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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 20 was voor bewoners een niet zo’n moeilijke opgave. Het ging om een 
detail van de toren en het gebouw van de Christus Triumfatorkerk.
Een aantal van de inzenders had het juiste antwoord. Na loting is mevrouw/meneer A.A.G.M. 
Peters de winnaar geworden, van harte gefeliciteerd! 
Na bevestiging is de boekenbon af te halen bij het WDC Bezuidenhout.

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 e-mail 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?...

CULTUURAGENDA BEZUIDENHOUT

Koninklijk Conservatorium
Zie voor meer informatie: www.koncon.nl

Christus Triumfatorkerk
Literaire middag door Franca Treur, zaterdag 8 mei, aanvang om 16.00 uur
(inloop vanaf 15.30 uur)
Lunchconcerten verzorgd door leerlingen van het conservatorium elke 2e en 4e 
donderdag van de maand van 12.30 uur tot 13.15 uur Toegang gratis. Meer info: www.
christustriumfatorkerk.nl

Bibliotheek Haagse Hout
Woensdag 28 april. De vlinders van prinses Ling, voorlezen en knutselen. Beide keren 
van 14.00 tot 15.00 uur.
Carolien Reef exposeert met kunstwerken van mozaïek t/m 29 april
Lilian Everts exposeert beschilderd glas t/m 29 april.
Kinderjury nog t/m vrijdag vrijdag 14 mei om 17.00 uur: Lezen en stemmen op de drie 
leukste boeken van 2009. Meer informatie: www.bibliotheekdenhaag.nl.

Koninklijke Bibliotheek
In de expositieruimte: ‘De Verdieping van Nederland’ op dinsdag 27 april opening 
tentoonstelling ‘Oranje bitter, Nederland bevrijd!’ over vreugde, verdriet en verwarring 
na de bevrijding. Expositie t/m 4 juli. De KB is elke dag (ook op zondag) geopend.
Bezoek de site: www.kb.nl voor webexpositie, digitale presentatie van bijzondere 
boeken, handschriften e.d. ‘Het geheugen van Nederland’.

Letterkundig Museum
Vaste tentoonstellingen:
1. Het Pantheon-100 schrijvers -1000 jaar literatuur;
2. Nationale schrijversgalerij - 500 portretten. 
Informatie: www.letmus.nl of Tel: 070-333966 - stiemer@solcon.nl

Door El Hoek

advertentie

Nieuw! te koop aangeboden:
De Moucheronstraat 40, Den Haag 
Ruime, goed onderhouden 4-kamer portiekappartement 
(1e etage) met berging en fietsenstalling.
Nabij het Haagse Bos en in het meest gewilde stuk van 
de gezellige wijk Bezuidenhout. 

Heeft u de wijkkrant niet thuis ontvangen? 
Laat het ons weten!
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Al uw “woonzaken” nu op één en 

hetzelfde vertrouwde adres!  
 

Schenkkade 209 te Den Haag 
 

Aan/verkoop, aan/verhuur, taxaties, 
hypotheken, pensioenen, 

verzekeringen en vermogensopbouw! 
 
 
 
 

 

 
www.langezaal.nl - 070-385.11.01 

www.jbm.info - 070-711.02.65 

+ 

Al jaren het kantoor van het 
Bezuidenhout voor al uw woon- en 

bedrijfsobjecten! 
 
    Voor zowel uw huis als hypotheek! 
 

Aan/verkoop, aan/verhuur, taxaties, 
hypotheken, pensioenen, 

verzekeringen en vermogensopbouw! 
 

Schenkkade 209 te Den Haag 
       www.langezaal.nl - 070-385.11.01 

www.jbm.info - 070-711.02.65 
 

+ 

advertentie

In 2011 wordt in Bezuidenhout-
Oost de riolering vervangen. In  Be-
zuidenhout-Midden (Imhoffstraat 
en omgeving) is daar al met deze 
werkzaamheden begonnen en zijn 
huizen gaan verzakken en gingen 
ook scheuren vertonen. De oorzaak 
daarvan was te wijten aan de ver-
laging van het grondwaterpeil. Die 
verlaging is nodig om aan de in het 
grondwater liggende riolen te kun-
nen werken. Helaas heeft de grond-
waterstand invloed op funderingen. 
Vooral als daarvoor houten palen 
zijn gebruikt. 

Door Adriaan Pels

Vallen houten palen droog dan kan dat 
leiden tot verzakken van het bouw-
werk. Met het oog hierop heeft de heer 
Koos van der Veen van de werkgroep 
Bezuidenhout-Oost van het wijkberaad 
de gemeente een aantal vragen gesteld 
over wat er straks gaat gebeuren met 
het grondwaterpeil.

De gemeente is namelijk bij rioolre-
novatie van in het grondwater liggen-
de riolen onder meer verplicht als er         
nadelige effecten op de grondwater-
stand worden verwacht, onderzoek te 
doen of er, en zo ja welke, compense-
rende maatregelen dienen te worden 
getroffen.

