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OOG VOOR DETAIL: WIN EEN BOEKENBON! !

Ook voor deze editie zijn wij op zoek gegaan naar een verrassend detail

BEZUIDENHOUT NIEUWS

De vorige foto uit editie 26 heeft ontzettend veel reacties opgeleverd. Het ging om een
straatnamenbord dat zich bevindt op de hoek Laan van Nieuw Oost Indië/Theresiastraat.
Een aantal van de inzenders had het juiste antwoord. Na een record aan reacties is de
winnaar: Rutger Smit. Van harte gefeliciteerd! De boekenbon is af te halen bij het WDC
Bezuidenhout.

> In deze uitgave o.a.

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: meedoen is voorbehouden aan bewoners van Bezuidenhout en over de uitslag
kan niet gecorrespondeerd worden.

P1: VOORPAGINA
Ode aan het Haagse Bos

Waar bevindt zich dit detail?...
advertentie

Probeer eens een e-reader
De nieuwe ontwikkelingen op het gebied van computertechnologie gaan
snel. De nieuwste modellen telefoons en tablets volgen elkaar in rap tempo
op. Ook op het gebied van lezen zijn er nieuwe mogelijkheden. Waar we
voorheen met een boek in de bank weg kropen, zien we op steeds meer
plaatsen mensen met een klein apparaatje zitten; de e-reader. Veelal ter
grootte van een pocketboek en ter dikte van een tijdschrift.
Door de redactie
Over een e-reader bestaan verschillende meningen; veel mensen vrezen de
geur en het gevoel van een boek kwijt te raken. De keerzijde is de enorme
capaciteit; op een gemiddelde e-reader kunnen honderden boeken worden
geplaatst, zonder dat het apparaat langzamer wordt. En vergelijk dat gewicht
eens met de stapel boeken die meegenomen worden op vakantie.
In bibliotheek Haagse Hout is het van 9 tot en met 22 september 2011
mogelijk een e-reader uit te proberen. Dit kan tijdens de openingstijden van
de bibliotheek. Er is een e-reader tentoongesteld waarmee je via de computer
boeken binnenhaalt, en een e-reader waarmee dat via het draadloze internet
kan. Het personeel is op de hoogte van de mogelijkheden en kan vragen
beantwoorden. Het is niet mogelijk de e-readers te lenen.

ADVERTENTIEWERVER

GEZOCHT

Vind jij het ook leuk om wat voor jouw wijkkrant te
doen, meld je dan aan als advertentiewerver. Het
kost je nog geen 10 uur per 2 maanden en het
levert jou veel waardering op.
Voor vragen, neem gerust contact op met Harold
Thijssen via 06-54725638.

COLOFON
Bezuidenhout Nieuws is een wijkkrant van
Bezuidenhout-Midden en -Oost en wordt
zes keer per jaar uitgegeven.
oplage 8.400

Hoofdredactie: Marieke Willemsen

Aan deze editie hebben meegewerkt:
El Hoek, Marieke Willemsen, Marianne van
Raaij, Benjamin Koster, Arnoud Willemsen
en Jarina Hamidullahkhan

wensen u een fijne en zonnige
zomervakantie toe!
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Kopij deadline BN editie 27: 16 september
Introductiemiddag
Op zaterdag 10 september 2011, van 14:00 tot 15:30 uur, is er in biblotheek 2011
Haagse Hout een bijeenkomst gepland om de e-reader te introduceren. Voor
REDACTIE
meer informatie en reserveren: tel: 353 7550.

De redactie en het wijkberaad
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Heeft u de wijkkrant niet
thuis ontvangen? Laat
het ons weten!
De tentoonstelling is van 14 juni tot en met 22
juli 2011 te zien in Perscentrum Nieuwspoort,
Lange Poten 10. Bezichtiging alleen op
afspraak: 070 3469440, van 9.00 – 12.00 en
van 14.00 – 17.00 uur.
De tentoonstelling ‘Ode aan het Haagse Bos’
gaat in het najaar op herhaling in de Centrale
Bibliotheek Den Haag en is daar van 4 tot 31
oktober 2011 te zien.

