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UW SPECIALIST IN MAATWERK TRAPLOPERS
De traploper heeft een comeback gemaakt. Bij ons vindt u moderne, landelijke, elegante, stoere of kleurrijke lopers! In vlakgeweven wol,
veloursachtige kwaliteiten of sisal, alles is mogelijk. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden. Traplopers geven uw trap een warme, sfeervolle en luxe uitstraling. Ook de traproeden zijn er in vele soorten en maten. Het leggen van een traploper is inmiddels een ouderwetse ambacht
geworden. Het maken gebeurt nog op de klassieke wijze; de traploper wordt handmatig ingenaaid aan onze werkplaats. Vervolgens wordt de
loper thuis op uw trap vastgezet met roeden. Dit vergt veel geduld en precisie, met de vakkennis van Deco Home Briedé wordt uw trap een
kunstwerk. Kom langs in onze winkel en laat u inspireren.

Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat) 2593 BW Den Haag
Tel.: 070 - 383 82 75, Fax.: 070 - 381 46 37, www.decohomebriede.nl

TURKS RESTAURANT

Een gezellig familierestaurant
sinds 1980, het adres voor de rijke
Turkse keuken en gastvrijheid.
Theresiastraat 208 - 2593 AV Den Haag
(070) 385 22 87 - info.denhaag@harput.nl
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Getuige bombardement: ‘Als het maar geen pijn doet’
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Adverteren in Bezuidenhout Nieuws tegen scherpe prijzen.

Binnenpagina

U wilt ook graag adverteren in Bezuidenhout Nieuws, maar u heeft nog
geen advertentie? De redactie helpt
graag met het schrijven van een pakkende tekst en een passende vormgeving tegen een schappelijke prijs.
Meer weten? Neem contact op met
bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Historische wandeling langs ‘schuldige’ plekken
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Tarieven Bezuidenhout Nieuws

Adres
Johannes Camphuijsstraat 25
2593 CH Den Haag
bezuidenhoutnieuws@gmail.com
Niets uit deze uitgave mag zonder
toestemming van de redactie worden
overgenomen.

Documentaire toont hectiek na bombardement
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Voorpagina: Bezuidenhout tijdens het
bombardement gezien vanaf Voorburg
(Foto: Haags Gemeentearchief)

‘Als het over de oorlog gaat, zijn kinderen stil’
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Bovenstaande tarieven gelden bij 1 x plaatsen. Bij opdrachten voor 3 of 5 x plaatsen
profiteert u van aantrekkelijke kortingen. Zie voor een volledig tarievenoverzicht
www.bezuidenhout.nl (linkerkolom onder de knop Wijkkrant).
Opmaak van uw advertentie is ook mogelijk. De kosten hiervoor zijn € 12,50 per kwartier.
Alle bovengenoemde tarieven zijn exclusief 21 % btw.
Neem de proef op de som en adverteer in Bezuidenhout Nieuws.
Meer informatie Harold Thijssen: 06 – 54 72 56 38 of har100@zonnet.nl
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HET OPEN VENSTER
DYSLEXIE-SCHOOL
VOOR KINDEREN
MET GROTE DROMEN
Anita van Schie
Tarwekamp 3 - 2592 XG Den Haag - Telefoon 070 33 50 959
www.hovdenhaag.nl - avschie@hovdenhaag.nl

Uw specialist op het gebied van
administratie en belastingadvies.
Gespecialiseerd in zzp’ers,
eenmanszaken en vof’s.
Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN Den Haag
070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

www.wolvenhoff.nl
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70 jaar geleden: bommen op Bezuidenhout
Op 3 maart is het 70 jaar geleden dat 56
vliegtuigen 67.000 kilo aan brisantbommen op Bezuidenhout wierpen. De gevolgen waren catastrofaal: ruim 520 doden,
12.000 daklozen, 3.300 huizen verwoest.
De grootste ramp die Den Haag ooit heeft
getroffen. Bijna een mensenleven geleden
veroorzaakt door een vergissing van geallieerde vrienden.
Stichting 3 maart ’45 wil dit jaar de herdenking niet ongemerkt voorbij laten
gaan en organiseert naast de officiële herdenking tal van activiteiten. Denk aan lessen voor de basisscholieren in de
bibliotheek in de Theresiastraat waar ook
een kleine tentoonstelling is; een film over
Bezuidenhout van voor, tijdens en na het

bombardement; en een historische wandeling die langs plekken in Bezuidenhout
voert die verbonden zijn met de oorlog en
in het bijzonder met het bombardement.
‘Met dit extra hopen we deze ramp niet te

vergeten en het verhaal te kunnen blijven
doorvertellen aan de nieuwe generatie in
de wijk,’ aldus Lia van den Broek van de
stichting.

Herdenking op zondag 1 maart
De officiële herdenking van het bombardement op Bezuidenhout vindt dit jaar
plaats op zondag 1 maart. Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur: herdenkingsdienst in de Christus Triumfatorkerk
12.00 uur: bloemenhulde bij het monument
Juliana van Stolberg aan de Koningin Marialaan
12.45 uur: herdenkingsconcert in het Koninklijk Conservatorium.
Meer verhalen, foto's en feiten over het bombardement, de wijk en de stichting
vindt u op www.bezuidenhout.nl en www.bb45.nl.

‘Als het over de oorlog gaat, zijn kinderen stil’
In samenwerking met het Haagse Gemeentearchief heeft de Bibliotheek Haagse Hout een lespakket samengesteld voor schoolkinderen van groep 7 en 8. Ieder jaar houdt de bibliotheek wel een mini-tententoonstelling over
het vergissingsbombardement, maar 2008 was de laatste keer dat er ook werd lesgegeven over het onderwerp.

‘De bibliotheek organiseert veel lessen aan
kinderen over lezen of allerlei leuke (voorlees)activiteiten. Kinderen vertellen en
laten ontdekken over wat er in deze wijk
op het einde van de oorlog gebeurde, is
heel iets anders, maar wel heel special. Het
is nu zeventig jaar geleden en er zijn nog
ooggetuigen, dus reden temeer om hier
dit jaar extra aandacht aan te geven’, zegt
bibliotheekmedewerkster Fenny Staverman. ‘Kinderen willen nog wel eens druk
zijn tijdens de lessen, maar als het over de
oorlog gaat dan is het stil en willen ze er
meer van weten. Ze vinden het altijd erg
interessant’, vult Eline Zantvoort van het
Haags Gemeentearchief aan.
Als je vriendje er niet meer is
Zes groepen schoolkinderen van in totaal
vijf basisscholen uit Bezuidenhout en Mariahoeve krijgen begin februari een voorbereidingsles in de klas. Zantvoort legt het
programma uit: ‘Aan de hand van foto’s
van de wijk van voor, tijdens en na de oorlog zullen de kinderen ervaren welke
schade er is aangebracht. Aan de hand van
een schadekaart van de wijk kunnen de
kinderen bekijken of ook hun huis is ge-

bombardeerd. Zo worden ze gestimuleerd
na te denken over wat het met je doet als
je je huis kwijt bent, je spullen weg zijn en
vriendjes of bekenden er ineens niet meer
zijn. Vervolgens zullen zij vragen gaan
voorbereiden die zij later kunnen stellen
aan iemand die het bombardement ook
echt heeft meegemaakt.’
Op 17, 18 of 19 februari gaan de groepen op
bezoek bij de bibliotheek. ‘We zullen de
kinderen ontvangen op de tribune tussen
de boeken. Verschillende ooggetuigen zullen op die dagen hun verhaal vertellen. Ze

Leerlingen van de Liduina basisschool zitten klaar
voor de les in de bieb. (Foto: Ariane Gordijn)

zijn allemaal in de 80 en hebben het nog
bewust meegemaakt. Ze vinden het erg
belangrijk om het verhaal te blijven vertellen. Zeker in deze tijd waarin we ons niet
meer voor kunnen stellen dat zoiets kan
gebeuren. Juist daarom is het van belang
om de kinderen te vertellen wat er is gebeurd en welke gevolgen dat heeft gehad’,
meent Staverman.
Door Mark Hoogland
5

Bakkerij Hans & Frans Hessing
De bakkers van de Haagsche Kakkers
Theresiastraat 131
(070) 383 50 19

Elke nacht bakken wij voor u vers
● Speltbrood
● Speciaal Desembrood
● Koolhydraat-armbrood
● En natuurlijk lekker Biologisch brood

Maakt u al gebruik van de
Burenhulpcentrale?
Bel 070-2629999 of kijk op
www.burenhulpcentrale.nl
Iedereen kan wel eens een helpende hand
gebruiken…een buur die een boodschap
meeneemt als u ziek bent, iemand die de
hond uitlaat of een vuilnisbak buiten zet of
helpt met een klein klusje in huis of tuin.
Als vrienden of familie even niet kunnen helpen,
is er de burenhulpcentrale. In de Haagse Hout staan
via de burenhulpcentrale buren uit uw wijk voor
u klaar die u graag willen helpen.
De burenhulpcentrale is een slimme telefooncentrale
die buren bij elkaar brengt als er iets nodig is.
Burenhulp is voor alle leeftijden en gratis.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
de coördinator van BHC Haagse Hout Lies Bouts:
dinsdag, donderdag en
woensdagochtend
tel. 347 00 41 of via
l.bouts@xtra.nl
Marcel by Middeldorp en
Fixet steunen het initiatief
met korting op vertoon
van het pasje.

ASAPKlus.nl
RENOVATIE & ONDERHOUD

Usselincxstraat 8 - 2593 VL Den Haag
info@asapklus.nl - Tel. 06 - 188 142 44
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Nieuwe documentaire

Realistisch beeld van hectiek na bombardement
Zeventig jaar na het bombardement op Bezuidenhout vertellen overlevenden in een nieuwe documentaire wat
ze meemaakten op 3 maart 1945. De film vertelt wat er precies gebeurde op die zaterdagochtend en welke
gevolgen dat had voor de wijk. Op 25 februari is de première in het Wijk- en Dienstencentrum Bezuidenhout.

