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Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant
voor Bezuidenhout. De krant verschijnt
vijf keer per jaar in een oplage van bijna
11.000 exemplaren. Het volgende num-
mer, Bezuidenhout Nieuws nr. 73, ver-
schijnt in de week van 2-9 oktober 2020.

Redactie
Jos Heymans (hoofdredactie), 
Paul van Riel, Eric Stins (eindredactie), 
Roeland Gelink, John Hermse, 
Elly Hoekstra, Mark Hoogland, 
Esther Nijhoff, Erwin van Stappershoef
Marijn Smit, Carel Wiemers

Fotografie Koen de Lange

Vormgeving Leo Leeflang

Drukwerk 
Grafia Multimedia, Pijnacker

Advertenties
Adverteren in Bezuidenhout Nieuws? 
Enkele voorbeelden: 

Alle bovengenoemde tarieven zijn exclu-
sief 21% btw. Bij 3 of 5 keer plaatsen gel-
den aantrekkelijke kortingen. De kosten
voor het opmaken van een advertentie
zijn € 12,50 per kwartier. 

Zie voor alle mogelijkheden en tarieven
www.bezuidenhout.nl linker kolom
‘wijkkrant’. Druk- en zetfouten voorbe-
houden.

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

Adres
Johannes Camphuijsstraat 25
2593 CH  Den Haag
(070) 205 25 60
bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Niets uit deze uitgave mag zonder 
toestemming van de redactie worden
overgenomen.

InhoudColofon

Op de cover
Ze staan al een tijdje leeg, verschillende winkelpanden in en om de Theresi-
astraat. Maar daar komt nu verandering in. Waar de ING zat, komt een filiaal
van Marqt; de biologische slager neemt de zaak over van de voormalige Te-
lefoonwinkel en in het oude pand van Blokker zit nu een computerzaak.
Waar vroeger op de Laan van NOI Videoland was gehuisvest, komt het po-
pulaire Koekela. De Fietsenwinkel.nl maakt plaats voor Derma2Care en in de
tabakszaak in de Theresiastraat komt een koffiespeciaalzaak. Het meren-
deel van de winkels gaat deze of volgende maand open. 
(foto’s: Koen de Lange)
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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

www.wolvenhoff.nl

Juliana van Stolberglaan 236 | 2595 CN  Den Haag

070 26 00026 | info@wolvenhoff.nl

Uw specialist op het gebied van 
administratie en belastingadvies.

Gespecialiseerd in zzp’ers, 
eenmanszaken en vof’s.

KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!

Theresiastraat 268 - Bezuidenhout - Den Haag - 06 55 19 88 97
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Als ik aan kom lopen op het Spaarwaterveld staat er in de
verte een man zand van de straat te vegen. Als ik dichterbij
kom, zie ik dat het Jacob Snijders is, al tien jaar voorzitter
van het Wijkberaad Bezuidenhout en een van de drijvende
krachten achter het opknappen van het speelterrein en de
bouw van de Bezuidenhut op het veld. Geld bij elkaar sprok-
kelen, een architect vinden, soebatten bij de gemeente: het
lukte allemaal en jaren later is het natuurlijk ook een kleine
moeite om wat zand weg te vegen dat vanuit een speelplek
op de stoep terecht is gekomen.

We hebben afgesproken in ‘de Hut’, binnen hangt nog de
lucht van een verse verfbeurt, dus nemen we plaats op het
terras, met uitzicht op het speelveld. Een aangewezen plek
voor de man die de afgelopen tien jaar de drijvende kracht

was achter veel initiatieven in de wijk: de Bezuidenhut duikt
regelmatig op in het gesprek als Snijders een voorbeeld
zoekt van zaken waar hij trots op is, maar ook als voorbeeld
van zaken die hem nog steeds dwars zitten. En dat heeft
vooral met de gemeente Den Haag te maken, een niet te
vermijden vriend, maar vaker dan hem lief is een blok aan
het been. Heeft hij alvast een tip voor zijn opvolger over de
omgang met het Spui, zoals Snijders het stadhuis soms
noemt? “Visie”, antwoordt hij na enig nadenken. En nog-
maals: “Visie.”

Wat bedoel je daarmee?
“Ga een paar maanden bekijken hoe het in elkaar zit, heb
dan visie op datgene wat je aangetroffen hebt en waar je
naartoe wil en houd je daaraan vast. Volg dat spoor. Bijt

Tien jaar voorzitterschap beloond met een lintje

Hij is nog niet helemaal klaar met zijn werk als voorzitter van het Wijkberaad Bezuidenhout, maar Jacob Snijders kreeg
wel alvast een lintje voor zijn inspanningen. De Ridder van Oranje Nassau pakte het de afgelopen tien jaar wat zakelijker
aan. ”Betere communicatie met je klanten en je klanten zijn je bewoners.”

Tekst: John Hermse, Foto’s: Koen de Lange



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

Café Locus 



B e z u i d e n h o u t  n i e u w s  J U N I  2 0 2 0 7

vast. Toen ik met de Hut kwam, begonnen ze ook hard te la-
chen. En nu staat het er verdomme. Houd vast aan je visie
en in dit geval was de visie: we willen wat voor de jeugd.”

Wat was dan je eigen visie toen je in 2010 begon als voor-
zitter?

“Ik had wat er in de wijk gebeurde niet zo gevolgd, druk met
carrière en gezin, maar toen ik besefte dat andere mensen
jarenlang voor mijn belangen hadden geknokt, vond ik dat
ik misschien wat terug kon geven. Maar toen ik voorzitter
werd, heb ik wel gezegd dat ik het werk in het Wijkberaad
wil kneden naar wat ik denk dat beter is. Ik wilde er dan wel
een beetje een bedrijfsmodel overheen laten vallen.” 

Wat bedoel je met bedrijfsmodel?

“Betere communicatie met je klanten en je klanten zijn je
bewoners. Daar doe je het voor, die belangen behartig je,
dus dan moet je heel goed communiceren wat je allemaal
doet en wat er gebeurt in je wijk. De communicatie was erg
slecht. Als ik niks weet, dan weet de rest van Bezuidenhout
ook niks. Er was wel een krant, met goede bedoelingen,
maar dat was maar vier bladzijden in zwartwit.”

Je hebt het over kneden. Wat moest je dan kneden?

“Er heerste een mentaliteit van reageren: er komt een plan
van de gemeente, dat is niet goed, daar zijn we tegen. Ik
dacht: je kunt beter aan de voorkant zitten, bij de planvór-
ming, dan hoef je ook niet naderhand te zeggen dat je
tegen bent. Ga aan tafel, ga communiceren en ga invloed
uitoefenen op de planvórming.

De financiën konden ook echt anders. Zorg dat je wat meer
onafhankelijk wordt van de gemeente. Anders hang je aan
de leidraad van de subsidie. Als je dan een keer ‘nee’ zegt,
loop je weer een risico met de politiek. Als je onafhankelijk

bent, hoef je winst niet terug te storten, dat willen we in
eigen beheer houden om zelf dingen te gaan doen. Dat gold
ook voor de Hut. Er was niet meer dan een veld met een
wipkip en een oude zeecontainer. Ik was erachter gekomen
dat we achterlopen met speelgelegenheid in de wijk. Maar
vanuit de gemeente kwamen veel ditjes en datjes en het lag
allemaal moeilijk. Nou dan doen we het zelf. We kregen
280.000 euro bij elkaar, dat is serieus geld, maar dat is van
ons, van jou en mij. Het kan, als je maar wilt en als je maar
doorzet.”

Je komt uit het bedrijfsleven, had een eigen bedrijf, wilde
een bedrijfsmatig model. Ben je dan als voorzitter een soort
zakenman voor de wijk geweest?

“Nee, nee, nee, ik heb me nooit als zakenman beschouwd,
dat ben ik ook niet. Een zakenman heeft misschien een bij-
klank, maar zo heb ik me nooit gevoeld. Het gaat om een za-
ke-lij-ker aanpak, niet als een zakenman.”

Maar je moest wel vaak met projectontwikkelaars werken
bij nieuwbouwprojecten in de wijk. Hoe pak je dat wat za-
kelijker aan?

“Bij de ontwikkeling van het oude belastingkantoor aan de
Laan van Nieuw Oost-Indië kwam de projectontwikkelaar
met een tekening waaruit bleek dat het allemaal een etage
hoger zou worden. Ik zeg: ‘Dan heb je twee keuzes. Of je
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gaat de komende jaren hand in hand met mij mee naar de
Raad van State en we horen het over drie, vier jaar wel. Of
je gaat terug naar je architect en je zegt: misschien moet
die etage er effe af.’ En dat gebeurde ook. Het gaat om
meedenken en nadenken.”

In dit geval ging het je niet zozeer om een hoger gebouw,
maar om een groter aantal woningen, wat ten koste zou
kunnen gaan van de leefbaarheid in de wijk, omdat meer
mensen meer druk op de voorzieningen met zich mee-
brengt. Die leefbaarheid lijkt wel de rode draad te zijn ge-
worden tijdens je voorzitterschap.

