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Als ze allemaal doorgaan, zal het 
Bezuidenhout daveren van de ac-
tiviteiten in 2009. Wat er allemaal 
gaat en moet gebeuren staat in het 
activiteiten-/uitvoeringsplan van het 
Stadsdeel Haagse Hout, dat weer een 
uitwerking is van het stadsdeelplan. 
Stadsdeelwethouder Marnix Norder 
kwam een en ander toelichten en een 
afvaardiging van de gemeenteraads-
commissie Stadsdelen kwam met de 
bewoners praten over hun wensen.

Door Adriaan Pels

Er komt in 2009 duidelijkheid over de 
toekomst van de woningen in de Pijnac-
ker Hordijkstraat. Woningstichting 
Haag Wonen wil ze vervangen door 
nieuwbouw, maar de gemeente voelt 
meer voor renoveren van deze huizen, 
die historische waarde wordt toege-
kend, en bepaalde woningen     samen-
voegen. Norder verwacht half 2009 
de beslissing. Die is dan ook gevallen 
voor het terrein achter de Spaarwater-
straat. Aegon moet 1 augustus verdwe-
nen zijn en begin 2010 denkt men te 
gaan bouwen. Er komen in ieder geval 
vijf eengezinswoningen. Het gebouw 
van het Overboschcollege wordt gere-
noveerd en er komt een andere school 
in. Welke is nog niet bekend.

Een ingrijpend karwei is de vervanging 
van de riolen in Bezuidenhout-Midden, 
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rond het Van Imhoffplein. Tegelijker-
tijd worden de straten opnieuw inge-
richt. De herinrichting van de Juliana 
van Stolberglaan is echter van de lijst 
voor 2009 afgevoerd. 

Jeugd en ouderen
De groenstrook rond de speellocatie 
Spaarwaterveld wordt verbeterd en er 
wordt gedacht aan een speelplaats tus-
sen de Theresiastraat en de Bezuiden-
houtseweg, waarbij het Emmapark of 
de Helenastraat in aanmerking komt.
Verder kondigde Norder aan alterna-
tieven te gaan bieden aan de jongeren 
die het Stuyvesantplein en de Schenk-
strook als hangplekken gebruiken. 
Begeleiding naar andere activiteiten, 
werk, scholing, en een Centrum voor 
Jeugd en Gezin moeten voor oplossin-
gen zorgen.

Ook staat de bestrijding van eenzaam-
heid onder ouderen op de agenda. Een 
wens vanuit de wijk in verband daar-
mee is het ook ’s avonds openen van 
het Wijk en Dienstencentrum. Andere 
verlangens van bewoners zijn: bankjes 
op de Vlaskamp, bestrijding van straat-
beschadigingen door wortelgroei van 
bomen, ondergrondse vuilcontainers 
op de meeuwenplaag tegen te gaan en 
nieuwe aandacht voor de geluidsover-
last in het Beatrixkwartier die nog lang 
niet is opgelost. 

KLEUTERS OP ’PRAKTIJK’BEZOEK BIJ SUPERMARKT
Door El Hoek

Een kleutergroep van de Dr. M.M. den 
Hertogschool ging afgelopen maand 
een dag op bezoek bij het grote AH-
filiaal in de Theresiastraat. Hier kre-
gen ze de gelegenheid een kijkje ach-
ter de schermen te nemen en leerden             
tijdens een speurtocht meer over de 
supermarkt in hun wijk. Op school is 
de groep dankzij de kennismaking nog 
enthousiaster bezig met hun ‘eigen’ge-
maakte supermarkt.

UITNODIGING

nieuwjaarsreceptie 

Het Wijkberaad nodigt alle bewoners 
van Bezuidenhout uit voor de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie op 12 januari van 
17.00 tot 19.00 uur.
U bent van harte welkom in het Wijk- 
en diensten Centrum Bezuidenhout 
aan de Johannes Camphuysstraat 25.

Kom ook en ontmoet uw 
buurtbewoners!

* *

De redactie van het Bezuidenhout 
Nieuws wenst u fijne feestdagen en 

een voorspoedig 2009!

Samen boodschappen doen  
Foto: Dr. M.M. den Hertogschool
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Onze berichtgeving over de proble-
men met het Haagse Hopje op het 
Spaarwaterveld en de vestiging van 
een derde filiaal van Albert Heijn in 
de Theresiastraat zijn niet onopge-
merkt gebleven. Het resulteerde in 
twee acties van lezers.

Door Adriaan Pels

Het door ons geconstateerde onver-
mogen van het Stadsdeelkantoor en de 
welzijnsorganisatie VÓÓR om zich te 
houden aan door de gemeenteraad vast-
gestelde openingstijden van het Hopje, 
was voor PvdA-gemeenteraadslid  
Saskia Mulder reden zich nogmaals tot 
wethouder Sander Dekker te wenden. 
Ze had spreektijd gereserveerd op de 
agenda van de raadsvergadering op 8 
oktober, maar doordat de wethouder 
toen ter verantwoording werd geroe-
pen inzake het ADO-stadion, moest 

haar onderwerp worden geschrapt. 
Mulder heeft intussen andere moge-
lijkheden aangegrepen, maar resultaten 
van haar inspanningen zijn helaas nog 
niet bekend.

