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Of neem contact op met:
Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of
har100@ziggo.nl.
Robert Boer: 06-24 76 68 81 of
robert.boer@ziggo.nl

Inhoud
Op de cover
Er zijn inmiddels drie generaties verstreken sinds het vergissingsbombardement op onze wijk. Het is op 3 maart 75 jaar geleden dat Britse bommenwerpers door dichte mist en verkeerde coördinaten hun dodelijke lading in
Bezuidenhout dropte in plaats van het Haagse Bos vanwaar de raketten op
Groot-Brittannië werden afgevuurd. De gebeurtenis is Bezuidenhouters nog
altijd in het geheugen gegrift en dagelijks zien we nog altijd de sporen, in de
vorm van (inmiddels al weer gedateerde) nieuwbouw in de wijk. Op de foto
de verwoeste Carolina van Nassaustraat met op de achtergrond de Wilhelminakerk, die later is afgebroken. (bron: gemeentearchief Den Haag)
In dit nummer besteden we op pagina 16 en 17 uitgebreid aandacht aan het
bombardement met een interview met acteur en ooggetuige Bram van der
Vlugt die ten tijde van de aanval in de Amalia van Solmsstraat woonde en
zich die derde maart nog precies kan herinneren, en met een gedicht van
Gerrit Vennema. Maar er gebeurde meer in die oorlogsjaren; op de Laan van
NOI werden 12 personen gefusilleerd als vergelding voor de moord op een
Duitse militair.
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MONTAGEBEDRIJF

E.M. DE JAGER
onze kozijnen horen in uw gevel thuis!
Maystraat 38 - 2593 VW Den Haag - 070 385 95 69
0654 20 11 13 - info@emdejager.nl - ww.emdejager.nl

AUTO SERVICE MULDERS
Voor al uw spuitwerk!
o.a. Keukens, tafels, scooters en auto’s
Ook voor laswerk en taxaties
Hoorn 310
2404 HL Alphen a/d Rijn
06 506 947 03 - 06 547 412 60

Mooie E-bikes, eerlijk advies, super service!

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

bezuidenhut Speel-O-Theek

TURKS RESTAURANT

Vrijwilliger worden?
Meer informatie over de Speel-O-Theek op internet:
https://bezuidenhout.nl/bezuidenhut/speel-o-theek-algemeen/

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

Parken Bezuidenhout nu in eigen beheer
Het onderhoud van het Spaarwaterveld en het Koningin Sophiepark is officieel overgenomen door het wijkberaad. Onder toeziend oog van de reeds aangemelde vrijwilligers, een aantal medewerkers van de gemeente en een aantal mensen uit het
wijkberaad, hebben voorzitter Jacob Snijders en wethouder Martijn Balster het contract ondertekend.

Tekst: Esther Nijhoff, Foto: Emmy de Graaf

De wethouder is erg te spreken over dit initiatief en hoopt
dat het in meer wijken gaat plaatsvinden. Het bevordert de
onderlinge verbondenheid van de buurt. Als bewoner zie je
meer, en wanneer de kinderen aan het spelen zijn heb je
meer kans dat de ouders met elkaar praten over eventuele
problemen in de wijk die ze misschien samen kunnen oplossen.
De overeenkomst voor het Sophiepark geldt alleen voor
het onderhoud aan gras, struiken en paden; bomen en de
vernieuwde speeltuin blijven de verantwoordelijkheid van
de gemeente.
Op het Spaarwaterveld neemt het wijkberaad naast het
onderhoud ook de speelvoorzieningen over. Dat betekent
dat doordeweeks van 3 tot 6 uur en in het weekend van 2
tot 6 uur de vrijwilligers klaarstaan om u óf in de Bezuidenhut te voorzien van een drankje of snack óf de kinderen
bij het speelhok blij te maken met spelmateriaal. Het
speelhok is flink opgeknapt; er zijn voldoende fietsen,
nieuwe (basketbal)ballen, skateboarden en stelten.
De Bezuidenhut is uiteraard ook nog steeds beschikbaar
voor: kinderfeestjes, kleine muzikale optredens, binnen of
in de zomer lekker buiten, en andere kleine bijeenkomsten.

De overdracht van het parkonderhoud door wethouder Martijn
Balster (PvdA, links) aan wijkvoorzitter Jacob Snijders.

40.000 euro voor Bezuidenhout-Midden en Oost
Bewoners weten zelf het best wat goed is voor hun buurt. Daarom heeft de gemeente wijkbudgetten beschikbaar gesteld. Gebruikers van de wijk, zoals bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen, kunnen
zelf een plan indienen dat bijdraagt aan een mooiere, sportievere, duurzamere of groenere wijk. Dit kan vanaf
26 maart a.s.
Na de fase van het indienen van de plannen, begroten de bewoners van Bezuidenhout-Midden en Oost samen het wijkbudget van ¤ 40.000,- over de ideeën die zij graag uitgevoerd zien. Iedereen vanaf 12 jaar mag meedoen.
Bezuidenhout-Midden en Oost is de tweede wijk in het stadsdeel met een eigen wijkbudget. Bezuidenhout-West is de eerste; de website www.bezuidenhoutwestbegroot.nl wordt op 22 februari gelanceerd. Na Bezuidenhout-Midden en Oost
komen ook Mariahoeve en Benoordenhout aan de beurt. Op 26 maart is de aftrap van het wijkbudget Bezuidenhout-Midden en Oost. Meer informatie hierover is dan te vinden op www.bezuidenhoutbegroot.nl.
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KIOSK

Kwaliteit
wint
altijd!

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

Theresiastraat 268 - Bezuidenhout - Den Haag - 06 55 19 88 97

Katten op de loop
Op de buurtapp Nextdoor verschijnt bijna dagelijks een bericht over een weggelopen
kat. Het zijn er zoveel dat je je afvraagt wat er aan de hand is. Is er sprake van een ‘cat
race’ in het Bezuidenhout? Ik spreek af met Heike Wientgens die zich inzet om vermiste
katten terug te brengen.

Tekst: Paul van Riel, Foto’s: Koen de Lange
Het interview vindt plaats bij Heike thuis. Daar binnengekomen wordt direct duidelijk wat haar passie is: het staat er
vol met kattenmanden, kattenkussens, krabpalen, een kattenhuis en een grote pronkkast vol porseleinen katjes.
Sinds 2013 zet zij zich uit liefde voor dieren (en mensen!) in
voor de weggelopen kat in Bezuidenhout en Mariahoeve. Ze
kijkt op de databank van Amivedi welke katten er in onze
wijk vermist worden en zet die dan op Nextdoor en op haar
facebookpagina Kattenhulp Bezuidenhout/Mariahoeve.
Lopen er werkelijk zoveel katten weg en is dat steeds vaker
het geval?
Nee, dat is niet zo, het hangt ook erg af van het seizoen.
Door het vuurwerk rond Oud en Nieuw schrikken veel katten en in de lente gaan ‘ongeholpen’ katers op zoek naar een
kat en de krolse poes naar een kater. In 2019 liepen er 120
katten weg, 90 werden gevonden en konden terug naar hun
baasje. Van de overige 30 werden er 6 herplaatst, 11 waren
overleden en van 13 ontbreekt elk spoor.
Waarom lopen katten eigenlijk weg?
Katten zijn gewoontedieren. Als er een verandering ontstaat
(komst van een baby, een verbouwing), worden ze onrustig
en kunnen ze verdwijnen. Voor buitenkatten kan het een
probleem zijn als een nieuwe dominante kat zijn territorium
afbakent. Ze durven dan niet meer naar huis.
Hoe voorkom je nu dat de kat wegloopt?

Laat ze op vaste tijden naar buiten gaan en zorg voor een
beloning als ze weer thuiskomen. Laat je kat vooral ook
chippen. Aan die chip kun je jouw gegevens koppelen. Zorg
er wel voor dat je de chip echt registreert en het doorgeeft
als je verhuist.

En hoe krijg je je kat dan weer terug?
- Meld het op de site 070 vermiste/gevonden dieren en
op www.amivedi.nl
- Als de kat gechipt is, zet dan je geregistreerde kat (bij
NDG, Backhomeclub etc.) op ‘vermist’.
- Vooral flyeren: op de site van Amivedi kun je flyers
aanmaken.
- Leg buiten door hem/haar gebruikt grit (of de hele
kattenbak); katten ruiken op 1 km afstand!
- Vraag aan buren of ze in hun kelder of schuur willen
kijken.
- Loop ‘s avonds rond met een zaklamp (hun ogen
reflecteren), rammel met brokjes, kijk onder auto’s
en bosschages.
- Je kunt bij Heike desgewenst een vangkooi lenen.
- Heb je een kat gevonden, dan kun je bij Heike gratis
een chipcheck laten doen.