In de Amalia van Solmsstraat (ter hoogte van de
nummers 109 en lager)
wordt op 14 maart 1945
huisraad op straat gezet
om te voorkomen dat
die door brand verloren
gaat.
(Foto: Haags Gemeentearchief/Stichting
3 maart ’45)

Amateur-cineast Jan Heijdra hoefde niet
lang na te denken toen de Stichting
3 maart ’45 bij hem op de stoep stond met
de vraag of de Haagse Amateur Filmclub
(HAF) een film wilde maken over het bombardement op Bezuidenhout. Als jongen
van zeven was hij getuige van het bombardement, vanuit het Laakkwartier. ‘Die zaterdagochtend speelde ik buiten. We
zagen in de verte dat de lucht zwart werd.
Tegen de middag kwam er een hele
stroom mensen uit Bezuidenhout met kinderwagens en handkarren met huisraad,
op weg naar familie in Rijswijk of Wateringen.’
Getuigen aan het woord
Met drie auto’s van zijn transportbedrijf
hielp zijn vader mee met puinruimen en
als kind kwam Jan Heijdra vaak langs de
verwoeste wijk. De kans om nu een film
over het bombardement en de nasleep te
maken greep de gepensioneerde aannemer dus met beide handen aan.
Zijn filmclubgenoot Joop Keus ging op onderzoek uit en schreef het scenario. Van de
opdrachtgevers kregen de twee de vrije

hand voor de opzet van de film. Tot het
begin van de wederopbouw vertellen ze
over het bombardement en de gevolgen.
Speculaties over de oorzaak van het vergissingsbombardement laten ze achterwege. In het laatste deel van de film
komen Bezuidenhouters aan het woord
die op 3 maart het bombardement aan
den lijve ondervonden.
Poem van Ravenswaay bijvoorbeeld. Zijn
vader had een huisartspraktijk op de hoek
van de Laan van Nieuw Oost-Indië en de
Juliana van Stolberglaan. In de film vertelt
hij dat er die zaterdagochtend bij hen een
meisje op de stoep stond dat helemaal
onder het bloed zat. Ze kreeg een plaatsje
onder de trap, waar de familie schuilde tot
ze besloten te vluchten. De volgende dag
bleek het huis er niet meer te staan.
Realistisch maar niet te heftig
Dat is maar een van de verhalen uit de
film, waarvoor de makers meerdere overlevenden spraken. Met archiefbeelden hebben de makers een zo realistisch mogelijk
beeld proberen te geven van de hectiek
van een bombardement, al hoeven de kij-

kers niet te vrezen voor al te heftige beelden. ‘Er zijn mensen die de eerste maandag van de maand al helemaal van streek
zijn door de sirenes’, zegt Heijdra. ‘Zij raken
dat nooit kwijt. Wij willen de mensen ook
niet op stang jagen. Ik verwacht niet dat
mensen gillend de zaal uit lopen.’
Dat wil niet zeggen dat de film de kijkers
onberoerd zal laten, voegt Heijdra eraan
toe. ‘Iemand die toen middenin de vlammen heeft gestaan, zal wel zwaar geëmotioneerd kunnen worden.’
De documentaire gemaakt door de
Haagse Amateur Filmclub is op 25 februari
voor het eerst te zien in het Wijk- en Dienstencentrum Bezuidenhout, Johannes
Camphuijsstraat 25. Verdere vertoningen
zijn in de Openbare Bibliotheek aan de
Theresiastraat op 2 maart (18.30 uur),
3 maart (13.30 uur) en 5 maart (10.00 uur).
Door John Hermse
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Haaglanden Huisdieren Crematorium
(Advertentie)

Geachte dierenvriend,
Sinds 1935 verzorgen wij de begrafenissen van
huisdieren.Later werd het mogelijk om huisdieren te
cremeren; ook in Den Haag.

Het crematorium is op werkdagen geopend van 9.00 uur
tot 21.00 uur. Zaterdag, zondag en op feestdagen van
14.00 uur tot 18.00 uur. Buiten deze tijden op afspraak.

Ons crematorium onderscheidt zich door een huiselijke
sfeer. Door onze ruime openingstijden zijn wij in staat een
goede service te verlenen.

De as wordt door ons regelmatig over zee verstrooid.
Bij individuele crematie kunt u de bestemming van de as
zelf bepalen. U kunt de as een vaste plek geven in een
door u gekozen urn, of de as zelf verstrooien.
U krijgt de as dan mee in een asbus.

Met uw persoonlijke wensen houden wij rekening en bieden
u de gelegenheid om op een waardige manier afscheid te
nemen van uw huisdier.
Indien u niet in staat bent uw huisdier zelf te brengen,
kunnen wij voor vervoer zorgen, zowel bij u thuis als
vanaf de dierenarts.

Voor informatie:
Adres: Orionstraat 8 - 2516 AS Den Haag (Binckhorst)
Voor afspraken en informatie zijn wij 24 uur per
dag telefonisch bereikbaar op: (070) 382 55 00
www.haaglandencrematorium.nl

TOKO SI-PENTJE

Traditionele Indonesische keuken

Traditional Indonesia

070 381 61 90

Merkusstraat 196 - 2593 TR Den Haag
www.tokosi-pentje.nl - tokosi-pentje@hotmail.com

Edith Pedicure
dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur en dinsdagavond
Wijkcentrum, Johannes Camphuijsstraat 25
Voor afspraak bellen op (070) 3477297
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Historische wandeling langs ‘schuldige’ plekken
Met het vergissingsbombardement van 3 maart 1945 is een groot deel van de grandeur
van Bezuidenhout verdwenen. Speciaal voor de 70-jarige herdenking van deze ramp is
met wijkbewoners een wandelroute ontwikkeld. Deze werd op 13 februari geopend door
stadsdeelwethouder Ingrid van Engelshoven, samen met scholieren van de Liduina
Basisschool, de Nutsschool Bezuidenhout en het Zandvlietcollege.
Het beeld van Juliana van Stolberg,
hier nog op het
Louise de Colignyplein, bleef overeind
na het bombardement. (Foto: Haags
Gemeentearchief/
Stichting
3 maart ’45)

De 5 kilometer lange wandelroute Bombardement Bezuidenhout ’45 leidt langs
dertien locaties in Bezuidenhout. Daar
laten foto-informatieborden de situatie
voor en na het bombardement zien. Elk
bord bevat ook een ooggetuigenverslag en
een streepjescode. Deze QR-code geeft via
de mobiele telefoon toegang tot een speciale website www.bb45.nl met uitgebreidere verhalen en filmpjes, bijvoorbeeld
van een opstijgende V2-raket. Met de speciale kids tour kunnen kinderen vragen beantwoorden als hoe lang is een V2-raket?
Wie de route uitloopt, weet niet alleen
veel over de gevolgen van het bombardement voor de wijk. Volgens wijkbewoner
Alexander Bary, een van de betrokkenen, is
ook veel over de geschiedenis van Bezuidenhout beschreven. ‘We gaan terug tot
1750, toen de eerste woonhuizen in Bezuidenhout werden gebouwd.’ ‘Maar het
bombardement is het middelpunt’, valt
collega Pepijn van der Vliet hem bij. ‘Ik
denk dat 90 procent daarover gaat. Dat
was tenslotte het keerpunt voor Bezuidenhout.’
Bary en Van der Vliet maken, samen met
Ilonka Novak en Fred Nijenhuis, deel uit
van de Werkgroep Sophiepark. Anderhalf
jaar geleden kregen ze via Lia van den
Broek van de Stichting 3 maart ’45, verantwoordelijk voor de jaarlijkse herdenking,
de vraag een wandeling voor de wijk te
ontwikkelen. ‘We kregen al direct behoorlijk wat steun. De gemeente regelde het

maken en het plaatsen van de borden, van
Staatsbosbeheer mochten we in het
Haagse Bos borden neerzetten, Fonds 1818
financierde de website en het Haags Gemeentearchief heeft al onze verhalen gecontroleerd op historische correctheid en
heeft de foto’s ter beschikking gesteld.
Zonder die steun had het niet gekund.’
‘Alles klopt’
‘We wilden graag dat alles klopt’, zegt Van
der Vliet vastberaden. ‘Als er in het archief
bij een foto stond dat het om huisnummer
19 ging, wilden we dat wel zeker weten.’
Bary: ‘Dan vergeleken we de foto met het
daadwerkelijk ontwerp van de kozijnen of
checkten we een mogelijke afwijking in de
gevels. Zo zijn we bijvoorbeeld ook in ooggetuigenverslagen onduidelijkheden tegengekomen. We nodigen dan ook
iedereen uit, om waar mogelijk onze informatie op de website verder aan te scherpen en aan te vullen. We zien het als een
project voor en door alle geïnteresseerden
in het bombardement en Bezuidenhout.’
De wandelroute is speciaal ontwikkeld in
het kader van de 70-jarige herdenking van
het bombardement, maar heeft een blijvend karakter. Bary: ‘Het zou fantastisch
zijn als mensen bij de VVV vragen naar
een interessante wandeling in Den Haag
en dan onze historische route door Bezuidenhout aangereikt krijgen, want er is ook
een wandelkaart van gemaakt.’

Andere bijzondere
wijkwandelingen
Een wandeling met aansluitend een
theatervoorstelling. Dat organiseren
het Diamant Theater en All Things
Nice in het kader van het bombardement op de wijk. De wandelingen zijn
op zondag 22 februari, en 8 en 15
maart. Ze gaan door het Haagse Bos
en de wijk met een gids en ooggetuigen van het bombardement en eindigen in het Diamant Theater met
theatervoorstellingen.
Op 22 februari zijn dat een presentatie
van Geheim Vogeldagboek 1940-1945,
liederen van Koos Speenhoff en ballet
van Het Dansatelier Den Haag.
Op 8 en 15 maart is er een concertvertelling rond het thema kleine vergissingen met grote gevolgen, met onder
andere de ervaringen van acteur Bram
van der Vlugt tijdens het bombardement.
Kijk voor meer informatie:
www.diamanttheater.nl en
www.allthingsnice.nl
Tijdreizen door het Haagse Bos. Boswachter Jenny van Leeuwen laat zien
dat de geschiedenis, zoals de antitankgracht en de bunkers van de Atlantikwall, nog goed zichtbaar is in het bos.
Het bos vertelt in die zin haar reis
door de tijd. En die kunt u meemaken
op 22 maart. Opgeven kan via excursieshaaglanden@staatsbosbeheer.nl.
Kijk voor meer informatie:
www.bezuidenhout.nl
Het Gilde Den Haag heeft vanaf april
de stadswandeling Bezuidenhout,
heden en verleden in de aanbieding.
De wandeling onder leiding van een
gids duurt anderhalf uur en start bij
het Centraal Station, loopt via enkele
locaties op de route van Bombardement Bezuidenhout ’45 en eindigt bij
de bibliotheek in de Theresiastraat. De
wandeling is ontwikkeld in samenwerking met de Stichting 3 maart ’45.
Kijk voor meer informatie: www.gildedenhaag.nl

Door Patrick Regan
9

GROENEWEG

sigarenspeciaalzaak - staatsloten - lotto/toto

Lunchroom & Catering
Theresiastraat 142 - Den Haag - 070 385 82 61
www.nieuwengelhard.nl

Iedere dag een compleet ontbijt
incl. verse jus en koffie voor € 6,95.

