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

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

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

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

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

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

Wij
komen

graag bij
u langs!

Uw woning verkopen in 6 stappen
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Beste buurtgenoten,

Aan het eind van het jaar heb ik – zoals zovelen – de neiging om terug 
te blikken. Dat dit een uiterst vreemd en moeilijk jaar is geweest, hoef 
ik u niet te vertellen. Ook in het wijkblad was dit te merken: veel jaar-
lijks terugkerende activiteiten gingen niet door of kregen een andere 
vorm. 

Desondanks is er steeds genoeg geweest om de edities mee te vullen. 
Naast vertrouwde rubrieken zoals Uitgelicht, Sporthistorie, Buurtvogels 
en Kijk! In onze wijk, verschenen er in dit herdenkingsjaar artikelen 
over onze wijk in de Tweede Wereldoorlog. In dit nummer leest u aan-
grijpende maar spannende verhaal over de familie achter de Stol-
persteine in het vorige nummer. Ook nieuw was de rubriek Familiebe-
drijven: in dit nummer vindt u een portret van de winkel van de familie 
Van Nierop. En een nieuwe rubriek kondigt zich aan: meer hierover 
leest u op pagina 21.

Uiteraard is er in dit nummer ook aandacht voor nieuwe ontwikkelin-
gen, zoals de milieuzone en de herontwikkeling van het hoofdkantoor 
van Shell. We hebben een mooie reportage van de stoepkrijtwedstrijd 
over duurzaamheid voor schoolkinderen en de spannende interactieve 
speurtocht ‘De Haagse Dierentuin’ voor kinderen en hun ouders. Tot 
slot een tip: de website wvbn.nl is vernieuwd. Neem eens een kijkje en 
gebruik hem om uw eigen activiteiten en initiatieven aan de kondigen.

Graag wil ik iedereen bedanken die dit jaar heeft meegewerkt aan het 
Wijkblad. En u, wijkgenoten, wens ik goede feestdagen toe, al zullen we 
ze dit jaar zeker anders vieren. Ik hoop dat we elkaar ergens in het 
nieuwe jaar weer de hand kunnen schudden. 

Anne-Helene Borgts-Kooijmans

Uitgave van de Wijkvereniging 
verschijnt 6x per  jaar en wordt

huis aan huis in de wijk bezorgd
  

Oplage ca. 9.300 ex.

Abonnement 
6 nummers per kalenderjaar € 30,- 

IBAN  NL34 INGB 000380 4427  
voor een abonnement mail naar 

Mirjam Kroemer - kroemer@kpnmail.nl
    

Advertenties 
voor tarieven en afmetingen mail naar 

Mirjam Kroemer - kroemer@kpnmail.nl

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

   
   Benoordenhoutjes 

€ 50,- voor maximaal 30 woorden

Deadline advertenties en kopij
wijkblad nr. 1 - 4 januari 2021

verspreiding - medio februari 2021

Redactie wijkblad
wijkblad@wvbn.nl

Anne-Helene Borgts-Kooijmans
Georgia Regnault
Barbara Verloop

Willemien de Vlieger-Moll

Vormgeving en art direction
Creative Company | the art of design

Opmaak
Pepe Cerón-Balsas

Drukwerk
Colourcake

Bezorging 
Mission Mail

Wijkblad niet ontvangen?
missionmail@mail.com

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

contact opnemen met de hoofdredacteur.

    
Omslagfoto

070fotograaf.nl
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Breitnerlaan 299 | 2596 HA Den Haag | T 070 315 40 00
www.chambersadvocaten.nl

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

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

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

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

menselijke maat.

Aandacht, tijd en service

Koop
Verkoop

Huur
Verhuur
Taxaties

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

makelaars in onroerend goed
De Vries Robbé
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Vernieuwde website: wvbn.nl 
Zoals wij vorig jaar aangekondigd heb-
ben, heeft de wijkvereniging inmiddels 
een vernieuwde website in de lucht. 
Ons doel is deze de spil te laten zijn 
voor wijkbewoners die iets willen we-
ten over de wijk, maar de site is ook 
bedoeld voor degenen die initiatieven 
en activiteiten willen aankondigen. De 
website kan alleen een succes zijn als 
we er allemaal gebruik van maken. Het 
is ook ons visitekaartje, want hij geeft 
een beeld naar buiten toe van wat er 
allemaal mogelijk is en wat er georga-
niseerd wordt. Daarom hopen we dat 
alle doelgroepen er gebruik van zullen 
maken (onze wijk bestaat onder an-
dere uit 50 procent bewoners jonger 
dan 45 jaar en 35 procent expats). Als 
u iets wilt aankondigen of melden dan 
is dat eenvoudig te doen via de knop 
‘nieuws aanleveren’ rechts boven de 
pagina. We zullen de eerste tijd erva-
ring moeten opdoen met wat wel en 
wat niet gepubliceerd kan worden. 
Commercieel gebruik is uitgesloten, 
maar een advertentie in ons wijkblad 
met een bereik van 14.000 lezers is een 
goed alternatief.

To our expat community
We are very proud to launch our rene-
wed website. We hope you will use it to 
inform yourselves about our neighbor-
hood and also as a platform to start acti-
vities and information for our commu-
nity. The basic translation function can 
easily translate to the main European 
languages and even to Chinese. We ex-
clude commercial use but advertise-

ments to all 14,000 inhabitants of our 
neighborhood in our magazine is a good 
alternative. For news and announce-
ments, you can use the ‘deliver news’ 
button. 

Bibliotheek
‘Een bibliotheek als volwaardige voor-
ziening terug in het Benoordenhout.’ 
Wethouder Van Asten aan het woord in 
de media over de bibliotheek aan het 
Spui en de plannen voor onder andere 
het Benoordenhout. Nu zijn wij al een 
tijdje in ‘in gesprek’ met deze wethou-
der over het OV in onze wijk. Ook kij-
ken wij uit naar goed nieuws over an-
dere voorzieningen. Daarom is het 
verstandig om hem aan deze toezeg-
ging te houden. Met 14.000 wijkbewo-
ners gaat dat lukken. 

Bronovo
Het gesprek tussen leden van ‘Bronovo 
moet blijven’ en ‘Comité Park Bronovo’ 
heeft plaatsgevonden. Vrienden voor 
het leven gaan ze niet worden, maar er 
was wel wederzijds begrip en vooral 
was men het erover eens wat wij als 
wijk nodig hebben: i) de nabijheid van 
een bij de wijk passende zorgfunctie 
met medisch specialistische diagnos-
tiek en behandeling; en ii) het inrich-
ten van de zorgfunctie door middel van 
innovatieve zorgconcepten samen met 
alle zorgpartijen. 

ANWB
Het vertrek van de ANWB uit de wijk is 
spijtig, want we zijn een mooie organisa-
tie kwijt. Voor het vrijkomende terrein 
worden nieuwe plannen gemaakt, maar 
één ding is zeker: deze zullen leiden tot 
veel meer woningbouw. Met de nieuwe 
plannen is hoogbouw helaas niet van 
tafel. Omwonenden en wijkvereniging 
trekken gezamenlijk op in een klank-
bordgroep met ANWB, ABB (de project-
ontwikkelaar) en de gemeentes Den 
Haag en Wassenaar om de gevolgen van 
de plannen te adresseren. Naar het zich 
nu laat aanzien, zal er sprake zijn van 

verdubbeling van het aantal woningen 
ten opzichte van de eerdere plannen. Dit 
zal leiden tot meer druk op de directe 
omgeving, maar niet alleen dat. Door dit 
project en andere projecten is onge-
merkt het aantal woningen in het 
Benoordenhout aan het stijgen. De pro-
jecten Hoog en Laag Oostduin, Willem 
Witsen en Julia’s Park zijn in 2020 opge-
leverd en naar de toekomst toe komen 
er meer nieuwe woningen bij: Willem 
Royaardsplein, Bronovo, ANWB en het 
Poortgebouw. Als je alles bij elkaar op-
telt dan kom je al gauw tot een groei van 
tussen de 1.000 en 1.500 woningen. Het 
is de verwachting dat daardoor het aan-
tal wijkbewoners zal groeien met rond 
de tien procent. Wat betekent een derge-
lijke groei voor infrastructuur, verkeer 
en voorzieningen voor de gehele wijk? 
De omwonenden en de wijkvereniging 
stellen dit en vele andere onderwerpen 
aan de orde in de klankbordgroep (zoals 
het participatieproces, het bouwvolume 
en het aantal huishoudens, de aangren-
zende tuinvereniging, beschermd stads-
gezicht, duurzaamheid, groen, ver-keers-
druk, energie neutraal bouwen, OV etc.). 
We verwachten dat we in goed overleg 

Van de voorzitter

 foto Esther Hessing
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Voor het onderwerp ‘ruimtelijke orde-
ning’ hebben we aan Shell gevraagd om 
u te informeren over de herontwikke-
ling van het Shell hoofdkantoor aan de 
Carel van Bylandtlaan. Het is alweer 
enige tijd geleden dat u hierover geïn-
formeerd bent en de wereld is in de tus-
sentijd aardig veranderd. Wat is de im-
pact hiervan op de plannen die Shell 

heeft voor de herontwikkeling van het 
hoofdkantoor? In deze editie van het 
wijkblad leest u hier meer over. Daar 
geven we organisaties zoals Shell de 
ruimte voor, omdat we het belangrijk 
vinden dat u op de hoogte bent van wat 
er speelt in onze wijk. Hetzelfde zijn we 
van plan voor andere grote herontwik-
kelingsprojecten in het Benoordenhout, 

zoals herontwikkeling van het ANWB-
terrein en het Willem Royaardsplein. 

Elisabet Molenaar
Bestuurslid Ruimtelijke 
Ordening van de Wijkvereniging 
Benoordenhout

Bent u benieuwd welke mogelijkheden 
Shell onderzoekt voor het leveren van 
duurzame energie aan de wijk? Of hoe 
het staat met de ideeën voor Park 
Oostduin? Of hoeveel kozijnen er van het 
monumentale pand aan Carel van By-
landtlaan 30 (C30) zijn vervangen? De 
Wijkvereniging Benoordenhout heeft 
Shell een plekje aangeboden in dit wijk-
blad voor een update over de heront-
wikkeling van het hoofdkantoor van 
Shell. De vorige update is alweer ander-
half jaar geleden en sindsdien ziet de 
wereld er heel anders uit. Tijd voor het 
laatste nieuws dus.  

Herontwikkeling
Vorig jaar schreven we dat de heront-
wikkeling bestaat uit zowel de renovatie 
van bestaande panden als vervangende 
nieuwbouw van het gebouw aan Carel 
van Bylandtlaan 23 (C23). Inmiddels 
maken de buitengewone omstandighe-

den waar Shell en de maatschappij mo-
menteel in verkeren het te onzeker om 
het nieuwbouwproject nu te starten. De 
voorbereidende werkzaamheden voor 
het nieuwe C23-gebouw zijn gepauzeerd 
tot tenminste september 2021. In de 
tussentijd verhuizen de medewerkers 
die in het C23-gebouw werken naar het 
Berlagehuis en daarna start de asbestsa-
nering van het huidige C23-gebouw.

Het Berlagehuis wordt na een grondige 
renovatie in gebruik genomen als tijde-
lijke kantoorruimte. Eigenaar AIK en zijn 
aannemer, de firma Tétris, werken op dit 
moment hard om het kantoor gebruiks-
klaar te maken. Shell bereidt zich voor op 
het inpakken van alle items uit het C23-
gebouw, waaronder 525 kluisjes en kas-
ten. Een groot deel van het meubilair 
wordt hergebruikt in het Berlagehuis en 
voor het overige meubilair wordt een an-
dere bestemming gevonden.

De werkzaamheden aan het monumen-
tale pand aan Carel van Bylandtlaan 30 
(C30) gaan door zoals gepland. De op-
levering hiervan staat eind 2021 ge-
pland. Inmiddels ligt bijvoorbeeld de 
nieuwe betonnen vloer op de binnen-
plaats te wachten op het stalen koepel-
dak en zijn bijna alle 2.350 kozijnen 
van het pand vervangen. Sinds de in-
werkingtreding van de coronamaatre-
gelen hebben de bouwmedewerkers 
tijdelijk in kleinere ploegen gewerkt, 
omdat er in de bouwkeet op het terrein 
niet genoeg ruimte is om op een veilige 
afstand van elkaar te pauzeren. Dankzij 
de tent in de tuin van het C23-gebouw 
is die ruimte er wel en kunnen de reno-
vatiewerkzaamheden weer op volle 
kracht vooruit.

Samenwerking en duurzaamheid
Absolute prioriteiten tijdens de heront-
wikkeling zijn de samenwerking en de 

tot een resultaat zullen komen dat voor 
alle partijen acceptabel zal zijn. 

2021
Door Covid-19 is 2020 voor ons alle-
maal een zwaar jaar geweest. De vrij-
willigers van de wijkvereniging zijn 
desalniettemin doorgegaan met wer-
ken voor de wijk en dat geldt ook voor 

stadsdeel, gemeente en Voor Welzijn. 
Een woord van dank is daarom op zijn 
plaats voor allemaal: wij verwachten 
dat alles vanzelfsprekend doorgaat, 
maar dat is het niet.

We gaan de feestdagen in en hopen dat 
het voor iedereen mogelijk zal zijn deze 
in de eigen kring te kunnen vieren. 

Wij wensen u fijne feestdagen, en dat u 
deze tijd ook zult gebruiken om na te 
denken over hoe u de draad in 2021 
weer gaat oppakken. 

Chance Pennington de Jongh

Ruimtelijke ordening
Hoe staat het met de herontwikkeling 
van het Shell hoofdkantoor? 

De renovatie van het hoofdkantoor van Shell
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dialoog met belanghebbenden, zodat 
kwesties en zorgen consistent worden 
behandeld. Daarnaast streven we er-
naar tijdige, evenwichtige en objectieve 
informatie te verstrekken aan de ver-
schillende doelgroepen.

Eén van de troeven voor een goede sa-
menwerking is de klankbordgroep, die 
sinds de oprichting begin 2019 twaalf 
keer bijeengekomen is. Deze groep be-
staat uit acht buren, vertegenwoordi-
ging van het stadsdeel Haagse Hout en 
een lid van de Wijkvereniging Benoor-
denhout. In de afgelopen twee jaar 
heeft deze groep samen met Shell van 
gedachten gewisseld en toetsten we 
ideeën op potentie, zoals Shells duur-
zaamheidsambities voor de campus en 
de wijk. We zijn dankbaar voor hun 
inzet en hopen ook op deze manier 
aansluiting met de buurt te houden.

Het uiteindelijke doel van de heront-
wikkeling is de realisatie van een duur-
zame Shell-campus in Den Haag. Wij 
onderzoeken daarbij mogelijkheden 
die aansluiten bij lokale en nationale 

initiatieven op het gebied van duur-
zaamheid en de energietransitie. Een 
voorbeeld is het leveren van duurzame 
energie aan de wijk via een onder-
gronds systeem voor warmteopslag. 

Stand van zaken ideeën 
Park Oostduin 
In 2019 zijn de lezers van het wijkblad 
gevraagd om ideeën met ons te delen om 
van Park Oostduin een nog mooier park 
te maken. Daar zijn veertien reacties op 
gekomen, die vervolgens beoordeeld zijn 
in samenspraak met de Wijkvereniging 
Benoordenhout, het stadsdeel Haagse 
Hout en de Stichting Oostduin. Vooraf 
was er een aantal criteria vastgesteld, 
zoals originaliteit, praktische uitvoer-
baarheid en duurzaamheid.

In de april 2020-editie van dit wijkblad 
stond dat er nog een pad te bewandelen 
was om de twee geselecteerde ideeën 
(de pluktuin en het herstel van de Lin-
delaan in combinatie met een voetgan-
gersbrug) tot uitvoering te brengen. 
Later bleek dat het idee van de pluktuin 
al eerder bij het stadsdeelkantoor was 

ingediend en dat onder andere de groen-
beheerder hierover al in contact was 
met de initiatiefnemer. Dit initiatief ligt 
daardoor niet meer bij ons, maar we 
zijn blij dat het in goede handen is.

