeft hij een

dierbare herinnering aan een van onze

Benoordenhoutse top-buitenland-die-

naars die hem een nerveus telefoontje

gaf: de bespreking loopt wat uit maar

BENOORDENOUDJAAR
door Arie Houtsnijder

vervolg op pagina 41
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Zelfstandig wonen met zorgmogelijkheid 
       in Serviceflat Waalsdorp 

S E R V I C E F L AT  WA A L S D O R P  •  CO R  R U Y S L A A N  10  •  2597  T M  D E N  H A A G

In de groene wijk Benoordenhout gelegen tussen park Clingendael en winkelcentrum 
Rooyaardsplein ligt Serviceflat Waalsdorp, waar appartementen te koop of te huur zijn. 
Houdt u van een eigen huis en uw zelfstandigheid, maar wilt u toch gebruik kunnen maken 
van voorzieningen? Dan is Waalsdorp wellicht voor u een goede plek om te wonen.

In een plezierige sfeer biedt Waalsdorp onder andere:
� een zorgteam dat dag en nacht beschikbaar is
� een goede keuken met eigen chef-kok
� zeven dagen per week receptie
� technische dienst
� bibliotheek, kapsalon en winkel
� tuin met terras
� openbaar vervoer, ziekenhuis Bronovo en gezellige terrasjes zijn in de naaste omgeving
� thuiszorg

Heeft u belangstelling of wilt u vrijblijvend rondgeleid worden, neemt u dan contact op 
met mevrouw C.A. van Wessem, directeur. Telefoon: 070 - 324 50 47.

U kunt ook onze brochure opvragen of kijken op www.servicefl atwaalsdorp.nl

Voor werknemers van ambassades en interna-
tionale bedrijven bemiddelen wij in apparte-
menten en woningen van hoge kwaliteit. 
Marianne Lips Residential Housing heeft een 

The key to your new home
reputatie opgebouwd dankzij de makelaars-
achtergrond, de persoonlijke benadering, de 
kennis van verschillende culturen en het hoge 
serviceniveau, zowel ten opzichte van 
verhuurder als huurder. Kijk ook eens op 
www.mariannelips.nl of neem contact met 
ons op: Stevinstraat 157, 2587 ED Den Haag 
(Scheveningen) Tel: 070 - 306 27 70.
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Aan- en uitbouw achtertuinen

In het wijkblad van afgelopen

augustus is een oproep

geplaatst aan bewoners van de

wijk om aan te geven of de

bouw van aan- en uitbouwen in

achtertuinen van buren in de

laatste drie jaren heeft geleid tot

aantasting van hun woongenot. 

De wijkvereniging heeft deze

oproep geplaatst omdat zij naar

aanleiding van diverse klachten

een beeld wilde krijgen hoe

andere bewoners hierover den-

ken en hoeveel bewoners hier-

van last ondervinden.

Verschillende reacties

In het wijkblad van oktober heb-

ben vijf bewoners van de Van

Hogenhoucklaan de

oproep van de wijkver-

eniging ondersteund.

Verder zijn er reacties

binnengekomen van

twee bewoners van de

Jozef Israelslaan, zes

van de Utenbroeke-

straat, vier van de Van

der Woertstraat en

twee van de De

Bruynestraat. Zij allen

maken bezwaar tegen

deze aan-en uitbou-

wen, omdat deze een

forse inbreuk maken

op het open en groene

karakter van de bin-

nentuinen in de wijk,

zonlicht en uitzicht

overdag wegnemen en

stralend licht afgeven

in de avond. Er wordt

onvoldoende inhoud

gegeven aan het feit

dat de wijk is aange-

wezen als beschermd

stadsgezicht dat

immers is toegekend om de wijk

als hoogwaardig en groene

woonwijk te beschermen. Verder

ook nog de opmerking dat het

bestemmingsplan op zich al

teveel ruimte biedt voor de

bouw van aan- en uitbouwen en

er te veel vrijstelling wordt ver-

leend van de bepalingen van het

bestemmingsplan. Zij vinden

dan ook dat de uitbreidingsmo-

gelijkheden moeten worden

ingeperkt en bepleiten wijziging

van het bestemmingsplan en

nieuwe beleidsregels toege-

spitst op de situatie in het

Benoordenhout.

Bestemmingsplan 1987

De uitbreidingsmogelijkheden

voor aan-en uitbouwen zijn ver-

vat in het bestemmingsplan

Benoordenhout dat dateert van

1987. Dit bestemmingsplan laat

bebouwing toe aan de achter-

kant van een woning tot een

oppervlakte van 10 m2 met inbe-

grip van bestaande schuurtjes

met een maximale hoogte van

3 m. Dat betekent dat indien in

de tuin nog een schuurtje staat

van 3 m2 er slechts een opper-

vlakte van 7 m2 overblijft voor de

bouw van aan- en uitbouwen.

Verder zijn de regels, die de

gemeente de mogelijkheid biedt

om vrijstelling te geven van de

bepalingen van een bestem-

mingsplan, vervat in de

“gemeentelijke nota artikel 19,

lid 3 Wet op de Ruimtelijke

Ordening” die is gebaseerd op

art 20 Besluit ruimtelij-

ke ordening. Deze

regels houden in dat

de gemeente onder

bepaalde voorwaarden

vrijstelling kan verle-

nen voor de bouw van

een grotere aanbouw

mits de oppervlakte

niet groter is dan 25 m2

met een maximale

hoogte van 5 m. Bij de

verlening van deze

vrijstelling dient de

gemeente de belan-

gen van de bewoner

die wil bouwen af te

wegen tegen de belan-

gen van de buren.

Op de schop

Bovengenoemde bepa-

lingen gaan echter na

1 juli 2008 op de schop

door de nieuwe Wet op

de Ruimtelijke Orde-

ning die naar verwach-

ting per 1 juli 2008 in

werking treedt. Met deze wet

wordt onder meer beoogd dat de

gemeentes hun oude bestem-

mingsplannen aanpassen met de

nieuwe planologische randvoor-

waarden. De gemeentes moeten

verder structuurvisies opstellen

welke de basis vormen voor deze

nieuwe bestemmingsplannen.

Verder worden de gemeentes

onder druk gezet om dit snel te

doen daar zij bij de verlening van

bouwvergunningen op basis van

de oude plannen na 1 juli 2008

geen leges meer mogen heffen.

En zoals bekend zijn leges een

belangrijke inkomstenbron van

gemeentes.

Actualiseren

De gemeente Den Haag heeft

besloten om bestemmingsplan-

nen ouder dan 16 jaar, zoals het

bestemmingsplan Benoorden-

hout, te actualiseren. Voor het

actualiseren van bestemmings-

plannen met een ouderdom tus-

sen negen en 16 jaar is voorlopig

geen tijd wegens gebrek aan

ambtelijke capaciteit. Verder zal

het systeem van het verlenen

van vrijstellingen worden ver-

vangen door een systeem van

ontheffingen in een beperkt

aantal gevallen (kruimellijst) die

te zijner tijd in een zogenoemde

inpassingsnota moeten worden

opgenomen.

Wat betekent dit?

Het is te verwachten dat na 1 juli

2008 het bestemmingsplan

Benoordenhout en het beleid

met betrekking tot het verlenen

van ontheffingen zullen worden

herzien. Onduidelijk is wanneer.

Bij de herziening van deze plan-

vervolg op pagina 15Paschalis in de sneeuw.
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Onderhoudsbedrijf Jacques
voor al uw timmer- en metselwerk, behang

en schilderwerk en alle andere klussen.
Ook kleine klusjes en verhuizingen.

Vrijblijvend prijsopgaaf en geen voorrijkosten.
Telefoon 06 107 69 331

RESTAURATIE VAN SCHILDERIJEN
DRS. SOFIA SILLEVIS
kunsthistorica en restaurator

Den Haag,  tel. 324 67 18
Bezoek op afspraak. 
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nen zal volop gelegenheid zijn

om het gewenste specifieke

beleid in te brengen. Er zal waar-

schijnlijk wel sprake zijn van een

overgangstermijn maar deze is

nog niet bekend. Onderwijl zal

nog gewerkt moeten worden

met het geldende bestemmings-

plan en het bestaande beleid.

Nieuw beleid kan worden inge-

bracht doch dit zal pas meege-

nomen kunnen worden in het na

1 juli op te stellen nieuwe beleid.

Veel problemen kunnen echter

worden voorkomen indien

degene die bouwt dit tijdig

meldt aan zijn buren en overleg

voert over de wijze waarop het

voor de buren het minst

bezwaarlijk kan worden uitge-

voerd. Verder doen de bewoners

er verstandig aan de gemeente-

lijke publicaties in de Posthoorn

goed te volgen opdat zij niet

plotseling worden overvallen

door bebouwing in de achter-

tuin van hun buren. Het is in de

meeste gevallen immers dan te

laat om nog overleg te plegen

en bezwaar te maken omdat de

vergunning dan al is verleend.

Ten slotte

De aanwijzing tot het

beschermd stadsgezicht

Benoordenhout heeft plaats-

gevonden bij besluit van de

Minister van VROM van 29 okto-

ber 1996 en houdt in dat op een

kaart de beeldbepalende straat-

wanden zijn aangegeven. Verder

houdt het in dat elke bebouwing

moet worden gemeld in dit

gebied en dat geen bebouwing

kan worden gerealiseerd zonder

vergunning, hetgeen in gebie-

den die niet als zodanig zijn aan-

gewezen onder bepaalde voor-

waarden wel is toegestaan.

Plannen winkelcentrum

Willem Royaardsplein

Bij brief van 25 september 2007

heeft wethouder Norder de uit-

gangspuntennota Willem

Royaardsplein aan de raadscom-

missie Stedelijke Ontwikkeling

en Ruimtelijke Ordening toege-

zonden. In deze nota wordt de

beoogde herontwikkeling van

het huidige winkelcentrum in

globale termen beschreven. In

deze brief wordt vermeld dat na

mogelijke advisering door de

raadscommissie en het informe-

ren van de omwonenden een

projectdocument wordt opge-

steld waarbij gebruik zal worden

gemaakt van de reacties die naar

aanleiding van de informatie-

voorziening worden ontvangen.

Presentatie

Op 12 november is door de pro-

jectontwikkelaar een globale

presentatie gegeven van de

plannen aan de winkeliers.

Aangezien de wijkvereniging

altijd probeert in een zo vroeg

mogelijk stadium geinformeerd

te raken over plannen in de wijk

en daartoe een verzoek had

ingediend, is aan het bestuur

van de wijkvereniging dezelfde

presentatie gegeven. De plan-

nen zijn nog vaag maar houden

in nieuwbouw en uitbreiding

van Albert Heijn op het huidige

parkeerterrein en een gedeelte

van het huidige winkelplein met

een parkeervoorziening op het

dak met 77 parkeerplaatsen. 

Daarnaast wordt voorzien in her-

ontwikkeling van de bestaande

winkelstrip onder de woningen

en de bouw van 12 nieuwe

woningen op de hoek van de hui-

dige vestiging van Albert Heijn.

Er zijn nog veel onduidelijkhe-

den, maar duidelijk is wel dat de

oprit tot het parkeerdak en de

inrit voor de los- en laadruimte

zijn gesitueerd aan de zijde

grenzend aan de kerk en worden

ontsloten via de Theo Mann-

Bouwmeesterlaan.

Veel consequenties

Het is een plan dat veel conse-

quenties heeft voor de omwo-

nenden. In de openbare verga-

dering van bovengenoemde

raadscommissie heeft onder-

getekende dan ook gepleit voor

het informeren van de omwo-

nenden op brede schaal.

Verder heb ik nog gewezen op

de noodzaak tot het thans reeds

doen van onderzoek naar de

parkeercapaciteit, de verkeers-

ontsluiting en de te verwachten

geluidhinder.