Om daaraan te voldoen worden er naast 
de peilbuizen die al vast in de bodem 
zitten om het grondwater in de gehele 
stad te volgen, binnen de invloedsfeer 
van de werkzaamheden extra peilbui-
zen geplaatst om veranderingen van de 
grondwaterstand nauwkeuriger te kun-
nen bijhouden.

Hiermee is al begonnen in de driehoek 
Juliana van Stolberglaan, Schenkkade, 

Laan van NOI (fase 1 van het project). 
De peilbuizen en peilbouten (aan ge-
vels) worden maandelijks ingemeten 
om de natuurlijke beweging van het 
grondwater en gebouwen vast te leg-
gen. De meetgegevens zijn op het 
stadsdeelkantoor in te zien.

Wanneer met de werkzaamheden wordt 
begonnen is nog niet bekend – fase 1 is 
nog niet in voorbereiding. Voor de start 
van het karwei komt er een informatie-
avond.

Grondwaterboring op het Imhoffplein

Eigen festival voor 
Bezuidenhout
Op zaterdag 9 oktober van 12.00 tot 
17.00 uur zal het Bezuidenhout Fes-
tival plaatsvinden. Dit zal gehouden 
worden in de Christus Triumfator-
kerk. De organisatie hoopt dat de 
ontmoeting en de wederzijdse ken-
nismaking tussen de bewoners en 
de organisaties de betrokkenheid op 
elkaar en de wijk zal vergoten. 

Lees verder op pagina 4
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Op vrijdag 30 april van 10.00 - 14.00 
uur, organiseren het Wijkberaad 
Bezuidenhout en het jongerenwerk van 
de Stichting VÓÓR Welzijn Haagse 
Hout de jaarlijkse vrijmarkt op het 
Spaarwaterveld in Bezuidenhout. 

Omdat bij het opstellen van deze editie 
de organisatie van de vrijmarkt nog 
in volle gang is, staat nog niet vast 
wat er allemaal op 30 april op het 
Spaarwaterveld te beleven valt. Let 
daarom op de berichten in de huis-aan-

Met z’n allen aan de slag voor Wijkwebsite bezuidenhout.nl

Vrijmarkt 2010 Spaarwaterveld Bezuidenhout

De homepage van www.bezuidenhout.nl

huis-bladen, op posters en in folders, 
die o.a. op scholen in de wijk worden 
uitgereikt. Toegang en verkoopplekje 
zijn gratis. U hoeft zich van tevoren 
niet aan te melden. 
Iedereen mag een verkoopkleedje 
neerleggen. U kunt vanaf 09.00 uur 
terecht om uw kleedje in te richten. 

Er gelden een paar spelregels: geen 
handelaren, geen verkoop van eet- en 
drinkwaren, niet met de auto op het 
terrein, geen honden. 

Namens het Wijkberaad Bezuidenhout 
en de Stg. VÓÓR Welzijn: tot ziens op 
vrijdag 30 april!

Voor vragen over de vrijmarkt kunt u 
bellen met 347 72 97 of mailen naar 
bezuidenhout@planet.nl

De vernieuwde website van onze wijk 
(www.bezuidenhout.nl) is al enige 
tijd met veel succes in de lucht. Een 
wijkwebsite is er voor met name u als 
bewoners van de wijk. Daarom lijkt 
het de webmasters leuk dat de website 
voor een deel door bewoners zelf wordt 
onderhouden. Heeft u interesse?

Door de redactie

Bewoners kunnen voortaan een eigen 
deel van de website beheren en daarmee 
kan ook het plaatsen van nieuwsberichten 
toegankelijker worden gemaakt. “Voor 
dat laatste blijven Klaske en ik zelf 
uiteraard wel de laatste check doen,” 
aldus Rob Velders.

Wat is er nog meer nieuw?
Het uiterlijk natuurlijk! Webmasters 
Rob Velders en Klaske Nijland hebben 
hun uiterste best gedaan om de website 

overzichtelijker en toegankelijker te 
maken. Daarnaast is het plaatsen van 
nieuwe berichten en aanpassen van 
de informatie een stuk gemakkelijker 
geworden. “We kunnen en willen ook 
bewoners en verenigingen in de wijk 
hun eigen deel van de site laten beheren, 
zodat niet alles op ons aankomt en dat 
zij ook snel het laatste nieuws kunnen 
aanpassen”, aldus Velders. 

Verder hebben zij de site gelinkt aan een 
internet-fotopagina (Picasa) zodat ze nog 
meer foto’s van de wijk en activiteiten 
in de wijk kunnen verzamelen en laten 
zien. Rob heeft al een aantal fimpjes 
van bezuidenhout verzameld, wie weet 
wordt dat in de toekomst ons eigen 
Bezuidenhout-youtube-kanaal. 

Meedoen?
Wilt u meedoen om de website van 
Bezuidenhout nog beter te maken? Dan 

is nu het moment. Bezuidenhout.nl kan 
nog steeds mensen gebruiken die zin 
hebben om pagina’s met informatie over 
de wijk bij te houden op de site. Dat kan 
gaan over de natuur, de geschiedenis, 
agenda, activiteiten, nieuws, de menu’s 
van de afhaalrestaurants of wat dan ook. 
Dat kan gemakkelijk vanuit huis met een 
eigen computer.