“Ja. Had ik niet verwacht. In het begin was ik vooral bezig
met het lezen van al die nota’s om erachter te komen
welke afspraken er allemaal met de gemeente gemaakt
waren. Dan kom je er niet alleen achter dat er te weinig
speelvoorzieningen zijn in de wijk, maar dat dat ook gold
voor het aantal parkeerplekken. Veertig jaar stond al in het
bestemmingsplan dat de parkeerdruk te hoog is. Wat is er
in die veertig jaar gebeurd? <stilte> Zero, niks, helemaal
niks! Nou ja, dat kan toch niet? 500 parkeerplaatsen erbij,
was de toezegging. Het probleem met de gemeente is: je
hebt ze nodig en je moet ermee samenwerken en aan de
andere kant moet je ermee vechten omdat ze niet doen
wat ze zeggen.”

Als we zijn uitgepraat en het opnameapparaat al uitstaat,
moet Snijders nog wat van het hart voor iedereen die
denkt dat hij misschien ook wel plezier had in dat gestoei
met onwillige ambtenaren. En dan gaat het weer over de
Hut. “Dat gezeik over geld, jaren soebatten, ik vind dat niet
leuk. Waarom moet iets zoveel jaar duren?”

Is het op dat vlak dan allemaal kommer en kwel?

“Het stadsdeelkantoor is fantastisch, maar daar zijn ze ook
met de handen gebonden. Als het gaat om bijvoorbeeld de
aanleg van het nieuwe riool en de herinrichting heb ik wel
de mazzel gehad dat ik onze stadsdeeldirecteur Lilianne
Blankwaard mee had.” 

Jij was een goede rechterhand van de stadsdeeldirecteur.

“En andersom. Als ik weer met iets kwam, zei ze soms: ‘Nee,
geen schijn van kans, dat gaat niet werken.’ Maar een an-
dere keer was het: ‘Dat is een goed idee. Geef me twee

weken, dan ga ik even polsen op het stadhuis, bij mijn net-
werk.’ Dus toen ik kwam met de Hut: ‘Goed plan, goed
idee.’ Daar heeft ze toen een ambtenaar op gezet om
samen met mij naar potjes te zoeken op het Spui waar we
nog uit konden graven. Lilianne ging achter projecten aan.
En daar ben ik ook diep dankbaar voor, want anders waren
er een hele hoop dingen niet gebeurd.”

Hoe komt het nou dat de gemeente zo is?

“Den Haag heeft nog een wat feodaal systeem: wat de
wethouder zegt, gebeurt. Daar heb ík dan moeite mee,
maar zo zit het nu nog een beetje in mekaar. Er zijn afdelin-
gen die nu wel snappen wat participatie is en er zijn afde-
lingen die dat absoluut nog niet op hun netvlies hebben.
‘Kan je dat woord überhaupt wel spellen?’ vraag ik me dan
af. Dan hoor je van zo’n ambtenaar, hoofd van een afdeling:
‘Participatie bestaat bij ons helemaal niet.’ Dan weten we
dat, maar dat staat wel haaks op wat de gemeenteraad wil.
Dat is toch de essentie: doe het nou samen en je hebt per
saldo een beter product. Het kost van tevoren wat meer
tijd, maar het draagvlak en het resultaat is vele malen
beter.”

En doet de wijk ook meer mee tegenwoordig?

“Ik zie in ieder geval meer mensen die mee willen doen. Als
we echt ons best doen hebben twee à driehonderd vrijwilli-
gers in plaats van die twintig waar me mee begonnen. En
je hebt gewoon de wijk op bepaalde vlakken beter zien
worden. Leuker. Lééfbaarder. Je woont er prettiger. Hoe in-
teressanter de wijk wordt, hoe meer mensen hier willen
wonen, hoe duurder de woningen worden.”

Duurdere huizen, het grote geld, veryupping, overstroom
uit het nog duurdere Amsterdam. Dat gaat toch ten koste
van de verscheidenheid in de wijk, van de arbeidersklasse
waar je zelf uit komt tot de fabrieksdirecteur uit de Em-
mastraat?

“Een wijk zal altijd in beweging blijven, het kan omhoog en
omlaag. Nou, laten we dan zorgen dat we omhooggaan. De
wijk moet ook niet vol komen te zitten met Amsterdam-
mers, maar die groeien er ook wel weer in. Ik heb ook net
een Amsterdammer naast me gekregen, die wordt wel
weer een Hagenees. 

Maar het wordt wel druk en vol en jij hamert altijd op
leefbaarheid.

“Deels ben ik blij met de bouw van nieuwe woningen, als
ze maar niet al te hoog worden, maar we mogen best ook
hier wat hebben van de opgave waarvoor Den Haag met
woningbouw staat. Wij hebben weinig sociale huurwonin-
gen in de wijk, in de nieuwbouw moeten die er wel komen.
Binnen marges vind ik dat een goede zaak. De wijk zou ook
wel wat gekleurder mogen worden. We zijn wel een volle-
dig witte wijk. Dat stukje diversiteit, vind ik mag er ook wel
een beetje bij. Iedereen mag toch in een leuke wijk wonen.” 



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.

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

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.

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.

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.

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

Mooie E-bikes, eerlijk advies, super service!

Hoorn 310
2404 HL  Alphen a/d Rijn
06 506 947 03 - 06 547 412 60

AUTO SERVICE MULDERS
Voor al uw spuitwerk!
o.a. Keukens, tafels, scooters en auto’s
Ook voor laswerk en taxaties

MONTAGEBEDRIJF

Maystraat 38 - 2593 VW  Den Haag - 070 385 95 69

0654 20 11 13 - info@emdejager.nl - ww.emdejager.nl

E.M. DE JAGER
onze kozijnen horen in uw gevel thuis!

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

MOTORFIETSSTALLING IN BEZUIDENHOUT

Mijn hardwerkende betrouwbare hulp heeft nog tijd
over om u te helpen in de huishouding. 
Met referenties.
Telefoonnummer: 0643239349
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De zaak die Wim van der Ham in de jaren ‘50 begon, was al
snel meer dan een houthandel. Er werden ook keukenkast-
jes en dressoirs verkocht, iets wat vroeger heel normaal
was. De markt voor volledige keukens bestond nog niet,
mensen hadden een gasstel en kochten daar een koelkast
en een kastje bij. Pas in de jaren ‘80 zou de keukenmarkt
volwassen worden en toen besloot Wim van der Ham het
doe-het-zelven aan anderen te laten. 

Dat ging voorspoedig. Klanten uit de wijde omtrek kwam
op zijn keukens af en inmiddels is er naast de vestiging in
de Theresiastraat een filiaal in Zoetermeer. Daarnaast is er
een inkoopgroep die ook voor andere bedrijven werkt. De
dagelijkse leiding is nog steeds in handen van de familie;
twee dochters van de oprichter en een schoonzoon, Willem
van Capelleveen, staan aan het roer. 
Van Capelleveen kwamen in de jaren ’90 bij Van der Ham
werken en is momenteel verantwoordelijk voor de verkoop. 
We spreken elkaar in een sfeervol ingerichte showroom in
de kelder van het pand in de Theresiastraat. De tafel is van
hout, tegen de muur staan kasten en hangen voorbeelden
van het materiaal waaruit de klant kan kiezen. De koffie
smaakt prima.

“Hier is het allemaal begonnen”, vertelt Van Capelleveen.
“Toen Van der Ham begon, stond de markt in de kinder-
schoenen en vanaf het eerste moment zijn er goede rela-
ties met leveranciers opgebouwd. Daardoor kunnen we nu
iedereen bedienen, of je nu een keuken van € 5.000 of 
€ 50.000 zoekt.”

Hij weet waarover hij praat. Van Capelleveen begon zijn
loopbaan bij een concurrent, een bedrijf dat de verkoop
meer marktgericht doet. Bij Van der Ham gaat het anders.
“Wij beginnen een klantgesprek niet met de vraag wat ie-

mand te besteden heeft, om daar vervolgens precies naar-
toe te rekenen. Wij beginnen met de wens van de klant,
wat hij mooi vindt en waarom hij iets nieuws of iets anders
wil. Dan werk je aan een goede relatie en kom je met el-
kaar vanzelf uit bij de keuken en de prijs die past bij de
klant.”

Zijn verhaal wordt bevestigd door Nico Graaf, bedrijfsleider,
die er al bij was tijdens de overgang van houthandel naar
keukenzaak. Hij heeft net voor het interview nog een order
gekregen van een klant die 12 jaar eerder een keuken bij
hem had besteld. Maar nu waren ze toe aan iets anders en
zijn ze weer langsgekomen. Ze hebben samen de wensen
in kaart gebracht, een mooi ontwerp gemaakt en nu is de
order afgesloten.
En alsof hij wil laten zien dat het echt waar is, houdt hij
met een tevreden glimlach het formulier met de order om-
hoog.

“We zien dat vaak”, zegt van Capelleveen, “dat klanten bij
ons terugkomen of dat ze via-via van ons gehoord hebben.
Als klanten op die manier bij je komen, dan is dat het aller-
mooiste.”