TA B A C &G I F T S

Juliana van Stolberglaan 284 - 2595 CP Den Haag tel: 070-3855202
geopend: dinsdag t/m vrijdag van 7.00 – 17.30 uur zaterdag van 8.00 – 17.00 uur

U kunt bij ons ook uw verjaardag of baby shower
vieren met een kop koffie met gebak of een high tea.
Wij hebben een heerlijke lunch kaart met o.a. onze
huisgemaakte hamburger, huisgemaakte filet
americain en tonijnsalade.
Wij bezorgen al uw broodjes
♥ 15 smaken verse thee
♥ Gratis WiFi
♥ Elke dag diverse nieuwe kranten en leesbladen
♥ Ook zondag geopend
Lekker koffie drinken met een gebakje.
O.a. appeltaart, kwarktaart, carrottaart, cheesecake,
chocolade truffel of chipolatataart.

Schoonheidssalon Nollie Kleijheeg
BDR Behandeling

Beauty - Defect - Repair methode

W

U
NIE

De methode die het mogelijk maakt om de
huidstructuur en de huidconditie echt te
verbeteren.

voor

na

Voor aanbiedingen zie de website!

voor

na

Paulinastraat 88 - 2595 GK Den Haag
070 385 41 71 - 06 236 595 31 - www.salonnolliekleijheeg.nl

Het verhaal van wijn
Wij-N-Wereld BV is een echt Bezuidenhouts bedrijf dat al 10 jaar
de meest bijzondere wijnen koopt bij kleine onafhankelijke Europese
wijnboeren. Historicus en importeur Ingo Wewer luistert graag
feesten, partijen en verjaardagen op met wijnproeverijen en met
prachtige verhalen over wijn en wijnboeren.
Interesse? Bel 0648073217 of mail: info@wijnwereld.net
Wilt u gratis proeven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.
Aanbieding: proefdoos ambachtelijke wijn (6), van
€ 57,50 voor € 45,00 (Oostenrijk, Spanje, Italië,
Duitsland, Frankrijk).
Ingo Wewer

AUTO SERVICE MULDERS

KIOSK

Kwaliteit
wint
altijd!

PLAATWERK – SPUITWERK – EXPERTISE – LASWERK
BANDEN – A.P.K – BEURTEN

Wij verkopen
de beste
kwaliteit
bloemen!
Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Van Alphenstraat 60a
2274 NC Voorburg
070 383 42 62 - 06 547 412 60

Arie’s Tweewieler Service
reparatie van alle merken rijwielen
Johannes Camphuijsstraat 215 - 2593 CM Den Haag
06 295 557 45

www.ariestweewielerservice.nl
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Gerrit de Kwaasteniet, getuige van het bombardement

‘Als het maar geen pijn doet’
Gerrit de Kwaasteniet is 15 als hij de bommen op Bezuidenhout ziet vallen. Het huis waar hij met zijn ouders en
broer woont blijft ternauwernood gespaard, maar bommen en brand zijn in deze tijd niet de enige gevaren.

De zon schijnt vrolijk op de ochtend van
zaterdag 3 maart 1945. Gerrit de Kwaasteniet staat op het balkon van zijn slaapkamer aan de Jacob Mosselstraat 16. Vanuit
het westen ziet hij in een V-formatie
meerdere vliegtuigen aankomen. Het geluid dat ze maken klinkt zwaarder dan anders. De vliegtuigen vliegen ook veel lager
dan die die ’s nachts wel eens overkomen
op weg naar het oosten. Al snel merkt hij
dat de eerste formatie gevolgd wordt door
een tweede en een derde. En dan gaan bij
de eerste formatie de kleppen open en
laten de vliegtuigen gelijktijdig hun bommen vallen. ‘Als het maar geen pijn doet’, is
zijn eerste reactie als hij de dodelijke ‘eitjes’ ziet. ‘WEGWEZEN!’, waarschuwt hij
zijn ouders en vier jaar jongere broertje.
Met hond Cito voorop vlucht het gezin
richting Schenkkade. Op de achtergrond
zware bominslagen. Bij elke dreun wendt
Cito de kop, zijn bek wijd open, de lippen
opgetrokken. De Louise Henriëtte-, de Albertine- en de Agnesstraat zijn dan al vrijwel in één klap weggevaagd. Op de
Schenkkade aangekomen is de keuze:
linksaf, naar het viaduct over de Laan van
Nieuw Oost-Indië, of rechtsaf, naar het viaduct aan het eind van de Adelheidstraat.
Het wordt linksaf omdat Cito die kant op
loopt; weg van het geluid. ‘Dat was ons
geluk, want kort daarop werd het eind van
de Adelheidstraat getroffen door een serie
bommen.’
Puinhopen
’s Middags keert Gerrit De Kwaasteniet
met zijn vader terug naar de Jacob Mosselstraat, via de Adelheidstraat. ‘Kijk maar
niet naar beneden’, probeert zijn vader
hem te beschermen tegen de aanblik van
menselijke resten. ‘Maar wat wil je als je je
langs bomtrechters een weg moet banen?’
In de Jacob Mosselstraat blijken de huizen
nog intact. De hitte afkomstig van de
brandende huizen aan de tegenoverliggende Adelheidstraat, vormt echter, ook
door de westenwind, een bedreiging. ‘Als
een pand van vier verdiepingen in brand

staat, dan lijkt het wel of de Hoogovens in
werking zijn.’ Omdat de straat verder verlaten is, besluiten vader en zoon om bij
alle huizen waar de ramen kapot zijn, de
vitrage en de gordijnen weg te halen. ‘Ik
denk dat daardoor de Jacob Mosselstraat
bewaard is gebleven.’
Een ‘goede’ NSB’er
Het gezin De Kwaasteniet is in januari
1943 in de Jacob Mosselstraat komen
wonen. Geëvacueerd uit de Vogelwijk door
de Duitsers vanwege de bouw van de Atlantikwall, de verdedigingslinie tegen een
invasie van de geallieerden. Gerrit (1929) is
de middelste van drie broers. De oudste,
Nico (1923), zit sinds het begin van de oorlog ondergedoken in het Westland om te
ontkomen aan tewerkstelling in Duitsland.
Op 21 november 1944, als de Duitsers een
razzia in Bezuidenhout houden, is Nico
echter thuis. Hij kan zich verstoppen in de
ruimte boven de schuifdeuren tussen de
voor- en achterkamer. De jongste broer
Herman (1934) ligt ondertussen zogenaamd met diphteritis in bed, bovenop het
luik dat toegang geeft tot de schuilplaats
van Nico. Uiteindelijk komen de Duitsers
niet binnen, omdat ze menen dat een
radio die buiten op de omheining is gezet
door een vorige groep Duitsers, betekent
dat nummer 16 al is doorzocht. Maar daar-

Gerrit de Kwaasteniet op het balkon van de Jacob
Mosselstraat 16. (Foto: Fred Geelen)

mee is het gevaar nog niet geweken, want
twee deuren verder woont een NSB’er.
‘Een ‘goede’ NSB’er, volgens mijn vader.
Maar waar ligt de grens tussen goed en
slecht? Tot hoe ver gaat zijn goedheid? Zou
hij mijn broer kunnen verraden? Je bent
voortdurend waakzaam.’
Een zelfde gevoel van onzekerheid bekruipt hem in december 1944 op de Laan
van Nieuw Oost-Indië. Daar hebben de
Duitsers net drie huizen opgeblazen. In
het donker ziet hij, twee aan twee, twaalf
mensen in vreemde houdingen liggen.
Geëxecuteerd door de Duitsers. ‘Foute
boel, maar moet ik nu hard weglopen of
zachtjes wegsluipen? Hoe val ik het minst
op?’
‘Ik heb inderdaad geen normale gebeurtenissen meegemaakt en afschuwelijke dingen gezien. Het rare is dat je snel over de
eerste schrik heen raakt. Het volgende moment zit je weer op je fiets met massieve
rubberbanden op zoek naar voedsel of
hout voor de majokachel. Puur omdat je
wilt overleven.’
Door Fred Geelen
11
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Meld Graffiti
Ongewenste graffiti ontsiert uw huis

U hoeft het alleen maar te melden.

Kijk op de website voor de voorwaarden
of neem contact op met Meldpunt
Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl
of 14 070.

Hoe eerder u het meldt, hoe kleiner de

Buitengewoon schoon!

kans dat er meer graffiti bij komt!

Samen maken we van onze stad een
aangename, veilige en schone plek om
in te wonen, werken en leven.

en de straat ziet er rommelig uit.
De gemeente laat het gratis verwijderen.

www.denhaag.nl/graffiti
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Toekkiijken en niets doen hoort niet bij De
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Meer weten? Gerard Verspuij | De Volharding | 06 26136871 | g.verspuij@eerenvolharding.nl
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Bezuidenhout, een stedenbouwkundige ‘ramp’
Het bombardement van 3 maart 1945
heeft het uiterlijk van Bezuidenhout
voorgoed gewijzigd. Stedenbouwkundig
gezien veranderde de wijk van een eenheid in een stilistisch allegaartje.
Wij Bezuidenhouters wonen in een stedenbouwkundige chaos. Huizen van meer
dan honderd jaar oud naast nieuwe retro
wolkenkrabbers; woonblokken naast kantoorkolossen; smalle straten naast brede
wegen; intieme pleintjes naast gewone
kruispunten; en dat alles in een stilistisch
allegaartje waar geen stedenbouwkundig
touw aan vast te knopen is. In tegenstelling tot de Vogelwijk, Archipelbuurt, Schilderswijk en Morgenstond, om maar eens
een paar Haagse wijken te noemen, heeft
Bezuidenhout geen visuele samenhang en
geen architectonisch-stedenbouwkundige
identiteit. Of die moet juist schuilen in het
gebrek daaraan.
En dat terwijl het voor Bezuidenhout zo
mooi begon.
Uitbreidingsplan Berlage
Rond 1900 groeide de Nederlandse bevolking sterk. Velen van hen trokken naar de
stad. Van de grote steden groeide Den
Haag sneller dan Amsterdam en Rotterdam, onder meer omdat in regeringsstad
Den Haag het ambtenarenapparaat rap in
omvang toenam. Om die mensen te kunnen huisvesten, werden ambitieuze uitbreidingsplannen gemaakt. Den Haag
gunde die opdracht aan de beroemde
bouwmeester Hendrik Petrus Berlage, die
met zijn plan voor Amsterdam-Zuid al had
bewezen een samenhangend uitbreidingsplan te kunnen tekenen.
Samenhangend betekende voor Berlage
dat de gebouwde omgeving van architectonisch detail tot stratenplan een eenheid
moest vormen. Een belangrijke inspiratiebron waren steden gebouwd volgens de
principes van de Barok: schilderachtig en
monumentaal; het praktische naast het
schone; een stratenpatroon met sterren,
waaiers en vorken; en veel bomen.
Berlage ontwierp een uitbreidingsplan
voor heel Den Haag, maar dat werd slechts
gedeeltelijk gerealiseerd: voor het Zuiderpark (het park zelf), de Laakhaven én Bezuidenhout.
Mocht er in Den Haag daadwerkelijk een

