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Legale�graffitikunst
Graffiti:�voor�de�één�een�verloedering�van�het�straatbeeld,�voor�een�ander�
ware�kunst.�Ook�al�zijn�de�meningen�verdeeld,�Stichting�Aight�ziet�deze�
scene�in�Den�Haag�floreren.�Met�hun�project�Haags�Graffiti�Platform�(HGP)�
proberen�ze�de�muurkunst�onder�de�aandacht�te�brengen.�Komende�
week�lanceren�zij�de�website�www.haagsgraffitiplatform.nl�en�komt�er�
alweer�een�vijfde�legale�graffitilocatie�in�Den�Haag.�Op�vrijdag�15�april�
wordt�deze�muur�in�de�Waldorpstraat�in�gebruik�genomen.�Graffiti-ar-
tiesten�kunnen�hun�kunst�op�een�muur�van�maar�liefst�70�meter�lang�
aan�de�wereld�laten�zien.�De�stichting�hoopt�zo�illegale�bekladding�
tegen�te�gaan�en�vooral�jongeren�te�enthousiasmeren�om�mee�te�
doen�aan�positieve�activiteiten,�projecten�en�workshops.�Hun�
kantoor�is�gevestigd�aan�de�Binckhorstlaan,�vlakbij�de�nieuwe�
legale�graffitimuur.�Graffitigrootheid�Sento�was�vorig�jaar�
speciaal�uit�New�York�gekomen�om�bij�Aight�op�de�muur�zijn�
kunsten�te�vertonen.�> Foto: Roelof Schierbeek
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Deze kop, beste lezers, dient om u naar 
deze regels te zuigen. Want dit is na-
tuurlijk geen jammerklacht over hoe 
onheus onze lokale voetbaltrots in de 
media zou worden bejegend. Over de 
domme taferelen die zich na ADO’s 
overwinning op Ajax hebben afge-
speeld, is het meeste inmiddels wel 
gezegd. Er zijn excuses aangeboden, er 

zijn straffen uitgedeeld, er is veel zend-
tijd en krantenpapier gevuld met een 
hoop gelul. De bijbehorende reclame-
blokken en advertenties zijn verkocht, 
want in onze handelsnatie is ellende 
altijd ergens goed voor.
Degenen die toch graag zwelgen in te-
gen ADO gerichte complottheorieën, 
help ik graag een handje door te wijzen 

op de figuur van televisiepresentator 
Matthijs van Nieuwkerk. Die schijnt 
in een minder evenwichtig moment te 
hebben beloofd zijn kop kaal te scheren 
als ADO binnen afzienbare termijn bij 
de eerste vijf zou eindigen. Nu zijn de 
halflange jongensharen van Matthijs 
een belangrijk onderdeel van zijn merk, 
dus begint de joviale presentator het ge-
zien stand en spel van ADO behoorlijk 
benauwd te krijgen. Zou zijn macht in 
medialand zo groot zijn dat hij destabili-
serende publiciteit zou kunnen genere-
ren omtrent ADO? Heerlijke theorieën 
om in je vrije tijd (en die schijnt er voor 
bezoekers van internetfora nogal veel 
te zijn) over door te dazen.
Het gerucht gaat dat Haagse hackers de 
Vodafone-voicemail van Wilfried de 

Jong even hebben afgeluisterd (eitje) 
en dat je daarop Matthijs Wilfried hoort 
smeken of hij het kaalgeschoren wor-
den van hem wil overnemen. Dan ben 
je ook een stuk sneller klaar. En laten 
we eerlijk zijn en ook de historische 
parallellen met gebeurtenissen vlak ná 
de Tweede Wereldoorlog niet schuwen, 
zo’n openbare ontharing biedt geen ver-
heffende aanblik.
Misschien dat Matthijs om er onderuit 
te komen een deel van zijn prominente 
borsthaar kan laten afscheren. Desge-
wenst in de vorm van een ooievaar en/
of de letters ADO.
Er is één aspect aan de Immers-zaak dat 
ik nog niet zo uitvoerig belicht heb zien 
worden. Ik kan me goed voorstellen dat 
je na een overwinning (of nederlaag) 

in ‘eigen kring’ wilt afreageren. Daar 
horen meestal harde, domme, emotio-
nele woorden bij. Ongecontroleerde 
borrelpraat. Flapuitgeschreeuw. Ieder-
een kent die momenten. Zo’n ontlading 
heeft vaak een reinigend effect. Na het 
ongenuanceerde gebrul kan het harnas 
der beschaving weer met frisse moed 
worden aangegespt. Maar vínd in deze 
alomtegenwoordigheid van massame-
dia (camera’s, telefoontjes, Twitter, 
YouTube) maar eens een volkomen be-
sloten ‘eigen kring’. 
RK-kerk, hier is een gat in de markt: het 
brulbiechthokje!
 
Marcel Verreck

www.marcelverreck.nl

OP ADO-JACHT

verreck

“Zelfs aan je stem hoor ik dat je bent af-
gevallen. Je klinkt echt lichter”, werd me 
door de telefoon meegedeeld. “Werke-
lijk?”, reageerde ik en onderwijl dacht ik: 
die is ook rijp voor Parnassia. Maar later 
begon ik te twijfelen. Een pauk klinkt 
ook anders dan een bongo en een viool 
produceert andere klanken dan een cello 
of contrabas. Mijn lichaam is natuurlijk 
ook een soort klankkast. Toen ik het aan 
personal trainer Tjeerd voorlegde, keek-
ie me aan alsof het eiwitdieet naar mijn 
hersenen was gestegen.
Daarom maar naar de wereld van de 
harde feiten: de smoking past weer. Dat 
wil zeggen, smoking 3. Want er hingen 
er thuis drie op rij in drie verschillende 
maten. Bovendien moet ik smoking 3 ei-
genlijk smoking 3b noemen, want daar-
van heb ik een jaar geleden stiekem de 
broek laten uitleggen. Toen ik een paar 
dagen later naar de galapremière van 
‘Mary Poppins’ ging, vroeg mijn vrouw 
met zo’n irritant toontje: “Pas je eigen-
lijk nog wel in je smoking”? Ik reageerde 
met een stalen gezicht: “Geen enkel pro-
bleem!”. Maar afgelopen oktober bij ‘Sol-
daat van Oranje’ wist ik me slechts met 
de grootste moeite in diezelfde broek 
te wurmen. Mijn jasje kon al tijden niet 
meer dicht.
Afgelopen zaterdag was daar het Onder-
nemersgala en de avond tevoren liep ik 
even langs de smokings. Exemplaar 3b 
zat ruim, een beetje oversized zelfs. Het 
jasje kan weer moeiteloos dicht. Zou ik 
me misschien aan nummer 2 kunnen 
wagen? Zover is het niet gekomen, want 
de motten bleken er bezit van te hebben 
genomen en was rijp voor de vuilnis-
bak. Nummer 1, wonderwel gespaard 
gebleven, is nog een te optimistisch ver-
haal. Binnenkort gaat nummer 3b weer 
naar de kleermaker om in oude staat te 
worden gebracht. “Meteen laten doen”, 

adviseert voedingsdeskundige Dave van 
Leeuwen. “Dan merk je ook meteen als 
je weer aankomt. Zo blijf je bij de les”.
De klerenkast is in alle opzichten een 
ontdekkingsreis geworden. Ik ben een 
verzamelaar, kan moeilijk dingen weg-
doen. Te krappe kleding verdween bij 
mij dus naar een onopvallende plek, 
totdat ik weer wat zou zijn afgevallen. 
Zodoende hangt mijn 25 jaar oude Bur-
berry’s regenjas al minstens tien jaar 
onaangeroerd aan de achterzijde van de 
kapstok. En nu! Als ik geen jasje draag, 
kan ik ’m weer dichtknopen. Nog even 
dus en deze klassieker gaat weer dienst 
doen. Ik schat eind zomer. Want we gaan 
wel op de ingeslagen weg voort. Met 
Tjeerd heb ik afgesproken dat ik – nu we 
deze reeks na drie maanden beëindigen 
– door blijf gaan met personal training 
en fitness. De resultaten stemmen alles-
zins tevreden. Ik ben in elf weken liefst 
12,3 kilo kwijtgeraakt, ik voel me fitter 
en ik besef daarbij dat ik dit alles op eigen 
houtje nooit had volbracht.

Feest
Afgelopen zaterdagochtend stuurde 
Tjeerd me nog in alle vroegte een sms-je, 
dat ik nog wel gewoon de fitness van die 
dag moest doen. Dat het nog niet afgelo-
pen was. Nee, het is nooit meer afgelo-
pen! Wil ik de behaalde resultaten niet 
teniet doen, sterker: wil ik op de ingesla-
gen weg voort om er nog eens 17,7 kilo af 
te krijgen, dan ben ik tot in lengte der da-
gen veroordeeld tot beweging, training 
en matiging. We zullen maar denken dat 
we er twintig jaar lang niet aan hebben 
gedaan, dat het één groot Bourgondisch 
feest was, maar dat aan alles in het leven 
een eind kom. En gelukkig is daar elke 
zaterdagochtend de stralende lach van 
trainster Margot die venijnig vraagt of 
ik mee wil doen aan de groepsles buik-

spieroefeningen. Op de valreep verras 
ik Tjeerd nog even. Gesterkt door de 
resultaten van de jongste health check, 
swing ik vrolijk mijn been omhoog en 
kus in één vloeiende beweging mijn 
knie. Twee maanden terug beloofde de 
trainer me een etentje naar keuze als 
dit me voor het eind van ons project 
zou lukken. “Dat gaat me geld kosten”, 
lacht hij nu. “En jouw smaak kennende 
zelfs heel veel geld”. Ik stel hem meteen 
gerust. Ik vind het veel leuker om bin-
nenkort zelf voor Tjeerd en zijn vrouw 
Saskia te koken. De harde drilsergeant, 
die mij de afgelopen maanden onder 
handen nam, lijkt waarachtig ontroerd. 
Hij kijkt in elk geval net zo blij als toen 
ik hem dit weekeinde bekende dat ik me 
na een fitnesstraining altijd wel lekker 
energiek voel.
Zoals Tjeerd mij heeft ingewijd in de we-
reld van het gezonde leven, zo ga ik hem 
nu kennis laten maken met de gastrono-
mie. Vooraf rolletjes van wilde zalm ge-
vuld met creamcheese, tuinkruiden en 
Marsala, als tussengang een salade met 
kreeft en foie gras en als hoofdgerecht 
wellicht eend in sinaasappelsaus met in 
eendenvet gebakken pommes dauphi-
nes. De personal trainer maant me nu 
al om toch vooral bescheiden porties te 
serveren. Maar vraagt tot slot: “En krijg 
ik dan als toetje die eh, kom waar je het 
ook altijd over had, die eh Tarte Tatin?”. 
Vanzelfsprekend Tjeerd. Met slagroom!