Nieuwbouwplannen Else

Mauhslaan

Deze plannen voorzien op de

plaats van het benzinestation in

de bouw van een appartemen-

tencomplex van 8 bouwlagen.

Van de kant van de wijkvereni-

ging is er bij de projectontwikke-

laar op aangedrongen om voor-

dat een beginselplan wordt inge-

diend eerst de omwonenden te

informeren. Toegezegd is dat dit

in januari/februari zal geschieden.

Corine Buter

Portefeuille Ruimtelijke Ordening

Verkeer en Vervoer - Waar

kiest ú voor?

Tijdens de Algemene Leden-

vergadering van 12 november is

er na de pauze uitgebreid gedis-

cussieerd over het thema verkeer

en vervoer. Aan de hand van een

aantal stellingen konden de aan-

wezige leden hun mening geven

over verschillende zaken zoals

het parkeerbeleid, verkeersveilig-

heid, openbaar vervoer. Dat de

stellingen op meerdere manieren

konden worden uitgelegd, verle-

vendigde de discussie alleen

maar. Het was opvallend te zien

dat wat voor de één eigenlijk

geen probleem was, voor de

ander een dagelijkse ergernis

bleek te zijn. Daarmee werd het

in ieder geval duidelijk dat ver-

keer en vervoer iedereen raakt,

maar ook dat de oplossing van

het ene probleem weer kan lei-

den tot het volgende. Een actu-

eel voorbeeld hiervan is het ver-

hogen van de verkeersveiligheid

in woonstraten door het aanleg-

gen van drempels (want niemand

wil een drempel voor zijn of haar

deur!). Veiligheid en leefbaarheid

staan hier haaks op elkaar!

Veiligheid bovenaan

De avond kon worden afgerond

met de algemeen aanvaarde

conclusie dat veiligheid boven-

aan dient te staan in de belan-

genafweging. Daarna volgt leef-

baarheid en op de laatste plaats

bereikbaarheid. Deze conclusie

vormt voor het bestuur van de

wijkvereniging een waardevolle

kapstok om besluiten te kunnen

nemen over voorgenomen plan-

nen.

Mocht u willen reageren, neem

dan contact op per mail via

bnh_vnv@yahoo.com.

Marten Bosch

Portefeuille Verkeer en Vervoer

vervolg van pagina 13
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Vertrouwd, 
vindingrijk,
voortvarend.

070 324 50 50
w w w . n a s s a u h u i s . c o m

Poortlaan 31, Wassenaar
Halfvrijstaande woning met gezellige split-
level indeling en inpandige garage. 
De woning heeft een ruime woonkeuken
aan de zonnige achtertuin en verkeert in
goede staat. Indeling: zij-entree, centrale
hal, keuken met bijgetrokken eetkamer en
toegang tot tuin. Trap naar woonkamer
met haard, overloop met toilet. Trap naar

tussenverdieping met luxe badkamer met bad, was-tafel en toilet, slaap-
kamer. Split-level trap naar ouderslaapkamer met inloopkast, nette
badkamer met ligbad, wastafel en toilet. Verdieping met grote zolder-
kamer met dakkapel. Ruime vliering.

Vraagprijs op aanvraag

Van Neckstraat 13, Den Haag
In het Benoordenhout, op topverdieping
gelegen ruim opgezet 5/6 kamer apparte-
ment!! Indeling: gesloten portiek, trap
naar 2e verdieping, entree, gang, toilet,
woon-/eetkamer en suite, 3 slaapkamers,
waarvan twee met balkon, badkamer met
ligbad en wastafel, keuken met deur naar
balkon. Via een vaste trap in de woon-/eet-
kamer is de meegesplitste ruime kapverdieping te bereiken. Het appar-
tement is altijd verhuurd geweest en dient gerenoveerd te worden.

Vraagprijs op aanvraag

Tevens vragen wij te koop een royaal hoekhuis of goed
onderhouden vrijstaande villa in het Benoordenhout.

Schouwweg 32 F 070 511 54 09
2243 BC  Wassenaar E info@pauldehaas.nl
T 070 511 92 29 I www.pauldehaas.nl

sedert 1918
MAKELAARDIJ
ONROERENDE

ZAKEN

B.V. MAKELAARSKANTOREN

PAUL F. DE HAAS & CO

WASSENAAR, DEN HAAG E.O.

Voor uw belangen in de woningmarkt bij
koop/verkoop, huur/verhuur,

taxaties/adviezen, beheer
Makelaardij in alle prijssegmenten
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Door Diederick Cannegieter

Toen de Breitnerlaan met de daaraan gelegen huizen

rond 1930 gebouwd werd, kwam op het toenmalige

einde van de straat, de hoek bij de Van Alkemadelaan,

een filiaal van de befaamde Haagse koek- en banket-

bakkerij J.A. Krul. Deze Johannes Adolphus was op het

Noordeinde aan het einde van de negentiende eeuw

zo succesvol geworden, dat hij in 1903 er een geheel

nieuw pand neerzette: Maison Krul, salon de refrai-

chissements, confiserie chocolaterie royale. 

Aangezien het een ieder naar meer smaakte, kwamen

er overal in het Haagje filialen: Valeriusstraat 8, Stevinstraat 196, Laan

van Meerdervoort 297, Javastraat 7, Gevers Deynootplein 27 (in de

Kurhaus-galerij), Frederik Hendriklaan 79, Bezuidenhoutseweg hoek

Boslaan (nr. 16) en op de Boulevard (in de Oranjegalerij). En dus ook

één in onze nieuwgebouwde wijk.

Op de Van Alkemadelaan 20 was niet alleen een winkel van de firma

J.A. Krul gevestigd, maar ook een moderne lunchroom (die qua inrich-

ting in niets leek

op die men tot

het einde van

1970 kon bezoe-

ken op Noord-

einde nr. 44, wat

betreft de fraaie inrichting heden nog voor een deel te bewonderen in

het Drents Museum in Assen!). Zie de hierbij geplaatste foto’s van

W.J. van der Pool uit augustus 1933 die in het Haagse Gemeentearchief

te vinden zijn.

Deze vestiging van Krul moet tussen 1955 en 1960 uit onze wijk ver-

dwenen zijn. Wanneer precies en waarom nou juist in die periode, ont-

trekt zich aan onze waarneming. Misschien dat een oudere

Benoordenhouter dat weet? Wij horen het graag!

De situatie anno 2007. Foto: Arjen Siegers.

De Benoordenhoutse winkel van Krul in 1933. Uit:

Gemeentearchief Den Haag.

De lunchroom die vastzat aan de winkel van Krul in onze

wijk. Uit: Gemeentearchief Den Haag.
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Liesbeth            Annegarn
s e r v i c e s

LA Services
voor:

juridische advisering
administratie

correspondentie
debiteurenbeheer

vertalingen (Engels)
enz.

Met mijn juridische, financiële en 
organisatorische achtergrond kan ik u 
vele werkzaamheden uit handen nemen. 
Ik heb een kantoor aan huis maar kan 
ook op locatie werkzaamheden verrichten.
Voor zowel particulieren als bedrijven.

mr. E.L. Annegarn-van Wijngaarden
Roelofsstraat 2
2596 VN Den Haag
(070) 324 92 06
annegarn@xs4all.nl

Celebrate in Cocktail
New Collection
as from november 15

Armani Jeans | Erny van Reijmersdal | Strenesse Blue | 
Laurel | Scapa | Mc Gregor | Kenzo | Nanni | Karin Ravelli

Openingstijden: ma 13:00-18:00 uur, di t/m vrij 10:00-18:00 uur 
en zat 10:00-17:00 uur Van Hoytemastraat 58 | 2596 ES ’s Gravenhage | 

Tel: 070 - 32 455 00 | www.macysdamesmode.nl

De revolutionaire figuurstudio uit Scandinavië

De revolutionaire figuurstudio uit Scandinavië

Bailine Den Haag West is gevestigd aan
de Frederikstraat 943 (hoek Mallemolen),
te Den Haag. Bel voor meer informatie of
een afspraak voor een gratis proefbehan-
deling naar 070-3617718.

De scandinavische Bailine methode is
een groot succes in Nederland. Kom
langs en maak gratis kennis met Bailine.

Maak GRATIS kennis met Bailine

� Corrigeert je figuur
� Maakt je lichaam

steviger en strakker
� Bestrijdt cellulitus
� Is exclusief

voor vrouwen

Als een den
het niewe

jaar in
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Roeland en Arsène van Nierop voegen

zich bij hun twee dochters en beleven

een unieke vakantieweek. Uitgezwaaid

door ouders en zus stapt Hester op

16 september in de bus naar Ciudad

Juárez, de Mexicaanse grensplaats

waar zij de drieduizend kilometer lange

grens van de Derde Wereld met de

Verenigde Staten zal oversteken. Zij

verkiest deze stad boven andere grote

grensovergangen, zoals Tijuana, waar

een grimmige sfeer zou heersen. Drie

dagen later wordt Hester dood aange-

troffen op een hotelkamer in het cen-

trum van Ciudad Juárez. Onder het bed

geschoven, met een handdoek om

haar middel. De moordenaar heeft haar

bewusteloos geslagen en vervolgens

verkracht en gewurgd.

Iets moois

Vanaf 1996 woonde Hester van Nierop,

student in

Delft, aan

de Be-

noorden-

houtse

Johan

Bilders-

straat, in een

kleine kamer

twee hoog ach-

ter de interieur- en

verlichtingswinkel van

haar vader. Arsène, haar

moeder, ziet het nog voor zich. “De

laatste week voor haar vertrek zochten

we er samen kleren uit, ze zou zes

maanden wegblijven en moest dus van

alles meenemen. Winter- en zomerkle-

ding en iets extra moois voor de sollici-

tatiegesprekken. Ze wilde graag een

stageplaats of baan in de Verenigde

Staten en reisde via Mexico om Melisse

te ontmoeten, die ze

een half jaar niet had

gezien. Zo kwamen wij

er ook. Uniek dat we

dat nog met elkaar

hebben beleefd. Ik

herinner me onze rit

door de Cupper

Canyon waarna we

terecht kwamen in

een soort jeugdher-

berg. We moesten met

Hester op één kamer

slapen: we koesteren

het als een onvergete-

lijk dierbaar moment

in ons leven.”

El feminocidio wordt

het lugubere ver-

schijnsel intussen

genoemd. Feminicide.

Meer dan 400 jonge

vrouwen zijn in de

afge-

lopen

veertien jaar in

Ciudad Juárez ver-

moord. Hun lichamen worden met spo-

ren van marteling, verminking en sek-

sueel misbruik vaak pas na maanden

teruggevonden op een verlaten plek,

ergens in de zandwoestijn die de stad

omringt. Het cijfer is gebaseerd op offi-

ciële aangiften; schattingen gaan uit

van een aanzienlijk hoger aantal.

Jennifer Lopez speelde de hoofdrol in

de film die zij zelf produceerde:

“Bordertown”. Zij ontving de Amnesty

Award voor de wijze waarop zij de

ogen van de wereld opent voor de gru-

welijke, onbestraft blijvende praktijken

in Ciudad Juárez. Op het Filmfestival in

Berlijn ontmoetten Arsène en Roeland

van Nierop in april van dit jaar de inter-

nationaal gelauwerde filmster en zan-

geres.

Straffeloosheid

“Zij eist met haar film hetzelfde als wij

met onze Stichting Hester: Aandacht

voor de afschuwelijke misdrijven en de

straffeloosheid in het gebied. Vrouwen

worden gezien als minderwaardig, ze

zijn compleet vogelvrij en rechteloos.