Het andere idee was om de Lindelaan in 
het park te herstellen, in combinatie 
met een voetgangersbrug. Zoals u wel-
licht in het wijkblad van oktober 2020 
gelezen heeft, bleek hier bezwaar tegen 
van de werkgroep Groen van de Wijk-
verenging Benoordenhout. Shell waar-
deert de animo en de energie vanuit de 
wijk voor het park. Met een frisse blik 
gaan we verder uitzoeken waar be-
hoefte aan is vanuit de wijk en welke al-
ternatieven er mogelijk zijn binnen de 
gemeentelijke kaders. Shell blijft daar-
over in gesprek met de Wijkvereniging 
Benoordenhout, het stadsdeel Haagse 
Hout en de Stichting Oostduin. 

We houden de buurt graag op de hoogte 
van alle ontwikkelingen en zien vragen, 
opmerkingen en suggesties graag tege-
moet. 
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RB Roever Bouw
a  a  n  n  e  m  e  r   s  b  e  d  r  i  j  f

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

Roever Bouw BV.

Komeetweg 3
2516 AV Den Haag

T: 070-3468737 
F: 070-3455539

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

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

KENNIS, VAARDIGHEID EN COMMUNICATIE
Roever Bouw B.V. is een deskundig aannemersbedrijf voor verschillende bouw-
projecten. Wij zijn in staat werkzaamheden vakkundig in een korte tijd uit te voe-
ren. Onze opdrachtgevers zijn particulieren, verenigingen van eigenaren, woning-
bouwcoöperaties en de zakelijke markt
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Milieuzone voor een leefbare stad
Op initiatief van de gemeente Den 
Haag zijn eerder dit jaar zogenoemde 
consultatiegesprekken gevoerd over 
de aanscherping van de milieuzone. 
Als voorzitter van de wijkvereniging 
heb ik hieraan deelgenomen. De uit-
komsten van de gesprekken zijn ge-
koppeld aan de resultaten van onder-
zoek naar de gewenste omvang van 
de milieuzone. Dit heeft geleid tot een 
rapport van wethouder van Duur-
zaamheid en Energietransitie, me-
vrouw Liesbeth van Tongeren. Hier-
onder vindt u een samenvatting.

Chance Pennington de Jongh

Schone lucht voor Den Haag
De ambitie van de gemeente is schone 
lucht voor iedereen in Den Haag. Met 
de verwachte groei van de stad van 
circa 100.000 inwoners in de periode 
tot 2040 neemt het aantal mensen en 
voertuigen alleen maar toe. Dat vraagt 
om een aanpak die de stad leefbaar en 
gezond kan houden. Een onderdeel van 
die aanpak is het instellen van een mili-
euzone voor alle voertuigen met een 
dieselmotor en op termijn een nul-
emissiezone.

Consultatie
In 2020 heeft de gemeente onderzoek 
gedaan naar de gewenste omvang van 
de milieuzone. Daar hoorden ook con-
sultatiebijeenkomsten met belangheb-
benden en deskundigen bij. Denk aan 
Haagse inwoners, kenniscentra, gezond-
heids- en duurzaamheidsorganisaties, 
buurt- en ondernemersverenigingen en 
belangenverenigingen. Alle partijen zijn 
van mening dat het instellen van een mi-
lieuzone de leefbaarheid van de stad ten 
goede komt. Wel zijn er zorgen bij on-
dernemers, vooral degenen die direct 
worden getroffen. Zij vragen zich af of de 
aanschaf van een schoner voertuig fi-
nancieel haalbaar is.  Dat geldt vooral 
voor een eventuele nul-emissiezone 
vanaf 2025 voor stadsdistributie.

De gemeente heeft toegezegd de par-
tijen te betrekken bij de verdere uit-
werking van het beleid. Ook zal zij zorg-
dragen voor gedegen informatie over 
de te nemen stappen.

Omvang milieuzone 
Het uitgangspunt van de gemeente is 
het vaststellen van één milieuzone. De 
omvang van de zone en de haalbaar-
heid om de Centrumring onderdeel te 
maken van de milieuzone zijn nader 
onderzocht. Daarbij zijn de volgende 
drie varianten bekeken:       

1. Uitbreiding van de milieuzone tot 
aan de Centrumring.  

2. Uitbreiding van de milieuzone tot 
aan de Centrumring en in het noorden 
het Telderstracé. 

3. Centrumring deel uit laten maken 
van de milieuzone.

Op basis van de uitkomsten van dit on-
derzoek heeft het college gekozen voor 
variant 3, omdat die de grootste gezond-
heidswinst oplevert. Dit betekent dat de 
milieuzone voor dieselvoertuigen wordt 
begrensd door de Centrumring met uit-
zondering van de noordzijde. Daar is de 
grens het Telderstracé. De wegen op de 
grens van de milieuzone maken geen 
deel uit van de milieuzone. 

De gemeente ontwikkelt voorlichtings-
campagnes om eigenaren van dieselper-

sonen- en dieselbestelauto’s te informe-
ren. Vervolgens zal ze vanaf juli 2021 de 
milieuzone gefaseerd invoeren. 

Compensatieregeling
De invoering van de milieuzone heeft 
met name consequenties voor bezit-
ters van een dieselvoertuig die straks 
niet meer in de milieuzone mogen rij-
den en die binnen de milieuzone 
wonen of hun bedrijf hebben. De ge-
meente gaat na op welke wijze ze deze 
groep kan compenseren. Lokale rege-
lingen zijn mogelijk, zo nodig afge-
stemd op landelijke regelingen. 

Overigens hebben diverse bedrijven al 
goede initiatieven genomen. Via zoge-

heten koplopersbijeenkomsten en het 
Haags Convenant Stedelijke Distributie 
informeren ondernemers elkaar over 
het verduurzamen van voertuigen. Ook 
zijn er Haagse ondernemers die distri-
butiecentra aanbieden of de mogelijk-
heid geven transport uit te besteden. 
Niet elke ondernemer heeft een eigen 
bestelauto nodig. Behalve de gemeente 
bereiden dus ook ondernemers zich 
voor op de invoering van de milieuzone. 
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De Vereniging Rembrandt kan niet zonder haar leden die het Nederlands 
openbaar kunstbezit helpen verrijken, dankzij hun contributies, 
schenkingen en nalatenschappen, groot en klein.
U kunt al lid worden vanaf € 75 per jaar en ontvangt dan ook de 
Rembrandtkaart, waarmee u gratis meer dan 120 door de Vereniging 
gesteunde musea kunt bezoeken. U kunt met uw gift of nalatenschap ook 
een Fonds op Naam met een eigen naam en doelstelling instellen. 
  
Meer weten? Kijk op www.verenigingrembrandt.nl of bel Mathilde van der 
Werff (voor vragen over schenken) of Leonie Pels Rijcken (voor vragen over 
nalaten) via 070-427 17 20.

Likeurkaraf
Andries Copier, 1930. 
NATIONAAL GLASMUSEUM, 

LEERDAM

In 2014 aangekocht met  
steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij 

haar P.H. Soeters Fonds voor 
20ste-eeuwse glaskunst) 

Help ons mee verzamelen

Het plezier 
van delen
Onze musea hebben letterlijk en figuurlijk 
heel wat in huis. Zij kunnen Rembrandt en 
Van Gogh op hun best laten zien, maar  
hun bezoekers ook meevoeren naar de 
middeleeuwen of langs hoogtepunten van 
20ste-eeuws design. Deze kunstwerken zijn 
over een lange periode bijeengebracht door 
particulieren die ons gezamenlijk kunstbezit 
een warm hart toedragen.

In de Vereniging Rembrandt zijn 16.000 van 
die particulieren verenigd. Kunstliefhebbers 
die zo met elkaar verzamelen om het mooiste 
te kunnen zien, te delen en door te geven.
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Celeste
Acqua di Parma 
Annick Goutal

Caudalie 
Cire Trudon

Creed Diptyque
Geo F. Trumper    
Leonor Greyl

Lorenzo Villoresi  
Mason Pearson
Molton Brown 

Parfums Houbigant
Penhaligon's 
Serge LutensFREDERIKSTRAAT 963

WWW.CELESTE-PARFUMS.NL

H A U T E  P A R F U M S
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ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)
De openingszin van deze column wordt 
helaas wat eentonig: als gevolg van de 
corona-problemen kunnen wij onze fy-
sieke excursies, fysieke lezingen en di-
ners nog steeds niet houden. Erg spij-
tig, juist nu de dagen korter worden en 
de feestdagen noodgedwongen ingeto-
gener zullen zijn. Ook onze traditionele 
kerstlunch zal in dit jaar niet plaats-
vinden.

Wat we nu wel kunnen bieden, zijn di-
gitale lezingen en mogelijk ook digitaal 
museumbezoek. Op 17 september jl. 
heeft kunsthistorica Marie-Claire Valck 
Lucassen al via het internet een boei-
ende lezing ‘Chinese Exportschilder-
kunst’ gegeven, geïllustreerd met 
prachtige afbeeldingen. Voorts heeft 
onze gemeentelijke ombudsman, Addie 
Stehouwer, op 19 november 2020 een 
digitale bijeenkomst met de CCB-leden 
gehouden. Zij was eerder substituut-
nationale ombudsman en heeft ons via 
de digitale weg op boeiende wijze weg-
wijs gemaakt in de ins en outs van het 
instituut ombudsman en van haar con-
crete werk in de Haagse praktijk. 
Tijdens haar lezing konden – net als bij 
onze fysieke lezingen – vragen worden 
gesteld en van gedachten worden ge-
wisseld. 

Marie-Claire Valck Lucassen zal don-
derdag 17 december 2020 opnieuw 
een digitale lezing voor ons verzorgen, 
nu over het onderwerp ‘De kunst van 
het lachen. Humor in de 17e eeuw.’ 
Marie-Claire laat ons onder andere 
beeldgrappen uit de 17e eeuw zien en 
ons een blik gunnen in de soms plat-
vloerse humor uit die tijd. Ook zal zij 
de vraag behandelen of het calvinis-
tisch etiket dat vaak op de Nederlandse 
samenleving wordt geplakt, wel klopt. 
CCB-leden kunnen ook deze lezing op 
hun computer, laptop, tablet of smart-
phone volgen, zowel op 17 december 
als een week daarna. Zij hebben daar-
over al bericht ontvangen. 

Zo lukt het ons geleidelijk onze leden 
weer wat afleiding te bieden, tenmin-
ste: als zij digitaal bereikbaar zijn. 
Hopelijk lukt ons dat ook in het voor-
jaar van 2021. En dáárna? Zullen we 

dan weer fysiek bij elkaar kunnen 
komen? Ik hoop het. 

Wilt u lid of donateur van de CCB wor-
den, of wijzigingen doorgeven, dan kan 
dat niet langer bij Rinia de Bruin. Rinia 
is na het einde van haar voorzitter-
schap van de CCB in 2015 de CCB-
ledenadministratie nog vijf jaar lang 
blijven doen, waarvoor we haar bijzon-
der erkentelijk zijn! De CCB-leden-
administratie wordt nu in de ledenad-
ministratie van de wijkvereniging 
geïntegreerd. Dat heeft tot gevolg dat u 
zich voor aanmelding als lid of dona-
teur van de CCB of wijzigingen in uw 
lidmaatschap of in uw adresgegevens 
voortaan alléén nog kunt wenden tot 
Mirjam Kroemer. Dat kan op diverse 
manieren: via de website van de wijk-
vereniging www.wvbn.nl, per e-mail 
leden@wvbn.nl, per post op Sonder-
dankstraat 27, 2596 SB Den Haag, of 
per telefoon: 070 324 03 07. 

Rest mij u alle goeds in de komende 
feestdagen en in het nieuwe jaar te 
wensen! Hebt u wensen, vragen of sug-
gesties, dan weet u mij hopelijk te 
bereiken. 

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

Frans Hals, Lachende jongen,  c. 1625. Mauritshuis, Den Haag
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DuurSaam
Met stoepkrijt verbeelden wat duurzaamheid voor jou betekent

Een niet zo’n gemakkelijke opdracht 
van het wijkinitiatief DuurSaam Be-
noordenhout: teken wat duurzaamheid 
voor jou betekent. Hoe teken je duur-
zaamheid? Voor de kinderen in onze 
wijk bleek dat geen probleem. Voor de 
jury, bestaande uit de wijkgenoten 
Evert, Marieke, Jouke en Michiel, was 
het wel reuze moeilijk om uit de ruim 
25 ingezonden prachtige tekeningen 
uiteindelijk deze twee winnaars te kie-
zen: Charlotte (10 jaar) en Stef en 
Ronja (6 en 4 jaar).
 
Alle kinderen (die naar school gaan) in 
het Benoordenhout konden meedoen 
met de kleurwedstrijd op de stoep. Met 
hun tekening konden zij laten zien hoe 
goed zij voor de aarde willen zorgen. 
De kinderen maakten hun tekeningen 
samen met vriendjes, zusjes en broer-
tjes of alleen. 

Om in aanmerking te komen voor de 
prijs, één van de twee WakaWaka-
zelfoplaadbare zaklampen, moesten zij 
behalve een foto sturen van hun werk 
ook uitleggen wat zij tekenden en 
waarom. Er waren twee categorieën; 
de beste individuele tekening en de 
beste tekening samen. De winnaars 
hebben inmiddels hun Waka Waka-
zaklamp gekregen.
 
De winnende tekeningen
Charlotte gaf haar tekening als tekst 
mee: ‘Als wij nu niet stoppen met zoveel 
plastic te gebruiken, is de natuur straks 
van plastic en dat wil ik niet.’ 

Stef en Ronja tekenden een enorme 
taart voor de hele buurt en vinden 
delen belangrijk: ‘Delen is belangrijk en 
duurzaam. Deel spullen met elkaar dat 
is veel duurzamer dan alles nieuw kopen 
of dingen weg gooien. Zeker in een buurt 
of een wijk. Daarom willen zij graag Tekening Charlotte

Tekening Ronja en Stef
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deze taart met de hele buurt delen. Dus 
als je er langs loopt, neem gerust een 
stukje!’

Hierbij nog een greep uit de 
binnengekomen inzendingen
Jasper, 7 jaar. ‘Gooi geen plastic buiten 
weg.’ De auto op de foto is de Luca die 
de TU Eindhoven heeft gemaakt van 
gerecycled en plastic afval. Jasper pro-
moot de circulaire economie.
 
Fien (5) , Tijn (2) samen met hun buur-
meisjes : ‘Als de wereld goed met water 
is, kunnen de bomen goed groeien. Soms 
gaan mensen dood omdat er niet ge-
noeg water is. We moeten dus heel lief 
zijn voor de wereld.  Het rode gebied is 
slecht, dat moet zo klein mogelijk. We 
willen meer bos.’ Op de tekening zorgen 
de zon en de wind voor de energie.

Leonore (8): ‘We moeten minder vlie-
gen en minder bomen kappen. Rechts zie 
je dat er een  vogeltje uit de boom is ge-
vallen en een boom is omgevallen.’
 
Emma (4): Zeemeermin met op het 
strand een zonnebadend kindje.

Tristan van Fessem (5). Een machine die 
het afval weer schoon teruggeeft aan de 
mensen die daar blij van worden.

Feija. Op haar tekening duidelijk in beeld 
wat wel en wat niet goed is. Niet goed: 
rommel in het water, afval op straat 
gooien, verwarming hoog aan. Goed: 
was drogen buiten, fietsen, zonne-ener-
gie en delen.
 
Evelien (8): ‘Ik ben een vriend van de 
natuur en ik wil dat de mensen van de 
natuur genieten en vrienden zijn met de 
dieren.’