Coos Versteeg

Dit is de laatste aflevering in een wekelijkse 
serie over afvallen met behulp van een personal 
trainer. inleidende artikelen verschenen op 17, 
24 en 31 december 2010 in Den Haag Centraal.  
alle eerdere teksten zijn terug te lezen op 
www.denhaagcentraal.net en op 
www.getfitstayfit.nl

Het smokingjasje kan weer dicht

Margot en Dave blijven mij de rest van het jaar op zaterdag terugzien.>Foto: Pan Chen

afvallen

Ruim 15 kilo
vet verdwenen

Tjeerd

De cijfers liegen er niet om aan het 
einde van dit twaalf weken durende 
spektakel rondom Coos. Zonder 
uitzondering zijn alle resultaten 
sterk verbeterd. Hij heeft uiteinde-
lijk ruim 15 kilo vet verloren en hij 
heeft er 3 kilo spieren bijgetraind. 
Zijn vetpercentage is van 35% ge-
zakt naar 29% en zijn conditie is ge-
stegen naar precies het gemiddelde 
voor zijn leeftijd. Na zijn omvang-
metingen blijkt dat hij in totaal 30 
cm kwijt is! Logisch dat zijn oude 
kleren weer passen.
Ik heb met Coos in een vrij korte 
tijd een stevige haat-liefde rela-
tie opgebouwd die ik als personal 
trainer niet anders dan gezond kan 
noemen, maar daarnaast klikt het 
goed en hebben wij een mooie ver-
trouwensband gekregen. Een uur 
training geven aan Coos kost mij 
ongeveer 120 minuten, want wij 
blijken een klankbord voor elkaar 
te zijn en de gesprekken gingen dus 
verder dan alleen over sport of eten. 
Het is bijzonder om te merken met 
wat voor passie Coos deze krant 
maakt en dat maakte mij nieuws-
gierig genoeg om langs de redactie 
aan de Korte Poten te gaan. Bij bin-
nenkomst voelde ik mij direct een 
deel van de familie, want ik werd 
begroet met ‘Hoi Tjeerd’ door, voor 
mij, wildvreemden. “Ja, iedereen 
heeft inmiddels het gevoel dat ze 
je al een beetje kennen”, zei Coos 

terwijl hij opzichtig een enorme 
chocoladetaart verstopte. “Ik heb er 
geen hap van op, maar Dick heeft 
wel een kwart gegeten”. Ik geloof 
hem direct.
Toen ik doorliep naar achteren wan-
delde ik het hol van de leeuw bin-
nen en ook hier voelde ik mij direct 
welkom.
Ik word netjes begroet door een 
dame achter een Apple scherm die 
groot genoeg is om mee te kunnen 
parachutespringen en ook eetru-
briek stand-in Annerieke zit mij van 
achter een scherm lief aan te kijken. 
Terwijl zij mij toch, als voedings-
maatje van Coos, zou moeten zien 
als de grote Russische infiltrant, 
maar het lijkt erop dat iedereen wel 
achter dit initiatief staat en ik word 
dan ook vriendelijk bedankt voor 
mijn inzet door de guitig kijkende 
collega Wouter. Door dit bezoek in 
combinatie met mijn trainingen 
en gesprekken met Coos heb ik een 
goed kijkje in de keuken van Den 
Haag Centraal gekregen en ik heb 
een groot respect gekregen voor dit 
gepassioneerde team dat zich elke 
week vol inzet om voor u deze krant 
te maken. Ik heb de trainingen en 
het schrijven van deze column met 
heel veel plezier gedaan!

Tjeerd Mouthaan
Personal Trainer

GET FIT STAY FIT
p e r s o n a l  f i t n e s s  s o l u t i o n s

De strijd tegen de kilo's    slot
Dit is de laatste aflevering in de serie ‘De strijd tegen 
de kilo’s’. Begonnen in de eerste week van januari 
– als goed voornemen voor 2011 – werd twaalf we-
ken lang een strak programma gevoerd van twee 
keer peer week personal training, één keer per week 
zelfstandige fitness in de sportschool, dagelijkse 
oefeningen thuis en een eiwittendieet gedurende 
acht weken. in een samenleving waar meer dan de 
helft van de bevolking ernstig overgewicht heeft, 
blijkt bewegen en verstandig eten een onderwerp 
dat heel veel lezers bezig houdt. De komende weken 
zullen we op deze plek dan ook nog ingaan op an-
dere facetten van gezond leven.
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Ingezonden mededelIng

De vorming van een nieuw college van 
gedeputeerde staten voor Zuid-Holland 
heeft deze week een onverwachte wen-
ding genomen. PvdA en de PVV worden 
buiten de onderhandelingen gehouden. 
De kans is nu groot dat er een bestuur 
komt van VVD, CDA, D66 en de SP.
VVD-informateur Bruno Bruins gaat 
werken aan zo’n coalitie. Met name het 
afhaken van de PvdA is opvallend. Deze 
partij behield met voormalig staatssecre-

taris Van de Vondervoort als lijsttrekker 
tijdens de verkiezingen van 2 maart haar 
tien zetels. Van de Vondervoort was gede-
puteerde in het vorige college van GS. De 
VVD heeft 12 zetels, het CDA zes, de SP 
vijf en D66 heeft ook vijf zetels. De vier 
partijen hebben samen 28 van de 55 ze-
tels, een nipte meerderheid.
Uit een brief van Bruins aan de fractie-
voorzitters in de provinciale staten blijkt 
dat  VVD, CDA, D66 en de SP afgelopen 

week onderling verkennende besprekin-
gen hebben gevoerd. Dat gebeurde nadat 
de besprekingen tussen met name de 
PvdA en VVD waren vastgelopen. Er is  zo 
stelt Bruins, voldoende aanleiding om te 
gaan werken aan een coalitie die uit ge-
noemde vier partijen bestaat. De druk op 
het nieuwe provinciebestuur wordt 
groot, er moet fors worden gesnoeid. Vol-
gend jaar moet 23 miljoen euro bezuinigd 
worden, het jaar daarop 25 miljoen.

Door Jan van der Ven

De drie ambulancediensten in de regio 
Den Haag hebben de strijdbijl begraven. 
Ze gaan, na jaren van onderhandelingen, 
per 1 januari 2012 samenwerken. Dat ge-
beurt in de vorm van een coöperatie. De 
samenwerking heeft geen gevolgen voor 
het personeelsbestand van de drie ver-
voerders.
Den Haag was de laatste van de 23 regio’s 
in Nederland waar de nieuwe opzet van 
de ambulancezorg vorm moest krijgen. 
Het draaide om de ambulancedienst van 
de GGD Den Haag, het Witte Kruis en de 
Ambulancezorg Zoetermeer. In de oor-
spronkelijke wettelijke plannen was spra-
ke van openbare aanbesteding. De drie be-
trokken ambulancediensten moesten sa-
men een vergunning gaan aanvragen. 
Maar ze konden het onderling niet eens 
worden. Hierbij speelde het cultuurver-
schil tussen de GGD en de particuliere 
vervoerders het Witte Kruis en Ambulan-

cezorg Zoetermeer een rol. Partijen moes-
ten zich schikken in de wettelijke voor-
waarden. Burgemeester Buddenberg van 
Pijnacker-Nootdorp slaagde er uiteinde-
lijk in om het pad te effenen voor de op-
richting van de coöperatie. Het werken 
met een coöperatie heeft als voordeel dat 
de drie ambulancediensten niet hoeven 
op te gaan in een organisatie. De ambulan-
ceritten worden ook in de toekomst ver-
deeld volgens hetzelfde systeem waarop 
dat nu gebeurt, via de meldkamer ambu-
lancezorg. Die kijkt niet naar de vervoe-
der maar naar de beschikbaarheid van een 
ambulance en de aard van het incident.
PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh is 
uiterst tevreden met het bereikte resul-
taat. Waar zijn voorgangers vastliepen, 
slaagde hij er afgelopen maanden in kno-
pen door te hakken. “Dit speelt al heel 
lang, vanaf 1995. Voor de gemeente was 
het van belang dat het publieke deel van 
het ambulancevervoer blijft gewaar-
borgd. Daar hoeven we ons geen zorgen 

over te maken. De afspraken zijn duide-
lijk”. Voor de stad Den Haag gelden speci-
fieke omstandigheden, zo redeneerde de 
gemeente. Er wordt in Den Haag vaak ge-
demonstreerd, er zijn veel ambassades en 
het is de stad van vrede en recht met veel 
internationale instellingen. “Dat vraagt 
dus allemaal om garanties dat ook in spe-
cifieke gevallen de ambulancezorg goed 
geregeld is”, aldus de wethouder.
Directeur Hans de Jong van het Witte 
Kruis is eveneens tevreden. De Jong 
vreesde vorig jaar dat zijn bedrijf geen ver-
gunning meer zou krijgen en was bang dat 
buitenlandse investeerders met de Haag-
se ambulancevergunning aan de haal zou-
den gaan. In dat geval voorzag hij een kaal-
slag. Zijn vrees komt met de oprichting 
van de coöperatie niet uit. De coöperatie 
krijgt voor een periode van vijf jaar een 
vergunning. “Wat we nu met elkaar heb-
ben afgesproken heeft voor ons als bedrijf 
geen gevolgen. We blijven gewoon mee-
draaien”, zegt De Jong.

de plannen van minister Ivo 
opstelten van Veiligheid hebben 
ingrijpende gevolgen voor de 
politie-inzet van de regio Haaglan-
den. dat schrijft burgemeester Jozias 
van Aartsen aan de gemeenteraad. 
Hij kan de gevolgen nog niet 
helemaal overzien, maar de politie 
zal zich vooral moeten richten op 
zaken die er ‘toe doen’.