Ik zag ‘Bordertown’ tweemaal, maar

heb besloten het daarbij te laten. Het is

te aangrijpend om alle ellende die zich

Arsène van Nierop en Stichting Hester
door Vera de Jonckheere

vervolg op pagina 21

In de zomer van 1998 vertrekt vers afgestudeerd architect Hester van

Nierop (27) naar Mexico om haar zus Melisse (25) te bezoeken, die als

vrijwilligster deelneemt aan een project ter bescherming van schild-

padden.
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www.VictoriaDenhaag.nl

Gebouw Cultura, Wassenaarseweg 20, 2596 CH ‘s-Gravenhage

Tel. +31 (0)70 346 96 46  Fax +31 (0)70 356 04 90

E-mail advocatuur: mail@mvg.nl

E-mail notariaat: notarissen@mvg.knb.nl
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steeds in je hoofd afspeelt, concreet te

zien worden op het witte doek. In 2004

reisden wij met Netwerk voor het eerst

naar Ciudad Juárez. Hoewel we op dat

moment gefocust waren op de recon-

structie van Hesters laatste uren, kiem-

de daar in feite al ons plan voor de

stichting die we eenmaal terug in Den

Haag besloten op te richten. Onze con-

tacten met de autoriteiten in Ciudad

Juárez waren uitermate teleurstellend.

We ontdekten dat het onderzoek naar

de moordenaar van Hester drie jaar

lang had stilgelegen, omdat iedereen

het liefst de andere kant opkijkt. Er

gebeurde niets met alle duidelijke

getuigenissen en signalementen:

helaas een terugkerend patroon bij alle

misdaden tegen vrouwen. We moesten

onze onmacht wel ombuigen in actie.

Anderen helpen, werken aan preventie

en proberen de gruwelijkheden een

halt toe te roepen. In tegenstelling tot

mijn gedachte dat al die moeders van

vermoorde dochters in ieder geval

elkáár nog zouden hebben - zoals wij

hier lid zijn van de VOVK, Vereniging

van Ouders van een Vermoord Kind -

bleek er helemaal niets van opvang te

bestaan. Niet alleen blijven de misda-

den onbestraft, maar de slachtoffers en

hun familie staan ook nog eens volle-

dig in de kou. Casa Amiga van Esther

Chavez was de enige vorm van hulp-

verlening: Een klein pand met een

loketje, een achterkamer om te verga-

deren en een kast diende als speel-

goedhoek voor kinderen.” Esther

Chavez, directeur van het enige crisis-

centrum voor vrouwen in de miljoe-

nenstad, was een van de eersten die

medio jaren negentig een patroon ont-

dekte in het moorden. Ze was verbij-

sterd over het geweld en begon kran-

tenberichten te verzamelen. Al vanaf

1998 - nadat een CNN-journalist haar

vroeg wat ze voor de slachtoffers

deed - probeerde zij het nodige aan

preventie te doen door schoolbezoe-

ken en voorlichting, maar eigenlijk ont-

brak het haar in 2004, toen Roeland en

Arsène haar voor het eerst ontmoetten,

nog aan middelen en deskundigen om

echt iets te kunnen bewerkstelligen.

Gewelddadige samenleving

“Ik heb niet de illusie dat wij van hieruit

de criminaliteit daar kunnen aanpak-

ken, maar de Stichting beoogt via psy-

chische en sociale bijstand de positie

van de vrouwen zelf te verstevigen.

Van binnenuit. Daarnaast probeert

Casa Amiga mannen bij te brengen hoe

ze met hun vrouwen en kinderen om

moeten gaan. Dat klinkt misschien gek,

maar ze vinden het daar heel vanzelf-

sprekend dat je vrouwen en meisjes

sláát. Er zijn drie soorten van geweld te

onderscheiden. Huiselijk geweld, drugs

gerelateerd geweld (Ciudad Juárez is

de grootste doorvoerhaven voor drugs

van Zuid- naar Noord-Amerika) en

wreedheid door de georganiseerde

misdaad. Hester was het eerste

Europese slachtoffer van deze laatste

vorm van criminaliteit. In die sfeer wor-

den geen daders opgepakt, families

krijgen onjuiste of onvolledige infor-

matie, worden soms weggestuurd als

ze aangifte komen doen van vermis-

sing van dochters, bewijsstukken ver-

dwijnen uit dossiers, dadersignalemen-

ten worden niet of veel te laat ver-

spreid en er is ook voor het overige

geen enkele continuïteit of consisten-

tie in het onderzoek. Daders bevinden

zich wellicht binnen het politie appa-

raat - zoals vele Mexicanen beweren -

maar voor mij staat minimaal vast dat

het politie apparaat daders de hand

boven het hoofd houdt. Je merkt het

zelfs in de berichtgeving over de

slachtoffers: ‘Wat deed ze zo laat nog

op straat? Waarom zo’n kort rokje?

Waarom als vrouw alleen op pad?’ En

meer van dat soort flauwekul. Ik heb

Hester met zelfstandigheid grootge-

bracht, ze heeft nota bene na haar mid-

delbare school een half jaar op haar

eentje in Italië gewoond en met haar

vriendje reisde ze de hele wereld af,

van China naar Peru. Ze was met vier

achten in Delft afgestudeerd, had haar

rijbewijs gehaald. Ze kon de wereld

aan, was in balans. Hester was een vol-

wassen vrouw, een prachtmens, onder-

nemend en enthousiast - zeker niet

roekeloos! - op het moment dat ze ver-

moord werd.” Arsène is blij dat ze acht-

entwintig jaar van Hester heeft kunnen

genieten. Zij realiseert zich goed dat er

mensen zijn die hun kind verliezen als

het veel jonger is.

De vieze man

Afgelopen mei zijn Roeland en Arsène

terug geweest in Ciudad Juárez. Een

vervolg van pagina 19

vervolg op pagina 35Arsène van Nierop. Foto: Arjen Siegers.
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Wie van mooie hoeden houdt kan haar

hart ophalen in dit vertrek dat zich

vanaf de tuin tot aan de voorkant uit-

strekt. Bijna tot aan het plafond staan

uitbundig versierde hoeden in veelal

spectaculaire kleuren en materialen.

Het is hier een waar hoeden-walhalla.

Henriëtte Dijkinga is een begrip in de

wereld van tophoeden. Creativiteit

werd haar met de paplepel in gegeven.

Haar vader beschikte over een bijzon-

der verfijnde smaak. “Hij was in die tijd

echt een dandy. Altijd tot in de puntjes

chique gekleed volgens de laatste

mode. Met slobkousen bijvoorbeeld

over zijn schoenen, mooi maatkostuum

met strak gestreken overhemd met

hoge boord, zo ging hij wandelen, of

beter gezegd, flaneren met zijn vier

oudste kinderen. Ik ben een “nakomer-

tje” en met mij ging hij kastelen bekij-

ken”, vertelt mevrouw Dijkinga lachend.

Zelf is ze gekleed in een mooi getailleerd

broekpak met bling-bling knopen en zij-

den randjes als afwerking. Later toont ze

me een foto en daar zie ik weer hetzelf-

de pak maar dan in een andere kleur. ”Ja,

deze pakjes ontwerp ikzelf, ze staan mij

goed. Nu laat ik ze maken door een cou-

turier in Brabant, met steeds een iets

andere mouw of afwerking.”

Charles Montaigne

Henriëtte Dijkinga heeft een lange car-

rière in de mode achter de rug. Ze kreeg

haar haute couture-opleiding bij de pre-

stigieuze school Charles Montaigne, die

toen gevestigd was aan de Van

Baerlestraat te Amsterdam. In de jaren

vijftig en lang daarna was Charles

Montaigne een begrip in Amsterdam en

de particuliere opleiding voor modebe-

wuste meisjes en jongens. In augustus

1991 ging ’Montaigne’ samen met de

Hogere Technische School voor confec-

tie ’Mr.Koetsier’ en zo werd het

Amsterdam Fashion Instituut (AMFI)

geboren. De AMFI heeft met deze twee

modescholen meer dan een halve eeuw

ervaring in huis gehaald en leverde vele

bekende modeontwerpers af zoals,

onder andere, Mart Visser. Sinds 1994 zit

de AMFI in het gerestaureerde voorma-

lig hoofdkantoor van de Amstel-brou-

werij te Amsterdam en dus niet meer in

de gezellige Van Baerlestraat.

Huwelijk

Henriëtte werkte ook tijdens haar

huwelijk lange tijd als couturier voor

een kleine groep vaste klanten, echter

de haute couture kon haar steeds min-

der bekoren. ”Ik maakte wel eens een

hoed als extra accessoire bij een creatie

voor een huwelijk, maar pas toen mijn

dochter trouwde ben ik me echt hele-

maal op hoeden gaan toeleggen. We

zochten voor het burgerlijk huwelijk

een bijpassend haaracessoire in de

kleur rose en voor de kerk een sluier

van zeven meter. Dat was nergens in

Nederland te vinden, althans niet van

mooie materialen. In Parijs slaagden we

wel, ik heb dat verwerkt en mijn doch-

ter zag er twee dagen prachtig uit.

Het was in de tijd dat steeds meer

vrouwelijke politici bij de opening van

de Staten-Generaal in navolging van de

Koningin hoeden gingen dragen. Mijn

Henriëtte Dijkinga: 
‘Hoeden verdienen GOUD’

Naast de hoge, brede deur aan de Jan van Nassaustraat nummer 48

bevindt zich een groot gouden bord met naam en tijden. Mijn gast-

vrouw doet zelf open en gaat me voor naar boven. Via een gouden

trapleuning, langs elegante gouden stoeltjes en gouden spiegels berei-

ken we de eerste etage. Hier bevindt zich het atelier en boutique van

hoedenontwerpster Henriëtte Dijkinga.

vervolg op pagina 24
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Met deze rose haaraccessoire voor het burgerlijk huwelijk van haar dochter begon de hoeden-

carrière van Henriëtte Dijkinga.

Deze hoed maakte Henriëtte speciaal voor

een tentoonstelling in het Rijksmuseum

Amsterdam.

Henriëtte Dijkinga
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dochter zei toen: Waarom ga je geen

exclusieve hoeden maken, dat doet nog

vrijwel niemand. En zo is het gekomen,”

besluit Henriëtte.

De timing kon niet beter. Hoeden kre-

gen steeds meer aandacht in de pers en

zo ook de hoeden van Henriëtte

Dijkinga. Ze verscheen veelvuldig op de

televisie bij Catherine Keyl, Glamour-

land, KRO, EO, RTL-Nieuws et cetera.

Een nieuwe traditie was gebore

Het is ook ongeveer in die tijd dat het

kersverse kamerlid Erica Terpstra als

eerste in de Ridderzaal een modieuze

hoed op heeft. Hoewel de Koningin

altijd een hoed draagt tijdens de ope-

ning van de Staten-Generaal, mogelijk

meer ter vervanging van een kroon,

werd het verder door niemand gedaan.

In navolging van Erica Terpstra ver-

schijnen er nu ieder jaar weer meer

vrouwelijke politici met hoeden op in

de Ridderzaal. Opvallend is dat in de

linkse kringen de hoeden langer uitble-

ven, terwijl het tegenwoordig bijna op

een wedstrijd lijkt. De hoeden zijn

steeds gewaagder en uitbundiger

geworden en sommige draagsters pro-

beren er zelfs iets mee te zeggen. De

fraaie hoeden op de derde dinsdag in

september maken nu prinsjesdag bijna

tot de Nederlandse versie van de paar-

denraces op het Britse Ascot in

Engeland. Henriette:”Een hoed fleurt

meestal eenvoudige kleding op. Wie

een hoed opzet onderscheidt zich en

maakt zo de persoon altijd extra ele-

gant. Een hoed is de finishing touch.”

De hoedenontwerpster geeft regelma-

tig hoedenshows. In het verleden

meestal aan huis compleet met gou-

den stoeltjes, butlers en champagne.

Tegenwoordig trekt ze er liever op uit

naar mooie lokaties zoals Hotel Huis ter

Duin in Noordwijk, Hilton Hotel

Antwerpen en Amsterdam en Hotel

Des Indes. Ook wordt ze veelvuldig

gevraagd door bedrijven om tijdens

congressen de partners op bijzondere

wijze te onderhouden. Henriëtte komt

dan met een auto vol hoeden en drie of

vier topmodellen. De middag- of

avondvullende hoedenshow wordt

meestal ingeleid door een bekende

Nederlandse presentatrice. Altijd wordt

Henriette Dijkinga bij de hoedenshows

bijgestaan door haar echtgenoot, hij

brengt en haalt de collectie en rijdt

haar naar alle afspraken.