B e z u i d e n h o u t n i e u w s F E B R UA R I 2 0 2 0
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Kort

Foutparkeren

Alzheimer Café. Elke tweede woensdag van de maand, van 19.30 tot 21.30 uur,
organiseert Alzheimer Café Haagse Hout
bijeenkomsten in het wijk- en dienstencentrum Mariahoeve, Ivoorhorst 155. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen met
beginnende dementie, familieleden, professionals en belangstellenden. De volgende
ontmoetingen zijn op 11 maart, 8 april, 13
mei en 10 juni. In de maanden juli en augustus is het café gesloten. Voor nadere info
mail naar Astrid Dekker: adekker1@cardia.nl

■■■

BUURMAN JOHN

Afval naast de volle afvalcontainer dumpen, de hond lekker midden
op straat laten poepen of vuilniszakken te vroeg buiten zetten: manieren zat om elkaar in onze mooie wijk het leven een tikkeltje minder zoet te maken. En dan hebben we het nog niet eens gehad over
een nog prangender misstand: nogal wat Bezuidenhouters kunnen
niet parkeren, luidt de klacht op buurtapp Nextdoor. Of erger nog: ze
zijn te beroerd om netjes aan te schuiven in de rij, met als gevolg dat
de schaarse parkeerruimte niet optimaal wordt benut en er langs de
stoeprand gaten vallen waar alleen een scootmobielrijder blij van
wordt.
Wat te doen? Overal parkeervakken? De psychologie van het ongemerkt dwingende lijntje dat slordige parkeerders omtovert in keurige parkeerders, zoals de vlieg in het pissoir slordige plassers
onwillekeurig beter laat mikken? Maar de psyche van menig Bezuidenhoutse parkeerder blijkt helemaal niet gevoelig voor deze aanpak: hij parkeert lustig zijn ene automobiel in twee vakken, dwars
over dat lijntje. Dubbel betalen voor dit grensoverschrijdend gedrag,
dat is het enige wat erop zit, bepleit een Bezuidenhouter. Doen ze in
andere gemeenten ook.

Paddentrek. De Dierenbescherming is
op zoek naar vrijwilligers om te helpen bij
de jaarlijkse paddentrek. Tussen eind februari en begin april trekken padden, kikkers en salamanders van hun winterverblijf
naar hun voortplantingsplaats. Daarbij
moeten ze drukke verkeerswegen overste-

■■■

Zelf parkeer ik slechts mijn fiets. Eitje, zou je zeggen. Maar de werkelijkheid is anders. Ik kan mijn fiets gewoon tegen de eerste de beste
gevel kwakken, maar daar zijn de eigenaren van die gevel vaak niet
blij mee, en ik zet mijn fiets het liefst aan de ketting, want stel je
voor dat iemand dat verroeste wrak van mij wil jatten.
Maar zelfs bij mij voor de deur valt het soms niet mee een vrije paal
te vinden om mijn fiets aan te ketenen en aan het hekje rond het
perkje is dan ook net geen plaatsje meer vrij! Gelukkig valt een fiets
net iets makkelijker in een open plekje te wringen dan een auto.
Maar dan. Je wil ook gewoon weer zorgeloos weg kunnen fietsen.
Eitje, zou je zeggen. Maar nee: vaak genoeg sta je op die smalle
stoep helemaal klem tussen hekje, strak geparkeerde fietsen en –
nog veel erger – naadloos geparkeerde auto’s, langs datzelfde smalle
stoepje. Ze kunnen het toch echt wel, die Bezuidenhouters: strak inparkeren. Dit is geen bumperkleven maar, dit is bumperkussen.
Mijn complimenten. Maar: ik wil er wel graag langs met mijn fiets;
en buurman, jij wilt geen kras in je lak. Schuif daarom goed aan,
maar laat een klein gaatje vallen: helemaal niet erg.

bezuidenhut

Vrijwilligers gevraagd

ken en om te voorkomen dat ze hierbij worden doodgereden, zoekt de
Dierenbescherming zogenaamde overzetters, voor een periode van zes weken gedurende één avond in de week. Nadere
informatie op de website dierenbescherming.nl
Bronovo. De Facebookpagina ‘’Bronovo moet blijven” stelt zich tot doel het
ziekenhuis alsnog open te houden, nadat
het bestuur van Haaglanden Medisch Centrum (HMC) heeft besloten om Bronovo op
termijn te sluiten. In afwachting van de definitieve sluiting is de afdeling spoedeisende hulp verplaatst naar ziekenhuis
Westeinde en is Bronovo in de weekenden
gesloten. In een open brief aan burgemeester Remkes van Den Haag stelt de Facebookgroep dat 70.000 tot 100.000 inwoners
zonder ziekenhuis komen te zitten; zij vinden dat onverantwoord. Informatie over de
activiteiten van “Bronovo moet blijven” is te
vinden op Facebook.com

■■■

Voor meer actuele informatie:
www.bezuidenhout.nl

voor het begeleiden van kinderfeestjes
Aanmelden: bezuidenhut@bezuidenhout.nl
B e z u i d e n h o u t n i e u w s F E B R UA R I 2 0 2 0
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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

‘Al 4 generaties en 100 jaar vakmanschap in vastgoed & -onderhoud’

alexandriabv.nl

Bekende Bezuidenhouter

Michael Boogerd brak door in Bezuidenhout
In zijn eerste jaren in Bezuidenhout kon Michael Boogerd nog
anoniem op zijn racefiets stappen voor zijn dagelijkse trainingsrondjes. Zijn eerste ritzege in de Tour de France in 1996 maakte
hem in één klap bekend in heel Nederland.

Tekst: Roeland Gelink, Foto’s: Peter den Houting

Als kind groeide Michael Boogerd op in de Haagse wijk
Duinoord. Op de Cornelis Jetsesschool was hij drie jaar klasgenoot en vriend van Richard Krajicek. Herkenden zij elkaar
destijds al als toekomstige topsporters? "Bij de Coopertest
ging het altijd tussen ons tweeën", weet Michael Boogerd
nog. Was Krajicek toen al op weg om een toptennisser te
worden, Boogerd had in navolging van zijn oudere broer
Rini op zijn achtste voor de racefiets gekozen. Bij de jeugd
en de amateurs onderscheidde hij zich als een renner met
klimtalent, die enorm diep kon gaan. Zo verdiende hij in
1995 zijn eerste contract als wielerprof in de ploeg van Jan
Raas.
Altijd aan het trainen
Een jaar voor zijn overgang naar de beroepsrenners was
Boogerd van Duinoord naar Bezuidenhout verhuisd. "Ik
wilde gaan samenwonen en via een aannemer die mijn
vader kende, kon ik in de De Vriesstraat een leuke etage
huren." Het wielrennen verhinderde dat hij de buurt beter
leerde kennen. "Ik was volle bak bezig met wielrennen en
altijd aan het trainen. Daardoor had ik maar weinig sociale
contacten." Zijn trainingsritten werkte Boogerd in de regel
alleen af. "Via de Laan van Nieuw Oost-Indië en de Van Alkemadelaan naar Scheveningen en dan de duinen in."
Al die trainingsarbeid bezorgt Boogerd in 1996 zijn eerste
grote succes. In een bloedstollende finale in de stromende
regen rijdt hij naar een Tour-ritzege in Aix les Bains. Bezuidenhout laat blijken dat het heeft meegenoten. "Toen ik terugkwam van de Tour was mijn huis versierd. Voor die tijd
zullen veel mensen niet hebben geweten wie ik was en
wat ik deed."
Een jaar later kijk ik in eerste instantie verbaasd op als ik
plotseling een wielrenner in een rood-wit-blauw gekleurd
shirt door de Juliana van Stolberglaan zie rijden. Die trui
mag toch alleen de kampioen van Nederland dragen? "Dat
was ik", zegt Boogerd. In Meerssen is hij voor de eerste keer

kampioen van Nederland geworden, een bevestiging van
zijn doorbraak als wielrenner.
Droomkoers
Zoals veel wielrenners verhuist Michael Boogerd na die eerste successen naar wielerland België. "Een overbuurman
uit de De Vriesstraat was verhuizer en heeft die verhuizing
en een latere verhuizing in België geregeld." Met onder
meer nog twee nationale titels, de etappewedstrijden Catalaanse Week (twee keer) en Parijs-Nice en de Nederlandse klassieker Amstel Gold Race breidt Boogerd zijn
erelijst verder uit. Zijn dierbaarste zege behaalt hij in 2002
opnieuw in de Tour. "Een bergrit (over de Alpencols Galibier,
Télégraphe, Madeleine en La Plagne, red.) en bovendien na
een mooie solo." Twee jaar later kent hij zijn grootste de(Vervolg op pagina 13)
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Gezellig winkelen in de Theresiastraat! Team Etos staat graag voor u klaar!

