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Wilt u graag blijven wonen in uw eigen 
fraaie omgeving?
Zorggroep Oldael biedt u daarvoor een unieke 
mogelijkheid in haar zorg-wooncentra Oldeslo 
en Aelbrecht van Beijeren. En het prettige is dat u 
een appartement kunt betrekken mèt of zonder 
indicatie voor zorg en wonen. Ook resideren in 
een comfortabele aanleunwoning behoort tot de 
mogelijkheden. 

Vrijblijvend kennismaken? 
Neem dan contact op met mevr. J. van der Hout, 
bewonersconsulente van Oldeslo en Aelbrecht van 
Beijeren, telefoon 070 - 3521041. 
U kunt ook een brochure 
opvragen of onze website 
bezoeken: www.oldael.nl. 

Maurits de Brauwweg 18
2597 KE Den Haag

Lommerrijk wonen 
in Duttendel of het 
Benoordenhout

ISO gecerti� ceerd sinds 
28 september 2004

Om u optimaal van dienst te zijn in de verschillende 
facetten van de onroerendgoedmarkt, zijn wij 
gespecialiseerd in aan- en verkoop, taxaties, aan- en 
verhuur, beheer en consultancy. Ons dienstenpakket 
wordt, in nauwe samenwerking met ervaren specialisten 
op dit terrein, gecompleteerd met advisering en 
bemiddeling in hypotheken en assurantiën. 
Met deskundigheid en accuratesse biedt ons team u de 
hoogstpersoonlijke dienstverlening.

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars (NVM) en we zijn geregistreerd bij het Register 
Makelaars Taxateurs onroerende zaken. Zo kunnen wij u 
de betrouwbare en deskundige ondersteuning, advisering 
en begeleiding garanderen.

BEEUWKES 
MAKELAARDIJ 
IS MENSENWERK 
AL SINDS 1922

Van Alkemadelaan 338, 2597 AS Den Haag
Tel.: +31 (0)70 314 30 00, E-mail: info@beeuwkes.nl

www.beeuwkes.nl
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Beste wijkgenoten, In dit nummer:
Beste wijkgenoten 
– Van de voorzitter (Giap Tan) 3
– ALV van 20 februari 2012 (Renée Walhain – van der Stoel) 5 
– Ruimtelijke Ordening (Corine Buter) 7 
– Cultuur: 
 – Musea vrezen voor hun voortbestaan (Loes Campfens) 9 
 – Expositie met ambitie (Lidwien Enthoven) 9 
 –  Expositie fotograaf Joan van Nispen (Hélène  11 

Hammerstein)
 –  ‘Het boek is dood, lang leve het boek’, lezing Eppo  11 

van Nispen (Loes Campfens)
 – Kunstroute op 10 juni 2012 (Hélène Hammerstein) 13 
 –  Schilderijententoonstelling Marja van der Linden  

(Loes Campfens)
–  Communicatie in een modern jasje (Maaike  15 

Hellingman – van Hooidonk)
–  De Springer – brug, terug in landgoed Clingendael  17 

(Joost Gieskes)
– Vaarwel F. Springer (Dirk Schuurman Volker) 19
–  Interview met Jhr Mr F.C.M. (Frans) van Rijckevorsel  21 

(Giap Tan)
– Kieke Plooij: writer in residence (Giap Tan) 27 
– ‘Dus liep ik over straat’ (Hielke Vriesendorp) 29 
– ‘Bij Couvée Gekocht!’ (Laetitia van Rijckevorsel) 31 
–  Searching ‘high’ and ‘low’ for home. Introducing  34 

Paulina Vanderbilt (Deborah Valentine)
–  Touring the city of Peace and Justice (Georgia  35 

Regnault - Smith)
– Save the date (Marja van Loopik) 36 
–  Calling all expats of Benoordenhout (Georgia  36 

Regnault - Smith)
– Thursday evenings – bridge evening (Els Plokker) 36 
– From market to kitchen (Kieke Plooij) 37
– CCB (Rinia de Bruin) 38 
– Interview met Jhr Mr M.W.C. (Marien) de Jonge (Giap Tan) 39 
– Platform Ouderen Benoordenhout druk bezocht (Jaap de Wit) 41
–  De geschiedenis van het Platform Ouderen Benoordenhout  41 

deel 1 (Quirine de Ranitz)
– Lijst instanties voor ouderen (Trudy Hollander) 43 
– Prikbord Benoordenhout:  
 – Wijkbibliotheek: lezing Peter Buwalda (Karin Sijmons) 46 
 – Donderdagavond bridgeavond (Els Plokker) 46 
 – Florence (Chris Harteveld) 46 
 – ‘Benoordenhoutje’ 47
– Schaakprobleem van de maand (Willem Luijt) 48 
– Lijst van babysitters 48 
– Wie wat waar 49

Met gepaste trots presenteren wij 

het eerste wijkblad van 2012, 

met speciale belangstelling voor 

cultuur. Naast vooraankondigingen van – 

en terugblikken op – exposities en lezin-

gen bevat het februarinummer een lite-

raire bespiegeling met het in memoriam voor de in november 2011 

overleden Haagse romanschrijver en diplomaat Mr Carel Jan Schneider, 

beter bekend onder zijn pseudoniem F. Springer (‘Vaarwel F Springer’).

Daarnaast biedt dit nummer ruimschoots aandacht voor cultuur in de 

wijk, waaronder voor de debuutroman ‘De Brander’ van buurtgenote 

Kieke Plooij (‘Jan van Nassaustraat Revisited’). Maar ook aan meer tast-

bare culturele uitingen is gedacht: zo vindt u een artikel over de meer 

dan een eeuw vertraagde realisatie van de Springer-brug op landgoed 

Clingendael, aan de hand van het oorspronkelijke ontwerp van land-

schapsarchitect Leonard A. Springer.

 

De schitterende omslagfoto – van de hand van fotograaf Phil Nijhuis – 

dient niet alleen ter illustratie van de inhoud van dit nummer, maar 

symboliseert tevens de brugfunctie die de wijkvereniging ambieert te 

vervullen tussen Benoordenhouters en instanties, en tussen wijkbewo-

ners onderling. De redactie van het wijkblad stelt zich dan ook ten doel 

om een aantrekkelijk, uitnodigend en fris wijkblad te maken voor álle 

wijkbewoners, waaronder expliciet ook jongeren, expats en de jonge 

gezinnen die de wijk in steeds grotere getalen lijkt aan te trekken.

 

De komende tijd zal de redactie – recentelijk uitgebreid met Pim van 

Gulpen, Dirk Schuurman Volker, Hielke Vriesendorp en Cees Hellingman 

– dan ook werk maken van het doorvoeren van een vernieuwingsslag. 

Dit zal de lezer van het wijkblad niet onopgemerkt 

voorbij gaan. Omdat wij dit nummer voor u als wijk-

bewoner maken, stellen wij commentaar dan ook 

van harte op prijs. Aarzel niet, en klim in de pen!

De redactie

Wijkvereniging 

Benoordenhout

Uitgave van de Wijkvereniging Benoordenhout. 

Verschijnt 6x per kalender jaar en wordt huis aan 
huis in de wijk bezorgd (m.u.v. nee/nee). 
Oplage ca. 8.000 exemplaren.

Secretariaat wijkblad
Postbus 96949, 2509 JH  Den Haag

Drukkerij DeltaHage grafische dienstverlening

Bezorging Haaglanden Verspreidingen BV 
Klachten:  www.wijkverenigingbenoordenhout.nl.
Extra bladen gratis af te halen in ’t Be noor den-
huis, Bisschopstraat 5, bibliotheek Uten broeke-
straat 4, bakkerij Eickholt op het Willem 
Royaardsplein, Dailykiosk  op het Van Hoytema-
plein en Tyddewi aan de Weissenbruchstraat. 

Deadlines Artikelen en advertenties moeten 
ingeleverd zijn voor:

Nr. Deadline Verspreidingsdatum
2 09-03-2012 16-04-2012
3 11-05-2012 18-06-2012
4 13-07-2012 20-08-2012

5 14-09-2012 15-10-2012
6 09-11-2012 10-12-2012

Advertenties 
Mirjam Kroemer, kroemer@kpnmail.nl

Advertentietarieven 
Omslagpagina’s en kleur in overleg. 
 zwart/wit       binnenwerk full 
        color: meerprijs
1/1 pag.: € 450,- € 300,-
1/2 pag.: € 240,- € 200,-
1/3 pag.: € 190,- € 150,-
1/6 pag.: € 100,- € 100,-
1/12 pag.: €   70,- €   50,-
Bij afname van 6 advertenties 1 advertentie  
gratis.
Bedragen excl. pre-press werkzaam heden.
Benoordenhoutjes (niet-commercieel):
€ 10,- voor maximaal 30 woorden.

Abonnementen € 20,- per jaar (= 6 nummers) 
over te maken op ING rek. 3804427 ten name 
van Wijkvereniging Benoordenhout te Den Haag.

Copyright Het auteursrecht t.a.v. de 
redactionele  inhoud van het blad wordt voorbe-
houden. Voor vermenigvuldiging of openbaar-
making van het geheel of gedeelten van de 
inhoud is vooraf toestemming van de redactie 
vereist.

W I J K B L A D

Benoordenhout
Jaargang 36, nummer 1, februari 2012
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Tai9    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Probeer het:Probeer het:Probeer het:Probeer het:    
Gratis introductieGratis introductieGratis introductieGratis introductie Tai Chi Tai Chi Tai Chi Tai Chi!!!!    

 
    ----    Chinese Chinese Chinese Chinese bewegingskunst voor jong en oud bewegingskunst voor jong en oud bewegingskunst voor jong en oud bewegingskunst voor jong en oud ----   

 
Den Haag/BenoordenhoutDen Haag/BenoordenhoutDen Haag/BenoordenhoutDen Haag/Benoordenhout    

Gymzaal Oranje Nassauschool, Weissenbruchstraat 119: 
 

Loop binnen tijdens de gratis 

OOOOpen dag: zaterdagpen dag: zaterdagpen dag: zaterdagpen dag: zaterdag 3 maart  3 maart  3 maart  3 maart     
10.0010.0010.0010.00----15.00 uur15.00 uur15.00 uur15.00 uur    

    
Of doe mee aan de gratis 

Proefles: wProefles: wProefles: wProefles: woensdag oensdag oensdag oensdag 7777 maart maart maart maart    
19.0019.0019.0019.00----20.0020.0020.0020.00uuuu    

 
Ook in Wassenaar, zie website: 

www.kinsantaichi.nlwww.kinsantaichi.nlwww.kinsantaichi.nlwww.kinsantaichi.nl    
 

Aanmelden hoeft niet, is wel handig: Hanneke Verduyn 
Tel. (070) 3204198/06 44570694  

E-mail: j.m.verduyn@planet.nl 

Het kan!
Makkelijk centimeters
verliezen, precies waar
jij dat wilt.

Het kan!
Makkelijk centimeters
verliezen, precies waar
jij dat wilt.

Stevig afvallen? alleen centimeters verliezen

op je heupen? Of meer spieren en minder vet?

Bailine laat je strakker in je vel zitten met elektro-

training, een wetenschappelijk ontwikkelde

methode uit Scandinavië. Terwijl je ontspannen

ligt, worden je spieren gericht getraind. Ontdek

het geheim uit Scandinavië. Volg ons programma

en wij garanderen succes!

Boek een gratis 
proefbehandeling
Bel of mail Margriet 
voor een afspraak.

Bailine DEN HAAG • 070-3617718  • 
INFO@AFSLANKENDENHAAG.nl 
WWW.AFSLANKENDENHAAG.nl 

  • 

TE HUUR

AUTOBOXEN
VAN AKENSTRAAT
Uitsluitend voor stalling of opslag

Nieuwe Uitleg 37 

2514 BR  Den Haag

Tel. 070 - 3 92 43 61

Onroerend goed - Adviezen - Beheer - Assurantien - Hypotheken..

VASTGOEDKUNDIGEN
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Een geest van samenwerking en strijd

vervolg op pagina 5

In de bestuurskunde is het zg. pluricentrisch perspectief een begrip. Hieronder 
wordt verstaan een perspectief op besluitvorming, waarin de interactie tussen 
partijen en de vervlechting van de oorspronkelijk gescheiden doelen die par-
tijen nastreven, uiteindelijk resulteert in een gemeenschappelijk belang. In het 
pluricentrisch perspectief maken partijen beleid in onderlinge samenwerking 
en strijd. Partijen staan niet los van elkaar, maar staan in een wederzijds afhan-
kelijke relatie tot elkaar. Partijen zijn autonoom, met dien verstande dat er 
geen alleenbeslissingsrecht bestaat. Niet het algemeen belang of het eigenbe-
lang, maar het gemeenschappelijk belang is de toetssteen voor het beoorde-
len van beleid. Uitgangspunt is dat door interactie tussen partijen een reeks 
van beslissingen ontstaat die uiteindelijk leidt tot een bevredigend resultaat. 
Hieraan moet ik denken wanneer ik greep probeer te krijgen op de bestuur-
lijke en maatschappelijke omgeving waarin een wijkvereniging als de onze 
acteert. In dit nummer wil ik U graag iets vertellen over de projecten, c.q. de 
zaken die de wijkvereniging in 2012 projectmatig wil oppakken en over de filo-
sofie die hieraan ten grondslag ligt.

Om met de filosofie te beginnen: op 19 

juni van het vorig jaar heeft het wijkbe-

stuur zich voor de duur van een dag terugge-

trokken voor een zg. heisessie. Doel van de 

heisessie was onze werkzaamheden (incl. 

werkwijze) onder de loep te nemen en daar 

afspraken over te maken, maar vooral om in 

gezamenlijkheid, vanuit het vrijwillige karak-

ter van onze werkzaamheden, tot het (her-)

formuleren van onze missie, strategie en 

werkzaamheden (al of niet in de vorm van 

projecten) te komen. ‘Het Benoordenhout 

moet een groene, uit het oogpunt van milieu- 

kwaliteit hoogwaardige woonwijk blijven 

met een hoog voorzieningenniveau, waar 

laagbouw de boventoon voert, en waar jong 

en oud zich wel bevinden. Kinderen kunnen 

in deze woonomgeving gelukkig en veilig 

opgroeien, ouderen wordt de mogelijk- 

heid geboden zo lang mogelijk in de wijk te 

wonen; voor hen zijn adequate woon- en 

zorgvoorzieningen aanwezig. Handhaving 

van de voor de wijk karakteristieke bouw en 

het zijn van Rijksbeschermd stadsgezicht is 

van belang’. De wijkvereniging is opgericht 

vanuit de gedachte dat de wijk Benoorden-

hout een waarde vertegenwoordigt die niet 

de speelbal mag zijn van overheidswillekeur. 

Die overheidswillekeur uit zich met name in 

ingrepen op het gebied van ruimtelijke orde-

ning en verkeer en vervoer. Ten aanzien van 

deze overheidsingrepen (incl. het toelaten 

door een overheid van ‘verkantorisering’) 

heeft de wijkvereniging de taak van belan-

genbehartiger. De wijkvereniging kiest hier-

bij voor een constructieve opstelling. 

Hoofddoelen van de wijkvereniging zijn: (a) 

het in stand houden en verbeteren van de 

ruimtelijke kwaliteit van de wijk, (b) het gelei-

den van verkeersstromen om de wijk heen, 

en (c) het tegengaan van verkantorisering in 

de vorm van hoogbouw van de wijk, c.q. het 

belangengebied van de wijk (ICC, kazernes). 

Aldus het credo, dat wij in de Leeuwenhorst in 

Noordwijkerhout formuleerden. Vier doel-

groepen onderscheiden wij waar de komen-

de jaren extra aandacht aan besteed zal wor-

den: (1) ouderen (in de leeftijdscategorie van 

67 jaar en ouder), (2) jonge instromende be-

woners (leeftijdscategorie 27 tot 40 jaar), (3) 

expats, en (4) ondernemers in de wijk (MKB-

ondernemers en vertegenwoordigingen van 

multinationals en internationale instellingen).

Inmiddels zijn wij ruim zeven maanden verder. 

Vastgesteld kan worden dat de eerste kinder-

ziektes zijn overwonnen. Een krachtig, modern 

wijkbestuur presenteert zich dat in dialoog 

met wijkbewoners, maatschappelijke instellin-

gen en de gemeentelijke overheid opkomt 

voor het Benoordenhout. Met de gemeente 

(stadsdeelkantoor en het centrale bestuur aan 

het Spui) en gemeentelijke politiek bestaat een 

resultaatgerichte, functionele relatie die we-

derzijds positief wordt gewaardeerd. Het wijk-

blad wordt gemoderniseerd en verjongd. De 

advertentieinkomsten groeien, waardoor de fi-

nanciële armslag groter wordt. Voorzichtig 

worden initiatieven ondernomen op het ge-

bied van ouderen, veiligheid en ondernemers 

in de buurt. Een begin wordt gemaakt met de 

noodzakelijke professionalisering van de in-

terne werkwijze, met de herstructurering van 

commissies en werkgroepen. Daartegenover 

zijn er ook tegenslagen te noemen. De bouw 

van het ICC en de verdere verkantorisering van 

de Frederikkazerne, het sluiten van de wijkbi-

bliotheek eind van dit jaar, de trage besluitvor-

ming inzake de sloop en herbouw van 

Serviceflat Arendsdorp, de voorgenomen slui-

ting van de Prinses Juliana Kazerne en de 

Koningin Beatrix Kazerne, het splitsen van het 

Benoordenhout over twee planologische regi-

mes (herziening bestemmingsplan en concept-

beheersverordening) zijn ‘dossiers’ die deskun-

digheid en een dedicated approach vereisen. 

Zijn hier niet reeds de grenzen bereikt van wat 

een vrijwilligersorganisatie vermag?

Voor 2012 wil de wijkvereniging een 20-tal 

projecten, c.q. een 20-tal zaken projectmatig 

oppakken. Zij hebben betrekking op (1) klas-

sieke evenementen, (2) de behartiging van 

de kerntaken van de wijkvereniging, (3) in-

vulling van het doelgroepenbeleid, (4) pro-

fessionalisering van de werkwijze binnen de 

wijkvereniging, en (5) het behoud van een 

eigen wijkbibliotheek.

klassieke evenementen
–  viering van Koninginnedag op 30 april 

2012. Locatie: Willem Royaardsplein

–  zeepkistenrace op 28 mei 2012. Locatie: 

Arendsdorp (onder voorbehoud)

–  Kunstroute 2012 op 10 juni 2012. Locatie: 

door de gehele wijk. Tevens andere activi-

teiten van de Commissie Cultuur
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 Wassenaar
 Molenplein 2
 2242 HV Wassenaar
 Tel. (070) 511 73 00
 Fax (070) 517 64 40
 E-mail: wassenaar@vansoest.nl

 The Hague
 Benoordenhoutseweg 228
 2596 BG The Hague
 Tel. (070) 326 23 31
 Fax (070) 324 08 65
 E-mail: denhaag@vansoest.nl

 Oegstgeest
 Geversstraat 75
 2341 GD Oegstgeest
 Tel. (071) 515 25 55
 Fax (071) 517 25 24
 E-mail: oegstgeest@vansoest.nl

www.vansoest.nl
www.thehaguerentals.com
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Wijkvereniging 

Benoordenhout

Hierbij nodig ik U uit voor een algemene ledenvergadering van de 

Wijkvereniging Benoordenhout. De algemene ledenvergadering 

vindt plaats op maandag, 20 februari aanstaande, om 20.00 uur in de 

aula van het Maerlant College, ingang Paschalispad. Vanaf 19.15 uur is 

de aula opengesteld ten behoeve van de registratie van de leden. De 

vergadering start om 20.00 uur precies. Het is de bedoeling dat de 

vergadering duurt van 20.00 tot 22.15 uur. Na afloop biedt het be-

stuur U een drankje aan. Uiterlijk 23.00 uur moet het schoolgebouw 

zijn ontruimd. 

Het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering is noodzake-

lijk, omdat door het vertrek van de bestuursleden T.F. Huitema en Ir 

W.E. Hoekstra het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald. 

Artikel 14, eerste lid van de Statuten van de Wijkvereniging schrijft 

voor dat in dat geval een algemene ledenvergadering wordt bij-

eengeroepen met het oog op het voorzien in de opengevallen 

plaatsen.

Eerder is aangekondigd dat de algemene ledenvergadering zou 

plaatsvinden op maandag, 23 januari staande. Door omstandigheden 

is deze datum naar 20 februari aanstaande verschoven.

De tijdsplanning, c.q. concept-agenda luidt alsvolgt:

19.15 – 20.00 uur registratie leden. Koffie en thee

20.00 – 20.05 uur opening en mededelingen

20.05 – 20.15 uur verslag van de vorige vergadering d.d. 9 mei 2011

20.15 – 20.45 uur  voordracht tot ontslag van de Heer Foppe 

Huitema en Ir Willem Hoekstra als bestuurslid 

(voorzover rechtens nodig)

20.45 – 20.55 uur  voordracht nieuwe bestuursleden Drs Tijmen van 

de Vuurst, Mevrouw Drs Maaike Hellingman – van 

Hooidonk, en de Heer Dominic Moore

20.55 – 21.25 uur stand van zaken serviceflat Arendsdorp 

21.25 – 21.35 uur  stand van zaken concept-beheersverordening 

Benoordenhout noordoost en herziene bestem-

mingsplan (westelijk deel)

21.35 – 22.05 uur  stand van zaken wijkbibliotheek in eigen beheer

22.05 – 22.15 uur rondvraag en sluiting.

Met vriendelijke groet,

Renée C. Walhain – van der Stoel, secretaris

Rectificatie:
Abusievelijk is in het decembernummer van het wijkblad de sug-

gestie gewekt dat de Heren Foppe Huitema en Ir Willem Hoekstra 

als bestuurslid zouden zijn teruggetreden. Inmiddels is gebleken 

dat zij zich op het standpunt stellen dat zij niet zijn teruggetreden 

als bestuurslid. Daarover hebben de Heren Huitema en Hoekstra 

van gedachten gewisseld binnen het bestuur op 16 januari jl. als 

waren zij nog bestuurslid. De uitkomst van het overleg binnen het 

bestuur heeft geleid tot de vaststelling en datum van de algemene 

ledenvergadering (ALV) van 20 februari 2012. Onder het agenda-

punt ‘voordracht tot ontslag van de Heer Foppe Huitema en Ir 

Willem Hoekstra als bestuurslid (voorzover rechtens nodig)’ kunnen 

de leden van de wijkvereniging zich tijdens de ALV op 20 februari 

aanstaande uitspreken over de onduidelijkheid in de status van hun 

bestuurslidmaatschap.

Renée C. Walhain - van der Stoel, secretaris.

–  een samenkomst voor de wijk: het 

Benoordenhoutfestival op 16 juni 2012 

(sporttoernooi voor families en expats, ge-

combineerd met informatiestands voor 

ouderen, muziek, toneel). Na afloop borrel 

en gezamenlijke maaltijd. Locatie: Aloysius 

College (onder voorbehoud)

–  excursies en andere activiteiten ten behoeve 

van expats in de wijk door de Expats Committee

 behartiging van de kerntaak van de 
wijkvereniging
–  herziening bestemmingsplan Benoorden-

hout (westelijk deel)

–  concept-beheersverordening 

Benoordenhout noordoost

–  bereikbaarheid van de wijk per openbaar 

vervoer

–  bouw van het ICC

Aan: de leden van de Wijkvereniging Benoordenhout

– sloop en bouw van serviceflat Arendsdorp

–  nieuwe bestemming Prinses Juliana Kazerne 

en Koningin Beatrix Kazerne

–  herbestemming van langdurig leegstaande 

monumentale bedrijfspanden

invulling van het doelgroepenbeleid
–  Platform Ouderen Benoordenhout. Imple-

mentatie ‘beslisboom CIPO’ en beleidsnota 

‘Oud is In’

–  scholenconvenanten veiligheid, af te slui-

ten met respectievelijk HML/Maerlant 

Lyceum en met Aloysius College/Vrije 

School

–  proef met invoering BIT (Buurt Interventie 

Team) Benoordenhout

–  partnership met gemeente en winkeliers-

verenigingen bij de revitalisatie van de drie 

winkelgebieden

professionalisering van de werkwijze 
binnen de wijkvereniging
– restyling wijkblad

– vernieuwing website, incl. inzet social media

–  herstructurering commissies en werkgroe-

pen van de wijkvereniging

het behoud van de wijkbibliotheek
–  het behoud van een eigen wijkbibliotheek, 

in combinatie met andere functies (wijk-

centrum e.a.)