Dankzij zijn klanten heeft Van der Ham een solide basis en
al komt er vanwege corona misschien een dipje aan, onge-
rust is Van Capelleveen niet.

“We hebben meerdere crises meegemaakt en dat kunnen
we aan. Wij schieten nooit door het dak en gaan niet door
de ondergrens.”

Van der Ham is, kortom, een bedrijf met stevige wortels,
wortels die gegroeid zijn vanuit de Theresiastraat in Bezui-
denhout.

De koning kocht zijn schroefjes bij Van der Ham
In de houthandel van Wim van der Ham aan de Theresiastraat haalde kroonprins Willem Alexander
nog schroefjes voor zijn Sinterklaassurprise. Uiteraard is de koning nog steeds welkom, maar als hij er
nu iets koopt, past het niet meer in zijn achterzak; Van der Ham is inmiddels een begrip in de keuken-
wereld.

Bedrijvenrubriek

Tekst en foto: Marijn Smit

Foto: Nico Graaf (links) en Willem van Capelleveen

      



Theresiastraat 109 - 2593 AD  Den Haag

Gezellig winkelen in de Theresiastraat! Team Etos staat graag voor u klaar!
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Het Haagse Bos is maar klein en de bordjes die er staan
ook. Zo klein dat sommige bezoekers eraan voorbij fiet-
sen zonder ze te lezen en dan zomaar op een pad belan-
den dat alleen voor wandelaars is bestemd. Op Nextdoor
werd erover geklaagd, waardoor een discussie ont-
brandde over het juiste gebruik van de paden in het bos.
Zelf vind ik het erg meevallen met fietsers die zich mis-
dragen of wandelaars die zich begeven op de paden
waar alleen ruiters met hun paarden mogen komen,
want dat mag ook niet. Een enkele keer neem ik zonder
paard zo’n paardepad en ik kom geen medewandelaar
tegen, en ruiters trouwens ook niet.

De borden groter maken zit er niet in en meer bordjes
bieden ook geen soelaas: bij verdere kaplust van onze
boswachters zouden er dan zomaar eens meer bordjes
dan bomen in het bos komen te staan. Ander idee: kun-
nen al die bordjes niet gewoon weg? Gewoon alles lek-
ker door elkaar laten krioelen, zoals in de binnenstad?
Shared space heet dit, gedeelde ruimte, zonder verkeers-
lichten, stoepen en vooral: zonder verkeersborden. De
straat ziet er niet meer als een straat uit, maar als een
‘verblijfsruimte’, zoals dat in shared space-jargon heet.
Daardoor gaan fietsers zich haast als vanzelf voorzichti-
ger gedragen.

Niet iedereen is er blij mee, maar mijn indruk is dat het
rond het Plein aardig werkt – met al die terrassen en
winkelend publiek jakker je daar als fietser heus niet zo-
maar doorheen –, maar in de Grote Marktstraat stukken
minder: dat blijft toch te veel een straat waar fietsers
denken dat ze op een fietspad rijden en voetgangers het
idee hebben dat ze vrijuit overal kunnen lopen. Dat
werkt dus niet.
En het Haagse Bos? Op het pad vanaf de Boslaan richting
het speelbos Robin Hood is een proef gedaan met fiet-
sers die ‘te gast’ waren op dit voetpad. Dat was te vaag,
was de slotsom. Nu staat er een bordje ‘Fietspad’ met als
onderschrift ‘Let op: voetgangers’. Werkt dit? Ik zie nooit
problemen. Zelfs op de paden die met verharding meer
als fietspaden zijn ingericht – zoals langs Huis ten Bosch
– zie ik fietsers, wandelaars en hardlopers keurig reke-
ning houden met elkaar. En op paden die geen door-
gaande routes zijn, kom ik nooit een fietser tegen.

Shared space leunt op eigen verantwoordelijkheid. Als ie-
dereen die neemt, hebben we geen opvallender borden
nodig, of nog meer borden. Kunnen we tussen het woud
van bordjes dat er al staat gewoon het bos blijven zien. 

Verkeersbordjes

Fietsen op de stoep: 
nee, dat mag niet!

Met Burgernet kunnen wijkbewoners de politie helpen bij
het opsporen van verdachten of het terugvinden van ver-
miste mensen en gestolen voertuigen. Via een sms’je of
mailberichtje op hun mobiel lezen ze wat er speelt. Het op-
lossingspercentage is hierdoor redelijk hoog te noemen,
maar het gaat hierbij wel om ernstige zaken. 

Gedacht kan worden aan een kind dat vermist wordt, een inbre-
ker of een oplichter. Het is belangrijk een goed signalement van
de dader op te geven. Let naast kleding, op tassen, vervoermidde-
len maar ook op kenmerken die niet gemakkelijk te veranderen
zijn, zoals huidskleur, ogen, haardracht, gelaatskenmerken. Meldt
u aan! De criminaliteit in onze wijk is niet verontrustend, maar
alertheid is geboden. ‘Hier komen hennepkwekerijen niet voor’ is
een vooroordeel. Het kan overal voorkomen. Men kan soms een
weedgeur ruiken of er kan zomaar wateroverlast ontstaan. Soms
lijken panden vaak onbewoond terwijl er plotseling bewoners
met volle vuilniszakken het pand uitkomen. Als het gaat om een

mogelijke hennepkwekerij, bel de politie. Wilt u dit anoniem
doen, bel dan 0800-7000. 

‘Criminelen hebben het vooral op ouderen gemunt’ is een voor-
oordeel, dat in deze wijk toch min of meer opgaat. Vaak kan men
van buitenaf aan de vitrages en potjes met planten zien dat daar
ouderen wonen. Dieven letten daar op. Houdt daarom uw woning
‘neutraal’ aan de voorkant. Bent u slachtoffer geworden, bel dan
beslist de politie. Zo kan de dader misschien nog gepakt worden.
Het algemene nummer van de politie is 0900-8844, maar bij di-
recte hulp van de politie mag u ook gebruik maken van het num-
mer 112. Ook hier is het belangrijk dan een goed signalement te
geven. 

Verbijsterd is de wijkagent over het foutieve verkeersgedrag in
winkelgebieden dat blijkbaar niet als zodanig gezien wordt: “Fiet-
sen op het trottoir! Hoezo? Mag dat niet? U bent geen zware cri-
mineel als u op het trottoir fietst, maar het is wel verboden”. 

De wijkagenten, v.l.n.r. Hans van der Linde en Ron van Ommeren.
Tekst: Hans van der Linde

Column wijkagent



Johan van Hoornstraat 34, 2595 HR  Den Haag

070 385 2325 - www.slagerijammerlaan.nl

DE BARBECUE 
SPECIALIST VAN
HET BEZUIDENHOUT

Traiteurslagerij Ammerlaan

      

         

      

         

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

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

Geniet van de echte smaak 
van de indonesische keuken

Restaurant, Afhaal, Catering
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Bezwaar kan worden aangetekend binnen zes weken na
publicatie van een besluit van een verkamering. Een be-
zwaar is gegrond als de statuten of de splitsingsacte van
een VvE verkamering expliciet verbieden. Amsterdam en
Leiden hebben al een verbod tot verkamering vanwege
overlast. In Den Haag is er ook een verbod in een aantal
buurten met goedkope woningen. En dus wijken investeer-
ders nu uit naar de duurdere buurten waar dat nog niet is
verboden.

In de Theresiastraat staan tussen de bibliotheek en de Cor-
nelis Houtmanstraat portiekflats. 
Elk portiek heeft twee woningen op de begane grond, twee
op de eerste etage en twee dubbele woningen op de
tweede etage. Binnen de VvE ontstond onrust toen bekend
werd dat een dubbelappartement in één van de portieken
was verkocht aan twee investeerders uit Amsterdam. Zij
hadden bij de Gemeente Den Haag een vergunning voor
verkamering aangevraagd en gekregen. Een buurvrouw
van de betreffende portiek startte een actie om bezwaar
aan te tekenen. De VvE-leden en de omwonenden waren
van mening dat de woning ongeschikt was voor verkame-
ring. Men vreesde dat bij realisatie van zes kamers er wel
twaalf nieuwe bewoners kunnen gaan huren. Geluidsover-
last in de zeer gehorige portieken, vanuit de kamers en
vanaf het balkon kan een rol gaan spelen. Parkeerplekken
en fietsnietjes raken overbelast. Een medebewoonster zag
dat er meubilair van de IKEA naar boven werd gesjouwd.
Omwonenden vrezen voor groot verloop bij de verhuur van
gemeubileerde kamers. Slecht voor de saamhorigheid. Bo-
vendien wordt een volwaardige gezinswoning op de
Haagse woningmarkt opgeofferd aan huisjesmelkers. 

Op een briefje in het trappenhuis werd de verkamering be-
kend gemaakt. Hierop stond alleen een e-mailadres en de
voornaam van een contactpersoon. De bewoners hebben
diverse mails verstuurd waar niet op werd gereageerd. De
gemeente kon de investeerders niet bewegen de VvE in te
lichten. Amsterdam beweerde de VvE juist wel te hebben
ingelicht met een bericht, maar dat is nooit ontvangen. Het
vertrouwen in de nieuwe eigenaars is aangetast. 