standsverschil bestaan tussen wijken op
het zand en wijken op het veen, dan was
Bezuidenhout de eerste ‘nette’ buurt op
veen. De woningen waren er ooit zelfs
duurder dan in de Archipelbuurt en het
Statenkwartier, omdat er voor een goede
fundering geheid moest worden en de woningen aantrekkelijk dicht bij het centrum
van de stad lagen. Zo ontstond er een wijk
met veel individuele woningen met ‘concurrerende’ gevels en portiekwoningen
met stadse gevelwanden.
Traditionalisten v.s. modernisten
Na 3 maart 1945 was het afgelopen met
het mooie, zo niet stereotiep Haagse Bezuidenhout. Bezuidenhout-Midden werd
bijna geheel door het bombardement
weggevaagd. Tijdens de wederopbouw
ontstond er een strijd tussen traditionalisten, die alles wilden terugbrengen naar
het oude, en modernisten, die de ‘vrijgekomen’ Bezuidenhoutse grond wilden gebruiken om Den Haag op te stoten in de
vaart der volkeren.
In 1962 werd het wederopbouwplan vastgesteld met als belangrijkste elementen:
een centraal station, een verdiepte
Utrechtsebaan en het Prins Bernhard-viaduct.
De Utrechtsebaan en het viaduct zorgden
ervoor dat Bezuidenhout-West klem
kwam te liggen. Toen in de jaren zeventig
werd overwogen deze stedelijke spie tot
kantoorgebied te bestemmen, ontstond er
groot protest bij de bewoners. De verantwoordelijke wethouders luisterden naar
de stem van het volk en zo bleef Bezuidenhout-West een woonwijk.

Bezuidenhout heeft geen architectonisch-stedenbouwkundige identiteit. (Foto: Fred Geelen)

De geplande werkwijk schoof op naar de
overzijde van de Utrechtsebaan, maar dat
vonden de bewoners van BezuidenhoutMidden weer niet zo’n goed idee. De actie
‘Bezuidenhout, geen kantorenwoud’ in de
jaren tachtig werd echter glorieus verloren: er kwamen kantoren, en veel, op de
Prinses Beatrixlaan. Met enige fantasie
lijkt dit deel van de wijk soms op Manhattan: brownstones (traditionele huizen van
baksteen) in de schaduw van wolkenkrabbers.
Het door het bombardement zwaar getroffen Bezuidenhout-Midden werd gefaseerd en gemêleerd volgebouwd, volgens
een nieuw stratenplan, getekend door Willem Dudok, ook de ontwerper van het
stadhuis van Hilversum. In het minder geteisterde Bezuidenhout-Oost bleef het
oorspronkelijk geplande stadsbeeld aardig
intact. Compact gebouwde portiekwoningen in een afwisselend stratenpatroon
waarin de oriëntatie op het eerste gezicht
nog niet meevalt. Verschillende architecten hebben destijds het stratenplan van
Berlage ingevuld. Het zou interessant zijn
om na te gaan hoe die Berlages uitgangspunten overeind hebben weten te houden.
Bezuidenhout is dus een stedenbouwkundige ‘ramp’, in ieder geval een chaos. Maar
als je er eenmaal aan gewend bent is het
er goed toeven.
Door Ad Wouters
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Toko Si-Pentje, beste toko van Nederland
Toko Si-Pentje aan de Merkusstraat is de
‘beste toko van Nederland’. Volgens Indoweb.nl is Si-Pentje ‘een afhaaltoko met de
service van een vijfsterrenrestaurant’. Eigenaar Ventje Pallencaöe heeft het geweten. De klandizie is zo toegenomen, dat
hij zijn toko voorlopig later opent.
In plaats van om 11.00 uur gaat Toko SiPentje tegenwoordig om 15.00 uur open.
Ventje Pallencaöe: ‘Het is nu zo druk dat ik
meer tijd nodig heb om alle gerechten
klaar te maken. De uitverkiezing is natuurlijk absoluut een erkenning voor mijn
toko, maar ik heb er niets speciaals voor
gedaan. De kwaliteit is als altijd dezelfde.’
Het eten is goed van smaak en ‘pedis’
zoals het hoort, oordeelt Indoweb.nl over
Si-Pentje. De trotse uitverkorene stelt er
eer in het niveau van de Indonesische keuken hoog te houden: ‘Ik zie koken als een
ware kunst. Het komt uit je handen. Naast
het zien en het proeven zijn het de handen die het gerecht maken. Net als een
schilder die een schilderij maakt.’
Tevreden
De uitverkiezing begin januari heeft niet
alleen geleid tot veel leuke reacties, maar

ook tot nieuwe klanten. Dat zijn niet alleen mensen uit de wijk, maar uit heel
Den Haag en wijde omgeving. Aan bezorging aan huis doet Si-Pentje niet. Pallencaöe: ‘Ik vind het belangrijk de klanten hier
te zien en contact met ze te hebben. Uit
ervaring (in 2012 was Si-Pentje de beste
toko van Den Haag, volgens de bezoekers
van DenHaagDirect; red) weet ik dat deze
aandacht tijdelijk is. Ik laat mij niet gek
maken. Het is belangrijk tevreden te zijn

Het zijn drukke tijden voor Ventje Pallencaöe en
zijn vrouw Ella. (Foto: Ariane Gordijn)

met wat je hebt en hoe je het doet. Het is
goed zo. De naam blijft, de kwaliteit blijft
en de mensen weten mij heus wel te vinden.’ En hij gaat weer snel de keuken in
om zijn gerechten af te maken.
Door Mark Hoogland

De nieuwe pleinen van Bezuidenhout-Oost
Gezellig toch zo’n pleintje? (Artist impression:
Architectenbureau
De natuurlijke stad)

Enkele enthousiaste buurtbewoners zijn
opgestaan om de openbare ruimte van Bezuidenhout-Oost een flinke boost te
geven. Het doel van de werkgroep Bezuidenhout Pleinen is van Bezuidenhout-Oost
een wijk maken met kwalitatief hoogwaardige pleinen. Openbare ruimten, ontworpen voor en door de eigen bewoners.
Met een grote mate van diversiteit in het
programma, waar de hele wijk van profi14

teert. De eerste ideeën zijn al geopperd:
veel groen, spelen, moestuin, klimmuur,
podium voor een straatfeest. Kortom:
unieke en fijne plekken voor de bewoners
van Bezuidenhout-Oost.
De aanleiding voor dit initiatief is enerzijds
de gefaseerde vervanging van het riool in
Bezuidenhout, anderzijds de ambitie van
de gemeente om bewonersparticipatie

naar een hoger niveau te tillen. Die handschoen heeft de werkgroep opgepakt.
Om de plannen en ideeën voor de pleinen
te kunnen realiseren, wordt op dit moment samengewerkt met het gemeentelijk ingenieursbureau en het stadsdeel
Haagse Hout. Daarbij wil de werkgroep
graag ook andere bewoners betrekken.
Heeft u ideeën? Welke mogelijkheden ziet
u voor uw buurt?
U wordt uitgedaagd om mee te denken
over de inrichting van de pleinen van Bezuidenhout. Aanmelden kan via bzh.pleintjes@gmail.com onder vermelding van
naam en adres. U ontvangt dan ook (meer)
informatie over het participatietraject en
de bewonersbijeenkomsten dit voorjaar.
Door Ella Schepel
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Bijzondere buur Janneke Robers

'Ik kan altijd en overal wel schrijven’
Janneke Robers is nog maar dertien jaar en heeft al twee boeken op haar naam staan. Het schrijven gaat haar
gemakkelijk af. Dus waarschijnlijk komt er nog een derde boek.

Janneke Robers is een echte Bezuidenhoutse. Al haar hele leven - dertien jaar
lang - woont ze in de Adelheidstraat. Daar
schreef ze ook twee boeken die in 2014
zijn uitgegeven. Janneke: ‘Ik heb schrijven
altijd al leuk gevonden. In het begin waren
het korte verhaaltjes, vooral voor mezelf of
voor school bedoeld. Maar ik heb ook verhalen verkocht tijdens de vrijmarkt op het
Spaarwaterveld. En laatst heb ik een verhaal voorgelezen aan de kinderen van de
buitenschoolse opvang van mijn zusje.
Het idee om een boek te schrijven kreeg ik
toen bij het Jeugdjournaal een meisje vertelde dat ze een boek had uitgegeven.’
‘Dertiendelig rood’
Janneke leest graag. Haar favorieten zijn
de boeken van jeugdthrillerschrijfster Mel
Wallis de Vries en de fantasyserie ‘De
grijze jager’ van John Flanagan. Met het
zelf verzinnen van een verhaal , waarbij ze
zich richt op kinderen vanaf ongeveer tien
jaar, heeft ze geen moeite: ‘ Het komt gewoon. Het zit in mijn hoofd, dan ga ik zitten en schrijf het op.’ Haar eerste boek
‘Alleen?!’, over twee meisjes die ieder hun
ouders zijn verloren en vriendschap sluiten, verscheen in het voorjaar van 2014.
Haar tweede titel ‘Dertiendelig rood’, over
een meisje dat wordt gepest, werd in december gepubliceerd. Over ‘Alleen?!’ deed
ze ongeveer twee jaar. Het tweede boek
ging een stuk sneller: ‘Ik begon op de laatste dag van de zomervakantie en in de
herfstvakantie liet ik het mijn beste vriendin lezen. Zij had nog wat goede tips, die
heb ik verwerkt en daarna het manuscript
opgestuurd. In december was het boek
klaar. Dat ging best snel, ook omdat ik eigenlijk altijd en overal wel kan schrijven.
Zo heb ik, als we in het weekend ergens
naartoe gingen, stukken in de trein geschreven. Wel heb ik dan het liefst zo min
mogelijk mensen om me heen, want soms
moet ik een stukje hardop lezen om te
checken of de zin goed loopt.´ Janneke