De VN heeft 2011 uitgeroepen tot het
Internationale Jaar van het Bos. Voor
de Kunstcommissie van Nieuwspoort
is dit de aanleiding om met een
tentoonstelling aandacht te besteden
aan het Haagse Bos.
Rond 1230, toen de graven van Holland
besloten op de plek van het latere Den
Haag een kasteel te bouwen, was er
nauwelijks sprake van een ‘Haags Bos’.
Wandelbos
Het duurde overigens nog eeuwen
voordat het Haagse Bos een echt ‘bos’
kon worden genoemd. Dat kwam pas in
de 17de eeuw, want daarvoor waren er
nog teveel open plekken. Hoewel het
Haagse Bos werd beschermd, is het toch
kleiner geworden. In de tachtigjarige
Oorlog was een deel van de grond
door het kappen van hout onbruikbaar
geworden. Vanaf de 18e eeuw stond
het Haagse Bos bekend als luisterrijk
wandelbos, maar ook nu moesten er
nog bomen worden aangeplant. Mensen
en stormen zorgden voor veel schade,
maar de zwaarste aanslag was de
aanleg van een tankgracht in de Tweede
Wereldoorlog en het gebruik van hout
als brandstof voor de kachels. Na de
oorlog begon ook de wederopbouw van
het Haagse Bos, de Plantsoenendienst
zorgde voor nieuwe aanplant. Een

voorlopig laatste aanslag op het Haagse
Bos was de aanleg van de Utrechtsebaan.
Het besluit van Willem van Oranje
uit 1576, de zogenaamde ‘Acte van
Redemptie’, vertelt ons dat het Haagse
Bos nooit mag worden omgehakt en
bovendien dat het Haagse Bos, het
Malieveld en de Koekamp altijd in
gebruik moeten blijven, zoals deze van
oudsher in gebruik waren. De originele
akte is niet bewaard gebleven. Wel twee
authentieke afschriften. Een afschrift
uit 1576 bevindt zich bij het Nationaal
Archief. Het andere afschrift uit 1593
berust bij het Haags Gemeentearchief.
Van deze laatste is een kopie in de
tentoonstelling opgenomen.
In de tentoonstelling ‘Ode aan het
Haagse Bos’ komen de volgende
thema’s aan bod: aanvallen op het
bos (storm en oorlog)het Haagse
Bos en het koningshuismuziek en de
tent in het Haagse Bosde vijver(s) in
het Haagse Boshet Minangkabause
Huis, dat in het Haagse Bos heeft
gestaan’Ode aan het Haagse Bos’
is
een
samenwerkingsverband
tussen de Kunstcommissie van het
Perscentrum Nieuwspoort, het Haags
Gemeentearchief – dat hier origineel
werk voor heeft uitgeleend -, het Haags
Historisch Museum, de Bibliotheek Den
Haag en Staatsbosbeheer.
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Facelift Theresiastraat in gang gezet

Wist u dat...

Door El Hoek
In Bezuidenhout Nieuws nummer 24 van
december 2010 heeft bakker Stefan Hessing
(voorzitter van de ondernemersvereniging
van de Theresiastraat) het zgn. Bizproject ( bedrijfsinvesteringszone project)
toegelicht. Deelnemers aan dit project
zijn alle ondernemers en winkeliers in de
Theresiastraat, De Sillestraat/plein en de
Laan van Nieuw Oost-Indie.
Samen met zijn medebestuurders Wim
en Yvette Schmale van de Etos en
Marcel de Zeeuw van Middeldorp heeft
hij ervoor gezorgd dat de subsidie voor
het vijfjarenplan Biz door de gemeente
is toegekend. Bij de stemming over
het plan was een minimale opkomst
van 70% noodzakelijk: 72% van de
ondernemers heeft gestemd. Van die
stemmers is 80% vóór het Biz-project.
De niet- stemmers zijn principieel tegen
of het had te maken met leegstand.
In 2011 wordt het geld besteed aan het
wegdek en de trottoirs van de straat.
Het geld moet verdeeld worden over
allerlei verbeteringen. De besteding
wordt nog besproken met de diverse
betrokken gemeentelijke afdelingen.
Regelmatig zullen de belanghebbende
bewoners op de hoogte worden
gehouden.
Stefan Hessing doet een greep uit
de reeds uitgevoerde plannen die de
Theresiastraat
kwalitatief
hebben
verbeterend
en
mooier
hebben
gemaakt:

...de wijkkrant met spoed
adverteerder zoekt voor
het voortbestaan van deze
wijkkrant?
...op 6 juli van 17.0020.00 uur de lancering
van Burenhulpcentrale
Bezuidenhout plaats vindt?
...er van 4 juli t/m 12 augustus:
gewijzigde openingstijden
Zwembad Overbosch zijn?
...de herontwikkeling van de
Monarch officieel is gestart?
foto: El Hoek