Hugo (10), Alexander (11) en Ruben 
(12) hebben ‘een aarde getekend en dat 
betekent het klimaat, een duif voor 
vrede, een zon en een planeet.’
 
Dank aan alle kinderen die mee hebben 
gedaan aan de stoepkrijt-kleurwedstrijd. 

DuurSaam Benoordenhout 
(met de S van Samen)
Wijkvereniging Benoordenhout

Tekening Evelien

Tekening Emma

Tekening Tristan en Fessen

Tekening Jasper

Tekening Leonore

Tekening Hugo, Alexander en Ruben

Tekening Feija

Tekening Fien en Tijn
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Gespecialiseerd in adviseren en procederen voor 
zowel commerciële als particuliere partijen in 
(ver)huur, (ver)koop, (ver)bouw en VVE kwesties.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend  
kennismakingsgesprek.

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

 

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

specialisten in vastgoedrecht
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NassauHuis

Advertentie Statenkoerier Nassauhuis 2018.qxp_Advertentie  09-10-18  09:46  Pagina 1

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

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

Voor meer informatie: 070 3143800
of de website: www.jbc-visserhuis.nl Parkeerplaatsen te huur in onze ondergrondse parkeergarage.P
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Bewoners aan het woord
‘Ik ben hartstikke blij’
Op 10 februari 2020 had Quinten de 
Wijn bij Saskia van Amstel een energie-
coachgesprek. Eind augustus was hij 
terug op de Wassenaarseweg om te 
horen wat het gesprek van februari 
had opgeleverd.

Saskia vertelt enthousiast hoe het 
sindsdien is verlopen: ‘Allereerst moet 
ik zeggen dat de artikelen in het wijk-
blad voor mij een inspiratie vormden 
om verder te gaan met het verduurza-
men van mijn huis.

In 2014 had ik alle ramen – in totaal 92 
stuks! –  voorzien van Van Ruysdaelglas, 
het isolatieglas dat speciaal voor mo-
numenten is ontwikkeld. Op het gebied 
van glasisolatie was er dus geen reden 
om daar wat aan te doen. Ik was zeer 
geïnteresseerd in zonnepanelen. Bij de 
rondgang door het huis tijdens het 
energiecoachgesprek kwamen we ook 
de cv-ketel en de 120 liter-boiler in de 
kelder tegen die al meer dan 15 jaar 
oud waren en eigenlijk op een ongeluk-
kige plek stonden.’

‘Na het gesprek ben ik medio maart al  
benaderd door firma’s voor zonnepa-
nelen. Dat ging dus mooi snel, maar 
door corona kwam alles natuurlijk stil 
te liggen. Toch duurde dat niet al te 
lang en eind juni was het dak volledig 
volgelegd met zonnepanelen. Daarbij 
mag niet onvermeld blijven dat de in-
stallateur kans zag het aantal zonnepa-
nelen flink uit te breiden door de airco-
unit op het dak te verplaatsen. Om 
maar direct door te pakken is de cv-ke-
tel vervangen door een HR+ ketel en 
een hybride 100 liter-warmwatervat 

op basis van een warmtepomp op 
stroom. Alles is verhuisd van de kelder 
naar een kast op de eerste verdieping, 
waar ook de omvormer van de zonne-
panelen zit. Alles werkt prima en de 
meter loopt lekker terug. Na twee 
maanden heb ik netto al een krediet 
van 400 kwh.’

‘Onlangs kwam de firma Schröder van 
der Kolk langs in het kader van de ge-
meentelijke actie ‘direct besparen’. Ze 
brachten radiatorfolie aan, vervingen 
een aantal gloeilampen door ledlampen, 
ik kreeg een waterbesparende douche-
kop en een vierminutenzandlopertje, al-
lemaal voor niets. Samen-vattend kan ik 
zeggen dat alles heel goed is gegaan, ik 
ben hartstikke blij.’

Duursaam Benoordenhout

Collectieve zonnepanelenactie voor het Benoordenhout
U kunt zich nog steeds inschrijven voor de collectieve zonnepanelenactie voor huizen in het Benoordenhout.

Wist u dat u ook extra burenkorting kunt krijgen als u met uw (aangrenzende) buren deelneemt?

Kijk voor deze en meer voordelen van de collectieve zonnepanelenactie op www.duursaambenoordenhout.nl 
of stuur een e-mail naar zon@duursaambenoordenhout.nl.
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“UITERAARD OOK VOOR PASSANTEN!”  
maandag gesloten

dinsdag t/m vrijdag 9 - 17 uur
zaterdag gesloten

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

WWW.KAPSELS-BRONOVO.NL

BRONOVOLAAN 5

2597 AX DEN HAAG

088 9798253

KAPSELS.BRONOVO@GMAIL.COM

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

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

  yte      aHo
van

straat

  yte      aHo
van

straat
Maandag  Gesloten
Dinsdag  08.30 - 17.00 uur
Woensdag  08.30 - 17.00 uur
Donderdag  08.30 - 20.00 uur
Vrijdag  08.30 - 17.00 uur
Zaterdag  08.00 - 16.00 uur
Zondag  Gesloten

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

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

WWW.WOUDTDAMESMODE.NL

VAN HOYTEMASTRAAT 105

WOUDT
UPTO50%
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Een gewaarschuwd mens telt voor 
twee, vooral als hij regelmatig wordt 
gewaarschuwd.

Het Bewustzijnsonderzoek Veilig Online 
2020 laat duidelijk zien dat de gemid-
delde Nederlander haar kennis over de 
risico’s van digitale veiligheid over-
schat. Nu ben ik de laatste die wil be-
weren dat wij Benoordenhouters ge-
middeld zijn. Maar ja, afwijken van het 
gemiddelde kan zowel positief als ne-
gatief uitpakken. Bovendien blijkt tel-
kens weer dat als we niet regelmatig 
gewaarschuwd worden, onze alertheid 
afneemt. 

Voor we het weten vertellen we op 
Facebook over onze spannende reis-
plannen en weten ook inbrekers wan-
neer ons huis leeg staat. En wie denkt 
er aan regelmatig het wachtwoord van 
modems en routers aan te passen? Of 
wie vraagt zich af welke mogelijkheden 
hackers krijgen dankzij die handige 
gadgets die we aansluiten op ons thuis-
netwerk en die maken dat we op af-
stand ons huis kunnen verwarmen of 
kunnen zien wie er voor de deur staat?

We hebben allemaal wel eens van 
phishing (een hacker weet je zover te 
krijgen dat jij je wachtwoord of pin-
code aan hem laat zien, omdat je denkt 
op de site van je bank te zijn) gehoord, 
maar realiseren we ons ook op hoeveel 
verschillende manieren dat kan gebeu-
ren? ‘Phishers’ blijken vaak goede psy-
chologen te zijn en weten ons te raken 
waar we het zwakst zijn: in onze ang-
sten en onze begeerten.

Zo komen ze onder anderen binnen:
- valse collectes;
- valse e-mails over tools voor thuis-
werken die van je bedrijf lijken te 
komen;
- betaalverzoeken voor aankopen die 
je niet gedaan hebt; en
- websites die nog wél Remdesvir kun-
nen leveren. 

Dus laat je niet hacken. Om ons te wa-
penen tegen gevaren uit de echte we-
reld hebben we in Benoordenhout 
buurtpreventie-WhatsAppgroepen. 

Bent u daar nog niet bij aangesloten? 
Eén mailtje naar Nicole of Annemiek 
(wap@wvpn.nl) en je wordt opgenomen 
in de WhatsAppgroep van jouw buurt. 

Daniëlla Gidaly

Onze wijk
Laat je niet hacken

Oproep Buurtpreventie

Onze oproep vanuit Buurtpreventie Benoordenhout: 

Bent u nog niet aangesloten bij de Buurtpreventie WhatsApp, 
stuur dan vandaag nog een mailtje naar Nicole Maes of Annemiek Rutters, wapp@wvbn.nl.
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Jaap Grijmans en Elisabeth Dierckxsens 

Deskundig en vertrouwd

Voor particulieren
 Testament 

Levenstestament 
Huwelijkse voorwaarden

Nalatenschap  
Schenkingplan
Estate planning

Huis en hypotheek

Voor ondernemers
 Oprichting

Statutenwijziging 
Herstructering 

Aandelenoverdracht
Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Wij bieden u een 
goed advies bij: 

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

T+31(0)70-262 92 67   F+31(0)70-262 92 67
www.gdnotaris.nl
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In de leukste boekwinkel van de wijk bent u welkom om uw inkopen te doen  

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

 

Laat u verrassen door ons brede assortiment boeken, 

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

 

Wij zien u graag in onze winkel! 

Van Hoytemastraat 66, 2596 ES Den Haag   

070- 4129122 

 

Boeken kunt u ook bestellen via onze website: 

www.boekhandel-denhaag.nl 

 

 

 

 

ERVAREN ADVOCATEN 
MET PERSOONLIJKE 
AANDACHT VOOR UW ZAAK

Wilt u een 
vrijblijvend 
gesprek? 
Bel 070-3604449

Op het gebied van Arbeids-, Onderneming- 
en Personen- & Familierecht hebben wij al 
meer dan 30 jaar ervaring.

Lange Voorhout 25  I  2514 EB Den Haag website www.carliadvocaten e-mail info@carliadvocaten.nl

A D V O C A T E N
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De coronacrisis heeft impact op ie-
dereen en zeker ook op kinderen. 
Activiteiten gaan niet door en fami-
liebezoek is moeilijker. Om kinderen 
tóch een leuke activiteit te bezorgen 
is er nu een interactieve speurtocht 
in het Benoordenhout. Ouders en 
kinderen: opgelet!

De gratis speurtocht heet ‘De Haagse 
Dierentuin’ en het doel is om allerlei die-
ren in de wijk te zoeken en te verzame-
len voor de nieuwe dierentuin van de di-
recteur. De wandeling is ongeveer 2,5 
kilometer en je loop haar samen met een 
app op je smartphone. De app vertelt 
waar je heen moet en stelt vragen waar 
je punten mee kunt verdienen. De route 
start bij het Provinciehuis en eindigt in 
de Mesdagstraat; onderweg loop je 
onder meer door Arendsdorp.

‘Deze vreemde tijd heeft veel effect op 
kinderen en daar wilde ik wat aan 
doen’, vertelt spelmaker Jules Stuyt. 
Jules woont sinds september 2020 in 

de wijk en voelt zich nauw verbonden, 
al was het maar omdat zijn vader 
Lodewijk opgroeide in de Mesdag-
straat. Naast zijn werk maakte Jules al 
twee andere interactieve wandeltoch-
ten: ‘Haags Verzet’ en ‘De Grautste Den 
Haag Kennâh’.

‘Ik wandel veel door onze mooie wijk 
en ik dacht: waarom maak ik niet een 
leuke speurtocht voor kinderen? Ik ben 
geïnspireerd geraakt door de voorma-
lige Haagse Dierentuin die vroeger op 
de plek van het Provinciehuis stond. 
Tijdens de wandeling zoek je naar die-
ren in de wijk en beantwoord je ver-
schillende vragen. Je bent ongeveer 1 
tot 1,5 uur bezig en de speurtocht is 
het meest geschikt voor kinderen tus-
sen de 6 en 12 jaar (en hun ouders).’

Hoe werkt het precies?
1) Download de gratis app ‘Intractive’ 
op je smartphone.
2) Typ de code 70225 in binnen de app.
3) Download het spel en ga van start!

Kijk ook op www.haagsverzet.nl voor 
een interactieve wandeltocht met ver-
halen van verzetsstrijders tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in Den Haag 
(vanaf 16 jaar).

Om in deze schrale tijden de moed en 
de sfeer er een beetje in te houden, 
staat er de komende weken een acht 
meter hoge kerstboom op het plein van 
de Duinzichtkerk. U bent hartelijk uit-
genodigd het plein op te lopen en een 
wenskaart uit de boom mee te nemen 
voor u zelf of voor iemand die het nodig 
heeft. In onze nieuwe tent kunt u ook 
een kaars aansteken voor elkaar of voor 
uzelf. Voor de kinderen is er een vro-
lijke stal ingericht met op de achter-
grond kerstmuziek. 

De diensten kunt u online volgen via duin-
zichtkerk.nl. Helaas zullen wij in de 
kerstnacht om 22.00 uur en op kers-
tochtend om 10.00 uur maar een be-
perkt aantal mensen kunnen ontvan-
gen. Via ons YouTube-kanaal is alles ge-
lukkig goed te volgen. 

Ook wijzen wij u graag op onze serie 
Tegengif: een serie filmpjes met bekende 
en minder bekende stadsgenoten die ver-
tellen hoe zij deze tijd beleven. 

U vindt deze serie op onze website en 
ons YouTube-kanaal.

Zo wensen wij u vanuit de Duinzichtkerk, 

ondanks alles, toch een inspirerende 
Kerst toe!

Ad van Nieuwpoort

Speel de interactieve speurtocht ‘De Haagse Dierentuin’!

Kerst op het plein
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Het Warenhuis voor Thuis
Voor al uw beveiligingswerkzaamheden, 
slijpwerkzaamheden of een nieuw  
naambordje of huisnummerbord.

IJZERWAREN • SANITAIR • HUISHOUDELIJK • ELECTRA • VERF & SCHILDERWERK

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

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

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

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

correcte en stijlvolle uitvoering van de uitvaart.

VERZORGD, CORRECT, STIJLVOL

HET CLINGENDAELHUYS - BENOORDENHOUTSEWEG 279 - 
2596 BJ DEN HAAG
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‘Het Benoordenhout, Eduard geloof 
me, daar wil je echt niet wonen.’ Dat 
was de algemene consensus van mijn 
omgeving. Te bekakt, te netjes, te veel 
geroddel en alle andere – wellicht be-
kende – vooroordelen. Eigenwijs als ik 
ben, kreeg ik het idee van wonen in het 
Benoordenhout niet uit mijn hoofd. 
Met de aankomende gezinsuitbreiding 
werd het echt tijd om naar iets groters 
te gaan zoeken, groter in de breedste 
zin van het woord. Vlak voor de zomer 
viel mijn oog op een prachtig dubbel-
bovenhuis op de Van Alkemadelaan. 
Brutaal als ik ben, besloot ik aan te bel-
len bij de buren om kennis te maken. Ik 
wilde die vooroordelen over deze wijk 
graag toetsen vóórdat ik de beslissing 
zou nemen om er te gaan wonen. 

Bloemen
Even een sprong in de tijd naar sep-
tember 2020. De bel gaat… Over een 
grote bos bloemen heen zie ik mijn 
overbuurvrouw met haar twee kinde-
ren. Ik kon ze bijna niet zien, zo groot 
was de bos. Van mensen in de straat 
kreeg ik kaartjes in de bus. Velen kwa-
men zich voorstellen en heetten ons 
meer dan hartelijk welkom. Ik werd 
uitgenodigd door mensen uit de buurt 
om kennis te maken en voor ik het wist 
kon ik niet meer anoniem over straat. 
Het simpele blokje om met de hond 
duurt tegenwoordig een stuk langer 
door het vele groeten en de praatjes 
die ik maak met de mensen in de buurt. 
Over de vooroordelen gesproken, daar 
is helemaal niets van waar. 

Hoewel ik ervan geniet om de mensen 
in mijn buurt te leren kennen en een 
netwerk wil opbouwen, denkt mijn 7 
jaar oude 42 kilo wegende Duitse her-
der, genaamd Lupa, daar iets anders 
over. Zo krijgt hij het voor elkaar om 
steevast het hondje van Jack de Vries te 
pesten en pakte hij een boterham af 
van iemand die ’s ochtends onderweg 
was naar zijn werk. Afijn, daar kan nog 
wel een gedragscursus overheen. 