De VvE in de Theresiastraat hanteert de splitsingsacte uit
1992. In die tijd was verkamering niet aan de orde en dus
ontbreekt een verbod. De splitsingsacte aanpassen bij een
notaris is niet eenvoudig. Eerst moet de Algemene Leden

Vergadering hierover stemmen. Zo’n vergadering op zeer
korte termijn bijeenroepen is lastig omdat er veel leden
zijn. Het coronavirus maakt het nog lastiger te vergaderen.
Alhoewel de termijn met nog eens zes weken is verlengd,
vrezen de omwonenden dat het niet gaat lukken. Hun
hoop is nu gevestigd op een uitnodiging van de gemeente
voor een toelichting van het bezwaar. 
Inmiddels heeft de wethouder onder druk van de gemeen-
teraad een algeheel verbod op verkamering ingesteld. Dat
geldt niet voor reeds afgegeven vergunningen. Om die
buiten werking te stellen, moeten VVE’s naar de voorzie-
ningenrechter.

Commotie over verkamering 
Wijkbewoners ondervinden last van verkamering. Hierbij wordt een zelfstandige woning omgezet
naar een onzelfstandige ruimte en geschikt gemaakt voor kamerverhuur. De woning wordt opge-
deeld in aparte kamers waarbij gemeenschappelijke voorzieningen zoals toegangsdeur, keuken, bad-
kamer en toilet gedeeld gaan worden. De eigenaar moet voor deze verkamering een vergunning
aanvragen bij de gemeente. Nu blijkt dat de gemeente de regels voor de aanvraag heeft versoepeld. 

Tekst: Erwin van Stappershoef, Foto: Koen de Lange

Ook voor een pand in de Louise de Colignystraat is onlangs ver-
gunning verleend voor verkamering; omwonenden zijn er niet blij
mee.

Stemmen op verbeterplannen
Bewoners hebben 55 plannen ingediend om Bezuidenhout
te verbeteren. Iedere bewoner van Buizenhout Midden en
Oost die ouder is dan 12 jaar ontvangt per brief een per-
soonlijke stemcode, waarmee kan worden meebeslist over
de besteding van € 40.000,- aan plannen. Stemmen kan
tot en met vrijdag 3 juli. De plannen met de meeste stem-
men en passend binnen het budget worden op vrijdag 10
juli bekendgemaakt.

Hoe het werkt
n Ga naar www.bezuidenhoutbegroot.nl
n Ga naar ‘Stemmen ’
n Bekijk de plannen en kies welke plannen u de beste vindt
n Verdeel € 40.000 over uw favoriete plannen
n Stem met uw persoonlijke stemcode 



Tot zijn 12e bracht Robert Jan Stips zijn jeugd door in
Bezuidenhout. Onder de vleugels van zijn vader ervoer
de wereldwijd bekende toetsenist en componist voor
het eerst dat je met muziek het leven kan verrijken.

Robert Jan Stips begon carrière in 
Van Heutszschool (achter het gordijn)

Bekende Bezuidenhouter

Tekst: Roeland Gelink
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Geboren in 1950 groeide Robert Jan Stips op in en rond het
ouderlijk huis aan de Johannes Camphuijsstraat 165-167.
Naast het vroegere postkantoor gaf zijn vader daar in het
zaaltje beneden aanvankelijk privéles Zweedse gymnastiek.
In Robert Jans jeugd werd de ruimte door anderen gebruikt,
"onder meer door de meisjes van de huishoudschool", weet
hij nog goed. "Met spullen uit de zaal werd buiten ook kas-
tiebal gespeeld en mijn broer Wouter hield er wel eens
voorstellingen. Het was echt een centrumpje in de straat."

Met de muziek maakte Stips intensief kennis toen zijn
vader het hele gezin verraste met de plotselinge aankoop
van een vleugel. Liggend onder de piano raakte hij diep
onder de indruk van zijn vaders vertolkingen van Mozart,
Chopin en Beethoven. "Toen ik later in de historie ben gaan
graven, bleek de familie te bestaan uit een rondreizend cir-
cusorkestje. Voor mij was die eerste muzikale ervaring cruci-
aal. Voor mijn moeder was het echter moeilijk te verteren
om krom te liggen voor de afbetaling van een vleugel, ter-
wijl zij de groenteboer niet kon betalen."

Achter de coulissen
Ondanks die financiële problemen kregen Robert Jan en zijn
broer later de kans om de vleugel zelf te leren bespelen.
"Wij kregen thuis les van een aan het conservatorium afge-
studeerde studente, Joly Burix." Robert Jan bleek al snel
voor de muziek in de wieg gelegd. Dat leidde ook tot zijn
eerste optreden op de Van Heutszschool. "Voor de af-
scheidsavond van de zesde klas was onder leiding van me-
vrouw Nobel onder meer een dansje ingestudeerd, dat een
leerling op een accordeon zou begeleiden. Maar dat ging
niet zo goed." Vervolgens werd gedacht aan Robert Jan, die
als leerling van de vijfde bekend stond als muzikant. "Alleen
had ik nog nooit accordeon gespeeld." Toen hij er thuis in
slaagde geluid te krijgen uit de oefenaccordeon van zijn zus
Hans, besloot hij het erop te wagen. Van achter de coulissen
luisterde hij de afscheidsavond muzikaal op, terwijl de leer-
ling met de accordeon playbackte.

Supersister
Na de scheiding van zijn ouders verhuisde Stips van Bezui-
denhout naar een flat in Morgenstond en verruilde hij het
Thorbecke Lyceum aan de Theresiastraat voor het Grotius
Lyceum aan de Klaverstraat. Op die school ontstond de band
die onder de naam Supersister over de hele wereld bekend

zou worden. Over het ontstaan vertelt hij: "Ik was op school
een niet al te beste leerling, had mijn hoofd er niet altijd bij,
maar ik probeerde wel altijd goed voor de dag te komen in
culturele wedstrijden." Zo werd hij bekend als de jongen die
goed piano kon spelen en dat was voor schoolgenoot en
drummer Marco Vrolijk reden om hem te vragen voor het
bandje dat hij wilde beginnen. Later kwamen daar Ron van
Eck (bas) en Sacha van Geest (dwarsfluit) bij en was Super-
sister geboren. De eerste single die de groep nu 50 jaar ge-
leden uitbracht, ‘She Was Naked’, was direct een schot in de
roos en droeg er ook aan bij dat Supersister dat jaar voor
80.000 toeschouwers op het hoofdpodium stond van het
legendarische Holland Pop Festival in het Kralingse Bos.

In de tussentijd studeerde Stips nog aan het Koninklijk Con-
servatorium. "Dat heb ik tot mijn 20ste volgehouden, maar
toen begon het met de band hard te gaan. Studie en de
band gingen niet goed samen. Op het conservatorium was
het spelen in een band min of meer verboden en spelen op
een plastic toetsenbord kon voor een klassieke pianist al he-
lemaal niet." Toch bewaart hij ook goede herinneringen aan
zijn tijd daar. "Ik heb er alle theorievakken gedaan en daar
ben ik nog steeds blij mee. Het geeft de backing waardoor
ik als muzikant precies weet waarmee ik bezig ben."

Muzikale vrienden
In een rijkgevulde loopbaan musiceerde Stips na Supersister
onder meer met de Golden Earring, Sweet d'Buster, de Nits
en Freek de Jonge. Veel van zijn muzikale vrienden gaven
vorig jaar acte de présence bij de opname van een nieuw
album: Retsis Repus. Als opnamelocatie had hij gekozen
voor de Scheveningse strandtent De Fuut. "Dat leek mij veel
leuker dan een luxe opnamestudio. Het kon alleen na het
strandseizoen in oktober, maar toevallig was het toen tro-
pisch warm. Het leek net BZN op Hawaï." 
Dit jaar was Stips aan het touren met de Nits, toen de coro-
nacrisis de wereld bijna tot stilstand bracht. "Het laatste
concert in Nederland dat wij in Carré zouden doen, is nu
verschoven naar september. Ik hoop wel dat tegen die tijd
de eis van anderhalve meter afstand is losgelaten, want
daarmee zou je de ziel uit een concert halen."

Supersister in 1970 tijdens het driedaagse Holland Pop Festival, het
historische antwoord op Woodstock in het Kralingse Bos in Rotter-
dam.

Supersister in de jaren ‘70 (vlnr); Sacha van Geest (fluit), 
Ron van Eck (bas), Robert Jan Stips (toetsen, zang) 
en Marco Vrolijk (drums).