1.De feestverlichting is aangelegd; deze
wordt nog mooier en er zal een eigen logo
op komen.
2 Er zijn 40 bloembakken geplaatst.
3.Lantaarnpalen zijn schoongemaakt
en graffiti is verwijderd.
4. De bestrating is aangepakt. De bus
heeft geen aparte stopstrook meer. Er
is een duidelijke visuele afgrenzing
gemaakt t.b.v. de parkeervakken
met witte banden en andersoortige
bestrating : geen asfalt, maar stenen.
Hierdoor is de straat wat smaller
geworden, waardoor inhalen voor het

verkeer moeilijker is geworden en de
snelheid vanzelf beperkt wordt. De
veiligheid voor de fietsers is daardoor
vergroot.
Ten slotte moeten ,volgens Stefan
Hessing , enkele plannen later in
het jaar nog worden uitgevoerd. De
riolering onder de trottoirs wordt
vernieuwd en daarna wordt het wegdek
van de trottoirs vernieuwd. Er zullen
sierstenen, klinkers of basaltstenen
worden gelegd. Ook worden er bankjes
geplaatst. Als de gemeente ermee
instemt, zal er in 2012 een jazzfestival
worden gehouden en er zullen ook
andere gezellige en samenbindende
activiteiten worden georganiseerd.

Nieuwkomer in Bezuidenhout
Den Haag telt zo’n 40.000 expats. In
opdracht van hun werkgever vertrekken
ze voor een bepaalde periode naar
het buitenland. Ze doen dit alleen of
nemen hun gezin mee als het gaat over
een langere periode. Onze wijk is erg
populair onder nieuwkomers, waaronder
ook expats. Gezinnen zoeken een fijne
woonomgeving en kiezen of sterker
nog een werkgever of makelaar wijst
hen op onze wijk. Maar wat beweegt de
nieuwkomer, hoe vindt de expat zijn of
haar weg. De redactie neemt graag een
kijkje bij de nieuwkomer thuis.
Door Jarina Hamidullahkhan

Onder het genot van een kopje koffie
vertelt Elizabeth haar verhaal hoe ze
het Engelse platteland heeft verruild
voor Nederland. Twee jaar geleden
kreeg haar man een baan als manager
bij een internationale organisatie in
Den Haag. Samen met haar man en twee
kinderen vertrokt ze voor vier jaar naar
Nederland. In eerste instantie moest ze
ontzettend wennen aan de cultuur, de
mensen en de Nederlandse taal.
Ze vertelt dat ze via
Bezuidenhout terecht
had direct een goed
wijk”. “De woningen

een makelaar in
is gekomen. “Ik
gevoel bij deze
hier zijn ruim en

betaalbaar”. Ze wil in een buurt wonen
waar mensen respectvol met elkaar
omgaan en alle voorzieningen binnen
handbereik zijn. Zoals gezellige cafés,
restaurants, winkels en sportclubs. Een
andere belangrijke voorwaarde is een
kindvriendelijke omgeving.
Elizabeth woont nu anderhalf jaar met
haar gezin in Bezuidenhout. Haar
kinderen zitten op de British School.
Kinderen van expats gaan vaak naar
een internationale school. Zo leren ze
ook anderen mensen kennen. Het is
Lees verder op pagina 3
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... naast de genoemde
schrijvers er heel wat bekende
Nederlanders zijn die in het
Bezuidenhout hebben gewoond
en met name hun jeugd er
hebben doorgebracht zoals
Roel van Duijn, Henk van der
Meyden, Connie Stuart, Bart
Chabot, oud-burgemeester
Hans Ouwerkerk van
Groningen en Almere, Paul
Verhoeven, Paul van Vliet en
Richard Krajicek? (Met dank
aan o.a. meneer Gülcher) Wist
u dat ...?
... voetbalvereniging VUC
in de jaren ‘30 als (een
van) de eerste in Europa
kunstverlichting op haar
velden aan de Schenkkade
(ter hoogte van de Amalia
van Solmsstraat) had? Het
Nederlands elftal maakte daar
regelmatig ter voorbereiding op
interlands gebruik van.
...u donateur kunt worden van
deze wijkkrant?
...de redactie op zoek is naar
een advertentiewerver?