Nu de C1000 in de Theresiastraat een 
filiaal van Albert Heijn wordt, heeft 
Ahold drie filialen op een klein gebied 
en is er door het ontbreken van een 
andere supermarkt geen sprake meer 
van een redelijke keuze. Dit bracht een 
wijkbewoner ertoe dit bij de Nederland-
se Mededingingsautoriteit (NMa) aan te 
kaarten. Haar klacht werd als volgt be-
antwoord:
“In eerdere besluiten heeft de NMa 
geoordeeld dat Schuitema (C1000) en 
Ahold (Albert Heijn) als één onder-
neming beschouwd kunnen worden. 
Ahold was in het bezit van een meer-
derheidsaandeel in Schuitema en kon 
daardoor een beslissende invloed uitoe-

fenen op de activiteiten van Schuitema. 
Dit komt erop neer dat de C1000 (…) 
feitelijk al onderdeel uitmaakte van 
Ahold en er dus niets is veranderd aan 
de positie van Ahold in de Theresias-
traat in Den Haag.”

Op de monopolypositie, waar het in de 
klacht om gaat, en die dus eigenlijk al 
bestond, gaat de NMa niet in. Reden 
voor de onze wijkbewoonster zich nu 
tot de Consumentenbond te wenden. 

Wie deze actie wil steunen of zich als 
tegenstander wil betonen, kan een 
brief sturen naar de redactie van het 
Bezuidenhout Nieuws 
adres: J. Camphuysstraat 25, 2593 CH 
Den Haag of per e-mail naar:
bezuidenhoutnieuws@gmail.com  

De redactie zal deze dan doorsturen 

naar de betrokken wijkbewoonster. 

NIEUWE BOMEN VOOR EEN GROENER BEZUIDENHOUT
Bewoners denk en beslis mee met de gemeente!
Bezuidenhout krijgt nieuwe be-
planting. De Laan van Nieuw 
Oost-Indië, Theresiastraat, Adel-
heidstraat en Van Imhoffstraat  
krijgen nieuwe bomen. Voor 
de laan is er  gekozen voor Ro-
binia’s, beter bekend onder de 
naam Acacia. Hiermee hoopt de 
gemeente de laan in stijl haar al-
lure van vroeger te geven. Het is 
de bedoeling dat de bomen lang 
zullen leven, bij voorkeur langer 
dan vijftig jaar. 

Door Nike van der Wenden

Om nieuwe bomen te planten is het 
van belang de bodem drastisch voor 
te bewerken. Daarom zijn rondom 
de plekken waar de bomen komen 
te staan onder het wegdek een 
soort matten geplaatst van flexibel 
plastic met daarboven zogenaamd 
worteldoek. Dit maakt dat de 
wortels niet door het asfalt kunnen 
groeien en ze geen druk hebben te 

verduren van langskomend verkeer 
of geparkeerde auto’s. Daarnaast zijn 
de plekken gevuld met voedzame 
bomengrond. Dit is allemaal 
mogelijk vanwege het feit dat deze 
laan geheel opnieuw is ingericht.

Voor wat betreft de Theresiastraat 
was de gemeente genoodzaakt om 
de bomen die hier met ziek of oud 
waren te rooien. Rondom de plekken 
waar de stronken staan zit de grond 
vol met leidingen en kabels voor 
gas, water, elektriciteit en telefoon 
en deze kunnen niet zomaar gesloopt 
worden. De landelijke richtlijn voor 
herbeplanting maakt dat onderzocht 
moet worden of de grond niet 
vervuild is geraakt. Daar komt voor 
deze straat nog bij dat er zelfs een 
‘geheime’ kabel schijnt te liggen, 
waar alleen het Ministerie van 
Defensie zeggenschap over heeft. 
Getracht wordt nu om toch ruimte 
te creëren om de bomen terug in de 
Theresiastraat te krijgen.

Het Stadsdeel Haagse Hout wil 
graag dat beplanting veelal in 
overleg met de bewoners gebeurt. 
Bij de Van Imhoffstraat is dit goed 
gelukt. Hoe fraai een straat met 
bomen ook kan zijn, men wil er niet 
graag de schaarse parkeerruimte 
voor opofferen. De oplossing: in 
deze straat worden sierlijke bomen 
in de voortuinen geplaatst! 

In de nabije toekomst worden ook 
de bomen in de Adelheidstraat 
vervangen. De gemeente stelt het 
op prijs als ook hier de bewoners 
meebeslissen. Wat te denken van 
de Amberboom  met bladeren 
sierlijk als van de Japanse esdoorn? 
Of de witte Himalayaberk? De 
Schijnbeuk houdt het hele jaar 
groene bladeren. 