Wie ben ik?
Kort maar goed, wie ben ik? Mijn naam 
is Eduard Nandelall. Ik woon samen 
met mijn vriendin Anouk in het prach-

tige en allergemoedelijkste Benoor-
denhout. Mijn vriendin is momenteel 
in verwachting van ons eerste kind en 
samen maken we graag mooie wande-
lingen hier in de omgeving. In het da-
gelijks leven runnen wij samen een 
marketingbureau waarbij we ons inzet-
ten voor grote en kleine bedrijven om 
en rond Den Haag. 

Vertel je verhaal! 
Ik woon nu een aantal maanden in het 
Benoordenhout en heb besloten de 
buurt beter te leren kennen. Ik ben zo 
benieuwd naar de verhalen, de mensen 
en de geschiedenis dat ik besloten heb 
om de inwoners van het Benoor-
denhout te (laten) zien. Ik wil de inwo-
ners de komende tijd gaan vastleggen 
en ik reken op jouw hulp! Graag kom ik 
in contact met de mensen in de buurt 
en wil ik jouw verhaal en gezicht laten 
zien in het wijkblad. Of je nu de spin-
dokter bent geweest van het CDA, alle 
pannenzegels hebt verzameld van de 
Albert Heijn of gewoon wil vertellen 

over hoe jij de buurt en de mensen be-
leeft. Ik spreek graag met je af – corona-
proof –  en vertel dan aan de wijk jouw 
verhaal. Graag ontvang ik je korte intro-
ductie of verhaal. 

Je kunt mailen en/of bellen: 
info@brandnation.nl - 06 365 764 74

Schroom vooral niet om mij gewoon aan 
te spreken als je me tegen komt. Want jij 
kent mij nu, maar ik jou nog niet. 

Eduard Nandelall

De bel gaat

Eduard Nandelall met zijn vriendin en zijn hond Lupa
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Oog voor wat telt

Comfortabel wonen met de nodige zorg 

               www.saffiergroep.nl

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

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

BVL steunt het vergeten kind en zal een gedeelte 
van de courtage afstaan aan dit goede doel.

Heeft u verhuisplannen 
op termijn en wilt u 

graag een keer sparren 
over aan- en verkoop? 

Neem gerust contact 
met ons op. 

We nemen de tijd 
en garanderen u de 

aandacht!

ACTIEF IN
• VERKOOP • AANKOOP 
• TAXATIES • VERHUUR 

• BEHEER

info@bvl.nl 
070 - 350 23 04

www.bvl.nl



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT DECEMBER 202023

Goede ideeën voor het Benoordenhout

Een AED in de Van Hoytemastraat 

De gemeente Den Haag heeft iedereen 
uitgedaagd om met ideeën te komen 
die het Benoordenhout sportiever, 
mooier, groener of gezelliger maken. Er 
is € 40.000, - beschikbaar gesteld om 
plannen uit te voeren waar de wijk 
beter van wordt. Iedereen van 12 jaar 
en ouder die in het Benoordenhout 
woont of werkt, kon tot en met zondag 
13 december 2020 een idee indienen 

op benoordenhoutbegroot.denhaag.nl.
De initiatieven die minimaal 15 stem-
men hebben gekregen, gaan door naar 
de volgende ronde. In deze fase toetst 
de gemeente of de initiatieven haal-
baar zijn.

Na deze toets zijn de haalbare plannen 
op de bovengenoemde website te zien. 
Van maandag 15 februari tot en met 

zondag 14 maart 2021 verdelen wijk-
bewoners het geld over de haalbare 
plannen. Zo bepaalt de wijk zelf welke 
initiatieven er worden uitgevoerd. Op 
maandag 22 maart 2021 is de bekend-
making van het winnende plan of de 
winnende plannen.

Kijk voor meer info:
benoordenhoutbegroot.denhaag.nl

In de Van Hoytemastraat hangt sinds 
half november een AED-apparaat dat 
dag en nacht voor iedereen bereikbaar 
is. De AED (ook wel defibrillator of 
hartstartapparaat genoemd) hangt dui-
delijk zichtbaar op de buitengevel van 
Stuyver Makelaardij. Eigenaar Marc 
Stuyver: ‘Het was ons opgevallen dat 
zo’n apparaat ontbrak in deze straat, 
waar veel mensen hun boodschappen 
doen. Daarom hebben wij het initiatief 
genomen om een AED op onze gevel te 
laten plaatsen, omwille van de veilig-

heid van het winkelend publiek, de be-
woners en de winkeliers. Wij hopen na-
tuurlijk dat het apparaat niet nodig zal 
zijn, maar als dat wel het geval is kan 
het levens redden.’

Het AED-apparaat is heel eenvoudig in 
gebruik en geeft zelf duidelijk aan wat 
de gebruiker kan en moet doen. Stuyver 
Makelaardij zal diverse winkeliers be-
naderen om hen een training aan te bie-
den, zodat ook zij doeltreffend met dit 
apparaat te kunnen werken. 
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AFTER’S COOL Benoordenhout      
Weissenbruchstraat 3, 2596 GA Den Haag 
Mandy Koenraads MSc, T 06 - 20340451

E benoordenhout@afterscool.nl

BIJLES IN ALLE VAKKEN

Florence Oostduin

Vragen? Wij helpen u graag!

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

Wanneer u lichamelijke of psychogeriatrische zorg nodig heeft, dan 

kunt u wonen in woonzorgcentrum Oostduin aan de Goetlijfstraat. 

U woont of zelfstandig in een van onze appartementen of binnen 

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

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

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

Alles goed geregeld, gewoon bij u om de hoek.

Van Bylandthuis
Benoordenhoutseweg 46
2596 BC  Den Haag

T   070 219 09 09
E   info@maaldrinknotarissen.nl
W  www.maaldrinknotarissen.nl

Adverteren in het 
Benoordenhout?

Formaten en tarieven excl 9% BTW

1/1 pagina  Є 550,00 per plaatsing
1/2 pagina  Є 375,00 per plaatsing
1/2 pagina Є 375,00 per plaatsing
1/3 pagina Є 250,00 per plaatsing   
1/3 pagina Є 250,00 per plaatsing   
1/6 pagina Є 120,00 per plaatsing  
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Ingezonden brieven
Over de ideeënrijkdom van Europa en Nederland
Wetenschap en technologie - of speur- 
en ontwikkelingswerk (S&O) - vormen 
een kernactiviteit in het economisch 
leven. Eén procent van de beroepsbe-
volking houdt zich hiermee bezig. 
Percentueel gezien levert S&O het twin-
tigvoudige op in termen van toege-
voegde waarde of nationale productie. 
Ook al wordt Europa regelmatig afge-
schilderd als ‘oude dame’, zij is met 
name op het gebied van de wetenschap 
al duizenden jaren wereldleider.

Op de Haagse Plaats 20 treft men een 
gedenkplaat aan voor kunstschilder 
Vincent van Gogh, die daar vanaf 1869 
enkele jaren werkzaam was bij kunst-
handel Goupil. Bij het Haagse geboorte-
huis van de enige twee broers ter we-
reld die ooit een Nobelprijs wonnen 
- Jan Tinbergen (economische weten-
schappen, 1969) en Niko (fysiologie of 
geneeskunde, 1973) - ontbreekt er ech-
ter een dergelijk memento. Wetenschap 
is voor velen vermoedelijk te ingewik-
keld en spreekt te weinig aan. De resul-
taten ervan komen immers vaak alleen 
indirect tot ons. 

Hendrik Casimir merkte ooit op dat 
Nederlanders ‘te vaak geneigd [zijn] de 
prestaties van […] landgenoten te on-
derschatten of slechter nog deze über-
haupt over het hoofd te zien. Weinig 
Nederlanders’, vervolgde hij, ‘zijn zich 
ervan bewust dat medelanders door de 
eeuwen heen op het gebied der weten-
schap belangrijke bijdragen hebben ge-
leverd.’ Ook Martijn van Calmthout en 
Jelle Reumer stelden dertig jaar later 
aangaande de ‘Himalaya der weten-
schapsprijzen’ - de Nobelprijs - dat 
Nederlandse Nobelprijswinnaars in Ne-
derland ‘zeer ten onrechte tamelijk on-
bekend zijn’. 

Productiviteit van ideeën
In zijn diepgravende proefschrift bezag 
Piet Donselaar (2011) percentueel de 
verklarende factoren die leiden tot eco-
nomische productie en productiviteit: 
onderwijs en onderzoek (60 procent), 
alsmede ondernemerschap en manage-
ment (leiding en organisatie) (40 pro-

cent). Een vijfde van onze nationale 
productie kan worden toegeschreven 
aan Nederlands S&O – dat wordt ver-
richt door één procent van de beroeps-
bevolking. 

Europa
Europa is vermoedelijk sinds duizen-
den jaren nummer één in de wereld op 
het gebied van S&O. Deze activiteiten 
leiden bij uitstek tot nieuwe ideeën en 
toepassingen en schonken ons conti-
nent tezamen met onderwijs en onder-
nemerschap en management in belang-
rijke mate haar huidige vooraanstaande 
positie binnen de groep rijkere landen.

Op basis van een recent overzicht van 
1001 ideeën die ons denken veranderd 
hebben, berekende ondergetekende dat 
Europa eenzame koploper is met zestig 
procent van het totale aantal ideeën. 
Noord-Amerika scoort twintig procent. 
Griekenland gaf Europa 2.500 jaar gele-
den een vliegende start met een vijfde 
van Europa’s eindscore. Joden in de ver-
strooiing leverden vermoedelijk tout 
court een giga-aandeel.  

Nobelprijzen
De Nobelprijs wordt algemeen be-
schouwd als de meest brede en presti-
gieuze wetenschapsprijs op aarde. 
Laureaten zijn doorgaans van de bui-
tencategorie - ‘ultra-elite’ - met een 
hoge mate van accuratesse en oor-
spronkelijkheid, scheppings- en ver-
beeldingskracht alsmede productivi-
teit, getuige bijvoorbeeld de aantallen 
ontvangen literatuurverwijzingen.

Op 27 november 2019 was het 125 jaar 
geleden dat genie en multitalent Alfred 
Bernhard Nobel (1833-1896) de mens-
heid zijn handgeschreven testament 
naliet. Een deel - momenteel nog een 
half miljard dollar - van zijn nalaten-
schap bestemde hij voor degenen die 
‘het afgelopen jaar voor de mensheid 
het grootste nut (Zweeds: nytta) heb-
ben voortgebracht.’ 

Nederland
In 1913 stelde de Duitse natuurkun-
dige Waldemar Voigt bij de toekenning 
van de Nobelprijs voor Natuurkunde 
aan Heike Kamerlingh Onnes dat de 
Nobelprijzen voor natuurkunde, die als 
een milde regen op Nederland neer-
daalden, ons land ‘zu einer Grossmacht 
im Gebiete der Physik’ maakten. 
Kijkende naar de gouden periode 1901 
tot 1913 dan blijkt ons land hier inder-
daad absoluut gezien uit negen landen 
op de tweede plaats te eindigen, direct 
na Duitsland. Over de periode 1901 tot 
2019 nam Nederland uit 24 landen de 
vierde plek in, wat gelet op de grotere 
wereldwijde populatie op een in ver-
houding gelijke score wijst. 

Beziet men over 1901 tot 2019 alle 79 
landen-laureaten ingedeeld naar bevol-
kingsgrootte - groter, middelgroot en 
kleiner (uitgaande van alle zes typen 
Nobelprijzen per miljoen inwoners) - 
dan neemt Nederland in de groep mid-
delgrote landen de eerste plaats in, ge-
volgd door België.

Michaël W.J. van den Brink

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

strekt door de Nobel Foundation
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Het geheim van leefstijlgeneeskunde
Hieronder volgt een interview van Ben 
Droste met Dr. Yvo Sijpkens, internist 
bij het HMC. Beiden zijn  lid van het 
Comité Park Bronovo. Yvo houdt zijn 
poliklinische praktijk op de locaties 
Bronovo, Westeinde en Wassenaar. De 
afgelopen jaren heeft hij zich als speci-
alist meer toegelegd op leefstijl. 

Jouw aandacht voor een gezonde leef-
stijl klinkt als een open deur. Waarom 
is er nog sprake van terughoudendheid 
in de medische wereld?
Dit komt wellicht voort uit de geweldige 
ontwikkeling en het succes van de ge-
neeskunde in de laatste honderd jaar. 
Denk hierbij aan de antibiotica voor de 
bestrijding van acute infectieziekten en 
interventies, zoals stentplaatsing bij een 
hartinfarct. Voor vrijwel alle chronische 
ziekten zijn er geneesmiddelen die op 
zich goed werken en veel gebruikt wor-
den. We zijn gewend geraakt aan het 
feit dat voor alles een pil geslikt kan 
worden. Patiënten verwachten het en 
dokters hebben dit zo geleerd. We stu-
deerden letterlijk medicijnen en niet zo 
zeer geneeskunde. 

Kun je iets meer vertellen over de chro-
nische ziekten waar jouw patiënten 
mee te maken hebben? 
Ik zie mensen met een moeilijk te behan-
delen hoge bloeddruk, diabetes en nier-
schade. Zij hebben een hoger risico op 
hart- en vaatziekten en dementie. Velen 
hebben nog het idee dat ziekten vooral 
het gevolg zijn van aanleg, veroudering 
of botte pech. Het is echter vooral de on-
gezonde leefstijl die aan de basis staat 
van deze ziekten.

Wat zijn de kenmerken van leefstijl-
geneeskunde?
Dat begint met  het voortschrijdende in-
zicht dat de genoemde aandoeningen 
voortkomen uit de veranderingen in 
voeding, levenswijze en omgeving in de 
laatste vijftig jaar. Het hangt allemaal 
met elkaar samen. Naast luchtvervui-
ling (fijnstof), bodem en gewas-onge-
zondheid (bestrijdingsmiddelen), zit-
tend binnenleven, slaaptekort en stress 
hebben we ook nog eens meer eetmo-
menten met bewerkte voeding. Het is 
het perfide scenario voor metabole on-

gezondheid dat weer een risico geeft 
voor infectieziekten en complicaties 
daarvan, zoals bij corona.

Kan je dan hoge bloeddruk, overge-
wicht en diabetes voorkomen, maar er 
ook van herstellen?
Dat klopt. Leefstijlverbetering moet ge-
zien worden als één van de belangrijkste 
interventies. Het moet wel op de juiste 
en voor de individu geschikte manier ge-
beuren. Ik zie succesvolle doorbraken bij 
een leefstijlverbetering over de hele 
linie, waarbij de familie meedoet. Bij de 
één lukt dat op eigen kracht, een ander 
heeft baat bij een Facebookgroep of in-
dividuele coaching door een ervaren 
diëtiste.

Voorkomen is altijd beter dan je leven 
lang medicijnen slikken. Doemt hier 
een toekomstbeeld op van het verdwij-
nen van chronische aandoeningen en 
overbodigheid van medicijnen?
Als we en masse over zouden stappen op 
echte voeding zonder een overmaat aan 
suiker, zetmeel en bewerkte zaadoliën, 
neemt de honger en daarmee het aantal 
eetmomenten af. Dit leidt tot meer ener-
gie en minder pijn en ongemak waar-
door mensen weer zin hebben in een 
wandeling en beter gaan slapen. Hier-
mee kunnen gewicht, bloeddruk en 
bloedsuiker verbeteren waardoor min-
der medicijnen en supplementen nodig 
zijn. We moeten opnieuw wennen aan 
de gedachte dat we oud kunnen worden 
zonder chronische ziekten en met een 
goede vitaliteit.

Klinkt dat niet erg utopisch?
In zeker zin wel. De omgeving zal wel 
mee moeten veranderen om gezonde 
keuzes te maken. Vooral verbeteringen 
in landbouwtechnieken en veeteelt zijn 
nodig om de kwaliteit van gewassen en 
vlees te garanderen. Corona kun je zien 
als een wake-upcall. Het is niet normaal 
dat we zo gebukt gaan onder een lastig 
virus en afhankelijk zijn van buitenkant-
maatregelen, zoals mondkapjes. Als we 
beter investeren in onze biologische re-
serves, kan snel het vertrouwen toene-
men in het eigen lichaam met een prach-
tig zelfherstellend vermogen.