Door buurtvrouw Marianne
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Examen
Wordt het nog aan kleine kinderen gevraagd door grootouders, oompjes en tantes als ze
het grut bezig zien?Die klassieke maar lastige vraag; en wat wil je later worden?
Misschien vragen ze dat niet meer omdat de kinderen zodra ze een toetsenbord of
afstandbediening beheersen zich niet meer op lego of Barbie storten maar op de
spelletjes die veel lawaai maken en waar je mee kunt scoren. Oppervlakkig bekeken
zouden ze allemaal de computerbusiness in kunnen gaan.
Maar ook toen er nog met poppen en dinkey toys werd gespeeld een heikele kwestie.
Blij dat ik als meisje daar veel minder mee lastig gevallen werd dan mijn broertjes.
Ik wist namelijk exact wat ik niet wilde worden, maar niet precies of ik ‘t liefst wou wel
bestond en ik durfde daar ook niet naar te vragen.
Gelukkiger wijs was ik een van die brave types die schoolgaan leuk vonden en zelfs
huiswerk was prettig. Dat scheelde namelijk af en toe de beurt met de afwas, tafel
dekken en dat soort klusjes.
Door naar de middelbare school, alwaar ik gaande weg wat minder braaf werd een
zesje, zeventje toch ook een heel mooi cijfer en dan kon je nog eens buiten spelen of met
een vriendinnetje de make-up van de Hema uitproberen. Terwijl mijn clubje klasgenoten
zich door alle (verplichte) vakken heen worstelden werden er leerling verenigingen
opgericht en al die middelbare scholen kregen keuze vakken en dito pakketten.
Tja altijd wat jaloers geweest op die leerlingen die net wel in die regeling vielen.
Nog steeds droom ik af en toe van Griekse proef vertalingen of een S.O, onverwachts
schriftelijk scheikunde (verplicht vak)als je in de bèta-afdeling zat ,leuk bij het
practicum,vooral omdat de docent als de dood was dat wij het lokaal in de vlammen
zouden doen opgaan. Aldus zetten wij de branders wat hoger waarbij-uiteraard per
ongeluk-af en toe een instructie papier in de fik ging.
Wat je zeker leerde was elkaar bijstaan. Zoals Willem in mijn klas die later scheikunde
ging studeren ,en de talen maar lastig vond..Bij repetities of welke schriftelijkeoverhoring
schoven -als de docent even niet oplette-een beknopte samenvatting van de goede
antwoorden toe. Je moest er uiteraard wat fouten in maken want anders viel het teveel
op,maar ook daar word je behendig in.
Ik moest hieraan denken toen ik in de krant las van een school waar fraude gepleegd
was bij de eindexamens. Op mijn oude school zaten we mijlen van elkaar(in de gymzaal
of de aula) dus spieken was er niet bij. Wel liet Willem op een zeer behendige wijze een
klein propje met de antwoorden van de scheikunde toets op mijn tafeltje vallen toen hij
een extra vel papier ging halen. Daar moest ik dan wel wat fouten in maken,anders viel
het teveel op.
Nu is er dus een leerlinge kennelijk betrapt of bij het corrigeren van haar examen tegen
de lamp gelopen. Helaas stond er niet bij wat er met het arme meisje gaat gebeuren.
Mag ze het overdoen en zo ja wanneer?Toch wel belangrijk als je een vervolgopleiding
zou willen doen je komt nergens zonder zo’n examen papiertje binnen. Dus nog een
jaartje studeren en dan netjes de officiële toets af:leggen?
Overigens heb ik veel plezier gehad van al die verplichte vakken. Als er een documentaire
op T.V. is waarbij (geleerde mannen)hun vakjargon gebruiken begrijp ik er altijd wel
iets van-al die termen komen moeiteloos boven. Plezierig omdat we steeds in een
technocratische maatschappij schijnen te gaan leven. Als dat zo is zal ik in ieder geval
enigszins snappen waar het over gaat en of ik mij daar misschien zorgen over moet
maken. Ondertussen heb ik wel, in technische termen woordenboek aangeschaft.
Handig als er wel iets opgezocht moet worden.
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haar opgevallen dat veel Nederlandse
mensen internationaal georiënteerd
zijn en een wereldse blik hebben. “De
mensen zijn sneller geneigd om op je
af te stappen om een praatje te maken”.
Ze wil graag beter Nederlands leren
praten. “De spreektaal is zo anders
dan het lezen en schrijven”, zegt ze.
Praten met andere bewoners, afspreken
voor een hapje of drankje vindt ze een
goede manier om de taal te leren. Ze is
ook blij met de activiteiten die worden
georganiseerd in de wijk, om lokale
en internationale bewoners dichter bij
elkaar te brengen. “Dit is goed voor je
netwerk en voor het opbouwen van een
sociaal leven”.