Veel modetrends in hoeden en

accessoires

Niet alleen hoeden zijn de laatste jaren

vervolg van pagina 23
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behoorlijk populair geworden ook haar-

accessoires. Prinses Maxima met haar

mooie blonde lokken is daarin een

trendsetter te noemen. Tijdens de doop

van Prinses Ariane verscheen ze in een

schitterend zilvergrijs ensemble met

een ingenieus hoedje in het haar, dat

kon door gaan voor een haaraccessoire.

De brede oranje haarband die ze droeg

tijdens het recente staatsbezoek aan

India was opzienbarend, maar ook casu-

al elegant. ”Haaraccessoires adviseer ik

vooral jongere vrouwen. Het staat mooi

en is minder nadrukkelijk aanwezig dan

een hoed met brede rand. Die kleine

toefjes met veertjes, bloemen of tule

maak ik dan ook regelmatig.” Het mate-

riaal dat voor hoeden wordt gebruikt is

vormloos, de blokken (houtenvormen)

helpen om het gewenste model te krij-

gen en deze kunnen worden aangepast

aan het individuele ontwerp voor extra

cachet. Het materiaal voor de hoeden

koopt Henriëtte in Parijs. De hoeden zijn

vaak uitgevoerd in een hoge kwaliteit

parasisal, maar ook in een geweven

bananenvezel dat sinamay wordt

genoemd, dat mooi transparant is en

zich makkelijk laat verwerken, of vilt. De

randen zijn soms heerlijk frivool met

een draperie of corsage. In kleuren en

de combinaties van kleuren is een ein-

deloos spel mogelijk. Hoeden maken

geeft Henriëtte Dijkinga veel levens-

vreugde, ze kan er al haar creativiteit in

kwijt, terwijl haar klanten steeds blij de

deur uit gaan. De ervaren hoedenont-

werpster voelt feilloos aan wat bij hen

past. Ze adviseert ook regelmatig de

moeder van de bruid en de trouwlustige

dochter. ”Wie mijn hoedenatelier

betreedt krijgt mijn volle aandacht,

daarom heb ik het liefst dat men een

aparte afspraak maakt. Ik zoek de juiste

combinatie bij de japon of het pakje, of

een hoed wordt in de kleur van de kle-

ding gemaakt.”

Ook in 2008 heeft Henriëtte Dijkinga

een grote hoedenmodeshow gepland

en wel op zondag 6 april in Grand

Hotel Huis Ter Duin in Noordwijk. Ook

hier zal de hoedenontwerpster weer

haar laatste creaties tonen die allen

vast en zeker met GOUD bekroond zou-

den kunnen worden.

Willemijn Hiemstra

Foto’s: Olaf Schwencke, Bert Heeren en

Jacqueline Dijkinga.
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Ineke van Mechelen Thea Hugas

Ter kennismaking tijdelijk*

€ 5,- retour
op een verpakking Membrasin®

Membrasin met omega-7 vetzuren is nu tijdelijk verkrijg-

baar met € 5,- retour op de normale winkelprijs van 

€ 19,75 voor 60 vegicapsules.

Stuur uw aankoopnota met de streepjescode van de ver-

pakking met uw volledige naam en adres en uw bank- of

gironummer op naar: TS Products, Antwoordnummer 549,

3840 WB Harderwijk en u krijgt het bedrag van € 5,- op uw

rekening gestort.

* maximaal 2 inzendingen = € 10,- per adres en deze aanbieding is geldig

t/m 30 juni 2007.

Wat als u regelmatig droge ogen of een droge
mond heeft? Of als vrijen minder prettig voor u
wordt of als uw slijmvliezen in functie achteruit-
gaan?

Nieuw: Membrasin® met omega-7 vetzuren
Dan is er nu Membrasin, een nieuw voedingssupplement dat

helpt bij droge slijmvliezen en een droge huid.

Het bevat de pure olie uit het vruchtvlees en de pit van de heil-

zame duindoornbes. Naast de bekende vetzuren omega-3, 6

en 9 bestaat deze olie voor het grootste deel uit de minder

bekende omega-7 vetzuren. Deze bijzondere omega-7 vetzu-

ren blijken de slijmvliezen zoals die in de ogen, mond of in de

urogenitale zone in conditie te houden.

Meer weten over droge slijmvliezen?
Veel organen worden beschermd met slijmvliezen. Zowel

ogen, mond, longen, maar ook uw blaas, maag, darmen en

vagina bevatten slijmvliezen.

Een slijmvlies (mucosa) is een dunne laag cellen die slijm pro-

duceren, meestal met bescherming of transport van afvalstof-

fen als doel.

Neem voor meer informatie contact op met de importeur 

TS Products in Harderwijk via de info lijn: 0341 - 46 21 46 of kijk 

op www.membrasin.nl

DROGISTERIJ HOMEOPATHIE BENOORDENHOUT

Oostduinlaan 121 - DEN HAAG

Tel: 070 - 324 28 83 - gratis parkeren
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Hieke Borst groeit op in Amsterdam als

tweede uit een gezin met zes kinderen.

Haar broer Jan (die trouwt met haar

klasgenoot en vriendin Els Eilers, bij het

grote publiek bekend als oud-minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

en oud-lijsttrekker van D66) is de oud-

ste. Cognitief ontwikkelt zij zich voor-

spoedig. Als zij vier jaar oud is, gaat zij

reeds naar de lagere school. Op het

gymnasium, dat zij in 1950 afrondt,

volgt zij zowel alpha als beta. Voor de

oudste dochter van hoogleraar interne

geneeskunde Borst aan de Universiteit

van Amsterdam, lijken alle toekomst-

mogelijkheden open te liggen. Niets is

minder waar. Haar moeder is zwanger

van de zevende, van Hieke wordt ver-

wacht dat zij thuis helpt. Een herhaling

van zetten. Aan het eind van Hiekes

lagere schooltijd verwachtte haar moe-

der haar zesde kind. Hieke werd, met al

haar prachtcijfers, in de zevende klas

gestopt. Ondanks alle toezeggingen

vanaf haar tiende, mocht ze op haar

zeventiende niet het huis uit, en niet

de studie van haar keuze gaan volgen.

Uiteindelijk weet een tante het voor

elkaar te krijgen dat zij zich mag

inschrijven voor de studie Frans.

Echter, van studeren komt weinig.

Hieke is zo aangeslagen door het feit

dat haar ouders hun belofte hebben

gebroken, dat ze haar dagen uitgeput

op haar slaapkamer doorbrengt. Frans

leert zij pas nadat zij verkering heeft

gekregen. Haar ouders sturen haar als

au pair naar Frankrijk, om te voorko-

men dat zij zou moeten trouwen.

Fiscaal Recht

Hiekes moeder had graag medicijnen

gestudeerd, maar was op haar vijftien-

de al verloofd, en mocht alleen tand-

heelkunde studeren. In de begintijd

van haar huwelijk is haar moeder een

tijd kostwinnaar. Tijdens de vierde

zwangerschap hield ze haar eigen

praktijk niet meer vol. Toen haar moe-

der uit de kleine kinderen was, mocht

zij van haar man niet meer gaan wer-

ken, omdat dit alleen maar geld zou

gaan kosten. Hieke legt uit dat dit laat-

ste komt door de sociale lasten en de

belastingen die je moet betalen over

het loon van jouw vervanger thuis, van

het netto loon dat je gaat verdienen

(waar je dus al belastingen over hebt

betaald). Dit was toen zo, en is nu nog

steeds zo. Indertijd werd het arbeidsin-

komen van de vrouw ook nog bovenop

het inkomen van de man belast, dus

tegen het (top)belastingtarief dat voor

zijn inkomen gold. Vandaag de dag

verdwijnt het belastingvoordeel voor

kostwinnaars wanneer de partner

betaald gaat werken. Het fiscaal recht

leidde en leidt er dus toe dat vrouwen

met ambitie thuis bleven en blijven. En

iedereen wist het! Zo bleef ook haar

moeder thuis, die dat toch al altijd een

Mr. Hieke Snijders-Borst (1932)
door Annemarie Knottnerus

In het vorige wijkblad is een interessant artikel geplaatst, geschreven door

Hieke Snijders-Borst, over gebrandschilderde ramen in onze wijk ontworpen

door Chris Lebeau. Dat de auteur zelf eveneens boeiend is, en ervaringen uit

haar jonge jaren net als bij Lebeau een enorme invloed hebben gehad op

haar latere werk, wordt mij duidelijk als ik haar spreek op een Haags terras in

de herfstzon.
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bezoeking had gevonden. Haar drijf-

veer om Fiscaal Recht te gaan stude-

ren, komt voort uit het feit dat Hieke

(en de andere Borst kinderen) behoor-

lijk hebben geleden onder de frustra-

ties van moeder. De kennis die zij met

haar rechtenstudie opdoet, heeft zij in

haar verdere loopbaan ingezet ten

behoeve van de vrouwenemancipatie.

Terloops merkt Hieke op dat zij ervan

overtuigd is dat haar broer Jan zijn

vrouw alle kansen heeft gegeven car-

rière te maken, om de onwenselijke

situatie waarin het ouderlijk gezin was

beland te voorkomen.

Huwelijk

Hieke heeft een heerlijke tijd in

Frankrijk. Als negentienjarige heeft ze

eindelijk het gevoel zichzelf te mogen

zijn. Ze werkt hard. In tegenstelling tot

thuis, wordt zij hierom bewonderd en

gewaardeerd. Ze wordt niet gezien als

de dochter van de professor, en ont-

loopt in Frankrijk de zware Amster-

damse sociale controle. Haar aanstaan-

de heeft inmiddels met haar vader hun

huwelijk beklonken. Terug in Neder-

land wordt ze daarmee als twintigjari-

ge voor altijd handelingsonbekwaam,

terwijl ze, wanneer ze niet getrouwd

was, op haar 21ste handelingsbekwaam

zou zijn geworden. Hieke stelt dat

Nederland in 1945 is bevrijd, maar dat

getrouwde vrouwen tot 1957 moesten

wachten tot zij bevrijd werden van het

juk van hun man door wettelijk hande-

lingsbekwaam te worden!

Emotioneel

Toen ze trouwden, studeerde haar man

nog. Ze woonden in het centrum van

Amsterdam. Na zijn afstuderen wordt

hij advocaat in Rotterdam, en daarna

RAIO op de rechtbank. Een zaak daar

trekt Hieke zich erg aan. Wanneer ze

hierover vertelt, wordt ze nog steeds

emotioneel. Keurige ouders, die op

twee zolderkamertjes zonder stromend

water en toilet zes kinderen onberispe-

lijk opvoeden, zien geen mogelijkheid

in deze situatie ook nog een zevende

kind erbij te hebben. De moeder ver-

bergt volgende zwangerschappen,

zodat zij door kan blijven werken. Als

de volgende vijf kinderen ter wereld

komen, worden zij door de ouders

gedood. Deze afschuwelijke situatie is

het gevolg van het verbod op versprei-

ding van kennis over anticonceptie, het

ontbreken van de beschikbaarheid van

goede voorbehoedsmiddelen, en het

verbod op abortus. De beroering die

deze zaak met zich meebrengt onder

artsen en juristen, luidt het begin in

van een verandering in het denken

over recht op geboorteplanning en

abortus (voor juristen: NJ, 1960, 2).

Studeren

In 1969 verhuist het gezin met inmid-

dels vier kinderen tussen de 7 en

15 jaar naar Den Haag, naar een

woning in de Schiefbaanstraat. Haar

man wordt in 1970 raadsheer in de

Hoge Raad, Hieke gaat studeren. In

1993 scheiden Hieke en haar man. Ze

blijft in de Schiefbaanstraat wonen. Al

die tijd zet zij zich vrijwillig in voor

vrouwenemancipatie.