Yvo, dit klinkt allemaal te mooi om 
waar te zijn! Hebben we nog wel een 
gezondheidscentrum op het Brono-
voterrein nodig?
Vanaf 2008 heb ik met veel plezier en 
teamgevoel gewerkt in het Bronovo 
Ziekenhuis. Om verschillende redenen 
was een fusie onontkoombaar. HMC 
doet haar uiterste best om aan elke pa-
tiënt goede zorg te bieden maar er zijn 
grenzen, zoals de coronacrisis laat zien. 
Gezien de groei en de vergrijzing van de 
Haagse bevolking is het noodzakelijk 
om met leefstijlgeneeskunde meer aan 
preventie te doen om een overbelast en 
duur zorgsysteem het hoofd te bieden. 
Een innovatief gezondheidscentrum aan 
de Bronovolaan zou geweldig zijn om 
met specialisten en huisartsen aan dit 
proces leiding en inhoud te geven.

Ben Droste

Yvo Sijpkens
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De buitenplaats Oostduin samen met 
Arendsdorp vormt het hart van het 
Benoordenhout. Al vanaf de zestiende 
eeuw waren deze buitenplaatsen er. De 
laatste particuliere bewoners waren de 
Van Bylandts. In 1947 kwam het buiten 
in handen van de Stichting Oostduin. In 
1958 werd het overgrote deel van de 
buitenplaats in kosteloos onderhoud 
overgedragen aan de gemeente Den 
Haag, tot 2055.

Er bestaat uitvoerige documentatie van 
de historische buitenplaats, van wisse-
ling van eigenaren, transformatie van 
formeel naar landschappelijk, uitbrei-
dingen en verfraaiingen. De buiten-
plaats is beschermd stadsgezicht, delen 
ervan zijn rijksmonument en aangewe-
zen tot respectievelijk beschermd stads-
gezicht en rijksmonument.

Een kostbaarder erfgoed kon onze wijk 
nauwelijks treffen. Het is een gebied van 
hoge historische waarde, waarmee met 
respect moet worden omgegaan. Het is 
een groot voorrecht dat de buitenplaats 
voor het publiek is vrijgegeven. Men kan 
er heerlijk wandelen in de natuur, een 
oase van rust. De toevoeging van een 
speelplaats is alleszins aanvaardbaar en 
ligt redelijk verscholen, zodat de bele-
vingswaarde van de buitenplaats niet 
wezenlijk wordt verstoord.

Het is iets anders als er plannen tot de 
aanleg van een zogenaamde ‘pluktuin’ 
zouden worden gerealiseerd. Over dit 
plan bestaan hardnekkige geruchten 
waarvan het niet lukt te achterhalen hoe 
serieus dat is. De initiatiefnemers, maar 
ook de gemeente zijn daarover zwijg-
zaam, al sijpelt er wel iets van door.

Oriëntatie over pluktuinen leert dat ze 
veel ruimte vergen, onderhoudsinten-
sief zijn en, alleen al door de functie 
met – stel je voor – commerciële bedoe-
lingen, een breed publiek aantrekken. 
De aanleg daarvan zou een grote en on-
voorziene ingreep betekenen in de bui-
tenplaats. En wie is nu verantwoorde-
lijk? Hoe gaat het met de bescherming 
tegen vandalisme? Past zo’n pluktuin in 
een historische buitenplaats als deze? 
Wie bepaalt de behoefte aan een ‘pluk-

tuin’? Het onderhoud van de buiten-
plaats is nu al zo bedroevend door ge-
brek aan voldoende bekwaam personeel 
en budget. Een pluktuin in historisch 
Oostduin-Arendsdorp past hier niet en 
hoort hier niet.

Joost S.H. Gieskes
Tuinhistorisch onderzoeker 
en publicist

Portret van Marie Alexandrine Otheline 
Caroline van Bylandt (1874-1968)

Een ‘pluktuin’ in buitenplaats Oostduin?
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Bij het dagelijkse corona-ommetje kij-
ken we deze keer naar opschriften op 
gebouwen. In onze wijk staan gebou-
wen die al vanaf hun bouwtijd een 
bordje dragen met hun naam erop. Het 
merendeel van deze gebouwen zijn 
‘woonhotels’, appartementengebouwen 
met veel gemeenschappelijke voorzie-
ningen, zoals een restaurant, een bil-
jartkamer, vuilstortkokers, een wasse-
rij, een lift en een huismeester. Vooral 
in Den Haag staan dit soort woonhotels, 
bedoeld voor welgestelde verlofgan-
gers uit Nederlands-Indië. Zij waren in 
Indië gewend geraakt aan comfort en 
veel personeel. Vanaf 1920 werden 
deze woonhotels gebouwd in navolging 
van zulke complexen in Amerika. Dat 
was juist de tijd dat onze wijk in ont-
wikkeling was; daardoor staan er in 
onze wijk relatief veel van deze woon-
hotels. Voor de bouw hiervan werden 
architecten van naam aangetrokken en 
de uitvoering was zeer luxe en van alle 
moderne snufjes voorzien. Deze gebou-
wen zijn dan ook allemaal aangewezen 
als monument.

Veel wooncomplexen uit de jaren ‘20 
en’30 hebben een ‘torentje’ of een 
hoger deel: daarin bevond zich een wa-
terreservoir dat ervoor zorgde dat de 
appartementen op de hogere verdie-
pingen genoeg waterdruk hadden.

Voor de bewoners was het handig als 
het complex een naam had. Op som-
mige woonhotels staat nog steeds het 
originele naambord. De letters zijn 
vormgegeven in een stijl die past bij het 
gebouw en aangebracht op een goed 
zichtbare plaats boven de hoofdingang. 
Kijk maar bij:  Huize Boschzicht,  Arends-
burg, Duinwijck en Nirwana. 

Huize Boschzicht
Hoek Benoordenhoutseweg - 
Neuhuyskade
Huize Boschzicht was het eerste woon-
hotel van Nederland. Het is gebouwd in 
de stijl van de Nieuwe Haagse School 
tussen 1918 en 1920, naar een ontwerp 
van de architecten W. Verschoor en C. 
Rutten. Het gebouw heeft een luxe en-

tree en trappenhuis met beeldjes van 
Altorf en glas-in-loodramen die worden 
toegeschreven aan Van Doesburg. De 
naambordjes boven beide ingangen in 
de oorspronkelijke letters zijn minder 
luxe vormgegeven.

Arendsburg 
Wassenaarseweg 102-154
Arendsburg is ook ontworpen door W. 
Verschoor in een strakkere variant van 
de Nieuwe Haagse Schoolstijl in 1925. 
De letters Arendsburg zijn uitgevoerd 
in koper in het metselwerk  boven de 
ingang.

Duinwijck
Hoek Van Alkemadelaan  - 
Ruychrocklaan
Duinwyck dateert uit 1929-1932 en is 
ontworpen door L.M. van den Berg en 
J.J. Groenema, eveneens in de stijl van 
de Nieuwe Haagse School. Het is met 
68 appartementen een voor die tijd 
zeer groot en luxueus uitgevoerd 
wooncomplex. Het had veel centrale 
voorzieningen, zoals een café-restau-
rant met ontvangstsalons, een leeszaal, 
een wasserij, een winkel en garages 
met autoservice. De centrale verwar-
mingsinstallatie was in een afzonder-

Kijk, in onze wijk!
Opschriften op gebouwen
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lijk gebouw op de binnenhof onderge-
bracht. De naam boven de ingang aan 
de Van Alkemadelaan heeft ook een 
toen modern snufje: in de letters zit 
verlichting.

Nirwana
Hoek Benoordenhoutseweg - 
Van Alkemadelaan (Willem Witsenplein)
Nirwana is ontworpen en gebouwd door 
Jan Duiker en Jan Gerko Wiebenga in 
1926 -1929 in de stijl van de Nieuwe 
Zakelijkheid. Het ontwerp omvatte tien 
woontorens van vijf meter hoog, maar 

de gemeente stond dat niet toe. Uitein-
delijk is alleen Nirwana gebouwd, in een 
hoogte van 25 meter, 5 bouwlagen en 
een penthouse op het dak. Daarmee was 
het destijds het hoogste gebouw van ge-
wapend beton in Nederland. Doordat de 
muren geen dragende functie meer heb-
ben, konden de ramen en de uitstekende 
balkons groter worden dan gebruikelijk 
en waren de woningen flexibel in te 
delen. Het kleine gebouwtje naast de flat 
was oorspronkelijk bedoeld als garage, 
voor een dure Amerikaanse auto van 
een van de bewoners. De rode letters 

Nirwana boven de ingangspartij laten de 
stijl goed zien.

Cultura
Wassenaarseweg 20
Het mooiste naambord in onze wijk 
staat niet op een woonhotel, maar op 
een kantoorgebouw. Ook dat was een 
nieuw type gebouw rond 1920. Kan-
toorgebouw ‘Cultura’ is gebouwd in 
1920-1921 naar ontwerp van de archi-
tecten A. (Dolf) Broese van Groenou en 
Samuel de Clercq. Zij kregen van Dolfs’ 
vader, Wolter (1842-1924), de op-
dracht om een kantoorpand te bouwen 
voor de directies van de cultuurmaat-
schappijen van de familie. Deze maat-
schappijen hielden zich bezig met het 
verbouwen van rietsuiker in Indië, 
waaraan de familie een fortuin had ver-
diend. Het ontwerp is beïnvloed door 
de Amsterdamse School en de interna-
tionale Art Deco. Het gebouw is, zoals 
te lezen is op een gevelsteen, op 4 au-
gustus 1921 voltooid. ‘Cultura’ dankt 
zijn naam aan de cultuurmaatschap-
pijen;  in de versieringen van de letters 
is de band met Indië te zien.

Christine van Marle
Foto’s 070fotograaf.nl
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Familiebedrijven
Van Nierop sfeer en verlichting, bijna 90 jaar 
een begrip in het Benoordenhout
Als ik binnenkom bij Van Nierop in de 
Johannes Bildersstraat 71, niet te mis-
sen door een mand met fleurige kunst-
bloemen die buiten staat, is het nog re-
delijk rustig. Iedereen heeft even tijd 
zijn eigen ‘ding’ te doen. Sonja, één van 
de medewerkers, is bezig met het sty-
len van een ronde tafel. Dat is in de loop 
der jaren haar specialiteit geworden. 
Samen met Annemarie werkt zij al 
meer dan twintig jaar in het team van 
de familie Van Nierop. Voor Melisse van 
Nierop was dit een vertrouwd gevoel 
toen zij elf jaar geleden in de zaak bij 
haar vader kwam werken, omdat deze 
zijn werkzaamheden wilde afbouwen. 
Peter, een andere medewerker, is intus-
sen bezig een nieuwe kroonluchter op 
te hangen. Er worden spullen afgele-
verd, kortom: iedereen is druk bezig. Ik 
vind Melisse van Nierop achter in de 
winkel en zij heeft wel even tijd. ‘Laten 
we maar een plekje in de winkel zoe-
ken, ik maak wel twee stoeltjes vrij.’ Dat 
was een optimistische gedachte, want 
binnen tien minuten staat de winkel vol 
met Benoordenhoutse dames, die rond 
willen neuzen tussen de fraai gedeco-
reerde tafels en kastjes. Je zou hier zo 
een halve dag kunnen doorbrengen…

Hoe het begon
In mijn herinnering heette de winkel 
vroeger Seipgens, dus vraag ik Melisse 
naar de geschiedenis van dit familiebe-
drijf. Opa Seipgens, sinds 1931 werk-
zaam in de elektrotechniek, richt net 
na de oorlog  ‘Electrotechnisch Bureau 
Seipgens’ op in het pand dat hij koopt 
aan de Johannes Bildersstraat. Als 
Roeland van Nierop in de zaak komt, 
verandert de winkel in Seipgens Van 
Nierop. Het assortiment wordt uitge-
breid met antiek en als daar ook nog ca-
deauartikelen bijkomen, wordt het 
pand ernaast gekocht en doorgebroken. 
Boven de winkel wordt tevens een re-
paratieafdeling ingericht. Oma Seipgens 
is trouwens de  grondlegster van de 
handgemaakte lampenkappen. Ook nu 
worden deze met de hand gemaakt in 
het atelier achter in de winkel, onder 

andere door Klaartje van Nierop, een 
tante van Melisse. Vader Roeland werkt 
nog regelmatig mee achter de scher-
men. Melisse zelf is van alle markten 
thuis. De samenwerking met haar vader 
verliep van het begin af aan goed. ‘Kijk 
jij maar wat je er zelf van vindt’, zei hij. 

Ook kunnen ze samen goed brainstor-
men. ‘Toen ik bij mijn vader ging wer-
ken, was ik net bevallen van mijn doch-
ter. Het kwam dus heel goed uit dat ik 
in het begin minder kon werken en 
later steeds meer.’ Voor Roeland was dit 
een prima periode om af te bouwen. 

Huiselijke sfeer
Ik kijk mijn ogen uit en vraag mij af hoe 
al deze lampen, cadeauartikelen, zijden 
bloemen, kristal, zilver en antieke meu-
beltjes door Melisse uitgezocht worden. 
‘Ik heb heel veel verschillende leveran-
ciers en groothandels waar ik naartoe 
ga om zelf dingen uit te kiezen, zoals de 
blauw-witte potten waar wij lampen-
voeten van maken. De afgelopen jaren 
ben ik meer met vaste merken gaan 
werken en bestel ik steeds meer via 
webshops bij mijn leveranciers.’ Melisse 
is duidelijk een ervaren onderneemster, 
die weet wat haar klanten mooi vinden 
en die in haar winkel een huiselijke 
sfeer weet te scheppen. 

Maar, ze moet weer aan het werk: er 
wordt veel advies gevraagd en ze wil 
graag aandacht aan haar klanten geven, 
die zich tussen ons door een weg pro-
beren te banen naar de kassa. 

Barbara Verloop

De overgrootvader van Melisse 
had ook al een lampenwinkel
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Er stond een grote foto van twee 
blinkende Stolpersteine in het vo-
rige wijkblad. Mijn grootouders! Ik 
heb ze weliswaar nooit gekend, 
maar toch… Hun verhaal en dat van 
hun drie kinderen, waarvan de oud-
ste, Jobje, mijn moeder was, is mij 
met de paplepel ingegoten.

Caroline Edersheim en Marinus Simons 
trouwden op 23 januari 1919 en gin-
gen wonen aan de Jozef Israëlslaan 55. 
Carolines wieg stond op Plein nummer 
20, waar nu restaurant ‘De Haagsche 
Kluis’ is gevestigd. Het is vernoemd 
naar de kluis in de kelder van het huis, 
want op de begane grond zetelde des-
tijds de bankiersfirma van de vader 
van Caroline, Eliezer Edersheim.  Op de 
etage erboven woonde het gezin en in 
de tuin stond de (nog bestaande) privé-
synagoge. Als je nu bij het restaurant 
binnengaat, zie je meteen aan je linker-
hand ‘de eerste steen, gelegd door 
Caroline Edersheim in 1904.’ 

Marinus Simons was de zoon van David 
Simons, een niet onbekende hoogle-
raar in het strafrecht.  Marinus was de 
directeur van ESVEHA, een fabriek in 
papierwaren. Mijn grootouders kwa-
men beiden uit een niet-traditioneel 
joods gezin, maar Marinus was van 
jongs af een bevlogen zionist.

Geen vuiltje aan de lucht
Tot eind jaren dertig was er geen vuiltje 
aan de lucht. Mijn grootouders en hun 
drie dochters leidden een comfortabel 
leven met een auto voor de deur, een 
kinderjuffrouw en regelmatig een reisje 
naar Zwitserland. Ze namen een joodse 
vluchtelinge uit Wenen op in het gezin; 
daar was de ellende voor de joden allang 
aan de gang, maar ‘ach in Nederland zou 
het wel loslopen,’ dachten zij.