foto: Gemeente Den Haag

Buurtcafés in Bezuidenhout - Café Animo
de buurt, rond de jaren ‘30, is er een café
gevestigd in het pand.
“Klanten komen uit de hele wijk ook van
daar buiten. Leeftijden variëren van 25 tot
70” zegt Wilma. Ook komen er geregeld
Ierse bouwvakkers, die naar Nederland
zijn gekomen om hier te werken. Zij
kunnen een vertrouwd glas Guinness van
de tap krijgen. “Maar net zo lief drinken
ze Heineken”. En veel klanten zijn naaste
buurtbewoners die bijvoorbeeld een
blokje om maken -al dan niet met hun
hond- en even binnenkomen voor een glas
en een praatje, of om de krant te lezen aan
de stamtafel. Soms is het zelfs de hond
die zijn baasje meeneemt, want ook zij
komen maar wat graag binnen. Omdat zij
weten dat ze dan kunnen rekenen op een
hondenkoekje, die Wilma en Aad voor
de viervoeters van de klanten bewaren
achter de bar. Ook wordt er gedart. Drie
teams spelen hun thuiswedstrijden in café
Animo. Zij hebben de beschikking over
twee dartbanen.

foto: Wijkberaad Bezuidenhout

Staat Bezuidenhout dit ook te wachten? De komst van ondergrondse afvalcontainers. Wordt vervolgd.
advertentie

FysioFiT Floor Terstegge
praktijk voor fysiotherapie
gaat 1 juni 2011 verhuizen!!!

naar de Laan van Nieuw Oost Indië 189
(vlakbij de kruising Juliana van Stolberglaan)
Specialisaties o.a.
• COPD
• diabetes
• oncologie
• overgewicht
• zwangerschap
• schouderklachten
• knieklachten

070-3837138 / 06-50534704

Huis verkopen?

De nieuwe makelaar in Bezuidenhout

foto: Arnoud WIllemsen

Buurtwinkels hebben Bezuidenhout
door de jaren heen vaak verlaten
en vele . winkelhoekpanden zijn
getransformeerd tot woningen. Maar
Bezuidenhout kent nog vele buurtcafés.
Zij geven de wijk kleur en levendigheid.
Bezuidenhout Nieuws maakt de
komende edities een rondje langs deze
buurtcafés
Door Arnoud Willemsen
Deel 1: café Animo.

ARE MAKELAARS
De Eerensplein 8 Den Haag
+31 (0)70 30 40 141
www.aremakelaars.nl

Het is een regenachtige zondagmiddag.
Café Animo, aan de Willem van
Outhoornstraat, op de hoek met de
Pahudstraat, heeft de deur op een kier
staan. Toegankelijke popmuziek klinkt
zachtjes door de kroeg. Gastvrouw Wilma

en gastheer Aad ontvangen hun gasten
joviaal.
Café Animo straalt tijdloze gezelligheid
uit. Oude reclames van 7Up, Zippo en
Amstel sieren de muren, een antieke radio
en koffiemolen staan in de vensterbank
en geven de zaak een huiselijk karakter.
De toiletten zijn versierd met covers van
oude grammofoonplaten, en er hangt een
poster met de ludieke spreuk: “Coke, de
witte sloper”.
Wilma en Aad runnen het café samen,
zonder personeel. “Al 26 of 27 jaar”, zegt
Wilma. De naam ‘café Animo’ bestaat
zelfs al langer. Toen het echtpaar de zaak
overnam hebben zij de naam gehandhaafd.
De caféhistorie op deze plek gaat zelfs al
veel langer terug. Als sinds de bouw van