Emmastraat 25a hk. Theresiastraat
Tel. 070-385 62 79 - www.menshairstyling.nl
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Welke invloed heeft het coronavirus gehad op jullie patiënten?
Ronald Hulsebosch: “De zorg voor mensen met chronische aan-
doeningen kwam stil te liggen. Men wilde of kon geen afspraken
maken voor onschuldige klachten. En veel ouderen gingen naden-
ken over het einde van hun leven, of ze wel aan de beademing
wilden als dat nodig zou zijn. Toch was er geen grote paniek onder
patiënten. In de eerste week kregen we veel telefoontjes over
klachten en of men wel of niet getest moest worden. Daarna
werd het rustiger. Sommigen dachten zelfs dat we gesloten
waren.”

Wendy Stumpel: “Opvallend was het grote aanpassingsvermogen
van patiënten: men toonde begrip voor de maatregelen en we
hebben veel loyaliteit en dankbaarheid van patiënten ervaren.”

Ronald: “In Bezuidenhout zijn enkele mensen door het coronavi-
rus overleden. In een verzorgingstehuis waar ik huisarts ben, zijn
8 bewoners overleden en is de helft van de medewerkers ziek ge-
worden. Dit was een zware periode voor hen.”

En welke invloed heeft het op de huisartsenpraktijk gehad?
Ronald: “We werken nu volledig anders dan voor de epidemie.
Twee collega’s waren ziek geworden door corona, maar konden
vrij snel weer aan het werk. We zijn in twee teams gaan werken
om onderlinge besmetting en sluiting van de praktijk te voorko-
men. Tijdens de lockdown hadden we ongeveer 10 patiënten per
dag in de praktijk. Pré-corona waren dit er 150 per dag. De bloed-
afname was gesloten. Consulten deden we hoofdzakelijk via de
telefoon. Alleen in urgente gevallen hebben we huisbezoeken af-
gelegd. Dit gebeurde dan in beschermende pakken en met mond-
kapje.”

Wendy: “Tijdens de lockdown is het saamhorigheidsgevoel onder
de medewerkers nog sterker geworden. Iedereen stelde zich flexi-
bel op om het werken in twee teams te realiseren.”

Nu de beperkende maatregelen deels zijn opgeheven, begint de
praktijk weer op te starten. 
Ronald: “We hebben van de nood een deugd gemaakt. Door de
lockdown hebben we ervaren dat telefonische consulten en
beeldbellen in minder urgente situaties een fysiek consult goed
kunnen vervangen. Deze veranderingen zullen daarom blijvend
zijn. Ook gaan we de ICT-mogelijkheden uitbreiden zodat patiën-
ten zelf meer online kunnen regelen. Hierdoor zullen we meer tijd
overhouden voor patiënten die ernstig ziek zijn en voor huisbe-
zoeken. Want in de loop der tijd is er ongemerkt veel tijd gaan zit-
ten in consulten waarvoor een fysieke afspraak niet echt nodig
is.”

Het opstarten van de praktijk vergde veel planning en organisatie
door Wendy. Zo moeten er dagelijks planningen gemaakt worden
voor consulten per huisarts. Ook zijn fysieke maatregelen getrof-

fen, zoals éénrichtingsverkeer binnen de praktijk, minder zitplaat-
sen, desinfectie voor handen en bloedafname alleen op afspraak.

Ondanks de negatieve gevolgen; welke positieve veranderingen
hebben jullie gezien in de wijk als gevolg van het coronavirus?
Wendy: “We hebben een grote loyaliteit van patiënten ervaren. In
de praktijk en daarbuiten is men vriendelijker en rustiger.”

Ronald: “Ik heb het gevoel dat mensen meer met elkaar praten.
Mensen hebben het gevoel meer onderdeel van een maatschappij
te zijn.”

Welke boodschap willen jullie bewoners in de wijk meegeven
voor de aankomende tijd?
Wendy: “Ik vind de uitspraak van Loesje een toepasselijke: Als de
moed je in de schoenen zakt, moet je op je kop gaan staan.”

Ronald: “Ik wil niet als een dominee klinken, maar ik zou willen
meegeven: mensen kunnen veel meer dan je denkt als daar aan-
leiding voor is. Blijf geduldig, geef meer aandacht aan elkaar en
laat je niet zo opjagen door alledaagse beslommeringen.”

Huisartsen werken anders sinds corona
De uitbraak van het coronavirus heeft een grote impact op de samenleving. Twee en een halve maand
nadat de intelligente lockdown van kracht werd, is de piek in IC-opnames en het aantal besmettingen
gelukkig voorbij. Tijd voor een terugblik met Ronald Hulsebosch, huisarts, en Wendy Stumpel, prak-
tijkmanager, beiden werkzaam in het Medisch Centrum Loudon in Bezuidenhout.

Tekst: Elly Hoekstra

MC Loudon is vijftien jaar geleden opgericht door huisartsen
uit Mariahoeve en Bezuidenhout. Door het samenbrengen
van verschillende huisartsen en medische disciplines wilde
men beter invulling kunnen geven aan de complexer wor-
dende huisartsenpraktijk. MC Loudon, locatie Bezuidenhout,
heeft circa 14000 patiënten. De tweede vestiging, MC Land-
scheiding in Mariahoeve, circa 2000.
www.mcloudon.nl



Eigenaresse Kisla Kowlesar 
Na 5,5 jaar ben ik verhuisd naar mijn nieuwe locatie. 
Nummer 141 is eindelijk nummer 147a geworden. 

Ik wist dat mijn verhuizing eraan kwam en daar keek ik erg naar
uit. Nieuw begin, nieuwe doorstart. Mijn nieuwe locatie is geen on-
bekend terrein voor mij, integendeel. Daarom wist ik precies hoe ik
de ruimte in dit waanzinnige mooie pand wilde inrichten. Na een

renovatie van zeker 6 maanden was het eindelijk zover. Op 1 april
2020 zou ik mijn nieuwe salon openen. Helaas ging dit niet door

vanwege de lockdown. 

Deze periode heb ik uiteindelijk benut om mijn salon verder in te
richten en ik ben heel erg trots op de resultaten.

Eindelijk mogen wij weer open en kan ik mijn prachtige salon met
jullie delen. Ik ben zo trots als een pauw en ik heb mij niet uit het

veld laten slaan. Opgeven stond niet op de agenda.

Make it different

So rumor has it, come on in and see for your self
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In augustus 2016 nam Bert Kreemers zijn intrek in zijn
nieuwe woning aan de Carel Reinierszkade 167. "Het is een
appartement dat de bewoners gelukkig maakt", schrijft hij
in 'Ze leven niet meer, maar bestaan wel', het boek dat hij
wijdde aan de eerste bewoners: David, Branco, Salomon en
Joël Hamme. "Een fantastisch uitzicht aan een kade waar
de bomen ruisen, vogels af en aan vliegen en in het voor-
jaar kikkers kwaken.”

Toen hij ontdekte hoe gruwelijk het Joodse gezin in de
Tweede Wereldoorlog aan zijn einde was gekomen, besloot
Kreemers – die als zelfstandig onderzoeker onder meer par-
ticipeerde in de onderzoeken naar seksueel misbruik in de
rooms-katholieke kerk en de zogenoemde Teevendeal - zich
in de familiegeschiedenis te verdiepen. Het boek be-
schouwt hij als een verbaal monument, dat moet helpen
voorkomen dat wordt vergeten wat er in de holocaust is
gebeurd. In totaal werden meer dan 12.000 uit Den Haag
afkomstige Joden om het leven gebracht, van wie er ruim
1.600 woonden in Bezuidenhout. "Het veronachtzamen van
de geschiedenis sluit naadloos aan bij de bedoeling van de
vervolger."     

Waarom bent u aanvankelijk in de geschiedenis van de
vroegere bewoners gedoken? 
"Als je een huis koopt, ben je benieuwd wat er over de his-
torie te vinden is. De eerste hit was een verwijzing naar de
lijst van Joodse Monumenten: alle adressen waar vandaan
Joodse mensen zijn gedeporteerd en nooit meer terugge-
keerd. Dan ga je ook kijken wie die bewoners waren. Vervol-
gens heb ik voor hen Stolpersteine aangevraagd en daar
vrij snel een positief antwoord op gekregen. Als die herin-
neringsstenen er straks liggen, willen mensen ook weten
wie de Hammes eigenlijk waren en daarom ben ik me meer
en meer in de familie gaan verdiepen."

Hoeveel tijd heeft u in het onderzoek gestoken?
"Heel veel. Het is wel zo dat je nu niet meer zelf naar alle
plekken toe hoeft waar informatie te vinden is, omdat je in-
ternet hebt. Het Gemeentearchief is door de coronacrisis
dicht, maar je kan er digitaal wel in. Dat geldt bijvoorbeeld
ook voor de Arolsen Archives (met uitvoerige informatie
over de vervolging door de nazi's, red.). En ik heb verder re-

delijk snel contact gekregen met vier nog levende familie-
leden: een neef en drie nichten. Met drie van hen heb ik vrij
veel contact gehad. Ik heb hen ook gerapporteerd over de
voortgang van mijn onderzoek en daarna weer verbeterin-
gen en aanvullingen gekregen. Dat waren steeds prettige
duwtjes in de rug."