Eli, mijn overgrootvader, vluchtte al in 
1939 naar Engeland.  Hij voorzag de 
ellende wel degelijk en wilde het gezin 
van zijn dochter meenemen, maar mijn 
grootvader wilde niet teren op de zak 
van zijn schoonvader. Op 15 mei 1940 
hebben mijn grootouders, samen met 

een andere familie, vergeefs gepro-
beerd met een vissersboot vanuit 
Scheveningen de oversteek naar Enge-
land te maken. In het najaar van 1940 
zetten de Duitsers mijn grootvader al 
uit zijn functie in de fabriek. Mijn 
grootvader betaalde een flink bedrag 
om het gezin op de zogenaamde 
Weinreb-lijst te laten plaatsen in de 
hoop deportatie uit te stellen. Ook 
stonden zij op de zogenaamde Barne-
veldlijst. Uiteindelijk vond hij het gê-
nant om op twee lijsten een plek in te 
nemen en heeft daarom het gezin weer 
van de Barneveldlijst laten afhalen. 
Achteraf een verkeerde beslissing, 
want de Weinreblijst bleek louter een 
verzinsel, terwijl de Barneveldlijst wel 
degelijk bescherming heeft geboden 
aan veel joden.

Philips-Kommando 
In april 1943 kwam er een oproep voor 
hun dochters om zich in concentratie-
kamp Vught te melden.  Daar gaven zij 
gehoor aan. Mijn grootouders hadden 
weliswaar geld geleend om onder te 
kunnen duiken en ook hadden zij vijf 
valse persoonsbewijzen in huis, maar 
mijn grootvader vreesde de conse-
quenties van onderduiken meer dan de 

gevolgen van de kampen. Daarom liet 
hij zijn drie dochters gaan. Hijzelf en 
zijn vrouw hadden voorlopig uitstel 
gekregen. 

De drie zusjes, Job, Hannie en Tin, moch-
ten in de Philips-werkplaats van Kamp 
Vught werken en kwamen zo onder de 
vleugels van het ‘Philips-Kommando’. 
Dat had mijn grootvader kunnen rege-
len.  Helaas kreeg mijn moeder rood-
vonk, dus kon zij daar niet werken. 
Hannie en Tin zijn van kamp Vught naar 
Westerbork gebracht en vandaar door 
naar Auschwitz gedeporteerd, nog 
steeds onder bescherming van het 
Philips-Kommando. Hierdoor zijn zij in 
Auschwitz aan vergassing ontkomen. Zij 
hebben kamp Auschwitz en vele ontbe-
ringen doorstaan, voordat zij uiteinde-
lijk eind april 1945 uitgemergeld en 
doodziek via Denemarken naar Zweden 
zijn vervoerd. Daar hebben ze lang in het 
ziekenhuis gelegen om te genezen van 
geelzucht en schurft en om aan te 
sterken.

Ontsnapping
Jobje, mijn moeder, kwam terecht in 
Kamp Westerbork. Iedere keer dat zij 
daar de veewagens, volgestouwd met 

Benoordenhout en de Tweede Wereldoorlog
Het verhaal achter de Stolpersteine

De drie meisjes Simons in 1936
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veel te veel mensen, zag vertrekken, 
wist zij dat zij daar niet bij wilde horen. 
Zij vermoedde, in tegenstelling tot haar 
vader, dat dit weinig goeds betekende. 
‘Werken betekende uitstel van depor-
tatie’, vertelde zij ons later – en geluk-
kig mocht zij werken. Samen met elf 
andere meisjes ging zij iedere ochtend 
vroeg onder bewaking naar het station 
in Assen en vandaar met de trein naar 
Meppel. Daar liepen zij dan, zonder be-
waking, naar een wasserij, eigendom 
van NSB’ers, waar ze de hele dag hard 
moesten werken. 

Al vanaf het begin liep mijn moeder met 
het idee rond om te ontsnappen. Haar 
ouders woonden op dat moment nog 
thuis. De kinderjuffrouw, Jusse geheten, 
kwam regelmatig naar het station in 
Assen om een babbeltje te maken en een 
pakketje met lekkers aan mijn moeder 
te geven. Op enig moment heeft mijn 
moeder haar een brief meegegeven voor 
haar ouders met het verzoek een vals 
persoonsbewijs te regelen en driehon-
derd gulden, zodat zij zou kunnen on-
derduiken. Op 23 augustus 1943, mijn 
moeders verjaardag, stond Jusse op het 
perron met een grote verjaarstaart met 
daarin de spullen verborgen waar mijn 
moeder om had gevraagd. Samen met 
een vriendin heeft zij de ontsnapping 
nauwgezet voorbereid. Af en toe gingen 
zij in de trein op weg naar Meppel in een 
andere coupé zitten dan hun tien ‘colle-
ga’s’ en riepen dan daarna ‘oh het was zo 
druk in de trein, we zijn jullie kwijtge-
raakt’, zodat er niet onmiddellijk argwaan 
zou ontstaan als ze daadwerkelijk zou-
den verdwijnen. Op 11 september was 
het zover. Op het perron In Assen zijn ze 
de wc in gerend, rukten de ster van hun 
jas en namen, na één trein voorbij te heb-
ben laten gaan, de volgende trein richting 
Zwolle.

Onderduik
De rest van de oorlog heeft mijn moeder, 
na enige omzwervingen, ondergedoken 
gezeten boven de kantoorboekhan-
del van een niet-joodse tante, weduwe 
van een oom, in de P.C Hooftstraat in 
Amsterdam. Zij zat daar samen met 
drie andere onderduikers en de drie 
kinderen van deze tante. ‘Het was daar 
een reuze gezellige boel’, vertelde zij ons 
later.  

Het verdriet kwam pas bij de bevrijding 
toen ze zich realiseerde dat ze waar-
schijnlijk als enige was overgebleven 
van het gezin. Dat bleek uiteindelijk 
maar deels waar te zijn, ook haar twee 
jongere zusters hadden de oorlog over-
leefd. Mijn moeder heeft haar hele leven 
een schuldgevoel gehouden over het feit 
dat zij haar ouders niet heeft kunnen 
overtuigen om toch onder te duiken.

Mijn grootouders zijn op 29 september 
1943 in Kamp Westerbork aangeko-
men, vanwaar zij op 15 februari 1944 
naar Bergen-Belsen zijn gedeporteerd.  
Daar zijn zij respectievelijk op 7 en 14 
februari 1945 door honger en uitput-
ting gestorven, drie maanden voor de 
bevrijding.

Noor van den Bergh

Caroline en Marinus op huwelijksreis in Venetië, 1921
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EXPERIENCE THE 
DIFFERENCE 
ENJOY THE RESULTS

Wassenaarseweg 31  
2596 CE Den Haag  

Telefoon +31 (0)70 3 249 249

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

Sophie Jonkers - 
Leembruggen

Peter de Mos

K O O P  E N  V E R K O O P    I    H U U R  E N  V E R H U U R    I    B E H E E R  E N  ( N W W I )  TA X AT I E S

Barbara van Kampen Taco Risselada
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Uitgelicht
Zoals beloofd dit keer een tekst over 
een prachtige nieuwe kleurrijke ten-
toonstelling in het Kunstmuseum. In de 
afgelopen maanden zijn er bovendien 
alweer meerdere boeken verschenen. 

Mode in Kleur is de titel van de tentoon-
stelling –  de kleuren spatten je tege-
moet. Zij laat zien hoe kleding van vroe-
ger en de mode van nu momenten van 
hoop kunnen bieden. Kleuren staan 
symbool voor moed, trots, dankbaar-
heid, rouw, optimisme enzovoort. 
Kleuren zeggen ons iets. Zo is zwart on-
tegenzeggelijk de kleur van de rouw, 
maar ook van de ‘little black dress’ van 
Coco Chanel. Zalen vol aan japonnen, 
jumpsuits, lange of korte rokken en 
meer stukken die allemaal uit de eigen 
collectie komen, vormen het toneel van 
deze tentoonstelling. Alle grote mode-
ontwerpers komen langs (bijvoorbeeld 
Valentino, Iris van Herpen en Elsa 
Schiaparelli), maar ook bijvoorbeeld 
Christopher John Rogers, een heden-
daagse ontwerper die vooral in unikleu-
ren de man of vrouw kleedt. Tijdens de 
opening van deze tentoonstelling leerde 
ik dat Tommy Hagen haarstukken voor 
de poppen had gemaakt. Eerlijk gezegd 
was mij dat nooit echt opgevallen. Nu je 
dat weet, zie je hoe bijzonder het is. 
Maarten Spruyt maakte van elke zaal 
een belevenis. Het was niet een kwestie 
van alleen maar poppen met de meest 
mooie creaties neerzetten: de uitdaging 
was vooral ook om een samenhangend 
geheel te maken. Zo kun je je als toe-
schouwer onderdompelen in deze zee 
van kleur. Bij de tentoonstelling is een 
kunstkaartenboek verschenen; kaarten 
om te versturen, in te lijsten of gewoon 
steeds weer naar te kijken. 

Kunstmuseum, te zien tot en met 28 fe-
bruari 2021, via de website entreetic-
kets reserveren. 

Op de koffie bij Theo Bollerman kreeg 
ik deze gedichtenbundel in de handen 
gedrukt. Dit jaar organiseerde de R.G. 
Ruijs Stichting het poëzieproject 
‘Haags Verleden in Gedichten’. Hage-
naars en Hagenezen uit alle lagen van 
de bevolking werden uitgedaagd een 
gedicht te schrijven over een persoon-

lijke of algemene Haagse gebeurtenis, 
ervaring of voorval. Kunstenaar Frans 
de Leef dichtte over de Haagse koffie-
tent, verder gaat het over onder andere 
het Smidswater, de Pasar Malam Besar, 
de marathon, het Kurhaus en het Toer-
nooiveld. 

Haags Verleden in gedichten, Uitgever Consider 
it Done, in samenwerking met R.G. Ruijs 
Stichting, 2020, ISBN 978-90-79442-08-9, € 10.

De Geschiedkundige Vereniging Die 
Haghe bestaat 130 jaar en dus werd 
een mooi lustrumboek geschreven. De 
ondertitel, ‘Wat in Den Haag verdween 
voor de aanleg van de Atlantikwall 
1942-1944’, zegt genoeg. In onze wijk 
liep de Atlantikwall langs de Raamweg 
(een stuk van deze muur is nog te zien 
op de hoek met de ’t Hoenstraat). Het 
tracé werd met een tankgracht voort-

Christopher John Rogers, ensemble, zijde, najaar 
2020. Foto: Hollandse Hoogte/DiaDipasupil/

AFP/ANP

Valentino, haute couture najaar 2018, Foto: Hollandse Hoogte
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+  Ook mogelijkheden voor echtparen  
+  Veel persoonlijke aandacht 
+  Nette wijk 
+  Goed bereikbaar met ov en auto 
+  Rondom gratis parkeergelegenheid

In de kleinschalige Haagse woonzorgcentra
Aelbrecht van Beijeren (Benoordenhout) en 
Oldeslo (Duttendel) kunnen ouderen heerlijk 
ruim wonen en genieten van uitstekende zorg 
op maat.
En de maaltijden? Die worden bij ons 
nog dagelijks vers bereid.

Meer weten?
Bezoek oldael.nl of bel voor 
een rondleiding met onze 
cliëntadviseur op: 06 46 34 14 91.

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

Gratis clinic 
Martin Verkerk!*

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

+ dinercheque! 

makelaars & taxateurs

uw huis, onze zorg!

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

Bezuidenhoutseweg 110A 
2594 AZ, Den Haag

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

telefoon 06 37 27 57 77
www.susannesluytermanvanloo.nl

usanne Sluyterman van Loo
                          Uitvaartbegeleiding
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Van de kaart  
geveegd
Wat in Den Haag verdween  
voor de aanleg van de Atlantikwall  
1942-1944

gezet via het Haagse Bos en Clin-
gendael en dan rechtdoor naar de dui-
nen. Veel foto’s, uitsneden van platte-
gronden én een wandelkaart, de 
‘Herinneringsroute Atlantikwall Den 
Haag’ complementeren dit boek. 

Van de kaart geveegd, Uitgave Geschiedkundige 
Vereniging Die Haghe/De Nieuwe Haagsche, 
2020, ISBN  978-94-6010-100-7, € 19,95.

Via een persbericht hoor je nog eens 
iets. Dit keer was dat over een nieuw 
boek van Hans van der Gaarden, Man 
van Taal. In deze uitgave van museum 
Beelden aan Zee staan 21 blogs die 
Hans in de afgelopen 7 jaar heeft ge-
schreven. Onderwerpen bij hem zijn 
bijvoorbeeld de strijdlustige Nana’s 
van Niki de Saint Phalle en de poëti-
sche sculpturen van Hans Arp. Met te-
keningen van Peter Oosterhout.

Tot de verbeelding, Uitgave museum Beelden 
aan Zee, 2020, ISBN 978 9076 028347, € 15.

Willemien de Vlieger-Moll
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Oudere lezers herinneren zich Toon 
Hermans conference ‘Auditie’ waarin 
een beginnend goochelaar zich aan een 
jury presenteert. Op het moment su-
prême komt hij erachter dat de duif die 
hij tevoorschijn wil toveren, dood is. 
De gelaten, treurige manier waarop hij 
opkeek en ‘duif is dood’ zei, bezorgde 
heel Nederland in 1966 de slappe 
lach… Andere tijden. 

Wijkgenoot en vogelvriend Dick Sij-
mons sprak bijna zestig jaar later de-
zelfde woorden: ‘Duif is dood’. Hij 
woont vlak bij Arendsdorp-Oostduin, 
twee aan elkaar grenzende, voormalige 
buitenplaatsen. Inmiddels zijn ze om-
singeld door de stad. Van de oorspron-
kelijke gebouwen is, op het fraaie thee-
koepeltje en de monumentale entree 
aan de Wassenaarseweg na, weinig 
meer over. ‘Huize Oostduin’ sneuvelde 
in de Tweede Wereldoorlog. Wat res-
teert, is een fraai en vogelrijk wandel-
park met vijvers, singels, hoge eiken en 
beuken. Ik zag er afgelopen augustus 
zelfs de ijsvogel. En dat midden in onze 
woonwijk… 

Kabaal 
Op een vredige zondagmorgen in sep-
tember werd Dick verrast door een 
flink kabaal in zijn achtertuin. Met zijn 
telefoon legde hij vast hoe een havik 
zich tegoed deed aan een geslagen duif. 
Haviken zijn erg territoriaal, ze blijven 
wonen waar ze zich ooit vestigden. Het 
nestbos is hun domein en ze dulden er 
geen indringers. Haviken hanteren het 
beginsel ‘eigen jongen eerst. Al het an-
dere jonge spul is voedsel.’ Concu-
rrenten worden dan ook fel bestreden 
en zelfs de jonkies van soortgeno-
ten zijn niet veilig. 

Tot de dood ons scheidt…
Waar in de mensenwereld ongeveer 
vier van elke tien huwelijken in een 
echtscheiding eindigt, blijven haviken 
elkaar trouw. Bioloog Gerard Müskens 
doet in het oosten van ons land al zo’n 
vijftig jaar onderzoek naar haviken. Hij 
heeft bij 2.000 broedgevallen van zo’n 
400 verschillende vrouwtjes maar één 

keer een échte echtscheiding kunnen 
vaststellen. Het betreffende vrouwtje 
werd broedend aangetroffen in het ter-
ritorium van een eerdere buurvrouw… 
Honi soit qui mal y pense. Hertrouwen, 
als één van beide partners sneuvelt, 
kom wel voor, maar scheiden bij het 
leven laten ze aan de mensen over. 