Giap Tan

vervolg van pagina 3
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Marianne de Bruijn
directie - Kimmel Rentals

Onno de With - RMT
directie

WIJ WETEN WAT WONEN WAARD IS

Wassenaarseweg 31
2596 CE  Den Haag

e-mail info@kimmel.nl
internet www.kimmel.nl

algemeen +31 (0)70 3 249 249
fax +31 (0)70 324 40 02

verhuur +31 (0)70 326 27 26
beheer +31 (0)70 3 245 307



Wijkvereniging 

Benoordenhout

Ruimtelijke ordening

STAND VAN ZAKEN NIEUWBOUW 
INTERNATIONAAL STRAFHOF

Momenteel worden de bestaande gebou-

wen op de Alexanderkazerne gesloopt. 

De Rijksgebouwendienst heeft gekozen voor 

een milieubewuste wijze van slopen. Zoveel 

mogelijk materialen zullen worden herge-

bruikt. De sloopwerkzaamheden worden ge-

faseerd uitgevoerd . In januari/februari wordt  

gestart met de sloop van de Citadel, het offi-

ciershotel dat weer opnieuw opgebouwd zal  

worden op de Frederikskazerne. De Flora en 

Fauna wetgeving schrijft voor dat voor de 

start van de sloopwerkzaamheden een amfi-

bierooster wordt geplaatst bij de terreinaf-

scheiding aan de zijde van de duinen. Dit 

rooster beschermt de zandsalamander die op 

de lijst van beschermde diersoorten staat. 

Het rooster voorkomt dat de zandsalamander 

het bouwterrein op kan komen. De terreinaf-

scheiding zal te zijner tijd worden verwijderd. 

Het ligt in de bedoeling over ca 2 maanden 

de omgevingsvergunning voor de nieuw-

bouw in te dienen. Het ontwerp zal bestaan 

uit een centrale courttower van ca 45 m 

hoogte waarin de rechtszalen en de publieke 

ruimtes zullen worden ondergebracht omge-

ven door 5 torens van 25 m welke alle zijn ge-

plaatst in een betonnen bak met water on-

derling verbonden door een plint. (zie 

onderstaande tekening). Bij de beoordeling 

van het principeplan had de Welstands-

commissie met name bezwaar tegen deze 

plint omdat deze zover boven het maaiveld 

uitsteekt dat het oorspronkelijke concept 

van een transparant gebouw in de duinen 

niet meer mogelijk leek. Verder had de com-

missie bezwaar tegen de geringe doorloop-

ruimte tussen de torens en de Oude 

Waalsdorperweg. Binnenkort zal een aange-

past principeplan aan de Welstands-

commissie worden aangeboden waarin met 

de kritiek van de Welstandscommissie reke-

ning is gehouden. Dit lijkt een moeilijke op-

gaaf. Wij zijn benieuwd op welke wijze het 

plan is aangepast.    

Wat betreft de bomen is een kapvergunning 

verleend voor 159 bomen welke ten behoeve 

van de sloop noodzakelijkerwijs gekapt of 

verplaatst (33 bomen) moeten worden. De 

kapwerkzaamheden worden uitgevoerd tot 

en met het eerste kwartaal van 2012.

Op 16 februari a.s. zal de zitting van de Raad 

van State plaatsvinden waarin het beroep 

van de wijkvereniging tegen het bestem-

mingsplan wordt behandeld. Zoals eerder 

medegedeeld heeft dit beroep betrekking 

op een zorgvuldige afweging bij verhoging 

van de hoogte van de torens waarbij ook ge-

toetst moet worden aan het feit dat deze 

geen nadelige gevolgen voor het woonmileu 

mag  meebrengen. Verder zal gewezen wor-

den op de noodzaak dat voldoende parkeer-

plaatsen op eigen terrein worden gereali-

seerd. Wij zullen proberen dit zo goed 

mogelijk te verdedigen! 

Corine Buter – de Haas  
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Stijl & Traditie Uitvaartzorg 
J.S. van der Meer en B.F. van Nierop 

 
 

Voor een uitvaart met alle egards en een persoonlijk en waardig afscheid. Door jarenlange ervaring 
en goede contacten kunnen we veel voor u betekenen. Stijl & Traditie is een klein en onafhankelijk 
bedrijf en wij vinden uitvaartzorg met de nodige aandacht essentieel. Uitvaartbegeleiding met 
aandacht, tijd en integriteit. Indien u al beschikt over een deposito, uitvaartverzekering, 
wilsbeschikking of lidmaatschap dan bent uiteraard van harte welkom. Het scenario voor uw 
uitvaart kunt u kosteloos laten vastleggen in het geheime archief van Stijl en Traditie Uitvaartzorg. 
 
U kunt vrijblijvend een gesprek aanvragen of een kosteloze wensenformulier of informatie opvragen. 
  
 
Telefoon: 070-7070007 dag en nacht, www.stijlentraditie.nl, stijlentraditie@live.nl 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Begeleiding en organisatie, kostenloze wilsbeschikking, afscheid in 
de Chapelle Ardante, thuisopbaring, annonces, begrafenis, crematie, 
Viering, Dienst, huiselijke afscheidsdienst, muzikale omlijsting, 
bewaking aan huis, bijzonder rouwvervoer: Jaguar/Daimlers, 
Citroëns, vervoer naar het buitenland, etc.  
Postadres:  De Eerensplein 31, 2593NB te ‘s-Gravenhage 

     J.S. van der Meer 
 

IN OMNIA PARATA 
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Cultuur Wijkvereniging 

Benoordenhout

Musea vrezen voor hun voortbestaan …

17 musea vrezen dat ze moeten sluiten 

als gevolg van de bezuinigingen. Dit 

blijkt uit een enquête van de Nederlandse 

Museumvereniging. Provincies en gemeen-

ten moeten zich realiseren, aldus Weide (di-

rec teur museumvereniging), dat musea daar-

mee aan kwaliteit en potentie zullen 

inboeten. En dat terwijl de musea de laatste 

jaren steeds meer bezoekers trekken. ‘Het is 

een groeimarkt waar ook ge meen ten en pro-

vincies op allerlei manieren van profiteren’, 

aldus Siebe Weide (bron: Trouw van 10 janu-

ari 2012).

De wijkvereniging probeert op verschillende 

manieren de cultuur, misschien op een 

ander niveau, maar toch,  ‘dichtbij’ te hou-

den. Een mooi voorbeeld was ‘Embraceable 

you’ op 27 november in het Shellgebouw 

met Miranda van Kralingen en pianiste 

Reinild Mees. De belangstelling voor dit eve-

ne ment was geweldig. De Commissie 

Cultuur heeft het afgelopen jaar ook haar 

steentje bijge dra gen aan de ‘bereikbaarheid’ 

van Kunst en Cultuur in de wijk. Een aantal 

interessante lezingen van Marco van Baalen 

(hoofdconservator Haags Historisch 

Museum) stonden op het programma, ge-

volgd door Robert Uterwijk (beeldend kun-

stenaar) met de lezing ‘Abstractie en figura-

tie: een lenig huwelijk’ en Annetje Huizinga 

sloot de rij met het onderwerp ‘Midden-

Oosten en Syrie’. Maar liefst zeven tentoon-

stelling waren er te bezichtigen in het 

Benoordenhuis van landschaps- en portret-

schilders, fotografen en tekenaars. Eigentijds 

theater Noordvolk voerde ‘De kleine 

Johannes’ op van Frederik van Eeden in de 

zaal van Gunst wat een Kunst. En natuurlijk 

de 1e Kunstzondag Benoordenhout, waar bij 

20 kunstenaars, galeriehouders en ateliers in 

de wijk geopend werden om het multidisci-

plinaire werk aan een belangstellend publiek 

te tonen. 

De start voor weer een tentoonstelling en 

een lezing in 2012 vindt u in dit wijkblad. De 

commissie Cultuur heeft net als museumdi-

recteur Siebe Weide een enquête gemaakt 

die op de website van de vereniging is te vin-

den. De vragenlijst is kort en duidelijk, wij 

willen u vragen die in te vullen, zodat de 

commissie haar werk kan voortzetten in de 

wetenschap dat er waardering is voor de 

opzet van het cultuurbeleid in de wijk. 

Natuurlijk is de commissie benieuwd naar uw 

suggesties ( wel realistisch) en op- of aan-

merkingen op organisatie, aanbod en/of uit-

voering. Mede namens mijn commissieleden 

wens ik u een rijk cultureel 2012 toe.

Loes Campfens

De wijkvereniging Benoordenhout houdt cultuur op de agenda…

Expositie met ambitie

Na Brussel, Den Haag en enkele andere 

steden werd het tijd om ook eens in 

onze eigen mooie wijk te exposeren. Dankzij 

de voortvarende medewerking van de 

Commissie Cultuur werd er in de drukke 

agenda van het Benoordenhuis een week ge-

vonden waarin een aantal van mijn schilder-

werken daar kon worden tentoongesteld.

Op zondag, 20 november jl. hingen er 21 

schilderijen (collages en andere gemengde 

technieken) en konden bij de opening zo’n 

70 bezoekers worden verwelkomd. Mijn werk 

bevat veel kleur en is vol doen de abstract om 

kijkers van alle smaken te kunnen behagen. 

En de zaal zag er weer heel anders uit dan 

met de kale, witte muren. Het oog wil ook 

wat … Dankzij de aanwezige voorzieningen 

is het eigen lijk heel eenvoudig om deze zaal 

aan te kleden met portretten, schilderijen, fo-

to’s en ander beeld materiaal. En het biedt 

een mooie gelegenheid om het artistieke  

talent in onze wijk niet onder de ko ren maat 

te houden. Het Benoordenhout leeft! Wie 

volgt?

Lidwien Enthoven
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 Hodie Mihi Cras Tibi
 Begrafenissen Crematies

est. 1934

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

Uw wensen kunnen in ons archief worden vastgelegd. 
Wij bieden een uitvaartverzekering en beschikken 

over rouw- en ontvangkamers in de gehele regio 's-Gravenhage.

www.hodiemihi.nl

24 uur per dag bereikbaar: 070-3246651

Kantoor: Jan van Nassaustraat 110, 's-Gravenhage

Ruime appartementen voor ouderen zonder zorg of met 
zorg op maat, inclusief kortdurende revalidatiezorg na 
ziekenhuis opname. Verpleegplaatsen in kleinschalige 
woonunits (twee units kosjer). Een gezellig restaurant 
en zonnige tuin. Bovendien een zwembad met � tness 
voor ouderen. Winkels en terrasjes op loopafstand.

Er zijn nog enkele appartementen beschikbaar. 

Nieuw woonzorgcentrum in 
Benoordenhout, Den Haag 
met ruime appartementen 
en verpleegunits.

mr L.E. Visserhuis
Joods woonzorgcentrum

Voor meer informatie: 070-3143800 
of de website: www.jbc-visserhuis.nl

Nu ook parkeerplaatsen te huur in onze 
ondergrondse parkeergarage.
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Expositie fotograaf Joan van  
Nispen tot Sevenaer: een terugblik
Op zaterdag, 26 november jl. vond in ’t 

Benoordenhuis de opening plaats van 

de expositie van de fotograaf Joan van 

Nispen tot Sevenaer. ’t Benoordenhuis was 

voor de gelegenheid omgetoverd in een ex-

‘Het boek is dood, lang leve het boek’

positieruimte waarin de prachtige foto’s van 

onze wijkbewoner Joan van Nispen zeer 

goed tot hun recht kwamen. Het werk ken-

merkt zich door Joans  spontane kijk op de 

wereld en door het juist gekozen moment 

om dat vast te leggen. Hij ensceneert niet, hij 

kijkt, ‘timed’ en ‘clickt’. 

Onder grote belangstelling van wijkbewoners, 

familie en vrienden openden Loes Campfens 

en Hélène Hammerstein de tentoonstelling. 

De aanwezigen bewonderden het werk en 

mede door de geanimeerde sfeer en de ver-

koop van een ruim aantal foto’s kunnen wij de 

expositie als zeer geslaagd beschouwen. De 

interesse voor Joans werk was zo groot dat er 

besloten werd om nog een extra open dag, op 

zondag 11 december jl., te organiseren voor 

allen die op de officiële opening er niet bij 

konden zijn. Ook deze dag was een succes, 

hetgeen aangeeft dat bewoners uit de wijk 

waarderen dat de Commissie Cultuur actief is 

in ’t Benoordenhuis. Dat geeft hen moed om 

ook in 2012 met groot enthousiasme verder te 

gaan. Last but not least: houd de cultuur-

agenda in het wijkblad in de gaten !

Hélène Hammerstein

De commissie Kunst en Cultuur van de 
Wijkvereniging nodigt u uit om de 
lezing ‘Het boek is dood, lang leve het 
boek’ door Eppo van Nispen bij te 
wonen.

Plaats: wijkgebouw aan de Bisschopstraat

Dag: zondag, 4 maart 2012

Tijd: 12.30 uur.

Prijs: € 5,- per persoon

‘Het boek is dood, lang leve het boek’. 

Een inspirerende  lezing over de veran-

derende wereld van de media. Het papieren 

boek heeft lang stand gehouden als symbool 

voor onze informatiemaatschappij. Maar met 

al het digitale geweld van deze tijd is er de 

vraag hoelang dat nog zo blijft. Is er nog wel 

ruimte voor een papieren boek? Eppo van 

Nispen neemt U mee op een zeer inspire-

rende tocht door het heden en vooral de toe-

komst van de media, zoals krant, tv en mo-

biele telefoon. Vragen als ‘Worden computers 

slimmer dan mensen?’ en ‘Is lezen straks over-

bodig?’, zal hij bespreken.

Eppo van Nispen tot Sevenaer (1964) is van 

oorsprong programmamaker, onder andere 

hoofdredac teur van Hart van Nederland. De 

laatste jaren heeft van Nispen gewerkt aan 

zijn ‘maatschappelijk  ding’, te weten: de mo-

dernste bibliotheek ter wereld, DOK in Delft. 

De bibliotheek is het grootste in for-

matiebedrijf ter wereld maar staat onder 

druk. In 2008 werd DOK in een Amerikaans 

onderzoek uitgeroepen als modernste biblio-

theek ter wereld. In 2009 werd DOK door een 

vakjury tot ‘Beste bibliotheek van Nederland’ 

gekozen. Van Nispen is nu directeur van de 

CPNB, de Collectieve Pro pa gan da van het 

Nederlandse Boek. Dit is de organisatie die 

verantwoordelijk is voor de Kinder boe ken-

week, de Boekenweek, Nederland leest en 

andere spraakmakende campagnes rondom 

het boek. Sinds zijn zevende jaar zit hij achter 

een computer. Hij vervult verschillende ne-

venfuncties waaronder voor zit ter van de 

Record Management Conventie, lid van de 

adviesraad SG TU Delft en TEDx Delft. Verder 

houdt hij zich bezig met de oprichting van 

een datadenktank. Gestuurd door zijn 

College van Wij zen (zijn 5 kinderen en vanuit 

de hemel zijn grootmoeder van 102+)  

probeert hij de maatschappij beter te leren 

omgaan met de wereld van boeken, lezen en 

de implicaties daarop van een gedigi tali-

seer de wereld nu en in de toekomst. Van 

Nispen is een veelgevraagd spreker in bin-

nen- en buitenland. Hij laat zich inspireren 

door Buzz Lightyear ‘to infinity and beyond’.

Loes Campfens
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nu ook yoga 
bodyshape
BBB
midfit (ouderengym)
stretching (ook geschikt voor ouderen)
superBBB
supershape
zumba



2e KunstZondag in ’t Benoordenhout op 10 juni 2012
Oproep aan kunstenaars, vormgevers, ontwerpers en galeriehouders in ’t Benoordenhout!

Na het succes van de 1ste KunstZondag 

Benoordenhout in juni 2011, waar zo-

veel creatieve wijk ge no ten aan deelnamen, 

heeft de Commissie Cultuur besloten hier 

een vervolg aan te geven door een 2e 

KunstZondag te organiseren op zondag 10 

juni 2012.

Het succes van de kunstroute kan een mooi 

vervolg krijgen als u zich opgeeft als deelne-

mer aan de 2e KunstZondag Benoordenhout 

door uw huis of atelier open te stellen voor 

belangstellenden. De ervaring leert dat het 

publiek de kennismaking met de artiest en 

hun kunstwerken  enorm op prijs stelt even-

als een toelichting op het getoonde werk en 

een uitleg over de inspiratiebronnen en toe-

gepaste techniek. 

De commissie Cultuur heeft als doel het cul-

turele leven in Benoordenhout te stimuleren 

en in stand te houden. Onder meer door het 

houden van tentoonstellingen en het organi-

seren van lezingen en evenementen op cul-

tureel gebied. ‘Mocht u onvoldoende ruimte 

hebben om op locatie veel publiek te ont-

vangen, dan biedt het Benoordenhuis u 

graag  ‘onderdak’.

Aanmeldingen vóór 4 maart 2012 

Commissie Cultuur/ Wijkvereniging Benoor-
denhout, t.a.v. Hélène Hammerstein, Mau-
vestraat 56, 2596XS Den Haag. Mobielnum-
mer: 06-30602032. E-mailadres: 
helenehammerstein@planet.nl

Opening van de schilderijententoonstelling 
van Marja van der Linden in ‘t Benoordenhuis.
Zaterdag, 3 maart 2012, om 16.00 uur.
Bisschopstraat 5, Den Haag.
 Marja van der Linden

In Benoordenhout woont beeldend kunste-

naar Marja van der Linden. Al sinds ze een 

potlood kon vasthouden heeft ze een passie 

voor tekenen en schilderen gehad. 

Gedurende haar loopbaan als lerares op ba-

sisscholen in Nederland, de VS en Japan 

volgde zij ter plaatse cursussen om haar  

talent verder te ontwikkelen. Terug in 

Nederland kwam ze, met echtgenoot Gerard 

Bergsma en hun vier zonen, in ‘t Benoorden-

hout te wonen.  Ze besloot zich vanaf 2003 

volledig aan de kunst te wijden en volgde de 

opleiding voor beeldend kunstenaar aan de 

Wackers Academie in Amsterdam. Een duide-

lijke keuze, want op deze academie staat het 

tekenen en schilderen naar de waarneming 

centraal: het realisme. In het examenjaar 

werd ze begeleid door Sam Drukker (uitge-

roepen tot  beeldend kunstenaar van het jaar 

2011). Door een ernstig ongeluk kon Marja 

gedurende enkele jaren niet of nauwelijks 

schilderen, een voor haar zeer frustrerende 

ervaring, maar gelukkig houdt zij haar kwas-

ten nu weer stevig vast. Inspiratie  vindt 

Marja in de prachtige kleuren van de alle-

daagse dingen en mensen om haar heen. De 

subtiliteit, de kleurintensiteit, de variatie in 

kleurcombinaties en de bij-

zondere composities verlei-

den haar tot het schilderen 

van zowel portretten, de na-

tuur als stillevens. 

Ook haar reizen hebben ge-

leid tot verrassende onder-

werpen. Zoals de prachtige 

oude bont gekleurde deuren 

met houten of ijzeren sloten 

in Jemen. Deuren elk met een 

eigen geschiedenis van het 

huis, de buurt of de bewo-

ners. Deze indrukwekkende 

deuren-serie wil Marja haar 

mede bewoners van het 

Benoordenhout in ’t Benoor-

denhuis laten zien. 

Op dit moment exposeert zij 

in Venetië, Italië en in 

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

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

* Nieuwbouw
* Verbouwingen 
* Onderhoudswerken
* Interieurwerk
* Keukens & kasten
* Badkamers

Hangarweg12
2241 TZ Wassenaar
www.aannemersbedrijf-schroder.nl

TIMMER-EN AANNEMERSBEDRIJF

Tel.070-511 59 97 
Fax.070-517 68 65

Schoenreparaties
Sleutelservice & Naamborden

Javastraat 57 
2585 AG  Den Haag 
(070) 752 32 89
www.javaschoenservice.nl

ma t/m vrij 
zaterdag
zondag

Geheel vernieuwd (en tevens nieuwe eigenaar)
Voor al uw schoenreparatie en tevens sleutelservice

Java Schoenservice

08:30 - 17:30 
09:30 - 16:00
geslotenwww.maisonkelder.nl

Onze filialen
Weissenbruchstraat 1k (Den Haag) 
Arabislaan 56 (Den Haag)
en Kerkstraat 71 (Wassenaar)

Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 
08.30 – 17.30 uur.
zaterdag: 08.30 – 17.00 uur.

U kunt nu ook telefonisch of via internet bestellen!
Al vanaf 07.30 kunt u uw bestelling ophalen in 
de Junostraat 8 te Den Haag. Telefoon: 070 – 324 68 44.
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Wijkvereniging

 
Benoordenhout

Communicatie in een modern jasje

Sinds 3 jaar woon ik met veel plezier in het 

mooie Benoordenhout. In die jaren zie ik 

een verjonging plaatsvinden in de wijk. 

Steeds meer hardlopers, bakfietsen en bui-

tenspelende kinderen. Een goede ontwikke-

ling wat mij betreft, want dit komt de leef-

baarheid van de wijk ten goede. Deze 

verjonging dwingt de wijkvereniging om ook 

te verjongen. Een jongere doelgroep vraagt  

namelijk om een moderne manier van 

communiceren. 

Eind februari hoop ik de nieuwe website van 

de wijkvereniging te lanceren. Scholieren 

Jamie van Markus en Yannick Binnenweg 

bouwen in het kader van hun maatschappe-

lijke stage de nieuwe website. De website 

krijgt een modern jasje en wordt een plat-

form voor het Benoordenhoutse nieuws. 

Maakt u zich geen zorgen, het adres blijft 

hetzelfde en in het gebruik van de website 

houden we rekening met de jonge én de wat 

oudere internetters. 

In de vorige editie van het wijkblad deed ik 

een oproep voor de webredactie. Ik zoek en-

thousiaste schrijvers en bloggers met een 

vlotte pen die het leuk vinden om af en toe 

een stukje te schrijven. Met een gevarieerde 

webredactie kan de website op regelmatige 

basis gevuld worden. De onderwerpen kun-

nen variëren van een interview met een inte-

ressante wijkgenoot of een column over 

plannen vanuit de Haagse politiek die het 

Benoordenhout raken. Of een artikel met een 

stukje geschiedenis over een bijzondere plek 

in de wijk. Wellicht zijn er leden uit de wat 

jongere doelgroep in de wijk die het leuk vin-

den om op deze manier actief te zijn of scho-

lieren met journalistieke ambities die schrijf-

ervaring willen opdoen. 

Mijn oproep heeft gelukkig al effect, want 

professioneel fotograaf Phil Nijhuis meldde 

zich en gaat aan de slag om de nieuwe web-

site te vullen met prachtige foto’s van de 

wijk. Bij een moderne manier van communi-

ceren hoort namelijk ook het gebruik van 

meer beeldmateriaal. Het winkelgebied in de 

Van Hoytemastraat, Landgoed Clingendael 

en het rosarium op het Jozef Israëlsplein wor-

den zeker vastgelegd. Maar wellicht kent u 

een typisch Benoordenhoutse plek die gefo-

tografeerd moet worden. Suggesties zijn al-

tijd welkom en kunnen bij mij gemeld wor-

den, via telefoon, post of in een modern jasje 

– via de email. 

Maaike Hellingman-van Hooidonk
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WWW.MACYSDAMESMODE.NL
webshop geopend

Alexander Gogelweg 32
2517 JJ  Den Haag

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

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

       
3587969

 RN

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

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

email: woudenbergvandenheuvel@ziggo.nl



De Duitse tuin-en landschapsarchitect 

Carl E.A. Petzold (1815-1891) werd mede 

door zijn advieswerk voor de Prins der 

Nederlanden Willem Frederik van Oranje 

Nassau (1797-1881 )  landelijk bekend. In op-

dracht van baron Arnoud N.J.M. van Brienen 

(1839-1903), eigenaar van Clingendael, ont-

wierp Petzold in 1888 diverse tuinontwerpen 

voor Clingendael, waaronder de aanleg van 

‘een tenniscourt en een bloementuin’. Om ge-

zondheidsredenen trok Petzold zich terug. 