Theresiastraat 109 - 2593 AD Den Haag

(Vervolg van pagina 11)

ceptie in de klassieker Luik-Bastenaken-Luik. "Dat was mijn
droomkoers en dat jaar was ik duidelijk de sterkste, maar
toch werd ik net geklopt."
Na zijn wielerloopbaan schitterde Michael Boogerd ook als
schaatser in Sterren Dansen op het IJs en als bokser in het
programma Boxing Stars. Als ploegleider van Team Roompot was hij het afgelopen jaar terug in Bezuidenhout voor
een tijdrit in de BinckBank Tour (over de Bezuidenhoutseweg, via de Laan van Nieuw Oost-Indië en de Benoordenhoutseweg naar de Landscheidingsweg en weer terug). Bij
die gelegenheid vertelde hij er als kleine jongen van te hebben gedroomd in zijn geboortestad te koersen. "Bij de
jeugd heb ik wel eens in Scheveningen gereden en bij de
amateurs in de Ronde van het Capitol, maar ik had het als
bekende prof graag eens op het hoogste niveau willen
doen." Misschien wordt het tijd de Ronde van Overbosch
nieuw leven in te blazen.
Michael Boogerd wordt geïnterviewd als kampioen van Nederland.

INGEZONDEN
Couperus herleeft in de Emmastraat
altijd en overal de aandacht trok, reisde
hij heel de wereld over. Zo zette hij de
auto en zichzelf op de boot om Amerika
te doorkruisen. Maar hij bereisde ook heel
Europa, inclusief Rusland, Oekraïne en de
Arabische wereld, overal bekijks oogstend. Eens liep hij vast in de woestijn,
waarna de ANWB, voor welke organisatie
hij veel redactioneel werk deed, een vliegtuigje charterde om een onderdeel, waardoor hij vastgelopen was, op het zand te
droppen.

Aan het eind van het jaar leken in Bezuidenhout Couperiaanse tijden te herleven:
John Bekker (74) werd begraven. Hoewel
hij een fervent autoliefhebber was en bezitter van een oude MG, koos hij voor een
begrafenis met paarden en koets. Vanaf
de Emmastraat, waar hij woonde, ging
het met een klein gezelschap achter de
koets te voet naar de begraafplaats aan

de Kerkhoflaan. Autostuur en reispet
lagen op de kist.
John Bekker was een excentriek heer:
sinds de dood van zijn moeder woonde
hij alleen in een groot huis, werkte als autojournalist en doorbrak zijn betrekkelijke
eenzaamheid door grote, avontuurlijke
reizen te ondernemen. Met zijn MG, die

Van huis uit was hij microbioloog, maar
hij koos al na twee jaar voor journalistiek
werk. Zo was hij ook uitgever van een
blad voor oldtimers. John Bekker was
goed van vertrouwen: hij ging verder dan
het touwtje uit de bus. Meestal liet hij de
buitendeur op een kier om zijn kat de vrijheid te gunnen.
Met zijn verscheiden is het Bezuidenhout
een kleurrijk figuur armer.
P. van der Eijk
Foto: Annelies Jackl
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Dagopvang en
buitenschoolse opvang

www.zokinderopvang.nl
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Avonturen beleven,
themagericht met
verschillende activiteiten
Ervaren medewerkers met
liefde voor de kinderen
Ontwikkelingsgerichte
activiteiten zoals
muziekles, dansen en
babymassage
Gezonde voeding met
aanbod warme maaltijden

…en nog zoveel meer!
Zo aan de van der Wyckstraat
Van der Wyckstraat 12
2593 XB Den Haag

Traiteurslagerij Ammerlaan

12:

BEKIJK ONS
UITGEBREIDE ASSORTIMENT
OP ONZE VERNIEUWDE WEBSITE OP
WWW.SLAGERIJAMMERLAAN.NL
Johan van Hoornstraat 34, 2595 HR Den Haag
070 385 2325 - www.slagerijammerlaan.nl

Pan is een café-restaurant, met veel liefde
voor goed en lekker eten, mooie wijnen,
speciale bieren én met een
groot zonnig terras!
Open voor lunch, borrel & diner.
www.cafepan.nl
Louise de Colignystraat 53 - 070 381 40 14

Column wijkagent

Politie alert op
groepen rond CS
De drie wijkagenten, v.l.n.r. Evert-Jan Rusticus, Hans van der Linde en Ron van Ommeren.

Tekst: Evert-Jan Rusticus
Oud & Nieuw is bijzonder rustig verlopen dit jaar. Niet
aleen bij ons maar eigenlijk in ons hele district. Her en der
waren er wat brandjes maar gelukkig bleef het daarbij.
Alle collega’s zijn heelhuids weer thuisgekomen: daar
maakten we ons met al het (zware) vuurwerk behoorlijk
zorgen over.
Met de open binnengrenzen is er door de jaren heen best wel
veel veranderd in de stad. Je ziet veel mensen uit andere Europese landen die in veel gevallen werken in de bouw of in het
Westland. Helaas vallen er ook mensen af in die wereld die niet
mee kunnen komen of andere problemen hebben. Vaak gaan
deze mensen weer terug naar het land waar ze vandaan kwamen. Enkelen blijven in de stad hangen en raken vaak dakloos.
Deze mensen hingen vorige jaren vaak rond in het Haagse Bos.
Door een nauwe samenwerking met vele partners hebben we die
groep uiteindelijk kunnen helpen aan terugkeer, werk of andere

kleine zaken waardoor ze weer op gang konden komen en weer
enigszins een normaal leven konden gaan leiden.
Nu is er een andere groep op en rond het Centraal Station aan het
rondhangen. Door wederom nauw te gaan samenwerken met
onze partners zoals de NS, winkeliers, hulpverlening en natuurlijk
de gemeente hopen we ook deze groep snel weer enigszins op
weg te helpen naar een zinvoller bestaan. We proberen namelijk
naast hen repressief te benaderen hen ook de helpende hand te
bieden. Soms zijn hele kleine dingen voor deze mensen een grote
hulp waardoor ze een andere weg in kunnen slaan dan die ze nu
ingeslagen zijn, namelijk dakloos zijn en overlast veroorzaken.
Bezuidenhout kent de laatste maanden 3 wijkagenten. Er is namelijk een nieuwe wijkagent bijgekomen. Hij heet Ron van Ommeren en komt uit de binnenstad. Ron heeft al veel gedaan in het
project van de daklozen in het Haagse Bos en zal zich ook samen
met Evert Jan gaan bemoeien met het project rond het Centraal
Station.

Gefusilleerd als vergelding
Op 15 december 1944 werden op de Laan van NOI twaalf personen door het
Duitse leger gefusilleerd als vergeldings voor de moord op een Duitse soldaat
door het verzet. Omwonenden werden gedwongen langs de ontzielde lichamen
te lopen. Ter herinnering aan deze gebeurtenis werd hier 75 jaar later bij stil gestaan.
Aanleiding voor de vergeldingsactie was
de aanslag op een Duitse militair, een
vaandrig van de Kriegsmarine en zoon van
een Duitse admiraal. De aanslag was enkele dagen eerder uitgevoerd door een
knokploegleider. Den Haag werd in het
laatste jaar van de oorlog opgeschrikt door
acties van ‘wilde’ knokploegen. Deze acties
werden niet goedgekeurd door het landelijk verzet.
De leider van een van deze knokploegen
was W.J.K. Kicken, alias Majoor Braddock.
Kicken zou die avond met een vrouwelijk
knokploeglid op de Laan van NOI hebben

gelopen en plotseling naar voren zijn gesprongen om de Duitser van achteren neer
te schieten. Een Duitse bevelhebber eiste
represaille. De huizen met de nummers 5
en 7 werden vernietigd. Op de ruïnes van
huisnummer 7 werden de 12 mensen gefusilleerd.
Op 15 december, precies 75 jaar later, werd
een moment van stilte gehouden bij de
gedenkplaat ter hoogte van Laan van NOI
3. Het wijkberaad heeft samen met de
Stichting 3 maart ’45 een bloemstuk gelegd.
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Voor acteur Bram van der Vlugt was bombardement geen bijzondere bedreiging

“Ze vielen altijd op Benoordenhout”

75 Jaar nadat een regen van bommen op Bezuidenhout hem op de vlucht joeg, is Bram van der Vlugt
volgende maand terug op zijn oude adres aan de
Amalia van Solmsstraat. Ter gelegenheid van de herdenking van het bombardement deelt de acteur daar
zijn bijzondere oorlogsherinneringen.