Voor meer informatie kunt u terecht 
op de website van de gemeente: 
www.denhaag.nl.
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HET GAAT GOED MET HET WIJKBERAAD  
Door Adriaan Pels

Op de laatst gehouden bewoners-
vergadering kwamen voorzitter 
Arènso Bakker en penningmees-
ter Harold Thijssen met louter 
goed nieuws over het Wijkberaad 
Bezuidenhout. Het uitgangspunt 
dat werkgroepen zich met de  ver-
schillende wijkgerichte onderwer-
pen bezighouden en het Wijkbe-
raad adviseert en geeft financiële 
en administratieve ondersteuning 
biedt, blijkt steeds meer een goede 
formule.

Het waren vooral de werkgroepen 
Bezuidenhout-Oost en -Midden die 
succesvolle activiteiten konden mel-
den. Zoals inbreng bij de herinrich-
ting van de Laan van Nieuw Oost-

Indië en de Bezuidenhoutseweg; bij 
de invoering van het betaald parke-
ren in een gedeelte van de wijk en 
de nieuwbouw aan de Loudonstraat. 
Ook werden bij de gemeente zor-
gen geuit over de bordelen in de 
wijk en de toename van het open-
baar vervoer op de Laan van NOI. 
Verder werd met de directie van het 
Koninklijk Conservatorium gepraat 
over het belang van behoud van 
deze instelling. 
De werkgroep Koningin Sophia-
park onderzoekt onder meer nog 
steeds het vermoeden dat er onder 
het park een grote atoomschuilkel-
der ligt en Boze Emma gaat door 
met het nauwlettend volgen van 
grote bouwprojecten ten behoeve 
van kantoren. 
Staande de vergadering werd een 

nieuwe werkgroep opgericht, werk-
groep Spaarwaterstraat, met de be-
doeling zich actief te gaan bemoeien 
met de geplande nieuwbouw op het 
terrein achter het Aegon-gebouw 
aan de Bezuidenhoutseweg.

Harold Thijssen presenteerde opti-
mistische financiële jaarcijfers die 
een kleine toename van het eigen 
vermogen lieten zien. De ‘omzet’ 
van het wijkberaad bedraagt zo’n 
55 duizend euro en voor tegenval-
lers is er een buffer van 26 duizend 
euro: eenmaal het basisbudget (zon-
der geld voor activiteiten) voor een 
jaar. 
Thijssen liet echter tevens weten 
dat het zijn laatste jaarverslag was, 
in de loop van 2009 denkt hij zijn 
werk over te dragen.

Misschien is het u ook al eens op-
gevallen: bij de ingang van de R.K. 
kerk aan de Bezuidenhoutseweg is 
een kapelletje ingericht, een kleine 
bezinningsruimte. Wie veel te ver-
duren heeft of even weg uit  zijn be-
slommeringen wil kan hier de hele 
dag terecht. Je kunt er een kaarsje 
branden, bidden en eventueel je 
voorbede of narigheid in een schrift 
opschrijven. Een mooi initiatief maar 
van wie? En wie beheert inmiddels 
deze kerk nu er vanwege het terug-
gelopen kerkbezoek zoveel kerken 
moesten sluiten en soms zelfs werden 
afgebroken. Wat gebeurt er met die 
andere grote R.K. kerk in onze wijk, 
de Sint Liduinakerk? Aanleiding om 
op bezoek te gaan bij Rob Kurvers 
die als pastoor in het Bezuidenhout 
werkzaam is.

Door Marianne van Raaij
 
We gaan daarvoor naar de Neuhuys-
kade, daar bevindt zich het secretariaat 
van de parochie Heilige Driekoningen, 
waarin  vier Haagse wijken  verenigd 
zijn. Dat is  niet alleen het Benoorden- 
en het Bezuidenhout maar ook Marlot 
en Mariahoeve. Sinds 1 juni 2007  vor-
men die een geheel. De Sint Liduina-
kerk is overgenomen door een katho-

lieke Nigeriaanse gemeente, de O.L.V. 
van Goede Raad door de Engelsspre-
kende R.K. gemeente in Den Haag.
Met de laatste is er een prettige samen-
werking: op zaterdagavond en woens-
dagmiddag zijn er voor de gelovigen 
in het Bezuidenhout missen. Dat is met 
name plezierig voor de ouderen die dan 
niet ver hoeven te reizen. Zo houdt, al-
dus pastoor Kurvers, “God zijn plaats 
in de wijk”. 
 
Jeugd en gezin
Overal in het land is er de  tendens om  
parochies te bundelen om daarbij alle 
voorzieningen te concentreren. Zo kent 
de Heilige Driekoningenparochie een  
ouderenpastoraat met een ouderenwer-
ker en pastoor Lemmens  die zich hier-
voor inzet. Daarbij neemt de laatste tijd 
de belangstelling van jongeren weer 
toe. Het blijkt dat zij, als ze in de pro-
blemen komen toch vaak de weg naar 
de kerk weten te vinden. Ook zijn er 
weer meer paren die hun kinderen laten 
dopen. Dat vindt plaats in de kerk van 
Marlot. Maandelijks geeft de parochie 
een  kerkelijk- cultureel blad  uit, de 
Olijftak, dat bericht over de praktische 
zaken zoals tijden en plekken van de 
missen, bedevaarten en allerlei activi-
teiten rond kerst of oudejaar. Daarbij 
hoort bijvoorbeeld de  warme kerst-

lunch voor vijftigplussers in de kapel-
zaal  van de Duinzichtkerk  (Benoor-
denhout) op Tweede Kerstdag.
 