Janneke Robers: ‘Het komt gewoon. Het zit in
mijn hoofd, dan ga ik zitten en schrijf het op.’
(Foto: Willem Verheijen)

combineert het schrijven met haar andere
hobby’s: ballet, moderne dans en viool
spelen.
Geen spelfouten
Janneke heeft haar boeken laten uitgeven
door Boekscout-Yo!, een uitgever speciaal
voor kinderen. Ze legt uit hoe dat gaat: ‘Als
je een verhaal hebt waarvan je het idee
hebt zo moet het ongeveer goed zijn, dan
stuur je de tekst op naar hun website.
Nadat ze de tekst gelezen hebben, krijg je
feedback. Bijvoorbeeld in de vorm van vragen of opmerkingen dat iets nog wat verduidelijkt moet worden. Ook halen ze

eventuele spelfouten uit de tekst. Om ervoor te zorgen dat er niet te veel spelfouten in de tekst staan, heb ik eerst mijn
moeder het manuscript laten lezen, voordat ik het opstuurde. Als het manuscript
helemaal is goedgekeurd, mag je op een
website een foto kiezen op basis waarvan
ze de omslag van het boek maken en moet
je een foto van jezelf opsturen die achterop het boek komt te staan.’
Janneke, die in de tweede klas van Gymnasium Novum in Voorburg zit, is nog niet
met een nieuw boek bezig. Wel met een
verhaal, maar of daar een boek in zit, dat
weet ze nog niet. Of ze later schrijfster wil
worden (of eigenlijk blijven) evenmin.
‘Misschien blijf ik het er bij doen.’
Door Marjon Damen

Kijk voor meer informatie op
http://jannekerobersboeken.jimdo.com/
https://www.facebook.com/jannekerobersboeken
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Parels

Wordt u ook een Parel van Bezuidenhout?
van... Bezuidenhout

Na zes succesvolle Pareljaren organiseert het Parelteam van Wijkberaad Bezuidenhout dit jaar opnieuw de Parelroute. Op 6 juni
stellen bewoners weer hun huis of atelier open voor het publiek.
Zo kon er de afgelopen jaren genoten worden van diverse muziek,
sieraden, schilderkunst en glas in lood. Of het proeven van wijnen,
het bekijken van oldtimers en het creëren van een creatieve groentetuin met kinderen.

Op zaterdag 6 juni vindt de jaarlijkse Parelroute van Bezuidenhout
plaats. Woont u in de wijk en heeft u een bijzondere passie, hobby,
verzameling of gave die u graag met uw wijkgenoten wilt delen?
Meld u dan voor 15 maart aan als Parel.
ook Parels voor kinderen. Aanmelden kan voor uiterlijk 15 maart
a.s.. Het aantal Parels is beperkt (commerciële deelname is uitgesloten).
Deelname als Parel is gratis. Voor publiciteit rond deze dag wordt gezorgd. Aanmelden bij: Parelteam van Wijkberaad Bezuidenhout. Tel.:
070 - 347 72 97 of e-mail: parels@bezuidenhout.nl. Na aanmelding
bespreekt het Parelteam de mogelijkheden met u.

Veel van deze Parels zullen ook tijdens de komende Parelroute
weer van de partij zijn. Maar we zijn ook op zoek naar nieuwe
Parels in de wijk. Iedereen is natuurlijk van harte welkom en vooral

Door weer en wind? Een oppepper voor de vermoeide huid!
Nu: 6 x 30 min microdermabrasie ipv 198 euro nu: 150 euro! Stuur een
mail naar info@beautydenhaag.nl en vermeld actiebzh, je krijgt dan een
email met meer informatie en een link om een afspraak te maken.
Alleen geldig van 1 februari tot 1 juli 2015. Max 1 per klant.
Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.

Bĳles en conversatieles Frans

Heeft uw kind ondersteuning nodig om
weer lol te krĳgen in het vak Frans?

Zeer ervaren en enthousiaste docente heeft plaats voor enkele leerlingen. Ook
voor examentraining havo en vwo. Bĳ voldoende deelnemers ook conversatieles
voor volwassenen. Voor informatie 06-23369355 Anneke

Carmen van Voorthuijsen
Ambulant Pedicure
Voor al Uw voetverzorging aan huis
Voor meer info of een afspraak bel:

Gediplomeerd pedicure

06-24686076
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Duurzaam Bezuidenhout

Inholland schenkt koffie uit composteerbare bekers
De vestiging van Hogeschool Inholland aan de Theresiastraat schenkt sinds kort koffie uit de automaat in een op het eerste oog normaal bekertje. De koffie smaakt
prima. Het bekertje is gemaakt uit vezels van suikerriet en daardoor composteerbaar.

Prima koffie uit composteerbare bekertjes.
(Foto: Max Koninkx)

‘Deze bekertjes zijn een proef’, vertelt
Monique Koelewijn , hoofd Facilitaire
Zaken en Vastgoed van Inholland. ‘Als
hogeschool willen we graag duurzaam
bezig zijn om zo het milieu zo min mogelijk te belasten. Ons uitgangspunt
daarbij is wel dat maatregelen technisch
mogelijk en economisch rendabel zijn.
De koffieautomaten werken met bekertjes die daarvoor op maat zijn gemaakt.
De composteerbare bekertjes passen er
echter niet in en plaatsen we daarom
naast de automaten in stapeltjes. Echt
duurzaam is om de bekers na gebruik
ook gescheiden af te voeren. Daarvoor
hebben we geëxperimenteerd met afvalbuizen, maar daar kwamen naast de
bekers helaas teveel andere zaken in terecht om dat te kunnen doen.’

Warmte-koudeopslag
Het gebouw van Inholland aan de Theresiastraat stamt uit 2002. Koelewijn: ‘In
het ontwerp zijn materialen toegepast
als isolerend glas en recyclebaar staal.
Voor de verwarming en koeling zetten
we onder meer warmte-koudeopslag in.
Die bevat in de zomer warm water om in
de winter het gebouw te verwarmen. In
de winter wordt er juist koud water in
de bron gepompt en opgeslagen, zodat
we dat in de zomer kunnen gebruiken
voor de koeling van het gebouw.’
Groene stroom
De vloerbedekking in de hogeschool is
100 procent recyclebaar. Ook medewerkers doen suggesties voor verdere verduurzaming van het pand. ‘Zo stelde een
medewerker ooit voor om te werken
met twee gescheiden waterstromen,
een voor het drinkwater en een voor
spoelwater. Dat is in een bestaand gebouw helaas technisch zeer lastig en
daarmee economisch niet rendabel,’
stelt Koelewijn vast. Met het grote

dakoppervlak lijken zonnepanelen voor
de hogeschool aan de Theresiastraat op
het eerste gezicht een interessante
optie. Dat is toch niet het geval. Koelewijn: ‘Onze hogeschool heeft behalve in
Den Haag ook in andere steden vestigingen. Als grootverbruiker kopen we daarvoor groene stroom in. Die schaalgrootte
heeft ook een financieel voordeel. Dat
maakt de terugverdientijd van zonnepanelen veel te groot.’
Energiebewust
Net als particulieren probeert de hogeschool het stroomverbruik te beperken.
Koelewijn: ‘Wij hebben bijvoorbeeld
extra zuinige computers. Voor de verlichting hangen waar mogelijk spaarlampen
en bewegings- en lichtafhankelijke sensoren. Momenteel laten we een van
onze studenten onderzoeken hoe we de
gebruikers van ons gebouw nog verder
kunnen aansporen tot energiebewust
gedrag. Weten is een ding, het gaat om
doen wat redelijk is en duidelijk maken
wat je van elkaar mag verwachten.’

Bespaar energie en geld

Agenda

Wilt u weten wat investeren in een duurzame woning u kan opleveren? Bezoek
dan de website duurzaambezuidenhout.nl. Daar vindt u onder meer duurzame
adviezen voor een aantal in Bezuidenhout veel voorkomende typen woningen: de
portiekwoning, het naoorlogse flatgebouw en het herenhuis. Handig voor huiseigenaren nu het energielabel verplicht is.

Activiteit: Dag van de aarde 2015
Datum: Zaterdag 18 april 2015
Locatie: Christus Triumfatorkerk,
Juliana van Stolberglaan 154,11:0016:00 uur

En kijk ook eens op de Facebookpagina van Duurzaam Bezuidenhout. Daar delen
wijkbewoners hun ideeën over en ervaringen met duurzaam. Deel ook uw duurzame tips of activiteiten via de Facebookpagina of de website van Duurzaam Bezuidenhout. Want werken aan een duurzamer Bezuidenhout dat doe je niet
alleen. U met ons en wij samen met u maken het mogelijk.

Een jaarlijkse dag met activiteiten
die mensen bewust maken van het
bijzondere van de aarde en het leven
daarop. Toegang is gratis. Alle leeftijden zijn welkom.

Door Werkgroep Duurzaam Bezuidenhout
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_______________________________________________________
Notariskantoor Grijmans | Dierckxsens
Bezuidenhoutseweg 237-239, 2594 AM ’s-Gravenhage
T 070 262 92 67 F 070 262 92 69 E info@gdnotaris.nl
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Nico’s Snackbar: 60 jaar aardappeleters
Op 21 januari was het exact 60 jaar geleden dat Nico Gillisse aan de Stuyvesantstraat Nico's Snackbar begon. Al zes
decennia voorziet de familiezaak niet alleen tal van Bezuidenhouters van versgebakken patat, ook is het een populaire
pleisterplaats voor bekende Nederlanders.