Vrijwilligerswerk

Hieke heeft zich door de jaren heen

voor vele organisaties gericht op

emancipatie ingezet, zoals de Stichting

Landelijke Ombudsvrouw, opgegaan in

Vrouw en Arbeid. Deze organisatie was

eerst gehuisvest in een pand aan de

Jan van Nassaustraat, later aan de

Raamweg. (Ook Vrouw en Arbeid

bestaat inmiddels niet meer, het werk

wordt nu voortgezet door E-Quality,

kenniscentrum voor emancipatie, gezin

en diversiteit.) Het uitdagende van dit

werk vond Hieke het inventariseren en

in kaart brengen van problemen waar

vrouwen tegenaan lopen, en vervol-

gens oplossingen bedenken die in veel

gevallen tot wetswijzigingen leidden.

Hieke heeft onder andere gepartici-

peerd in Man Vrouw Maatschappij, de

Nationale Adviescommissie Emanci-

patie (de Emancipatiekommissie) en

het College Algemene Bijstandswet.

Altijd werd zij gedreven door de moge-

lijkheid oplossingen te zoeken voor

problemen van mensen in een achter-

standspositie.

De Emancipatieraad is een aantal jaar

geleden opgeheven. Betekent dit dat

haar doelen zijn bereikt? Absoluut niet!

Hieke zal pas rusten als alle vrouwen

ter wereld recht hebben op geboorte-

regeling.

Tot slot

Aan het eind van het gesprek, snijdt

Hieke nog een heel ander onderwerp

aan. Tijdens haar gymnasiumtijd had zij

een Cultureel Jongeren Paspoort.

Omdat zij van haar moeder zelden weg

mocht, ging zij uit school om half vijf

soms nog snel even langs het Stedelijk

Museum. Per keer kon ze maar twee

zalen bezoeken, omdat het bijna slui-

tingstijd was. Ze moest dus veel moeite

doen voor een portie cultuur, maar ze

genoot. En nu geniet ze wanneer ze ziet

dat de huidige jeugd op een natuurlijke

wijze kan kennismaken met cultuur.

Tot slot drukt zij mij een papiertje in de

hand met een link naar een website

waarop haar recente artikel ‘Women’s

right to birth control is a human right’

staat. Wie verder geïnteresseerd is in

de opvattingen hierover van Hieke,

verwijs ik graag naar www.

womenonweb.org/set-2788-en.html.
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Wist u dat...
→ Benoordenhout ongeveer 12.800 inwoners telt.

→ Van deze Benoordenhouters er 3.258 ouder zijn dan 65 jaar.

→ Dat is meer dan een kwart van onze wijkbewoners, namelijk 26%.

→ Dat voor Nederland gemiddeld dit percentage “slechts” op 14% ligt!

Bron: http://statline.cbs.nl en http://denhaag.buurtmonitor.nl
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Benoordengastjes

In de Benoordenhoutse Judoschool van vader John aan de Van Nijenrodestraat 18, ontmoet

ik Christov (16) en Sarah (14). Broer en zus Kleijn beschikken over zeer uiteenlopende talen-

ten, talenten waarmee ze allebei tot de Nederlandse jeugdtop behoren.

The young ones

door Annemarie Knottnerus

Twee Kleijnen presteren groots
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Benoordenhoutse Judoschool

De Benoordenhoutse Judoschool is het

gevolg van een uit de hand gelopen

hobby van wiskundeleraar John. Hij gaf

als liefhebberij judoles bij een judo-

vereniging in Voorburg. Een baan bij

het Haags Montessori Lyceum is de

reden waarom het jonge gezin in

Benoordenhout gaat wonen. Een wijk

zonder judovereniging. John begint in

gymzalen van Wolters en het Maerlant

Lyceum onder de naam Benoorden-

houtse Judoschool (de naam is een

idee van de Kamer van Koophandel)

judolessen te verzorgen. Inmiddels zit

de judoschool in een eigen pand.

Christov en Sarah komen op deze

manier al op jonge leeftijd in contact

met judo. Vanaf dat ze een jaar of drie

zijn nemen ze deel aan de lessen.

Beiden judoën nog steeds met veel

plezier. Opmerkelijk hierbij is, dat de

twee jaar jongere Sarah inmiddels met

gemak haar broer verslaat. Zij is dan

ook dit jaar als tweede geëindigd bij de

Nederlandse Jeugd Kampioen-

schappen.

Sport en school

Sarah is supersportief. Naast judo is ze

gek op snowboarden, kitesurfen en

hockey. Met deze laatste sport is ze

onlangs gestopt. Dat werd een beetje

teveel naast zes judotrainingen en

twee krachttrainingen per week, in

combinatie met 3-Atheneum VTO

(Versterkt Talen Onderwijs) op het

Maerlant Lyceum. En daarnaast natuur-

lijk de judotoernooien en wedstrijden

waar zij aan meedoet. Deze zijn niet

altijd goed te combineren met haar

schoolwerk. Via NOC-NSF heeft Sarah

een Topsportpas ontvangen. Deze pas

moet het makkelijker maken voor suc-

cesvolle topsporters de sportcarrière

met de schoolcarrière te combineren.

Dat moet mogelijk zijn, broer Christov

(5-Gymnasium) zit in een soortgelijke

positie. Zijn Topsportpas levert alle

medewerking van het Haganum op.

Tweede van Nederland

Sarah vertelt altijd al met veel plezier te

hebben gejudood. Het winnen van een

wedstrijd geeft haar een geweldige

kick. Haar ouders hebben haar altijd

ondersteund, nooit gepusht. Vader

John is inmiddels haar coach. Op een

gegeven moment was ze het niveau

van leeftijdgenoten bij de Benoorden-

houtse Judoschool ontgroeid. Naast

twee krachttrainingen en 3x per week

trainen bij de eigen judoschool, traint

ze nu 2x per week bij het Judoteam

Haaglanden en 1x per week in Hoog-

vliet bij Chris de Korte. De meeste inter-

nationaal bekende Nederlandse judo-

ka’s trainen bij hem. Twee jaar terug

heeft ze voor het eerst meegedaan aan

de Zuid-Hollandse Kampioenschappen.

Meer om te kijken waar ze op dat

moment stond, dan dat ze het kam-

pioenschap als serieuze optie voor

ogen had. Tot haar grote verbazing

werd ze tweede, en kon ze deelnemen

aan de Nationale Jeugd Kampioen-

schappen. Zij werd toen zevende. Dit

jaar is ze als tweede geëindigd.

Europese Kampioenschappen zitten er

nog niet in. Daarvoor moet je in een

hogere leeftijdsklasse (vanaf 17 jaar)

uitkomen. Sarah staat dus nog geheel

aan het begin van een eventuele judo-

carrière. Over haar toekomst heeft ze

hoe dan ook al goed nagedacht. Ze

geeft met grote stelligheid aan dat ze

later architect wil worden!
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Foto: Annemarie Knottnerus.
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Direct, snel uit Duitsland geleverd en 

geïnstalleerd. Alle Duitse merken zoals Nobillia,

Nolte, Alno, Hebaform, Ballerina en Rotpunkt.

Van kunststof- tot granieten werkblad met

apparatuur wat u maar wenst van Bosch,

Bauknecht, Neff, Miele, Whirlpool, Schock,

Siemens ed. Alles met volledige fabrieks garantie!

Voor een vrijblijvende afspraak komen wij

graag bij u langs.

PIMSKEUKENS

Voor informatie bel: 
Ronny Wisbrun 070 328 18 96 of 06 53 137 421 www.pimskeukens.nl

Telefoon 070 3 495 495   www.vanpaaschen.nl

uw huis, onze zorg
• Aan- en verkoop

• Huur en verhuur

• Beheer

• Taxaties
Laan van Nieuw Oost-Indië 1
2593 BH Den Haag
info@vanpaaschen.nl
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c o n f l i c t ?
Mr Jos W van Vught

mediator

070 - 306 10 83
jos@convenant.nu
www.convenant.nu

Zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven wonen, is de wens van steeds meer senioren. Voorwaarde is dat 
het persoonlijk welzijn dit toelaat, zo nodig aangevuld met professionele ondersteuning. Evita is een particulier 
thuiszorgbureau dat dit biedt. Evita levert zorg van huishoudelijke verzorging tot verpleging van 3 tot 24 uur per dag. 
Daarnaast levert Evita comfortdiensten in de vorm van gezelschap, begeleiding bij externe bezoeken, het verzorgen 
van boodschappen en koken. De ondersteuning wordt geleverd naar wens en behoefte van u als klant. U bepaalt! 
Een vaste groep medewerkers levert de ondersteuning op de door u gewenste tijd(en).

Welzijn als groot goed

Evita Particuliere Thuiszorg BV  •  Benoordenhoutseweg 23  •  2596 BA Den Haag
Telefoon: (070) 314 2444  •  info@evitazorg.nl  •  www.evitazorg.nl

Interesse om bij Evita te werken? Wij zijn altijd op zoek naar goede medewerkers.
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Laat het reinigen van uw kleding aan vak-
mensen over.

Alles hand gestreken.

Ook voor uw Gordijnen-Vitrage-
Slaapzakken-Dekens-Dekbedden-
Lakenpakketten-Huishoudwas.

Breitnerlaan 74
Tel 3245258

STOMERIJ A P
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stad met een onaangename sfeer die

uit zijn voegen barst: ruim anderhalf

miljoen inwoners, zestig kilometer

sloppenwijken die een paradijs vormen

voor lage lonen fabrieken en drugsba-

ronnen. “Bij iedere man die ik in een

restaurant of op straat tegenkom, denk

ik: Ben jij het? Ik loop steeds te pieke-

ren over hoe de kop van een moorde-

naar er eigenlijk uitziet, wetend dat zo

vele misdadigers vrij in de stad rond-

banjeren. Maar gelukkig is er voor en

door Casa Amiga grote vooruitgang

geboekt. Een Noord-Amerikaanse

donateur heeft een pand geschonken,

een prachtige, nieuwe behuizing met

alle ruimte voor deelnemers (mannen

en vrouwen) aan therapieën en works-

hops. Mannen leren dat verbale com-

municatie krachtiger is dan die met de

vuist en bij voorbeeld ook dat het geen

uitgemaakte zaak is dat alleen de heren

der schepping het gezinsbudget behe-

ren. Er is een grote speelplaats voor

kinderen met opvang door een peda-

goge, want kinderen worden evenzeer

blootgesteld aan geweld en we weten

intussen dat

slachtoffers grote

kans maken later

dader te worden.

Dankzij alle hulp

en donaties van

Vrienden is de

Stichting Hester

een belangrijke

pijler van Casa

Amiga geworden.

Wij betalen vanaf

2005 de psycho-

loog en vanaf

2006 ook de

pedagoog. Je zou

kunnen zeggen dat stichting Hester

steun in de begeleidende sfeer ver-

zorgt. Onlangs draaide het project

‘Mijn lijfje is van mij’. Hierdoor leren

kleuters via poppenkastspel dat het

niet gewoon is als buurman, conciërge

of welke man dan ook met zijn tengels

aan hen zit. Goed om te zien hoe krach-

tig de kinderen reageerden op de vieze

man die met snoepjes in zijn broekzak

aan kwam zetten. “Nee! Dat mag niet!”

riepen ze als uit één keel.

Krachtdadig

Na mijn als eerste reactie wat fatalisti-

sche houding ben ik een ander mens

geworden. Ik doe nu dingen die ik

vroeger niet voor mogelijk had gehou-

den. Ik lobby bij het Europese parle-

ment, bij Radio Wereldomroep, onder-

houd contacten met journalisten, zit

advocaten en procureurs-generaal ach-

ter hun broek, geef interviews etc.