Tekst: Roeland Gelink, Foto: Julie Blik

Met zijn vader en moeder en vier jaar oudere broer Fred
was Bram (toen 8 jaar) in februari 1943 gedwongen verhuisd naar Bezuidenhout. Wegens de bouw van de Atlantikwall moest het gezin hun fraaie woning in het Belgisch
Park verruilen voor een onderkomen aan de Amalia van
Solmsstraat 132. “Er was een deadline voor de verhuizing en
mijn vader kon daar een huis huren”, vertelt Van der Vlugt
hoe hij in de wijk belandde. Van zijn jaren in het Bezuidenhout herinnert hij zich het voetballen bij VUC aan de
Schenkkade (“Daarvoor zat ik als keurig Haags jongetje op
HVV”) en de aantrekkingskracht van een kerk: “Er stond een
grote katholieke kerk aan het Louise de Colignyplein. Hoewel ik niet gelovig was, ging ik daar in mijn eentje naartoe,
omdat ik dat spannend en mooi vond”.
Alles anders
In augustus 1943 werd Van der Vlugts joodse moeder Ellen
opgepakt, omdat zij een vervalst persoonsbewijs had. Zij
belandde uiteindelijk in Auschwitz en zou nooit meer terugkeren. Anderhalf jaar later, op 3 maart 1945, maakte Van
der Vlugt het bombardement op het Bezuidenhout mee.
Als kind beleefde hij het vooral als een avontuur. “Je wist
van eerdere bombardementen dat er tien minuten bommen vielen en ze daarna tien minuten weg bleven. Dat
voelde niet eens ontzettend bedreigend. Die bommen vielen immers altijd op het Benoordenhout. Toen de tweede
serie bommen bij ons in de straat en daaromheen was gevallen, zijn wij nog naar buiten gegaan en hebben warme
bomscherven geraapt”.
Uit angst voor volgende bommen werden Bram en zijn
broer daarna naar kennissen in Voorburg gestuurd. “Iedereen vluchtte die kant op. Het moet met alle slachtoffers een
dodentocht zijn geweest, maar ik heb er geen trauma aan
overgehouden”. In het vijfde jaar van de oorlog was hij gewend geraakt aan de verschrikkingen die daarbij hoorden,
zoals bombardementen en razzia's. “De essentie is, dat in de
oorlog alles anders is. Nu schrik ik van een rotje op straat, in
de oorlog zou ik er niks van hebben gemerkt”.

rijen en via haar eigendommen was mijn moeder nog wel
in huis”.
Drievingerige luiaard
70 Jaar na het bombardement was Van der Vlugt voor het
eerst weer in het Bezuidenhout voor de herdenking van het
bombardement. Hij verbaasde zich toen over de aanwezigheid van honderden belangstellenden. Met zijn gezelschap
Van der Vlugt & Co. maakte hij dat jaar de voorstelling ‘De
drievingerige luiaard’, met muziek en verhalen over onder
meer het vergissingsbombardement. “Ik had dat gezelschap al een tijd met mijn kinderen Floris en Hester en
vriend Lucas Dols en die deed op een gegeven moment de
suggestie eens iets te doen met de vele verhalen over mijn
familie”.
Net als de herdenking maakte de voorstelling veel los bij de
bezoekers. “Na afloop begaven wij ons onder het publiek en
dan was er altijd wel iemand die wilde vertellen over het
bombardement dat hij of zij had meegemaakt, wilde weten
of ik die of die uit de buurt kende of wilde delen ook een
vader te hebben gehad die nooit wat over de oorlog vertelde. Die herkenning maakte het tot best een bijzondere
voorstelling”.
Op vrijdag 21 maart keert Van der Vlugt terug naar de Amalia van Solmsstraat 132 om in een huiskamervoorstelling op
die 'plaats delict' zijn herinneringen aan het bombardement te delen. Dat gebeurt in het kader van de kunstroute
'Op weg naar de bevrijding'. “Historisch besef is belangrijk,
omdat je moet weten waar je vandaan komt”, vindt Van der
Vlugt. “En zolang er mensen zijn die dat zinvol vinden, is het
goed om het bombardement te herdenken.”

Kunstroute brengt oorlogsverhalen tot leven

Gesmolten glas
Werd het huis van de Van der Vlugts voor de bommen gespaard, een dag later viel het alsnog ten prooi aan de vuurzee die door het bombardement was ontstaan. Toen Bram
en zijn broer een week later terugkeerden om te zien of er
nog iets van hun bezittingen was overgebleven, vonden zij
in het puin niet veel meer dan gesmolten glas. “Daarna ben
ik heel lang niet meer in de buurt terug geweest”.
Tot er in 1948 officieel bericht kwam van het Rode Kruis dat
zijn moeder Auschwitz niet had overleefd, hield Bram van
der Vlugt lang de hoop dat hij haar nog eens in levenden
lijve zou ontmoeten. “Ik liep na de oorlog nog regelmatig
door de stad met de pre puberale droom dat ik mijn moeder
tegen zou komen. Zij was door de Russen bevrijd en haar
geheugen kwijtgeraakt en ik zou haar herkennen en mee
naar huis nemen”. De jarenlange onzekerheid zorgde er ook
voor dat er nooit een moment van rouw was. “De mentaliteit na de oorlog was ook dat je vooruit moest kijken en
niet in het verleden moest blijven hangen. Maar op schilde-

De kunstroute 'Op weg naar de bevrijding' brengt de
oorlogsjaren in Bezuidenhout tot leven op 20 en 21
maart. Dat gebeurt door middel van een wandeling
door de wijk langs voordrachten van verhalen, poëzie
en muziek. Meer informatie is te vinden op de site
kunstenindekamer.nl.
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Restaurant, Afhaal, Catering

Geniet van de echte smaak
van de indonesische keuken
Tarwekamp 11 - 2592 XG Den Haag

T 070 3479169 - E Mekar-sari@outlook.com - W ww.mekarsari.nl
Open van Dinsdag t/m Zondag 17.00 tot 21.00 uur

Maak tijdig een afspraak
voor een winter controle
Maak nu een afspraak!

Autocenter van
Maanen
Joan Maetsuyckerstraat 94
2593 ZM 's-Gravenhage
Tel.: 070 3478110
http://www.bcsvanmaanen.nl

Wij doen alles voor uw auto

Ik help u graag met uw communicatiemiddelen zoals folders, banieren,
advertenties, rapporten, posters etc.

Emmastraat 25a hk. Theresiastraat
Tel. 070-385 62 79 - www.menshairstyling.nl

Bekijk mijn werk op www.somine.nl en
maak een vrijblijvende afspraak om
uw specifieke wensen te bespreken.

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Spaarwaterveld en Bezuidenhut:
voor en door bewoners
We kunnen er samen voor zorgen dat de Bezuidenhut alle
dagen van de week ’s middags open is voor terras, versnapering,
uitleen van speelgoed en toiletgebruik! Het Wijkberaad heeft
namelijk met de gemeente afgesproken dat wij (bewoners van
Bezuidenhout) het beheer van het Spaarwaterveld en de Bezuidenhut gaan overnemen.

Om dit voor elkaar te krijgen
zoeken we vrijwilligers
Bent u of kent u iemand in Bezuidenhout die bijvoorbeeld
met pensioen is, tijdelijk geen baan heeft of die wel een financieel extraatje kan gebruiken? En heeft u zin om één of
meer middagen (tegen een vrijwilligersvergoeding) de Bezuidenhut te runnen? Neem dan contact op met het Wijkberaad: wijkberaad@bezuidenhout.nl

Oorlogsberichten
4 maart 1945: Het toenmalig postkantoor aan de Juliana van Stolberglaan 6-6a-6b ontkwam ook niet aan de verwoesting van het
bombardement. (foto: C.P.A. Kanters, bron: gemeentearchief Den
Haag)

Dichter Gerrit Vennema (1953) werd geboren in
Bolsward en is al geruime tijd verbonden aan
de Haagse Kunstkring. Hij schreef verschillende
dichtbundels en werd onderscheiden met diverse poëzieprijzen. Rond de jaarwisseling
schreef hij ter gelegenheid van de 75-jarige
herdenking van het bombardement op Bezuidenhout onderstaand gedicht.