Baron Van Brienen gaf aan de landschapsar-

chitect Leonard.A. Springer (1855-1940) op-

dracht om achter  het Huys Clingendael over 

een singel een houten brug te ontwerpen 

welke direct toegang gaf tot het voor de 

bloementuin en tenniscourt gereserveeerde 

terrein. De positie van deze brug was reeds 

aangegeven op het ontwerp van Petzold. Om 

te voorkomen dat de lengte van de leuning 

eentonig zou worden ontwierp Springer op 

de brug aan de kant van de geplande bloe-

mentuin een ‘Laube’ (pergola), die met wilde 

wingerd bedekt moest gaan worden. Het 

ontwerp van deze brug door Springer is pre-

cies bekend inclusief de maatvoering, even-

als een fraaie, ingekleurde tekening ervan 

(WUR, ‘speciale collecties’).

Het is altijd een vurige wens geweest om 

deze brug alsnog te construeren. Vanaf circa 

het jaar 2000 werd via brieven onder andere 

aan de burgemeester van Den Haag en in 

commissies hiervoor gepleit. De gemeente 

stond er weliswaar welwillend tegenover 

maar om tal van redenen kwam de brug er 

niet. ‘Vergeten’ werd de brug niet. Ook de 

Nederlandse Tuinenstichting stuurde een di-

plomatiek gestelde brief ter herinnering naar 

de gemeente. Inmiddels werd in 2010 in het 

gemeente archief een foto uit circa 1915 ge-

vonden waaruit bleek dat de brug er inder-

daad heeft gelegen. Onder tuinhistorici werd 

algemeen aangenomen dat de brug nimmer 

was gerealiseerd; het tegendeel bleek waar.

Op diezelfde foto was de Hollandse tuin waar 

te nemen. Deze tuin, een ontwerp van 

Marguerite Mary barones Van Brienen (1871-

1939) ligt op de plaats waar de bloementuin 

was geprojecteerd.

In het jaar 2010 geschiedde er een klein won-

dertje. In het kader van reguliere vervanging 

van bruggen was de toegangsbrug naar de 

Japanse tuin aan de beurt, alsmede het be-

staande vrij simpele bruggetje naar de 

Hollandse tuin. Hans Busker van Stadsdeel 

Haagse Hout heeft bij de planvorming de re-

constructie van de Springerbrug voorgedra-

gen bij Harold de Vos van de afdeling 

Riolering en Waterbeheer sing/ Con structies 

van de Dienst Stadsbeheer. In opdracht van 

R&W/C heeft Kees Vaartjes van het Haags  

Inge nieursbureau een bruggenplan voor 

Clingendael gemaakt. Van datzelfde bureau 

had Patricia Haltenhof de projectbegelei-

ding. De begroting voorzag in deze herstel-

operatie. Door perfecte samen werking van 

de diverse bureaus intern gemeente kwam in 

korte tijd iets groots tot stand. In 2010 werd 

de brug naar de Japanse tuin vervangen. Het 

werd een fraaie brug met ‘Japanse’ trekjes 

zonder een imitatie te zijn. In 2011 werd een 

replica van de Springerbrug geconstrueerd. 

Hoofdaannemer was de firma Woudenberg 

die ook de terrastrap nabij de Hollandse tuin 

in 2007 heeft gerestaureerd. De brug zelf 

werd vervaardigd door Houtdraaierij 

Doornekamp te Bodegraven. Voor de onder-

bouw werd Azobehout gebruikt, de brug is 

van Bilingahout, beide met FSC keur.

De brug werd op 21 december 2011 feestelijk 

geopend door wethouder Sander Dekker 

samen met de auteur. Het resultaat mag er 

zijn! Hiermee is het fraaie ensemble van de 

barokke terrastrap, eveneens een ontwerp 

van Springer, de Hollandse tuin en de 

Springerbrug naar Huys Clingendael vol-

tooid. Een uniek stukje tuinkunst. De ge-

meente Den Haag kan trots zijn op de gele-

verde prestatie. Het Stadsdeel Haagse Hout 

zal zorg dragen voor het aanbrengen van 

wilde wingerd (Parthenocissus).

Joost S.H. Gieskes
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De Springer – brug, terug in landgoed  
Clingendael en een vervangende brug  
voor de Japanse tuin
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REAL ESTATE PARTNERS BV
makelaars | taxateurs

 

(ver)koop    (ver)huur    taxaties    beleggingen    consultancy
Betrokken | Betrouwbaar | Bewezen

Laan van Meerdervoort 12b  •  2517 AJ  Den Haag  •  www.real-estatepartners.nl

  

Herman Kastelein
Cees Lieshout Jan vd Ploeg

Marieke Zwalf
Patricia CheungCaroline Groen

Cindy WisseLars Olie

Laat het reinigen van uw kleding aan vak-
mensen over.

Alles hand gestreken.

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

Breitnerlaan 74
Tel 3245258

STOMERIJ A P

 Ruimte om 
     jezelf te zijn in

Woonzorgcentrum 
Maison Gaspard de Coligny
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 10
2597 GW  Den Haag
tel. (070) 37 47 200

Informatie bij de 
coördinatoren Welzijn De sfeervolle en servicegerichte woonzorgvoorziening Maison Gaspard de Coligny 

is prachtig gelegen in de wijk Benoordenhout, vlakbij het winkelcentrum. 

Wijkbewoners zijn van harte welkom in het Maison om gebruik te maken van 
diverse faciliteiten, zoals de fysiotherapiepraktijk en het servicepunt met diverse 
hulpmiddelen van Harting-Bank/Emcart.

Het Wel Thuis! Abonnement biedt service en ondersteuning aan 
zelfstandig wonenende ouderen.
En wist u dat ook kortdurend verblijf mogelijk is 
in het Maison, bijvoorbeeld na een 
ziekenhuisopname? 

1 maart
Rollatordag

Rollatorshow: 10.30-11.00 
Rollator spreekuur: 11.00-14.00

17 maart - Open Dag 11.00-15.00 

Maison Gaspard de Coligny

www.saffierderesidentie.nl
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VAARWEL F. SPRINGER

‘Heb je naar ‘Apostrophes’ van Pivot ge-

keken?’ Dat was begin jaren 80 van de 

vorige eeuw een wekelijkse terugkerende 

vraag van de Permanente Vertegenwoordiger 

van het Koninkrijk der Nederlanden te 

Straatsburg, Carel Schneider, aan zijn eerste 

medewerker. Apostrophes was het litteraire 

programma van de journalist Bernard Pivot. 

Dit programma was van 1975 tot 1990 een 

van de Franse TV programma’s met het hoog-

ste kijkcijfer. In ‘Apostrophes’ interviewde 

Pivot, die er geen geheim van maakte erg van 

boeken en beaujolais te houden, bekende en 

minder bekende Franse schrijvers. Gevolg 

van deze vraag was dat er voor of na het werk 

altijd nog een korte of langere discussie 

volgde over de door Pivot besproken boeken 

en schrijvers. Vaak kon Carel het dan niet na-

laten sommige geïnterviewden te parodië-

ren, want hij was allergisch voor litteraire 

aanstellerij!

Er was al eens eerder een schrijver Permanent 

Vertegenwoordiger bij de Raad van Europa 

geweest, Jean Cazaneuve, maar dat was een 

specialist in mythologische onderwerpen. 

Dus genoot Carel door zijn status als roman-

schrijver groot aanzien, zoals dat nu eenmaal 

in Frankrijk is, bij de Straatsburgse Society en 

de daartoe behorende schonen die vochten 

om naast hem te mogen zitten op diners. Hij 

zei altijd plagend tegen mij ‘je moet of een 

groot schrijver of een belangrijk politicus wor-

den om bij de dames succes te hebben’. Maar 

niet alleen het vrouwelijk schoon maar ook de 

Nederlandse ambtenaren, bij de Raad of over-

gekomen uit Nederland, lieten zich niet onbe-

tuigd in enthousiasme en aarzelden niet de 

schrijver op zijn bestaande of eventueel toe-

komstig oeuvre aan te spreken. Ik herinner 

mij in dat verband een vrouwelijke ambtenaar 

van de Juridische Afdeling van het Ministerie 

van Buitenlandse Zaken die tegen hem zei 

‘Carel, ik moet steeds maar denken aan de de-

tective die je gaat schrijven over een gruwe-

lijke moord die in de Raad wordt gepleegd!’ 

Enige tijd later zei Carel tegen mij dat hij ern-

stig over deze propositie had gedacht maar er 

uiteindelijk toch maar vanaf zag omdat hij 

dan, weliswaar alleen op papier, maar toch, 

één van de hoogste ambtenaren van de Raad 

bloedig zou ombrengen. Het viel te vrezen 

dat een en ander zo levensecht zou worden 

dat het niet meer met zijn diplomatieke ver-

antwoordelijkheden te rijmen viel!

Met Carel Schneider (F. Springer), die op 7 no-

vember jongstleden te Den Haag overleed, is 

naar mijn mening een van de laatste echt ro-

mantische schrijvers van Nederland heenge-

gaan. Zijn nostalgische schrijfstijl maar ook 

zijn gevoel voor het groteske, zijn voortdu-

rende ironie en zijn soms bijtend sarcasme, 

gepaard aan een scherp waarnemingsvermo-

gen doen hem soms dicht staan bij sommige 

Duitse romantici, zoals Heine. Ook het steeds 

weer terugkerende thema van de onvervulde 

of mislukte liefde getuigt duidelijk van de in-

vloed van de romantiek op zijn werk! Zijn 

grote litteraire directe voorbeelden waren 

echter vooral Guy de Maupassant en Scott 

Fitzgerald. The Great Gatsby, dat zowel gaat 

over een ongelukkige liefde als de ondergang 

van de Jazz Age van de jaren 20 van de vorige 

eeuw, behoorde tot zijn lievelingslectuur en 

hij maakte zelfs een pelgrimage naar het graf 

van Scott en Zelda dat tot zijn verbijstering 

bijna vergeten en slecht onderhouden bleek.

De combinatie diplomaat en romanschrijver, 

in andere landen, met name Frankrijk, heel 

gewoon, men denke slechts aan Chateau-

briand, Stendhal, Claudel, Morand en recen-

telijk ook Rémy en Ruffin, is in ons nuchtere 

kruideniersvaderland een vrijwel onbekend 

verschijnsel, dat op het zichzelf cosmopoli-

tisch achtende BZ eigenlijk maar curieus en 

niet meer dan dat werd gevonden! 

Schneiders belangstelling voor vreemde lan-

den en culturen staat mijns inziens in nauw 

verband met zijn Indische achtergrond. Maar 

daarmee was hij niet de enige, terwijl zijn werk 

toch uniek is! In zijn oeuvre kunnen drie  

thema’s onderscheiden worden, namelijk zijn 

Indische jeugd en zijn repatriëring, zijn werk 

als bestuursambtenaar in Nieuw Guinea en 

daarop aansluitend zijn loopbaan bij de 

Buitenlandse Dienst. Over de eerste periode 

gaat een boek als Bandoeng Bandoeng maar 

gaan ook vele verhalen en gedichten, over de 

tweede periode de verhalen in bericht uit 

Hollandia, Schimmen rond de Parula en een 

gladde paal van macht, en tenslotte over de 

buitenlandse dienst Tabee New York, Zaken 

overzee, Bougainville (Bordewijk prijs), Teheran 

een Zwanezang, Quissama en Quadriga. Hij 

lijkt op de Franse schrijvers/diplomaten door 

zijn scherpe observatievermogen en tegelij-

kertijd ironische afstandelijkheid dat echter 

niet verstoken is van medemenselijk gevoel. 

Op Scott Fitzgerald door het soms ritmisch 

zangerige van zijn proza en de fantasiewerel-

den waarin veel van zijn personages leven: 

‘Allemaal gelogen en toch waar!’.

Zijn beschrijvingen van gerepatrieerden die 

Indië willen heroveren, zendelingen die koste 

wat het kost peniskokersdragende en zwarte 

magie beoefenende Papoea’s tot het ware 

Geloof willen bekeren en gladde en op- 

geblazen diplomaten die hun collegae en 

Ministerie belazeren door steeds bijna grote 

contracten binnen te halen of anderzijds ten 

ondergaan door drank, verlaten door hun 

vrouwen, zonder dat het Ministerie zich maar 

iets bekommert om hun leed, zijn bijna surre-

alistisch door hun realisme. Zo wordt bijvoor-

beeld in Quissama gesproken over een echt-

genote die een eczeem had opgedaan dat in 

een tropisch klimaat alleen maar erger zou 

worden. In plaats van hem in een droger land 

te plaatsen was hij, in het kader van een suc-

cesvol personeelsbeleid, naar tropisch Afrika 

overgeplaatst en was zijn echtgenote weg-

gelopen en hertrouwd met een huidarts in de 

VS. Eens merkte hij spottend op over een di-

recteur personeelsdienst van BZ, dat deze op 

die functie was benoemd omdat hij doof was. 

Dat verhinderde dat hij eventuele klachten of 

verzoeken zou kunnen horen.  

Beschrijvingen zoals hierboven lijken heel  

cynisch maar getuigen toch tegelijk van een 

grote gevoeligheid! Deze deed Schneider 

soms lijden aan het harde oppervlakkige en 

niet poëtische karakter van de dagelijkse 

werkelijkheid en het daarin veelvuldig voor-

komende hypocriete of opgeblazen gedrag 

van velen. Maar de mens moet daar nu een-

maal mee leren te leven. Zoals hij vaak ietwat 

spottend tegen mij zei: ‘Het blijft behelpen!’. 

Zijn ongeneeslijke ziekte heeft hij moedig en 

tot het eind toe lezend en schrijvend gedragen. 

Zijn laatste in Berlijn spelende roman Quadriga 

eindigt met het gedicht van Ernst Dowson:

‘They are not long, the weeping and the 

laughter 

Love and desire and hate;

I think they have no portion in us after 

We pass the gate’.

Dirk Schuurman Volker
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Maak vandaag nog een afspraak voor 
meting en productadvies op maat!

 
Verder kunt u bij ons ook terecht voor:

Gezichtsverzorging, anti aging, definitief 
ontharen, afvallen, anti cellulite behandelingen,
 permanente make up! 

Uw huid is uniek!

Willem Witsenplein 7 - 2596 BK  Den Haag -Tel: +31 (0)70-3262926 - info@btotale.com - www.btotale.com

Alcoholprobleem?

Borrels, netwerken.. Maar al te vaak wordt social drinking  
een probleem. Voor ambulante of klinische behandeling  
kunt u bij ons terecht.

Voor meer informatie of een intakegesprek neemt u contact  
op met Castle Craig Nederland in Den Haag
070 3456028 / info@castlecraig.nl      

COUNSELING  THERAPIE  COACHING  
 

Mr. Saskia Hoebanx 
 
zingeving  levensvragen 
verlies  rouw 
angst  onrust 
onzekerheid 
spanningen  stress 
somberheid  depressie                   www.vertel-eens.nl 
     
Voor overleg of het maken van een afspraak, bel 06 4562 2556 of mail info@vertel-eens.nl  
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‘BETER EEN VOGEL IN DE LUCHT  
DAN EEN IN DE HAND!’
IN GESPREK MET JHR MR F.C.M. VAN RIJCKEVORSEL  

Jeugd en middelbare schooljaren

Ik werd geboren in het dorpje Nuenen, vlak-

bij Eindhoven. Mijn vader was daar burge-

meester. Offi  cieel was hij burgemeester van 

Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Nuenen 

was toen een mooie plaats, met hoge esak-

kers, een ongeschonden beekdal, een karak-

teristiek broekbos. Typisch zo’n Brabants 

dorp met een ontzaglijk aardige oude dorps-

kern. Op de lagere school in Nuenen had ik 

veel dorps vrin djes, met wie ik ook vaak kat-

tenkwaad uithaalde. Ons huis was omgeven 

door een mooie tuin met een boomgaard 

van tenminste een halve hectare. Daarin 

stonden bomen met kersen, pruimen, appels 

en peren, en tegen het huis een boom met 

perziken. Wan neer de vruchten rijp waren, 

had ik de meeste vriendjes. Die kwamen mee 

genieten van al het lekkers in de tuin. We hin-

gen dan in de bomen. Naast het huis liep een 

spannende beek. In die beek vond je al het 

waterleven dat in een ongeschonden 

Brabantse beek met onvervuild water kon 

voorkomen. Het Nuenense broek, dichtbij 

ons huis gelegen, was rijk aan vogels. Dit fas-

cineerde mij. In mijn eentje determineerde  

ik de vogels en ben daar een heel eind in 

gekomen.

Mijn eerste twee middelbare schooljaren 

doorliep ik op het Augustinianum in 

Eindhoven. De school werd geleid door pa-

ters Augustijnen. Met mijn oudste broer was 

ik daar intern. Direct na de oorlog, in 1946, 

kwam ik daar aan. De omstandigheden waar-

onder wij als internen leefden, waren vrij pri-

mitief. Ba den of douchen was er niet bij. 

Iedere woensdag om half zeven ’s ochtends 

liepen wij in ganzenpas achter de surveillan-

ten aan naar het sportfondsenbad, met 

onder de arm een handdoek, schoon goed 

en wat zeep. Sla pen deed je in een slaapzaal, 

waar 40 bedden naast elkaar stonden. Je had 

er geen enkele privacy. Het enige wat van je-

zelf was, was een klein kastje. s Nachts moest 

je tijdens het slapen het ondergoed onder  

de pyjama aanhouden. Eenmaal per maand 

mocht je voor een weekend naar huis. Vele 

zaterdagen wer den gevuld met het kijken 

naar voetbal, zoals naar wedstrijden van 

Sportclub Eindhoven tegen PSV, de laag ste 

elftallen wel te verstaan. Ik heb mij daarbij 

ontzettend  verveeld en aan die tijd mijn af-

keer van voetbal overgehouden.

Na twee jaar werden mijn oudste broer en ik 

door mijn ouders van het Augustinianum af-

gehaald. We gingen toen naar Huize Katwijk 

De Breul in Zeist. Katwijk De Breul werd ge leid 

door paters Jezuïe ten. De paters Jezuïeten 

waren voortreffelijke en erudiete docenten.

 Ook de leken le raren waren van hoog gehalte. 

Ik heb er veel aan gehad. Op Katwijk De Breul 

werd het zg. Mutua Fides (onderling ver trou-

wen) – systeem gehanteerd. In hoofd zaak 

kwam het erop neer dat je geheel in alles 

werd ver trouwd, zolang je door je gedrag de 

onbekende niet gedefinieerde grenzen, die er 

wel degelijk waren, niet over schreed. Deed je 

dat wel, dan kreeg je geen Mutua Fides-

speldje. Internaten, zoals ik heb meege maakt, 

zijn er nu niet meer in ons land.

Een ambtelijke loopbaan 
‘Na mijn afstuderen ben ik rechterlijk ambte-

naar in opleiding (RAIO) geworden, met als 

stand plaats Assen. Dat was in 1960. Drie jaar 

daarvan was ik werkzaam bij het Openbaar 

Ministerie als waar ne mend substituut Officier 

van Justitie. Ik requireerde bij de kantonge-

rechten Assen, Emmen en Mep pel. Strafzaken 

betreffende de wegenverkeerswetgeving 

vormden toen al de hoofdschotel. Bijzondere 

aan dacht gaf ik aan handhaving van de 

Jachtwet, de Vogelwet en landschaps ver or-

de ning en, meer in het algemeen natuurza-

ken. Ik slaagde erin de strafmaat voor derge-

lijke zaken op te vijzelen. De twee ove ri ge 

opleidingsjaren heb ik doorgebracht bij de 

griffie van de rechtbank en als stagiair op een 

advoca ten kantoor. Ofschoon ik de ambitie 

had binnen de rechterlijke macht, en in het 

bijzonder het Openbaar Ministerie, mijn toe-

komst te zoeken, besloot ik na die vijf jaar mij 

voortaan met het behoud van natuur en 

landschap te gaan bezig houden. Ik trad toe 

tot de Provinciale Planologische Dienst (PPD) 

van Drenthe. Daar heb ik van 1965 – 1968 ge-

werkt en de zaken van natuur, landschap en 

openlucht re creatie behartigd. Ik was op- 

eens planoloog geworden! Deze stap was 

een keerpunt in mijn ambtelijk leven. Ik was 

ertoe gekomen door het contact met de le-

gendarische natuur- en landschapsconsulent 

van het Staatsbosbeheer, H.W. de Vroome 

(1920 – 2001), in de Ronde Tafel van Assen. 

De Vroome  had grote invloed op Gedepu-

teerde Staten van Drenthe en was de geeste-

lijke vader van het plan ‘Stroom dallandschap 

Drentse Aa’, dat het eerste grote landschaps-

reservaat in Nederland is geworden. Dit plan 

omvatte bossen, natuurgebieden en 2.000 

hectare landbouwgronden, en werd ont wor -

steld aan de ruilverkavelingen die woedden 

Als vierde  in de serie van zes gesprekken met toonaangevende figuren uit het 
openbare leven, die een interessant verhaal te vertellen hebben, en waarvan 
een bijkomstigheid is dat zij allen wijk genoot zijn, is het woord aan Jhr Mr 
F.C.M. (Frans) van Rijckevorsel (1934), hartstochtelijk strijder voor het natuur-
behoud in Nederland en oprichter en eerste voorzitter van de Wijk ver e ni ging 
Benoordenhout. De heer van Rijckevorsel is gehuwd, heeft vier kinderen,vier 
schoon kin deren en negen kleinkinderen.

vervolg op pagina 23
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Dames- en herenkappers

Nu ook koopavond bij Martinhair.
Donderdagavond tot 20.00 uur open.

Online reserveren:
www.martinhair.nl

Martinhair
Weissenbruchstraat 62
2596 GK  Den Haag
070 324 37 31

Theresiastraat 142 • Den Haag
ook zondag open

Een compleet ontbijtje met 
verse jus en koffie voor € 6,95 

Maandag t/m zaterdag tot 12.00 uur en
zondag to 13.00 uur.

Voor alleen een kopje Illy koffie 
of een complete lunch met o.a. 

huisgemaakte tonijnsalade, 
filet americain en de bekende 

huisgemaakte Engelhard hamburger.

Koffie met huisgemaakte kwark, 
appeltaart, chipolata taart, brownie of  

de topper de Carrot cake.
Wij bezorgen ook al uw broodjes.

Tegen inlevering van deze advertentie 
een tweede kopje koffie of 

huiswijntje naar keuze gratis!

www.nieuwengelhard.nl

met terras

WO O N D E C O R AT I E

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

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

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

WIJ VERZORGEN HET LEGGEN VAN ALLE SOORTEN

VLOERBEDEKKING EN HET MAKEN VAN GORDIJNEN

BREITNERLAAN 8

TELEFOON (070) 324 63 41
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rond Rolde en Anloo. Aan de planologische 

vormgeving van dit reservaat heb ik in mijn 

nieuwe baan  meegewerkt. Was De Vroome 

niet op mijn pad gekomen, dan had mijn 

leven er anders uit ge zien! In 1968 verruilde 

ik de PPD Drenthe voor Staatsbosbeheer in 

Utrecht, waar ik ging werken bij de directie 

Natuurbehoud. Mijn taak was vorm te 

geven aan de stand punt bepaling en ove-

rige  inbreng van Staatsbosbeheer in het 

nationaal en het regionaal planologisch be-

leid. Alles wat in de Rijksplanologische Com- 

missie speelde had mijn actieve aandacht. 

Daarnaast gaf ik uitvoering aan de natuur-

bescher mings  wet ge ving. Ik heb daar tot 

1971 gewerkt.