Kerstmis in Bezuidenhout
Natuurlijk zijn er op Kerstavond spe-
ciale misvieringen. Voor het Bezuiden-
hout is die om 21.00 uur in de O.L.V. 
van Goede Raad. Maar daarnaast staan 
er ook artikelen in die bezinning bieden 
op het geloof in ons moderne leven.

Tenslotte. Van wie is nu dat kapelletje? 
Dat heeft de Engelstalige gemeente in-
gericht. Je kunt er iedere dag terecht 
van 9.30 tot 16.30 uur. Op zaterdag- en 
zondagmiddag is het gesloten.

KERK IN DE WIJK

Wilt u meer weten? Dat kunt u terecht bij 
het parochiesecretariaat
Heilige Driekoningen, Neuhuyskade 97 
2596 XK Den Haag. Tel. 070.3245491

O.L.V. van Goede Raad, Bezuidenhoutseweg
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KUNST EN CULTUUR ALS KANS EN UITDAGING
Door Adriaan Pels

Het Bezuidenhout dreigt een wijk 
zonder cultuur te worden. Nu de 
Liduinakerk gesloten is en het zo 
goed als zeker is dat het conserva-
torium elders gevestigd wordt, is 
het straks vrijwel gedaan met acti-
viteiten op het gebied van muziek, 
film, toneel of andere vormen van 
kunst. Dus er moet wat gebeuren. 
Dat vindt onder andere het Wijk-
beraad, dat de ervaren cultuur-
promotor Paul Cornelissen te hulp 
heeft geroepen om te bekijken wat 
de mogelijkheden zijn. Die zijn er 
genoeg, maar om ze werkelijkheid 
te maken zullen de wijkbewoners 
zelf aan de slag moeten.

Paul Cornelissen is door de gemeente 
Den Haag aangetrokken om samen 
met de inwoners, culturele instel-
lingen en kunstenaars te werken aan 
meer culturele activiteiten in de wij-
ken en om meer bewoners gebruik te 
laten maken van het culturele aan-
bod. Voor het Bezuidenhout is zijn 
idee vooral de culturele historie on-
der de aandacht brengen, optredens 
en andere activiteiten naar de wijk 
halen en mogelijkheden scheppen 
om een kunstinstelling, opleidings-
instituut en kunstenaars te verleiden 
zich hier te vestigen. Bij dit laatste 
moet gedacht worden aan een depen-
dance van het conservatorium of de 
kunstacademie, ateliers, oefenruim-
tes voor musici, een expositieruimte, 
waarvoor bijvoorbeeld een leeg ge-
komen school of kerk voor geschikt 
gemaakt zou kunnen worden. 
In het kader van het Actieplan Wijk-
cultuur dat wethouder Jetta Klijnsma 
(Cultuur en Financiën) dit jaar pre-
senteerde is er hulp en geld op het 
stadhuis, maar de initiatieven moeten 
uit de wijk komen.

Kleinschalig
Voor kleinschalige activiteiten denkt 
Cornelissen dat hier een taak ligt 
voor de bewoners. Een thema kan 
zijn het in stand houden van sporen 
van schrijvers, kunstenaars en arties-
ten die in de wijk hebben gewoond. 

Dat kan op verschillende manieren 
en een werkgroep zou zich hierover 
kunnen buigen. Gedacht kan worden 
aan opstellen over het onderwerp 
“Wie woonde er in dit huis”, waarbij 
de schooljeugd kan worden ingescha-
keld.

Ook met straatnamen kan iets gedaan 
worden, zo is zijn mening, waarbij 
Cornelissen verwijst naar het Straat-
naam Museum in de Schilderswijk als 
inspiratiebron. Hier zijn wandelroutes 
uitgezet langs straatnaamborden die 
voorzien zijn van een kenmerkende 
afbeelding behorend bij de vernoem-
de persoon, in dit geval een schilderij. 
Maar hierop kan natuurlijk eindeloos 
worden gevarieerd.

In het verlengde hiervan ligt het idee 
van de Straat als Museum, waarbij 
winkeliers een kunstwerk in hun eta-
lage exposeren en een uitgezette wan-
deltocht met uitleg van de getoonde 
kunstwerken de bewoners moet ani-
meren hier gericht te gaan kijken.

Parels in de wijk
De Stichting Boog heeft in Den Haag 
het project Parels in de wijk gelan-
ceerd en komt daarmee in 2009 naar 
het Bezuidenhout. Het evenement 
houdt in dat op een bepaalde dag een 
grote groep bewoners hun huis open 
stellen voor iedereen die nieuwsgie-
rig is naar hun talent, verzamelwoede 
of passie. Dat kan gaan om schilderij-
en, muziek, modelbouw, poppen, een 
speciale verzameling, zelf ontworpen 
(exotische) kleding, kookkunst, een 
zang- of dansgroepje en alles wat zich 
maar aandient. Centraal punt van de 
organisatie is de bibliotheek, waar een 
boekje verkrijgbaar is met informatie 
over de ‘parels’, die met een bord op 
de gevel herkenbaar zijn.