Op maandag 26 april is er in het Wijk- en 
Dienstencentrum (Johannes Camphuys-
straat 25) een bijeenkomst waarin wordt 
uitgelegd hoe dat moet. 
Bij veel aanmeldingen volgt er wellicht nog 
een tweede datum. 

Heeft u interesse? 
Meldt u dan (ook na 26 april a.s.) aan via 
info@bezuidenhout.nl.
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Wist u dat...
... u voor € 7,50 per jaar donateur kunt wor-
den van uw eigen wijkkrant Bezuidenhout 
Nieuws? U kunt uw donatie storten op Gi-
rorekeninnummer: 262020 t.n.v. Wijkberaad 
Bezuidenhout. Alvast dank.

... er parels van Bezuidenhout worden ge-
zocht? Presenteer uw hobby, verzameling of 
talenten op 5 juni a.s. Denkt u in aanmerking 
te komen als kersverse Parel, neem dan 
contact op met Harry de Groot, projectleider 
Boog, 070-3121279 of groha@boog.nl

... de Haagse 55+ dag dit jaar op 5 juni 
plaats vindt? Meer weten neem contact op 
met CIPO, telefoon: 364 38 21

... het op 10 juni Nationale straatspeeldag 
is?

... op het dak van zwembad Overbosch het 
eerste zonnepaneel van de grootste vacu-
ümbuis zonneboiler van Nederland is ge-
plaatst? Zwembad Overbosch kan met de 
zonneboiler bijna 100.000 m3 aardgas be-
sparen op jaarbasis. Dit komt overeen met 
het verbruik van meer dan 50 huishoudens.

… de werkgroep Boze Emma van het wijk-
beraad naar de Raad van State gaat om te 
voorkomen dat er aan de Bezuidenhoutse-
weg 98 woningen worden gebouwd?

... Boze Emma samen met het ministerie 
van LNV haar kans zag toch nog iets van de 
gemeentelijke plannen te realiseren door de 
Bezuidenhoutseweg een groener karakter 
te geven?

... u vanaf 1 april 2010 als lid in alle vestigin-
gen van Bibliotheek Den Haag pas versche-
nen boeken één week gratis mee naar huis 
mag nemen? De bibliotheek noemt deze 
boeken ‘sprinters’: pas verschenen boeken 
waar iedereen het over heeft en die je gele-
zen moet hebben.

... U gratis uw buurt groener kunt maken? 
Heeft u ideeën voor ander of beter groen? 
Of wilt u extra onderhoud voor het groen in 
uw buurt? Lever uw idee in om het groen 
in uw buurt op te knappen. Stuur uw idee 
in via het Aanvraagformulier Miljoen voor 
Groen via de website: http://www.denhaag.
nl/home/bewoners/to/Miljoen-voor-Groen.
htm

... in de omgeving van de school In Holland 
aan de Theresiastraat diepteboringen zijn 
gedaan (2300 meter diep) om te bezien of 
het warme water op die diepte gebruikt kan 
worden om de school te verwarmen?

... Een grote groep dierenliefhebbers onder 
leiding van de bekende Haagse radiopre-
sentator Henk Bres eigenhandig een einde 
gaat maken aan het paardenleed op de 
Loolaan?

... u zelf ook onderwerpen voor deze krant 
kunt aanleveren bij de redactie?
(zie colofon)

VASTE RUBRIEKENnummer 21 - april 2010

GEZOCHT!

Het weer, ach ja dat Hollandse weer toch. Krijgen we eens zo’n ouderwetse 
winter met sneeuw en vorst – wordt er na een paar weken geklaagd over de 
kou, (schaatsen kun je niet zomers) gladde stoepen, de aso’s die ze niet vegen, 
de files in het verkeer en wat later de dooi met al die viezigheid.
Het is, als je onze bevolking her en der beluistert nooit goed met het weer. Het 
is te koud of te warm, te nat of te droog en dat in alle varianten – het hele jaar 
door.

Daarbij is het plezierig dat je altijd een neutraal gespreksonderwerp hebt als 
je met volslagen onbekenden noodgedwongen een tijdje door moet brengen. In 
de wachtkamer, bij de bushalte, voor de kassa – waar dan ook: even mopperen 
dat je moet wachten en dan (hoera!) het weer.

Het is van niemand, zelfs niet van het KNMI. Compleet neutraal dus en je 
kunt het niemand persoonlijk verwijten. Zelfs onze veel geplaagde regering 
of alweer een nieuwe politieke partij is er niet verantwoordelijk voor. Echte 
kenners kunnen er nog iets van global warming doorheen doen en dan de kou, 
regen etc. weer getrotseerd. Mijn Surinaamse vriendin vertelde ooit dat het 
haar zo opviel, toen ze pas in Nederland was, dat er hier zo veel over het 
weer werd gesproken. “In Suriname heb je het er nooit over, het is toch altijd 
hetzelfde.” Dat probeerde ik mij voor te stellen en ik herinnerde mij daarbij een 
lang verblijf op Kreta, voor een talencursus. Je hoefde nooit ’s ochtends naar 
buiten te kijken wat voor weer het was. Excursies – je regenjack kon in de koffer 
blijven. Eén buitje toen (kort maar krachtig) was lekker verfrissend. 