Mijn verdere  loop baan heb ik in het Haagse 

doorgebracht, eerst bij de Rijksplanologische 

Dienst (RPD), daar na bij het Ministerie van 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 

(CRM) en, na het uiteenvallen van dat Mi nis-

terie bij de totstandkoming van het eerste ka-

binet Lubbers (1982), tenslotte bij het Mi nis-

tere van Landbouw en Visserij. Bij CRM gaf ik 

als hoofd van de hoofdafdeling en ver vol gens 

directie Natuur- en Landschaps be scher ming, 

leiding aan het beleid ten aanzien van na-

tuur- en land schapsbehoud in Nederland, 

met inbegrip van het internationale beleid 

terzake. Bij LNV heb ik dit voortgezet.

Na mijn vertrek van het Ministerie van 

Landbouw en Visserij heb ik gefungeerd als 

voorzitter van zittingen van vele bezwaar-

schriftencommisies: de Bezwaarschriften-

commissie van Landbouw, Natuurbeheer en 

Visserij; de Adviescommissie voor Vreemde-

lingenzaken van Justitie; twee bezwaren-

commissies van Buitenlandse Zaken, en de 

Algemene Bezwaarschriftencommissie van 

VROM. De CRM jaren, on der leiding van 

Minister Mr H.W. van Doorn (oud-voorzitter 

van de KRO, van de KVP overgestapt naar de 

PPR) en Staatssecretaris Wim Meijer (PvdA, 

later Commissaris van de Koningin in Drenthe 

en voorzitter van de Raad van Beheer van de  

Ra  bobank) ten tijde van het kabinet Den Uyl, 

gevolgd door de jaren op dat ministerie met 

Staatssecretaris Gerard Wallis de Vries (VVD , 

voordien wethouder van den Haag) ten tijde 

van het Kabinet Van Agt I, waren gouden 

jaren. In die tijd is zoveel van waarde tot stand 

gebracht. Met pijn in het hart moet ik consta-

teren dat het huidige kabinet in dit opzicht al-

leen maar afbreekt.

1973 – 1982: gouden jaren voor het 
natuurbehoud 
In deze jaren is vorm gegeven aan belangrijk 

regeringsbeleid op het gebied van natuur- 

en land schaps behoud. Dit kwam onder an-

dere tot uiting in de verschijning van de z.g. 

drie groene nota’s van de re ge ring: een over 

de instelling van  nationale parken, een over 

nationale landschapsparken en een over de 

(problematische) relatie tussen de landbouw 

en natuur en landschap. In laatstbedoelde 

nota werd bepaald dat 100.000 ha landbouw-

grond in aanmerking zou worden gebracht 

voor beheersregelingen met boeren (die dan 

geacht werden, naast landbouw of veehou-

derij, op hun land tegen vergoeding ook na-

tuur te beheren) en nog eens 100.000 ha 

voor reservaatvorming door middel van ver-

werving en daaropvolgend beheer door een 

natuurbeheerorganisatie. De voor uitvoering 

van deze Relatienota be no digde jaarlijkse 

bedragen zijn metterdaad in het kader van 

het  meerjarenbeleid  ter beschikking ge-

steld. Voorts verscheen een regeringsnota 

(Structuurschema) Natuur-en Landschaps-

behoud, die de pro cedure van een planologi-

sche kernbeslissing moest doorlopen en 

waarin het beleid voor de (mid del) lange ter-

mijn was vastgelegd. Ook op het gebied van 

het soortenbehoud was  er grote activiteit: er 

kwam een Wet Bedreigde Uitheemse Dier- en 

Plantensoorten (de wet BUD) en er werd veel 

werk ge maakt van de implementatie in ons 

land van internationale overeenkomsten en 

van Europese richt lij nen op het gebied van 

het natuurbehoud. In de International 

Whaling Commission werd besloten tot de 

instelling van een moratorium op de com-

merciële walvisvangst, een zaak waarvoor 

onder meer ons land zich zeer heeft beijverd.

Een heel bijzonder chapiter uit deze tijd was 

wel dat betreffende de zogenaamde herover-

wegingen. Deze kwamen erop neer dat grote 

-voor natuur en landschap schadelijke- 

overheids projecten opnieuw in overweging 

werden genomen, hetgeen meestal leidde 

tot een voor het natuurbehoud positieve uit-

komst. Ik noem : 

•  het afzien van de aanleg van een buiten-

dijks kanaal door de Dollardkwelders, het-

geen gepaard zou gaan met inpoldering 

van die kwelders;

•  het besluit tot de aanleg van een storm-

vloedkering in de Oosterschelde in  plaats 

van de to tale af slui ting daarvan;

•  het afzien van inpolderingen van (delen 

van) de Waddenzee;

•  de ver leg ging van het tracé van rijksweg 

27 door het landgoed Amelisweerd; 

vervolg van pagina 21

vervolg op pagina 25



wijkblad Benoordenhout februari 201224

Meubelrestauratie
Vrijblijvende 
prijsopgave?

Paul Berkhout
Oude Molstraat 32D
070 - 3659264

www.paulberkhout.nl
met online winkel 
antiquiteiten

Restauratoren Nederland
en opgenomen in het:

Van stoel 

tot 

kabinet

Fineerwerk

Constructies

Politoeren

GIESBERS
MAKELAARDIJ

Weissenbruchstraat 416
Telefoon 070-3.26.26.26 NVM

MAKELAAR

Mr C.D. Rosenberg Polak
Notaris

Postbus 96903 Prins Mauritslaan 1

2509 JH  ’s-Gravenhage 2582 LK  ’s-Gravenhage

Telefoon 070 - 338 2950 Telefax 070 - 338 2959

Email: rosenbergpolak@rosenbergpolaknotaris.nl

Zorg die bij u past!

Evita Zorg BV    Van Alkemadelaan 315
2597 AJ Den Haag    (070) 314 1600
info@evitazorg.nl    www.evitazorg.nl

Er kan een moment komen dat u thuis 
hulp of zorg nodig heeft voor u zelf 
of een dierbare. Het is dan prettig 
dat u een bureau treft dat deze zorg 
levert volgens uw wensen. Evita biedt 
zorg die bij u past. Een vertrouwde 
medewerker op vaste tijden en dagen. 

Het zorgaanbod bestaat uit huishoudelijke hulp, 
verzorging, verpleging, nacht- en 24-uurszorg, 
begeleiding, gezelschap en kraamzorg.



wijkblad Benoordenhout februari 201225

•  de verlegging van het tracé van de 

Flevospoorlijn naar de buitenzijde van het 

Oostvaar ders plas sen gebied in plaats van 

er doorheen, en het afzien van inpoldering 

van de Markerwaard, mede op grond van 

natuur be langen.

Een groot voorvechter van heroverweging 

ten behoeve van het natuurbelang was 

Staats se cre taris Wim Meijer. Staatsecretaris 

Gerard Wallis de Vries zette het beleid van zijn 

voorganger voort. Met beiden mocht ik heel 

nauw samenwerken Het was de spannendste 

tijd van mijn loopbaan. Op de her over we-

gingen met betrekking tot de Dollard en de 

Oosterschelde wil ik nader ingaan, omdat ze 

ook bestuurlijk gezien erg interessant zijn.

Dollardkwelders
In de jaren 60 waren in de toenmalige 

Commissie Landaanwinning in de Dollard 

(Dollard com missie) twee plannen aan de orde 

voor verbetering van de afwatering van Oost-

Drenthe en Oost-Groningen. De twee plannen 

waren: (a) een buitendijks dijk- en kanaalplan 

(in de Dollardkwelders) of (b) een ge maal plan.

Onder meer drie rijksdiensten waren in die 

commissie vertegenwoordigd. De provincie 

had binnen de commissie een voorkeur voor 

de eerste oplossing en dat werd ook het advies 

van de com mis sie. In 1972 vraagt de provin cie 

Groningen een concessie aan voor inpoldering 

verband houdend met dat plan. Aan het voor-

ziene buitendijkse kanaal was inmiddels nog 

een functie toegedacht, namelijk die van 

scheep vaart ka naal ten behoeve van Win-

schoten, waardoor die plaats een vaarverbin-

ding met de zee zou krijgen. In maart 1973 

komt een werkgroep Dol lard, bestaande uit 

natuur- en milieuorga nisa ties, waaronder de 

Wad denvereniging, met het voor stel voor een 

binnendijks kanaal, waardoor de voor het na-

tuurbehoud zo belangrijke Dollardkwelders 

(800 ha) gespaard zouden kunnen worden. 

Dan is de rege ring aan zet. Het Kabinet wijst in 

1974 een bui ten dijks kanaal door de kwelders 

af en zegt mede wer king toe aan een binnen-

dijks kanaal. In 1976 be slui ten provinciale sta-

ten van Groningen tot de aanleg daar van. 

Maar om dat de landbouworganisaties en de 

waterschappen dat niet zagen zitten en hun 

voor keur voor het gemaalplan uitspraken, is 

ook het bin nendijks kanaal er niet gekomen en 

had Win scho ten het nakijken. 

Staats secretaris Wim Meijer heeft werkelijk als 

een leeuw moeten vechten om het kabinet tot 

boven be doeld besluit van 1974 te bewegen. 

Aanvankelijk lagen de ministeries van Verkeer 

en Waterstaat, Eco no mi sche Zaken en Land-

bouw en Visserij dwars. Ik heb Meijer ambte-

lijk mogen ondersteunen en hoewel hij mij 

regel ma tig thuis en zelfs op zaterdagochten-

den belde met nieuwe opdrachten en ver zoe-

ken, heb ik daaraan al tijd graag en terstond 

gevolg gegeven. Meijer was een  inspirerende 

man en een groot tacticus. Ik vergezelde hem 

ook toen een delegatie uit het Kabinet het be-

sluit tot afwijzing van het plan voor een bui-

tendijks kanaal in Groningen ging mededelen 

en toelichten. De Statenzaal was zo goed als 

ge heel gevuld met het voltallige college van 

GS, vertegenwoordigers van alle betrokken 

ge meen te be stu ren, waterschappen en land-

bouw orga ni saties. De regering werd be schul-

digd van onbe trouw baarheid en zelfs van 

contractbreuk. Zelden heb ik zo’n vijandige 

sfeer gevoeld. De houding van mi nister 

Gruyters van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 

Ordening (VRO) die tijdens alle verwijten de 

krant zat te lezen, maakte de stemming er 

zeker niet beter op. De Dollardkwelders zijn in 

1976 onder het regiem van de Natuurbescher-

mingswet gebracht 

De Oosterschelde
De door de Tweede Kamer in 1957 aangeno-

men Deltawet bepaalde dat alle zeegaten, 

behalve de Nieu we Waterweg en de 

Westerschelde, zouden worden afgesloten. 

Dus ook de Oosterschelde. 10 jaar later werd 

door het Zeeuws Genootschap van 

Wetenschappen een symposium georgani-

seerd, waarbij kritische vragen over de afslui-

ting van de Oosterschelde aan de orde wer-

den gesteld. De publieke  dis cus sie was op 

gang gekomen. In 1970 wordt de Actiegroep 

Oosterschelde Open opgericht, die later op-

gaat in het Comité Oosterschelde Open. In 

maart van hetzelfde jaar laat de toenmalige 

minister van  Verkeer en Waterstaat Bakker 

weten dat er geen nieuwe studie zal komen 

en dat de afsluiting gewoon volgens plan 

door zal gaan. In februari 1972 verschijnt het 

rapport ‘Het Deltaplan in het licht van de 

nieuwste ontwikkelingen’ van Rijkswater-

staat, waarin wederom wordt geconcludeerd 

dat de Ooster schelde moet worden afgeslo-

ten. In november van datzelfde jaar, - het 

Kabinet Den Uyl is inmiddels  aangetreden -, 

stelt minister Westerterp (zelf voorstander 

van afsluiting) een onafhankelijke com mis sie, 

de Commissie Klaasesz, in. Deze komt begin 

1974 met het voorstel een beweeglijke 

stormvloed ke ring te bouwen, waarbij zowel 

met veiligheid als met de belangen van na-

tuur en milieu rekening wordt gehouden. 

Op 9 november 1974 besluit het Kabinet voor 

de totstandkoming van een stormvloedke-

ring, waarop het Tweede Kamerlid Schakel 

(ARP) een motie indient, strekkende tot on-

middellijke totale afsluiting van de 

Oosterschelde. Hoe de stemming over de 

motie zou uitvallen was geheel onvoorspel-

baar. De kans dat zij zou worden aangeno-

men was zeker aanwezig. Daarom verklaarde 

zowel de Minister van CRM ,Van Doorn, als 

Staatssecretaris Meijer te zullen aftreden in-

dien de motie zou worden aan geno men. 

Nauwelijks een week voor de stemming in de 

Kamer verzocht Staatssecretaris Meijer mij 

ten behoeve van de behandeling in de 

Tweede Kamer een rapport op te stellen 

waarin op systematische wijze :

•  de huidige waarden en functies van de 

Oosterschelde - voor natuur, visserij, oes-

terkwekerij, enz. -, in samenhang met de 

aanwezige abiotische factoren zoals getij-

den, zoutgehalten, platen, slikken en 

schor ren, zouden worden beschreven;

•  de gevolgen voor die waarden en functies 

zouden worden beschreven in het geval 

van (a) totale afsluiting, (b) verhoging van 

de bestaande dijken - waarvoor de natuur-

beschermingsorganisaties pleit ten- , en (c) 

de bouw van een stormstuwkering.

Met behulp van het Rijksinstituut voor 

Natuurbeheer en het Delta-instituut te 

Yerseke is het gelukt tij dig het verlangde rap-

port op te stellen. Anderhalve dag vóór de 

stemming lag het ondertekend door bei de 

genoemde bewindslieden en gedrukt door 

de Staatsdrukkerij in de postvakken van de 

leden van de Tweede Kamer. Ook uit dit rap-

port kwam naar voren dat bij de door het 

Kabinet gekozen oplossing van een storm-

vloedkering, als gevolg waarvan een ge-

dempt getij zou ontstaan, de natuurwaarden 

en functies in zeer substantiële mate in stand 

zouden kunnen blijven. Natuurlijk zou verho-

ging van de bestaande dijken rond de 

Oosterschelde ook volgens het rapport voor 

het natuurbehoud de beste oplossing zijn 

Totale afsluiting zou, zo bleek ook nog eens 

duidelijk uit het rapport, desastreus zijn voor 

de natuurwaarden.
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Op 20 november 1974 verwerpt de Tweede 

Kamer met 75 tegen 67 stemmen de motie 

Schakel en kiest onder voorwaarden voor het 

voorstel van het Kabinet. 142 Stemmers dus. 

Kamerleden waren ondermeer door belan-

gengroeperingen aangespoord te gaan 

stemmen. De fracties hadden tevoren geen 

stemgedrag bepaald. Ook met betrekking tot 

deze heroverweging (Oosterschelde) heeft 

Staats se cre ta ris Meijer een heel belangrijke 

rol gespeeld. Het zou mij niet verbazen wan-

neer bovenbedoeld, in grote haast vervaar-

digd, rapport de uitslag van de stemming 

heeft beïnvloed. Nadien is het Oosterschelde-

estuarium voor het overgrote deel onder de 

Natuurbeschermingswet gebracht. De in 

1987 gereed  gekomen stormvloedkering is 

een van de prestigieuze waterbouwkundige 

werken van ons land , die ook internationaal 

groot ontzag afdwingen.

Het huidige natuur- en landschaps-
beleid
Over het natuurbeleid van het huidige 

Kabinet kan ik helaas niet positief zijn. 

Iedereen heeft in de krant kunnen lezen  

dat het Kabinet de verdere realisatie van de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS, geïntrodu-

ceerd in het Natuurbeleidsplan van 1990) op 

losse schroeven zet, om het mild uit te druk-

ken. Natuurlijk moet verder ook het natuur-

beheer bezuinigen, maar bezuinigingen van 

60 % komen neer op afbraak van beleid.

Buitengewoon verontrustend is het feit dat 

Staatssecretaris Bleker met het ontwerp van 

een Natuurwet is gekomen, zijnde een uitge-

klede wet ter vervanging van de bestaande 

wetten: de Natuur be scher mingswet, de Flora- 

en Faunawet en de Boswet. Deze mag van 

Bleker niet méér bescherming bieden dan 

waartoe Brussel verplicht en moet volgens 

hem meer verantwoordelijkheid leggen bij 

de samen le ving. Dat komt gewoon neer op 

verlaging van het door de vigerende wetge-

ving gerealiseerde be scher mings niveau. Dit 

terwijl in ons land al zoveel natuur is  

verdwenen. Ook wil deze Staatssecretaris  

be scher ming grotendeels aan de lagere over-

heden overlaten. Het lijkt wel of dit kabinet 

de regie op rijks ni veau bewust uit handen 

geeft. Dat geldt niet alleen voor het natuur-

beleid, maar evenzeer voor het beleid met 

betrekking tot de ruimtelijke ordening. De 

natuur vertegenwoordigt een immaterieel en 

kwets baar belang, dat, naar de ervaring leert, 

snel door andere, - meestal materiële of pri-

vate -, belang en onder de voet kan worden 

gelopen. Dit leidt tot het besef dat, zeker 

wanneer natuurwaarden van nationale bete-

kenis in het geding zijn, een centrale rol van 

het Rijk echt niet kan worden gemist. Hoe 

groter de bestuurlijke afstand is tussen direct 

belanghebbenden en het bestuursniveau 

waarop de beslissingen genomen worden, 

hoe meer  immers een objectieve afweging 

en besluitvorming gegarandeerd is. Het 

Kabinet, c.q. de Staatssecretaris, zou zich 

toch hiervan bewust moeten zijn! Men vraagt 

zich ook af hoe dit alles te verenigen is met 

het zogenoemde rentmeesterschap van het 

CDA, verzucht Van Rijckevorsel.

Giap Tan

JAN VAN NASSAUSTRAAT REVISITED
Kieke Plooij, ‘writer in residence’ 

Eén van de mooiste verhalen van F. Scott 

Fitzgerald, Babylon revisited, gaat over 

een man die terug keert naar Parijs en in een 

‘monologue intérieure’ op een eerder verblijf 

daar re flec teert, en daarmee op zijn verleden. 

Los daarvan beschrijft Scott Fitzgerald het 

Parijs van de jaren 20 van de vorige eeuw, 

met ook nu nog herkenbare plekken als de 

Ritz Bar aan de Rue Cambon, de Place de la 

Concorde, Pigalle, de Rue du Faubourg Saint 

Honoré, de Rue Bona par te, ‘hangouts’ van de 

Amerikaanse kolonie in ‘the Jazz Age’. Hoe 

kom ik hierop? Over herkenbare, beeldbepa-

lende plekken gesproken: vindt U ook niet 

dat de Jan van Nassaustraat de mooiste allee 

van het Benoordenhout is?

De Jan van Nassaustraat heeft heel veel din-

gen mee. Prachtige, haast Statenkwartier-

waardige gevels met huizen van navenante 

omvang, ‘massa’, waardoor zij met recht de 

hoofdstraat is van het ‘Nassau-kwartier’, inte-

ressante bewoners die in heden en verleden 

zich verdienstelijk onderscheiden en hebben 

onderscheiden. In dit februarinummer gaat 

het om Kieke Plooij en het verschijnen van 

haar debuutroman De Brander.

Met een debuutroman moet altijd voorzich-

tig worden omgegaan. Meestal is zij het laat-

ste wat ooit van een schrijver of schrijfster 

wordt vernomen, bevat zij in sterke mate au-

tobiografische elementen en ken merkt zij 

zich door een weinig trefzekere, immers een 

debuterende schrijver eigen, schrijfstijl. De 

Brander heeft niets van dit alles. Het boek is 

een historische roman die zich afspeelt in het 

Schiedam van de 19de eeuw, de hoofdper-

soon is een steunpilaar van de ‘haute bour-

geoisie’, eigenaar van een je ne verstokerij,  

regent en penningmeester van het jongens -

wees huis, die op volwassen leeftijd bijna ten 

onder gaat aan ‘Ver wirrungen des Zög lings 

Törless’. Het boek is trefzeker geschreven. Het 

verraadt een geoefende schrijvershand. Geen 

van de figuren in de ro man is op bestaande 

per sonen gebaseerd. Als een thriller wordt 

de lezer in so bere be woor dingen in spanning 

ge hou den.

Kieke Plooij (1946) bracht haar jeugd in 

Hilversum door. Aan de Rijksuniversiteit Gro-

ningen stu deer de zij Engelse taal- en letter-

kunde. Vele jaren woonde zij door het werk 

van haar man Paul Arlman in Washington. Na 

terugkeer in patria stond zij een tiental jaren 

als lerares Engels voor de klas. Zij is nu op-

gehouden met dit werk. Wel doet zij veel vrij-

willigerswerk: ‘Ho me Start’, dat zich richt op 

het bijstaan van een gezin waarin zich op-

voedingsproblemen van kinderen (onder de 

6 jaar) voordoen, en als coördinator bij ‘Eigen 

Kracht’, dat gezinnen de kans geeft met het 

sociaal netwerk een plan op te stellen dat 

perspectief biedt op zelfredzaamheid en 

structurele oplossing van problemen. In  
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do. avond: 18.00 - 20.00 uur

Henri du Parcplantsoen 7 E-mail: jeerhart@ziggo.nl
2551 XT Den Haag Tel.: 070 - 321 10 06
www.eerhart-sierbestrating.eu Mobiel: 06 - 280 631 64

SiSi Thuiszorg

 Zzp-er met jarenlange ervaring 
biedt hulp aan. Bel 06-14425949.
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haar vrije tijd is Kieke Plooij een vaardige 

aquarellist.

Een bijzonderheid is dat De Brander door 

‘crowdfunding’ via TenPages op de markt is 

gekomen (2.000 aandelen van elk € 5,-). 

Verder heeft de schrijfster de totstandko-

ming van haar debuutroman ‘gedeeld’ met 

de ove rige leden van de schrijversclub waar 

zij toe behoort. Deze werden in de ge le gen-

heid ge steld met haar mee te lezen en er hun 

kritiek op te leveren. Tenslotte is een onder-

deel van de roman gebaseerd op een histori-

sche werkelijkheid ten tijde van Koning 

Willem I, toen op instigatie van Generaal van 

den Bosch (Maatschappij van Weldadigheid) 

koloniën werden gesticht, onder an de re de 

kolonie Veenhuizen, om arme zwervers een 

fatsoenlijk bestaan te bieden. Kieke Plooij is 

bezig met het schrijven van haar tweede 

roman. Anders dan De Brander speelt deze 

zich in de huidige tijd af. 

Kieke Plooij, De Brander, 2011, Uitgeverij De 

Brouwerij, Maassluis, ISBN 978 90 78905 52 3, 

ver koop prijs € 17,50.

Giap Tan

vervolg van pagina 27

‘Dus ik liep over straat ...’

Dus ik liep over straat, in Benoordenhout... 

(Wonderlijk, zo in Wijkblad Benoor-

denhout. Tenminste, denk ik zo, maar ik zal 

me wel vergissen. Maar toch, als ik in 

Bezuidenhout had rondgelopen, dan was 

alles anders geweest.) Sorry, ik zal even ver-

tellen wie er zo over straat liep. Hallo. Ik ben 

Hielke en ik ben 18, en ik liep dus over straat, 

in Benoordenhout. Vond ik wel toepasselijk, 

in een column in Wijkblad Benoordenhout. 

Zo direct ga ik allemaal hilarische grappen 

maken en een leuke en verrassende wending 

maken in het slot, en dat allemaal gelieerd 

aan de wijk. Kunt u nagaan. Maar nu moet ik 

eerst even vertellen wat een hechte band  

ik heb met Benoordenhout, dat ik hier 

columneer.

Domweg gelukkig over de Oostduinlaan. 

Maar veel poëtischer kan ik het niet maken. Ik 

liep over een paar stoeptegels. Ik stapte ge-

woon op de lijntjes. Wat is Benoordenhout 

nou eigenlijk meer dan een paar stoeptegels 

om over heen te lopen tijdens het posten van 

een brief? Dat vroeg ik me heel filosofisch af. 

Een paar huizen, veel groen, slootjes, de oud-

ste moskee van Nederland. Een brievenbus. 

(Grapje, wie post er nou tegenwoordig nog 

een brief?)