Paul Cornelissen moedigt de Be-
zuidenhouters aan hier enthousiast 
aan mee te doen en verder in te ha-
ken bij algemene Haagse evenemen-
ten. Zoals Huilen in Den Haag, een 
nieuw en breed gedragen evenement 
met een bijzonder thema: verdriet en 
weemoed, leed met een knipoog, een 

traan met een lach, dwars door de so-
ciale en culturele diversiteit van Den 
Haag, in de praktijk gebracht door 
middel van beeldende kunst, muziek, 
theater, film, literatuur en educatie, 
zowel in het centrum als in de wijken. 
Hoe groot het aandeel van het Bezui-
denhout zal zijn, hangt af van de inzet 
van de bewoners.
Het wordt gehouden in het najaar van 
2010 en is een initiatief van Museum 
Mesdag. Bezuidenhouter Sjaak Bral 
zal fungeren als beschermheer van al 
deze droefenis.

Architecten aanmoedigen
Cornelissen ziet ook iets in het en-
thousiast maken van architecten en 
projectontwikkelaars om hun plan-
nen in het Bezuidenhout te realiseren. 
Ook zou een initiatief vanuit de wijk 
voor een geheel nieuw en origineel 
idee voor een culturele trekpleister 
kans van slagen hebben. 
Acties om het conservatorium voor 
de wijk te behouden leken hem zin-
loos. Volgens hem is het gebouw in 
slechte staat en voldoet het verder ab-
soluut niet meer. Hij verwacht dat het 
(niet voor 2011 - 2013) verhuist naar 
het Spui, waar meer nieuwe cultuur-
gebouwen gerealiseerd worden door 
de gemeente, om zich sterk te maken 
als kandidaat voor Culturele Hoofd-
stad van Europa in 2018.

Haagse Bos Concert
Een manier om toch optredens en 
concerten naar de wijk te halen is het 
inrichten van tijdelijke podia. Eén 
initiatief vanuit de wijk is er al: het 
Haagse Bosconcert, dat zoals het er 
nu naar uitziet in 2009 plaatsvindt. Er 
zijn al verschillende in de wijk woon-
achtig beroepsmusici aangeworven.

Al met al kan geconcludeerd worden 
dat het Bezuidenhout beslist geen cul-
tuurloze wijk hoeft te worden. Geld is 
er, nu de initiatieven en de uitvoering 
daarvan nog.  

Wilt u zelf een activiteit organiseren 
of heeft u leuke ideeën? 
Laat het de redactie weten via:
bezuidenhoutnieuws@gmail.com 
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Luchtfoto Bezuidenhout-Midden en -Oost grenzend aan het Haagsche Bos (bron: Google Maps)

Door Marianne van Raaij
 
Wie het Bezuidenhout op de kaart 
van Den Haag zoekt kan het gemak-
kelijk vinden. Dat komt omdat de 
grenzen van de wijk zo strak getrok-
ken zijn. Allereerste en alleroudste 
grens is natuurlijk de Schenkkade, 
een sloot, een heel stuk met groen, 
volkstuintjes en van – veel later – 
de spoorbaan. De scheidslijn tus-
sen twee Gemeenten, Den Haag en 
Voorburg. De naam ‘Schenk’ is niet 
ontleend aan een heel oude, gezel-
lige herberg die hier ergens gelegen 
zou hebben. De naam komt van 
‘Scheynk’ wat scheiden betekent. 
Kennelijk is het groen en de sloot 
al voor het Bezuidenhout gebouwd 
werd een grens geweest. Eind ne-
gentiende eeuw kwam de spoorlijn 
(zo’n rage dat er particuliere on-
dernemingen werden opgericht om 
hier van te profiteren) tijdelijk een 
wildgroei. In Den Haag zie je nog 
resten hiervan: het Hollands Spoor 
en het Centraal Station – ooit het 
Staatsspoor. Beiden hadden hun ei-
gen specialiteit. Zo reisde je vanaf 
‘Staatspoor’ vooral naar het oosten. 
Naast de spoorbaan is hier de goot 
voor auto’s, die de gemeente in de 
jaren ’70 liet aanleggen een ijkpunt. 
Die goot scheidt Bezuidenhout-
West van de karakteristieke flats in 
de rest van de wijk. De bewoners 
van de, gedeeltelijk in de oorlog ge-
havende woningen, verzetten zich 
hevig tegen verplaatsing en afbraak. 
Na een bittere strijd wonnen ze en 
vormen nu een aparte wijk. 

Pas over de Utrechtse baan begint 
het Bezuidenhout. Wie van Centraal 
Station de Bezuidenhoutseweg af-
wandelt krijgt een aardig overzicht 
van de bouwgeschiedenis van onze 
wijk. Er staan veel oude panden 
maar ook gebouwen uit ’60, ’70 en 
later. Aardig is dat eigenlijk de naam 
niet klopt. De Benoordenhoutseweg 
ligt ten westen van het Haagsche 

Bos, onze Bezuidenhoutseweg ten 
oosten. Onze voorouders hadden – 
tijdelijk – een andere kompas. Kijk 
maar naar de Noordzee, die ligt voor 
onze begrippen ook westelijk. 