Nico Gillisse had al sinds 1947 een patatkraam op de Haagse markt, toen hij in
1955 aan de Stuyvesantstraat een tweede
zaak begon. 'Die patatkraam was direct
een onwijs succes en al snel te klein', vertelt zoon Paul Gillisse aan de stamtafel.
Zijn vader hoefde dan ook niet lang na te
denken toen het pand op de hoek van de
Stuyvesantstraat en de Johannes Camphuijsstraat - waar eerder een Albert Heijn
was gevestigd – leeg kwam. 'Hij kocht
meteen het hele pand, verhuurde de twee
woningen boven en wij gingen achter de
zaak wonen.'
Swiebertje
De patat van Nico’s Snackbar is gemaakt
van aardappels die direct van de boer
komen en die worden gebakken volgens
eigen recept. Dat levert friet op met een
ietwat zoete smaak en een krokant
korstje, die binnen de kortste keren ook
Bezuidenhout en andere bijzondere klanten wist te bekoren. 'Hier verderop had je
vroeger het café van Jan Retel’, vertelt Paul
Gillisse. ‘Daar kwamen in die tijd bekende
mensen, zoals Joop Doderer en Lou Geels
(acteurs, vooral bekend als respectievelijk
Swiebertje en Bromsnor in een in de jaren
zestig populaire tv-serie; red.) en Piet Bambergen (komiek in het duo De Mounties;
red.). Die aten regelmatig bij ons een patatje en werden vrienden van mijn vader.
Als kind heb ik zelfs nog een keer bij
‘Bromsnor’ gelogeerd op De Kaag. Met
zulke klanten krijg je natuurlijk een bepaalde sfeer in de zaak.'
Ook ijs
De versgefrituurde patat en de gezelligheid maakten van Nico's Snackbar een populair adres, en niet alleen voor mensen
uit de wijk. Een klantenbinder was de
stempelmenukaarten waarmee zes keer
met korting kon worden gegeten. 'Mijn

vader was ook altijd bezig mannen en
vrouwen aan elkaar te koppelen’, herinnert
Gillisse zich. ‘Die zette hij dan samen aan
een tafel. Maar zodra ze trouwden, was je
ze wel kwijt als klant', grinnikt hij.
Vanaf eind jaren zeventig reden er ijscokarretjes van Nico's Snackbar door Den
Haag. 'Wij maakten al zelf ijs en kregen
van een ijsboer de vraag of wij dat ook
niet voor hem konden doen. Op een gegeven moment reden er twaalf karretjes van
ons rond. IJs leveren doen wij nog wel,
maar zelf karretjes laten rijden niet meer.
Die karretjes waren altijd stuk.'
Aardappeleters
Paul heeft net als zijn broers Kees, Nico en
Martin van kinds af aan meegeholpen in
de zaak. Sinds hij met Martin het bedrijf
runt, is de snackbar een paar keer verbouwd. 'Daarbij zorgen we ervoor dat er
niet te veel verandert en dat we de sfeer
vasthouden. Zo nemen we een nieuwe
oven, maar wel van het oude vertrouwde
merk.' Wat ook niet verandert, is dat Nico's
Snackbar nog steeds wordt gefrequenteerd door bekende Nederlanders. Kijk bijvoorbeeld naar de documentaire De
aardappeleters van Arno Hagers met prominente rollen voor Thomas Lieske (schrij-

Paul, Nico en Martin Gillisse (v.l.n.r.): ‘Als je hier
eenmaal binnen bent geweest, ben je het haasje.'
(Foto: Ariane Gordijn)

ver en dichter) en Rinus Gerritsen, bassist
van de Golden Earring. 'Rinus Gerritsen
werd de eerste keer door zijn verwarmingsmonteur meegenomen. En als je
hier eenmaal binnen bent geweest, ben je
het haasje', verzekert Paul Gillisse.
Nico's Snackbar fungeert ook wekelijks als
locatie in de column van cabaretier Sjaak
Bral in AD Haagsche Courant. 'Sjaak komt
hier meestal op zondag of maandag om
inspiratie op te doen, al heeft hij ook een
dikke duim.'
Over de toekomst van de zaak zegt Paul:
'Martin is nu 67. Ik ben vijf jaar jonger en
ga nog vier of vijf jaar door. In de tussentijd hopen we een van de kinderen van
Martin te enthousiasmeren om het over te
nemen. Zijn zoon kookt nu bij de Wassenaarse Golfclub ook voor Willem-Alexander en Maxima, dus wie weet.'
De documentaire De aardappeleters is te
zien op: www.nicossnackbar.nl.
Door Roeland Gelink
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Autobedrijf Houtwijk v/h Garage Gordijn
Na 3 jaar onder leiding van
Peter Pannekoek zijn we nu ook
toe aan een nieuwe naam.
Autobedrijf Houtwijk
Johan van Hoornstraat 39
zijstraat Laan van N.O.I
(070) 383 84 05
info@autohoutwijk.nl
www.autohoutwijk.nl

Stijl & Traditie Uitvaartzorg
Johan van der Meer: met echte aandacht en zorg.
Dag & Nacht 070 70 70 007 of 06 573 44 442
Voor een afscheid in huiselijke kring, kerk crematorium, begraafplaats, clubhuis of anders. Met jarenlange ervaring.
Rouwcentra in de buurt of thuis opbaren en stijlvol vervoer o.a. Daimler, CX, DS, Traction Avant en Cadlillacs.
Graag nodig ik u uit voor een vrijblijvend, oriënterend en kosteloos gesprek. Kosteloos bespreken en vastleggen
van uw uitvaartwensen. U bent welkom met elke uitvaartpolis of zonder.

bericht@stijlentraditie.nl - www.stijlentraditie.nl - De Eerensplein 31- 2593 NB Haagse Hout

Persoonlijk & Warm
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De wijkmakelaar over
Ed Schmidt van Are
(Foto: Fred Geelen)

opknappen loont

Als iemand onze wijk als zijn broekzak kent, dan is het wel de makelaar. In deze rubriek behandelen de
makelaars Langezaal, Are en Van Paaschen onderwerpen waarmee u, als huizenbezitter of -huurder, uw
voordeel kunt doen. Dit keer Ed Schmidt van Are.
Ook al bent u nu nog niet van plan uw
woning te verkopen, toch is het zinvol
om hem goed te onderhouden en te investeren in meer luxe, ruimte en vooral
isolatie.
Daar heeft u om te beginnen zelf veel
plezier van. Een mooie keuken, een luxe
badkamer of isolatie, het maakt uw huis
nog comfortabeler. Bovendien zorgt isolatie voor een lagere energierekening.
Dubbelglas, vloerisolatie of zonnepanelen, alles helpt. De gemeente heeft subsidiepotjes voor het energiezuiniger
maken van uw woning. Kijk voor de mogelijkheden op www.denhaag.nl bij ‘subsidies wonen en bouwen’.

Verder is het op die manier een stuk
makkelijker als u uiteindelijk toch gaat
verhuizen. Een jaar of tien geleden
maakte het niet veel uit of een woning
wel of niet was opgeknapt. Verkocht
werd hij toch wel en meestal met een
mooie winst. Nu zien we het omgekeerde: verouderde woningen verkopen
moeilijker. Goed opgeknapte appartementen zijn veel meer in trek en men is
bereid er een goede prijs voor te betalen.
Kopers gaan voor het gemak en er is
ruime keuze; voldoet een woning niet
aan de eisen, dan valt hij af.
En dan is er sinds kort ook het verplichte
energielabel. Bij verkoop of verhuur is

een label verplicht op straffe van een
boete van maximaal 405 euro.
Isolatie zorgt voor een beter energielabel. Wellicht heeft u als huiseigenaar al
een brief ontvangen met daarin een
voorlopig energielabel, gebaseerd op het
bouwjaar van uw woning. Hebt u energiebesparende maatregelen genomen,
dan kunt u met uw DigiD de betreffende
nota’s uploaden, een deskundige selecteren die het bewijs gaat controleren en zo
een beter energielabel krijgen.
Kortom, opknappen loont! Zelfs al bent u
nog niet van plan om uw woning te verkopen.

Omstreden kerk als blikvanger op kruispunt van wegen
Nauwelijks waren de rookwolken van het Britse bombardement op Bezuidenhout in maart 1945 opgetrokken of
er ontbrandde bij de herinrichting van de wijk opnieuw een heftige strijd om de meest begeerde plekjes. Het
meest omstreden stukje grond op de hoek van de Juliana van Stolberglaan en de Laan van Nieuw Oost-Indië bleef
daardoor lange tijd braak liggen.

Uiteindelijk wees het stadsbestuur het
terrein toe aan de Gereformeerde Kerk.
Vóór het oorlogsgeweld had daar een
voornaam herenhuis gestaan, dat later
een herstellingsoord voor vrouwen en
meisjes werd. In 1943 werd het pand verbouwd tot een ‘bazar’ in luxe en huishoudelijke artikelen.
Eind 1958 stemde de kerkenraad in met
een ontwerp van architect Drexhage voor
een nieuw te bouwen gebedshuis. Dit
bracht veel weerstand teweeg bij de kerkgangers en de bewoners in de directe omgeving. Vooral de 42 meter hoge
vrijstaande witte klokkentoren ontmoette
veel kritiek. Toch kregen de voorstanders,
onder de indruk van het speciale lichteffect van de verticale glasspleten tussen de
144 stenen pilasters van het kerkgebouw
zelf, de overhand.
De naamgeving werd eveneens onder-

werp van felle discussie. Dit noopte de kerkenraad tot het uitschrijven van een prijsvraag. Uit de vele inzendingen kwam de
naam ‘Christus Triumfator’ als overwinnaar tevoorschijn. Nadat alle strijd
was gestreden, werd het
monumentale geesteskind
van Drexhage op 21 maart
1962 officieel in gebruik
genomen.
Door Carel Wiemers
(tekst en illustratie)
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Op 18 maart a.s. zijn er weer waterschapsverkiezingen. U krijgt
twee stempassen. Eén voor
provinciale staten en één voor
de waterschappen.
Wat doen waterschappen?
Het hoogheemraadschap van Delfland onderhoudt de dijken en
de waterkering, zuivert het oppervlaktewater en voorkómt dat
inwoners natte voeten krijgen. Er is heel veel mogelijk. Maar niet
alles moet meteen, en niet alles wat mogelijk is, moét.
Waarom stemmen?
Zonder betrokken, deskundige en lokaal gebonden mensen
wordt het weer oude politiek. De Algemene Waterschapspartij
staat voor gezonde financiën en een modern bestuur. Voor info
070-3473894
En op wie dan?
Antoinette Jans is nummer twee op de lijst. Ze vertelt: “Als je op
de kosten wilt letten is het handig iemand met ervaring in financiën en bestuur te hebben. Dat ben ik. En ik draai al zes jaar mee
bij Delfland.”
“Ik sta voor duurzaamheid en veiligheid, voor de juiste prijs. Als ik
me ergens voor inzet, net als voor het burgerinitiatief Gevaarlijke
oversteek IJsclubweg, komt het ook van de grond. Iedereen kan
mij direct bellen. Kortom: uw stem klinkt door!”
www.algemenewaterschapspartij.nl
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EXPAT Page
One mistake that forever
changed Bezuidenhout

Did you
know that…
Bobby van Galen, citizen of Bezuidenhout and founder/owner of
the tram restaurant Hoftrammm, has
been named ‘Food & Beverage Professional of the Year’ for the coming
year?