Door Elske Koopman

De burgemeester kan nog niet zeggen 
welke gevolgen de huidige korting op 
personeel heeft voor de aanpak van 
overvallen en straatroof die vorige 
week is gepresenteerd. Bovendien 
moet het kabinetsvoorstel nog door de 
Tweede Kamer worden goedgekeurd. 
De politie Haaglanden verliest 200 
fte’s en moet volgens het kabinetsplan 
van 4570 voltijdsbanen (fte) aan poli-
tieagenten in 2010 krimpen naar 4370 
in 2015. Van Aartsen ervaart dit als 
‘buitengewoon teleurstellend’ en ‘kan 
het niet rijmen met het niveau van 
veiligheidszorg dat voor een regio als 
Haaglanden noodzakelijk is’, schrijft 
hij aan de gemeenteraad. Aanvanke-
lijk zag het er volgens de burgemeester 

nog slechter uit met een korting van 
400 fte’s, maar de minister toonde 
zich ontvankelijk voor de argumenten 
van Van Aartsen die zo’n teruggang 
onacceptabel vindt.
In Haaglanden is altijd zuinig omge-
gaan met geld en met personeel. Het 
streven was extra blauw op straat en 
een deel daarvan werd betaald uit het 
eigen vermogen van de politie Haag-
landen dat is ontstaan door zorgvuldig 
financieel beheer. Vorige kabinetten 
stonden deze constructie toe, als er 
vanaf 2016 weer begrotingsevenwicht 
zou komen. “Het is teleurstellend dat 
de minister deze bewust ingezette 
koers doorkruist door niet langer al-
leen op budget, maar ook op feitelijke 
(operationele) sterkte te sturen, 
schrijft de burgemeester. De opdracht 
van de politie blijft de burger veilig-
heid en vertrouwen te bieden, ook in 
tijden van krimp”, aldus de burge-
meester.
De gemeente krijgt voor taken die spe-
cifiek zijn voor Den Haag als bewaken, 
beveiligen en het begeleiden van de-
monstraties een aparte financiering 
van het Rijk. Deze blijft buiten de be-
schouwing van de aangekondigde be-
zuinigingen op de politie.

Het beroemde Italiaanse wijnhuis Anti-
nori wordt hoofdsponsor van het culinai-
re evenement Den Haag Centraal à la Car-
te. Voor het derde achtereenvolgende jaar 
wordt deze proeverij van 25 toprestau-
rants uit de Haagse regio in ROC Mondri-
aan gehouden, en wel op zondag 15 mei 
(de vierde verjaardag van deze krant). Het 
evenement is tevens de aftrap voor de 
Haagse restaurant10daagse, waarbij men 
voor de prijs van € 29,95 een 3-gangen-
menu geniet bij de deelnemende zaken 
(€ 34,95 bij zaken met een Michelinster). 

Vorig jaar trok Den Haag Centraal à la 
Carte ruim 2000 bezoekers, terwijl een 
veelvoud daarvan gebruik maakte van 
de restaurant10daagse. Deelnemende 
restaurants kunnen zich niet zelf voor 
het evenement aanmelden, maar wor-
den door de organisatie uitgenodigd 
puur op basis van kwaliteit en gastvrij-
heid. In de selectie staan dan ook topza-
ken met een Michelin-ster als Savel-
berg, Paul van Waarden, Callas en Ni-
ven. Ook gerenommeerde horeca- 
bedrijven als Savarin, Crème Crue, At 

Sea, Zouitdezee, Da Sebastiano, Da 
Braccini, Villa la Ruche, Oni, Soeboer en 
Han Ting (onlangs uitgeroepen tot het 
beste Chinese restaurant van Neder-
land) zijn weer van de partij. Deze lijst is 
nog niet compleet, want diverse nieuw-
komers worden op dit moment nog ge-
balloteerd. Voorafgaand aan Den Haag 
Centraal à la Carte verschijnt bij deze 
krant een speciale bijlage met alle infor-
matie over het evenement.
Voor het eerst wordt dit jaar aan Den 
Haag Centraal à la Carte ook een kleine 

markt met brancheverwante bedrijven 
toegevoegd: koffie en thee, digestieven, 
keukenmaterialen, kookboeken, tafel-
linnen, serviesgoed en bestek, etc. Daar-
naast worden op 15 mei in de collegezaal 
van ROC Mondriaan diverse culinaire 
workshops gegeven, ook op het gebied 
van wijn.
Antinori, deze zomer al tien jaar geïm-
porteerd door l’Exception/Lenselink uit 
Zoetermeer, behoort tot de belangrijk-
ste wijnproducenten ter wereld. Mar-
kies Piero Antinori wordt internationaal 

gezien als een van de grootste vernieu-
wers en kwaliteitsverbeteraars in zijn 
vak. De sponsoring door het Italiaanse 
wijnhuis garandeert de voortzetting 
van Den Haag Centraal à la Carte. De ge-
meente Den Haag staat als gevolg van de 
enorme bezuinigingen afhoudend te-
genover subsidiëring c.q. sponsoring 
van alle evenementen waar geen meer-
jarige verplichtingen voor zijn aange-
gaan. Diverse andere culinaire manifes-
taties gaan dan ook niet meer door of 
staan op punt van omvallen.

Wijnhuis Antinori hoofdsponsor van  
derde Den Haag Centraal à la Carte

Burgemeester:  
‘Korting op politie 
heeft grote gevolgen’

PvdA en PVV blijven buiten bestuur van Zuid-Holland

Den Haag was de laatste regio waar nog niet werd samengewerkt. > Foto: Joost Hoving/Hollandse Hoogte

Ambulancediensten
gaan samenwerken
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Zo’n anderhalf uur duurt zijn optreden 
in bejaarden- en verzorgingshuizen. 
Langer moet niet, weet Rinus Koevoets. 
Zijn publiek raakt snel vermoeid. Maar 
genoten wordt er wel van zijn repertoire 
dat varieert van oude, bekende Neder-
landstalige liedjes tot Franse chansons 
als ‘Sous le ciel de Paris’.
En vermaakt het publiek zich, dan heeft 
ook Rinus het naar zijn zin. Soms zijn er 
bijzondere momenten. “In één van de 
huizen is een man die zich helemaal niet 
meer kan bewegen, hij ligt alleen maar 
in bed. Na afloop steekt hij altijd een vin-
ger op om te laten zien dat hij genoten 
heeft. Dat geeft zoveel voldoening. Daar 
doe je het voor”.
Tegen een wand in zijn woonkamer 
staat het keyboard waarmee hij op-

treedt. In het elektronische muziekin-
strument schuilt als het ware een heel 
orkest aan toetsinstrumenten. Als Rinus 
bijvoorbeeld een saxofoon wil laten ho-
ren, dan kan dat. Toch verlangt hij terug 
naar de tijd dat ‘muziek nog puur was’. 
“Door alle techniek is de ziel eruit; het is 
allemaal zo stug”, vindt hij.
Koevoets, die 32 jaar als monteur bij 
Philips werkte en begin jaren zestig de 
opkomst van de kleurentelevisie mee-
maakte, drumde vanaf zijn zestiende. 
Hij speelde in diverse trio’s, combo’s en 
in een big band, trad door heel Zuid-Hol-
land op en begeleidde beroemdheden 
van weleer als Anneke Grönloh, Willy 
Alberti en Ria Valk. Toen hij 55 werd, 
schakelde hij over op het keyboard. “Ik 
had geen zin meer om elk weekend te 
spelen. Je ging ’s avonds om zes uur, half 
zeven de deur uit en kwam ’s nachts 

om half drie pas thuis. Daarom ben ik 
overgestapt op het keyboard, heb mezelf 
aangeleerd om erop te spelen en ik leer 
nóg elke dag”.
Sinds jaren speelt hij in bejaarden- en 
verpleeghuizen. “Nu zijn het er nog tus-
sen de dertig en veertig. Ik ben een beet-
je aan het afbouwen, treed niet meer 
buiten Den Haag op. Het verste weg ligt 
De Landscheiding in Isabellaland en een 
uitzondering is een bejaardenhuis in 
Maassluis. Met de rest ben ik gestopt. Ik 
heb geen zin om in een file te staan. Als 
je ’s avonds thuiskomt, kun je ook nog 
eens je auto niet kwijt”.

Sjouwen
Tot eind mei staan er optredens gepland. 
Zo speelde hij onlangs in verzorgings- en 
verpleeghuis Uitzicht en in verzorgings-
huis Bosch en Duin. “In juni, juli en au-
gustus doe ik niets. In september begin 
ik aan een nieuw seizoen en dan is het 
ook weer leuk om te doen. Je moet niet 
te lang stoppen, anders raak je je routine 
kwijt”. En: “Medewerkers van de huizen 
bellen mij of ik bel zelf op. Ik ben nog 
één van de weinigen die op deze leeftijd 
dit soort werk doet. In augustus word ik 
75. Het moment van stoppen hangt af 
van of ik nog in staat ben het keyboard te 
sjouwen. Het instrument weegt 18 kilo, 
behoorlijk zwaar dus”.
Terwijl op de achtergrond een swingend 
muziekje klinkt, vertelt Rinus Koevoets: 
“Zelf heb ik ook jazz gespeeld met het 
Palermo Quintet. Ik had wel beroeps-
muzikant willen worden, maar mijn 
vader wilde dat ik eerst een vak leerde. 
Achteraf ben ik blij dat het zo gegaan is. 
Begin jaren zestig kwamen de meeste 
muzikanten terug uit het buitenland. 
Ze waren te duur geworden en popmu-
ziek bleek een grote concurrent. Door de 
komst van de Beatles is er toen veel ver-
anderd”. Gelukkig had híj nog altijd zijn 
vak. “Ik heb de hele ontwikkeling van 
de kleurentelevisie meegemaakt. Wij 
moesten natuurlijk wel weten hoe de 
apparatuur werkte en zijn door Philips in 

Eindhoven opgeleid. In het begin waren 
er veel reparaties. Kleuren-tv’s hadden 
toen nog buizen die ongeveer een jaar 
meegingen. Er was altijd wel iets te repa-
reren. In Voorburg zat het servicestation 
voor Den Haag en omstreken”.
In 2003 won hij trouwens het Haags 
Songfestival met zijn lied ‘Het mooiste 
dialect’. “Ik was 67 en de oudste deelne-
mer, de anderen waren rond de 50. De 
prijs bestond uit een enorme beker en 
500 cd’s. Maar de beker heb ik terugge-
bracht en omgeruild voor een kleiner 
ding”, zegt Rinus en pakt van de venster-
bank een soort kunstwerkje, waarop 

zijn overwinning staat gegrift. “Groot 
genoeg”, vindt hij.
Koevoets blikt vervolgens terug naar 
een verder verleden, de tijd dat hij be-
kende artiesten begeleidde. “Bijvoor-
beeld Rita Corita”, vertelt hij. “Zij was 
een wereldmens. Conny Vink en Ria 
Valk waren ook geweldig. Anneke Grön-
loh daarentegen was een beetje een zeur. 
Ze begon te piepen als wij een nootje 
verkeerd speelden, terwijl er nooit gere-
peteerd kon worden. Artiesten kwamen 
binnen, vertelden wat ze zouden zingen, 
in welke toonsoort en begonnen. Dan 
kan er weleens een nootje fout gaan. 