Trouw aanwezig in het café is verder de
poes Bengel. Zij ligt heerlijk te slapen,
geheel op haar gemak. Dankzij een oproep
in Weekkrant De Posthoorn waarin stond
dat men zocht naar een nieuw thuis voor
Bengel, vanuit het asiel kwam er een
nieuw thuis. Wilma en Aad gaven het
haar. “Bengel voelde zich direct thuis in
café Animo. Zij is een heel sociale kat en
houdt van de aandacht van mensen”.
Gekke dingen gebeuren er ook wel eens.
“We hebben wel eens klant gehad die
zijn kunstgebit altijd in zijn broekzak
deed”. Thuisgekomen kwam hij er achter
dat hij een deel van zijn gebit miste.
Een telefoontje naar Animo loste de
verdwijning op, het gebitsdeel lag onder
de bar! Het gebitsdeel is netjes bewaard
in een pot water in het café en weer bij
zijn eigenaar terecht gekomen.
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De Nieuwe Veenmolen: niks mysterieus

Straatnamenrubriek
Aan een kant van de Laan van
Nieuw Oost Indie ligt nog steeds
een stuk tropen:de straten zijn
vernoemd naar de GouverneurGeneraals van N.O.Indie”een
clubbemiddelde Hollandse Heren
die rond 1600 ,interesse hadden om
in die zeldzame en dure koloniale
waren te investeren, met winst
uiteraard.

Both, daartoe uitgenodigd door de
bewindhebbers van de V.O.C.Hij was
vier jaar in Indie werkzaam, waarbij
hij o.a een Huys(regeringscentrum)
in Djakarta oprichtte,contracten
sloot met de vorsten op de Molukke
n(specerijen),Spanjaarden verdreef
uit Tidore ,Portugezen uit Timor
J.P.Coen benoemde als hoofd op
Bantam.

Om de krachten en financiën te
bundelen stichten zij de Verenigde
Oost Indiesche Compagnie,een
vereniging die ruim twee eeuwen
de handel op Indie in handen had.
De eerste voorzitter daarvan(oftewel
Gouverneur Generaal) was Pieter

In 1614 reisde Pieter Both terug naar
het vaderland met vier schepen,die
gezamenlijk een waarde voeren van
4en een half miljoen(inkoop).
Helaas zou hij zijn vaderland niet
weerzien.Een geweldige storm
overviel de verankerde schepen en

slechts enkele opvarende werden
gered.

zoals zo veel molens in Zuid-Holland,
omgebouwd tot buitenkruier.
De molen is nog vrijwel geheel in
originele staat. Binnenin kan goed
bekeken worden hoe de ‘achtkant’,
het houten frame, is opgebouwd. Ook
het maalwerk is nog in tact. Hij kan
dan ook nog draaien, wat als de wind
gunstig is, vaak op vrijdagmorgen
gebeurt. Molenaar Bram Zonderop van
De Vlieger in Voorburg zet dan de zaak
in werking.

Een ronde heuveltop aan de
Zuidoostkust
van
Mauritius
is nog steeds Pieter Both berg
genaamd,naar de eerste Generaal
van N.O.Indie Veel, veel later, zo’n
driehonderd jaar werd hij geëerd
met een kleine kromme straat in
het Bezuidenhout, achter de Jan
van Riebeekstraat. In de twintiger
jaren besloten B&W van Den Haag
de Gouverneur Generaals van de
VOC hiermee in de toen nieuwe
wijk te gedenken.

‘Private dining’
Sinds de bouwwereld zich over
de molen heeft ontfermd is er een
restaurant voor privé lunches en diners
in gevestigd. Tweeëntwintig jaar
kookten Joop en Anneke van Oosten er
in de kleine keuken, nu doen John en
Linda van Zijl de exploitatie.

Maak van het Bezuidenhoutfestival ook dit jaar weer een succes
Prestenteer je organisatie of geef je op als vrijwilliger
Door de redactie
Vorig jaar presenteerden organisaties
en verenigingen zich kosteloos
tijdens het Bezuidenhout Festival.
Dit was zeer succesvol. Graag willen
wij u ook dit jaar weer benaderen
om hieraan mee te doen. Het festival
vindt plaats op zaterdag 8 oktober
van 11.00 tot 17. 00 uur.
Zonder uw hulp geen festival
Veel handen zijn er nodig om het
festival weer tot een succes te
maken. Naast praktische regelzaken
hebben we ook mensen nodig die
hapjes willen maken, workshops
willen geven, muziek willen maken
of hierover willen meedenken. Een
festival voor de wijk van de wijk. Een
unieke kans om samen iets voor de
wijk te betekenen. Alles is mogelijk,
dus meld je voor eind augustus aan.
De organisatie is in handen van:
de Christus Triumfatorkerk, het
Wijkberaad Bezuidenhout en de
Stichting Boog
Aanmelden kan bij Petra Speijers
middels spepe@boog.nl of op 0703121259.
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Stijl & Traditie Uitvaartzorg
J.S. van der Meer
Aandacht, tijd en betrokkenheid.
Zelfstandig uitvaartverzorger aan De Eerensplein 31
2593 NB in Bezuidenhout, 070-7070007
www.stijlentraditie.nl
Ook voor bijzondere
rouwvoertuigen: Daimler,
Citroën DS, Traction en CX.
Graag nodig ik u uit voor een
vrijblijvend en oriënterend
gesprek,
Johan van der Meer