Herinneringen aan een dag
(Den Haag, 3 maart 1945)
Een dag, die nog dikwijls
oplaait, ondanks:
de vuren geblust,
het puin geruimd,
de straten herrezen.
Een dag, overgeleverd aan
een moment van misplaatste oriëntatie,
overgeleverd door
jaren doelgerichte documentatie.
Voor wie hier kwamen wonen,
een gemiste herinnering,
vergeefs achtergelaten
door wie waren vertrokken...
Een dag, die nog niet
wil gaan liggen
met hen die erin verdwenen.
Gerrit Vennema

Slachtofferlijst bombardement
De Stichting 3 maart ’45 heeft samen met
WO2 Sporen een lijst samengesteld van
alle slachtoffers van het vergissingsbombardement op Bezuidenhout. De lijst telt
529 namen van slachtoffers en wordt deze
maand gepubliceerd op de website
BB45.nl. Er is samenwerking gezocht met
vier scholen in de wijk: Liduinaschool, Nutsschool, Van Hoogstratenschool en Waalse
Louise de Colignyschool. Leerlingen van
deze scholen hebben naambordjes van de
slachtoffers gemaakt die tijdens de herdenking rondom het monument aan de Juliana van Stolberglaan worden geplaatst.

Programma herdenking,
dinsdag 3 maart
9.05 uur: Luiden van kerkklokken: de klokken van de Christus Triumfatorkerk en O.L.V. Goede Raadkerk luiden op het moment dat het bombardement op 3 maart 1945 destijds begon.
12.00 uur: Gebedsdienst: (Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 157)
13.30 uur: Herdenking ceremonie met kranslegging (monument Juliana
van Stolberg, Koningin Marialaan): samen met mensen die het bombardement hebben meegemaakt en scholieren en bewoners uit de wijk
staan we stil bij de ruim 500 slachtoffers.
15.00 uur: Ontmoeting (ROC Mondriaan Horeca, Koningin Marialaan 9,
einde 16.30 uur): ontvangst met koffie/thee en hapjes.
- Vooruitblik programma 3 maart45-activiteiten naast herdenking:
tentoonstelling ‘De herinnering blijft ...’ en theaterkunstroute
‘Op weg naar de bevrijding‘,
- Tentoonstelling historische brandweerwagen die in 1945 ingezet is
voor het bluswerk
- Tentoonstelling van de wandelroute ‘Wandel door de historie van
Bezuidenhout‘
20.00 uur: Concert 3 maart 1945 (Koninklijk Conservatorium – Studio 1,
Juliana van Stolberglaan 1, toegang gratis)
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Theater en activiteiten
voor kinderen met o.a.:
Podiumbeest Circus & Theater (6 +)
Een Thuis voor Muis (2 +)
Ans & Wilma verdwaald (7+)
Wo 26 & vr 28 februari | 11:00-16:00 uur

www.diamanttheater.nl

Bedrijvenrubriek

Grottendieck is weer gewoon Grottendieck
‘Je moet beter zijn dan internet’
De naam Grottendieck blijft gewoon op de gevel, maar de doehet-zelfzaak krijgt wel een andere eigenaar: Tony Regan van het
gelijknamige onderhoudsbedrijf neemt de zaak over. “Het is gewoon een goed bedrijf.”

Tekst: John Hermse, Foto’s: Koen de Lange
De vaste klanten was het natuurlijk allang opgevallen: doehet-zelfzaak Grottendieck aan de Laan van Nieuw OostIndië is weer gewoon Grottendieck, zonder Fixet of, zoals
de laatste vijf jaar, Hubo. “De landelijke schaal van grote ketens past toch beter bij grote bouwmarkten dan de wijkwinkel die Grottendieck wil zijn,” zegt Hans Vijverberg, nu
nog directeur/eigenaar. Dat duurt niet lang meer, tenminste niet aan de Laan van Nieuw Oost-Indie. Vijvberberg
concentreert zich op zijn vestiging in Naaldwijk, de zaak in
Bezuidenhout komt in handen van een buurman, Tony
Regan, die vanaf de Laan van Nieuw Oost-Indie al bijna
twintig jaar zijn eigen onderhoudsbedrijf heeft. “Ik heb nog
drie maanden bij Grottendieck gewerkt, maar toen ik mijn
eigen klusbedrijf kreeg, hebben we heel veel samengewerkt.”
Vijverberg: “Hij was een van mijn trouwste klanten. Per 1
maart neemt Tony het over. Ik heb hem benaderd, eerst
voor de buitendienst, want ik wilde het winkelgedeelte en
de buitendienst splitsen. Maar dat werd al snel de hele
zaak: er moet gewoon één leider zijn.”
Mooie winkel
Regan: “Ik loop hier natuurlijk vaak langs, en altijd had ik in
mijn achterhoofd: mooie winkel.... Ik ben 53, het is keihard
werken in de bouw, daar ga je lichamelijk veel sneller achteruit. Dit is een leuke uitdaging. Ik heb er dus niet lang
over na hoeven denken. De winkel bestaat al zestig jaar,
draait goed, is lokaal, het is gewoon een goed bedrijf. Het
klusbedrijf wordt de combi Grottendieck/Tony Regan, heel
Bezuidenhout kent die namen. Grottendieck met een tint
Tony Regan” Niet meer onder de vlag van landelijke keten
dus, maar meer in de wijk. Klanten zat in Bezuidenhout, en
in omliggende wijken, met al die huizen die erbij komen,
denkt Vijverberg. Een yuppenwijk, wil hij Bezuidenhout
nog niet noemen, maar hij merkt nu al dat de wijkbewoners meer te besteden hebben. “Langzamerhand moet je
lokaal nog meer je weg gaan vinden. De omzet is goed,
maar je moet er wel heel veel voor doen. De zaak kan terug
naar het kleine werk: sloten, kranen, onderhoud in de
buurt, veel elektra en maatwerk in bestaande huizen. Ik
weet precies op welk adres er wat voor slot in de deur zit in
Bezuidenhout, Benoordenhout en Voorburg.”
Regan: “Het is heel veel maatwerk in die oude huizen.
Klanten komen vaak al met A4’tjes met schetsjes waarop

Hans Vijverberg (links) en nieuwe eigenaar Tony Regan.

staat hoe een hoogslaper erin gebouwd moet worden.”
Vijverberg: “Het buitenwerk zal belangrijker worden.”
Showroom
Regan: “Maar de winkel blijft. Een winnend team ga je niet
gauw veranderen. De basis is goed, ik wil kijken wat er in
de loop der tijd anders kan, zoals een showroom.”
Vijverberg: “Je kan de klanten iets anders ontvangen. Als je
de werkbank voor bijvoorbeeld kasten en deuren in de winkel hebt, waar je aan het afmonteren bent, dan kunnen
klanten daar direct naar vragen, dan heb je eerder klandizie. Je moet je deskundigheid uitstralen, laten zien wat je
allemaal kan, als tegenpool van internet, waar alleen maar
de prijs beslissend is.”
Regan: “Service bestaat niet op internet. Als Coolblue een
koelkast bij je neerzet en hij staat niet een-twee-drie goed,
dan kloppen ze bij ons aan om dat te maken, dat gebeurt
heel vaak.”
Vijverberg: “In oude huizen zit het vaak net iets anders,
dan past het er net niet tussen.”
Regan: ”Je moet beter zijn dan internet, dat extra stapje
zetten voor de klant. Als je dat doet, blijven ze terugkomen.
Een webwinkel komt niet drie dagen later terug om iets te
installeren, wij doen dat wel.”
Vijverberg: “Wij kiezen voor de buurt, maar dan zou het
mooi zijn als de buurt ook voor ons kiest, als je het winkelbestand in stand wil houden. We rekenen op de buurt.”
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ARE Makelaars is jarig. Al tien jaar helpen
we Hagenaars bij de koop of verkoop

Je wilt je woning verkopen. Maar voor welke prijs zet je
hem te koop? Hoe zorg je voor een perfecte presentatie op
bijvoorbeeld Funda? En op welk bod moet je straks ingaan?
ARE Makelaars geeft je deskundig advies. Samen zorgen we
dat je voor je woning de beste prijs krijgt. Wil je weten hoe we
dat aanpakken? Maak een afspraak op een van onze kantoren.
Of kijk op are.nl.

Ieder zijn vak, wij zijn makelaars.
De Eerensplein 8
2593 NA Den Haag

Thomsonlaan 113
2565 JA Den Haag

T: 070 30 40 141
E: info@are.nl

van een woning. Een persoonlijke klik
vinden we daarbij net zo belangrijk als
een deskundig advies. Daar kun je ook
de komende tien jaar op rekenen!