Maar ook, waar kun je tegenwoordig nou 

nog over de stoep lopen? In de loop der tijd 

hebben zich veel dingen veranderd, om niet 

te zeggen, heel veel. Mensen posten geen 

brieven meer. Het is hard, maar waar. De te-

genwoordige mens stuurt z’n brief door het 

stopcontact. En wat zijn die brieven van te-

genwoordig nog ten opzichte van de brieven 

van vroeger? Niets, helemaal niets. 

Maar! Maar in Benoordenhout kun je nog 

steeds naar de brievenbus lopen. Over de 

stoeptegels. Het gebeurt niet meer, maar het 

kan. Ik deed het, en ik kan het iedereen aan-

raden. Het liefst naar die, die in de bocht  

van de Oostduinlaan naar de Ruychrocklaan 

staat. Ik kan uit ervaring vertellen dat de 

stoeptegels daar netjes recht liggen, maar 

ook een beetje schuin, zodat de mens wel 

moet gaan nadenken over de eigen lichaams-

houding. Staat mijn rug wel goed? Beste 

mensen, voor de goede conditie hoeft u 

maar een ding te doen. 

Zou het niet radicaal zijn, een soort Occupy 

Hoek van de Oostduinlaan die overloopt in 

de Ruychrocklaan of andersom? Om “met z’n 

allen” voortaan een paar keer naar de brie-

venbus te lopen. Omdat het kan. Want hier 

kan het nog, in Benoordenhout. (Om van de 

rest van Nederland nog maar te zwijgen!) Wie 

weet ontstaat er nog wel, maar dat is wel 

heel ver gedacht natuurlijk, een gemoede-

lijke sfeer waarin jong en oud - oké, laat maar, 

dit is te ver gedacht. 

vervolg op pagina 33
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Irwin Naturals heeft  de afgelopen 15 jaar het 
voortouw genomen in de wetenschappelijke 
formulering van voedingssupplementen. Onze 
drogisterij biedt het volledige assorti ment van 
natuurlijke voedingssupplementen en kruiden-
supplementen aan. 

GEZOND LEVEN OP NATUURLIJKE BASIS!
Drogisterij Homeopathie Benoordenhout in Den Haag, specialist in 
 adviezen op het gebied van vitamines, mineralen, phytotherapie en 
 homeopathie kan u diverse producten aanbieden om sterk en gezond te 
blijven! Wij bieden u een groot assorti ment aan voedingssupplementen, 
zoals Irwin Naturals en Dr. Linus Pauling Premium Vitamins.

De Dr Linus Pauling Premium Vitamins lijn is 
gebaseerd op Dr. Paulings wetenschappelijke 
grondbeginselen van voeding en kan als het 
basis voedingssupplement dienen. Dit voor 
iedereen die gezond wil leven en ziektes wil 
voorkomen.

Drogisterij Homeopathie Benoordenhout
Oostduinlaan 121
2596 JK Den Haag

De Dr Linus Pauling Premium Vitamins lijn is 
gebaseerd op Dr. Paulings wetenschappelijke 
grondbeginselen van voeding en kan als het 
basis voedingssupplement dienen. Dit voor 
iedereen die gezond wil leven en ziektes wil 

Irwin Naturals heeft  de afgelopen 15 jaar het 
voortouw genomen in de wetenschappelijke
formulering van voedingssupplementen. Onze 
drogisterij biedt het volledige assorti ment van 
natuurlijke voedingssupplementen en kruiden-

Ineke van Mechelen Sophie Leembruggen
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‘Bij Couvée gekocht!’        
Over lezen en zo

Toen mij gevraagd werd een stuk te schrij-

ven voor de rubriek ‘Bij Couvée gekocht’ 

ben ik de tot nu toe verschenen afleveringen 

van deze rubriek maar eens goed gaan be-

studeren. Ik zag dat ze alle drie weliswaar 

over lezen en boeken gaan, maar verder 

nogal verschillend van aard zijn. Ze prijzen 

een boek of schrijver aan, of zingen de lof 

van al of niet verdwenen boekhandels en bi-

bliotheken en van boek handel Couvée in het 

bijzonder. Eén ding hebben ze gemeen: ze 

eindigen met het aanprijzen van een boek en 

(impliciet) met de aanbeveling om het ge-

noemde boek bij Couvée te gaan kopen. En 

ja, eigen lijk stond er ook nog in alle drie de 

stukken te lezen dat een bezoek aan boek-

handel Couvée altijd de moei te waard is, ook 

en vooral vanwege de mogelijkheid een inte-

ressant gesprek aan te gaan met de be le zen 

boekhandelaar Marcel J. Schneijderberg. 

Laat ik beginnen met te zeggen dat ik me 

bijna niet kan voorstellen hoe het zou zijn te 

leven zonder te lezen en boeken te bezitten. 

Ik zou slechts mijn eigen leven leiden en zo 

boeiend is dat niet altijd. Deze gedachte is 

bondig verwoord in het uit 1934 daterende 

Ex Libris van het Damesleesmuseum: ‘Door 

lezen wyder horizont’. 

Een andere reden om zelf boeken te willen be-

zitten is dat ik een wand met boeken mooier 

en boeiender vind dan een wand met schilde-

rijen. Natuurlijk ben ik van mening dat een 

mens niet alles wat hij mooi vindt zelf moet 

willen hebben, maar met boeken heb ik me tot 

nu toe niet aan die regel kunnen houden. Ja, ik 

weet het: mijn leeftijdgenoten, de ‘senioren’, 

doen steeds meer boeken weg en dat is ver-

standig, want je kan toch niet alles herlezen 

wat je ooit geboeid heeft. Binnenkort kan er in 

mijn boekenkast niets meer bij en zal ik wel 

gedwongen zijn voor iedere nieuwe aanschaf 

een oud boek weg te doen. En het getuigt van 

weinig consideratie voor mijn kinderen, die te-

zijnertijd als ‘beredderaars’ niet direct zullen 

weten waar ze naar toe moeten met die merk-

waardige verzameling van vooral Nederlandse 

en Franse literatuur, wandel- en reisboekjes en 

bundels nonsenspoëzie.  

In de loop der tijden heb ik verschillende 

schrijvers zodanig bewonderd dat ik al hun 

werken wilde heb ben. Door langs mijn boe-

kenplanken te gaan en te kijken van welke 

schrijvers ik de meeste boeken be zit, vond ik 

ze terug, sommigen allang door mij verwaar-

loosd of vergeten. Ik noem ze in voor mij 

chro no logische volgorde, althans in de  

volgorde waarvan ik denk dat die zo is: 

Godfried Bomans, Marnix Gijsen, Albert 

Camus, Hella Haasse, Simone de Beauvoir, 

Belle van Zuylen, Marguerite Yourcenar, Re-

nate Rubinstein, Rudy Kousbroek, F. Springer, 

Kees Stip, Drs. P., Annie Ernaux, Anny 

Duperey, Annejet van der Zijl, Frank McCourt 

en Marguerite Yourcenar. Nee, het is geen 

teken van ‘Alzheimer light’ dat ik Marguerite 

Yourcenar twee maal noem. De eerste keer 

dat ik in haar ban raakte was begin jaren ‘80, 

in de tijd dat zij, 77 jaar oud, als eerste vrouw 

werd toegelaten tot de Académie française, 

het eeuwenoude illustere gezelschap van de 

Quarante Immortels. Die fascinatie her-

haalde zich toen ik me twee jaar geleden op-

nieuw in haar werk verdiepte. 

Yourcenar heeft alles wat een groot schrijver 

moet hebben: talenkennis, belezenheid, eru-

ditie, mensen ken nis en wijsheid en bovenal 

een ongelooflijk compacte stijl van schrijven. 

‘Geen woord teveel’ was haar devies. Ooit zei 

ze in een interview dat ze pas tevreden was 

als ze ’s avonds, herlezend wat ze die dag had 

geschreven, een overbodig woord kon 

schrappen. Mijn favoriete boek van Yourcenar 

is Mémoires d’Hadrien, in het Nederlands 

vertaald onder de titel Hadrianus’ Gedenk-

schriften. Het is het verhaal van de Romeinse 

keizer Hadrianus (76-138) die met veel zelf-

kennis en de nodige ironie terug blikt op zijn 

leven. In 2010 had ik de meeste van 

Yourcenars boeken al sinds een jaar of dertig 

in mijn kast staan, maar desondanks kreeg ik 

de onweerstaanbare drang haar complete 

werken te bezitten. Op naar Couvée dus en ja 

hoor: daar vond ik wat ik zocht, bijeen- 

gebracht in de prachtige uitgave van de Bi-

blio thèque de la Pléiade. Ik kocht het eerste 

deel, Oeuvres romanesques, en dacht het 

daarbij te kunnen laten: men moet tenslotte 

niet onmiddellijk aan iedere impuls toege-

ven. Dat goede voornemen duurde precies 

één dag, want de volgende dag kwam ik 

terug en kocht het (iets dikkere en duurdere) 

deel II, Essais et Mé moi res. 

En dan nu mijn gesprekken met Marcel 

Schneijderberg: die zijn meestal niet erg in-

teressant, maar wel aangenaam. Onze ‘relatie’ 

– wat een woord, maar hoe zeg je het an-

ders? - begon in oktober 2003 toen ik hem op 

zijn troon – deze dient als administratief cen-

trum en als uitkijkpost over de winkel - eer-

biedig benaderde en toefluisterde dat ik van 

plan was een boekje over mijn vader te 

schrijven en of hij dat misschien wilde uitge-

ven. Als proeve van bekwaamheid had ik een 

gedenkboek meegenomen dat ik ze ven jaar 

tevoren had geschreven. Dat bleek echter 

niet nodig: ik kon het meteen weer inpak- 

ken en mee naar huis nemen. Ondanks het  

feit dat Marcel nooit van die Karel van 

Rijckevorsel had gehoord – ach ter af gezien 

vergeeflijk voor iemand die pas geboren is in 

1950 – gaf hij me zijn vertrouwen en een jaar 

later lag het boekje in de winkel als bewijs 

van eendrachtige samenwerking. En zo is het 

sindsdien ge ble ven: door ons wederzijds ver-

trouwen en de bereidheid hier en daar wat 

toe te geven, kwamen er nog twee van die 

werkjes tot stand. Over het laatste, getiteld 

Hemel en Hel, Het korte leven van Frans von 

Fisenne (1914-1944), wil ik het hier hebben.   
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Wij informeren u graag persoonlijk 
over onze totale dienstverlening.

Stevinstraat 157, 2587 ED Den Haag   
T 070-350 23 04  E info@bvl.nl   

www.bvl.nl

EN UITEINDELIJK GAAT HET U OM DE KLIK-FACTOR!

Burger Van Leeuwen is al meer dan 40 jaar een begrip in Groot Den Haag en 
Scheveningen bij taxaties, beheer, aan-/verkoop en verhuur van woningen. U weet 
zich verzekerd van een professionele, klantgerichte en deskundige begeleiding.

DE MAKELAAR DIE:  
EEN HOGERE VERKOOP-/VERHUURPRIJS BEHAALT,  

UW WONING SNELLER VERKOOPT/VERHUURT,  
U HELPT BIJ DE SCHERPSTE AANKOOPPRIJS.

Ons team beschikt over jarenlange ervaring en een gedegen kennis van de 
lokale en regionale markt. De medewerkers van Burger Van Leeuwen gaan altijd 
slagvaardig te werk en nemen u alle bijkomende zaken rond aan-/verkoop en 
verhuur uit handen.
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De afgelopen weken kon men op de radio ge-

regeld iemand heftig horen snikken waarna 

een andere stem zei: ‘Een boek kan zoveel 

doen. Lees er eens een!’ Deze ietwat merk-

waardige reclameboodschap was afkomstig 

van de Stichting Collectieve Propaganda van 

het Nederlandse Boek. Ik denk dat je niet in 

het Benoordenhout hoeft te wonen om wel 

eens een boek gelezen te hebben, maar ken-

nelijk heeft de CPNB niet zo’n hoge dunk van 

de gemiddelde geletterde Nederlander. De 

reclameboodschap maakte overigens wel in-

druk op me. Kennelijk diende het heftige 

snikken om aan te tonen dat ook gevoelens 

van verdriet, medelijden en afschuw een 

mens kunnen verrijken.

En zo kom ik terug op Hemel en Hel, de be-

knopte biografie van mijn oom Frans von 

Fisenne die in 1944, dertig jaar oud, in het 

gruwelijke concentratiekamp Langenstein 

belandde en daar een maand na aankomst 

overleed. Een tijdje geleden ontmoette ik 

een achterneef die me toevertrouwde dat hij 

door mijn boekje over onze oom een paar 

nachten slecht had geslapen. Ik voelde me 

een beetje beschaamd: hij is plastisch chirurg 

en heeft zijn nachtrust hard nodig om zijn 

werk zorgvuldig te kunnen doen. Maar te-

gelijk was ik er ook trots op dat ik in staat was 

geweest hem te ontroeren en te doen gruwe-

len van de verschrikkingen van de oorlog. 

Behalve die verrijking die een negatieve 

emotie kan bewerkstelligen heb ik nog twee 

redenen om Hemel en Hel aan te bevelen: 

het kost slechts € 10,95 en ik weet zeker dat 

het bij uw boekhandelaar Couvée nog ruim 

voorradig is.

De Romein Cato de Oude (234-149 v. Chr.) 

eindigde steevast elk van zijn redevoeringen, 

waar die ook over ging, met de zin: ‘Overigens 

ben ik van mening dat Carthago verwoest 

moet worden’. In zijn geest herhaal ik hier 

graag de boodschap van mijn voorgangers in 

deze rubriek met de woorden: ‘Overigens ben 

ik van mening dat Boekhandel Couvée niet 

verloren mag gaan’. 

Laetitia van Rijckevorsel 

Hemel en Hel, Het korte leven van Frans von 

Fisenne (1914-1944) 

Laetitia M.L. van Rijckevorsel, Couvée. 

Prijs € 10,95 ISBN 978-90-78256-07-6

Laat ik belangwekkende dingen vertellen. 

Zoals over de Mobarakmoskee. De oudste van 

Nederland, en ik ben er trots op. (Ik loop er na-

melijk altijd langs. (Naar de brievenbus.)) En 

een keer was er een dag, en ik liep dus over 

straat en ineens zie ik op alle auto’s staan: 

“Liefde aan iedereen, haat aan niemand.” In 

witte letters op de ramen, met een link eron-

der. www.islamnu.nl en het stond in hoofdlet-

ters. Toen voelde ik me echt heel erg domweg 

gelukkig aan de Oostduinlaan. Ik dacht wat 

een mooie woorden, en ik schaamde me dood 

dat iedere keer weer, als er een uitnodiging op 

de mat ligt, voor een open dag bij de moskee, 

dat ik dan iedere keer denk, leuk, maar dat ik 

nooit gegaan ben. Bij dezen, Ahmadiyya-

gemeenschap, wil ik het heel graag goedma-

ken: mijn liefde aan iedereen, maar nog een 

beetje extra aan jullie. 

Hierdoor, door hen, voel ik me nu wel geliefd 

en gesteund genoeg om het malle idee dat ik 

had, toch maar uit te werken: wie weet, maar 

dat is wel heel ver gedacht natuurlijk, ont-

staat er wel een erg gemoedelijke sfeer 

waarin jong en oud nog een praatje maakt, 

zo op weg naar de brievenbus. (Grapje, wie 

maakt er nou tegenwoordig nog praatjes?) 

Het is misschien niet realistisch, maar zou het 

niet mooi zijn? Dus, doet u mee? Occupy 

Hoek van de Oostduinlaan die overloopt in 

de Ruychrocklaan of andersom!

Hielke Vriesendorp

vervolg van pagina 29
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Searching ‘high’ and ‘low’ for home –  
introducing Paulina Vanderbilt

It is a common theme of discussion, within 

the expat, repat, internationally mobile 

community. Where is home? In my latest, less 

than structured interview of an international 

in the neighbourhood, Paulina Vanderbilt and 

I explored this, that and many other things, 

among which her own story in searching for 

home and landing here in Benoordenhout.

The name of course gives away that Paulina is, 

in fact Dutch, as is her husband. Yet, the 

Highlands of Scotland have been their home 

for so long – physically and emotionally – that 

she, like many repats, has had a few bumpy 

patches in the process of  ‘coming home’.  

There are many elements of Paulina’s journey 

and search which make it unique … where to 

start? Perhaps being born in a town that had 

‘no name’ lay the roots for this search – I mean 

it must be disconcerting on some level to 

have on your birth certificate that you were 

born in ‘Zuidelijke IJsselmeer Polders’ – the 

southern part of a region! Then again, travel-

ling from a young age to Surinam, Algeria and 

countless places within the Netherlands – as 

her family accompanied her father’s career as 

a dredger – could also be the source of uncer-

tainty? Whatever the source, Paulina admits 

that from a young age ‘travelling’, wanderlust 

has always been a part of her. 

The stuff of the past 
Okay, so we all have a past which lays some 

foundation for who we are in the present – 

and who we may well be in the future. And, in 

order to get to know someone, a bit of this is 

actually good. Not always necessary, but can 

be good. Paulina followed her niggling fee-

ling that there was something ‘out there’, wit-

hin her grasp and opted to study English lite-

rature in Amsterdam – which led her to an 

exchange programme in Edinburgh – and it 

was ‘then’ that she knew, that in one way or 

another, part of her future was to be, had to 

be, there, in the highlands. Fate did not dis-

appoint her! Before she knew it she was joi-

ning her then partner, now husband, in 

Aberdeen where he went to teach Dutch at 

the Rijnlands Lyceum. [For those who are not 

100% clear on why there would be such a 

need: think Shell, Dutch expatriate families 

etc., and it becomes clear why a Dutch langu-

age teacher, for Secondary Primary Level stu-

dents would be required].

Fate though, did provide a bit of a bump in the 

planning. Without a local teaching degree 

Paulina was unable to get into teaching as she 

had hoped – so, she took “… a long and win-

ding road to my calling.” Then fate sometimes, 

just giggles at us – and we deviate from our 

paths, yet still moving on. That, in fact, is a 

tried and tested characteristic of expatriate li-

ving: accepting these giggles as nudges to-

wards something new. As an Educational 

Representative for a Glasgow company Paulina 

still felt out of place – she wanted to be in a 

school! A Library and Information Sciences de-

gree followed, but, before she could use it to 

work her way back into an educational envi-

ronment, another passion was called upon.

When Paulina talks about hockey the passion 

is obvious, infectious – though not in my case, 

contagious. She has always played hockey, 

and admits she is a passionate and deter-

mined player having only taken a break when 

she was 6 months pregnant with her first 

child, and 8 months with her second. Seriously 

I exclaimed! I mean, I played tennis until my 

eighth month of pregnancy, but hockey, that 

far along? Clearly a committed, passionate 

player! So, when a job came up in Aberdeen to 

set up the structures for and administer a 

Hockey Development programme for primary 

school children it was not a matter of making 

a choice, it was more of following a calling. 

Eventually, with that accomplishment under 

her belt, Paulina did return to teaching –

English at a local school in Aberdeen – where 

she also acquired an almost unperceivable 

Scottish lilt to her English.

Global decisions, local consequences
The decision by Shell to centralise their ope-

rations and slowly close down support for 

Dutch education in Scotland had a direct im-

pact on Paulina and her family. With fewer fa-

milies feeding students from the primary 

level to the senior level, the senior school of 

the Rijnlands in Aberdeen was forced to close. 

But you know, that all too familiar giggle 

could be heard, and as fate would have it, an 

opportunity arose for a Dutch language tea-

cher in the Netherlands, ready for this, at the 

British School! They were ‘locals’ in Scotland 

and are back home as ‘expats’… surely that 

also affects your ‘search for home’? After more 

than 18 years in the highlands, the family re-

turned to their origins, in the lowlands. Now, 

the process of settling, not made any easier 

by the fact that while speaking the language 

and possessing such an obvious Dutch name 

there was not a lot of immediate acceptance 

for the fact that everything was essentially 

new. Having left as a young bride so to speak, 

returning ‘home’ with a lifetime experience, 

an additional degree, two children etc., this 

was unfamiliar territory on many levels.

As every ‘expat’ with a family knows: first 

things first: schooling for children. Once that 

rather long and circuitous process was com-

pleted, the search for where to live to accom-

modate work, school, life.  With the decision 

to have her children continue their education 

in English at the BSN, and then unexpectedly 

coming across a teaching opportunity in 

Wassenaar, Paulina quickly established that 

Benoordenhout was the ideal location to suit 

everyone’s needs. That and she already had 

her eye on a hockey club! Today the process 

of settling home, or rather in their new home, 

is being balanced by the demands of family, 

home, her job … and yes, hockey. An active 

member of HDM and player on the Dames 

Veteranen A and indoors for Dames 2 Paulina 

T h e  I n t e r n a t i o n a l  C o r n e r
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sees as a crowning achievement to her rein-

tegration into the Netherlands, the fact that 

she can share in the glory of being a Dutch 

National Champion …. and work actively to-

wards a repeat performance this year. 

Balancing the wanderlust
Paulina may appear to be ‘settled’- but this 

has by no means tempered her desire to tra-

vel, move, meet new people, and explore new 

horizons. There is always a plan in the making, 

the most current one being preparing for a 

camping trip with her daughter as they follow 

the Bruce Springsteen and the E Band tour 

later this year in Ireland and Scandinavia. 

Clearly, settling is a concept, though Paulina 

does admit that she has realised that ‘home’ is 

actually within us – not a place or location but 

a concept we each define for ourselves.

Given the pace of our interview, the enthusias-

tic discussion we had on several common ex-

periences, this comment did surprise me. How 

does such a driven person come to such a con-

clusion? Poetry. Not surprisingly perhaps for 

an English major, poetry was always some-

thing Paulina fell back on, dabbled with. In 

2004 though she felt the need, and responded 

to it, to write seriously. She did so for herself, 

as a means of “…taking the time to reflect, 

stand still and be in the moment.” It taught her 

to appreciate where she was, to stop look and 

listen and reward herself with the process. The 

rewards were greater though – for in 2009 her 

first book “In Search of Salt” was published, fol-

lowed quickly by her second “The Way: poetic 

pilgrimage”, in 2011. In her second book she 

took her movement bug and matched it with 

her stillness appreciation. “The Way” is a collec-

tion of poems and reflections written during 

the time she undertook part of the walk asso-

ciated with Santiago de Compostela (The Way 

of St James). Missing an environment in 

which poets could meet, discuss and explore 

their need to express themselves in poetry, as 

she had in Scotland, Paulina, through her 

‘2write2’ project participates in monthly poe-

try readings and workshops with and for the 

poets around her. Since she left that behind 

when she left Scotland, she took yet another 

step towards settling: recreate what you miss 

instead of crave what you miss. She welco-

mes poets to contact her, join her and ex-

plore the creative potential within all of us 

and can be contacted via www.2write2.com.

Seems to me that, even though Paulina may 

be emotionally caught, between the high-

lands and lowlands she has definitely found 

some rooting here in Benoordenhout. 

Welcome home Paulina!

Deborah Valentine

Touring the city of Peace and Justice

In most of the articles published on this 

page for Expats, we have talked about our 

neighborhood.  This time I want to introduce 

both the Expats and the Dutch residents of 

the area to three (self-guided) tours of The 

Hague. They have been set up by the city in 

connection with The Hague Bridge program.

All three tours take into account that The 

Hague is a very international city, known 

throughout the world as ‘the city of peace 

and justice’. The concepts of peace and jus-

tice are closely related to freedom, a right 

that the Dutch have certainly learned should 

be cherished.  

To mention just a few of the institutions that 

have been established here, one must start 

with the United Nations International Court of 

Justice, located in the Peace Palace. After 

Andrew Carnegie provided the funds for the 

building of the Peace Palace and the work was 

completed, a Hague Peace Conference was 

held there in 1899.  The Hague is also the home 

of Organization for the Prevention of Chemical 

Weapons (OPCW), International Criminal 

Tribunal for the former Yugoslavia, Europol, 

European Patent Office and the International 

Criminal Court (soon to move from Voorburg 

to Benoordenhout) – to name just a few! 

The first of the tours, the Tram Walk, will 

guide you past several of these institutions, 

which are connected in some way with free-

dom. It starts in the centrum  by the Town 

Hall and and in the guide book several relati-

vely unknown anecdotes about the city cen-

ter are related, such as the Spinoza house, Yi 

Jun Peace Museum with amongst others, let-

ters from Gandhi and Mandela, portrait of 

Mozart outside the Albert Heijn on the Spui, 

the history of the Hotel des Indes and the im-

portant guests who have stayed there. It na-

turally wends its way around to the 

Binnenhof (Parliament buildings) and after 

that to the Palace on the Noordeinde.  