Je hoeft daar dus nooit de ingeslagen lap in de oven te roosteren omdat je nu 
eenmaal niet kan barbecueën als het giet. Ook zo’n bak met plu’s ter uitleen 
als het weer ’s onverwacht saust is niet nodig. Plezierig – maar misschien wat 
saai en onpraktisch. 

Je hebt hier altijd dat neutrale onderwerp waarmee je niemand beledigt. Tja: is 
deze zomer nu natter dan de vorige, deze winter kouder, de herfst zonniger, enz. 
enz. we hebben er allemaal verstand van – ik heb daarbij ook nog katten die er 
aan mee doen. Bij de minste drup spurt dit stel hevig krijsend naar binnen. Kan 
iemand die zorgt voor een schone bak en twee keer per dag zorgt voor vers eten 
die sproeier buiten dicht doen? Foei!

Na die extra lange vakantie kwam ik op Schiphol aan – lekker bruin en schaars 
gekleed. Het was de Hollandse zomer – ijzig koud en er viel een doordringende 
motregen. Bij het wachten, op de ophalers onder die tochtige luifel, werd dus 
stevig op het weer afgegeven. Niet door mij. Ik durfde het niet te zeggen maar 
ik voelde me weer zo helemaal thuis. 

oproepen

Websitebeheerders
Bezuidenhout.nl zoekt hulp: Zij zoeken mensen die in de toekomst een deel van de site willen 
beheren. Interesse? Stuur dan een e-mail naar info@bezuidenhout.nl 

Layouter/ster
Wij zijn op zoek naar een nieuwe vrijwilliger/ster die het leuk vindt om de layout van de wijkkrant 
te verzorgen. Interesse? En ben je handig met Adobe Indesign? Neem dan gerust contact op met 
Marieke Willemsen (hoofdredacteur) via bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Advertentiewervers
Ook is de redactie op zoek naar nieuwe advertentiewervers. Interesse? Neem dan gerust contact op 
met Marieke Willemsen (hoofdredacteur) via bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Het weer

COLUMNDoor buurtvrouw Marianne



Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys, Vierling & Hofstra anno 1898

’t Clingendaelhuys is hét adres voor een perfect georganiseerde, stijlvolle 
uitvaart met respect voor traditie. De uitvaart richten we geheel in volgens uw 
persoonlijke wensen.

Door onze jarenlange ervaring en ons team van gemotiveerde mede werkers 
kunnen wij u met raad, daad en toewijding ten dienste staan. 
Ons uitvaartcentrum aan de Benoordenhoutseweg 279 is sfeervol en geheel 
in stijl van het pand ingericht. Naast diverse rouwsuites is het voorzien van 
alle moderne faciliteiten.

’t Clingendaelhuys
Benoordenhoutseweg 279
2596 BJ  ’s-Gravenhage
T (070) 324 00 77
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Betaal minder voor uw 

autoverzekering! 

 
Sinds kort hebben wij een speciale zoekmachine op 
www.betaalminder.nl voor u geplaatst. Op deze zoekmachine 
kunt u snel en gemakkelijk de goedkoopste autoverzekering 
voor uw auto vinden.  U zult versteld staan van de extreem 
lage kosten! 
 

Ga dus snel naar www.betaalminder.nl  ! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
    Well Insured B.V. 
Bert Langezaal   Theresiastraat 129 
Elisa Langezaal   2593 AG ‘s-
Gravenhage 
Gert Barnhoorn   T. 070 – 362 74 37 
Peter Arts   F. 070 – 362 84 32 
Marco Hoeksma   info@wellinsured.nl 

Brenda Bruijn   www.wellinsured.nl 

 

 

www.wellinsured.nl  Tel 0703627437 

Tebodin Den Haag is per direct op zoek naar een professionele receptioniste. Tebodin is een internationaal 
opererend advies- en ingenieursbureau met wereldwijd meer dan 3000 werknemers. In deze representatieve 
functie bestaan je werkzaamheden uit:

- Het afhandelen van het inkomende telefoonverkeer.
- Het ontvangen van gasten en relaties.
 
Wat vragen wij? 
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
- Minimaal MBO werk- en denkniveau
- Minimaal drie jaar werkervaring in een soortgelijke functie.
- Representatief en een prettige telefoonstem.
- Kennis van MS Offi ce (Outlook, Word en Excel)
- Minimaal 20 uur per week beschikbaar en fl exibel inzetbaar.