Uiteindelijk komt de wandelaar dan 
bij weer een duidelijke scheiding: 
de Carel Reinierszkade, een brede 
straat met aan een zijde bebouwing, 
een brede sloot en veel groen. Een 
scheiding tussen het oude Bezuiden-
hout en het nieuwe Mariahoeve. 

Carel Reinniersz (1604-1653) was 
de zoon van ‘Belgen’ die voor het 
geweld van de Tachtig Jarige Oorlog 
waren uitgeweken naar het noorden. 
Al in 1627 vertrok de jonge Carel als 
opperkoopman naar de Coroman-
delkust (India) waar hij opklom in 
de rangen tot gouverneur. Er waren 
wat problemen! Hij zou te veel aan 
zijn eigen belangen denken – maar 
dat stond zijn loopbaan niet in de 
weg – hij is de baas in 1635. In 1638 
gaat hij terug naar Nederland maar 
niet voor lang. In 1645 vertrekt hij 
naar wat wij nu Indonesië noemen. 

Daar wordt, in 1650, Van der Lijn 
als gouverneur-generaal ontslagen 
en Carel Reiniersz benoemd – dat 
alles moest per correspondentie 
vanuit Nederland. Van der Lijn was 
hier niet blij mee, en lag wel even 
dwars. Een gouverneur-generaal 
moest de orders van de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie (VOC) – 
een soort multinational – ter plekke 
uitvoeren. Daarnaast moest vreem-
de concurrentie uitgesloten worden. 
Bovendien wilde men de prijs van 
specerijen hoog houden en werden 
er, om dit te bereiken bomen en 
struiken gekapt. 
De bevolking was het daar niet mee 
eens – het was hun broodwinning –
rebellie en bloedvergieten bleek 
normaal. De directie van de VOC 
was niet echt tevreden over Rei-
niersz. Ze wilden hem ontslaan, 
maar hun bootbrief kruiste het ver-
zoek om ontslag van de man zelf. 
Kort daarop overleed hij en werd in 
Batavia begraven (1653). Een kort  
avontuurlijk leven – nu deze rustige 
kade. 

Wordt vervolgd.

STRAATNAMEN (2)

STRAATNAMEN

Schenkkade

Carel Reinierszkade

het Haagsche Bos

Centraal 
Station



Wij wensen u prettige feestdagen!

Theresiastraat 163
2593 AH Den Haag
Tel. 070-3858217

V I S S P E C I A L I T E I T E N

BEZUIDENHOUT
verse vis . gebakken vis . maatjes haring

ADVERTENTIES06

Steekje Meer!

Handwerkartikelen
Sinds januari 2008 in het Bezuidenhout!

Wij verkopen garens van de merken Katia, 
Pingouin, Beijer, patronenboeken, naalden etc. 
In ons assortiment ook DMC borduurgaren, 
div. handwerkstoffen en borduurpakketten.
Ook fournituren ontbreken niet. 

Komt u gezellig eens in de winkel rondkijken!
Geopend:dinsdag t/m vrijdag 13.00u – 17.30u
   zaterdag  13.00u – 17.00u

Graag tot ziens bij Steekje Meer!
Laan van Nieuw Oost Indië 118a
Tel.: 070-3350190

U kunt uw donatie storten op gironummer 262020 
t.n.v. Wijkberaad Bezuidenhout te Den Haag.
Alvast dank hiervoor.

Bezuidenhout Nieuws
door en voor Bezuidenhouters

Bent u al donateur van de wijkkrant?

Voor een bijdrage van slechts 
€ 7,50 bent u ook in 2009 
weer verzekerd van zes 
nummers boordevol met 
wijknieuwtjes. 

INA’S EXCLUSIEVE MODE 

OOK VOOR AL UW FEESTKLEDING!

Wij heten u van harte welkom op dinsdag t/m 
zaterdag van 10.00-17.30 uur.

Koopzondagen in de Theresiastraat op:
14 december en 21 december van 12.00-17.00u

Graag tot ziens in een van onze filialen!
 
Theresiastraat 26
Thomsonplein 12
Deltaplein 509 (Kijkduin)

Ina’S Exclusieve Mode
www.inasmode.nl
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Op weg van Centraal Station naar huis passeer ik altijd het Paleis van Justitie, 
andersom ook trouwens, en steeds blijft die vreemde naam een beetje haken. We hebben 
véél overheidsgebouwen in Den Haag: ministeries, departementen, ambassades, 
gezantschappen en het Binnenhof waar de Tweede Kamer en de regering verblijft maar 
de echte paleizen zijn voor de Koningin. Daar is het Paleis Noordeinde om te werken 
en Paleis Huis ten Bosch om daarvan bij te komen. Maar  hier heeft onze vorstin niets 
te zoeken. ’t Zal wel een overblijfsel zijn van de ‘Franse Periode’ – in Brussel staat 
ook een Paleis van Justitie, een kopie van de eveneens nep Griekse tempel in Parijs 
– allemaal behuizingen van Vrouwe Justitia die geblinddoekt de weegschaal hanteert 
wat me een heel gedoe lijkt, zonder te knoeien.
Het Nederlandse recht huist hier in een van die frisse kantoorgebouwen, waar ooit 
nog een roze kolos naast is geplaatst. Over de keuze van die kleur kun je lang wakker 
liggen. Wat heeft roze nu specifiek met de vaderlandse rechtstaat te maken? Ik kom 
daar niet uit.