Andere zangeressen gingen er doorheen, 
zij zeurde”.
Tot slot geeft Rinus een inkijkje in zijn 
repertoire. Zo horen we de herkennings-
melodie van de televisieserie Baantjer, 
de ‘gouwe ouwe’ Buena Sera van Louis 
Prima en, meer van deze tijd, muziek 
uit de show van Jörgen Raymann. Hij 
sluit af met Franse Musette. “Ook mooi, 
hoor”, zegt Koevoets terwijl hij ‘Sous le 
ciel de Paris’ laat klinken. “Het hoeft niet 
per se jazz te zijn. Alle muziek is leuk, als 
het maar goed wordt gespeeld”.

Joke Korving

Rinus Koevoets: entertainer in
bejaarden- en verzorgingshuizen

stadsmens

‘als monteur heb ik 
de hele ontwikkeling 
van de kleurentelevisie 
meegemaakt’

Rinus Koevoets: ‘Dit werk geeft zoveel voldoening’. >Foto: Eveline van Egdom

Elke week op de deurmat?
Neem nú een abonnement 
op Den Haag Centraal

Dé krant van Den Haag

Abonnementkeuze
□ proef 10 weken  □ kwartaal  □ half jaar  □ jaar

Naam

Adres

Postcode 

Telefoon

E-mail 

□      Ik machtig Den Haag Centraal tot eenmalige 
 afschrijving van het abonnementsgeld van 
 onderstaande bankrekening

Ingangsdatum Handtekening

Meer informatie: 
www.denhaagcentraal.net of 
bel 0172 – 476085 
(maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur)

Stuur de volledige ingevulde bon in een ongefrankeerde 
envelop naar Den Haag Centraal Abonneeservice, 
Antwoordnummer 10016, 2400 VB Alphen aan den Rijn
Den Haag Centraal gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens.

BON1 Dé krant van Den HaagBON1

Ja, ik ontvang graag Den Haag Centraal

De compacte weekkrant die elke donderdag verschijnt. 
Een échte Haagse krant die diepgang en duiding biedt 
over zaken die er écht toe doen in de stad Den Haag.

*  prijzen o.b.v. automatische incasso. Bij betaling met acceptgiro 
worden € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

>Per kwartaal* € 21,95
>Per half jaar* € 39,95
>Per jaar* € 69,95
>Proef (10 weken) € 10,00

✁

m/v
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Gertjan Freutel
Directeur Vermogensmanagement
Rabobank Den Haag en omgeving

De wereld in beweging

Zowel letterlijk als figuurlijk is de wereld vol-
op in beweging. Voor de belegger brengt dit 
alles veel onzekerheid. De oplopende rente 
biedt de mogelijkheid van een afwachtende 
houding, maar voor wie een gokje wenst te 
wagen liggen er kansen op het speelveld 
van de high yield obligaties en obligaties 
met een variabele couponrente die meebe-
weegt met de rentestand.
Het internet brengt de ongelijke verde-
ling van rijkdom haarscherp in beeld. Min-
derbedeelden eisen in toenemende mate 
een eerlijker verdeling van welzijn en wel-
vaart. Vooral in het Midden-Oosten lopen 
de spanningen fors op. Hoe hoger de span-
ning, hoe meer de olieprijs oploopt. Door 
een toenemende vraag is ook de prijs van 
andere grondstoffen opgelopen, met een 
omhoog kruipende mondiale inflatie tot 
gevolg. Het is niet meer de vraag of centra-
le banken daarop zullen reageren met ren-
teverhogingen, maar wanneer en hoe. Een 
andere vraag is hoe het rijke, maar met een 
torenhoge staatsschuld kampende Japan 
de schade als gevolg van de aardbeving en 
tsunami gaat herstellen? Ontwikkelt zich 
daar een steeds verstrekkender nucleair 
drama of gaat de economie, hoe wrang ook, 
juist bloeien als gevolg van de toenemende 
(opbouw)vraag? 
In Europa worstelen we met andere proble-
men. Lukt het ons om één te blijven ondanks 
de beangstigend hoge staatsschulden van 

landen als Ierland, Spanje, Griekenland, Por-
tugal en Italië?
Allemaal onzekerheden, waar relatieve ze-
kerheden tegenover staan. Rabobank komt 
spaarders tegemoet met een renteverho-
ging. Een andere relatieve zekerheid komt 
van de grotere beursgenoteerde bedrij-
ven, die saneerden tijdens de crisis, en nu in 
meerderheid aansprekende winsten blijven 
rapporteren. 
Wat is wijsheid in een tijd dat er zo veel ge-
beurt? Voor wie enig financieel risico kan lo-
pen, bieden de zogenaamde high yield obli-
gaties mogelijk een kans. Dat zijn obligaties 
van bedrijven met een relatief lage rating 
die, vanwege het hoge risico een verhou-
dingsgewijs hoog rendement bieden. De 
vooruitzichten van bedrijven, die dit soort 
obligaties uitgeven, zijn relatief gunstig. Dat 
kan de koers van deze obligaties ten goede 
komen. Maar ook obligaties van zeer solide 
debiteuren waarbij de (variabele) coupon-
rente is gekoppeld aan de geldende rente 
kan een aantrekkelijk alternatief zijn voor 
beleggers die in obligaties beleggen. Infor-
meer ernaar bij uw contactpersoon bij de 
bank.

Aan deze tekst zijn geen 
rechten te ontlenen. In het 
verleden behaalde 
resultaten garanderen niets.

Scheveningen krijgt volgend jaar onder-
grondse afvalcontainers. De containers 
worden als eerste geplaatst in dichtbe-
volkte wijken met veel gestapelde bouw 
in dit stadsdeel dat veel overlast heeft van 
meeuwen. In de periode tot 2014 worden 
ook in delen van Segbroek, Laak en Haag-
se Hout ondergrondse containers ge-
plaatst.
Het gaat om 1500 containers, waarmee 
een bedrag van 15 miljoen euro is ge-
moeid. Dat geld is afkomstig uit de op-
brengst van de Afvalstoffenheffing, die 
daarvoor niet hoeft te worden verhoogd, 
benadrukt wethouder Sander Dekker (fi-
nanciën en stadsbeheer). De kosten be-
treffen niet alleen de containers zelf, 
maar ook de aanpassing van de openbare 

ruimte en de fundering voor de diepe con-
tainers. De gemeente ziet de ondergrond-
se containers als een belangrijk wapen in 
de strijd tegen zwerfvuil en ongedierte. 
Sander Dekker: “We willen dat Den Haag 
een schone stad is en willen daarom de 
grijze afvalzak in de ban doen. Deze ver-
oorzaakt veel zwerfvuil. Meeuwen en rat-
ten, maar ook honden en katten zijn tuk 
op vuilniszakken waar etensresten in zit-
ten. Zij scheuren deze open en binnen de 
kortste keren ligt de hele straat vol troep”.
De ervaringen met ondergrondse afval-
containers zijn positief. Deze zijn eerder 
geplaatst in Ypenburg en Zuid-West en 
komen dit jaar ook in Transvaal en de Sta-
tions- en Rivierenbuurt. Sander Dekker: 
“Juist in dichtbevolkte wijken met gesta-

pelde woningen hebben bewoners weinig 
ruimte hun afval zo weg te zetten dat die-
ren er niet bij kunnen. De ervaring leert 
dat binnen enkele maanden na plaatsing 
van de containers het afval niet meer ver-
keerd wordt aangeboden, het zwerfvuil is 
afgenomen en de bewoners tevreden 
zijn”.
Bij de bepaling van de plaats waar de con-
tainers komen, houdt de gemeente reke-
ning met de vraag of er voldoende par-
keerruimte in de buurt is. Dat is in Scheve-
ningen het geval in Bad, Visserijbuurt, 
Rijslag, Belgisch Park en rond het Swee-
linckplein. In Segbroek komen de contai-
ners rond de energiecentrale, het Ko-
ningsplein en in het Valkenboskwartier; 
in Laak in Spoorwijk en Laakhaven Oost 

en West. In Mariahoeve, de Noordpolder-
buurt, Duindorp, Scheveningen Haven 
en het Statenkwartier worden eerst par-
keertellingen gehouden om te zien of ook 
hier voldoende ruimte is.
In het Bezuidenhout, Laakkwartier West 
en het Stadhoudersplantsoen wordt geke-
ken of de druk op de parkeerruimte kan 
verminderen door de invoering van be-
taald parkeren. In Laakkwartier Oost, 
Oud Scheveningen en Leyenburg kan de 
ondergrondse container pas zijn intrede 
doen als er extra parkeerplaatsen zijn ge-
realiseerd. Tenslotte wordt bekeken of in 
Rustenburg-Oostbroek voldoende ruim-
te kan worden gevonden. Wethouder 
Dekker vermoedt dat na deze tweede ron-
de, die tot 2014 duurt, er nog wel een der-

de ronde komt voor een deel van Seg-
broek, Loosduinen en Centrum. 
Den Haag heeft niet gekozen voor een 
pasjessysteem: iedereen kan (onbeperkt) 
gebruik maken van de containers. Sander 
Dekker verwacht niet dat er veel grofvuil 
in de containers verdwijnt, omdat grof-
vuil na een telefoontje gratis wordt opge-
haald. De ondergrondse containers heb-
ben een inhoud van vijf kubieke meter, 
worden twee keer per week geleegd en 
kunnen het afval van zo’n veertig huis-
houdens bergen. Het inzamelen door de 
HMS is goedkoper dan het ophalen van de 
vuilniszakken op de stoepen. Ook is het 
voor de vuilnismannen minder zwaar 
werk en hoeft er minder zwerfvuil wor-
den opgeveegd.