Interesse?
Solliciteer dan voor 1 mei 2010. Stuur uw CV met motivatie naar Monique van den Berg; 
m.vandenberg@tebodin.nl

Wat bieden wij?
- Professionele werkomgeving
- Collegiaal receptionistenteam
- Marktconforme beloning
-  Collectieve ziektekosten verzekering 

en een goede pensioenregeling.

www.tebodin.nl

Professionele receptioniste

- Het beheer van het wagenpark.
- Het agendabeheer van de vergaderzalen.
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De belangstellende gemeenteambte-
naar sloeg de spijker op zijn kop 
met haar opmerking over de op de 
grond krioelende stemmentellers in 
het stadsdeelkantoor Haagse Hout 
op de  avond van de gemeenteraads-
verkiezingen. Het was een achterlijk 
gedoe. En dat in het tijdperk waarin 
gekoppelde computers en draadloze 
verbindingen ons dagelijkse leven 
vorm geven. 

In een beperkte ruimte met de 
hand een kleine duizend lappen van 
stembiljetten sorteren op twintig 
partijen en weer onderverdelen op 
tientallen kandidaten, is achterhaald 
werk dat doet denken aan het 
samenstellen van een clubblad van 
de voetbalvereniging in vroeger 
tijden. En als er ergens gelegenheid 
tot fraude was, dan was het wel 
hier. Maar gelukkig ging het in 
stembureau nummer 713, dankzij 
wat praktische oplossingen, allemaal 
goed. Het Bezuidenhout Nieuws was 
erbij. 

Door Adriaan Pels

We waren op de verplichte instructie-
avond al gewaarschuwd. Stemmen 
tellen doen we op de grond, antwoordde 
de man die uitleg gaf. En hij voegde 
eraan toe dat dit een reden was voor 
oudgedienden om af te haken. Maar 
gelukkig was men op het idee gekomen 
studenten te werven. Die gretig op de 
vergoeding afkwamen: voor een van 
de twee dagdelen 130  euro bruto voor 
de voorzitter en 140 euro of 110 euro 
voor een lid van het stembureau, al 
naar gelang de functie. Overigens werd 
in enkele andere steden meer en soms 
het dubbele betaald. 

Het resultaat was dat de bezetting 
van stembureau 713, gevestigd 
in het stadsdeelkantoor, uit drie 
universiteitstudenten en uw verslag-
gever bestond; allen met geen enkele 
ervaring. Maar dat bleek in dit geval 
geen belemmering voor een goed 
verloop. Een kordaat trio en een 
volgzame bejaarde hadden het snel 
onder de knie.

Controleren, turven en tellen
Aan de hand van een zestien pagina’s 
tellende handleiding moest de gang van 

zaken in het stemlokaal in goede banen 
worden geleid. Steekwoorden waren: 
controleren, turven en tellen. Drie leden 
van het stembureau controleerden 
achter de tafel de stempassen, 
volmachten en identiteitsbewijzen. 
Bovendien werd gekeken of een 
stempas niet voorkwam in het register 
ongeldige stempassen (als er om een of 
andere reden een vervangende stempas 
was uitgereikt). Door voortdurend de 
aantallen stempassen en volmachten 
te vergelijken met de uitgegeven 
stembiljetten, waren we er zeker van 
dat iedereen die had gestemd daar ook 
toe gerechtigd was.

Een dag op stembureau Stadsdeelkantoor

Het vierde lid van het stembureau 
werd bij de stembus neergezet met 
de opdracht bij te houden hoeveel 
biljetten er in de bus werden gestopt. 
Een vrijwel onmogelijke opgave. In de 
eerste plaats is turven voor een student 
zo’n geestdodende bezigheid dat zijn 
aandacht algauw verslapt. Daarbij was 
de inrichting van het stemlokaal niet 
volgens de instructies. De stembus 
stond niet bij de stembureautafel, maar 
bij de ingang/uitgang van het lokaal. 
Zo had dit lid geen contact met het 
stembureau, waardoor het mogelijk 
was dat het deponeren van meer dan 
één stembiljet (door volmachten) 
onopgemerkt bleef. 
Heel verwarrend was dat er twee 
stembussen stonden – er waren twee 
stembureaus in één, te klein, lokaal 
gevestigd – wat tot gevolg had dat niet 
altijd voorkomen kon worden dat een 
stembiljet in de verkeerde bus gedaan 
werd. Het resultaat was dan ook dat 
deze telling weinig waarde had. 

“Wat een achterlijk gedoe, is dit het jaar 2010?” 

“Dit is toch voor Europa?” 
Nee mevrouw, dit is voor de 
gemeenteraad. “Oh, dan heb 
ik die gemist.” 

In de hal
Om negen uur werden beide 
stembureaus gesloten en kon het 
tellen van de uitgebrachte stemmen 
beginnen. Hulptellers rukten aan en 
één stembureau vertrok naar de hal 
van het stadsdeelkantoor om daar te 
tellen. Bureau 713 bleef achter in het 
stemlokaal, waar de vloer al gauw 
was ingenomen door twintig stapels 
stembiljetten, voor elke partij een. 
Voor het tellen van elk stapeltje weken 
enkele tellers uit naar een stemhokje, 
waar ‘privacy is gewaarborgd’ zodat er 
voor kwaadwillenden alle gelegenheid 
was met de biljetten te sjoemelen. 
Een geldig biljet is heel gemakkelijk 
ongeldig te maken en op een blanco 
biljet kan alsnog een vakje rood 
gekleurd worden. 