●●●

Have you ever wondered
why Bezuidenhout has
such an eclectic mix of architectural styles? Turn of
the 20th century flats
suddenly give way to unadorned residences. Contemporary
structures of metal and glass jut into
the skyline in one area, while Art Nouveau buildings from the early 1900s
(think Dealer in Horses building on
Theresiastraat) create an entirely different sphere.
This eclecticism has less to do with renovation-happy city planners, than
with the bombing of March 3rd, 1945
during World War II, a.k.a. het Bombardement van Bezuidenhout. Bombs that
fell from the sky that day were not
from German planes but from the English planes of the allies. They were aiming for German mobile rockets
hidden in Het Haagse Bos, but grossly
missed their mark.
Sixty-seven tonnes of high-explosive
bombs were dropped on Bezuidenhout.
During the bombing and ensuing fires,
more than 525 people died, and 250
were severely injured. Buildings that
survived the horrific bombing soon fell
to fire, leaving thousands homeless
and the neighborhood forever
changed.

Nel Driesprong, a longstanding resident of Bezuidenhout, was 11 years old
when the bombs fell. She shared the
following about that day:
‘My father, mother and sister were cycling over the bridge by Overschie (Rotterdam) when the bombing of
Bezuidenhout was in full swing. Halfburned letters fell from the sky. One
was addressed to a house just around
the corner from the family home. That
evening they headed back to our
neighborhood. Unbelievably, our home
was still standing.’
Each year, Stichting 3 Maart 1945 holds
a commemoration day to remember
the victims, honor the survivors and
bring attention to the devastation war
wields on society.
Details:
Sunday, March 1st, 2015
10:00 a.m. Service, Christus
Triumfatorkerk
12:00 p.m. Flower planting, statue of
Juliana van Stolberg on
the Koningin Marialaan
12:45 p.m. Commemoration concert,
Koninklijk Conservatorium
By Kristin Anderson, author and blogger who lives in Bezuidenhout
www.authorkristinanderson.com

every Monday you can enjoy a
delicious three-course meal in the
‘Wijk en Dienstencentrum’ cooked by
an enthusiastic group of volunteers?
Start: 12.15 p.m. Price per meal: 6 euros
(if you buy your ticket in advance
from the Centrale Informatiebalie,
phone: 3477297) or 7,50 euros at the
door. The organisation is still looking
for volunteer chefs.

●●●

at the ‘stadsboerderij Reigershof’ there is now a clothing and textile drop point? There you can get rid
of your used clothes or old curtains.

●●●

The ice skating rink that was located in the Beatrixlaan last December and on the Spaarwaterveld in
January has been a great success. The
rink was opened for a total of 202
hours, attracted over 3000 children
and more than 1000 supervisors/parents. About 50 volunteers, who spent
a total of 421 hours working on the
project, were instrumental during the
event.

●●●

Commemoration of bombing
The bombing of Bezuidenhout, seventy years ago, on 3 March
1945, remains the biggest disaster in the history of The Hague.
Stichting 3 maart ‘45, responsible for the annual commemoration, has planned numerous activities to ensure this day does
not go by unnoticed. They have developed lesson plans for primary schools in the neighbourhood; organised a small exposition in the library in the Theresiastraat; will show a film about
Bezuidenhout before, during and after the bombing; and will
lead an historic walk through Bezuidenhout.
(Photo: Haags Gemeentearchief/Stichting 3 maart ’45)
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Een waardig afscheid van uw huisdier
Jarenlang maakt uw huisdier deel uit van uw gezin. Als de tijd van
overlijden komt is dat een emotionele periode. Het is heel belangrijk
om deze periode op een waardige en liefdevolle wijze af te sluiten.
HAAGLANDEN HUISDIEREN CREMATORIUM kan de crematie geheel
overeenkomstig uw persoonlijke wensen verzorgen.
Sinds 1983 verzorgen wij crematies van huisdieren. Een passend en
waardig afscheid helpt bij het verwerken van het verlies van uw huisdier.
Wij beschikken over ruimtes waarin u met elkaar afscheid van uw huisdier kunt nemen.

zelf met uw huisdier naar ons toe kan komen kunnen wij voor het vervoer zorgen, zowel vanaf uw huis als vanaf de dierenarts. Als uw huisdier
dan bij ons is aangekomen nemen wij contact met u op en nemen wij de
wensen voor de crematie met u door.
HAAGLANDEN HUISDIEREN CREMATORIUM is gevestigd aan de
Orionstraat 8 in Den Haag (Binckhorst).
Ons crematorium is op werkdagen geopend van 09.00 uur tot 21.00 uur
en in de weekenden en op feestdagen van 14.00 uur tot 18.00 uur.
Daarnaast zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer
070-3825500. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website
www.haaglandencrematorium.nl.

U heeft keuze uit een groepscrematie of individuele crematie.
Bij een groepscrematie ontvangt u een schriftelijke bevestiging en wordt
de as door ons verstrooid over zee.
Als u kiest voor een individuele crematie wordt uw huisdier apart gecremeerd. U bepaalt dan zelf wat u met de as wilt doen, van zelf uitstrooien
tot een mooi plekje bij u thuis of in de tuin. Hiervoor hebben wij een zeer
ruime keuze aan urnen. Het is ook mogelijk de as in een sieraad of een
tatoeage te verwerken.
Tijdens onze openingstijden kunt u uw huisdier zelf komen brengen en
worden uw wensen voor de crematie besproken. In het geval dat u niet

TE KOOP GAR AGEBOX
Met extra opstelplaats, Carpentierstraat 71 R. (5,6 x 2,8 m.)
Inrijhoogte 2,26. Elektra. Direct achter de Theresiastraat.
Langezaal Makelaars 070-385 11 01

Thans
Toen
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In de rubriek Toen | Thans combineert Roel Rozenburg twee passies: prentbriefkaarten van Bezuidenhout uit de periode 1900-1935 en
fotograferen. De kaarten van Toen komen uit zijn privéverzameling. De foto’s van Thans ‘schiet’ hij speciaal voor Bezuidenhout Nieuws
op precies dezelfde plek als dat de kaart ooit is gemaakt. Zie dit keer de verschillen op de Schenkkade in 1935 en nu.

Taal in de Buurt
Taal in de Buurt is een praktische cursus Nederlands in 24 lessen voor wijkbewoners
die de taal nog niet goed beheersen. Toen Charity Stewart er na de verhuizing vorig
jaar met haar gezin van Canada naar Bezuidenhout van hoorde, was ze direct
geïnteresseerd. 'Den Haag is nu ons thuis, daarom wil ik ook deel uitmaken van de
gemeenschap.'

De deelnemers aan de cursus doen Stewart denken aan haar vroegere werkgever,
de Verenigde Naties: ‘De cursisten komen
uit tal van landen: Servië, Moldavië, Tsjechië, India, Irak, Mexico, Colombia, Chili,
Peru, Kazakhstan, Rusland, Italië, Spanje,
Marokko, Nigeria, Maleisië en Indonesië.’
De cursus blijkt hechte banden te smeden.
Stewart: ‘We maken soms samen huiswerk en organiseren ook buiten de cursus
dingen, zoals een familiebarbecue. Zo zijn

veel vriendschappen ontstaan. En onze lerares is geweldig.’
In de vervolgcursus waar ze inmiddels
mee is begonnen, ligt de nadruk op het actieve gebruik van het Nederlands. ‘Voor
Kerstmis hebben we ouderen, die ook gebruik maken van het wijk- en dienstencentrum, uitgenodigd voor een ontmoeting.
We hebben niet alleen Nederlands met
hen gesproken, maar ook getrakteerd op
gerechten uit onze landen.’
Een van de redenen voor Stewart om door
te gaan met Nederlandse les, is dat ze een
actieve rol in de gemeenschap wil spelen.
'Ik zou nog eens als vrijwilliger met ouderen willen werken.'
Meer informatie: www.denhaag.nl/en/residents/to/Taal-in-de-Buurt-3.htm
Door Roeland Gelink

De schaatsbaan die in december aan de
Beatrixlaan en in januari op het
Spaarwaterveld heeft gelegen, is een
groot succes gebleken. Mede dankzij
ongeveer 50 vrijwilligers.
(Foto: Ariane Gordijn)

Charity Stewart. (Foto: Ariane Gordijn)

Bezuidenhout on
Ice groot succes

De cijfers. 202 uur was de baan open.
Ruim 3000 kinderen hebben geschaatst. Ruim 1000 begeleiders/ouders
waren aanwezig. 48 uur maakten scholen er gebruik van. 421 uren zijn gevuld
door vrijwilligers. 60 liter huisgemaakte
erwtensoep is gratis genuttigd. 1 pleister
is geplakt en 1 zwaar gekneusde enkel
behandeld. 6 paar handschoenen en 3
mutsen zijn blijven liggen. 400 meter
plakband is er om de strobalen gegaan.
12.000 kilo schaatsbaan is getild, versjouwd, geplaatst en opgeborgen
door vrijwilligers. (De baan van 3000 kg
is 2 x gelegd en 2 x opgeborgen).
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‘Komen er straks van die kolossale vrachtwagens?’
Rond de zomer hoopt Hoogvliet zijn vestiging in het voormalig sportcentrum aan de Theresiastraat te openen.
Tijdens een informatieavond voor omwonenden op 20 januari maakte de grootgrutter een deel van de plannen
bekend en probeerde een aantal zorgen van bewoners weg te nemen.
Hoe de nieuwe Hoogvliet-vestiging er precies gaat uitzien, kan Riny Kouwer van
Hoogvliet Beheer nog niet zeggen. Qua
winkelruimte zal de supermarkt ongeveer
net zo groot zijn als de Albert Heijn aan de
Theresiastraat 75. Wel is duidelijk dat
Hoogvliet het pand, een rijksmonument,
goed tot zijn recht wil laten komen. Zo zullen alle binnenmuren en de systeemplafonds verdwijnen, zodat er een grote open
ruimte ontstaat die in het midden ruim elf
meter hoog is. Kouwer: ‘De mooie details,
zoals de bogen, willen we zichtbaar
maken.’ Wat er met de mooie vloer gaat
gebeuren, wil een dame weten. ‘Die blijft’,
verzekert Kouwer. ‘ Oh, gelukkig. Want
daar zat ik wel over in hoor.’ Wel wordt de
entree aangepast; de drempel gaat weg.
Over de reclame op het pand wordt nog
nagedacht, daarbij zal rekening worden
gehouden met de monumentstatus en
het feit dat de voorkant, inclusief de winkels, van een andere eigenaar is. De fietsstallingen worden verplaatst naar de
zijkant (rechts).