Door Jan van der Ven

Het college van b & w ziet geen enkel be-
letsel meer om door te gaan met de plan-
nen voor onteigening van grond aan de 
Jan Willem Frisolaan/Johan de Wittlaan, 
nodig voor de nieuwbouw van Eurojust. 
Dit blijkt uit een brief van het college aan 
de gemeenteraad. Het standpunt van het 
college is gebaseerd op een uitgebreide 
studie naar de rechtskracht van een on-
langs opgedoken servituut. Het juridisch 
onderzoek is verricht door het bureau Pels 
Rijcken. De juristen spitten archieven 

door en onderzochten het kadaster. Voor 
de nieuwbouw van Eurojust aan de Johan 
de Wittlaan is grond nodig van particulie-
ren, zoals van de kleindochter van voor-
malig premier Colijn. De gemeente wil de 
benodigde percelen in bezit krijgen via de 
Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Specu-
lanten worden op deze wijze buiten de 
deur gehouden. Mevrouw Colijn verzet 
zich tegen de voorgenomen onteigening 
van haar terrein en woonhuis. Haar tuin 
grenst aan één kant aan de Johan de Witt-
laan, aan de andere kant aan de Jan Willem 
Frisolaan. 

Ze verwijst in haar strijd naar een servi-
tuut dat een aantal weken geleden op-
dook. Hierin staan op basis van histori-
sche kenmerken rechten beschreven die 
van de ene generatie op de andere kunnen 
worden overgedragen. Een servituut valt 
te vergelijken met een bestemmingsplan. 
Het bestaan van het servituut verraste de 
gemeentelijke plannenmakers. Tegen-
standers van de nieuwbouwplannen voor 
Eurojust grepen het servituut aan om te 
pleiten voor uitwijken naar bestaande, 
lege kantoorruimtes. Zij wijzen op de vele 
tienduizenden vierkante meters kantoor-

ruimte die straks beschikbaar komen aan 
de Plesmanweg nadat het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat is samengevoegd 
met het ministerie van Vrom.
 Juristen van Pels Rijcken komen tot de 
conclusie dat het servituut geen rechts-
kracht heeft voor het betreffende gebied. 
De verantwoordelijke wethouder Marjo-
lein de Jong (D66) neemt de redenering 
van de juristen over. Cruciaal is dat na de 
oorlog in het gebied waarvoor het servi-
tuut geldt nieuwbouw gepleegd kon wor-
den. Hierdoor, zo stellen de juristen, ver-
loor het servituut de rechtskracht. Het 

college benadrukt in de brief aan de ge-
meenteraad dat omwonenden betrokken 
worden bij de verdere ontwikkeling van 
de plannen. Vertraging van de plannen 
wordt echter niet geduld. Een bodempro-
cedure bij de rechter heeft geen opschor-
tende werking voor de bouwplannen, 
waarschuwt het college. Vertraging voor 
de bouw is via die weg niet mogelijk, stelt 
het college. Mevrouw Colijn laat zich niet 
uit het veld slaan. Ze heeft een advocaat in 
de arm genomen. “We gaan tot het bittere 
eind door”, zegt ze in een reactie op het 
schrijven.

Voor het derde achtereenvolgende jaar zijn deze week vijf galloways losgelaten in het weidegebied van De Uithof. 
De runderen begrazen het gebied waardoor de gemeente er niet met machines hoeft te maaien. Ook komen de 
galloways op plaatsen die moeilijk of helemaal niet met een maaimachine kunnen worden bereikt, omdat ze 
bijvoorbeeld te nat zijn. Zo eten de galloways overtollig riet uit de sloten. Door de dierlijke begrazing ontstaat 
een natuurlijker evenwicht, met onder meer een rijker bodemleven dat weidevogels als kieviten en scholeksters 
aantrekt. Na november wordt het te nat en worden de runderen opgehaald door de eigenaar die ze in de winter 
verzorgt. > Foto: Eveline van Egdom

Volgend jaar ondergrondse containers in Scheveningen

‘Geen beletsel voor nieuwbouw Eurojust’

Weer galloways in De Uithof
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Het goede doel

Vilan

Vroeger gaf ik aan alle goede doe-
len, daarna aan niks. Vervolgens 
begon ik weer, met muntstukken 
aan sympathieke daklozen. Vooral 
aan een meisje bij het station gaf 
ik graag, tot ik haar een keer zag 
roken. Daar kwam ik niet uit, die 
kwestie van zelfbeschikkings-
recht (het is haar geld geworden) 
versus gezond verstand (koop 
liever eten). Tegenwoordig maak 
ik geld over, dat scheelt weer in 
de menselijke bezwaren. Maar de 
goede doelen zijn geen zachtmoe-
dige doelen. De benadering wordt 
agressief.
Veel te vaak naar mijn zin ontvang 
ik brieven die om geld vragen. Die 
brieven zijn op mijn naam gesteld, 
uit slimmigheid. Dat zet bij mij 
al kwaad bloed. Een persoonlijke 
band suggereren waar die niet 
bestaat, betekent dat die band 
ook nimmer zal ontstaan. Daarbij 
valt op dat die brief eigenlijk een 
folder is. Duur drukwerk, dat leek 
het goede doel een mooie investe-
ring. “Hebben we er zo uit”, vond 
de marketingafdeling van dat 
goede doel. Maar niet door mijn 
gulle gave. De eerste twintig, der-
tig euro is de onkostenvergoeding 
voor alle post die me ongevraagd 
is toegestuurd door dat goede 
doel. Of ik daarna dat goede doel 
werkelijk bereik, weet ik niet. 
Vanwege die twijfel verscheur ik 
de brieven.
Ik wil niet iemand worden die 
zegt ‘het goede doel, dat ben ik 
zelf ’. Want ik geloof in delen. 
Tijd delen, dus geduldig zijn als 
een langzaam iemand voor mij de 
tram in stapt. Kennis delen, zon-
der meteen een factuur te sturen. 
En ook geld. Veel heb ik niet, maar 
weinig kan ik wel geven. Alleen, 
aan wie? Dat is de vraag.
Tegenwoordig voel ik me het 
meeste vertrouwd met kleine 
goede doelen, vaak rustend op de 
schouders van één of twee idea-
listen. Die sturen om te beginnen 
nooit dure folders rond, omdat 
ze op korte termijn dat geld niet 
kunnen missen. Ze willen bij-
voorbeeld een school bouwen en 
kunnen de prijs van een school-
bord noemen als je ze opbelt. Dan 
nemen ze zelf de telefoon op. Mis-
schien zouden ze meer bereiken 
met een marketingafdeling, dat is 
waar. Maar idealisten hebben op 
korte termijn al zoveel te doen.
Dus dat is zo’n beetje mijn nieuwe 
richtlijn in het delen. Wie kleu-
rendrukwerk stuurt, valt af, de 
idealist daarentegen komt in 
aanmerking voor liefde en geld. 
Er moeten betere principes te be-
denken zijn, ik verneem het graag, 
maar voorlopig hou ik het zo, in de 
hoop dat mijn bijdrage aan de be-
tere wereld hiermee geregeld is.

Vilan van de Loo

Door Theodore Pronk

Samen met zijn compagnon Erik 
van Trommel vormt Gert-Jan van 
den Ende sinds jaar en dag het duo 
Ernst en Bobbie. In 1998 verscheen 
de eerste serie van de Hagenaars op 
de landelijke televisie bij Kindernet, 
maar de oorsprong van de twee kari-
katuren ligt al in de jaren 70. Van den 
Ende werd op 26 december 1962 ge-
boren in de Badhuisstraat in Scheve-
ningen. Als zoon van oorspronkelijke 
Westlanders die eind jaren 50 naar 
het kustdorp verhuisden, groeide hij 
op in een ondernemersmilieu. “Mijn 
vader had een fietsenwinkel. Zijn 
motto was: Kom met je ellende naar 
Van den Ende”, aldus de Schevenin-
ger. De zaak van Gerard en zijn vrouw 
Truus draaide goed en alle hoop was 
er dat Gert-Jan de honneurs van zijn 
vader zou overnemen, zodra het kon. 
Na de middelbare school dook Gert-
Jan dus ook direct de fietsenzaak in. 
“Je hebt van die waarheden die je met 
je meedraagt. Na mijn VWO zou ik 
de fietsenzaak in gaan. In september 
na mijn eindexamen stond ik daar 
dan …. Voor mijn vrienden begon een 
nieuw leven en ik was bezig met het 
inlossen van een verwachting. Ik 
had nooit zo nagedacht over wat ik 
zou willen, maar toen mijn vrienden 
gingen studeren, kwam het pas bin-
nen. Zo ben ik. Ik was heel naïef, nog 
steeds is alles in mijn leven mooi. Ik 
kan nooit bedenken hoe een kamer er 
bijvoorbeeld uit moet zien. Ik zie het 
pas als je de stoel erin zet”.
Het besef was er. De opvolging van 
zijn vader als fietsenmaker wankel-
de en het toekomstperspectief was 
onduidelijk. Want, door alle logica 
had Gert-Jan nooit echt nagedacht 
over wat hij zelf met zijn leven zou 
willen. “Er was zeker geen paniek … 
De grenzen gingen open. Ik heb van 
mijn ouders altijd in mogelijkhe-
den leren denken. Ik werd op mijn 

achttiende mede-eigenaar van een 
fietsenzaak, dat was te makkelijk. Ik 
had er niets voor hoeven doen. Het 
was niet bevredigend. In die tijd heb 
ik mijn mooiste les geleerd, want ik 
moest mijn vader gaan vertellen dat 
we iets hadden besloten, maar dat ik 
het toch anders wilde doen. Alle an-
dere keren dat ik een baan opzegde, 
halen het niet bij die ene keer dat ik 
het mijn vader vertelde. Hij moest 
even slikken, maar zei dat hij het heel 
goed van me vond en dat ik het moest 
doen. Daarbij heeft hij me op allerlei 
manieren geholpen. Zelf had hij au-
tomonteur willen worden, maar dat 
was er door de fietsenzaak nooit van 
gekomen”.
Gert-Jan koos voor een studie Taal en 
Letterkunde. “Mijn vader zei altijd 
dat ik in de fietsenzaak al les stond 
te geven. Ik vond het leuk om uit te 
leggen wat er kapot was en hoe ik het 
had gemaakt, terwijl hij zoiets had 
van: je moet alleen zeggen dat de fiets 
weer is gemaakt”. Bewust koos Gert-
Jan voor een praktische opleiding die 
hem als docent voor de klas zou bren-
gen. Zijn levensliefde Caroline met 
wie hij sinds de middelbare school 
al samen is, studeerde Nederlands in 
Leiden, maar dergelijk academisch 
‘gezwets’ was voor de energieke doe-
ner niet weggelegd. 