De overige tellers hadden de nog 
resterende open plekken op de 
vloer ingenomen en een enkeling 
improviseerde wat op een zeldzaam 
vrij stukje tafel. Het chaotische karakter 
werd nog versterkt door de opdracht 
‘uiterlijk 22.15 uur een voorlopige 
uitslag door te bellen’.

Rond middernacht was het karwei 
geklaard en werden de eerste tellers 
bedankt. Niemand nam met een ‘tot 9 
juni’ afscheid. Niet zo verwonderlijk. 
Er is weinig lol aan het werk en 
gemiddeld 12,50 euro bruto per uur is 
ook geen trekkertje.   

Den Haag telde 3 maart 272 stembureaus, elk 
bezet door vier stembureauleden. Met reserves, 
(hulp)tellers en andere medewerkers waren 
er circa 2750 vrijwilligers in touw. Van enig 
antecedentenonderzoek was geen sprake, een 
telefoontje volstond om ingedeeld te worden.* 
Zo kon het gebeuren dat de gehele middag/
avondbezetting van stembureau 713 nooit 
eerder op een stembureau had gezeten. Maar 
het ging goed, geen onregelmatigheden. Geen 
twee man in een stemhokje en wie geen geldig 
identiteitsbewijs had – en dat kwam niet zelden 
voor – kreeg geen stembiljet. Alles volgens de 
kieswet. Een bijzondere ervaring was om je 
eigen echtgenote naar haar rijbewijs te vragen.

* Na het schrijven van dit verhaal kregen wij de 
mededeling van de gemeente Den Haag dat voor 
de Tweede Kamerverkiezing “… tot een andere 
invulling van de bezetting van de stembureaus 
besloten zal worden.” 

Heel veel succes op 9 juni!



betrokkenheid op elkaar en de wijk zal 
vergoten. 
Hiervoor zal tijdens het festival zal een 
open podium geboden worden aan beel-
dende kunst en expressie zoals zang, dans 
en toneelspel. Hierop zouden bijvoor-
beeld studenten van het conservatorium, 
maar ook een schoolklas, de schoolband 
of uw ouderenkoor haar kunsten kunnen 
vertonen. 
Tevens zullen er marktkramen worden 
ingericht die ruimte bieden voor de par-
ticiperende verenigingen, organisaties, 
scholen en overige instellingen. Naast de 
informatiestands zullen er ook kraam-
pjes zijn waarin hapjes en andere versna-
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Eigen festival voor Bezuidenhout
In januari van dit jaar heeft een aan-
tal organisaties in het Bezuidenhout 
het plan opgevat om op zaterdag 9 ok-
tober van 12.00 uur tot 17.00 uur het 
Bezuidenhout Festival te organiseren. 
Dit geeft alle bewoners de mogelijk-
heid elkaar te leren kennen en kennis 
te laten maken met de verschillende 
organisaties, verenigingen en instel-
lingen die in onze wijk actief zijn. 

Door de redactie

De organisatie hoopt dat de ontmoeting 
en de wederzijdse kennismaking tus-
sen de bewoners en de organisaties de 

peringen zullen worden aangeboden.
De locatie is de Christus Triumfatorkerk, 
het kerkgebouw dat centraal in de wijk 
ligt, waarin veel ruimte is voor het po-
dium en de stands. Met als groot voor-
deel dat bij regenachtig begin oktober  
alle activiteiten binnen kunnen plaats 
vinden. 

Bent u muzikaal, creatief of heeft u gewoon 
zin om uw talenten te tonen tijdens het 
Bezuidenhout Festival? 
Voor meer informatie bel of mail: Gäby de 
Vries, Stichting Boog, telefoon: 3121217 of 
mail haar via: vriga@boog.nl

advertentie

Dat geeft al aan dat hij misschien niet bij 
die keurige G.G.’s in Batavia hoorde. De 
Verenigde Oostindische Compagnie, een 
handelsvereniging van Hollandse koop-
lieden met bescherming van de regering 
ontstond pas, langzaam, in 1602.

Cornelis werkte voor zichzelf en voor 
zijn broer Frederik. Hij ging daarbij door 
roeien en ruiten als het om de “inboor-
lingen” ging die niet direct de kostbare 
specerijen wilden afstaan voor een zacht 
prijsje.

Zelfs zijn eigen broer heeft er zijn afkeu-
ring over geuit – maar hij maakte een 
tweede tocht naar Indië, waarbij hij langs 
de hele kust van Java vijanden maakte. 
Daarbij hadden de Portugezen, die al 
veel langer zich hier en daar gevestigd 
hadden er belang bij om de bevolking te-
gen de Nederlanders op te zetten.
Aldus werd Cornelis op 11 september 
1599 in Atjeh vermoord. Zijn broer over-
leefde de aanval, hij zat met enkele an-
dere overlevenden tot 1601 bij de plaat-
selijke sultan gevangen.
Vreemd dat zo’n wildebras tussen al 

Door Marianne van Raaij

Het duidelijkst zijn altijd de straatnamen 
in de oude kern van een stad. Daar vind 
je benoemd wat er is (Kerkplein) of de 
aanduiding van een richting (Westeinde). 
Praktisch en overzichtelijk, ook voor 
vreemdelingen. Maar niet meer genoeg 
toen de steden zich flink uitbreidden. Het 
Koninklijk huis gaf even soelaas, maar 
wat te doen als die opraakten en er toch 
nog een bouwplan lag voor een behoor-
lijk stratenstelsel?