Natuurlijk weet ik dat hier criminelen worden berecht. Als ik hier dus – zelfs heel laat 
nog – op allerlei verdiepingen licht zag branden gaf mij dat een tevreden gevoel. Onze 
nationale Poirots, Miss Marples, Inspector Lynley’s, Nettles, Baantjers braken hier het 
hoofd, ver buiten de normale werkuren over ingewikkelde zaken, met verwaarlozing 
van familie en vrienden zodat het recht zou zegevieren. Waarschijnlijk waren de 
speurderromans uit de bieb en alle spannende detectives op tv hier maar een flauwe 
afspiegeling van.

Helaas – toen ik deze voorstelling van zaken ‘ns op een feestje uitte bleek er een dame 
aanwezig die op het Paleis van Justitie werkte. “Ooh, die lampen aanlaten, soms het 
hele weekend - vreselijk. Ze hadden er van alles aan proberen te doen, maar ja dat 
schoonmaakpersoneel,………….Gek werd je ervan!”
Oeps – een romantische illusie minder – het blijkt milieuverspilling op grote schaal. 
Akelig om te zien als je een type bent dat thuis overal spaarlampen heeft ingedraaid, 
die je keurig achter je bips uit doet.

Aldus erger ik me - niet alleen aan het Paleis van Justitie maar ook aan de verspilling 
in en rond die andere kolossen. Ik moet me inhouden om niet te gaan staan tellen 
hoeveel ramen er om twaalf uur ’s nachts nog nodeloos verlicht zijn. Daarnaast erger 
ik me aan de buitenverlichting. Over smaak valt niet te twisten maar het Bezuidenhout 
is géén toeristenwijk. Binnenhof, Buitenhof, Mauritshuis in floodlight, mooi, leuk 
vooral in de zomer. Maar een onduidelijk kantoor te midden van andere onduidelijke 
kantoren waar a) geen hond woont, b) geen toerist een voet zet en c) ’s nachts alleen 
wat bewaking rondloopt ?

“Dat helpt tegen diefstal”, zeggen deskundigen. Maar wat valt er nu te jatten in een 
kantoor? Een vergeten handtas? Het verjaardagspotje? Gegevens? Daar hoef je toch 
niet meer voor met de pc zelf te gaan sjouwen? Een slimme hacker doet dat thuis, achter 
zijn eigen p.c. Aldus: weg met die overdreven verlichting, zeker voor zakenpanden, en 
ook binnen de knop om na werktijd. 

En zelfs op straat kan het zomaar minder. In ons woonstraatje hadden we van die 
ongezellige hoge booglampen maar ook een gezellige, betrokken buurman. Met een 
paar telefoontjes van hem naar de betreffende tak van de Gemeente kregen we zomaar 
van die romantische gietijzeren lantaarns. Er zitten zelfs van die zijarmen aan waar – 
zo leerde ik als kind een ouwe fietsband omheen hoort. Had die altijd  zelf nog ’s willen 
gooien. Natuurlijk werd er, zo hoort dat, even gemopperd - was dit wel genoeg licht, 
was dit wel veilig? Maar je kunt zonder problemen je fiets- of je voordeurslot vinden. 
Wel hoort er nog zo’n buitenband om minstens één zo’n arm. Dat komt in orde: daar 
ga ik persoonlijk op toezien.

Verlichting
Wist u dat...
 
Dat de 21 cliënten, die zelfstandig bij Spaar-
waterstraat/ binenterrein Bezuidenhouts-
weg in een zorgsteunpunt wonen in 2009 
hun  20-jarig bestaan vieren? En van ver-
plaatsing van huisvesting tot op heden geen 
sprake is?

U voor € 7,50 per jaar donateur kunt wor-
den van uw eigen wijkkrant Bezuidenhout 
Nieuws?

Er een knakenwinkel in de Theresiastraat is 
geopend?

WDC Bezuidenhout sinds vorige maand een 
i-Shop heeft?

Tijdens kerst en op nieuwjaarsdag er geen 
huisvuil wordt opgehaald?
Er een nieuwe huisvuilkalender beschikbaar 
is? De kalender is ook terug te vinden op 
www.denhaag.nl/huisvuilkalender

Vanaf december tot 1 maart er 24 uur per 
dag mensen paraat staan om te strooien bij 
gladheid? Meer informatie is te vinden op 
www.denhaag.nl/gladheid

U verzakte stoeptegels, gaten in de straat, 
en dergelijke kunt melden via telefoonnum-
mer 14 070 (Gemeentelijk ContactCentrum)? 
Binnen drie dagen is het dan gerepareerd.