Door mijn contacten met de

Nederlandse ambassadeur in Mexico

ontvangt Casa Amiga nu al drie jaar

lang een jaarlijkse steun van € 30.000.

Ik heb geleerd aan de juiste touwtjes te

trekken, want met die steun van het

Nederlandse Ministerie van

Buitenlandse Zaken stap ik in Mexico

weer naar de Commissie Geweld tegen

Vrouwen en wrijf ze onder de neus:

Hoe zit het eigenlijk met steun van de

Mexicaanse regering?”

Dóórleven

Niemand durft er echt bij stil te staan,

maar door het hoofd van iedere 

moeder flitst wel eens de angstige

gedachte: Wát doe ik, als er iets met

een van mijn kinderen gebeurt?

“Je denkt van te voren: als mijn zoon of

dochter zou worden vermoord, dan

spring ik van het dak, ik doe niet meer

mee. Maar je springt niet van het dak,

iedere dag wordt het gewoon weer

licht, de zon komt op en je krijgt hon-

ger. Je moet verder. Binnen ons gezin

hadden we veel steun aan elkaar. Het

eerste jaar heb ik hulp gezocht bij een

psycholoog en ook onze oudste zoon

German en dochter Melisse hebben

veel aan de gesprekken met hem

gehad. Roeland is een paar keer mee

geweest, maar hij had geen begelei-

ding nodig. De structuur van mijn fullti-

me baan destijds bij Pink Roccade in

Rotterdam heeft mij er verder door-

heen gesleept. Verdriet en gemis gaan

natuurlijk nooit over, en dat streef ik

ook helemaal niet na! Het leed zit

voortdurend vlak onder de oppervlak-

te, maar de Stichting biedt mij de

mogelijkheid er een positieve, con-

structieve draai aan te geven. Ik weet

dat Hester de Stichting een fantastisch

idee zou vinden. Zij zou niet hebben

gewild dat we met ons allen alleen nog

maar konden huilen. Met haar beste

vriendin Maria sprak zij vlak voor haar

vertrek over de dood. Hester zei: ‘Als jij

doodgaat, Maria, dan huil ik twee

weken lang de longen uit mijn lijf.

Daarna zal ik vrolijk moeten zijn voor

twee.’ Dóórleven, luidde haar devies en

dat heeft mijn richting bepaald. Als je

kind zo denkt, mag je niet bij de pak-

ken blijven neerzitten!”

vervolg van pagina 21

Arsène van Nierop spreekt tijdens een grandioos benefitconcert

van 11 november jl. over de stichting en de situatie in Ciudad

Juárez. Ruim 300 mensen bezochten het concert en er werd

EUR 3000 opgehaald. Foto: website www.hester.nl.

Casa Amiga in Ciuad Juárez, bron: www.hester.nl.
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Denksport

Christov is eveneens zeer sportief (Chris

is een familienaam, daarnaast is hij ver-

noemd naar een Bulgaarse skileraar,

misschien vandaar…). Ook hij judoot

niet onverdienstelijk. Binnenkort hoopt

hij zijn zwarte band te halen. Deze band

mag je pas halen als je 16 jaar oud bent.

Daarnaast doet hij aan tennis en fitness.

Echt uitblinken doet hij niet in een

fysieke sport, maar in een denksport. In

2001 werd hij met schaken voor het

eerst Nederlands Kampioen. En dat

word je natuurlijk niet zomaar.

Christov verhaalt hier als volgt over.

Toen hij zes jaar oud was, begon hij met

schaken op de schaakclub van de

Paschalisschool. Enthousiaste trainer

Eric van der Marel heeft hem aange-

moedigd mee te gaan doen aan toer-

nooien. Inmiddels speelt hij op het

hoogste jeugdniveau. Daarnaast is

Christov actief als senior (hiervoor geldt

geen minimum leeftijdsgrens) bij het

Leids Schaakgenootschap, om zoveel

mogelijk partijen te kunnen spelen.

Meedoen met de senioren is overigens

niet altijd een optie. Een partij kost al

gauw twee uur speeltijd per persoon,

dit is voor een middelbare scholier op

een doordeweekse avond natuurlijk niet

ideaal. Goed schaken leer je gelukkig

niet alleen van partijen spelen. Christov

heeft een privé-trainer in Voorburg, en

kan met behulp van bord, computer en

boeken veel aan zelfstudie doen.

Zonder wedstrijden is hij ongeveer 10

uur per week met de schaaksport bezig.

Een deel van die tijd wordt besteed aan

wat hij noemt driedimensionaal hoofd-

rekenen. Een foute zet in een schaakspel

berust namelijk op een rekenfout. De

variant die je hebt berekend, blijkt in de

praktijk niet te kloppen.

Soorten kampioenschappen

Dat de ene schaakkampioen de andere

niet is, blijkt als Christov uitlegt dat je

in verschillende categorieën kampioen

kunt worden. En dan gaat het niet

alleen om leeftijd, maar ook om de

speeltijd die gehanteerd wordt. Bij

judo wordt alleen voor bekers gesport,

met schaken valt er daarnaast een leuk

zakcentje te verdienen.

Rapid-vorm

Christovs favoriet is de rapid-vorm. Per

speler krijg je maximaal 20 minuten

speeltijd. Door de korte speeltijd moet

je snel en soms intuïtief schaken. In

competitieverband spelen clubs tegen

elkaar. Er wordt op 10 borden

gespeeld. Per partij valt er één punt te

verdelen. Deze punt is voor de winnaar.

In geval van remise krijgen beide spe-

lers een halve punt. De eindstand

wordt bepaald door de scores van

beide teams op de 10 borden bij elkaar

op te tellen. Christov is dit jaar Neder-

lands Kampioen Klassiek. Hij mag door

naar de Wereld Kampioenschappen die

dit najaar in Turkije worden gehouden.

Europese en Wereld Kampioenschap-

pen duren ongeveer een week.

Christov is het inmiddels gewend om

daarvoor voor langere tijd in het bui-

tenland te zijn gestationeerd. Gelukkig

is de sfeer onder de participerende

jeugd vaak erg goed. Zijn vader func-

tioneert als mentale coach, van het

schaakspel zelf heeft hij geen kaas

gegeten.

Derde telg in Benoordenhout

Sarah en Christov hebben een broertje

van 9 jaar, Jonah. Voor hem is het niet

altijd even makkelijk om een uitblin-

kende broer en zus als voorbeeld

boven zich te hebben. Hierdoor lijkt

het alsof je met elke sport waarvoor je

je extra inspant de top bereikt. De kin-

deren hebben het geweldig naar hun

zin in Benoordenhout. Een groene

(handig, in verband met het uitlaten

van de hond), rustige wijk met scholen

en vele sportmogelijkheden in de

buurt. En natuurlijk de onovertroffen

kaas van Kroon! Ook vader John vindt

Benoordenhout een fijne wijk. Hij vindt

het wel jammer dat in onze wijk in

tegenstelling tot in andere wijken

(sportieve) initiatieven vaak door parti-

culieren van de grond moeten komen.

Hier vind je geen Johan Cruijff trap-

veldjes of activiteiten vanuit de Richard

Krajicek Foundation. En, als hij heel

eerlijk is, vindt hij het jammer dat zijn

opgroeiende kinderen in de wijk niet in

aanraking komen met een afspiegeling

van de Nederlandse samenleving.

vervolg van pagina 31

De musical ‘Bonje in het Benoordenhout’, 
de Vrije School, Waalsdorperweg 12.

Op vrijdag 14/12 om 20.15 uur, zaterdag 15/12 om 20.15 uur en

zondag 16/12 om 14.30 uur. Kaarten verkrijgbaar via tel.: 3248691

De spelers van Bonje in het Benoordenhout bereiden zich iedere maandagavond enthousiast

voor op de voorstelling op 14, 15 en 16 december. Kaarten zijn verkrijgbaar via tel. 3248691.

Zie ook pag. 43.



Benoordengastjes

Tomas Rabbering zit in 4 VWO op het Maerlant-

Lyceum in de VTO-stroom, waar, in het Engels, heel

veel aan toneel wordt gedaan. Dat ligt hem bijzon-

der goed. Zo deed hij er ook mee aan de school-

musical The Sound of Music en was hij niet te

beroerd om, toen hem dat in het kader van de door

Het Maerlant ieder jaar voor enkele Haagse scholen

georganiseerde Culturele Interscholaire (altijd een

hele happening) gevraagd werd, met enkele meiden

mee te dansen in een door hen zelf bedacht ballet.

Daarnaast doet hij trouwens ook nog veel aan sport

en muziek (drums en piano).

The young ones

door Diederick Cannegieter

Tomas en Mytikas
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Dus het was niet zo gek dat hij enige

tijd geleden, samen met enkele andere

Maerlanders, werd uitverkoren om met

de Haagse Stiching Mytikas mee te

gaan naar Helsinki. Voor een multicul-

tureel project, gesponsord door de

plaatselijke Rotary.

Mytikas, onder leiding van de theater-

maker Imro Blom, ‘bestudeert maat-

schappelijke vraagstukken op het

gebied van werk, schooluitval, crimina-

liteit en communicatie’, zoals hun web-

site vermeldt. ‘Mytikas verbreedt de

grenzen van de bevolkingsgroepen in

Nederland (zowel autochtonen als

allochtonen) door middel van hybride

culture en out of the box denken’. Ga

daar maar eens aanstaan... Door hem

opgericht in 2003 en gesponsord door

de gemeente Den Haag, Fonds 1818,

de Stichting Doen, het Oranje Fonds,

het VSB Fonds en de Kinderpostzegels,

haalde Blom de naam van zijn stichting

van de door hem beklommen Griekse

berg de Olympos, waarvan de hoogste

top Mytikas heet.

De kronkel

Tomas had via zijn ‘drama’-docent

Pauline Levick al eens in het West-

eindetheater ‘De Kronkel’ in een multi-

culti-project met twintig jongeren in de

leeftijd van 15-18 jaar toneel gespeeld

en was daar met zijn rol zó opgevallen,

dat hij nu werd uitverkoren om mee

naar Finland te gaan, in het afgelopen

najaar. Het ging hier om een project

over het omzetten van armoede in wel-

vaart met behulp van creativiteit,

samen met ongeveer 35 jongeren van

Tomas’ leeftijd, uit Turkije, Bulgarije, de

VS, Finland en uiteraard ons eigen land.

Via groepjes waarin elke nationaliteit

vertegenwoordigd was, werden manie-

ren bedacht om aandacht te trekken

voor de genoemde doelstelling. De

scholieren waren daar bijzonder inten-

sief mee bezig, van ‘s ochtends acht tot

‘s avonds tien uur en vlochten zo ook

een hechte band met elkaar. Voor

Tomas was het erg prettig dat hij door

de structureel extra lessen Engels die

hij op school volgt goed in die taal is

geworden, want dat was ter plekke

natuurlijk de voertaal met elkaar.

Youtube

Uit het project kwamen video’s, pre-

sentaties en schilderijen voort. Maar er

werd ook een voetbalwedstrijd gehou-

den met een Fins team waarbij geld

werd opgehaald. Het een en ander is

op Youtube te zien en het schilderij

waaraan Tomas meewerkte komt naar

het Maerlant-Lyceum toe.

Tomas heeft de reis met Mytikas vooral

als een bewustwordingsproject erva-

ren. Zoals hij het zelf zegt: ‘Het

armoedeprobleem valt natuurlijk niet

compleet op te lossen, maar kan ver-

minderd worden door het bewust

maken van de samenleving.’ Wat, op

zijn leeftijd, al een goed voornemen is.

Foto: Arjen Siegers.
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Mr C.D. Rosenberg Polak
Notaris

Postbus 96903 Jozef Israëlsplein 4

2509 JH  ’s-Gravenhage 2596 AS  ’s-Gravenhage

Telefoon 070 - 324 4460 Telefax 070 - 324 1282

Email: rosenbergpolak@rosenbergpolaknotaris.nl

Pentille Coiffures

Dames en heren kapsalon,
schoonheidssalon, pedicure en manicure

geopend donderdagavond
tot 20.00 uur

belt u even voor een afspraak?