In het Bezuidenhout boden de Gouver-
neur-Generaals van Nederlands -Indië 
uitkomst. Ons Indië bestond nog en de 
heren waren achtenswaardige lieden die 
zich in weelderige uniformen lieten por-
tretteren.
Groot voordeel: er waren er, toen al, heel 
veel van en daarvan ook nog veel over-
ledenen. Dan pas mag er namelijk een 
straat naar je genoemd worden.
Eén van deze statige heren zou Cornelis 
de Houtman moeten zijn. Hij leefde van 
circa 1565 tot zijn gewelddadige dood 
voor de kust van Atjeh, september 1599.

die andere, wel keurige Gouveneur-            
Generaals als straatnaam terecht geko-
men is….

Zijn nette broer (hij studeerde in zijn 
gevangenschap sterrenkunde en Maleis) 
had meer voor de hand gelegen. Maar 
ook hij komt niet voor in de boeken die 
aan het betere V.O.C. gewijd zijn.

Daarbij is er nog een mysterie: in alle 
teksten waar hij en zijn broer voorkomen 
heten ze De Houtman. Alleen in de straat 
alhier is het voorvoegsel verdwenen. De 
bordjes tonen Cornelis Houtman!
Nu is er wel eens wat meer weggelaten: 
Alting heet eigenlijk voluit Alting von 
Geusenau en Pahud Pahud de Montan-
ges. Maar dat schreef je aan de achter-
kant van een naam en was misschien in 
zijn geheel te lang voor kleine straten. 
Die ‘De’ staat er echt vóór. Misschien 
een slordigheid bij ’t persen van de blau-
we platen?
 
Voor belangstellenden: De Eerste 
Scheepvaart der Hollanders naar Oost-
Indië van J. G. Mollema (1935)

Straatnamenrubriek: Cornelis (de) Houtmanstraat
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Ze woont al jaren pal in en naast het 
pand waarin de balletstudio ‘Carina 
Verzijl’ is gevestigd. “Toen mijn man en 
ik dit pand zagen, waren we er meteen 
verliefd op en toen de koop eindelijk 
rond was, waren we ontzettend geluk-
kig”, aldus Carina. Inmiddels heeft 
Regina Scholte, die al docent was bij        
Carina, de 35-jarige balletschool succes-
vol overgenomen.

Door El Hoek

Het motto van Carina Verzijl is: ‘Mensen 
de vreugde van het bewegen en de dans bij 
te brengen.’ In haar gezellige bovenhuis in 
de Joan Maetsuyckerstraat vertelt Carina 
honderduit over haar lange en interessante 
levensloop.

De kinderjaren
Carina werd geboren in het Bezuidenhout 
op de Laan van Nieuw Oost-Indië boven 
de slagerij van haar opa .”In 1944 bij het 
bombardement lag het glas in mijn wieg.” 
Tot haar elfde heeft ze daar gewoond. Toen 
verhuisde het gezin naar de Zuiderpark-
buurt.
Ze begon haar dansopleiding op elfjarige 
leeftijd (1955) aan de Laan van Meerder-
voort bij mevrouw Maby Beijersbergen. 
Van haar 13de tot haar 17de jaar ging ze 
zich verder ontwikkelen in klassiek ballet 
bij de particuliere Balletschool Riet van 
Oss en Else van Egmond, want de dans-
opleiding op het Conservatorium was nog 
maar net in opkomst. “Dat waren zware 
jaren, want overdag volgde ik de Mulo-
school.”

Naar Parijs
Omdat zij een uitzonderlijk groot talent 
was, mocht ze elke zomer met één van de 
docenten mee naar Parijs om daar in de 
studio les te krijgen van Madame Nora een 
Russische topdocente. “Ik kreeg les tussen 
de sterren van de Parijse opera en van het 
Grand Ballet du Marquis de Cuevas.”

Aan het werk
Vanaf haar 17de danste ze bij Scapino in 
Amsterdam onder de bekende oprichtster 
Hans Snoek. Op haar 21ste werd ze na 
een zeer zware auditie en selectieproce-
dure aangenomen bij het Nederlands Dans 
Theater. Met deze topgroep heeft ze vele 
kleine tournees gemaakt en een 3 maanden 
durende wereldtournee, waarbij ze danste 
in New York en vele andere plaatsen in de 
USA, in Zuid-Amerika, Australië, Indone-
sië en in Europa. “Mijn man heeft me in 
Australië opgezocht en dat was kranten-
nieuws! ”
 
Eigen bedrijf en moederschap
Op haar 29ste is Carina zelf les gaan ge-

ven. Op de Laan van N.O. Indië kwam een 
geschikt pand met een parterre vrij, dat na 
een flinke verbouwing geschikt werd ge-
maakt als woonhuis en balletstudio. De 
balletschool ‘Carina Verzijl’ was geboren.