In de Jacob Mosselstraat (tegen de Schenk-
kade) bij werkzaamheden aan de waterlei-
ding asbest is gevonden? Het asbest is niet 
gevaarlijk voor de gezondheid maar moet 
wel worden weggehaald. 

U aan TNT suggesties kunt doen voor ver-
vangende (inzake sluiting postkantoor in 
2009) TNT locaties om postzaken te kunnen 
doen?

De gemeente voor  ongeveer 10.000 Vereni-
gingen van Eigenaren in Den Haag een aan-
tal nuttige subsidies ter beschikking heeft 
gesteld?  Alle subsidies en de voorwaar-
den vindt u op de website van de VvE-balie  
www.onderhoudmetjeburen.nl. 

U zelf ook onderwerpen voor deze krant 
kunt aanleveren bij de redactie?

(zie colofon)

COLUMNDoor buurtvrouw Marianne

VASTE RUBRIEKENnummer 14 - december 2008



Vanaf 1 januari 2009 stopt Erwin Post met zijn Praktijk voor Fysiotherapie.
Floor Terstegge gaat vanaf 1 januari door met de praktijk in de 
Huisartsenpraktijk Hofmans, Stuyvesantstraat 122, Den Haag.
Het telefoonnummer van de praktijk blijft ongewijzigd: 
070-3837138 of 06-50534704.               Vriendelijke groet,            
                                                                                             Floor Terstegge

FysioFiT Floor Terstegge

Gezocht:
Wie heeft er ervaring met 
(vergunningaanvraag voor) het bouwen van 
een kelder in Bezuidenhout? 
Gaarne info; Yvonne Landheer 
tel. 070 3855163, email: har100@zonnet.nl

COLOFON
Bezuidenhout Nieuws is een wijkkrant van 
Bezuidenhout-Midden en -Oost en wordt 
zes keer per jaar uitgegeven.

oplage 8.400.

Kopij deadline BN15: 16 februari 2009

REDACTIE
Hoofdredactie: Marieke Willemsen 

Aan deze editie hebben de volgende 
personen meegewerkt: El Hoek, Linda 
Kitzen, Adriaan Pels, Marianne van Raaij, 
en Nike van der Wenden.

Met dank aan: Wilma Brongers, Harold 
Thijssen, Ingmar Peters, Wijkberaad 
Bezuidenhout en de bezorgers.

VORMGEVING
Linda Kitzen

FOTOGRAFIE
Mathieu Kastelijn

ADRES
Johannes Camphuysstraat 25
2593 CH Den Haag
T: 070-3477297
bezuidenhoutnieuws@gmail.com
www.bezuidenhoutnieuws.nl

CULTUUR & INFO nummer 14 - december 200808

OOG VOOR DETAIL: WIN EEN BOEKENBON! ! . .
Bezuidenhout heeft tal van mooie details die de moeite waard zijn om aandacht aan 
te geven. Ook voor deze editie zijn wij op zoek gegaan naar een verrassend detail. 

De vorige foto uit editie 13 was voor bewoners een moeilijke speurtocht. Het ging om 
een fragment van de (poep)afvalbak vlakbij de Nieuwe Veen Molen aan de IJsclubweg. 

Maar een klein aantal bewoners had de juiste oplossing. 
Na loting is de volgende winnaar uit de bus gekomen: Rita Seriese  
Van harte gefeliciteerd, de boekenbon ligt voor u klaar! 

Wij dagen u deze keer graag weer uit om in de wijk goed om u heen te kijken. Aan u de 
vraag: waar bevindt zich naastgelegen detail? Stuur uw antwoord per email of brief 
naar de redactie (zie Colofon). U maakt kans op een boekenbon ter waarde van 
€ 15.00 die door het kantoor van mr. E. Fransen ter beschikking wordt gesteld. 
Let wel: mededinging is voorbehouden aan bewoners van Bezuidenhout en over de 
uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Waar bevindt zich dit detail?...

advertentie

CULTUURAGENDA BEZUIDENHOUT

Aangeboden: Pianoles voor jong
en oud op een leuke manier!
Bel voor meer info: 070 3473083

Wijk- en diensten Centrum Bezuidenhout
13 december Middagvertelling van de Provençaalse Pastorale met Kerststalfiguren (dorp 
van 150 zielen, zie foto), toegang gratis aanvang 15.15 uur in Wijk- diensten Centrum 
Bezuidenhout  aan de Johannes  Camphuysstraat 25. 

Koninklijk Conservatorium
17 december: Afdelingsconcert piano, 19.30 uur Koninklijk Conservatorium studio I

18 december: Lunchconcert, 12.45 uur Koninklijk Conservatorium studio III
Meer informatie: www.koncon.nl

Gallery Art Korner
t/m 4 januari ‘09: Exhibition ‘Four Women’. Meer info: www.galleryartkorner.nl

Hebt u tips of organiseert u zelf een culturele activiteit in de wijk, laat het ons dan even 
per email weten!

Door Marieke Willemsen

Bron foto: Sylvain Lelarge