Het boek maakt nieuwsgierig naar nog meer informatie
over het leven van de familie.
"Toen de familie werd gedeporteerd, mochten zij weinig
meenemen en werd veel van hen afgepakt. En wat zij aan
de Carel Reinierszkade achterlieten, is allemaal verdwenen.
Ik heb ooit een boek aan de familie van mijn moeder ge-
wijd en over de periode van 1900 tot 1950 viel bijna alles
nog te traceren. Vooral foto-albums zijn mooie bronnen,
maar die waren er nu niet." 

Bert Kreemers dook in de geschiedenis van de eerste bewoners van zijn huis

“Een klein, verbaal monument dat met een brok in mijn keel is geschreven." Zo omschrijft Bert Kree-
mers het resultaat van zijn uitgebreide onderzoek naar de eerste bewoners van zijn woning aan de
Carel Reinierszkade, het echtpaar David en Branco Hamme en hun zonen Salomon en Joël, die tijdens
de Tweede Wereldoorlog in Sobibor werden vermoord.

Tekst: Roeland Gelink 

Monument voor vermoord Joods 
gezin Carel Reinierszkade

De cover van het boek van Bert Kreemers.
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Marcel Middeldorp van de gelijknamige mannenmodezaak in de
Theresiastraat is bestuurslid van de winkeliersvereniging. Hij ver-
telt dat de winkeliers het door de coronacrisis extra moeilijk heb-
ben. Niet alleen bestellen nu meer mensen hun boodschappen
online, maar door het thuiswerken komen er bijna geen kantoor-
mensen meer. Ook kan de winkeliersvereniging in de huidige situ-
atie geen activiteiten ondernemen. Gelukkig zijn er veel oproepen
en acties (zie NextDoor) om de lokale winkeliers te steunen. 
Marcel wijst op het nieuwe restaurant Baardman op nr.120 (voor-
heen La Cantina di Pierino), dat nog niet geopend was of de coro-
nacrisis brak uit, dus wel heel sneu. Gelukkig kunnen het restau-
rant en het terras nu weer open. Maar er zijn meer nieuwe zaken.

In het voormalige pand van de ING-bank komt Marqt, een super-
markt voor duurzame producten. Veel Hagenaars zijn hier blij
mee, ook omdat de vestigingen aan de Hofweg en de Frederik
Hendriklaan dicht zijn gegaan. De opening staat gepland voor
half juli.
Aan de Theresiastraat 121 (voorheen Telefoonmaken) komt de bio-
logische slager De Groene Weg. Deze keten heeft tien slagerijen
in Nederland. Meat Master Romano Kollau, die al 23 jaar ervaring
‘in het vlees’ heeft, gaat zijn winkel in Bezuidenhout openen. De
winkel is bij het verschijnen van dit blad inmiddels geopend.
Op nr.18a (voorheen Blokker) is sinds kort Greenline Computers
gevestigd. Deze zaak (met al een vestiging in Leidschendam)
biedt particulieren en bedrijven reparatie van computers en lap-
tops aan binnen 48 uur. 

Op de Laan van NOI 94 (voorheen Videoland) komt Koekela, een
American-style bakery, met dagelijks verse cookies, muffins, sco-
nes en taarten. Ook kun je hier heerlijke koffie en thee krijgen.
Sinds 2003 is hun winkel een begrip in Rotterdam. De verbouwing
loopt uit maar de opening staat gepland voor eind juni/begin juli.
Aan de overzijde van de Laan van NOI zet de visboer zich enthou-
siast in voor dit gedeelte van de Trees. Hij vertelt dat zijn leverin-
gen aan de horeca nog maar 10% bedragen, maar dat dit wordt
goedgemaakt door verhoogde winkelomzet. Veel mensen gaan
nu thuis lekkere, bijzondere gerechten maken.
Op de Laan van NOI 54, hoek Theresiastraat (voorheen Fietsen-
winkel.nl) komt een grote vestiging van Derma2Care, een keten
met 12 vestigingen in de Randstad. Huidtherapeuten verzorgen
laserbehandelingen, huid- en oedeemtherapie, lichttherapie en
vetbevriezing. Er is binnen nu geen activiteit te zien. De verbou-
wing in Den Haag heeft door corona vertraging opgelopen, maar
zal na de bouwvak weer worden hervat; de opening is in het na-
jaar.

Op nr. 262 (voorheen tabakszaak/postagentschap) komt een kof-
fiebrander. De winkelruit is afgeplakt, wel is het logo er al opge-
plakt en daarbij de mededeling ‘opening soon’. Erik Beek vertelt
dat de zaak in juni opengaat. Het is een koffie speciaalzaak, maar
er wordt ook thee verkocht. Mogelijk komt er nog een zitje zodat
de klanten ter plekke een kopje kunnen drinken.

Het zijn moeilijke tijden voor de winkeliers. Dat was al zo doordat er steeds meer online geshopt wordt.
In veel steden moesten winkeliers hun zaak daardoor sluiten. In de Theresiastraat en omgeving viel dat
gelukkig nog enigszins mee. Begin dit jaar kwamen nieuwe huurders in een aantal leeggekomen pan-
den en werd met verbouwen begonnen. 

Tekst: Paul van Riel, Foto: Koen de Lange

Marcel Middeldorp, bestuurslid
winkeliersvereniging

Theresiastraat: tal van nieuwe winkels
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In dit nummer trappen we af met Cristina Popescu. De van oor-
sprong Roemeense Cristina woont nu, samen met haar partner
Alex, acht jaar in Nederland, waarvan vier jaar in BZH-W. Cristina
is lid van het eind vorig jaar gekozen bestuur van de wijkvereni-
ging. 
Het Nederlands avontuur begon in 2012, min of meer toevallig in
Groningen. Op een studentenbeurs in de Roemeense hoofdstad
Boekerest waren Cristina en Alex iemand van het promotieteam
van de Universiteit Groningen tegengekomen, die hen enthou-
siast wist te maken voor de masters opleidingen in die stad.
Na de studies volgden stages en banen. Cristina woonde na an-
derhalf jaar Groningen ook korte tijd in Hilversum en Rotterdam,
voordat ze in 2016 in onze wijk neerstreek.

Wat is er leuk aan Nederland?
Wat bij de eerste kennismaking met Nederland in 2012 meteen
opviel, waren de wind met de snel overdrijvende wolken en de
fietsen. Verder is het prettig dat Nederland transparant is: de
websites van overheid en de universiteit zijn helder en de infor-
matie klopt. Leuk is ook dat je snel naar allerlei mooie plekken
toe kunt reizen (al dan niet met de museumkaart), maar ook dat
het buitenland (België, Duitsland) eigenlijk heel dichtbij is. Door
zelfstudie verstaat en leest Cristina inmiddels Nederlands. En
ook heeft ze Nederlandse vrienden. 

Van Boekarest via Groningen naar 
Bezuidenhout-West
Bezuidenhout-West (BZH-W) is een zeer multiculturele gemeenschap. Vanuit
tientallen landen zijn in de afgelopen jaren mensen in BZH-W neergestreken. In
de komende nummers zullen we aandacht besteden aan mensen van diverse
nationaliteiten: Wat bracht hen naar hier? Hoe vinden ze het om in BZH-W te
leven?

Waarom gekozen voor Den Haag en wat vindt ze leuk aan
Den Haag?
Vanwege hun banen op Schiphol en in Rotterdam, hebben
Cristina en Alex gekozen voor een leven in Den Haag. Het in-
ternationale karakter van de stad (ook wat winkels en res-
taurants betreft) bevalt haar zeer. Bezuidenhout-West vindt
ze een perfecte plek om te wonen: enerzijds rustig, ander-
zijds vlak bij het centrum, het openbaar vervoer en de snel-
weg. En dan ook nog met een ruime tuin bij het
appartement. Over het Bezuidenhout Nieuws is Cristina heel
enthousiast: het was indertijd fantastisch om als bewoner
via zo’n orgaan welkom geheten te worden in de wijk. Wat ze
mist is een café of een andere gezellige ontmoetingsplek in
onze wijk. In het bestuur van de wijkvereniging BZH-W wil
Cristina graag in de komende tijd laten zien dat ook mensen
van buitenlandse afkomst een positieve bijdrage kunnen le-
veren aan de gemeenschap. 

Ouderenwerk helpt 65-plussers
U wilt op de hoogte blijven van hoe u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen?

U heeft vragen over veranderingen in de zorg?

U wilt weten waar u andere wijkbewoners kunt ontmoeten en welke activiteiten geboden
worden in de wijk?

U heeft zelf hulp nodig of u kunt iets voor anderen betekenen?

U bent mantelzorger en het zorgen valt u (soms) zwaar?