One can then hop on Tram 1 and continue to 

the International Zone of The Hague, located 

in the neighborhood of the World Forum 

complex and the Gemeente Museum 

(Municipal Museum)  Another short tram ride 

on 1 again will take you to the van Stolkpark, 

the first villa estate in Holland, where there 

are some beautiful homes and Jugendstil  

style buildings. One more ride on Tram 1 will 

put one in Scheveningen, where the magnifi-

cent Kurhaus hotel, with its rich history, is si-

tuated. And just in the front of the Kurhaus is 

the Soldier of Orange Beach, the place where 

four resistance fighters fled by boat to 

England during World War II, so that they 

could fight from there against the enemy.

After you’ve experienced the Tram Walk some-

time – either all at once or in segments -  it 

might be time to delve more into Dutch history 

and take the Constitution Walk.  During this 

self-guided one hour walk, you will be introdu-

ced to the role of the Prison Gate, the history of 

the Binnenhof and the various ministries and 

public buildings located in the city center. 

And lastly, for the children, The Hague 

Marketing and VVV have developed a Kids’ 

Tour.  It is set up as a sort of scavenger hunt 

for children, starting at Central Station and 

walking through the center of the city.  The 

booklet asks many questions of the children 

and makes learning history an enjoyable and 

fun task.

Guidebooks of all three tours, including 

maps, may be downloaded (in English or 

Dutch) from the website: http://www.den-

haag.nl/en/residents/to/Visit-The-Hague-

International-City.htm

Happy touring !

Georgia Regnault - Smith

T h e  I n t e r n a t i o n a l  C o r n e r
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Save the date!!   April 21, 2012
Second Architectural walk in the ‘Benoordenhout’

Our next activity to bring together the in-

ternational and Dutch residents of our 

neighborhood will be organized on Saturday 

21 April at 14.00 hrs. After the success of the 

first architectural walk two years ago, we 

have once again organized a walk (with a dif-

ferent route) along the architecture of the so 

called ‘The Hague School’. 

In the Benoordenhout one finds some of the 

most beautiful and striking examples of this 

- until recently underestimated - architectu-

ral style. Mr. Marcel Teunissen, architectural 

historian, did extensive research on this style 

which was influenced by Frank Lloyd Wright 

and the international movement of ‘the 

Style’. It was also used a lot during the 

‘Interbellum period’ (1918-1939) in building 

projects in the Hague. 

He has recently published a beautiful book 

on this subject called ‘Schoone Eenheid’ 

(after a quote by the most famous architect 

of that time H. P. Berlage). He will share with 

us his passion about The Hague School, gui-

ding us on a walk along the masterpieces of 

this style in our very own neigh bor hood. A 

small contribution of  €5.00 p.p. will be re-

quested and may be paid in cash at the be-

ginning of the program.

Please sign up for this activity by contacting 

Marja van Loopik, e-mail: vanloopik@casema.nl.

Proposed Programme:

14.00 – 14.30:    arrival and coffee/tea in the 

‘Benoordenhuis’, 

Bisschopstraat 5

14.30 – 16.30:  guided walk through the 

neighborhood.

from 16.30:  ‘borrel’ (place to be 

  announced)

Marja van Loopik

Calling all Expats of Benoordenhout

Just over three years ago, the Board of the Residents Association  

– Wijkvereniging Benoordenhout – formed an Expats Committee 

with the intention of ‘building a bridge’  between the local Dutch and 

foreign residents.  To date activities have been organized about every 

three months, ranging from business visits to lectures to walks. 

 

All these activities are open to the international residents of 

Benoordenhout, whether members of the Association or not.  But 

why not also become a member of the Association this year?  For just 

€ 10 per year per family, you can support the important work that  

the various committees perform in promoting the interests of the  

residents, such as spatial planning, the environment, and the traffic 

and transportation issues.

 

For more information, please visit our website:  www.wijkverenging-

benoordenhout.nl or call: Georgia Regnault, 070-324 8582.

Thursday evenings - bridge evening!

Are you an ‘at-home’ bridge player? Now is 

the time to make your entry into a fun 

bridge club in your own neighbourhood! 

Redubeth is a bridge club with a history of 25 

years in Benoordenhuis community center 

on the Bisschopstraat. There are 56 members 

at present in this club which is part of the na-

tional Dutch Bridge Bond. While the competi-

tion is serious, there are two levels of play, 

and the most important aspect of the eve-

nings is that it is fun for everyone. At the end 

of the evening there is time to meet other 

players and enjoy something to drink while 

discussing the hands or just whatever keeps 

you interested.  Some of our best friends are 

made at the bridge table!

Recently many of our loyal members have had 

to leave the club due to advancing age and 

unfortunately sometimes poor health, so we 

have space for new members.  You are invited 

to come and try an evening of bridge with us. 

We will find you a partner, or even better bring 

a friend with you. Please call Hans de Wolf,  

tel. (070) 3860490, ahead of time to sign up. 

Hans can answer any questions you would 

have about the club.

We hope to see you soon.

Els Plokker

T h e  I n t e r n a t i o n a l  C o r n e r
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From market to kitchen

To write about food is to savour it. To 

imagine its flavour, its texture, its taste; 

the way it caresses the tongue and the pa-

late. I am not a cook in a professional sense. 

I cook for family and friends, and when I am 

alone, I cook for myself. I generally don’t use 

processed foods in cellophane and jars. Nor 

do I like spending hours preparing compli-

cated concoctions. Most of the time it takes 

me up to half an hour of cutting and sau-

téing before I can sit down to a glass of 

wine, while the pots are simmering on the 

stove. 

Fresh foods taste better than packaged ones 

in my opinion. I have tried them, the super-

market ready-made meals. They taste like the 

factory in which they were prepared: dull. I 

may spend a little longer, but the joy of hand-

ling a leek, cutting it lengthwise, and wa-

shing it under a running tap is part of the joy 

of anticipation. While I fry it in a little olive oil 

the perfumes are already beginning to per-

vade the kitchen. I wave my hand above the 

cook pot, the way I have seen professional 

cooks do, and that, too, is part of the fun. 

Adding crushed garlic, fresh thyme, salt and 

pepper, and lots of crème fraîche at the end 

has already turned it into a pasta sauce. All I 

need to do now is cook the spaghetti, drain 

it, add it to the sauce and serve it with freshly 

grated cheese, parmesan or good old Gouda. 

Remember: freshly grated, not packaged. It 

really makes a difference. 

This is “cooking made easy”. Not “cooking for 

dummies”! Make no mistake! When you enjoy 

what you are doing, when you give it your un-

divided attention, then you cannot be a 

dummy. Jamie Oliver, of course, is a great 

example of this trend. When you see him jum-

ping about with his knives, his wooden boards 

and his saucepans, you know that what he is 

creating is not hard, and yet it is going to be 

delicious. I like his style. His proportions are 

“handfuls” and “splashes.” He gives you the 

sense that a little more or a little less does not 

matter so much; that experiments are allo-

wed; that it all depends on taste. Your taste. 

Unlike Nigella Lawson, he hardly uses short 

cuts in the way of a tin. That is why I like her 

less, in spite of her seductive flair. 

So my plan is to present to you unsophistica-

ted, honest dishes, whose preparation time 

are generally half an hour or less. The ingre-

dients will on the whole be fresh; from the 

greengrocer, the butcher and the fishmon-

ger, rather than from the supermarket. 

Surprising as it may seem, I think even their 

organic vegetables are less tasty! 

This being the month of February – cold, 

damp and dark – I would like to kick off with 

a traditional Dutch dish that has almost gone 

out of fashion. This is an absolute shame, for 

it is delicious, and a real comforter, perfectly 

suited after a brisk walk on the beach. It is 

made with a dried bean called “kapucijner” or 

grey pea. Its Dutch name is derived from the 

Capuchin monks, whose habits were the 

same brown-grey colour as the pea. It is best 

made with the dried variety, soaked over-

night. Unfortunately these are hard to come 

by, although the fruit and vegetable stall on 

the Hoytemaplein has managed to get hold 

of a package for me, and you may be so lucky 

too. If so, soak about 250 to 300 grams for at 

least 8 hours in ample water, bring them to 

the boil in the same water and allow to sim-

mer for 1 ½ hour until done. Drain. If you can-

not get hold of them, a 450 gram jar will do 

as well, but it will taste less intense. Grey peas 

may also be substituted by brown beans, 

which are more easily available dried.

Grey peas with bacon and onions
Sweat 200 to 300 grams of cubed, smoked 

bacon (from the butcher, of course. The su-

permarket variety is watery) in a cast iron cas-

serole with a little olive oil until it is crisp and 

it has given off its fat. 

Remove from the pan with a slotted spoon, 

add a little more oil, if needed, and gently fry 

3 to 4 thinly sliced onions until translucent 

and soft. (You may spice it up by adding cru-

shed garlic and chopped red pepper to the 

onions, but you would lose the traditional 

touch.)  

Add the bacon back into the pan plus the 

grey peas, and heat through thoroughly. 

Done! 

Serve with “stroop” (golden syrup/molasses), 

either the thick type (preferred) or the one 

that pours more easily from the bottle. On 

the side, or afterwards, help yourselves to a 

big plateful of green salad, dressed in vinai-

grette. After this hefty dish you deserve a lit-

tle delicacy for dessert! 

Oranges in Grand Marnier
Cut peels from a washed orange with a po-

tato peeler, to avoid the bitter white part. Cut 

the peels into julienne strips. Dissolve half a 

cup (125 ml) of sugar into half a cup of water, 

dump the orange peel into it and simmer 

softly for 10 to 15 minutes. Take out the strips 

and let the syrup from it drip back into the 

pan. Add a slosh of Grand Marnier, or other 

orange liqueur. 

Peel one navel orange per person and cut 

crosswise into slices. Lay them in a pretty glass 

dish and pour the syrup over them. Let stand 

for a few hours. Serve with grated dark choco-

late and the candied julienne peel. 

You may add vanilla ice cream or whipped 

cream for finesse, but I don’t think that is ne-

cessary. Subtle and refreshing! 

Kieke Plooij

T h e  I n t e r n a t i o n a l  C o r n e r
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Kerstlunch van de ContactClubBenoordenhout.

Zaterdag 17 december j.l. had de CCB de 

jaarlijkse kerstlunch die bij lunchroom 

Yon was georganiseerd. Er was grote be-

langstelling van een 40 tal leden, waaron-

der ook een ruim aantal heren. De aanwezi-

gen genoten van de goed verzorgde lunch 

met de bijbehorende drankjes. De verschil-

lende tafels bleven gezellig met elkaar pra-

ten; (zeker over het programma van het af-

gelopen jaar).

De voorzitter bedankte alle aanwezigen voor 

hun deelname aan de vele activiteiten die in 

2011 werden georganiseerd. Zij sprak de 

hoop uit dat de leden elkaar zullen stimule-

ren om actief te blijven binnen de CCB. Het is 

belangrijk voor iedereen om Contact te heb-

ben en te houden. Wij doen ons best om ook 

voor volgend jaar weer een interessant pro-

gramma samen te stellen.

Tevens bedankte zij Marjolein Schröeder 

voor haar enorme inzet voor het organiseren 

van boeiende excursies en gezellige koffie/

lunch/diners op afwisselende lokaties. Het 

regelen van een bus van Brouwers tours 

vergt ook nogal wat tijd. Anna de Jonge werd 

bedankt voor het regelen van de najaars- en 

voorjaarscursus van Marjolijn van Delft, die 

de Museumronde behandelt. Tevens vraagt 

zij interessante sprekers voor de maande-

lijkse lezingen in het Benoordenhuis. Deze 

afspraken moet zij al maanden van te voren 

vastleggen.

De penningmeester Gerrit van Straalen is 

heel tevreden nu hij via internet alle betalin-

gen kan regelen. Ook het soms terugstorten 

van teveel of dubbele betalingen gaat nu 

heel makkelijk. Heel veel dank voor het bij-

houden van de boeken.

De heer Giap Tan, voorzitter van de wijkver-

eniging, toonde belangstelling door aanwe-

zig te zijn. Ten slotte sprak de heer Latour 

namens de leden van de CCB zijn dank uit 

voor het uitgebreide programma van het af-

gelopen jaar.

Komende activiteiten.
Lezing:

Donderdag 1 maart geeft de heer P. 

Gerretsen een lezing. Het betreft hier een 

vervolg op de lezing van 15 september 2011 

over een denkbeeldige wandeling met de 

Bentincks op het landgoed Sorghvliet in de 

achttiende eeuw.

Deze wordt gehouden van 14.30 – 16.00 

uur in het Benoordenhuis, Bisschopstraat 5. 

Voor CCB-leden gratis, niet-leden betalen  

€ 3,-- incl. koffie/thee.

Cursus van Marjolijn van Delft over de 

Museumronde is op:

Donderdag 15 maart: New York.. The Frick 

Collection en the Cloisters, twee bijzondere 

verzamelingen.

Donderdag 5 april: Pasen in de beeldende 

kunst.

Deze worden gehouden van 10.00 – 12.00 

uur in het Benoordenhuis, Bisschopstraat. De 

kosten zijn € 10,-- per keer. Inlichtingen en 

opgeven bij mevrouw de Jonge, tel. 3280110.
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Waarom lid worden van deze gezel-
lige club ??
De CCB organiseert diverse onderhoudende 

evenementen waarbij u nieuwe kennissen 

ontmoet. Wij maken excursies buiten Den 

Haag en er worden lezingen en cursussen 

gehouden. Er zijn lunches en diners in ver-

schillende restaurants. De koffieochtenden 

worden afwisselend gehouden o.a. in het 

theehuis Clingendaal of Eickholt, waarbij 

het accent ligt op het plezierig en onge-

dwongen samenzijn. Per post, e-mail of via 

de website worden de leden op de hoogte 

gehouden van het nieuwe programma.

Heeft u belangstelling om ook lid te worden 

van de CCB?

Dan kunt u contact opnemen met Rinia de 

Bruin, tel. 3282477 of rinia.db@zonnet.nl

Rinia de Bruin

‘Dat je 100 jaar wordt is op zich  
niet iets verdienstelijks’
IN GESPREK MET JHR MR M.W.C. DE JONGE 

Op 25 september 2011 bereikte Jhr Mr 

M.W.C. (Marien) de Jonge de gezegende 

leeftijd van 100 jaar. Met vele feestelijkheden 

is hierbij stilgestaan. Voor het wijkblad is 

deze mijlpaal aanleiding om met de 100ja-

rige een gesprek te houden. In dit gesprek 

wordt zijdelings op dit bijzondere feit inge-

gaan. Voor de jubilaris zijn er belangrijker 

zaken, die hem na aan het hart liggen, zoals 

de her in nering aan zijn in de Tweede 

Wereldoorlog omgekomen jongere broer 

Ernst de Jonge, de legendarische ‘LeJeune’ in 

de film ‘Soldaat van Oranje’, naar het gelijkna-

mige boek van Erik Hazelhoff Roelfzema. 

Voorts de herinnering aan ‘mijn ruiters’, zoals 

Marien de Jonge de huza ren noemt van het 

Vierde Eskadron Pantserwagens, Regiment 

Huzaren van Boreel, aan welk eskadron hij 



S e n i o r e n

wijkblad Benoordenhout februari 201240

leiding gaf tijdens de twee Politionele Acties 

in Nederlands Indië, over wie hij een boek 

heeft geschreven. 

‘Dat je 100 jaar wordt is op zich niet iets ver-

dienstelijks. Ik verkeer in goede gezondheid, 

heb wat kwaaltjes en merk wel dat ik veel 

slaap nodig heb. Ik heb een sterke loep nodig 

om te lezen. Door mijn leeftijd heb ik last van 

leeftijdgebonden maculadegeneratie, waar-

door ook het schrijven moeizaam ver loopt. 

Hierdoor kan ik minder dan ik zou wensen aan-

dacht besteden aan za ken die mij na aan het 

hart liggen. Als 100jarige kun je wel zeggen 

dat sinds mijn jeugd alles geweldig is ver an-

derd. Dat is ook lo gisch. Ik word omringd door 

een hecht gezin: vijf kinderen met hun echtge-

notes, 15 klein  kinderen met echtgenotes en 

acht achterkleinkinderen. Jaarlijks komen wij 

begin januari bij el kaar. Deze traditie werd ge-

vestigd door mijn moeder en daarna voortge-

zet door mijn tweede echtgenote, die helaas 

zeven jaar geleden is over le den. Met haar was 

ik 32 jaar getrouwd, evenals overigens met 

mijn eerste vrouw Corrie ter Horst. Zij stierf in 

1971. Dit was voor mij een ‘annus horribilis’. In 

mei van dat jaar ging ik met pen sioen, in juli 

stierf mijn vrouw, in juni deed onze jongste 

zoon zijn eindexamen. Ik was van het ene op 

het andere moment alleen thuis. Ik ben in 

1972 hertrouwd met Bessy Schuller tot 

Peursum die nog werkte als onder-directeur 

van Madu ro dam. Van Amersfoort ben ik naar 

Den Haag verhuisd, eerst naar de Stalpertstraat 

waar Bessy een appartement had. In 1975 

werd het appar tement, waar ik nu woon, op-

geleverd. Het is een dubbele flat met veel 

logeer ruim te. Het laatste is ideaal, omdat ik uit 

mijn huwelijk vijf kinderen had en Bessy uit 

haar eerste hu we lijk twee.

Ik ben in Leiden aangekomen in 1931. Tot 

mijn spijt heb ik geen dienstplicht vervuld. 

Het was de tijd dat je op letter werd ‘vrijge-

loot’. Het toeval wilde dat toen ik moest op-

komen de letter ‘J’ werd vrij ge loot. In Leiden 

studeerde ik rechten. Ik was geen verdienste-

lijk student, in tegen stel ling tot mijn jonge re 

broer Ernst die twee jaar later aankwam en 

eerder dan ik afstudeerde. De her in nering 

aan hem houdt mij bezig. Toen ik mijn ver-

jaardag afgelopen september vierde heb ik 

mijn vrien den gevraagd in plaats van ca-

deaus een bijdrage te geven voor een in 

brons uitgevoerde ge denk plaat ter ere van 

mijn broer Ernst. Twee beeldhouwsters zijn er 

in mijn opdracht mee bezig. Het is de bedoe-

ling dat de ge denk  plaat wordt geplaatst op 

Minerva, niet ver van de Collegiumkamer. 

Mijn broer was binnen het Leids Studenten-

corps zeer actief: Commissaris van de 

Sociëteit Minerva (1936 – 1937), Praeses 

Collegii (1937 – 1938), Praeses van Njord. Op 

de Olympische Spelen in Berlijn (1936) nam 

hij deel aan het nummer ‘twee met stuur-

man’, met als mede-roeiers Johan van Walsem 

(stuur man) en Karel Har de man. Van Walsem, 

evenals De Jonge verzetsstrijder, werd in 

1943 in Neuen gam me om ge bracht, De 

Jonge, die in Engeland door MI-6 werd opge-

leid tot geheim agent, werd in september 

1944 in of nabij Ra wicz (Polen) omgebracht. 

Ernst de Jonge was het rolmodel voor 

‘LeJeune’ in de film ‘Soldaat van Oranje’.

Zelf ben ik na de capitulatie van het 

Nederlandse leger op 14 mei 1940 uitgewe-

ken naar Engeland. Na enige tijd als gewoon 

soldaat te hebben gediend bij de Prinses 

Irene Brigade kreeg ik een Engelse offi -

ciersopleiding. Ik kreeg een com man do-

opleiding op Ceylon. Vanuit Ceylon werd ik 

ingezet op Su ma tra. Na de Tweede Wereld-

oor  log werd ik als reserveofficier comman-

dant van het Vierde Eskadron Pant serwagens 

gedurende de Politionele Acties in 

Nederlands Indië (1947 – 1949). Na terugkeer 

uit In donesië (1950) werd ik beroepsofficier. 

Als zodanig ben ik onder andere adjudant 

van Koningin Juliana geweest en militair at-

taché bij de Nederlandse am bas sa de in 

Brussel. Over mijn ervaringen als comman-

dant van het Vierde Eskadron Pantserwagens 

heb ik het boek ‘Mijn Ruiters’ geschreven. De 

Politionele Acties in Nederlands Indië heb-

ben mensen sterk beroerd. Het was een ze-

nuwslopende tijd. Ik vond dat de geschied-

schrijving erover niet recht deed aan de 

werkelijkheid, zoals ik die heb erva ren. Dit in-

spireerde mij tot het schrijven van dit boek, 

dat ik met behulp van mijn tweede vrouw, en 

na haar overlijden, van mijn oudste zoon, in 

2007, op mijn 95ste, heb uitgebracht. Het 

boek is, – en dat geeft mij veel voldoening –, 

verplichte lectuur op de KMA. Ik beschouw 

het boek ook als een eer be toon aan mijn 

oud-huzaren die merendeels dienstplichti-

gen waren. Een tweede druk is in de maak. 

Overigens kom ik niet uit een militair ge-

slacht. Mijn jongste zoon is in mijn voetspo-

ren getreden, - hij is nu generaal-majoor -, en 

drie van mijn klein zo nen zijn eveneens mili-

tair, een bij de marine en twee bij de land-

macht (cavalerie en commando’s).’

Giap Tan
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Platform Ouderen Benoordenhout druk bezocht

Donderdag, 19 januari jl. waren zo’n 30-tal 

bewoners, vertegenwoordigers van zor-

ginstellingen en van middelbare scholen uit 

het Benoordenhout aangeschoven bij de 

Platform ver ga de ring. Na een korte voor stel-

ronde, waarin o.a. Lies Bouts van Voorwelzijn 

vertelde dat zij de Buren hulp cen trale gaat 

starten in Benoordenhout, gaf Els van der 

Kamp een presentatie over de werktafels van 

het Maatschappelijk Steunsysteem (MSS). 

Een korte samenvatting is dat individuele ge-

vallen door de zorg- en welzijns instel lingen 

zo goed mogelijk geholpen worden; kan de 

een niet het precieze aanbod leveren dan 

zoeken ze bij andere instellingen tot de cliënt 

geholpen is. Zo nodig worden nieuwe activi-

teiten ont wik keld. De ver te gen woordiger 

van de Nederlandse vereniging voor Blinden 

en Slechtzienden zal aan sluiten bij een van 

de ze werktafels om ook voor deze groep een 

activiteitenaanbod te ontsluiten.

Hierna volgde de presentatie van het men-

torschap door Anneke Overvoorde, vrijwilli-

ger bij Stichting Mentorschap Haag en Rijn. 

De kantonrechter wijst een mentor aan bij 

zogeheten wilsonbekwamen, bij voor beeld 

ouderen met dementie of psychiatrische aan-

doeningen. De mentor is een vrijwilliger die 

is aan ge sloten bij deze stichting. De mentor 

neemt in samenspraak met de cliënt, de fa-

milie en zorgin stel lingen belangrijke beslis-

singen (bijvoorbeeld over een operatie). De 

mentor stelt zich zoveel als mogelijk is in het 

belang van de gementoreerde. Omdat de fi-

nanciering per 1 januari 2012 is veranderd 

wordt er een for se eigen bijdrage gerekend 

om een dergelijke mentor aan te kunnen wij-

zen. Voordat men deze vrij wil lige functie 

mag vervullen doorloopt u een opleidings- 

en selectieproces. Indien u na lezing van dit 

stukje denkt, dit past heel erg bij mij, kijk 

voor meer informatie op www.smhr.nl.

Binnen het platform is een aantal werkgroe-

pen ontstaan. Een werkgroep heeft tot taak 

in samenwerking met de wijkvereniging de 

vorig jaar gestarte welzijnsmarkt uit te bou-

wen tot een ‘Benoordenhoutfesti val’; er is uit-

gebreid gesproken over een geschikte 

datum. De welzijnsmarkt wordt gecombi-

neerd met een sporttoernooi voor wijkbewo-

ners (al of niet in gezinsverband) en expats 

en zal verder worden ‘opgetuigd’ met muziek, 

toneel, een bor rel en wellicht, indien daar 

voldoende belangstelling voor bestaat, een 

geza men lijke maaltijd. Het Aloysius College 

biedt gastvrijheid op zijn sportterreinen.