Openingstijden:
maandag: gesloten
di. t/m vr.: 8.30 - 17.00 uur
zaterdag: 8.30 - 13.00 uur
do. avond: 18.00 - 20.00 uur

Adres:
Breitnerlaan 257
2596 GZ  Den Haag
Tel. 070 - 324 32 46

Nieuwjaarsreceptie
6 januari 2008 | 14:00-17:00 uur
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In oktober vervoegde een onzer redac-

teuren zich bij de informatiebalie van

Shell, Carel van Bylandtlaan. De reden

was om te vragen om welke reden het

gloednieuwe gebouw aldaar nu al

maandenlang in de steigers stond. De

vriendelijke mevrouw van de receptie

verbond de redacteur telefonisch door

met de afdeling voorlichting van Shell.

Een stem: “Wilt u wat weten over C23?”

Wat bedoelt u? De stem: “C is Carel van

Bylandt en 23 is het huisnummer, niet

zo moeilijk toch?” Oh, zei onze redac-

teur verbouwereerd. Maar, waarom

staat het gebouw al zo lang in de stei-

gers meneer? De stem: “ Dat is om

bouwtechnische redenen, en daar

laten wij ons niet verder over uit!”.

Maar meneer, wat doet u

geheimzinnig, als de

lezers van het Wijkblad dit

zo horen dan zullen zij

wel denken wat is er met

Shell aan de hand!? Iets te

verbergen? De stem: “

Nou, dan zet u toch niet

zo in uw blad”. Oh ja....En

meneer, dat gebouw op

de hoek Raamweg staat

nu ook in de steigers, wat is daar dan

mee aan de hand? De stem: “Daar

komen zonneschermen”. Oh, dat is dus

niet geheim? De stem: “Nee”. Dank u

wel meneer voorlichter. Inmiddels

weten onze spionnen dat er iets aan de

hand schijnt te zijn met slecht voeg-

werk, en dat er zelfs hele stenen uit de

gevel zijn gevallen. Zeer geheim!

Ton Poppelier heeft vroeger veel getekend en gekalligrafeerd. Hij schil-

dert sinds 1983, toen hij samen met zijn vrouw les ging volgen bij Leny

Noyen.

Ton is wel in voor een experiment. Naast het stilleven in olieverf, waar dan

vaak flessen of muziekinstrumenten op voorkomen, schildert hij graag

portret of een landschap en schuwt de uitdaging niet om uitsluitend met

sepia en wit te werken.

Hij heeft in 2006 ook acryl “ontdekt” en dat heeft een aantal gestyleerde

schilderijen opgeleverd. Hij heeft sinds kort in zijn atelier Leny Noyen’s

oude etspers staan, ook etsen heeft Tons belangstelling.

Hanny Bennebroek Gravenhorst-Pleysier schildert het

liefst met olieverf op linnen, maar gebruikt ook graag

acryl op board of paneel. Zij probeert haar verwondering

voor bloemen, kleuren en vormen

vast te leggen en laat zich graag

inspireren in de Leidse Hortus

Botanicus. Stillevens met veel

glas zijn favoriet. Hanny’s stijl is

impressionistisch, waarbij alles

duidelijk herkenbaar is. Tevens

beschildert zij in opdracht deuren

en plafonds.

SCHILDERIJEN TENTOONSTELLING
Ton Poppelier & Hanny Bennebroek Gravenhorst-Pleysier

SCHILDERS VAN DE NOYENSE SCHOOL

Shell gebouwen maandenlang in de steigers

12 januari t/m 28 februari 2008

Opening tentoonstelling:

12 januari 2008

16:00 - 18:00 uur

Wijkcentrum ’t Benoordenhuis,

Bisschopstraat 5

www.Fietsindeknel.nl.
Via deze website kunnen fietsers allerlei situa-

ties en omstandigheden melden waardoor zij

‘in de knel’ komen. Dit kan variëren van fiets-

paden waar regelmatig auto’s op geparkeerd

staan, verkeerslichten die voor fietsers altijd

op rood staan tot onoverzichtelijk ingerichte

kruisingen.
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ik kom vanavond nog terug en moet

dan echt het afgesproken pakket heb-

ben.

Zelf wonen wij in een uniek rustige

straat, geen voor- en achterburen,

15 mensen op een rijtje waarvan de

meeste elkaar, kinderen en ouders al

jarenlang kennen. Sinds een paar jaar

wat expats, Shell weet u wel, maar die

hebben soms ook een verrassende

inbreng. Er wordt geknald, soms

bescheiden, soms grandioos, maar om

12.15 uur is het wel bekeken. De buren

lopen dan met wisselende kwaliteit

sjampoepel het buurtje af, omhelzen

elkaar met de oprechte wensen en dat

was het dan, tot volgend jaar!!! Ook in

de naaste omgeving is het al snel rus-

tig... de nabranders gaan de hele nacht

door, in de rest van de stad, niet in ons

Benoordenhout. De wijkagent herin-

nert zich geen dramatische gebeurte-

nissen, EHBO-Bronovo bedient meer

dan de wijk maar mijn zegsvrouw heeft

niet zo gauw spectaculaire beelden

beschikbaar. Nog steeds wat lacherig

beschrijft zij de ontstelde man die met

de rechterhand omklemd door de lin-

ker mistroostig binnenkwam: daar hing

een fondu-vorkje in, met een weer-

haakje vast geraakt in de muis, de

waarnemend snijder durfde het niet

aan, daar moet de hoofd chirurg voor

vanachter de oliebollen worden opge-

trommeld.

Nieuwjaarsmorgen maken mijn vrouw

en ik een inspectietochtje langs de

diverse fronten, de laatste jaren vroeg

genoeg om niet in de duik-in-zee-

menigte verstrikt te raken. Maar dat is

lang niet meer wat het geweest is, heel

weinig rotzooi-brand-as-schroeiplek-

ken. In ons Benoordenhout al helemaal

niet meer. In vroeger tijden ging de

telefooncel aan het eind van de

Breitnerlaan nog wel eens in de explo-

sie, toen wel maar nu niet meer. De

decimeter hoge stapeltjes van rode

snippers, vast herkenningspunt van

Chinese buurtgenoten zijn ook bij de

autochtone pyromanen in zwang

geraakt en opgeruimd werd er toch

nooit goed. Aan ons gemeentebestuur

ligt het niet: dat stelt bij vuurwerk-aan-

schaf opruim-zakken ter beschikking

maar die gaan schijnbaar ook de lucht

in. Maar vergeleken bij het geweld van

de Zwolse schippers blijft het hier een

keurig partijtje. Prachtig Nieuwjaar dus,

en voorzichtig met de oliebollen.

vervolg van pagina 11
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In de culturele kalender kunnen bewoners uit het Benoordenhout bekend maken welke culturele of kunst-

zinnige activiteit (muziek, beeldende kunst, theater, lezingen) zij als professioneel of als amateur organise-

ren binnen onze wijk. Het volgende nummer van het wijkblad verschijnt medio december. U kunt de gege-

vens voor dat nummer tot 8 januari 2008 sturen naar: wijkbladbenoordenhout@hotmail.com.

WIJKCENTRUM ’T BENOORDENHUIS, Bisschopstraat 5, tel. 3240572

Za 12/1 16.00-18.00 uur openingsborrel expositie (waar een ieder welkom is)

12/1 t/m 28/1 expositie (zie artikel op pag. 39)

GUNST WAT ’N KUNST, Raamweg 45, tel. 3460052, info@gunstwateenkunst.nl

Zo 16/12 15.30 uur Phoenix Ensemble met werken van Haydn, Dvorak en Wolf.

DE KUNSTKIJKER, tel. 010-4121207

Di 8/1 20.00-22.00 uur lezing Surrealisme en Design door drs. Patricia Huisman

Do 15/1 20.00-22.00 uur lezing over Théophile Steinlen door drs. Monique Hanrath

Di 12/2 20.00-22.00 uur lezing Art Nouveau tijdens de laatste tsaren door drs. Jeanine van Santen

georganiseerd door Harry van der Meer, tel. 3682432, meermuziek@hotmail.com

vanaf di 15/1 10.00-12.00 uur cursus muziekgeschiedenis Romantiek door Harry van de Meer

DE MUSICAL ‘BONJE IN HET BENOORDENHOUT’, De Vrije School, Waalsdorperweg 12.

Vr 14/12 Première, aanvang 20.15 uur (€ 6)

Za 15/12 aanvang 20.15 uur (€ 6)

Zo 16/12 Matinee, aanvang 14.30 uur (€ 3)

Kaarten verkrijgbaar bij de spelers en telefonisch te bestellen onder nummer 070-3248691.

Bent u al lid van de 

Wijkvereniging Benoordenhout?

U kunt zich aanmelden door overschrijving van € 8,00 op 
postbankrekening t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout te 

Den Haag, o.v.v. ‘nieuw lid’ en uw naam en adres met postcode.
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Statenplein 1/ hoek Eisenhowerlaan
2582 EW  ’s-Gravenhage

tel. 070 - 35 88 000
fax 070 - 35 88 707
www.matzinger.nl

MATZINGER EVERSDI JK
n o t a r i s s e n

Jan van Nassaustraat 97  Den Haag  
tel: 070 324 44 84  fax: 070 324 44 86  
e-mail: info@residence-makelaardij.nl  
www.residence-makelaardij.nl

m a k e l a a r d i j
ésidence

Hebt u plannen met betrekking tot:

aankoop van een huis
verkoop van een huis
aanhuur van een huis
verhuur van een huis
of wenst u informatie 
over taxaties?

Be l :

R é s i d e n c e  M a k e l a a r d i jR é s i d e n c e  M a k e l a a r d i j

Marieke Alberts  Charlotte Marsman         

HERENKAPPER

Knipt elk gewenst model.

hairshop

BOUNTY Weissenbruchstraat 281
Telefoon 070-324.84.76

35879693587969

 RN

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

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

email: schutter-vandenheuvel@wanadoo.nl
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De redactie van het wijkblad verzorgt alleen de publikatie van

deze rubriek en is derhalve niet aansprakelijk. Afspraken over 

de tarieven dienen onderling te worden gemaakt. Als een babysit

blijft slapen, dan wordt het tarief berekend tot het moment van

thuiskomst van de ouders. Verder is het noodzakelijk gebleken

beide partijen er nog eens op te wijzen, dat er duidelijke afspra-

ken moeten zijn over de tijd van thuiskomst en ook over het al

dan niet ontvangen van bezoek tijdens het babysitten. Het is

voor iedereen prettiger als dit van tevoren goed geregeld is.

Naam Telefoonnummer Geb. Bijz.

Roderick Balt 328 08 12 ’91 E

Brigitte de Brabander 326 47 79 ‘89 E

Wijnand von Brucken Fock 346 55 38 ‘85 E

Sietze Buma 328 18 08 '82 E X

Frédérique de By 324 91 99 ‘93 E

Christian le Clercq 326 82 05 ‘85 D E

Carlijn Deiters 06-38502542 ‘92 E

Eline van Eechoud 06-44098123 ‘88 E X

Emilie van Eysinga 06-50467642 ‘67 E

Stephan Jasper Faber 385 91 23 ‘84 D E

Carolien van Heijst 326 25 95 ‘90 E

Willem Jongepier 328 34 88 ‘87 E

Roelly de Geus 324 63 85 ‘83 E

Suzanne de Geus 324 63 85 ‘83 E

Robert Jan Hoos 328 08 00 ‘87 E

Saar Jongepier 06-30760809 ‘88

Christine Jongepier 06-38595061 ‘90

Carolina Lemarie 06-53414916 ‘82 E F S

Maria van Meurs 324 18 19 ‘91 E

Olivier v. Nooten 328 12 43 ‘83

Lisanne Koene 328 08 03 ‘91 N E

Verklaring tekens

E - ook engelstalig/english spoken, F - ook franstalig/parle francais, 

D - ook duitstalig/spricht deutsch, X - alleen in het weekend

S - ook spaanstalig

Babysitters

Benoordenhoutjes
De prijs voor een Benoordenhoutje in 2007 bedraagt € 10,- voor

maximaal 30 woorden. Bestemd voor de wijkbewoners. Niet be-

stemd voor commerciële doeleinden. Opgave van de tekst kan

alleen schriftelijk worden gedaan met contante betaling in een

envelop met vermelding: “Benoordenhoutjes”, geadresseerd

aan: J.H.B.J. Dijkinga, Waalsdorperweg 16, 2597 JB  Den Haag.