Bij de ouderenconsulent kunt u terecht voor een gesprek, informatie en advies. 
Aan het contact en eventuele ondersteuning zijn geen kosten verbonden. Binnen team oude-
renwerk Haagse Hout ben ik, Joannemie van Dijk, uw ouderenconsulent voor de wijken binnen
Bezuidenhout. U kunt me van maandag t/m donderdag bereiken via wijkcentrum Bezuiden-
hout op telefoonnummer 070-2052560 of 06.51053732 en via j.vandijk@voorwelzijn.nl 

Bezuidenhout-West Nieuws
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Dat gaat binnenkort allemaal veranderen:
de schots en scheefliggende keien worden
te gevaarlijk voor bewoners die slecht ter
been zijn, de boomwortels zorgen voor
een rommelig straatbeeld, de wind trekt
takken van de bomen, af en toe valt er
zelfs een boom om en ook zijn er veilig-
heids- en verkeerstechnische bezwaren
tegen de huidige situatie. 
Na klachten van bewoners heeft de ge-
meente nu besloten om het plein stevig

onder handen te nemen. Een groep bewo-
ners rondom het plein is gevraagd om met
de gemeente mee te denken. Een paar
keer een overleg op het stadsdeelkantoor
en een wat grotere bijeenkomst in het
wijkcentrum hebben ertoe geleid dat er
nu een nieuw plan ligt: de bestrating
wordt stabieler, na de kap van de huidige
bomen zullen er een aantal nieuwe ge-
plant worden. 

Zo stonden er in maart en april een aantal
bewonersbijeenkomsten gepland vanuit
de gemeente, die allemaal niet doorge-
gaan zijn. Wethouder Bert van Alphen zou
met de bewoners informeel door de toe-
komstige Dak- en Thuislozenopvang lopen
om de plannen te verduidelijken. Ook zou
de gemeente de resultaten uit de enquête
over het thema Parkeren komen toelich-
ten. Ook zou er aandacht zijn voor de in te
richten wisselschool in de Laurens Reael-
straat. En er zou overleg zijn over toekom-
stige ontwikkelingen rondom het gebied
in de sporendriehoek bij de Lekstraat, waar
plannen zijn om dit in te richten als prosti-
tutiezone. Dit zou ook consequenties kun-
nen hebben voor ons in
Bezuidenhout-West. 
Het is voor veel mensen een uitdaging ge-
bleken om naast het gangbare werk en

het vrijwilligerswerk een plaatsje in te rui-
men voor het thuis onderwijzen van kin-
deren. 
Is er dan niets gebeurd? Zeker wel. Zo
heeft op verschillende momenten video-
overleg plaatsgevonden met gemeente en
Vóór Welzijn en onze stadsdeeldirecteur
heeft een aantal malen gebeld om onder-
steuning te bieden waar dit kon. Ook het
online indienen van plannen voor de be-
steding van het wijkbudget 2020 en het
stemmen hierop (op bezuidenhoutwest-
begroot.nl) heeft gewoon plaats gevon-
den. Hierbij is gebleken dat veel bewoners
betrokken zijn bij deze fijne buurt! 
Dat neemt niet weg dat het Wijk- en Dien-
stencentrum wordt gemist als ontmoe-
tingsplaats. Ook de door Vóór Welzijn
georganiseerde straatspeeldag is voorlo-
pig in het najaar gepland. 
De vereniging is vooral een beetje aan het
uitvinden hoe we met elkaar in contact

kunnen blijven. Gelukkig zien we veel soci-
ale interactie ontstaan op het online plat-
form Hoplr. Hier ligt ook voor de
wijkvereniging een mogelijkheid om el-
kaar virtueel te ontmoeten. We mogen
hierbij de nieuwe bewoners in de Monarch
en woontorens rondom het Anna van Bu-
renplein van harte welkom heten in een
fijn stukje Den Haag! 
We hopen, als de maatregelen het toela-
ten, dat we dit najaar een modus kunnen
vinden om elkaar te ontmoeten. Tot die
tijd proberen we de nieuwsvoorziening
van de thema’s in West zo goed mogelijk
bij te houden op onze website:
www.bzhw.nl. Hier kunt u zich ook aan-
melden om lid te worden van de wijkver-
eniging. Doe dit alsjeblieft, want als we
namens zo veel mogelijk bewoners onze
stem kunnen laten horen, hebben we ook
meer invloed op alle ontwikkelingen in en
rond onze wijk.

Historische Belgische keien verdwijnen van Pieter Bothplein

Wijk- en Dienstencentrum wordt gemist als ontmoetingsplaats

Op het Pieter Bothplein kun je je nu nog even in vroeger tijden, of in België of
Frankrijk wanen. Midden in de jaren ’70-bebouwing ligt er nu een plein met
acacia’s en met keien, die al vele tientallen jaren in Bezuidenhout een plek heb-
ben. 

De wijkvereniging in Bezuidenhout-West (BZH-W) is in 2020 gestart met een
fijn bestuur en een klein aantal leden, die zich onder andere hebben aange-
meld bij het openingsfeest op 21 februari. Nog geen maand later zag de wereld
er anders uit als gevolg van de coronamaatregelen. Sindsdien is het voor ieder-
een zoeken naar een goede weg om verder te gaan met het opstarten van de
vereniging en nieuwe leden te verwelkomen. Hier blijken nogal wat uitdagin-
gen aan verbonden te zijn. 

Bezuidenhout-West Nieuws

Tekst: Johan Vogelaar, voorzitter Bezuidenhout-West
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De talentvolle bewindvoerder bleek tevens een handige
krijgsheer te zijn. Met zijn lijfspreuk ‘’Dispereert niet, ont-
ziet uw vijand niet, want God is met ons” lukte het hem de
Engelsen uit de Molukken te verdrijven om zo het monopo-
lie van de uiterst winstgevende specerijenhandel in handen
te krijgen. Tegelijkertijd trad hij met harde hand op tegen
opstandelingen onder de lokale bevolking. Op wrede wijze
roeide hij de oorspronkelijke bevolking van de Banda-eilan-
den uit.

De machtshonger van de gouverneur-generaal was niet te
stuiten. In 1623 droeg hij het bewind tijdelijk over aan Pieter
de Carpentier en vertrok naar Nederland om het bestuur
van de VOC warm te maken voor zijn plan de kolonie uit te
bouwen tot een groots Hollands imperium. Een van zijn
voorstellen was de inlandse bevolking geleidelijk te vervan-
gen door mensen van Nederlandse oorsprong. Voor dat
idee vond hij Pieter de Carpentier aan zijn zijde.

Voortplanten
Aanvankelijk voelden de bewindvoerders van de VOC wei-
nig voor de ‘verhollandsing’ van Indië. Maar tijdens zijn vier
jaar durende bewind lukte het Pieter de Carpentier, die in
tegenstelling tot zijn hardhandige voorganger koos voor
overleg en diplomatie, de VOC voor het plan te winnen. De
Heeren van Zeventien gaven bevel met alle lege schepen
“enige getroude luyden met vrouwen ende kinderen als
mede eenighe jonge meyskens van 11,12, ad 13 jaar uyt de
godtshuysen ende armhuysen naer Indien te seynden” met
als doel “aldaer de colonie van Batavia int reyck van Jacatra
te peupleren ende voort te planten”.

Pieter de Carpentier was echter niet tevreden met de men-
sen die hem vanuit Nederland werden gestuurd. In een
brief aan de VOC schreef hij dat de “Hollandsche” vrouwen
in Indië niet konden aarden en ook veel te verdorven waren.
Tot zijn spijt moest hij de VOC melden dat inlandse vrou-
wen geen kinderen van Nederlandse mannen kregen van-
wege de losbandigheid en het overmatig gebruik van
sterke drank door deze mannen. 

Na vier jaar keerde Jan Pieterszoon terug naar Indië om het
roer weer van Pieter de Carpentier over te nemen. Even
strijdlustig als voorheen trok hij erop uit om het sultanaat
Mataram in Midden- en Oost- Java te onderwerpen. Dat
werd hem noodlottig. In het conflict met Sultan Agoeng
sneuvelde hij. Andere bronnen spreken van de cholera die
hem onverwacht had geveld. Hoe dan ook, hij stierf op 21
september 1629.

De in 1627 naar Nederland teruggekeerde Pieter de Carpen-
tier werd benoemd tot bewindvoerder van de VOC in Am-
sterdam. De in 1586 in Antwerpen geboren Pieter studeerde
in Leiden. In 1616 vertrok deze rijksambtenaar naar Neder-
lands-Indië, waar hij de inkomsten uit de kolonie in korte
tijd wist te verdubbelen. Pieter overleed in 1659 in Amster-
dam.

De in 1587 in het Noord-Hollandse Hoorn geboren
Jan Pieterszoon Coen was nog een puber, toen zijn
ouders hem naar Rome stuurden. Daar werd hij op
het handelskantoor Pescatore van de Nederlandse
ondernemer Visscher opgeleid tot boekhouder en
ingewijd in de internationale handel. Nauwelijks 20
jaar oud stelde de VOC hem aan als onderkoopman
op de schepen De Provinciën en De Hoop naar Ne-
derlands-Indië. Jan Pieterszoon maakte snel carrière
en werd in 1619 benoemd tot gouverneur-generaal
van de kolonie.

Tekst en illustratie: Carel Wiemers 

Waar de Jan van Riebeekstraat en de Charlotte de Bourbonstraat samenkomen, begint de straat met de naam
van de legendarische gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, Jan Pieterszoon Coen. Zijn rechterhand en op-
volger Pieter de Carpentier vindt zijn naam terug in twee straten vanaf de Bezuidenhoutseweg tot aan de Johan
van Hoornstraat.