foto: Adriaan Pels

De wildste geruchten deden jarenlang
de ronde over wat er zich in de
molen bij de driesprong IJsclubweg,
Boekweitkamp, Carel Reinierszkade
zou afspelen. Welgestelde mannen,
gezien de dure auto’s op de
parkeerplaats, zouden er ontvangen
worden door dames van plezier. De
‘schavuit van Oranje’ zou een van de
geregelde bezoekers zijn.
De werkelijkheid is echter heel wat
minder opwindend. Er is al ruim
een halve eeuw, een (semi)besloten,
restaurant voor gezelschappen in
gevestigd. John en Linda van Zijl
zwaaien er sinds zes jaar de scepter.
Door Adriaan Pels
De oorspronkelijke molen op deze plaats
dateerde van 1446. Toen die niet langer
de Veenpolder kon bemalen, besloot
het polderbestuur in 1625 de huidige
Nieuwe Veenmolen te bouwen. Nadat
deze voor polderbemaling overbodig
was geworden, werd hij 1953 door
leden van het Nederlands Instituut van

Aannemers Grootbedrijf aangekocht
en gerestaureerd. De huidige eigenaar
is de stichting De Nieuwe Veenmolen,
waar niet louter aannemers lid van
zijn, maar ook andere bedrijven die iets
met de bouwwereld van doen hebben,
zoals onder meer architectenbureaus,
projectontwikkelaars en allerhande
onderaannemers. De stichting zorgt
voor het onderhoud, waar vast zo’n €
25.000 per jaar mee gemoeid is. Op het
ogenblik is een ingrijpende restauratie
van kap en dak aan de orde.
Nog intact
De Nieuwe Veenmolen is een
achtkantige watermolen met een
doorsnede van 10m en een hoogte van
14m; de wieken zijn 25m lang. Het is
een zogeheten bovenkruier: alleen de
kap met het wiekenkruis kan draaien
om de wieken op de wind te zetten. Hij
kon, afhankelijk van de windkracht, 25
tot 60 m3 water per minuut verplaatsen.
Aanvankelijk was het een zogeheten
binnenkruier, waarbij de molenaar
binnen, bovenin de kap, de molenkap
in de gewenste positie zet. Later is hij,

In het begin waren het in hoofdzaak
bouwbedrijven die van de accommodatie
gebruik maakten – vandaar de dure
auto’s – maar in de loop van de tijd
veranderende het besloten karakter.
Iedereen kan de molen reserveren,
maar de regel is nog steeds slechts één
gezelschap (minimaal 8, maximaal 40
personen) per lunch of diner. Men is
dus altijd gegarandeerd van volledige
privacy. De menu’s (het hele gezelschap
hetzelfde) die John en Linda serveren
zijn ‘mediterraan’ van opzet, dat wil
zeggen geïnspireerd op de keukens van
landen in het Middellandse Zeegebied.
Maar ze staan ook open voor culinaire
suggesties en speciale wensen.
In Mariahoeve
De Nieuwe Veenmolen staat precies
op de grens van Mariahoeve en het
Bezuidenhout en officieel op grond
van Mariahoeve. Toch zullen veel
Bezuidenhouters het monument als
‘onze molen’ beschouwen. We mogen
daarom de aannemers wel dankbaar
zijn; zonder een gulle geldschieter is
het in stand houden van een dergelijk
monument niet mogelijk.
Contactgegevens
Adres: IJsclubweg 111, 2593 HH Den
Haag, telefoon: 070 38 59 683; fax: 070 38
19 590; e-mail: info@nieuweveenmolen.nl;
website: www.nieuweveenmolen.nl. Men
heeft overigens ook mogelijkheden voor het
verzorgen van diners en lunches thuis, op
kantoor of andere locaties.