Nieuwe speeltuin

In het Koningin Sophiepark is de speeltuin
aan het einde van vorig jaar volledig vernieuwd. De ondergrond is vervangen en
straalt nu de frisse Haagse kleuren groen
en geel uit. Alle speeltoestellen zijn vervangen door onder meer een piratenschip,
een klimtoestel met glijbaan en nieuwe
schommels. De keuze van de speeltoestellen verliep op democratische wijze. Kinderen uit de buurt mochten aangeven welke
speeltoestellen zij wilden zien in de
nieuwe speeltuin.
Foto: Koen de Lange

Onderwijsstaking
Voor de derde keer binnen een jaar staakte het onderwijs tegen de
werkdruk en het tekort aan leerkrachten. Voor het eerst ging het
om een tweedaagse staking: op donderdag 30 en vrijdag 31 januari. Meer dan 4100 scholen uit het hele land namen deel, waaronder scholen in onze wijk zoals de Liduina basisschool. Op een
spandoek bij de ingang van de school maakten de leerkrachten
hun boodschap kenbaar: wij staken voor de kinderen.

Senioren blij met Liduina

De bewoners van seniorencomplex Maetstate hebben rond de feestdagen kerst- en nieuwjaarsgroeten ontvangen van leerlingen van basisschool Liduina. De ouderen hebben dat enorm op prijs gesteld
en willen via Bezuidenhout Nieuws de leerlingen van Liduina hartelijk danken voor hun lieve groeten
die zij in hun brievenbus aantroffen.
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Buurttafel inventariseert problemen en wensen
Het Opbouwwerk van Voor Welzijn is van start gegaan met de
Buurttafel. Op diverse locaties is bewoners gevraagd hoe zij
hun straat/buurt ervaren. Per locatie namen gemiddeld 10 bewoners deel.

Bewoners hebben klachten over de bestrating van een pleintje
in de Pieter Bothstraat; de parkeervakken zijn niet duidelijk gemarkeerd. De gemeente is gevraagd om een nieuwe inrichting
van dit pleintje.
Veel klachten gingen over het te hard rijden van auto’s. Maatregelen om de snelheid te verlagen, bijvoorbeeld door verkeersdrempels, zijn dringend gewenst. Gedacht wordt ook aan een
maximumsnelheid van 15 km/u, wat gebruikelijk is in woonerven. Ook moet iets gedaan worden aan de parkeerdruk, die ontstaat door parkeren van medewerkers van bedrijven in de wijk.
Wensen voor in de toekomst: maak de wijk energiezuiniger en
groener door op alle platte daken zonnepanelen te installeren
en bedekking met sedum. De struiken van enkele binnentuinen
zijn te hoog en moeten gesnoeid worden.
Een aantal bewoners ervaart overlast van de Utrechtse Baan
door geluid en fijnstof. Er is ergernis over straatvuil in de wijk.
Bewoners ervaren nog steeds geluidshinder van de auto’s die
over het viaduct rijden. De schutting voldoet niet aan de eisen.
Er staan te veel zwerffietsen in de wijk. Een fietsenstalling op de
Schenkkade en meer fietsnietjes is gewenst. De bewoners willen
graag meer handhaving op zwerfvuil en fietsenoverlast. Overdag worden er auto’s geparkeerd door werknemers van bedrijven uit de wijk. Dit geeft een grote parkeerdruk.
Burenhulp zou gepromoot kunnen worden, evenals het meer bijeenkomen van de straat en samen geregeld koffie drinken om zo
meer samenhang te bevorderen. De bewoners zijn behulpzaam
naar elkaar toe en helpen elkaar echt..
Het programma van het wijkcentrum is niet bij iedereen bekend:

Bezuidenhout-West vanuit de lucht gezien. Op de platte daken zien de bewoners graag zonnepanelen en groenbedekking.
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er is behoefte aan meer info. Een buurtfeest en/of straatfeest
zou goed zijn om elkaar beter te leren kennen.
Het wijkblad Bezuidenhout Nieuws vindt men leuk en informatief. Het wordt door de bewoners goed gelezen.
Voor eventuele vragen kunt u als bewoner contact opnemen
met het Opbouwwerk van Voor Welzijn, Jaap de Wit via de
mail j.dewit@voorwelzijn.nl of per telefoon Wijkcentrum Bezuidenhout-West 070-2052550.

Studenten Leiden University
College (LUC) deden onderzoek in
Bezuidenhout-West.
Een groep van ongeveer 20 studenten heeft in het najaar van 2019 onderzoek gedaan in BezuidenhoutWest: is armoede in de wijk aan het groeien, hoe gaat
het met mensen met een fysieke beperking, hoe kan
het wijkcentrum beter gebruikt worden?
De studenten hebben met veel mensen in de wijk gesproken, literatuuronderzoek gedaan en hierover een
uitgebreide rapportage geschreven. In december hebben ze de resultaten gepresenteerd in het wijkcentrum. Zij hebben geconstateerd dat de armoede in de
wijk (gelukkig) niet groter wordt. Voor mensen met
een beperking is het belangrijk dat de gemeente de
stoepen en de wegen goed begaanbaar houdt. De studenten zullen de gemeente van hun bevindingen op de
hoogte stellen.
Het wijkcentrum kan laagdrempeliger worden als
meer mensen het kunnen vinden op social media; ook
kan het wijkcentrum een vrolijker uitstraling krijgen.
Voor Welzijn heeft deze opmerkingen goed begrepen
en is hiermee aan de slag. In een volgend nummer
gaat u hier meer over lezen. De studenten gaan ook bedenken hoe zij zelf een handje uit de mouwen kunnen
steken voor de wijk. In de toekomst gaan we de samenwerking met de LUC voortzetten.

Feestelijke aftrap nieuw West-jaar
Het bestuur van de nieuwe wijkvereniging Bezuidenhout-West (BZH-W) is sinds november aan de slag gegaan.
Een nieuw logo en een nieuwe website zijn ontwikkeld, mede dankzij onze wijkbewoonster Cynthia Telting. De officiële oprichting via de notaris heeft plaatsgevonden, een bankrekening is geopend en aan het jaarplan 2020 is
gewerkt.
Op zaterdag 22 februari van 14.00 tot 16.00 uur vindt de feestelijke aftrap plaats van wat een bruisend jaar moet gaan worden, onder het motto: ‘een goede buur is beter dan een verre
vriend’. Wethouder Saskia Bruines zal deze bijeenkomst openen, waarna er o.a. een optreden, een kennismakingsactiviteit
en een pubquiz op het programma staan. Ook kunt u dan - als
goede buur - allen lid worden van onze wijkvereniging BZH-W.
Dat de gemeente het heel belangrijk vindt dat alle wijkbewoners zich betrokken voelen bij wat er in hun directe omgeving
gebeurt, blijkt niet alleen uit de aanwezigheid van onze wethouder op 22 februari, maar ook uit het volgende:
Maak kans op € 20.000 voor Bezuidenhout-West met uw
eigen plan.
De gemeente heeft geld vrijgemaakt om Bezuidenhout-West
mooier, socialer, sportiever en groener te maken. Bewoners
kunnen hiervoor zelf een plan indienen en kans maken op
(een deel van) € 20.000 om het plan uit te voeren.
Heeft u een goed idee voor het verbeteren van Bezuidenhout-West? En draagt uw plan bij aan een van deze thema’s:
n Op straat
n Groen
n Ontmoeten
Grijp dan uw kans en dien uw plan vanaf 22 februari in op
www.bezuidenhoutwestbegroot.denhaag.nl
Iedereen mag een plan indienen. Na een haalbaarheidscheck
door de gemeente verdelen de bewoners uit BezuidenhoutWest het geld over de haalbare plannen. Zo bepalen de bewoners zelf welke plannen uitgevoerd worden.
U kunt uw plan vanaf 22 februari tot en met zaterdag 21 maart
2020 indienen via het aanmeldformulier op www.bezuidenhoutwestbegroot.denhaag.nl. Uw plan komt dan direct online
te staan. Het is de bedoeling dat u vervolgens zelf campagne
voert om aandacht te vragen voor uw plan. Dit kan door bijvoorbeeld uw plan te delen via social media of door langs te
gaan bij de bewoners in de buurt.
Vanaf het moment dat uw plan online staat, kan iedereen in
de wijk het plan ‘liken’ (=stemmen). Als uw initiatief op 25
maart 2020 minimaal 25 likes heeft, gaat uw plan door naar
de volgende ronde. Tijdens deze ronde controleert de gemeente de overgebleven initiatieven op uitvoerbaarheid. Alle
haalbare plannen worden op 29 april 2020 bekendgemaakt op
de website.
De bewoners bepalen vervolgens samen met wijkgenoten
welke initiatieven er worden uitgevoerd. Dit kan door tot en
met 27 mei 2020 het bedrag van € 20.000 te verdelen over
één of meerdere plannen naar keuze.
Hulp nodig bij het online indienen van uw plan? Vraag dan
hulp van familie, vrienden of buren. U kunt uw initiatief ook
op papier inleveren bij Wijkcentrum Bezuidenhout-West, Jan
van Riebeekplein 90. Daar liggen formulieren voor u klaar. Op

maandag 24 februari, maandag 2 maart, vrijdag 13 maart is er
van 13.00-15.00 uur en op donderdag 19 maart van 14.0016.00 uur een medewerker van stadsdeel Haagse Hout aanwezig om u te helpen met het indienen van een plan. Deze
initiatieven worden elke week op vrijdag online geplaatst,
waarna u kunt starten met uw campagne.