Drieste jagers
Als haviken hun eerste, meest gevaar-
lijke levensjaar doorkomen, kunnen ze 
een jaar of twintig worden. Vrouwtjes 
brengen maar liefst vijftien jaar lang 
broedsels groot. Het zijn krachtige, 
sierlijke roofvogels. Ze zijn ongeveer 
50 centimeter groot en de spanwijdte 
ligt tussen de 98 en 120 centimeter. 
Het vrouwtje is flink groter dan het 
mannetje. Ze zijn bruin van boven en 
licht van onder. De wenkbrauwstreep 
is opvallend. Hun poten zijn geel. 
Kenmerkend zijn hun specialismen: ze 
vliegen snel, zijn behendig en kunnen 
zelfs in een dicht bos bliksemsnel ma-
noeuvreren. Duiven, kraaien, konijnen 
en eekhoorns vormen het merendeel 
van de prooien. Ze zijn stoutmoedig: 
een prooi even groot zoals zijzelf gaan 
ze niet uit de weg. Het haviksvrouwtje 

kan zelfs vogels van het formaat gans 
of een marter slaan. 

De aantallen zijn in de jaren na de oor-
log door vervolging en vergiftiging 
door de mens, het verdwijnen van 
oude, hoge bomen en de toestand van 
het milieu, sterk achteruitgegaan. Na 
het verbod op een aantal pesticiden in 
de landbouw, neemt hun aantal vanaf 
ongeveer 1970 gestadig toe. Ook in de 
steden zien we ze steeds vaker. Het 
aantal broedparen ligt tussen de 2.000 
en 2.300. Per nest zijn er drie à vier 
jongen en de havik broedt eenmaal per 
jaar. ‘Onze’ haviken blijven doorgaans 
in Nederland, zeker nu de winters 
zachter worden. Als de kou de soort te 
bar wordt in Scandinavië, zakken ze af 
naar het zuiden. Dan telt SOVON maar 
zo tussen de 5.000 en 7.500 overwinte-
raars en/of doortrekkers. 

Het gevaarlijkste dier op aarde… 
De mens is zonder twijfel het gevaar-
lijkste dier op aarde. Zie de toestand in 
de wereld en van de natuur. De slechte 
reputatie van roofvogels is dan ook 
kortzichtige onzin. Gelukkig is er een 
kentering in ons bewustzijn en gedrag, 

Buurtvogels
Duif is dood… 

Havik
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maar roofvogelvervolging komt nog 
steeds voor. Sympathisanten van de 
jacht maken zich helaas nog steeds 
schuldig aan het schieten op roofvogels 
om over vergiftiging en het met hagel 
doorzeven van de nesten maar te zwij-
gen. Roofvogels en de mens, het is al 
eeuwen een moeizame relatie. 

Rituelen en bijgeloof
Ik noem, om niet al te somber af te slui-
ten, een paar oude gebruiken. In vroe-
ger tijden zetten pluimveehouders een 
gepoetste, koperen ketel op hun hoofd 
om roofvogels af te schrikken. Op 
Goede Vrijdag lieten boeren hun kippen 
door een hoepel lopen om ze zo tegen 
aanvallen van de havik te beschermen. 
Een andere traditie, ook al met Pasen, is 
dat van de feestmaaltijd iets op het erf 
wordt uitgestrooid onder het zingen 
van het volgende schone lied: ‘Havik, 

havik, hier geef ik je je Paaslam, dus 
vreet niet mijn kippen op.’ 

Edele snelvlieger van de kippen 
De oudere Latijnse naam was Accipiter 
gentilis gallinarum wat iets als ‘edele 
snelvlieger van de kippen’ betekent. Nu 
heten ze Accipiter gentiles, vraag een 
hbs’er niet waarom gallinarum er is afge-
vallen. De Fransen noemen hem autour 
des palombes, houtduiven omsingelaar. 
De Engelsen en Duitsers hebben een min-
der beeldende namen voor de havik, de 
Northern Goshawk en de Habicht. 

New arrival of…? 
Nog even een plagerijtje naar mijn vrien-
den van de Haagse Vogelbescherming. In 
het ‘Inventarisatierapport Den Haag e.o.’ 
over het jaar 2019 kom ik de havik in de 
omgeving van Arendsdorp-Oostduin niet 
tegen… Is de havik van dit vogelavontuur 

een ‘new arrival’ in 2020 of heeft iemand 
zitten slapen? 

Foeke Zeilstra, 
lid van de Werkgroep Groen
van de Wijkvereniging
Benoordenhout 
foto’s Dick Sijmons e.a. 

Inventarisatierapport 2019 ‘Vogels 
in en om Den Haag’ 
U kunt het Inventarisatierapport 2019 
van de HVB vinden op haagsevogels.nl/
inventarisatie/. Het bevat op een in-
zichtelijke manier de resultaten van de 
broedvogelinventarisaties in twintig 
Haagse groengebieden. Daarvan liggen 
Clingendael, Oosterbeek, Arendsdorp-
Oostduin en Klein Zwitserland in of 
dicht bij het Benoordenhout.  

Vliegende havik

Havik met duif
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Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat)  Den Haag
t  (070) 383 82 75  i  www.briede.nl  e  info@briede.nl
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Karpetten op maat

Actie geldig t/m 31 december, vraag naar de voorwaarden.

20% KORTING

Nicoline
van Heeswijk

Kandidaat register 
makelaar taxateur

Margot Koesen
NVM register
makelaar taxateur

AANKOOP  |  VERKOOP  |  AANHUUR  |  VERHUUR  |  BEHEER  |  TAXATIES  |               D

  070 350 70 50      info@estata.nl

Een thuis
vind je samen
met Estata.

Met onze persoonlijke aandacht,
ons unieke netwerk en brede aanbod 
zorgen wij ervoor dat jij krijgt waar je 

echt blij van wordt!
www.estata.nl



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT DECEMBER 202041

Buurtvogels voeren 
In de van Hoytemastraat stelde een ge-
maskerde man me onverwacht een 
vraag. ‘Wat kan ik de vogels in mijn tuin 
het beste voeren? Pang. Prima vraag, zo 
vlak voor de winter. Ik doe een poging. 

Verstandige eters… 
Om te beginnen: vogels zijn – in tegen-
stelling tot onze kinderen – verstan-
dige eters, ze gaan van nature op zoek 
naar een gevarieerd menu. Geef ze:   
• vogelvoer voor tuinvogels, zaadjes en 
universeel voer;
• fruit, schillen en klokhuizen;
• ongebrande pinda’s zonder zout;
• vetbollen en -blokken;  
• zonnebloempitten. 

Wat niet? 
• geen producten met zout; geen melk; 
geen olijfolie, boter of margarine (laxe-
rend) en geen gekookte etensresten.

Jaarrond voeren mag 
Vogels gebruiken het hele jaar veel 
energie. In de winter om de lichaams-
temperatuur op 40 graden te houden, 
ze moeten warm blijven. In het voor-
jaar leggen ze eieren en brengen hun 
kroost groot. Voer in voorjaar en zomer 
dierlijke eiwitten als verse meelwor-
men. In de herfst en winter vetbollen 
en pinda’s.In de herfst eten veel soor-
ten graag de vitaminerijke bessen uit 
uw tuin. Voer ook eens een dagje niet, 
dan blijven ze scherp.  

Vet, drink- en badwater
Vogels moeten in de winter hun li-
chaamstemperatuur op 40 graden hou-
den. In de kou verliezen ze snel gewicht. 
Vetbollen en pinda’s dus, die geven ener-
gie. Water: zet een platte, brede schaal 
neer. Ze drinken en badderen erin. Doe 
nooit suiker of zout in het water! Houd 
de schaal schoon. Ook bij lichte vorst 
kunt u vers drinkwater aanbieden. Bij 
strenge vorst geen water, maar ijsblok-
jes vergruizen. De vogels pikken de splin-
ters op. 

Voer gevarieerd en op 
verschillende plekken
Vogels houden van een veelzijdig menu. 
Voer ook eens rozijnen en appels. 
Vergruis eierschalen in het vroege voor-

jaar, de kalk helpt ze sterke eieren te leg-
gen. Mezen hangen graag aan een vetbol, 
vinken en merels scharrelen liever op de 
grond. Voer dus op de grond en voeder-
tafel, maar hang bijvoorbeeld ook een 
voedersilo en vetbollen op. Schuwe vo-
gels, zoals heggenmus en de winterko-
ning, voert u onder de struiken.

Weinig of geen brood
Brood is niet gezond voor vogels, het is 
te zout. Een enkel stukje is niet erg, maar 
houd maat. U bent niet de enige die 
voert. Watervogels die veel brood krij-

gen, zoeken geen waterplanten meer. Ze 
missen mineralen en vitamines daar-
door vermindert hun weerstand tegen 
ziekten.

Foeke Zeilstra

Roodborst, foto Boudewijn Schreiner

Merel, foto Caroline Walta 
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International Corner
Haagsche Hopjes revisited!
“A sensation from the Hague on one square centimeter”

Some years ago, I wrote an article in this 
magazine about the candy Haagsche 
Hopjes, after I had read in the newspa-
per that the production of this renow-
ned coffee sweet was moving to the 
Italian city, Cremona. I thought there 
must be a story behind this Hague cen-
tury-old tradition.

And now, eight years later, there is a new 
story – the production of the Haagsche 
Hopje might be made again in The 
Hague! At least that is what the Hague 
real estate agent, Jan van der Laan, is 
trying to accomplish. But first back once 
again to the ‘invention’ of a hopje. 

We all know how the Dutch are very 
‘coffee-minded’ and drink that won-
derful dark liquid all through the day. A 

visit to a friend or neighbor will always 
involve a cup of coffee; a business meet-
ing or a social event will almost never 
start until everyone has been offered a 
cup of coffee; morning coffee and after-
dinner coffee are most definitely sepa-
rate events and not part of a meal. 

This was apparently how Baron 
Hendrik Hop felt about coffee – he was 
‘addicted’ to it and drank it all day. 
Born in Breda in 1723, Mr. Hop was an 
envoy of the Dutch government in 
Brussels. When the French captured 
Brussels in 1792, Baron Hop was reas-
signed to The Hague. He resided in a 
gentlemen-only lodging, located on the 
spot where the American Embassy 
used to be on Lange Voorhout. This 
building was bombed during World 

War II and in 1959 the Hungarian-
American architect Marcel Breuer de-
signed the present building. 

As with most inventions or recipes, they 
are often discovered quite accidently. 
That is certainly the case with Haagsche 
Hopjes. One evening in the gentlemen’s 
lodge, Baron Hop left his unfinished cup 
of coffee with sugar and cream on the 
heater. The next morning the mixture 
had caramelized, and he discovered that 
the pieces were quite tasty. And, when 
his doctor forbade him to drink so much 
coffee, he asked his neighbor, the baker, 
Theodorus van Haaren, to make this 
‘piece of coffee’. Quite quickly they be-
came known as ‘the pieces of Baron 
Hop” and in 1880 the name Haagsche 
Hopjes was adopted. 
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By 1890 Haagsche Hopjes were being 
made by some 60 companies, including 
the most well-known one, J.P. Rade-
maker. This company began producing 
hopjes on a large scale and coupled that 
with an excellent marketing strat-egy. 
So much so that they drove the compe-
tition away. They were also the first to 
wrap the candy individually. The 
Nieuwerkerk family of The Hague did 
continue production for over 150 
years. But during World War II, it was 
difficult to get the ingredients and 
when Bezuidenhout was bombed, the 
family lost everything. When Gerard 
Nieuwerkerk died in 1948 and his wife 
in 1951, the shares of the company 
were taken over by J.P. Rademaker.

Ultimately Rademaker was taken over 
by the Swedish Cloetta concern, the 
world’s second largest confectionary 
company. And now, Jan van der Laan 
wants to bring production back to The 
Hague, and to have this cultural heri-
tage of the city maintained, by having 
the hopjes made as they were in the 
past.

There was once a museum on the Oude 
Molstraat, but it closed some twenty 
years ago. Van der Laan would like to 
create a new museum dedicated to not-
only this 230-year old Hague sweet, but 

also to honor its founder, Baron Hendrik 
Hop, who came from a family of diplo-
mats, and who lived at the time of the 
Prussia-Austrian empire, Napoleon and 
American independence from Great 
Britain.
 
He founded ‘De Haagsche Hopjesfabriek’ 
(The Hague Hopjes Factory) and it will 
be located in an old bakery on the 
Bezuidenhoutseweg 108 B. The 30 m2 
space is being renovated to be used as 
exhibition and demonstration area. At 
the moment, Van der Laan is searching 
for a manufacturer who can made the 
hopjes using the original method, as the 
confectionary Nieuwerkerk did. The 
new Haagsche Hopjes will be sold in a 
newly designed container, depicting the 
profile of Baron Hop, the Peace Palace 
and the stork, the symbol of The Hague.

To complete the aura around this candy, 
books have been written on this sub-
ject, Het Haagsche Hopje: ‘Een Haagse 
sensatie op een vierkante centimeter’ by 
the historian M.R. van der Krogt and 
the bilingual English/Dutch children’s 
book Haagse Delight, the History of 
Haagsche Hopjes. The composer Alexan-
der Voormolen even wrote a musical 
piece in 1924, commemorating this ac-
cidental inventor: The Baron Hop Suite, 
No. 1 (available on YouTube).

If you wish to learn more about Jan van 
der Laan’s project to give the Haagsche 
Hopje a prominent place in The Hague 
again, feel free to contact him at info@
dehaagschehopjesfabriek.nl. And if you 
enjoy cooking, try making your own 
Haagsche Hopjes, Hopjes cake or Hopjes 
liqueur…... The internet is full of diffe-
rent recipes. 

Not only is a hopje ‘a sensation from 
The Hague on one square centimeter’ 
as M.R. Kroft said, but also packed full 
with cultural and commercial history. 

Enjoy – and happy holidays!

Georgia Regnault
Photographer Melcher Hillmann

Jan van der Laan as Baron Hop in front of Lange Voorhout 92 
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Aan- / verkoop    Rentals    Taxaties    Beleggingen    Consultancy

REAL ESTATE PARTNERS BV
makelaars | taxateurs   

 

Herman Kastelein  •  Lars Olie
Cees Lieshout  •  Cindy Wisse

Betrokken
Betrouwbaar
Bewezen

www.real-estatepartners.nl

Sumatrastraat 14
2585 CS Den Haag
070-3317703

Breitnerlaan 74
2596 HD Den Haag
070-3245258

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

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

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

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

Aan-huis behandeling mogelijk.

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

- alle bewegingsklachten
- holistische benadering
- kaakfysiotherapie
- preventieve check-ups



- WIJKBLAD BENOORDENHOUT DECEMBER 202045

Het is laat in de middag van dinsdag 5 
oktober 1937 als de grote zaal van het 
Dierentuingebouw volstroomt. Het ge-
bouw heeft de bijnaam ‘Moors Paleis’ 
vanwege de karakteristieke uivormige 
ornamenten op de torens. Het behoort 
tot de Haagse landmarks en ligt in een 
hoek van het Benoordenhout op de 
plaats waar nu het saaie Provinciehuis 
staat.

Max Euwe is de wereldkampioen scha-
ken naar wie iedereen reikhalzend uit-
kijkt. Hij heeft er eigenhandig voor ge-
zorgd dat Nederland schaakgek is 
geworden door twee jaar eerder de titel 
te veroveren. In een spectaculaire twee-
kamp versloeg hij de Rus Alexander 
Aljechin. Toen speelde hij ook vier van 
de dertig matches in Den Haag, in het 
inmiddels afgebroken Hotel de Witte 
Brug tegenover het huidige Maduro-
dam. De meeste van zijn Haagse wed-
strijden eindigden in remise, niet 
vreemd in de stad van de internationale 
rechtspraak.