Uw tekst voor het komende nummer kunt u inleveren tot:

8 januari 2008. De redactie is niet verantwoordelijk voor even-

tuele zetfouten.

Gezocht in Benoordenhout: Lieve oppas voor onze twee dochters

(2,5 jaar en 10 mnd) op vrijdag (overdag), 1x per 14 dagen. Familie

Roosken, tel. 0612777415.

Gevraagd oppasmoeder: Twee lieve jongens van 2 jaar en 3 mnd zijn

op zoek naar een oppasmoeder voor 1 à 2 dagen per week.

Geïnteresseerd? Bel Daphne tel. 0651245278 of 3637892.

Nederlands sprekende oppas gezocht voor onze 4-jarige dochter

voor dinsdag t/m vrijdag, 15.00-18.00 uur, m.i.v. 2-1-2008, tel.

3247980 of 0650425218 (bellen na 18.00 uur).

De Cliëntenraad van Maison Gaspard de Coligny zoekt een vrijwil-

lig(st)er als notulist. Vergaderingen 1x (soms 2x) per maand op

woensdag v/m. drs W.E.J. Keman, voorzitter, tel. 5179436 of wilke-

man@wanadoo.nl

Schaakprobleem 93  U aangeboden door: Schaakclub Benoordenhout

Stelling na 1.d2-d4 Pg8-f6 2.c2-c4 d7-d6 3.Pb1-c3 Lc8-f5 4.f2-f3 e7-e5 5.d4-d5 e5-e4 6.g2-g4?!

Hoe maakt zwart geforceerd remise?

Stuur de oplossing vóór 1 januari naar: Schaakclub Benoordenhout, Waalsdorperweg 165,

2597 HT Den Haag en u maakt kans op een boekenbon.

Oplossing probleem 92: Zwart offert zijn dame voor eeuwig schaak: 

1.Txf8+ Lxf8 2.Dg8+! Kxg8 3.Ph6+ Kh8 4.Pf7+ enz. (Kratkovski – Lapsis, USSR 1982). 

Er waren zes goede inzendingen voor probleem 91. De boekenbon gaat naar Willem Gitz.

Internet: scbenoordenhout.web-log.nl

KUNT U SCHAKEN ?
WORD LID VAN SCHAAKCLUB BENOORDENHOUT !!

Elke woensdagavond om 20.00 uur in het Benoordenhuis 

Inlichtingen: 070 – 3248275 of luijt.franke@planet.nl
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Bestuur
Postbus 96839, 2509 JE

kroemer@xs4all.nl

Voorzitter:

mr. T. van Veen, tel. 324 74 45

Vice-voorzitter en wijk-

centrum:

mr. T. van Veen, tel. 324 74 45

Secretaris:

drs. E.H.M. Goossens, 

tel. 324 86 07

Penningmeester:

drs. O. Zijsling

Ruimtelijke Ordening:

mr. C.M.E. Buter-de Haas,

tel. 324 39 82

Verkeer en Vervoer:

ir. M.S. Bosch, 

bnh_venv@yahoo.com

Groen:

mw. H.W. van Kimmenade-de

Laat de Kanter,

Water en milieu:

mw. ir. P. Bovée-Meijn

Wijkblad:

Mw. J.H.B.J. Dijkinga, 

tel. 324 67 05

Cultuur:

mw. M.Y. Veentjer-Renaud, 

tel. 324 86 91

Jeugd en jongeren:

mr. M.J. van Slooten-van Nieuw-

kuyk, tel. 324 47 44

Wijkcentrum:

mr. T. van Veen, tel. 324 74 45

Belangenbehartiging ouderen: 

mr. E.L. Annegarn-van Wijn-

gaarden, tel. 324 92 06

Ledenadministratie:

Mirjam Kroemer, tel. 324 03 07

giro 3804427 t.n.v.

Wijkvereniging Benoordenhout

8 euro per jaar

Wijkcentrum 't Benoordenhuis

Bisschopstraat 5, 2596 XH,

tel. 324 05 72

Redactie wijkblad
wijkbladbenoordenhout@

hotmail.com

Secretariaat wijkblad

Postbus 96949, 2509 JH  Den Haag

Ester Barendregt (redacteur)

Jacqueline Bloemen-Lommen

(redacteur)

Annemiek den Boer (secretaris

en advertenties)

Diederick Cannegieter (redacteur)

Hanneke Cunnen (financiën)

Jacqueline Dijkinga (hoofd-

redacteur)

Vera de Jonckheere (redacteur)

Frank van der Leer (striptekenaar/

fotograaf)

Barbara van der Rest (eind-

redacteur)

Jan Arie van Nispen (redacteur)

Annemarie Knottnerus (redacteur)

Arjen Siegers (fotograaf)

Contactclub Benoordenhout

(vanaf 55 jr.)

Secretaris:

mw. Ellen Couvée, tel. 328 16 35

Commissie Belangen-

behartiging Ouderen: 

E.J.A. Ebbink, Van Diepenburch-

straat 6, tel: 324 92 18.

Diverse instanties
UVV Den Haag/Burenhulp

tel. 346 70 54

mw. J. de Roos, tel. 324 18 54

Zonnebloem, afdeling

Benoordenhout, tel. 324 03 86

Ouderenwerk Haagse Hout

Ivoorhorst 155, tel. 347 00 41

Consulente Ouderenwerk:

Mw. Y Rhee, tel. 347 00 41

Telefooncirkel Mw. J. Peters,

tel. 347 72 97

Ouderenadviseur:

Dhr. N. Mannoesingh,

tel. 347 00 41 of 06-11 39 73 99

Consulent Steunpunt Mantelzorg

Marjan Heeres, tel. 383 94 21, 

di. en wo. van 09.15 tot 17.00

uur, do. van 10.00 tot 18.00 uur.

Inloopspreekuur: wo. 14.00 uur -

16.00 uur. Spreekuur in

Ziekenhuis Bronovo, 

do. 16.00 - 18.00 uur, 

tel. 312 43 16

Meldpunt wijkbus 

10.00 - 11.15 uur, tel: 347 74 98

Thuiszorg Meavita 

Tel 379 50 00. 

Informatielijn JeugdGezond-

heidsZorg 0-4 jaar, tel. 379 50 25.

Winkel: Van Hoytemastraat 113,

tel. 379 31 00

Stadsdeelkantoor Haagse Hout

Loudonstraat 95, 2593 RV

Den Haag, tel. 353 58 00

08.30 - 16.30 uur

Dienst Burgerzaken open: 

Ma, wo, do, vr 08.00 - 14.00 uur

Di 12.00 - 20.00 uur

Klachten + meldingen contact-

centrum, tel. 353 30 00. 

Ma - vr. 8.00-20.00 uur

Klachten Raad Welzijn en

Gehandicapten, tel. 365 06 00

Melding grafiti: tel. 353 46 05/

353 41 29

Klachtenoverlast: tel. 353 58 56

Politie

tel. 0900 - 8844

Bureau Overbosch, Vlaskamp 1,

2592 AA Den Haag, 

wijkbrigadiers P. Dik en N.J. Van

der Kruk (07.00 - 23.00 uur).

Klachten geluidshinder Schiphol

tel. 020-601 55 55 (ma-vr 09.15 -

20.45 uur) fax 020-653 01 64

Klachtenlijn Riolering

Tel. 353 30 03 of 353 30 00

St. Dierenambulance Den Haag

Alarmnr. (dag/nacht) 328 28 28

Bibliotheek Benoordenhout

Utenbroekestraat 4, 2597 PH

Den Haag, tel./fax 328 01 77.

Openingstijden:

ma 14.00 - 20.00 uur

di 14.00 - 17.00 uur

wo 11.00 - 17.00 uur

vrij 14.00 - 20.00 uur

za 10.00 - 13.00 uur

(tot medio 2008)

Infocentrum Hubertustunnel

Te bezoeken op di en wo van

12.00-16.00 uur, tel. 324 08 92,

www.n14-norah.nl

Activiteiten
Wijkcentrum 
’t Benoordenhuis
Haagse Bridgebond

Maandag, dinsdagavond, woens-

dag en vrijdagmiddag

mw. A. Maassen, tel 364 07 16

mw. A. Kolstee, tel 324 79 20

Redubeth

Donderdagavond

H.W. de Wolf, tel 386 04 90

Bridgegroep mw. van Mameren

Dinsdagmiddag,

mw. F.C. van Mameren, 

tel 324 84 57

Volksdansen

Maandagochtend

Sophia Poppe, tel. 324 87 45

Yoga

Vrijdagochtend

mw. J. Hogendonk, tel. 328 08 67

Schaakclub

Woensdagavond

B.H. ter Kuile, tel. 324 41 95

Patchwork

2e woensdagochtend van de

maand, mw. Ph. Bennis, 

tel. 324 66 07, mw. T. Vleming, 

tel. 328 14 24

Orchideeënclub

F. Meeuwisse, tel. 079 - 341 76 50

Vogelbescherming

T. Haase, tel. 354 39 16

Wijkvereniging Benoordenhout,
Postbus 96839, 2509 JE  Den Haag Website: www.wijkver-benoordenhout.nl



Ons kleine team met persoonlijke benadering is
gespecialiseerd in aan- en verkoop, taxatie en
beheer van onroerend goed in Groot Den Haag.

Daarnaast kunnen wij u begeleiden bij de eventuele
financiering en verbouwing van uw onroerend goed
en hebben wij informatie over de diverse voor-
zieningen in de regio Haaglanden.

Herbert Plokker    Ben van Ast    Jeanette van Soelen

Makelaardij Plokker & Van Ast
Lid NVM
Jan van Nassaustraat 65, 2596 BP  Den Haag
Tel: 070 - 328.04.20   Fax: 070 - 328.02.98

Hora est: ’t Clingendaelhuys, Vierling & Hofstra anno 1898
Dé particuliere begrafenisonderneming van Benoordenhout en omstreken

070-3240077    www.clingendaelhuys.nl

Niet oubollig maar met stijl en traditie.

De enige met rouwkamers in Benoordenhout.

Huiselijke herdenkingsdiensten in ’t Clingendaelhuys.

O.a. klassieke rouwvoertuigen.

Zelfstandig, geen verzekeraar, doch inname elke polis mogelijk.

Kostenloze wilsbeschikking en bewaring in geheim archief.

Deposito’s met vaste rente en fiscaal aftrekbaar.

Benoordenhoutseweg 279, 2596 BJ te ’s-Gravenhage, gelegen nabij park Clingendael / Wassenaar.



RS Kopie bv   Weissenbruchstraat 1a   2596 GA  Den Haag  T  070  324 43 55  F  070  324 20 32   rsk@euronet.nl   www.rs-drukkerij.nl

RS Kopie, de printspecialist

Prints in zwart en kleur, plotten, 

opplakken, lamineren en reproductie van 

bouwtekeningen op groot formaat.

DTP-opmaak en vormgeving, full-colour druk

en afwerking. Gelegenheids-, zakelijk- en

reclamedrukwerk. Jaarverslagen en 

brochures in kleine en grote oplagen. 

Bel voor een vrijblijvende offerte.