Het bevoorraden van de winkel gebeurt in
de Johannes Camphuijsstraat. En daar
maken de bewoners van deze straat zich
de meeste zorgen over. ‘Komen er straks
van die kolossale vrachtwagens? Dat past
toch helemaal niet in onze straat?’ Kouwer
legt uit dat om het kleinere vrachtwagens
gaat en dat de straat en het trottoir ter
hoogte van de winkel worden aangepast.
‘De stoep is nu heel breed en wordt versmald tot anderhalve meter. De vrachtwagens zullen de weg niet blokkeren. Het
verkeer kan er gewoon langs.’ Daarnaast
schuiven de parkeerplaatsen voor buurtbus en invaliden een stukje op. Daarover is
overeenstemming met het wijkberaad en
de bewonerscommissie Camphuijs.
Geluidsoverlast
De supermarkt zal tussen 7.30 en 19.00
uur gemiddeld twee à drie keer per dag
worden bevoorraad. Zorgen over mogelijke geluidsoverlast pareert Kouwer met
de opmerking dat er in de weg een drempel komt waar de klep van de vrachtwa-

Vrijwilligers gezocht!!
Wie wil volgend jaar ruim 3000 kinderen fit, gezond en blij maken
met Bezuidenhout on Ice? Het wijkberaad zoekt vrijwilligers voor
de organisatie van de schaatsbaan voor volgende winter. We zoeken
naar een vaste groep om de kinderen te kunnen laten schaatsen.

Door Marjon Damen
(Achtergrond) Een tekening van hoe de Hoogvliet
er straks gaat uitzien.
(Illustratie: Hoogvliet Beheer)

DE Volharding
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gen op aansluit en dat rubberen matten
voor geluidsisolatie zorgen. Ook van de installaties op het gebouw, zoals de ventilatie van de koelcel, verwacht Kouwer geen
geluidsproblemen. ‘Er komen nieuwe,
stille installaties’, belooft hij.
De omwonenden vragen zich af of hun bezoek straks nog wel kan parkeren, als de
supermarkt veel klanten trekt. Kouwer
denkt dat de meeste klanten op de fiets of
te voet zullen komen.
Kouwer hoopt dat Hoogvliet rond de
zomer zijn deuren kan openen. Op 19 december is een omgevingsvergunning aangevraagd. Een reactie daarop kan bij een
rijksmonument 26 weken op zich laten
wachten. Vervolgens wordt voor de verbouwing ongeveer drie maanden uitgetrokken.

RAAD & DAAD
OMBUDSWERK

buur t!
e
d
n
i
u
j
i
Ook b

Duindorp / Scheveningen:

Mariahoeve / Haagse Hout:
Vrederust / Escamp:
Wijkverenigingsgebouw HVP-Zorg
Melis Stokelaan 2496W

Wat moet er gebeuren?
Plannen van de op- en afbouw
Huidige en nieuwe vrijwilligers vragen voor op- en afbouw en het
toezichthouden.
Je bent (mede-)aanspreekpunt voor de schaatsbaanvrijwilligers
Een draaiboek voor opbouw, verhuizing en toezicht is deels aanwezig, evenals de website www.ijsbaantje.nl. Alles verdient nog
enige verfijning en aanvulling.
Heb je interesse, meld je dan aan om Bezuidenhout on Ice te organiseren. Aanmelden via e-mail naar: ijsbaantje@bezuidenhout.nl

Elke 1e dinsdag van de maand,
van 18.30 - 20.00 uur

Buurthuis De Landen,
ingang St. Paul College
Isabellaland 259

Wijkcentrum Het Trefpunt
Tesselsestraat 71
Elke 1e dinsdag van de maand,
van 18.30 - 20.00 uur

Elke 1e en 3e donderdag van de
maand, van 18.30 - 20.00 uur

Moerwijk / Escamp:
Segbroek:
Escamp:
Stadskantoor Leyweg
Elke 1e dinsdag van de maand
16.30 uur tot 18.30 uur

Toko Surinamibo
Heeswijkplein 37

Stadskantoor Segbroek
Elke 2e en 4e woensdag van de
maand, 16.30 uur tot 18.30 uur

In samenwerking met de Haagse Wetswinkel

Elke 3e dinsdag van de maand,
van 18.30 - 20.00 uur

Centrum:
Centrale Bibliotheek

Heeft u vragen?

Wilt u eerst telefonisch contact, of een afspraak op een andere dag? Belt u dan met Gerard Verspuij
op telefoonnummer 06 26 13 68 71 of stuur een e-mail naar g.verspuij@eerenvolharding.nl.

Elke maandag en donderdag van
16.30 uur tot 18.30 uur.
Elke zaterdag van 10.00 - 12.00 uur.

WWW.VOLHARDING-VOORDEEL.NL
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Wist u dat…

Buurman John
Tijdwandelen
Iedere Bezuidenhouter kent de lovende
woorden van makelaars over onze wijk:
ideaal gelegen, vlakbij station en uitvalswegen, niet ver van het centrum,
met bos en strand op loop- of fietsafstand en met een winkelstraat waarmee je de wijk eigenlijk niet uit hoeft.
Allemaal waar en ik zal nog wel wat
voordelen van onze wijk over het hoofd
zien. Maar waar die makelaars geen
oog voor hebben: Bezuidenhout is de
ideale plek voor tijdwandelen.
Tijdwandelen? Tijdreizen kan nog niet,
maar tijdwandelen kan wel. Ga maar
eens midden op straat staan, op de
kruising van de beide Louise de Colignystraten en de Amalia van Solmsstraat,
bij café Pan. Maak dan een draai van
360 graden en een eeuw vliegt aan je
voorbij: van grote vooroorlogse huizen,
via portiekflats uit de wederopbouw
tot moderne appartementen.
Of loop door de Emmastraat en laat je
blik heen en weer kaatsen tussen het
geel en rood van de vooroorlogse huizen en de flats aan de andere kant. Minder dan een eeuw, maar ook hier loop je
dwars door de tijd.
Tijdwandelen dus. Er zijn maar weinig
dingen die ik liever doe en er zijn maar
weinig wijken die daar zo geschikt voor
zijn als Bezuidenhout. Natuurlijk, het

kan op meer plaatsen. In het centrum
van Nijmegen, maar daar woon ik niet,
en in Rotterdam, maar daar wil ik niet
wonen. Maar wel steden met een bombardement, met opzet of per vergissing,
zoals in Bezuidenhout.
Die Wanderlust door de tijd, komt die
dan door de gaten die dat bombardement in onze wijk heeft geslagen? Zijn
het de sporen van dood en verderf die de
tijdwandelaar fascineren, net zoals de
slagvelden van de Eerste Wereldoorlog
een eeuw nadien nog hordes toeristen
trekken?
Zeker, dat bombardement maakt nog
steeds diepe indruk, de jaarlijkse herdenking, de lijsten met namen van de
slachtoffers, de foto’s van een kale vlakte
en de puinhopen. De prachtige pleinen
en lanen die alleen nog op ansichtkaarten bestaan, het glas en beton dat er op
te veel plekken voor in de plaats is gekomen.
Want dat is het ook: het contrast tussen
toen en nu. Waren de gaten die de bommen sloegen gevuld met even prachtige
gebouwen als er voorheen stonden, dan
was het tijdwandelen een stuk minder
boeiend. Maar dan zouden in ieder geval
de makelaars nóg enthousiaster zijn geweest over Bezuidenhout.

● ● ● Bobby van Galen, Bezuidenhouter

en oprichter/eigenaar van het tramrestaurant Hoftrammm, zich een jaarlang
‘F&B Professional of the Year’ mag noemen? De uitverkiezing is een initiatief
van de Association of Food & Beverage
Management. ‘Deze titel is een bevestiging dat we met het gehele bedrijf op
de goede weg zijn’, reageert een blije
Van Galen.
● ● ● u iedere maandag in het Wijk- en

Dienstencentrum kunt genieten van
een heerlijke 3 gangenmaaltijd, gekookt door een groep enthousiaste vrijwilligers? Aanvang: 12.15 uur.
Kosten per maaltijd: 6 euro (als u van
tevoren een kaartje heeft gekocht bij de
Centrale Informatiebalie, telefoon:
3477297), anders: 7,50 euro. Men is nog
op zoek naar vrijwillige koks.
● ● ● bij de stadsboerderij Reigershof

nu ook textielbakken staan? Daar kunt
u bijvoorbeeld gebruikte kleren of oude
gordijnen in kwijt.
● ● ● u op 27 februari uw kennis over

André Rieu kunt testen? De organisatie
van deze middag is in handen van de
Uitgaansgroep Haagse Hout. Kosten:
6 euro, inclusief een stukje Limburgse
vlaai. De middag begint om 14.00 uur.
● ● ● twee gebouwen van ROC Mondri-

Heb oog voor detail, win een boekenbon!
Het detail in de vorige editie is door drie lezers herkend. Het is de beveiligingscamera
van het ministerie van Economische zaken, landbouw en innovatie aan de Theresiastraat. Jules Coenen mag de boekenbon ter waarde van 15 euro ophalen in het Wijk- en
Dienstencentrum, Johannes Camphuijsstraat 25.

Hoe goed kent u de wijk? Waar bevindt zich het hiernaast afgebeelde
detail? Stuur uw antwoord per
e-mail of brief naar de redactie (zie
het colofon op pagina 3) en maak
ook kans op een boekenbon, beschikbaar gesteld door Advocatenkantoor Mr. E. Fransen.

aan aan de Koningin Marialaan en de
Helenastraat worden gerenoveerd? De
verbouwing gaat ongeveer een jaar
duren. Zolang is het restaurant elders in
de stad ondergebracht.
● ● ● de parkeercontroleurs sinds 1 ja-

nuari de kentekens scannen bij het controleren van de bewonersparkeervergunning? Vergunninghouders hoeven
hun bewonerspas dus niet meer achter
de voorruit van de auto te leggen.
● ● ● de tentoonstelling ‘het vergis-

singsbombardement op het Bezuidenhout’ te zien is in het Atrium van het
gemeentehuis? Van 19 februari tot 16
maart in het C-deel.
Zie voor meer nieuws
www.bezuidenhout.nl
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Storm en regen doen me niets!
Bosch Car Service monteert
weer mijn winterbanden.
Maak nu een afspraak!

Autocenter van
Maanen
Joan Maetsuyckerstraat 94
2593 ZM 's-Gravenhage
Tel.: 0703478110
http://www.bcsvanmaanen.nl

Wij doen alles voor uw auto