 ‘Honkvast’ zo omschrijft de Bobbie-
vertolker zichzelf. Niet snel veran-
derlijk, maar desalniettemin wisselde 
Gert-Jan in zijn relatief jonge bestaan 
meermaals drastisch van richting. 
Zijn vrouw met wie hij inmiddels 
drie kinderen heeft, is daarin de sta-
biele factor. “Ze kwam in de derde 
klas binnen, toen kreeg ik een onbe-
wust gevoel van: dit is d’r. Ik wilde 
geen verkering want ik zag om me 
heen hoe snel dat uitging. Ik begon 
iets met haar vriendin, geen handige 
zet, maar dat was na een paar maan-
den over. Nu zijn we drieëndertig jaar 
verder”. 
Het lesgeven bleek een prachtig vak, 
maar na viereneenhalf jaar hield hij 
dat voor gezien. “Ik begon ermee toen 
ik drieëntwintig was. De valkuil voor 
mij was dat het iets was dat je tot je 
65ste moest doen”. Nadat hij eenmaal 
zijn vader had verteld niet de fietsen-
winkel over te willen nemen, voelde 
Gert-Jan zich bevrijd. Hij had zicht 
gekregen op de vele mogelijke invul-
lingen die het leven zou kunnen krij-
gen en was nieuwsgierig naar meer. 
Samen met zijn goede vriend Erik 
van Trommel wilde hij de planken op 
en op televisie. “Erik heb ik als ventje 
van vijftien leren kennen toen hij 
met zijn brommer in de zaak kwam. 
Ik vertelde hem over de liedjes die ik 
voor mijn zusje Petra maakte waarop 
hij voorstelde samen dingen te gaan 
ondernemen. Toen is het lijntje ge-
start. Vanaf dat moment zijn we pro-
gramma’s gaan maken. In het Juliana 
Kinderziekenhuis zijn we begonnen. 
Daarna kwamen we op Lokatel, de lo-
kale omroep, en dachten we de derde 
stap te kunnen maken naar de TROS 
of AVRO, maar die bleek te snel. Het 
had ook nog helemaal geen niveau. 
Kindernet vroeg ons om bij ze te 
komen werken, jullie hebben gekke 
ideeën. Die tijd vond ik nergens over 
gaan. We konden alleen maar pro-
gramma’s inkopen, er was geen geld 

om zelf wat te maken. Na vier maan-
den had ik het wel gezien, Erik bleef”.

Naarbedtoetango
Het overschot aan energie dat Gert-
Jan in zich heeft gecombineerd met 
een nieuwsgierige drang naar kennis 
deed hem ondertussen besluiten een 
studie Communicatiekunde aan de 
HEAO te doen. Daar trof hij een klas-
genoot die hem de computerbranche 
inloodste als docent. “Het was een 
wereld van leer, marmer, Apples en 
high tech. Dat was te gek! In 1994 
werd dat bedrijf verkocht en besloten 
Erik en ik de opleidingentak over te 
nemen. Iedereen stapte over van DOS 
naar Windows, we hadden een kan-
toor op de Prinsegracht en alles was 
poepje-chique. Dat marmeren gevoel 
was terug. Eigenlijk was het wel een 
yupperige tijd …”.
Toch bleek het zakelijke succes in de 
jaren 90 onvoldoende om de werke-
lijke drang om creatief bezig te zijn te 
elimineren. Gert-Jan die als kind veel 
met muziek bezig was geweest, miste 
dat plezier en samen met zijn kom-
paan Erik van Trommel besloot hij 
het bedrijf te verkopen en zich vol-
ledig te richten op Ernst, Bobbie en 
de rest. “Het aller-leukste wat we tot 
dan toe hadden gedaan was toch wel 
Ernst & Bobbie. Erik zegt altijd dat 
wat wij vertellen alleen door kinde-
ren leuk wordt gevonden. Vroeger zat 
ik in een bandje met Simone Roera-
de. Die schreef op haar veertiende 
fantastische nummers. Hoe ik ook 
probeerde dat te evenaren: het lukte 
me niet. Ik voelde me zo’n nono. Daar 
kon ik niet aan tippen. Voor mijn elf 
jaar jongere zusje Petra maakte ik al 
stomme liedjes die zij heel leuk vond, 
zoals de naarbedtoetango. Ik zat een 
keer een liedje te spelen op de piano 
en toen zei Simone en een liedjes-
maker dat het zo’n leuk liedje was. 
Daarop reageerde ik van: ja, maar dit 
is hartstikke makkelijk! Al die moeite 

‘Mijn vader had 
een fietsenwinkel. 
Zijn motto was: 
kom met je 
ellende naar van 
den ende’

Miljoenen kinderen kennen de avonturen van Ernst, Bobbie en de rest.  
Of ze nu naar de dierentuin gaan of bijspringen bij de politie, het zijn stuk 
voor stuk verhaaltjes die de jeugdige fantasie weten te boeien. Gert-Jan 
van den ende is Bobbie: het stuiterend optimistische karakter wiens energie op 
sommigen misschien een ergerlijke werking heeft, maar waarin anderen hun 
eigen kinderlijke ‘ik’ herkennen.

‘Voor mijn jongere zusje 
maakte ik al stomme liedjes 
die zij heel leuk vond’

Gert-Jan van den Ende (48), alias Bobbie van Ernst, Bobbie en de rest:

‘we willen een 
lange termijn 

product maken, 
niet hypen. veel 

meer als Bassie & 
Adriaan, niet als 

K3’
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leverde alleen maar gekunstelde lied-
jes op. Maar als een klepje zich opent 
en het eruit rolt, is het goed”.
Acceptatie van eigen stiel zonder 
storende pretenties bracht Gert-
Jan en Erik in 1998 eindelijk op de 
buis. Bij hun oude zender, waar-
voor ze eerder alleen programma’s 
mochten inkopen, werd het eerste 
seizoen uitgezonden. De avonturen 
in de Dierentuin bleken een succes, 
waarna andere series volgden. “Wij 
hebben een onderwerp – bijvoorbeeld 
de dierentuin – daarbij twee idioten 

en een liedje. Als ik kijk naar wat we 
inmiddels hebben gemaakt is dat een 
hoop. Zeven grote series, twee bios-
coopfilms, zeven grote kindershows 
en honderdvijftig liedjes”. Het succes 
lijkt hem te zitten in de kinderlijke 
eenvoud. Het is speels en volkomen 
pretentieloos. Erik en Gert-Jan lijken 
maar wat te doen, maar spreken ken-
nelijk de taal van de kinderen. “Ernst 
is ernstig en Bobbie is de jonge hond, 
de slimme en de domme. Allebei zijn 
ze sympathiek. Wij zijn interactief, 
zonder ‘de rest’ werkt het niet. Wij 

spelen zonder vierde wand. De ka-
rakters zijn niet gemaakt, ze lijken 
gewoon heel erg op ons”.

Opmars
Het duo beleefde zijn opmars in een 
tijd dat uit de Belgische kindertele-
visiekoker van Studio 100 K3 de lage 
landen veroverde met vrolijke mee-
zingliedjes, maar die lijken hun lang-
ste tijd wel te hebben gehad. “We wil-
len een lange termijn product maken, 
niet hypen. Veel meer als Bassie & 
Adriaan, niet als K3. Als we onderdeel 

van een zorgeloze jeugd kunnen zijn, 
is dat geweldig”.
Zo honkvast als de Scheveninger in 
privé is, zo’n spring in het veld blijkt 
het alter ego. Want, de kinderserie 
verhuisde diverse malen van zender. 
‘Maar’ dat schijnt bijzonder normaal 
te zijn in het commerciële tv-we-
reldje. “Onze doelgroep kijkt tussen 
half 8 en half 9 televisie. Onze voor-
waarde is dat we in die tijd kunnen 
worden uitgezonden”. Zakelijkheid 
is een absolute vereiste voor de twee 
ondernemers. Met de uitzending van 

programma’s wordt namelijk nauwe-
lijks verdiend. Een goed tijdstip om 
uit te zenden is daarom pure nood-
zaak. In feite fungeren de series als 
commercials voor de merchandise en 
de live shows. Afgelopen maand werd 
bekend dat het illustere duo voortaan 
te zien zal zijn bij Telekids. Deze oude 
tv-titel die in het verleden bij RTL 
werd ingevuld door Carlo Boszhard 
en Irene Moors moet de familiezen-
der RTL weer een kinderprogramme-
ring geven, met Ernst & Bobbie.
Daarmee lijkt de cirkel rond en heb-
ben de twee karakters nu definitief 
een plekje veroverd in de jeugd van 
Nederland. Al zijn kinderen dol op 
de eendimensionale types, de waar-
dering voor de kwaliteit van de pro-
gramma’s is niet altijd unaniem posi-
tief. In 2002 kregen Gert-Jan en Erik 
De Gouden Stuiver, een prijs voor het 
beste kinderprogramma. Vijf jaar later 
kreeg Gert-Jan voor zijn rol in de film 
Ernst, Bobbie en de geslepen Onix De 
Gouden Ui ‘beloofd’. Die macabere 
prijs voor de slechtste filmrolpresta-
tie van het jaar deert de Scheveninger 
niet. “Erik werd heel kwaad, want hij 
had die prijs willen krijgen. Een com-
missie van ‘echte’ filmcritici had onze 
film bekeken. De gouden Ui heb ik 
overigens nooit gekregen, ondanks de 
mailtjes die ik heb gestuurd waar het 
ding bleef. Het is hetzelfde als wan-
neer je Donald Duck een prijs zou ge-
ven voor slechtste eend. Ik vind me-
zelf namelijk helemaal geen acteur… 
Nog tien jaar doen we Ernst & Bobbie. 
Je moet niet als oude mannen op het 
podium gaan staan. Dan hoop ik dat 
we een tweede generatie meema-
ken. De kinderen die naar ons hebben 
gekeken die dan hun eigen kinde-
ren meenemen. We zijn heel dicht 
bij onszelf gebleven, we hebben ook 
geen ambitie om iets anders te doen. 
We zijn ons leven lang Ernst en Bob-
bie. Het past perfect, als een hand-
schoen om een hand, dat ben ik”.