JP Coen wilde inlandse bevolking vervangen 
door Hollanders

Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) zwaaide twee keer de scepter over
Nederlands-Indië.
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Duurzaam Bezuidenhout

Op zoek naar een boek? Werp eens een blik in een van de
vele minibiebs in de wijk. Wijkbewoners delen er - geheel
gratis - hun boeken en er komt geen app aan te pas. 
Delen is het nieuwe hebben. Onder dat mom stimuleren tal
van apps en platforms het delen van producten. Via deze
kanalen delen ook Bezuidenhouters hun woningen, auto’s
en gereedschappen, vaak wel wat minder onbaatzuchtig
dan de minibiebs. 

Een rondje internet leert dat eind mei zo’n vijftig Bezuiden-
houters een kamer of zelfs een heel huis op Airbnb aanbie-
den. Hoeveel wijkbewoners op Peerby actief zijn, is moeilijk
te achterhalen. Maar mocht u op zoek zijn naar bijvoor-
beeld een ladder, een statafel, een rugzak of een fotolens,
grote kans dat u het hier vindt. Op Peerby kun je spullen
lenen, huren of ruilen van je buren. Lukt het niet op Peerby,
probeer het dan eens op Nextdoor. Hier bieden buurtbewo-
ners in de rubriek ‘Gratis en te koop’ spullen of diensten
aan.

Snappcar, Cargoroo en Felyx
Voor een dag een auto nodig? Kijk op Snappcar. Daar ver-
huren ongeveer vijftig wijkbewoners hun voertuig. Op al-
ternatieve platforms, zoals GreenWheels en MyWheels,
staan respectievelijk 8 en 4 auto’s in de wijk te huur. Tot
voor kort bood ook Buurauto de mogelijkheid een auto te
huren, maar dat initiatief is overgedragen aan MyWheels. 
Gaat u liever met een elektrische bakfiets naar de bouw-
markt of met het gezin naar het strand? Check dan Cargo-
roo. In Bezuidenhout heeft deze aanbieder zes locaties voor
zijn deelbakfietsen. Tijdelijk behoefte aan een deelfiets? Op
station Laan van NOI zijn OV-fietsen verkrijgbaar en op zes
plekken in de wijk bij tram- en bushaltes staan HTM-fiet-
sen. Geen trek om te trappen? Via de app van Felyx weet je
of er een elektrische scooter in de buurt is.

Verbod
De gemeente Den Haag juicht het delen van auto’s en fiet-
sen toe. Minder blik op straat en meer elektrisch vervoer is
goed voor het milieu en de parkeerproblemen. Om moge-
lijke overlast te voorkomen, zijn er afspraken met de aan-
bieders. De verhuur van woonruimte aan toeristen en

zakelijke bezoekers (Airbnb), is sinds eind januari verboden.
Het onttrekt woonruimte aan de beperkte woningvoor-
raad. Het verbod geldt zolang er geen nieuwe landelijke
wet voor vakantieverhuur is. 

Coöperaties
Een antwoord op de internationale platforms zijn de lokale
coöperaties. Hierbij werken buurtbewoners samen vanuit
een gemeenschappelijk belang en een gedeelde visie. Bij-
voorbeeld met het op kleine schaal gezamenlijk leasen van
auto’s om met elkaar te delen. De eigen auto gaat dus de
deur uit en wordt ingeruild voor een deelauto. Dat is goed
voor de portemonnee, de sociale verbondenheid en de fy-
sieke omgeving. 
De groei van de deeleconomie is voor een belangrijk deel
toe te schrijven aan de ontwikkeling van de smartphone en
de toename van het aantal apps. Maar naast de techniek
speelt ook een omslag in mentaliteit, bijvoorbeeld de be-
hoefte aan bezit, het kunnen delen en vertrouwen hebben
in de ander, een wezenlijke rol. Wie weet wat de coronacri-
sis wat dat betreft nog teweeg gaat brengen.

Deelnemen aan een nieuw coöperatief autodeelconcept in
Bezuidenhout? Geef u op via duurzaam@bezuidenhout.nl
of kijk voor meer informatie op
https://bezuidenhout.nl/duurzaam/onze-elektrische-deel-
auto/ of https://wijzijndeel.nl/.

Delen is het nieuwe hebben

Een auto, een bakfiets, een ladder. Heel wat wijkbewoners delen
producten met elkaar. Gebeurde dat vroeger uit goed nabuur-
schap, tegenwoordig met platforms als Snappcar, Peerby en
Airbnb is het voor sommigen ook een verdienmodel. 

Tekst en foto: werkgroep Duurzaam Bezuidenhout
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Een deelbakfiets van Cargoroo in de Theresiastraat. 

Gratis energiebesparende materialen
Geïnteresseerd in gratis energiebesparende materia-
len, zoals ledverlichting, radiatorfolie, tochtstrips en
een waterbesparende douchekop? Meld u dan aan
voor de direct-bespaar-actie van de gemeente Den
Haag. De materialen worden ook gratis voor u geïnstal-
leerd. www.duurzamestad.denhaag.nl/woning/ener-
giebespaaractie



Theresiastraat 43 - 2593 AA Den Haag

Tel: 070 383 77 67 - www.verweykappers.nl
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EXPATS
The ‘new normal’

Last week I received a promotional email from my favourite clothing
brand that advertised a new accessory – the face mask. There it was,
along with the bags and sunglasses and beanies and belts – a fancy
trendy piece of clothing we should at least have with us anywhere we
go, because we might have to wear it any moment. It was there sta-
ring at me and it finally sunk in - this is the ‘new normal’ everybody is
talking about.

The ‘new normal’ might not be easy to accept for many people, but
there is no other way around it with businesses re-opening and the
restrictions easing up. We already got used to keep our distance at Al-
bert Heijn and patiently wait for our basket or cart before we get in.
The squares of yellow-black tape with ‘keep 1.5 m. distance’ are beco-
ming our guidelines and roadmaps to navigate shops and any public
places that are open. 

While the delivery services are booming and we can have almost
anything delivered to our doorstep, we are still doing our best to sup-
port the local businesses. Sure I can follow free online yoga classes at
home, but when my favourite yoga studio starts offering outdoor clas-
ses in the Haagse Bos, I will happily join. Not only because I miss prac-
ticing with other people, but also because I want them to be there
later once the autumn comes and we have to move back indoors.

Following the neighbourhood initiatives on social media and apps, I
have a feeling that the recent experiences have brought us together as
a community. We are there for vulnerable people who need help, we
will keep shopping at Theresia Street even if it means being potentially
more exposed, we will buy our flowers at the stalls in the street and
pick up food from the restaurants that can currently only offer take-
out. I will also gladly stand in my yellow-black square in line at Luci-
ano’s and follow the new drill that now accompanies once a simple
pleasure of going for Friday ice-cream with my son. Not only because
(as he says) it’s the best ice-cream in the world, but also because we
adapt and learn.

I do miss the ‘old normal’ though. I miss seeing and hugging my pa-
rents, going places, doing things I want to do, I’m sure I speak for all of
us when I say that. But for now I will take baby steps in this changing
world, put my mask in my pocket and go get a proper cut and colour.
It’s been way too long.

Short
� � � Jacob Snijders, president of the Bezui-
denhout district council, has been appointed
a knight of the Order of Orange Nassau by
the King. That happened on the eve of King's
Day. Due to the corona crisis, the decorations
will be pinned at a later date by the mayor of
The Hague. Snijders is in his final year as
chairman; next May he will stop (page 5).

� � � In and around the Theresiastraat, a se-
ries of new shops will be opened this month
and next, such as a vegetarian butcher, a coo-
kie shop, a skincare shop, a computer shop
and a coffee roaster. This puts an end to
months of vacancy in many buildings (page
23).

� � � Before the war, many Jews lived on the
Carel Reinierszkade, all of whom were taken
away by the Germans. Resident Bert Kree-
mers, owner of one of those houses, wrote a
book about (page 21).

� � � The neighbourhood agent is concerned
about our cycling behaviour, especially in
shopping streets. Cycling on the pavement is
not a crime, but it should not be! (page 13)

� � � The Bezuidenhut, the meeting centre at
the Spaarwaterveld, will remain closed until 1
September. Initially, the building was reope-
ned as a result of the relaxation of the corona
measures, but in practice it was not possible
to keep a one and a half meters away.

For more news check 
www.bezuidenhout.nl

Om de Bezuidenhut op het Spaarwaterveld
zeven dagen per week open te kunnen hou-
den, worden er nog vrijwilligers gezocht, die
na 15.00 uur beschikbaar zijn. De vrijwilligers
lenen speelgoed uit aan de kinderen op het
veld en verkopen thee, koffie, ijsjes en andere
versnaperingen. 
Wilt u ons team versterken, neem dan con-
tact op via whatsapp op 06 24 76 68 81.

bezuidenhut Vrijwilligers gezocht
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