De werkgroep activiteiten heeft alle activitei-

ten geïnventariseerd die geschikt zouden zijn 

voor ouderen uit de wijk bij de diverse instel-

lingen. Het Centraal Informatie Punt voor 

Ouderen (CIPO) heeft voorgesteld hiervan 

een zogeheten beslisboom te maken. Gineke 

Kremer liet tijdens de bijeenkomst met een 

voorbeeld zien hoe dit zou kunnen uitpakken 

op een website. Op verzoek van de vergade-

ring zal het ook mogelijk worden om op 

datum te kunnen zoeken.

De voorzitter dankte Yvonne Kappers, direc-

teur van Nebo, hartelijk voor de ontvangst. 

Na de officiële bijeenkomst maakten veel 

deelnemers van de gelegenheid gebruik om 

onderling afspraken te maken.

Jaap De Wit (Stichting Boog)

De geschiedenis van het Platform Ouderen  
Benoordenhout, deel 1

In het vorige nummer van het wijkblad las u 

over de oktoberbijeenkomst van het 

Platform Ouderen Be noordenhout. Mogelijk 

vroeg u zich af waar dit platform ‘opeens’ van-

daan kwam. Ik doe mijn best u bij te praten 

en start daarvoor bijna drie jaar geleden.

Op 23 maart 2009 vond een informatiebijeen-

komst plaats over een op verzoek van de ge-

meente op te richten Wijkpanel Burgerschap 

in het Benoordenhout. Zo’n 20 wijkbewoners 

hadden belangstelling, maar hoorden die 

avond dat het idee twee dagen daarvoor poli-

tiek was afgeblazen. Er werd daarom besloten 

te kij ken wat de aanwezigen als groep of indi-

vidueel voor de wijk zouden kunnen beteke-

nen. Zorgen, be staand aanbod, ideeën en 

knelpunten werden geïnventariseerd. Wat be-

treft de zorgen werden met name (al-

leenstaande) ouderen en eenzaamheid (niet 

alleen onder ouderen) genoemd. Vervolgens 

bleek dat er in het Benoordenhout een ruim 

aanbod bestaat van allerlei zaken vanuit aller-

lei instellingen, zeker ook voor ouderen, maar 

dat de wijkbewoners daar kennelijk niet van 

op de hoogte waren. Ook instellingen on der-

ling waren onbekend met elkaars aanbod. Eén 

van de vervolgafspraken was om vraag en aan-

bod in de wijk te gaan inventariseren en een 

weg te vinden om bewoners te informeren.

Die inventarisatie bracht uitbreiding van het 

aantal deelnemers aan het platform met zich 

mee. Op 23 maart 2009 zaten we met 12 groe-

pen/instellingen bij elkaar, inmiddels worden 

30  partijen vertegen woor digd. Het Platform is 

sindsdien achtmaal bijeengeweest, en, wan-

neer u dit leest, negen. Wat hebben be wo ners 

hiervan kunnen merken? In de Spar in het 

Uilennest lagen flyers met de menu’s van het 

restaurant in Nebo, er worden computercur-

sussen gegeven in het Maerlant Lyceum. Voor 

professionals werd een infor ma tiebijeenkomst 

gegeven over het ouderenwerk in het 

Benoordenhout en voor bewoners een infor-

ma tie markt over zorg- en welzijnsvoorzienin-

gen in de wijk. Hierdoor en door de platform-

bijeenkomsten weten professionals elkaar 

beter te vinden en kunnen zij de zorg voor de 

ouderen in de wijk beter op elkaar af stem men. 

Graag bericht ik u in het volgend nummer van 

het wijkblad verder over het platform.

Quirine de Ranitz (Stichting Boog)
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BurenHulpCentrale ook voor Benoordenhout actief!

De BurenHulpCentrale (BHC) is een aan-

pak, waarbij bewoners die een keer hulp 

nodig hebben, gratis door medebewoners 

worden geholpen. Door een slimme tele-

fooncentrale en een grote groep mensen en 

organisaties wordt het mogelijk dat dit werkt.

De BurenHulpCentrale werkt al met veel suc-

ces in verschillende wijken in Den Haag.

Waarvoor kunt u als hulpvrager bij de 
BurenHulpCentrale terecht?
U kunt de burenhulpcentrale inschakelen 

voor kleine en kortdurende hulpvragen.

Bijvoorbeeld als u een keer:

•  Zelf geen boodschappen kunt doen

•  De hond niet kan uitlaten

•  Een klusje in huis of tuin heeft

•  Vervoer nodig heeft

•  Behoefte heeft aan gezelligheid

•  Voor een uurtje een oppas zoekt

Als u wel eens iets voor iemand uit uw buurt 

wil doen dan kunt u lid worden van de 

BurenHulpCentrale (BHC) als hulpbieder en u 

geeft aan voor welke hulpvraag u gebeld kan 

worden. In de praktijk blijkt dat er niet meer 

dan 1 x per 4 weken een beroep op u gedaan 

zal worden.

Hulpvragers en hulpbieders kunnen voor in-

schrijving bellen met het lokale telefoon-

nummer van de BHC: 070 2629999 

Om dit project goed te laten lopen hebben 

we behalve de “hulpvragers” en “hulpbieders” 

ook behoefte aan kernvrijwilligers. Hiervoor 

zoeken wij voor Benoordenhout een paar 

vrijwilligers die bereid zijn om samen met de 

coördinator de BHC te promoten. 

U kunt voor informatie betreffende kern- 

vrijwilligers contact opnemen met de coör-

dinator BHC Haagse Hout: Lies Bouts, tel.  

070 3470041 mail: lies.bouts@voorwelzijn.nl 

De BurenHulpCentrale wordt uitgevoerd 

door Vóór Welzijn in samenwerking met de 

Gemeente Den Haag.

We hopen dat de BurenHulpCentrale ook in 

het Benoordenhout een succes zal worden!

Meld u aan en bel 070 2629999

Werktafel: Haagse Hout, Leidschendam –  
Voorburg, Wassenaar 

Aan de werktafels van het Maatschap-

pelijk SteunSysteem (MSS) worden vra-

gen besproken met betrekking tot wonen, 

werken, inkomen, dagbesteding en sociale 

contacten.

De werktafels zijn speciaal opgezet voor 

mensen met een grote afstand tot de voor-

zieningen, die ondersteuning kunnen ge-

bruiken om de draad van het leven weer op 

te pakken.

Werktafelcoördinatoren : Haagse Hout/Leidschendam/Voorburg/Wassenaar

 Marieke de Putter  Els van der Kamp
 E m.deputter@ggzhaagstreek.nl E e.vanderkamp@reakt.nl
 T 06- 55691601 T 06- 41594609

Voor meer info : www.mssdenhaag.nl

Heeft u vragen over het uitoefenen van een 

hobby, over werk, een cursus, over sport of 

bent u op zoek naar een goedkoop eetadres 

om weer onder de mensen te komen…..

Dan kunt u zelf langs komen om de vraag te 

stellen 

Iedere tweede dinsdag van de maand komt 

de werktafel bij elkaar. 

Dit jaar (2012)in WDC de Plint, Prins 

Frederiklaan 7 te Leidschendam

Aan de werktafel zitten deelnemers van ver-

schillende organisaties.

Samen weten ze wat er bij u in de buurt te 

vinden is en zoeken zij een passend aanbod 

bij uw vraag.

u kunt een mail sturen naar de werktafel- 

coördinator, zij zal uw vraag voorleggen  

in de maandelijkse vergadering en koppelt 

dit naar u terug en geeft zo nodig 

ondersteuning. 
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Nooddiensten:
In geval van nood: Brandweer, Politie en 
Ambulance: 
Bel: 112
De Politie:
Telefoon:  0900 – 88 44.

Slachtofferhulp Nederland:
Telefoon:  0900 – 01 01.

Huisarts:
Bel altijd de eigen huisarts. In het geval dat 

deze geen dienst heeft, wordt u automatisch 

doorverwezen naar een op dat moment wel be-

schikbare arts.

Arts nacht/weekenddienst:
Bereikbaar van 17:00 tot 8:00 uur, in het 

weekend en op erkende feestdagen.

Contact:

- Telefoon:  070 – 364 9669.

Blokkeren van bank of giropas:
In het geval dat uw bank of giropas gestolen is 

of verloren is gegaan, kunt u deze blokkeren 

om te voorkomen dat er geld van uw rekening 

gestolen wordt. 

Contact:

- Telefoon: 

Blokkeren bankpas: 0800 – 03 13 

Blokkeren giropas: 058 – 212 60 00.

Vervoer:
Wijkbusvervoer Haagse Hout:
Rijdt in Benoordenhout en, Bezuiden-

hout(inclusief Centraal Station).

Contact: 

- Telefoon:   070 - 347 74 98 

Maandag t/m vrijdag: 10:00 - 11:15 .

Achttax BV.
Verzorgt regiovervoer met 8-persoonsbussen 

en rolstoelvervoer. Een enkele reis binnen regio 

Den Haag kost circa 25 euro; een retour kost 

circa 45 euro. 

Contact:

- Telefoon:  070 – 383 96 96.

HTMC:
Gericht op huis tot huis vervoer. HTMC taxi’s 

zijn met 10% korting te bestellen door middel 

van een aan te vragen seniorenpas.

Contact:

- Telefoon:   Aanvraag Seniorenpas: 

070 – 390 91 96

 Bestellen van Taxi: 070 – 390 77 22.

Regiotaxi:
Taxi binnen de regio Haaglanden. De prijs van 

een rit 

ligt tussen het taxitarief en het openbaar ver-

voerstarief in. Men dient minimaal één uur van 

tevoren een afspraak te maken voor een rit.

Contact:

- Telefoon:  088 – 966 60 00

Taxibus:
Gericht op mensen boven de 80 jaar oud, be-

houdens een inkomensgrens.

Contact:

- Telefoon:  070 – 389 20 00.

Valys:
Gericht op vervoer van huis tot huis. De kosten  

zijn vergelijkbaar met die van het openbaar 

vervoer.

Contact: 

- Telefoon:  0900 – 96 30.

Zorgcentra en verpleeghuizen:
Verpleeghuis Nebo:
Biedt maaltijden, in het verpleeghuis, tegen be-

taling aan.

Contact: 

- Telefoon:  070 – 312 37 37

- E-mail:  nebo@bronovo.nl

- Adres:   Floris Arntzeniusplein 65; 2597 

SP

 ‘s-Gravenhage.

Verzorgingshuis Oostduin:
Contact:

- Telefoon:  070 – 754 05 55

- E-mail:  info@florence.nl

- Adres:  Goetlijfstraat 5; 2596 RH 

 ’s-Gravenhage.

Woonzorgcentrum Maison Gaspard De 
Coliginy:
Biedt naast woonzorg, maaltijden op aanmeld-

ing en tegen betaling aan in het centrum om 

12:15 uur.

Abonnement Wel Thuis biedt  24-uurs bereik-

baarheid & zekerheid dat er hulp wordt 

georganiseerd.

Wel Thuis extra service: o.a. maaltijden, 

boodschappendienst, kortingen op diverse di-

ensten, bemiddeling thuiszorg.

Contact: 

- Telefoon:  070 – 374 72 00

- E-mail:  info@zorgres.nl

- Adres:  Theo Mann Bouwmeesterlaan 10; 

 2597 GW ’s-Gravenhage. 

Zorg- Wooncentrum Aelbrecht van Beijeren:
Contact:

- Telefoon:  070 – 324 52 97 

- E-mail:  info@aelbrecht.nl

- Adres:  Theo Mann Bouwmeesterlaan 1; 

 2597 GT ’s-Gravenhage. 

Joods Woonzorgcentrum Mr. L.E. Visserhuis
Activiteiten: Bridge op dinsdagmiddag en dins-

dag-avond, film: elke 1e woensdagmiddag van 

de maand, lunch 7 dagen per week, diner 

maandag- t/m vrijdagavond

Contact: 

- Adres:  Theo Mann-Bouwmeesterlaan 75

 2997 GV Den Haag

- Telefoon:  070 – 324 38 00 

Informatievoorzieningen:
CIPO(Centraal InformatiePunt Ouderen):
Biedt informatie voor ouderen op het gebied 

van wonen, welzijn, vervoer, financiën en soci-

ale onderwerpen.

Contact:

- Telefoon:  070 – 364 38 18.

I-shop Mariahoeve/Benoordenhout:
Biedt informatie aan over verscheidene vormen 

van hulp- en welzijnsaanbod in Den Haag.

Contact: 

- Telefoon: 

Seniorenwelzijn: 
Instanties in en rondom Benoordenhout:
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Vrijetijdsbesteding:
50 Plus BIOS:
Iedere dinsdagmiddag wordt er om 13.30 uur 

in het stadscentrum een film speciaal voor 

ouderen gedraaid. De kosten hiervoor betref-

fen 6,50 euro, inclusief een kopje koffie en 

een koekje/cakeje. De filmzaal is toegankelijk 

voor rolstoelen.

Contact: 

- Telefoon:   0900 1458 (35ct p/m).

- Website:  www.Pathe.nl

- Adres:  Buitenhof 20, 2513 AG 

 Den Haag.

Duinzichtkerk
Biedt van 09:30 tot 10:10 uur gymnastiek op 

vrijdag.

Contact:

- Website:  www.voorwelzijn.nl

- Adres:  Van Hogenhoucklaan 35; 

 2596 TA Den Haag.

E.H.B.V. De Bond:
Bridgeclub. Organiseert bridgeavonden. Dit 

doen zij (normaliter) elke week op maandag, 

dinsdag, woensdag en vrijdag.

Contact:

- Telefoon:  070 – 364 07 16

- E-mail:  amlmaassen@wanadoo.nl

- Adres:  “Het Benoordenhuis”, 

 Bischopstraat 5; 

 2509 JE Den Haag.

Feel Fit:
Begeleid bewegen voor mensen tot 86 jaar oud. 

Er is daarnaast aandacht voor gezelligheid en 

een kopje koffie na afloop. Kosten zijn als volgt:

Losse Les:   8, 50 euro

Tienrittenkaart:  75,00 euro

Abonnementen zijn beschikbaar voor verschil-

lende frequenties per week en prijzen.

Telefoon:  070 – 306 25 05

                      06 – 536 85 47

- E-mail:  magdaoord@kpnmail.nl

- website:  www.feelfitdenhaag.nl

- Adres:  Van Hogenhoucklaan 35; 

 2596 TA Den Haag

Het Nederlandse Rode Kruis, Afdeling Den 
haag:
Voor dagtochten en vakanties aangepast voor 

ouderen.

Contact:

- Telefoon:  070 – 350 53 33

- Website met meer informatie: 

www.rodekruisdenhaag.nl

Nationale Vereniging De Zonnebloem:
Organiseert voor ouderen met een lichamelijke 

beperking verschillende dagactiviteiten en 

aangepaste vakanties binnen Nederland. Zij 

bieden tevens persoonlijke bezoeken aan huis.

Contact:

- Telefoon:  070 385 25 65.

Stichting Joodse Bejaarden Sociëteit:
Organiseert uitstapjes en bijeenkomsten. Zij 

vragen hiervoor geen ledencontributie, maar 

rekenen wel kosten voor activiteiten.

Contact:

- Telefoon:  070 – 345 13 45

- Adres:  Laan van Clingendael 123, 

 2597 CC Den Haag.

Trimclub Clingendael:
Contact:

- Telefoon:  070 – 385 66 76

- E-mail:  info@trimclub-clingendael.nl

- Website:  www.trimclub-clingendael.nl

- Adres:  Amethisthorst 283; 2592 HK 

 Den Haag. 

Wijkvereniging Benoordenhout:
Organiseert maandelijks, behalve in juni, juli en  

augustus, diverse activiteiten voor ouderen. 

Hieronder vallen o.a. lezingen, excursies, 

lunches en koffieochtenden. 

Contact:

- Telefoon:  070 – 324 03 07

- E-mail:  kroemer@xs4all.nl

- Website:  

www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

- Adres:  Bisschopstraat 5; 2509 JE 

 Den Haag.

Wijk- en Dienstcentrum Mariahoeve:
Biedt verscheidene cursussen en activiteiten 

aan, zie website voor meer informatie(of bel 

naar de receptie).

Contact:  

- Telefoon:  070 347 00 41

- Website:  http://www.voorwelzijn.nl/

- Adres:  Ivoorhorst 155; 2592 TH 

 Den Haag.

Zorg/Welzijnswerk:
Advies- en steunpunt Huiselijk Geweld:
Advies- en steunpunt voor ouderen die gecon-

fronteerd worden met lichamelijke en geeste- 

lijke mishandeling, financiële uitbuiting of 

verwaarlozing.

Contact:

- Telefoon:  0900 – 044 33 22.

Het Juridisch Loket:
“Het Juridisch Loket is een onafhankelijke, door 

de overheid gesteunde organisatie, die ieder-

een met een juridische vraag helpt.” Hier zijn 

geen kosten aan verbonden.

Contact:

- Telefoon:  0900 8020

- Website:  www.juridischloket.nl 

- Adres:  Herengracht 7; 2511 EG 

 Den Haag. 

Kringen Haaglanden:
Biedt gespreksgroepen(kringen) aan voor 

mensen van 55 jaar en ouder die biseksueel of 

homoseksueel zijn. Deze kringen komen eens 

per maand bijeen om aan de hand van thema’s 

en activiteiten, ervaringen uit te wisselen en 

anderen te ontmoeten. Dit bevindt zich niet in 

Benoordenhout.

Contact:

- Telefoon:  070 – 329 33 39

- E-mail:  info@kringenhaaglanden.nl

- Website:  http://kringenhaaglanden.nl

- Adres:  Scheveningseveer 7; 2514 HB 

 Den Haag.

Ouderenadviseur:

De ouderenadviseur biedt persoonsgericht 

informatie, advies en begeleiding. Zij is ge-

richt op het vergroten van de zelfredzaam-

heid van ouderen. Indien dit gewenst is, kan 

de ouderenadviseur huisbezoeken 

uitvoeren.

Contact:

- Telefoon:  070 – 347 72 97 

                       06 – 33 12 909.

- Adres:   Wijk en Dienstcentrum 

Mariahoeve, Ivoorhorst 155; 

2592 TH Den Haag.

- Website:  www.voorwelzijn.nl

Ouderenwerk Haagse Hout:
Het ouderenwerk biedt activiteiten, informatie-

bijeenkomsten  en verschillende diensten. Deze 

diensten zijn groepsgericht. Voor individuele 

begeleiding/informatie: zie Ouderenadviseur.

Contact:

- Telefoon:  070 – 347 72 97

- Wijkcentrum Bezuidenhout  

Johannes Camphuijsstraat 25

 2593 CH Den Haag

- Website:  www.voorwelzijn.nl

S e n i o r e n
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Parnassia: 
Psycho-medisch centrum gericht op de behan-

deling en begeleiding van mensen met psycho-

sociale, psychische en geheugenproblematiek. 

Contact:

- Telefoon:  070 - 391 79 79.

Vitea-Centrum Benoordenhout:
Biedt de diensten van een huisarts, psycholoog, 

verloskundigen en fysiotherapeuten. 

Contact:

- Telefoon:   Regulier: 070 – 324 77 50 

                   Met Spoed: 06 - 25 26 21 77

- E-mail:  info@vitea-centra.nl

- Website:  http://www.vitea-centra.nl/

- Adres:  Ruychrocklaan 171, 

 2597 EA  Den Haag

 
Maaltijdservices (Zie ook: Zorgcentra 
en verpleeghuizen):
Apetito:
Bezorgt maaltijden aan huis.

Contact:

- Telefoon:  0800 – 023 29 75

- E-mail: i nfo@apetito.nl

- Website:  www.apetito.nl

De huiskok:
Bezorgt tevens maaltijden aan huis.

Contact:

- Telefoon:  0800 – 020 32 15

- E-mail:  info@huiskok.nl

- Website:  www.huiskok.nl

Wijk en Dienstcentrum Mariahoeve:
Biedt op maandag, woensdag en donderdag 

maaltijden middels een project aan; Tijden:  

17:30 tot 19:30. Entreekosten: 5 euro.

Contact: 

- Telefoon:  070 347 00 41

- Adres:  Ivoorhorst 155; 2592 TH 

 Den Haag.

Overige dienstvoorzieningen:
Bibliotheek-aan-huis:
De Bibliotheek-aan-huis bezorgt (leen)boeken 

aan bibliotheekleden die deze zelf niet meer op 

kunnen komen halen.

Contact: 

- Telefoon:  070 – 360 14 65.

Boodschappenbegeleidingsdienst(BDD):
Biedt begeleiding aan ouderen in het doen  

van boodschappen. Zij organiseren tevens 

gezamenlijke uitstapjes en verschillende 

activiteiten.

Contact:

- Telefoon:  070 – 364 66 61.

Burenhulpcentrale:
De burenhulpcentrale is een project dat 

mensen elkaar onderling tracht te doen helpen. 

Als iemand een keer hulp nodig heeft, belt hij 

de burenhulpcentrale, deze belt dan door naar 

een deelnemer in de buurt, die dan vervolgens 

komt helpen. Dit geldt kan van 9 uur ‘s morgens 

tot 9 uur ’s avonds. Diensten waarin geholpen 

kan worden zijn:

Boodschappen doen, de hond uitlaten, een 

klusje in huis en tuin, vervoer of gewoonweg 

een behoefte aan gezelligheid.

Contact: 

- Telefoon:  Informatie: 070 – 347 00 41

                      Aanmelden: 0107 – 500 876.

CIZ:
Het Centrum Indicatiestelling Zorg(CIZ) is be-

doeld om na te gaan of iemand met een zorg-

behoefte in aanmerking komt voor de 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten(AWBZ). 

Het CIZ gaat na in hoeverre iemand AWBZ-zorg 

kan krijgen en ook in welke mate en hoelang 

diegene dat dan zal krijgen. Men kan hier ter-

echt voor verpleging of hulp bij ziekte en 

handicap.

Contact:

- Telefoon:  088 – 789 14 20.  

De Belastingdienst:
De belastingdienst int en heft de belastingen 

en premies in Nederland. Daarbij zien zij  

de naleving van verscheidene wetten m.b.t.  

belastingen toe. 

Contact:

- Telefoon:  0800 – 0543

- Website:  www.belastingdienst.nl

- Adres:  Prinses Beatrixlaan 512; 2500 GE 

 Den Haag.

De Telefooncirkel:
De telefooncirkel is voor senioren vanaf 55 jaar 

oud. Het biedt dagelijks contact via de telefoon. 

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Contact:

- Telefoon:  070 – 347 72 97.

Klussendienst:
Tegen betaling bieden zij verschillende klussen 

in het huishouden, tuinonderhoud en 

binnenshuis.

Contact:

- Telefoon:  070 – 360 14 65.

Nationale Ombudsman:

Sensoor Telefonische Hulpdienst:
Gericht op het aanbieden van informatie en het 

ondersteunen van mensen(,veelal) op emotio-

neel gebied.

Contact: 

- Telefoon:  070 – 345 45 00.

SVB: 
Overheidsinstantie verantwoordelijk voor het 

uitvoeren van uitkeringen in Nederland. Hier 

kunt u dus o.a. uw AOW aanvraag of wijzigin-

gen indienen.

Contact:

- Telefoon:

AOW/Anw: 071 512 96 10 

Remigratie: 071 512 9040 

AIO-aanvulling: 071 512 96 10

Gemoedsbezwaren: 071 512 9610

Kinderbijslag :  071 512 9820

- Website:  www.svb.nl

- Adres:  Stationsplein 1; 2300 PC  

 Leiden.

WMO:
Biedt mogelijkheden voor hulp in de huishoud-

ing en voorzieningen zoals rolstoelen, taxibus-

sen en woningaanpassingen.

Contact:

- Telefoon:   14 070

  Als u al hulp heeft: 

 0900 – 123 57 46.