‘Het was een 
wereld van leer, 
marmer, Apples 

en high tech. Dat 
was te gek!’ 

Gert-Jan van den Ende (48), alias Bobbie van Ernst, Bobbie en de rest:

>Foto: Wouter de Wit
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Dat straatnaamgeving voor scher-
pe tegenstelling kan zorgen is niet 
vreemd, zeker als je een straatnaam 
wilt geven aan een president die 
veel mensen zich nog goed kunnen 
herinneren en over wie men het nog 
niet eens is. Presidenten die verder 
van ons afstaan in de tijd zijn minder 
controversieel en zijn objectiever 
te beoordelen. Niemand zal bijvoor-
beeld bezwaar hebben tegen een 
straatnaamgeving aan John Adams, 
de tweede president van de Verenigde 
Staten. Adams is zelfs een erg goede 
kandidaat voor een straatnaambord 
in Den Haag, want hij was belangrijk 
voor de Verenigde Staten en had een 
Haagse connectie. In 1781 was hij in 
Den Haag om steun te vragen voor de 
Amerikaanse opstand tegen de Brit-
ten en woonde hier toen zelfs. In de 
boekenkasten van zijn Amerikaanse 
huizen staan nog steeds veel Neder-

landse boeken. Hij riep nooit: ‘Ik ben 
een Hagenaar’, maar hij had het kun-
nen doen.

John Adams kwam uit Massachusetts, 
één van de dertien Amerikaanse ko-
loniën die in 1776 in Philadelphia bij-
eenkwamen om de Britse ‘koloniale’ 
maatregelen te bespreken. Onder de 
Amerikanen die daar besloten de on-
afhankelijkheid uit te roepen, speelde 
Adams een grote rol. Toen hij vervol-
gens werd gevraagd de Amerikaanse 
gezanten in Parijs te helpen bij het 
vinden van meer Franse steun tegen 
de Britten, bleek dat hij geen diplo-
maat was. Hij was recht door zee en 
had als advocaat naam gemaakt met 
scherpe proceswinnende betogen. In 
Parijs stootte hij de Fransen onbehol-
pen voor het hoofd en hij werd dan 
ook spoedig vervangen. Omdat hij 
geen nieuwe opdracht kreeg, besloot 
Adams als privépersoon naar Neder-
land te gaan. Hij wilde bij ons geld en 
erkenning vinden voor de Ameri-
kaanse opstandelingen.

In Nederland voelde hij zich beter 
thuis dan in Parijs. Hij vond hier sym-
pathie en zijn diplomatieke zwak-
heden werden hem minder aangere-
kend. Het ging hier meer om geld dan 
manieren en ook de landsbestuurders 

waren vrij zakelijk. Met hulp van Ne-
derlandse medestanders bewerkte hij 
de publieke opinie en de politiek en 
mede dankzij Adams nam de regering 
op 19 april 1782 in Den Haag het for-
mele besluit hem toe te laten als am-
bassadeur van de Verenigde Staten. In 
mei stak Adams de Amerikaanse vlag 

uit bij het huis dat hij had gekocht aan 
de Fluwelen Burgwal. Het was de eer-
ste Amerikaanse ambassade ter wereld 
in Amerikaans bezit. Hij bleef tot 1788 
ambassadeur in ons land om daarna 
mee te doen aan de presidentsverkie-
zingen. Enkele jaren later werkte zijn 
zoon en latere president John Quincy 

Adams als ambassadeur in het gebouw 
aan de Fluwelen Burgwal.
Er is helaas geen historisch gebouw 
dat herinnert aan het verblijf van 
Adams in Den Haag. Toen de Neder-
landse staat het gebouw aan de Flu-
welen Burgwal in 1829 kocht, werd 
het wegens bouwvalligheid afgebro-
ken. Vele jaren later stond op deze 
plaats het gebouw van de Landsdruk-
kerij, zoals hier op de foto. In dat ge-
bouw herinnerde nog een plaquette 
aan de ambassade, maar de recente 
nieuwbouw ontbeert zelfs deze her-
innering aan de beide presidenten 
Adams en hun missie. Zelfs een af-
beelding van het eerste Amerikaanse 
ambassadegebouw ter wereld is nooit 
gevonden.

Adams was niet alleen onvermoei-
baar strijder voor de Amerikaanse 
onafhankelijkheid en ambassadeur. 
In 1789 werd hij tweede bij de eerste 
presidentsverkiezingen en onder 
president Washington de eerste vice-
president. In 1797 werd hij de tweede 
president van de Verenigde Staten en 
in 1829 werd zijn zoon John Quin-
cy de zesde president. Deze twee 
‘Haagse’ Amerikaanse presidenten 
scoren goed op ranglijsten van beste 
presidenten. Historici en andere we-
tenschappers geven vader Adams ge-
middeld een twaalfde plaats, na John 
F. Kennedy. Zijn zoon John Quincy 
komt op de achttiende plaats, na pre-
sident Ronald Reagan.

Jan van Wandelen

www.gemeentearchief.denhaag.nl

Deze twee ‘Haagse’ 
amerikaanse 
presidenten scoren 
goed op ranglijsten van 
beste presidenten

Een Amerikaanse  
president in Den Haag

>Foto: Dienst voor de Stadsontwikkeling

terugblik	 foto’s uit het haags gemeentearchief

Door Sjoerd van Faassen

Tijdens de Eerste Wereldoorlog bleef 
Nederland officieel neutraal. De strij-
dende partijen in deze eerste moderne 
oorlog, die van juli 1914 tot november 
1918 duurde en waarin voor het eerst 
geavanceerd wapentuig als machine-
geweren, tanks, duikboten en gifgas 
werd ingezet, waren in twee blokken 
verenigd. Enerzijds de ‘Entente’ met 
Frankrijk, Engeland, Rusland (tot de 
revolutie in 1917), Italië (vanaf 1915) 
en de Verenigde Staten (vanaf 1917), 
aan de andere kant de Centralen met 
Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Bul-
garije en het Ottomaanse Rijk.
Als kleine, militair verzwakte natie 
was Nederland afhankelijk van de gro-
te Europese mogendheden. Beide oor-
logvoerende blokken keken met wan-
trouwen naar Nederland waar enorme 
oorlogswinsten werden behaald met 
het transport van vooral voor Duits-
land vitale goederen. Tot nu toe was de 
gangbare opinie dat bijna de gehele 
Nederlandse pers zich conformeerde 
aan de Nederlandse neutraliteitspoli-
tiek, en dat alleen ‘De Telegraaf ’ zich 
voluit achter de ‘Entente’ schaarde.
Zowel Duitsland als Engeland waren 
actief in het bedrijven van propagan-
da. Van deze propaganda-activiteiten 
ging vanzelfsprekend invloed uit op 
het Nederlandse publieke debat. Bij 
het Duitse gezantschap in Den Haag 
hielden verschillende afdelingen zich 
bezig met propagandistische activitei-
ten, maar de Britse propaganda was 
aanzienlijk succesvoller. Toen de pro-
paganda van beide partijen meer en 
meer met misleiding werd geassoci-
eerd, werden rookgordijnen opgetrok-
ken om de beïnvloeding te maskeren. 
Zo richtten de Duitsers, voor wie Ne-

derland belangrijker was dan voor de 
Britten, met hulp van enkele Neder-
landse intellectuelen het hun welge-
zinde weekblad ‘De Toekomst’ op.
Pershistoricus Joan Hemels, die on-
langs aan de Amsterdamse universiteit 

met emeritaat is gegaan, heeft onlangs 
in zijn afscheidsrede aangetoond dat de 
neutraliteitsgedachte van de Neder-
landse journalistiek grotendeels een 
idee-fixe is geweest. In die tot boek uit-
gebreide afscheidsrede toont hij aan dat 

veel Nederlandse kranten zich in ruil 
voor geld bij de oorlogspropaganda lie-
ten inschakelen.
Hij hangt zijn meeslepende betoog op 
aan het Oostenrijkse propaganda-ap-
paraat, dat aanvankelijk Oostenrijkse 
dagbladen en tijdschriften onder Ne-
derlandse cafés, restaurants, leesge-
zelschappen, particuliere klinieken, 
verenigingen, journalisten, politici, 
kunstenaars, industriëlen en bankiers 
verspreidde, maar dat al snel fungeer-
de als de spil in een netwerk dat door 
betaling, ruimte voor propaganda-
nieuws in Nederlandse kranten ver-
kreeg. In Den Haag was aanvankelijk 
Oberleutnant Prinz Thurn und Thaxis 
daartoe gestationeerd.

Dekmantel
Later werd in Den Haag het al bestaan-
de Hollandsch Nieuws-Bureau als dek-
mantel benut. Dat bureau werd be-
mand door de begin 1915 in Den Haag 
gearriveerde Tsjech Robert Saudek, die 
het binnen de kortst mogelijke keren 
uitbouwde tot een internationaal ope-
rerend persagentschap dat een gebied 
bediende dat zich uitstrekte van Wa-
shington tot Boedapest en van het 
voormalige Koningsbergen (tegen-
woordig Kaliningrad) tot Parijs. Saudek 
kon daarbij gebruik maken van het te-
legrafische netwerk van het Oosten-
rijkse ministerie van Buitenlandse Za-
ken. Saudek zou later vooral bekend-
heid verkrijgen als grafoloog. Ook 
publiceerde hij over zijn Haagse erva-
ringen in 1918 met de roman ‘Diploma-
ten. Drei Masken’ (in 1921 vertaald als 
‘Diplomaten. Een Haagsche roman’). 
Hemels noemt hem een ‘spindoctor 
eerste klas’. Saudek hield zich bezig 
met nieuwsgaring, het laten schrijven 
van achtergrondverhalen met een voor 

Oostenrijk-Hongarije positieve strek-
king en het doelgericht verspreiden 
van informatie. Door Saudeks toedoen 
doken in bijna elke aflevering van Ne-
derlandse kranten berichten op met de 
ondertekening H.N. of Holl. Nb.
Invloedrijke liberale kranten als ‘Alge-
meen Handelsblad’, ‘Nieuwe Rotter-
damsche Courant’ en de Haagse ‘Nieu-
we Courant’ bleken niet ongevoelig 
voor de Weense steekpenningen. 
Vooraanstaande buitenlandredacteu-
ren als H.J. Noordewier van de NRC, 
die vanaf 1911 het wekelijkse buiten-
landoverzicht voor die krant schreef, 
wist Saudek voor zijn kar te spannen. 
Het Hollandsch Nieuws-Bureau 
steunde ook een initiatief als de Ne-
derlandsche Anti-Oorlogs Raad en ver-
spreidde pacifistische uitingen uit de 
V.S. en Engeland.
In dat kader pleit Hemels voor nader 
onderzoek naar Saudeks invloed op 
een eventuele verandering in de re-
dactionele koers van de Haagse krant 
‘Het Vaderland’, dat in 1915 werd ge-
kocht door de Rotterdamse havenba-
ron A.G. Kröller, wiens bedrijf Wm. 
Müller & Co garen spinde bij de oorlog.
Door grondig onderzoek in Weense ar-
chieven weet Hemels aannemelijk te 
maken dat het inderdaad een misver-
stand is te denken dat de Nederlandse 
journalistiek tijdens de Eerste Wereld-
oorlog haar onafhankelijkheid wist te 
bewaren. De wat plechtstatige toon 
van zijn spannende boek moet de lezer 
maar voor lief nemen.