Het lesgeven kon ze goed combineren met 
het moederschap en in 1974 werd zoon 
Joeri geboren, waarna in 1976 dochter 
Marcia ter wereld kwam.
“Ik startte met twee leerlingen, maar bin-
nen twee weken had ik 80 leerlingen…” 
Ze nam stagiaires aan en leidde die op 
en kon daardoor meer groepen maken .Er 
waren lessen voor kinderen en volwasse-
nen. Naast klassiek ballet werd ook o.a. 
jazzballet en de voorloper van aerobics, 
damesgym, gegeven. 

Verhuizing
In 1981 werd de dansruimte te klein en 
na lang zoeken, kochten ze het grote huis 
aan de Joan Maetsuyckerstraat 19. “Toen 
mijn man en ik dit pand zagen, waren we 
er meteen verliefd op.” De bekende beeld-
houwer Toon Dupuis had het in 1910 laten 
bouwen. In het huis woonde een kunste-
naarsechtpaar. De eigenares werkte in een 
groot atelier beneden, dat na een verbou-
wing geschikt is gemaakt als lesruimte 
voor de balletschool 
De balletstudio beschikt over een prach-
tige grote dansstudio met een speciale 
dansvloer, spiegels en een barre en een 
kleinere studio. Er is een foyer met zithoek 
en leestafel.
Het gezinsleven speelde zich boven het 
atelier af. In de huiskamer hangt een 
prachtig schilderij van de Bezuidenhoutse 
kunstschilder Poen de Wijs, waarop het le-
ven van Carina in beeld is gebracht. 

Meer variatie in lesaanbod 
Inmiddels werkte Carina met acht werk-
nemers, stagiaires en freelancers. Zo kon 
ze het lesaanbod behoorlijk uitbreiden met 
o.a. tapdansen, streetdance en callanetics. 
Regelmatig kwamen bekende dansers als 
gastdocent. De ruimte werd uitgebreid 
door een belendend pand te kopen, waar 
eerst een bouwbedrijf in zat en zo kon de 
tweede zaal worden gerealiseerd en een 
andere eigen woonruimte.
“De locatie in het Bezuidenhout is perfect. 
De leerlingen komen uit het Bezuiden- en 
het Benoordenhout en ook uit andere wij-
ken van Den Haag en Voorburg.”

Talentvolle leerlingen 
In de loop der jaren heeft Carina veel ta-
lentvolle kinderen laten auditeren op het 
Koninklijk Conservatorium. Bovendien 
verwees ze jongelui naar de docentenop-
leiding of om als uitvoerend danser aan de 
slag te gaan via de Rotterdamse Dansaca-
demie. 

Van ballerina tot grootmoeder
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“Bekende leerlingen zijn bijvoorbeeld 
Frederique Huydts, die actrice werd en 
helaas is overleden, en Dennis Surreveen, 
die nu eigenaar is van de Wassenaarse Bal-
letschool. Zo was er ook Ruby Pronk, die 
ging dansen bij het Nationaal Ballet en 
Bastiaan Stoop, die nu een verdienstelijk 
danser is.”

Haar eigen kinderen
Ook beide kinderen van Carina hebben een 
balletcarrière. Zoon Joeri de Korte werd als 
zeer talentvolle 17 jarige jongen bij NDT 
2 aangenomen, Op zijn 20ste zat hij al in 
supergroep NDT 1. Enkele jaren geleden 
is hij gestopt met dansen. “Hij woont met 
zijn vrouw (ex-danseres) met hun twee 
zoontjes op Curaçao, waar wij regelmatig 
vakantie vieren.”
Dochter Marcia de Korte heeft twee jaar 
op de dansopleiding van het Koninklijk 
Conservatorium gezeten en heeft haar 
opleiding vervolgd op de Rotterdamse 
Dansacademie en HBO Theaterschool 
Amsterdam. Ze werkt bij het Internatio-
naal Danstheater. Haar partner is danser 
geweest en ze hebben een zoon.

Openbare optredens
De balletschool heeft vele openbare optre-
dens georganiseerd met als hoogtepunten 
een grote voorstelling in het Lucent Dans-
theater en twee shows in de Rijswijkse 
Schouwburg.

Genieten na een hectisch leven
Op 1 januari 2007 is Carina, na 42 jaar 
professioneel gedanst te hebben, gestopt 
met lesgeven en heeft ze de dagelijkse lei-
ding van de balletschool overgedragen aan 
Regina Scholte. Wel heeft Carina nog een 
adviserende functie.
“Ik geniet samen met mijn man van een 
welverdiende vrije tijd en van mijn klein-
kinderen”. Het feit dat ze oma werd gaf de 
doorslag bij het besluit om te stoppen. 
Carina is altijd een idealist geweest en had 
altijd alles voor de zaak over, maar “Zon-
der mijn man die altijd mijn grote steun en 
toeverlaat is geweest, had ik dit nooit kun-
nen verwezenlijken.” 

Schilderij gemaakt door Poen de Wijs van het 
gezin van Carina Verzijl