Nu worden maar liefst acht van de der-
tig wedstrijden in de grote zaal van de 
Dierentuin gespeeld, de overige in 
Amsterdam en verspreid in Nederland. 
Op het podium waarop de schakers zit-
ting zullen nemen, staat ook een ezel 
met een metershoge afbeelding van 
een schaakbord opgesteld. De twee de-
cimeter grote kartonnen schaakstuk-
ken staan keurig in de beginstand. Elke 
zet kan op die manier gevolgd worden.

Zijn tegenstander is opnieuw de bril-
jante en grillige Rus, oud-officier in het 
leger van de tsaar en nu professioneel 
schaker, Alexander Aljechin. De metho-
dische en gedegen Euwe daarentegen 
is nog steeds wiskundeleraar op een 
meisjeslyceum in Amsterdam.

In de zaal daalt een stilte als om iets over 
half zeven de heer Sijthoff, directeur van 
de Haagsche Courant, de openingszet 
doet. Die heeft hij niet zelf verzonnen. 
Euwe speelt met wit en opent d4. 

In zijn biografie over Euwe analyseert 
de te vroeg overleden schaakjournalist 
en bestsellerauteur Alexander Münning-
hoff de partij. Tot en met de 14de zet 
volgen de kemphanen precies de zetten 
van de 21ste partij van hun tweekamp 
van 1935. Dan brengt Euwe een nieuw-
tje dat hem positioneel voordeel geeft. 

Hij wint een pion en dat voordeeltje 
weet hij vast te houden en uit te bou-
wen. Gejuich gaat op in de zaal als 
Aljechin hem de hand schudt. Het staat 
1-0. De eerste klap is een daalder 
waard. Maar niet veel meer dan dat, 
want een dag later neemt de Russische 
grootmeester meteen revanche.

Sporthistorie
De Schitterende Sportgeschiedenis van het Benoordenhout  XXXII
Een wereldkampioen in het Benoordenhout

Max Euwe achter het schaakbord tijdens een schaakmatch tegen Aljechin. Den Haag, 1937. 
Foto Wiel van der Randen, Nationaal Archief

Hoofdgebouw van de Haagse Dierentuin aan de Benoordenhoutseweg, gebouwd in Moorse stijl. 
Prentbriefkaart ca. 1906, collectie Haags Gemeentearchief
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Ahmadiyya Moslim Gemeenschap,Liefde voor iedereen, Haat voor niemand.
Oosduinlaan 79 | 2596JJ |Den Haag | T: 070-3245902 | Alislam.org | Islamnu.nl

Na de aanslag in Nice in navolging op de moord op 
Samuel Paty op 16 oktober, heeft het internationale 
Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne 
Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad alle vormen 
van terrorisme en extremisme veroordeeld en 
opgeroepen tot wederzijds begrip en dialoog tussen 
alle bevolkingsgroepen en naties.

Het complete persbericht staat 
op onze website Islamnu.nl

PERSBERICHT

Alexander Gogelweg 32
2517 JJ  Den Haag

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

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

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

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

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

crematorium, begraafplaats, theater  
of anders...

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

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

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

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

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

Bodyshape / BBB / Fit & Slank lessen / Stretching

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

Nu ook Feel Fit Man:
lessen voor 60+

mannen
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Evita Lokaal biedt een gevarieerd aan-
bod van activiteiten in de wijk. Actief 
bezig zijn en buurtgenoten ontmoeten, 
van filmmiddagen tot digitale cursus-
sen en van maaltijden tot informatieve 
lezingen. Ondanks de vele maatregelen 
rondom corona blijven de maatschap-
pelijke initiatieven én de dagbesteding 
gelukkig nog buiten schot. Onze activi-
teiten gaan dus door. Check onze web-
site voor de meest actuele informatie 
(www.evitalokaal.nl). Hieronder een 
greep uit het aanbod, met de nadruk op 
beweging: 

Wandelen
Iedere maandag 15.30 – 16.30 uur
Juist in deze tijd is het belangrijk om in 
beweging én in de buitenlucht te zijn. 
Soms is het lastig om de motivatie te 
vinden om eropuit te gaan. Sluit u aan 
bij onze wandelclub die iedere maan-
dagmiddag op stap gaat. We verzame-
len bij Evita Lokaal en al wandelend 
ontdekken we de wijk en het vele groen 
dat het Benoordenhout rijk is. Een ide-
ale manier om contacten op te doen, in 
beweging te blijven en een frisse neus 
te halen met wijkgenoten. 

Tai Ji lessen
Iedere donderdag 15.00 – 16.00 uur
In samenwerking met Frenk Butters 
Ruben, organiseren wij Tai Ji – Qi Gong-
lessen in Evita Lokaal. Geschikt voor 
60-plus, ook voor mensen met lichte 
evenwichtsproblemen. De Tai Ji-lessen 
worden wanneer maar mogelijk in de 
buitenlucht gegeven, anders in een 
goed geventileerde ruimte met maxi-
maal vier mensen. Komt het eens uit-
proberen! €10 per les.

Online computerhulp SeniorWeb 
Benoordenhout 
Heeft u een vraag over of probleem 
met uw smartphone, tablet of compu-
ter? De docenten van SeniorWeb Be-
noordenhout helpen u via internet of 
telefoon. 

U kunt kiezen uit online hulp op af-
spraak of u komt op ons gratis digitale 
inloopspreekuur via internet. U vindt 
alle informatie op onze website: www.
evitalokaal.nl/seniorweb-den-haag-
benoordenhout. Of mail uw vraag naar 
info@evitalokaal.nl, dan wordt contact 
met u opgenomen. 

Voor meer informatie of aanmelden 
www.evitalokaal.nl
mail: info@evitalokaal.nl
bel: 070 314 16 06

Evita Lokaal is alert op 1,5 meter af-
stand en neemt de hygiëne-maatrege-
len in acht. 

Evita Lokaal, Van Alkemadelaan 309 A

Activiteiten
Actief in eigen wijk met Evita Lokaal

Aljechin neemt in de volgende partijen 
een kleine voorsprong. Euwe weet met 
moeite aan te klampen. Maar Euwe is 
niet fit genoeg om de veeleisende reeks 
wedstrijden vol te houden. Na de twin-
tigste wedstrijd plegen er te veel mis-
sers in zijn spel te sluipen. 

De 25ste wedstrijd vindt weer plaats in 
het Benoordenhout. De achterstand is 
dan in een paar dagen opgelopen tot 
vijf punten. Aljechin speelt met zwart, 
maar weet een paar krachtzetten uit de 
hoge hoed te toveren die Euwe aan het 
wankelen brengen. De partij wordt ge-

schorst en pas twee dagen later, na het 
Sinterklaasfeest, hervat. Na drie zetten 
is Euwe de eerste die de nieuwe we-
reldkampioen de hand schudt.

De laatste vijf partijen worden nog ver-
speeld als minimatch die Euwe weet te 
winnen. Maar het is een bittere tijd 
voor de beschaafde leraar want in de 
pers krijgt hij ervan langs, zoals ge-
bruikelijk in Nederland wanneer een 
kampioenschap verloren wordt. De 
Duitsers doen dat beter, dan heet je ten 
minste nog Vice-Weltmeister.

Euwe zal in 1970 president van de 
Internationale Schaak Federatie worden 
en twee jaar daarna een grote rol spelen 
bij het tot stand komen van de match 
Fischer-Spasski. Misschien is hij de enige 
die de afbraak van het Moors Paleis in 
1962 niet betreurd heeft, de plaats waar 
hij zijn wereldtitel kwijt raakte. 

Theo Bollerman
Theo Bollerman is auteur van de boe-
ken over de Haagse sportgeschiedenis 
’Sportstad Den Haag, al eeuwen onver-
slaanbaar’ deel 1 en deel 2.
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Atris B.V.
Atris b.v. verhuurt garage-opslagboxen in de Weissenbruchstraat 
en plaatsen in de fietsenstalling. Garage-opslagboxen alleen voor 

particulier gebruik.  Info: Atris bv, 
e-mail:  weiss@atrisbeheer.nl of 070 260 00 40

Gevraagd: LP Collecties!
Grammofoonplaten verzamelingen uit de periode 1950 tot 

1975, KLASSIEK (Bach, Mozart...), Jazz, Pop/Rock. LP 
verzamelaar uit Den Haag

Bel aub 06 811 865 30 / 070 362 07 44

Buitenlessen bij Feel Fit
De buitenlessen op landgoed Clingendael en de Zoomlessen 
van Feel Fit slaan aan. Vrouw, man, beginner of gevorderde: 

iedereen is welkom.
Gratis proefles. magdaoord@kpnmail.nl en 06 536 855 47 of 

www.feelfitdenhaag.nl

 Hier had uw 
“Benoordenhoutje” 

kunnen staan!

Rob de Winter
Computer - Audio - Video

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

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

Feel Fit Bruist!
Binnen-. Buiten- en Zoomlessen: BBB, Pilates, Bodyshape, 

Stretching, Zumba&Shape en Feel Fit Man: voor elk wat wils 
op Tennispark WW.

Info: magdaoord@kpnmail.nl
06 536 855 47 of www.feelfitdenhaag.nl

Lid worden van de wijkvereniging?

Ja, doen!
Mail uw naam en adres naar kroemer@kpnmail.nl en maak € 12.50 over 
op rek nr NL34 INGB 0003804427 t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout

Kuk Son Kwan Kids 
Vechten met 2 zwaarden voor kids van 8 t/m 12 jaar. 
Zaterdag van 12:30 – 13:30 Gymzaal Montessorischool Waalsdorp 
Utenbroekestraat 6, Den Haag.  Start januari 2021. 
 

Centraal staan de 2 zwaarden, daarnaast voet technieken en val 
breek technieken. 
 

We volgen de technieken van de 
dubbele zwaarden, zoals dit staat 
beschreven in het handboek van 
vechtkunsten uit Korea van 1759, de 
Muyedobotongji. 
 
  
Aanmelden : info@umyangkwon.nl 
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Wit heeft een toren geofferd. D.m.v. 1.Lxd4 kan hij materiaal terug-
winnen, maar heeft hij niets beters? 

Oplossing probleem 167: Per abuis was de opdracht bij dit pro-
bleem “wit speelt en bereikt een gewonnen stelling”. Dat is wel erg 
gemakkelijk (1.Dg6+ en 2.Dxg7mat). Het had moeten zijn: “Zwart 
speelt en wint”. 1….  Th1+! 2.Kxh1  Df1+ 3.Kh2 (3.Tg1 Dh3mat) f3+ 
4.Tg3 (of Lxd6) Dg2mat (Horvath-Balashov, Praag 2020).

Oplossingen 
Kunt u opsturen naar Schaakclub Benoordenhout, Waalsdorperweg 
165, 2597HT Den Haag. Goede oplossers wor-den uitgenodigd om, 
onder genot van een drankje, kennis te maken met de gezellige 
sfeer op de schaakclub. Inlichtingen over de club 070 328 02 01
info@scbenoordenhout.nl - scbenoordenhout.nl

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

Schaakprobleem 168                                         Schaakclub Benoordenhout
 

Schaakprobleem 168 
XABCDEFGHY 
8-+-+rtr-mk( 
7+pzpl+-+p' 
6-+q+-+p+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-sn-+-+$ 
3+LzP-vL-+-# 
2PzP-+-zPP+" 
1+-mK-+Q+R! 
xabcdefghy 

 
Wit heeft een toren geofferd. D.m.v. 1.Lxd4 kan hij materiaal terugwinnen, maar 
heeft hij niets beters? 
 
Oplossing probleem 167: Per abuis was de opdracht bij dit probleem “wit speelt 
en bereikt een gewonnen stelling”. Dat is wel erg gemakkelijk (1.Dg6+ en 
2.Dxg7mat). Het had moeten zijn: “Zwart speelt en wint”. 
1….  Th1+! 2.Kxh1  Df1+ 3.Kh2 (3.Tg1 Dh3mat) f3+ 4.Tg3 (of Lxd6) Dg2mat. 
(Horvath-Balashov, Praag 2020) 
 
 
 

   © www.frepik.com
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 Wijkvereniging Benoordenhout
  Bisschopstraat 5  2596 XH   Den Haag
  Website    wvbn.nl

  Twitter  @wvbn.nl 
  Facebook  facebook.com/wijkverenigingbenoordenhout

Bestuur
Voorzitter
Chance Pennington de Jongh 
voorzitter@wvbn.nl 

Secretaris
Paul van Dijk
secretaris@wvbn.nl

Jongeren-ouderen-expats
Stefan Baecke - Willeke Richel
joe@wvbn.nl

Penningmeester
John Boss 
penningmeester@wvbn.nl

Ruimtelijke ordening
Elisabet Molenaar
ro@wvbn.nl

Duurzaamheid
Elisabet Molenaar - ro@wvbn.nl

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

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

Bankgegevens 
NL34INGB0003804427 
t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout 

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

Wijkcentrum 
't Benoordenhuis 
Bisschopstraat 5
070 - 324 05 72
Reserveringen 06 203 847 48
Beheerder Mirjam Kroemer
benoordenhuis@wvbn.nl

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

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

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

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

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

Vogelbescherming
De heer T. Haase 070 – 354 39 16 

Orchideeënclub
Mevr. Mayke Kok 071 – 561 38 78

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

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

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

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

Telefooncirkel 55+
Joannemie van Dijk
j.vandijk@voorwelzijn.nl
070 - 205 25 60

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

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

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

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

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

St. DuurSaam Benoordenhout
Josee van Eijndhoven, voorzitter
www.duursaambenoordenhout.nl

Boodschappen begeleidingsdienst(BBD)  
070 - 364 66 61

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

Politie 
Bureau Overbosch - 0900 – 8844
Vlaskamp 1 2592 AA Den Haag 
Wijkagent: de heer Peter Hoogeveen

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

Slachtofferhulp Nederland
0900 - 0101

Klachtenraad Welzijn en Gehandicapten
070 – 365 06 00

Klachten overlast
070- 353 58 56

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

Dierenambulance (Stichting 
Dieren-hospital en Ambulancedienst 
´s-Gravenhage en omstreken)
Overdag bereikbaar 070-328 28 28 
‘s nachts alleen voor spoedgevallen
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Van Alkemadelaan 338, 2597 AS Den Haag, telefoon +31 (0)70 314 30 00, www.beeuwkes.nl

In de Van Akenstraat, nabij het Willem 
Royaardsplein, zijn thans enkele 
garageboxen te huur met verschillende 
maatvoeringen.

Uitermate geschikt voor stalling van 
kleine auto en motorfi etsen of als opslag. 
Huurperiode in overleg te bepalen.

Huurprijs op aanvraag.

BEEUWKES 

MAKELAARDIJ 

IS DE EXPERT VOOR 

AAN- EN VERKOOP, 

TAXATIES, 

VERHUUR, 

VASTGOEDBEHEER 

EN CONSULTANCY.

WIJ ZIJN ER TROTS OP DAT ONS TEAM 
SEDERT 1922 DESKUNDIGHEID EN 

ACCURATESSE BIEDT MET OPTIMALE SERVICE 
EN PERSOONLIJKE DIENSTVERLENING.

GARAGEBOXEN TE HUUR IN BENOORDENHOUT



Statenlaan 128, Den Haag • T 070 350 1400 • E info@nelisse.nl • www.nelisse.nl

Is het nu het juiste moment om mijn huis te verkopen? Wat is mijn huis 
waard? Wat is de ideale tactiek? Als geselecteerd partner van Baerz & Co, 
een kwaliteitsnetwerk van prestigieuze Nederlandse woningmakelaars, 
geven wij woningen optimale aandacht. In heel Nederland én wereldwijd. 
Maar onze expertise begint lokaal. Met aandacht voor ú. Met een persoonlijk 
gesprek. Weet dat wij voor u klaarstaan. Face to face, telefonisch of virtueel.

Het is tijd voor expertise.

Irma Postma

Nicole Vrolijk

Monique Muller
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