Activiteiten wijkcentrum
Heeft u vragen over werk, inkomen, gezondheid of opvoeding van de kinderen? Kom dan langs op het nieuwe
spreekuur van het Serviceplein XL op maandag tussen
14.30 uur en 16.30 uur. Kom binnen zonder afspraak voor
advies. Binnenkort kunt u ook leden van het bestuur van
wijkvereniging Bezuidenhout-West ontmoeten in het
wijkcentrum. Hierover leest u meer in andere artikelen
op deze pagina’s. U kunt ook zelf een activiteit ontwikkelen in het wijkcentrum, neem dan contact op met Jaap de
Wit of Helen Baun op tel. nummer 070 2052550.
Het activiteitenoverzicht 2020 kunt u ophalen in het
wijkcentrum, Jan van Riebeekplein 90.
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Nóg een jaar
In mei vorig jaar kondigde Jacob Snijders aan te stoppen als voorzitter van het
wijkberaad. Zijn termijn zat erop; sterker nog, hij had die al met minstens een
jaar overschreden. Door de tijdige aankondiging kon de rest van het bestuur op
zoek naar een nieuwe voorzitter.

Mensen werden benaderd, er verschenen
advertenties in dit blad, werkgroepvoorzitters werd gevraagd aan welke kwaliteiten
de nieuwe voorzitter zou moeten voldoen;
kortom, veel publiciteit. Maar het effect
was nul; niemand meldde zich en mensen
die werden benaderd waren om uiteenlopende redenen niet beschikbaar.
Noodgedwongen heeft het bestuur de
ambtstermijn van Snijders, met zijn instemming, met een jaar verlengd. Dat is
goed en slecht nieuws. Goed omdat we
een zeer ervaren voorzitter nog een tijdje
kunnen behouden, slecht omdat niemand
zich geroepen voelt het werk over te
nemen. Als die situatie zo blijft, zitten we

volgend jaar opnieuw opgezadeld met dit
probleem. Hoewel het aantal vrijwilligers
groeit (voor Bezuidenhut hebben zich
twaalf nieuwe mensen gemeld), is er
moeite om personen te vinden voor de
wat zwaardere functies, zoals bijvoorbeeld
een voorzitter van het wijkberaad. Het is
opvallend dat ook geen coördinator is gevonden voor de Parels van Bezuidenhout,
waardoor dit evenement dit jaar niet doorgaat.

Dat zijn verontrustende ontwikkelingen en dat moeten we niet willen.

Praat online mee
over Bezuidenhout;
groei bewoners, hoogbouw, voorzieningen
Op dinsdag 10 maart van 20.00 tot 21.00 uur kunt u hierover met andere bewoners van Bezuidenhout
(anoniem) in gesprek gaan tijdens een online chatsessie. Gewoon thuis met de laptop op de bank of
achter de pc. Makkelijk toch?
Meedoen? Schrijf u in via BezuidenhoutChat.nl. U ontvangt na uw aanmelding een mail met een
inlogcode voor de chatsessie.
Graag tot dan!
Wijkberaad Bezuidenhout
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De Jacob Mosselstraat, de Van der Parrastraat en de Johan van Hoornstraat zijn drie van de 33 straten in Bezuidenhout die zijn genoemd naar de bewindvoerders van de toenmalige Nederlandse koloniale gebieden. De twee
eerste bestuurders met elk een eigen aan elkaar tegengesteld beleid waren de opvolgers van gouverneur-generaal Baron Van Imhoff, die in het vorige nummer van Bezuidenhout Nieuws is beschreven. Naar deze bijzondere
en integere figuur zijn niet alleen een straat, maar ook een plein genoemd. De zakenman Johan van Hoorn kreeg
zijn naam op het stratenbord vanwege zijn commerciële activiteiten. Hij bezorgde ons de koffie.

Jacob Mossel, wars van misbruik en onrecht

Een waardiger opvolger dan Jacob Mossel had Van Imhoff
zich niet kunnen bedenken. Hij zette het voorbeeldige beleid van zijn voorganger krachtdadig voort. Evenals Van
Imhoff had de voormalige zeevaarder een gruwelijke
hekel aan ambtelijk misbruik. Op grond van zijn diep
christelijke gevoelens voor recht en rechtvaardigheid bestreed hij elke vorm van corruptie en onderdrukking van
de plaatselijke bevolking.

Tekst en illustratie: Carel Wiemers

Geboren in 1704 vertrok Jacob op 17-jarige leeftijd als
scheepsjongen naar de Oost. Daar trad hij als matroos in
dienst van de VOC. Hij maakte snel carrière en werd in 1742
benoemd tot directeur van de compagnie. In 1747 kreeg hij
de functie van directeur-generaal van handel. Na het overlijden van Gustaaf Van Imhoff in 1750 nam hij diens taak als
gouverneur-generaal over. Jacob Mossel overleed op 15 mei
1761 in Batavia.
Petrus Albertus van der Parra, dictator en corrupt
Net als Van Imhoff en Mossel was Van der Parra een frequent kerkbezoeker. Maar van zijn christelijke opvattingen
was weinig terug te vinden in zijn eigenmachtig optreden
en de toepassing van recht en onrecht. Zijn bewind als gouverneur-generaal van Nederlands-Indië kenmerkte zich
door een uitgebreide vriendjespolitiek. De corruptie vierde
tijdens zijn bewindsperiode hoogtij.
Geboren op 29 september 1714 in de hoofdstad Colombo op
Ceylon trad Petrus al op jonge leeftijd als soldaat in dienst
van de VOC. Ondanks zijn eenvoudige komaf maakte hij
snel carrière. Petrus was pas 22 jaar, toen hij naar Batavia
werd gestuurd om daar opgenomen te worden in het

Petrus Albertus van der Parra (1714-1775), die van 1761 tot 1775 als
gouverneur-generaal over de kolonie regeerde. Zijn bestuur kenmerkte zich door despotisme, nepotisme en corruptie.

hoogst regerende orgaan, de Raad van Indië. In 1747 volgde
zijn benoeming tot directeur-generaal van handel. Na het
overlijden van Jacob Mossel in 1761 werd hij gouverneur-generaal.
Johan van Hoorn, een ondernemer in hart en ziel
Deze op 16 november in 1653 in Amsterdam geboren zakenman interesseerde zich voornamelijk voor de handel en had
belangstelling voor de groei van gewassen. Van de VOC had
hij de opdracht gekregen de aanvoer van allerlei producten
naar Nederland uit te breiden. Johan van Hoorn wilde van
Indië een “Colonie van Lantbouw” maken. Tijdens zijn bewind als gouverneur-generaal van 1704 tot 1709 bracht hij
onder meer de koffiecultuur naar Java. Daarmee bevorderde hij uiteindelijk de gewoonte van het dagelijks drinken van een kopje koffie in Nederland.
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Inspirerende ruimte huren?
vergadering
workshop
meet-up
high-tea
SJERHIVIFIWPSXIRFMNIIROSQWX$
Wij verzorgen deze graag voor u, naar keuze
QIXSJ^SRHIVOSǽIXLIIIRSJPYRGL
3IIQGSRXEGXSTQIXHI-EEKWGLI8EJIPZSSV
informatie: 070-7370537 of 06-81186432
4JTIVQEMPinfo@haagschetafel.nl

DE KROON OP STOOMWERK

MOTORFIETSSTALLING IN BEZUIDENHOUT
24/7 Veilig en Vertrouwd
info@vanasch.com
(070) 385 82 01

STOMEN - BANKHOEZEN - DEKBEDDEN
LEER/SUEDE - VLOERKLEDEN
GORDIJNEN
Theresiastraat 101 - 2593 AC Den Haag
E-mail: info@destomerijtheresiastraat.nl
Tel. 070 - 383 81 35 - www.destomerijtheresiastraat.nl

Duurzaam Bezuidenhout

Bespaar met de BeterMeter
Wist u dat een laptop 30% zuiniger is dan een desktop?
Dat als u de waterkoker regelmatig ontkalkt, het water
sneller kookt? Of dat het al snel 15% in de kosten scheelt,
als u grote investeringen samen met de buren aanpakt? De
geactualiseerde BeterMeter van Hou van je huis staat
boordevol met dat soort tips.