Thuiszorg
Aanmelding Zorg:  Zorgwinkel Florence

Contact:

- Telefoon:  070-7545710

- Info@florence-zorg.nl

Florence Thuiszorg Schakelpunt

Burg. Patijnlaan 1900, Den Haag

- Telefoon:  070-754 13 10

- info@florence-zorg.nl

Buurtzorg Den Haag Benoordenhout 

(Thuiszorg)

Theo Mann-Bouwmeesterlaan 75

2597 GV Den Haag

Contact: 

Telefoon  06 208 85 846 (Ilona Berkhof

Mail voor correcties of aanvullingen op 
deze lijst naar holtr@boog.nl 

Trudy Hollander (Stg Boog)

S e n i o r e n
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Wijkbibliotheek

Donderdagavond, 29 maart, komt  
de schrijver Peter Buwalda naar  
bibliotheek Benoordenhout

In september 2010 debuteerde Peter met de 

roman Bonita Avenue en kreeg daarvoor een 

nominatie voor de Libris Literatuurprijs 2011. 

In het juryrapport staat: “Het boek verhaalt 

de ondergang van de familie Sigelius en 

speelt tegen de achtergrond van de vuurwer-

kramp in Enschede in 2000. Zelfmoord, 

porno, moord en doodslag. Van deze weinig 

verheffende ingrediënten heeft Peter 

Buwalda een zeldzaam levendige en lijvige 

debuutroman gebrouwen, die van stilistisch 

vuurwerk aan elkaar hangt. Bonita Avenue 

kan gelezen worden als een zedenschets 

waarin twee generaties, twee wereldbeelden 

lijnrecht tegenover elkaar komen te staan, 

maar dat doet deze indrukwekkende, op 

Amerikaanse leest geschoeide, allesbehalve 

eenduidige familieroman onrecht aan. 

Buwalda’s debuut is in de eerste plaats een 

onvervalste pageturner geschreven in een 

gespierde, trefzekere stijl. De auteur wisselt 

onvermoeibaar van perspectief, pendelt druk 

heen en weer tussen toen en nu, en koerst 

met een onstuitbare vaart op de ontknoping 

af, zonder verstrikt te raken in de vele ver-

haallijnen en zonder ook maar één keer uit 

de bocht te gaan”. Het boek kreeg verder nog 

nominaties voor de NS publieksprijs 2011 en 

de 25e AKO Literatuurprijs voor hetzelfde 

jaar. Op 22 september werd bekend dat hij 

de Academica Debutantenprijs heeft gewon-

nen. Op 30 oktober 2011 werd bekend ge-

maakt dat hij winnaar was van de Selexyz  

Debuutprijs. Het boek is inmiddels achttien 

maal herdrukt, vertaald in vijf landen en staat 

al maanden nummer 1 in de top tien van het 

CPNB , De Stichting Collectieve Propaganda 

van het Nederlandse Boek.

Wie is deze schrijver en wat kan hij vertellen 

over zijn strijd om een boek te schrijven 

waarvoor hij zich vier jaar van de wereld af-

sloot om het voor zichzelf een tien te geven. 

“Ik sliep nog maar vier uur per nacht”, zegt hij 

in een interview in “Vrij Nederland”.

U wordt van harte uitgenodigd voor de laat-

ste lezing in ons bibliotheekfiliaal dat decem-

ber 2012 de deuren zal sluiten. 

Wanneer: 29 maart aanstaande

Tijd:  20.00 uur tot 22.00 uur. Zaal 

open om 19.30 uur

Plaats:  Bibliotheek Benoordenhout, 

Utenbroekestraat 4,

  2597 PH Den Haag. 

 Tel.: (070) 353 40 20.

Toegang:  € 2,50 voor leden, € 5 voor 

niet-leden

Reserveren:   telefonisch of per mail: benoor-

denhout@dobdenhaag.nl 

DONDERDAGAVOND - 
BRIDGEAVOND !!

Bent U een thuisbridger?  Zet dan nu de stap 

naar een gezellige bridgeclub hier in de 

buurt! Al meer dan 25 jaar speelt bridgeclub 

‘Redubeth’ iedere donderdagavond in het 

Benoordenhuis in de Bisschopstraat. De club 

bestaat uit ongeveer 60 leden en is aangeslo-

ten bij de Nederlandse Bridge Bond. 

Alhoewel er serieus competitie wordt ge-

speeld in een A- en een B- lijn, staat gezellig-

heid hoog in het vaandel. Na afloop is er dan 

ook ruimschoots gelegenheid om elkaar aan 

de bar te treffen voor een praatje, een 

drankje en - natuurlijk - het nakaarten.

De laatste maanden echter, hebben een aan-

tal trouwe leden, veelal om gezondheidsre-

denen of vanwege de hoge leeftijd, het lid-

maatschap moeten beëindigen. Wij hebben 

nu ruimte voor nieuwe leden. Als U geïnte-

resseerd bent, dan nodigen wij U uit om een 

avondje mee te spelen.  Een partner meene-

men is niet vereist, maar natuurlijk welkom 

en gezellig voor U als aspirant lid.

U kunt hiervoor telefonisch een afspraak 

maken met de secretaris van de club, Hans 

de Wolf, tel:  (070) 3860490. Uiteraard kunt U 

via hem ook meer informatie over de club 

krijgen.

Els Plokker

Florence Woonzorg-
centrum Oostduin
Goetlijfstraat 5

2596 RH Den Haag

Telefoon: 754.05.55

Activiteitenprogramma
Oostduin biedt bewoners een activiteiten-

programma aan die deels ook toegankelijk is 

voor wijkbewoners. Voor de komende peri-

ode zijn dat de volgende activiteiten:

Elke donderdagmiddag “Filmmiddag”
Aanvang 14.30 uur. Toegang is gratis!

Dinsdag 14 februari Residentie- 
wandeling II
Joop Josée, reeds geruime tijd gids in Den 

Haag en wandelt met groepen mensen door 

diverse wijken van Den Haag. Op een gege-

ven moment kwam hij op het idee om het-

geen waarover hij onderweg tijdens zijn 

wandeling vertelt op dia te zetten en deze te 

gaan vertonen. Zo kan hij ook mensen berei-

ken die wat slechter ter been zijn of om an-

dere redenen niet de mogelijkheid hebben 

zo’n wandeling mee te maken. Dinsdag 14 fe-

bruari neemt Joop ons mee met Residentie 

wandeling deel 2.  Bij deze prachtige wande-

ling maakt men in grote lijnen kennis ,et het 

Binnenhof, het Plein, Korte- en Lange 

Vijverberg en het Lange Voorhout. Het grafe-

lijk gebied met een geweldige geschiedenis, 

niets blijft voor de kijker en luisteraar verbor-

gen. Aanvang is 14.30 uur. Toegang is gratis!

Dinsdag 21 februari Carnaval/Feest-
middag
In verband met de Carnaval een feestelijke 

middag onder leiding van entertainment “De 

Kneutelaars” met een show van amusement 

met muzikale omlijsting. Aanvang is 14.30 

uur en toegang is gratis!

Dinsdag 28 februari Indische Soos
Op dinsdag 28 februari een Indische 

Soosmiddag. Vanaf 13.30 uur staan er kraam-

pjes in de hal met o.a. Indische hapjes en ca-

deauartikelen. Vanaf 14.30 uur een muzikaal 

programma. Om 17.00 uur de mogelijkheid 

deel te nemen aan de gezamenlijke Indische 

maaltijd. Deelname aan de gezamenlijke 

Indische maaltijd dient u voor 20 februari aan 

te melden bij de receptie van Oostduin. De 

P r i k b o r d
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Palm Sunday Concert 
“Hosanna”

Het koor van de Amerikaanse kerk geeft op  

1 april hun jaarlijkse Palm Sunday Concert. 

Dit jaar zal het koor het Requiem van Fauré 

zingen. De solo’s zullen worden gezongen 

door de vaste solisten van het koor.  

De organist is de vaste organist van het koor 

Gijsbert Kok en de dirigent is John Bakker. 

De entree voor dit concert is vrij. Een vrijwil-

lige bijdrage wordt wel zeer op prijs gesteld. 

De aanvang van het concert is 17.00 uur de 

deuren gaan open om 16.30 uur.

Het adres is: 

The American Protestant Church of The 

Hague

Esther de Boer-van Rijklaan 20, 

2597 TJ Den Haag

Voor verdere informatie kunt u mailen naar 

musicdirector@.apch.nl

kosten van deelname aan deze maaltijd be-

draagt € 12,50! Toegang is gratis.

Zondag 18 maart optreden Fratres 
Corona
Fratres Corona, hét salonduo! Op viool en 

piano verzorgen Silvain en Vincent Kroon op 

hoog professioneel niveau en met een per-

fecte en chique presentatie de muzikale om-

lijsting bij vele gelegenheden. Om 14.30 uur 

een optreden in Oostduin. Toegang € 5,- in-

clusief koffie en/of thee!

Vrijdag 23 maart Virtuele wandeling 
Schilderswijk
Door dezelfde gids Joop Josée, zie pro-

gramma 14 februari.  Een wandeling door 

een bijna niet meer te herkennen volksbuurt, 

dat het ooit is geweest. Men maakt kennis 

met de geschiedenis van de wijk en alle ver-

anderingen die sedert de jaren ’80  hebben 

plaats gevonden.

Aanvang is 14.30 uur. Toegang is gratis!

Dinsdag 27 maart Lentemaaltijd
Op dinsdag 27 maart om 17.00 uur is er de 

mogelijkheid deel te nemen aan de geza-

menlijke Lentemaaltijd. Deelname aan de ge-

zamenlijke Lentemaaltijd dient u voor 19 

maart aan te melden bij de receptie van 

Oostduin. De kosten van deelname aan deze 

Lentemaaltijd bedraagt € 12,50! 

Voor meer informatie over bovenstaande ac-

tiviteiten kunt u zich wenden tot 

Chris Harteveld, telefoonnummer 754.05.55 

of kijk op de website van wijkvereniging 

Benoordenhout:  

www.wijkverenigingbenoordenhout.nl 

De Amerikaanse kerk

De Amerikaanse kerk organiseert maande-

lijks op zaterdagmiddag een Afternoon Tea 

Concert. Tijdens deze concerten zullen solis-

ten die verbonden zijn aan het koor van The 

American Protestant Church  een optreden 

verzorgen.  De solisten komen van verschil-

lende  Nederlandse conservatoria. De vaste 

organist is Aarnoud de Groen. De organisatie 

is in handen , de musicdirector van de APCH, 

John Bakker. De bezoekers worden uitgeno-

digd om één of twee liederen mee te zingen.  

Voor aanvang van het concert wordt voor 

koffie en thee gezorgd. De entree voor deze 

concerten is vrij. Een vrijwillige bijdrage 

wordt wel zeer op prijs gesteld. 

De eerst volgende concerten staan gepland 

op:

-  zaterdag 18 februari om 16.00 uur,  met het 

koor “Sing for Joy” uit Maassluis en de 

solisten

-  zaterdag 10 maart  16.00 uur, met mede-

werking van de solisten

-  zaterdag 14 april 16.00 uur, met medewer-

king van de solisten

Iedereen is welkom vanaf 15.30 uur

Het adres is Esther de Boer-van Rijklaan 20, 

2597 TJ Den Haag 

Voor verdere informatie kunt u mailen naar 

musicdirector@.apch.nl

Aangeboden; Beschaafde vrouw (aca-

demisch opgeleid) zoekt als daginvulling 

werk als Gezelschapsdame. Voorlezen, 

wandelen, theater/concert bezoek etc. 

Voorkeur Benoordenhout. 

Tel.: 070-3281627

Gezocht; Een lieve, spontane flexibele 

oppas bij ons thuis. We hebben een doch-

ter van ruim 1.5 jaar oud.  Het gaat om 

maximaak 2 dagen per week (overdag tot  

ongeveer 18.00 uur).  

Tel 06-53489689

Aangeboden; Nu de kinderen de deur 

uit zijn zoek ik werk als oppas voor over-

dag (evt. zo nu en dan  ‘s avonds) Aantal 

uren/dagen in overleg. Voorkeur in het 

Benoordenhout.

Tel.: 06-30734341

gevraagd: pedicure examenmodel 
eis: twee grote eeltplekken en een likdoorn

datum: verplichte controle op school eind  

februari en de examendatum is  16 of 

23 maart  contact: K. Bodeker 3248655

weissenbruchstraat 199, 

2596 GE den haag

Benoordenhoutjes

De prijs voor een Benoordenhoutje in 

2011 bedraagt € 10,-  voor maximaal 

30 woorden, bestemd voor de wijkbe-

woners. Deze zijn niet bestemd  voor 

commerciële doeleinden. Opgave van 

de tekst kan alleen schriftelijk worden 

gedaan met contante betaling in een 

envelop met vermelding: “Benoorden-

houtjes”, geadresseerd aan: Mirjam 

Kroemer, Sonderdankstraat 27 

 (afgeven),  postbus 96949, 2509 JH  

Den Haag. Uw tekst voor het komende 

nummer kunt u inleveren tot: 9 maart 

2012.  De redactie is niet verantwoor-

delijk voor eventuele  zetfouten.

P r i k b o r d
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Schaakprobleem 118 U aangeboden door: Schaakclub Benoordenhout

Het ziet er somber uit voor wit. Zijn toren op d5 staat aangevallen en zwart dreigt met mat in 

twee zetten d.m.v. Dxh2+. Wit is echter aan zet. Kan hij zich nog redden?

Oplossing probleem 117: Wit won fraai met 1.De7+! Txe7 2.d7! zwart verliest zijn toren en 

promotie van de witte vrijpion is niet te voorkomen.

Onder goede oplossers van het schaakprobleem wordt een boekenbon verloot. Oplossingen 

vóór  5 maart opsturen naar: Schaakclub Benoordenhout, Waalsdorperweg 165, 2597HT 

Den Haag

Kunt u schaken?
Kom dan eens kennismaken met de Schaakclub Benoordenhout.

Elke woensdagavond vanaf 20.00 uur in het Benoordenhuis, Bisschopstraat 5.

XABCDEFGHY 
8-vlktr-+n+( 
7+p+n+-+r' 
6p+p+-+-wq& 
5+-+R+-+-% 
4-+-zP-+-+$ 
3zP-zP-+-+-# 
2-zP-+-+QvL" 
1+-+R+LsNK! 
xabcdefghy 

De redactie van het wijkblad verzorgt alleen de publikatie van 
deze rubriek en is derhalve niet aansprakelijk. Afspraken over de 
tarieven dienen onderling te worden gemaakt. Als een babysit 
blijft slapen, dan wordt het tarief berekend tot het moment van 
thuiskomst van de ouders. Verder is het noodzakelijk gebleken 
beide partijen er nog eens op te wijzen, dat er duidelijke 
afspraken  moeten zijn over de tijd van thuiskomst en ook over 
het al dan niet ontvangen van bezoek tijdens het babysitten. Het 
is voor iedereen prettiger als dit van tevoren goed geregeld is.

Naam Telefoonnummer Geb. Bijz. 
Fay van Baar 324 38 77 ’95 E X

Sascha Berkelaar 06-18863806 ‘93 X

Suzanne Bours 06-16367272 ‘96 X

Frédérique de By 324 91 99 ’93 E

Nicoline Calkoen 06-14279303 ’92 E

Lisanne Cohen 212 38 24 ‘96 E X

Max Drabbe 06-52660512 ’94 E S

Max Croese 385 98 80 ‘97 E

Eline van Eechoud 06-44098123 ’88 E X

Sarah van Engeland 06-25149245 ‘98 

Geoffroy Feij 06-52194121 ’96 E F D

Cathérine Frissen 326 48 64 ’94 E

Anne-Roos Frissen 326 48 64 ’96 E

Sophie Hendriks 06-42607191 ’95 E

Marieke van den Heuvel 06-49143987 ‘86 E

Kaat Jongepier 328 34 88 ’92 E

Sabine Kouwenhoven 06-10742935 ’95 E

Githa Langeweg 06-12249739 ’94 E

Heleen Luijt 06-13185773  ’94 E

Marieke McKenna 06-50407351  ’94 E F

Maria van Meurs 324 18 19 ‘91 E F

Ida Nicolaï 06-50810507 ‘97 E

Danah Olie-Dinsbach 06-28546231 ’94 E F D

Lena Schaper     06-43808433/43808433      DE

Quentin Stikkers 06-34318090 ‘95 E

Lisanne Zijlker 06-55335254 ‘95 E F D

Tammo Zijlker 06-17540753 ‘95 E F D

Alwine Fennema 06-47359728/3281015 ‘98 E

Thomas Luijt 06-20262976/3248275 ‘96 E 

Noa ter Avest 06-24634464 ‘99 

Wijzigingen of aanvullingen kunnen worden gemeld bij Mirjam 

Kroemer per mail kroemer@kpnmail.nl

Verklaring tekens
E - ook engelstalig/english spoken,  X - alleen in het weekend

F - ook franstalig/parle francais,  S - ook spaanstalig

D - ook duitstalig/spricht deutsch, 

Babysitters
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Wijkvereniging Benoordenhout
Postbus 96839, 2509 JE  Den Haag

Website: www.wijkverenigingbenoordenhout.nl

Bestuur
Dr Mr T.G. (Giap) Tan, voorzitter
Tel. (070) 328 21 83
tevens belast met de portefeuilles wijkblad, 
en jongeren

Renée C. Walhain - van der Stoel, secretaris
Tel. (070) 328 13 46 
tevens belast met de portefeuilles ouderen 
en communicatie (algemeen)

T.F. (Foppe) Huitema, penningmeester

Drs T.G. (Tijmen) van de Vuurst
Tel. (070) 328 09 96
waarnemend bestuurslid, belast met de financiën

Mr C.M.E. (Corine) Buter - de Haas
Tel. (070) 324 39 82 
belast met de portefeuilles ruimtelijke orde-
ning, en verkeer en vervoer

Loes Campfens
Tel. (070) 211 32 64 
belast met de portefeuilles cultuur en het 
wijkcentrum

Ir W.E. (Willem) Hoekstra

Maaike Hellingman - van Hooidonk MA
Tel. 06-24 34 76 42 
waarnemend bestuurslid, belast met website, 
woordvoering en ondernemers in de wijk

Dominic Moore
Tel. (070) 362 25 69 
waarnemend bestuurslid, belast met expats.

Ledenadministratie
Mirjam Kroemer, tel. 324 03 07
kroemer@kpnmail.nl, ING 3804427 t.n.v. 
Wijkvereniging Benoordenhout kosten 
lidmaatschap € 8,- per jaar

Redactie wijkblad
Postbus 96949, 2509 JH  Den Haag
wijkblad@wijkverenigingbenoordenhout.nl
•   Giap Tan
•   Renée Walhain – van der Stoel
•   Corine Buter – de Haas
•   Cees Hellingman
•   Pim van Gulpen 
•   Dirk Schuurman Volker
•   Hielke Vriesendorp
•   Mirjam Kroemer (advertenties)
•   Phil Nijhuis (fotograaf )

Wijkcentrum ’t Benoordenhuis
Bisschopstraat 5, 2596 XH, tel. 324 05 72

Beheerder
Ria Heemskerk-Okhuijsen, 

tel. 06-20 75 82 42
Titus van Veen

Belangenbehartiging ouderen 
Contactclub Benoordenhout (55+)

Voorzitter/secretaris:
Rinia de Bruin,
tel. 328 24 77
rinia.db@zonnet.nl

Commissie Belangenbehartiging 
Ouderen 
vacature

Activiteiten Wijkcentrum 
’t Benoordenhuis
Eerste Haagsche Bridgevereniging
Maandag-, dinsdagavond, woensdag- en 
vrijdag middag, mevrouw A. Kolstee, 
tel. 324 79 20

Redubeth
Donderdagavond, mevrouw H.W. de Wolf, 
tel. 386 04 90

Internationaal dansen
Maandagochtend, Sophia Poppe, 
tel. 324 87 45

Yoga
Vrijdagochtend, mevrouw J. Hogendonk, 
tel. 328 08 67

Schaakclub Benoordenhout
Woensdagavond, de heer W. Luijt, 
tel. 324 82 75

Patchwork
2e woensdagochtend van de maand, me-
vrouw  Ph. Bennis,  tel. 324 66 07, mevrouw  
T. Vleming, tel. 328 14 24

Orchideeënclub
Mevrouw F. Meeuwisse, 
tel. 079 - 341 76 50

Vogelbescherming
De heer T. Haase, 
tel. 354 39 16

Diverse instanties
Nationale Vereniging de Zonnebloem
afdeling Benoordenhout, 
tel. 324 03 86

Ouderenwerk Haagse Hout
Ivoorhorst 155, 
tel. 347 00 41

Consulente Ouderenwerk
Mevrouw D. van der Hulst, tel. 347 72 97

Telefooncirkel
Mevrouw J. Peters, tel. 347 72 97

Ouderenadviseur
Mevrouw F. van Osch, tel. 347 00 41 of 
06-33 31 29 03

Consulent Steunpunt Mantelzorg
Marjan Heeres, tel. 383 94 21,
Di. en wo. van 09.15 tot 17.00 uur, 
Do. van 10.00 tot 18.00 uur.
Inloopspreekuur: wo. 14.00 uur - 16.00 uur.
 Spreekuur in Zieken huis Bronovo, 
do. 16.00 -18.00 uur, tel. 312 43 16

Meldpunt wijkbus
10.00 - 11.15 uur, tel. 347 74 98
I-shop in het WDC Bezuidenhout,
Joh. Camphuysstraat 25, tel. 347 72 97.
denise.vanderhulst@voorwelzijn.nl

Stadsdeelkantoor Haagse Hout
Loudonstraat 95, 2593 RV Den Haag, 
tel. 353 58 00, 08.30 - 16.30 uur
Dienst Burgerzaken open: Ma, wo, do, vr 
08.00 - 14.00 uur, di 12.00 - 20.00 uur
Klachten + meldingen contactcentrum, 
tel. 14070. Ma - vr. 08.00-20.00 uur
Klachten Raad Welzijn en Gehandicapten , 
tel. 365 06 00

Melding grafiti
tel. 353 46 05/353 41 29
Klachten overlast: tel. 353 58 56

Politie
tel. 0900 - 8844 Bureau Overbosch, 
Vlaskamp 1, 2592 AA Den Haag, 
wijkagent: Ernst Käuderer (07.00 - 23.00 uur).

Klachtenlijn Riolering
Tel. 353 30 03 of 353 30 00

St. Dierenambulance Den Haag
Alarmnr. (dag/nacht) 328 28 28

Bibliotheek Benoordenhout
Utenbroekestraat 4
2597 PH Den Haag
tel. 353 40 20 
Openingstijden:
ma 14.00 - 20.00 uur
di  14.00 - 17.00 uur
wo 11.00 - 17.00 uur
do gesloten
vrij 11.00 - 17.00 uur
za 10.00 - 13.00 uur
benoordenhout@dobdenhaag.nl
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Word lid van de wijkvereniging!
Waarom ?  
De wijkvereniging behartigt de belangen van de bewoners van de wijk, een uitgebreide beschrijving van de doelstelling en  
werk zaamheden vindt u op onze website www.wijkvereniging benoordenhout.nl onder het menu-item “De Vereniging”.

Het werk gebeurt door vrijwilligers. Het is belangrijk voor de vereniging dat ze kan spreken namens de gehele wijk. Ieder lid 
heeft de  mogelijkheid om bij te dragen aan de stand punt bepaling over onderwerpen die bij instanties worden aangekaart. 
De jaarvergadering is daar een forum voor, maar ook schriftelijke bijdragen   worden serieus in de overwegingen meegenomen. 

Er zijn verschillende klankbordgroepen en commissies waarin u actief kunt meehelpen de belangen van de Benoordenhouters 
te dienen. Door lid te worden steunt u de werkzaamheden van de vereniging. Het lidmaatschap bedraagt € 10,- per adres.

Hoe ? 
U kunt € 10,- overmaken op gironummer 3804427 t.n.v. wijkvereniging Benoordenhout onder vermelding van “nieuw lid”, 
uw naam en adres. 
U kunt ook lid worden via onze website www.wijkverenigingbenoordenhout.nl.

Voor aanmelding, wijziging of opzegging inzake de ledenadministratie kunt u mailen naar kroemer@kpnmail.nl

Wijkvereniging 

Benoordenhout