Tekst: werkgroep Duurzaam Bezuidenhout

De BeterMeter is een folder die laat zien dat u, alleen al door uw
gedrag aan te passen, per jaar veel kunt bezuinigen. Klapt u hem
uit dan heeft u letterlijk 1 meter (en zelfs meer) aan handzame informatie over wat u kunt besparen op gas, stroom en water. De
BeterMeter kent de volgende categorieën: verwarming en ventilatie, keuken, apparaten (wasmachine en droger worden apart benoemd) en verlichting. Per categorie wordt aangegeven met
welke gedragsveranderingen, kleine en grote investeringen u
hoeveel per jaar kunt besparen en wat dat kost.
Gedrag
Zo leert de BeterMeter dat u door uw gedrag te veranderen op
jaarbasis honderden euro’s in de portemonnee kunt houden. Alleen de kamers verwarmen waarin uw zit of werkt: het scheelt u
60 tot 80 euro. Een minuut korter douchen: het kost u per persoon per jaar 27 euro minder. De vriezer regelmatig ontdooien:
het bespaart u 13 euro per jaar. Het goede nieuws is dat dat soort
duurzame maatregelen gratis zijn, ze kosten u ‘slechts’ een aanpassing van gedrag.
Kleine investeringen
Daarnaast zijn er de kleine investeringen waarmee u geld kunt
verdienen. Het plaatsen bijvoorbeeld van radiatorfolie tegen de
achterkant van de radiator. Besparing: 20 tot 30 euro per jaar. Kosten: 5 euro voor een rol folie. Een andere winstpakker is de waterbesparende douchekop. Kosten: vanaf 20 euro. Besparing: 50 euro
per jaar. Of gebruik een stekkerdoos met schakelaar, waarmee u
snel al uw apparaten uitzet. Voor de prijs (3,50 euro) hoeft u het
niet te laten, maar het scheelt u wel 50 euro per jaar aan stroom.
Grote investeringen
Wilt u het grootser aanpakken, dan kunt u bijvoorbeeld kiezen
voor vloerisolatie. Dat kost ongeveer 900 euro per 50 m², maar
bespaart per jaar zo’n 103 euro aan gas. Overweegt u zonnepanelen, bedenk dan dat deze niet de energiebehoefte verlagen, maar
wel de energierekening (en u gebruikt schone energie). Investering: 1000 euro voor drie panelen; rendement: 100 euro per jaar.
Heeft u nog een oude koelkast vervang deze dan, ook als deze

nog niet stuk is. Kiest u voor een energielabel, bedenk dan dat
Label A+ het slechtste label is. Koelkasten of vriezers met dit label
verbruiken twee keer zoveel energie als A+++. Investering (afhankelijk van het label): 300-750 euro; besparing: 45-80 euro per jaar.
In de BeterMeter staan nog tal van andere tips, weetjes en overwegingen waarmee u geld kunt besparen. De informatie is afkomstig van Milieu Centraal. De folder is verkrijgbaar in de Hou
van je huis-punten. De dichtstbijzijnde Hou van je huis-punten
zijn aan de Fluwelen Burgwal 54 in het centrum (sluit op 22 februari) en Het Kleine Loo 364 in Mariahoeve (is alleen op afspraak
open). Voor meer informatie kunt u bellen naar (070) 353 32 81 en
(070) 353 99 31.

Duurzame avond voor kleine VvE’s
De VvE-balie organiseert op donderdag 5 maart een bijeenkomst voor kleine VvE’s die geïnteresseerd zijn in het verduurzamen van hun panden. Aan bod komen onder meer de
mogelijkheden van een lening en subsidie.
Datum: 5 maart, van 19.15 tot 21.30 uur
Locatie: Christus Triumfatorkerk (Zaal 3),
Juliana van Stolberglaan 154

Geïnteresseerd in dak- en vloerisolatie of een groendak?
U kunt nog subsidie aanvragen bij de gemeente Den Haag:
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies.htm
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Theresiastraat 43 - 2593 AA Den Haag

Tel: 070 383 77 67 - www.verweykappers.nl

Café Locus

Café Locus elke dag het gehele jaar in
kerstsferen voor een gezellige borrel
van een speciaal bier tot een goed glas
wijn, een lekker hapje en leuke muziek!!
Met regelmaat live muziek.
De Sillestraat 1, 2593 TS Den Haag

EXPATS

The day that changed Bezuidenhout

BEATA IMANS

Each time we go for a walk in the neighbourhood, my son gets stuck at
the information boards, fascinated by the pictures of the war and its
impact. Sometimes I read with him, or he reads to me about V2 rockets
and bombs that fell on Bezuidenhout by the end of the World War II.
Today’s issue commemorates 75 years of the bombardment of Bezuidenhout that happened on March 3 1945. This tragic event led to loss
of hundreds of lives and big part of our neighbourhood.
Back in 1944, with the allies advancing, Germany was rapidly losing occupied territories. As an attempt for defence, Germans built a secret V2
installation hidden in the Haagse Bos. Rockets fired from here in autumn of 1944 reached London and caused massive losses in life and infrastructure. All the efforts of destroying the launch installations were
unsuccessful. To put an end to the highly destructive rocket, the British
government decided to launch a bomb attack.
Aerial photos showed that there were three main V2 installations: the
Haagse Bos, Duindigt and Vreugde en Rust. Fighter Command decided
it was most important to destroy installations in the Haagse Bos and
deployed over 50 British bombers that were stationed in France and
Belgium.

Short
Alzheimer's Café. Every second Wednesday of the month, from 7.30 p.m. to 9.30 p.m.,
Alzheimer Café Haagse Hout organizes meetings in the Mariahoeve district and services
center, Ivoorhorst 155. The meetings are intended for people with early dementia, family members, professionals and interested
parties. The following meetings are on 11
March, 8 April, 13 May and 10 June. The café is
closed in July and August. For further info
mail to Astrid Dekker, adekker1@cardia.nl

■■■

Toads trek. The Dierenbescherming is
looking for volunteers to help with the annual Toads trek. Between the end of February
and the beginning of April, toads, frogs and
salamanders migrate from their winter home

■■■

When on March 3 the bombers thought they reached the target, they
were still 1.2 kilometres from the Haagse Bos. The combination of
human error and bad weather was disastrous. A young British officer
swapped one of the coordinates and thick mist made it impossible for
the pilots to see where they were. On top of that strong northern wind
blew part of the bombs off course.
That night over 500 people lost their lives and many more were seriously injured. Over thousand houses, 290 shops and businesses, public
buildings, schools and churches were razed to the ground. The emergency services struggled to contain fires and help the victims, as they
were lacking firemen while equipment and the water wells were destroyed by the Germans.
It’s safe to say that night changed Bezuidenhout forever. While some
of the 19th century grand mansions of Dutch nobility left unharmed,
most of the district had to be rebuilt. Facing the general shortage of
housing, lack of money, materials and labour, the city decided to build
as many houses with as few resources as possible. This started the
trend of duplex houses, where two homes had one door, small rooms
and no more than four stories. In the early fifties most of the office
buildings were built, like the Ministry of Agriculture and other government offices.
In many places like Laan van Nieuw Oost-Indië we still see the combination of old and new buildings, marking the line of devastation that
happened long time ago.
There are a few fascinating walk routes in Bezuidenhout and the Bos,
where we can see the history commemorating the WWII and that day.

to their breeding site. In addition, they have
to cross busy traffic roads and to prevent
them from being killed, the Animal Protection Agency is looking for so-called transferers, for a period of six weeks during one
evening a week. Further information on the
website dierenbescherming.nl
Bronovo. The Facebook page "Bronovo
must remain" aims to keep the hospital open
after the board of Haaglanden Medisch Centrum (HMC) has decided to close Bronovo in
the long term. Pending final closure, the
emergency department has been relocated
to the Westeinde hospital and Bronovo is closed on weekends. In an open letter to Mayor
Remkes of The Hague, the Facebook group
states that 70,000 to 100,000 residents will
be without a hospital; they find that irresponsible. Information about the activities
can be found on Facebook.com/Bronovomoetblijven

■■■

Source: www.bb45.nl
For more news check
www.bezuidenhout.nl
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AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND

Woning
g Verkopen?
p
Wonin
ing Verhuren?
h
?
Op zoek naar een won
ni
ning?
K ie s v o o r d e n u m m e r é é n N V M m a k el a a r : L a n g e z a a l . P l a n
direc t een gratis ad viesgesprek. We staan voor je klaar en
helpen je ver der. Nog geen af spraak maar wel oriënteren?
Bezoek ons dan op langezaal.nl, Facebook of Instagram!

Schenkkade 209, Den Haag • [070] 385 11 01 • info@langezaal.nl
l.nl • langezaal.nl •