Joan Hemels, ‘Een journalistiek geheim ont-
sluierd. De Dubbelmonarchie en een geval 
van dubbele moraal in de Nederlandse pers 
tijdens de Eerste Wereldoorlog’. Spinhuis, 
apeldoorn–amersfoort, iSBN 978 90 5589 
308 9, 270 pag., € 29,50

Persbureau als propagandawapen  
tijdens de Eerste Wereldoorlog

Robert Saudek bouwde het al bestaande Hollandsch Nieuws Bureau 
binnen de kortste keren uit tot een internationaal opererend persagent-
schap. > Fotograaf onbekend
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Door Jan van der Ven

Hij wilde aanvankelijk een reportage 
gaan maken voor de Wereldomroep 
over Filippijnse au pairs in Den Haag. 
Tijdens zijn moeizame speurtocht be-
landde Martijn van Tol in de schimmi-
ge wereld van ingevlogen ambassade-
personeel dat als slaaf wordt uitgebuit 
en waarvan de paspoorten worden in-
gehouden. Samen met een collega van 
dagblad Trouw wroette Van Tol door. Er 
werden gesprekken gevoerd met perso-
neelsleden die zich uitgebuit voelden. 
Maar iedere keer wanneer hij daar een 
opname van wilde maken voor uitzen-
ding, gingen de kaken angstig op elkaar. 
“Niemand wilde herkend worden aan 
het stemgeluid”, herinnert Van Tol 
zich. Hij besloot zijn ervaringen op te 
schrijven en te publiceren op de websi-
te van de Wereldomroep.
Minister Rosenthal van Buitenlandse 
Zaken moet binnenkort in de Tweede 
Kamer verschijnen en daar ophelde-
ring geven over het verschijnsel van 
het uitbuiten van ambassadeperso-
neel. Dit gebeurt dan op verzoek van 

de SP. Het SP-Kamerlid Paul Ulenbelt 
zegt: “Het zijn middeleeuwse toestan-
den. De minister moet druk uitoefe-
nen op de ambassades om aan dat soort 
vormen van moderne slavernij een 
eind te maken”. De minister moet tij-
dens dezelfde vergadering van de 
Tweede Kamer ook ingaan op vragen 
van de SP’er over het onderbetalen 
van personeel op onder meer de Ma-
rokkaanse ambassade. Abva/Kabo 
voert actie tegen het niet betalen van 
het wettelijk minimumloon aan Ne-
derlands personeel dat werkzaam is op 
de Marokkaanse ambassade. Perso-
neel dat zich ziek meldt, wordt vol-
gens de bond soms ontslagen, hetgeen 
verboden is.
Uit de publicaties van de Wereldom-
roep en dagblad Trouw blijkt dat am-
bassadeurs en andere hoge diplomaten 
in Den Haag zich schuldig hebben ge-
maakt aan uitbuiting en opsluiting 
van huishoudelijk personeel. De be-
schuldigingen zijn gebaseerd op ver-
klaringen van meerdere (ex)dienstbo-
des van ambassades. Het gaat met 
name om Filippijnse werkneemsters, 

die populair zijn bij diplomatieke pos-
ten. De Filippijnse Cheryl Barrio wilde 
haar verhaal wel met naam vertellen. 
In het voorjaar van 2003 maakte ze, 
uit pure woede en frustratie, een ein-
de aan haar werkzaamheden voor de 
ambassadeur van Saudi-Arabië in Ne-
derland.

Spijkerbroek
Een jaar nadat de dienstbode met de 
ambassadeur in Nederland was gearri-
veerd, gaf de ambassadeur te kennen 
dat hij meer personeel kon gebruiken. 
Daarop liet de Filippijnse, die bij aan-
komst haar paspoort bij haar werkgever 
had moeten inleveren, haar zoon en 
dochter overkomen naar Nederland. 
“De drie weten wat hen te doen staat: 
vroeg opstaan, werken en slapen, en 
dat zeven dag per week”, aldus het ver-
slag. “Soms komt de 16-jarige dochter 
van de ambassadeur om middernacht 
nog een spijkerbroek afgeven, die moet 
dan ’s ochtends gewassen en gestreken 
weer voor haar moet klaarliggen”, ver-
volgt het verslag. De Filippijnse dienst-
bode bereidt de maaltijden voor de am-

bassadeursfamilie. “Wat overblijft, is 
voor haar en haar kinderen. Apart ko-
ken mag niet. Wanneer Cheryl een 
keer voor eigen gebruik rijst van de vo-
rige dag opbakt, komt de ambassa-
deursvrouw boos de keuken binnen. 
Hergebruik van voedsel is ‘niet halal’ ” 
meldt het verslag.
De ambassadeur betaalt zijn Filippijnse 
personeel tussen de twee- en vierhon-
derd dollar per maand (gemiddeld 190 
euro), schrijft Van Tol. Na inhouding 
van zakgeld stuurt de ambassadeur het 
geld naar Cheryls echtgenoot en haar 
overige vijf kinderen in de Filippijnen. 
Diplomaten mogen maximaal vijf 
dienstbodes laten overkomen naar Ne-
derland. Ze mogen gedurende maxi-
maal zeven jaar in Nederland werken. 
Dit personeel heeft geen verblijfs- of 
werkvergunning nodig. Ze krijgen wel 
een visum van de Nederlandse autori-
teiten. Wanneer zich een arbeidscon-
flict voordoet, kan de betreffende di-
plomaat zich verschuilen achter zijn of 
haar diplomatieke onschendbaarheid. 
Juridische stappen tegen zo’n werkge-
ver zijn dan niet te nemen.

GroenLinks is bezorgd over de 
sluiting van zes bibliotheken in Den 
Haag. De partij is bang voor de 
gevolgen voor ouderen en kwets-
bare groepen en werkt aan een 
zwartboek. D66 dat in de verkiezin-
gen als hard punt geen bezuinigin-
gen op bibliotheken had, steunt de 
sluiting van zes bibliotheken.

Door Elske Koopman

Wethouder Ingrid van Engelshoven 
(D66, Onderwijs en Dienstverlening) 
presenteerde vorige week haar Nieuw 
spreidingsplan voor Haagse bibliothe-
ken. GroenLinks liet bij de begrotings-
behandeling al blijken niets te zien in 
bezuinigingen bij de bibliotheken en 
blijft daarbij. “Bovendien hebben de bi-
bliotheken meerdere functies, ook op 
punten die het college belangrijk vindt, 
zoals eenzaamheidsbestrijding. In Den 
Haag zijn 6000 ouderen eenzaam. Zij 
gingen naar de bibliotheek om mensen 
te ontmoeten en dat valt voor een aan-
tal weg. Een verzorgingstehuis waar 
boeken zijn of een bibliotheekbus in de 

buurt is dan toch anders”, zegt Groen-
Linksfractievoorzitter Heleen Wee-
ning.
In Spoorwijk is de aanpak van laagge-
letterdheid belangrijk. “De drempel is 
hoger als de bezoekers verder moeten 
reizen. Deze belangrijke functies moe-
ten we serieus nemen. Vandaar dat we 
een zwartboek ‘De bieb moet blijven’ 
maken”, aldus Weening. Daarin wil de 
partij van de bezoekers weten wat ze 
gaan verliezen door de sluiting van de 
bibliotheek. Voor de ingang van te slui-
ten filialen deelt een actieteam boe-
kenleggers uit met het standpunt van 
GroenLinks tegen sluiting. Reacties 
worden ter plekke gevraagd en mensen 
kunnen hun reactie mailen. Over en-
kele weken biedt GroenLinks de verza-
melde reacties aan aan de wethouder.
 
D66
D66 had ook liever gezien dat er hele-
maal niet werd bezuinigd op de biblio-
theken, maar staat achter het plan van 
de wethouder. “Het stond ook niet in 
ons verkiezingsprogramma, maar het 
zijn andere tijden en de bezuiniging 

staat in het coalitieakkoord”, zegt D66-
raadslid Kim Waanders. Ik vind wel dat 
de wethouder op een slimme manier 
invulling geeft aan de bezuinigingen. 
Bereikbaarheid en kwaliteit staat voor 
ons voorop. Ik ga nog wel vragen of de 
openingstijden verder kunnen worden 
verruimd”, vervolgt Waanders. Coali-
tiegenoot, PvdA-raadslid Lobke Zand-
stra ging deze week kijken in de biblio-
theek in de Schilderswijk. “Daar waren 
kinderen druk bezig met hun huis-
werk. Wij vinden het belangrijk dat de 
goede voorzieningen blijven, maar dat 
kan ook met bibliotheekfaciliteiten in 
een verzorgingstehuis of brede buurt-
school”, aldus Zandstra. De kinderen 
zouden hun huiswerk eventueel ook 
kunnen maken in het nabijgelegen 
buurthuis de Mussen. “Maar ik moet 
het voorstel van de wethouder nog 
goed lezen, dus ik heb nog geen eind-
oordeel”, aldus Zandstra.

Vragen
De SP vindt het onkies dat de wethou-
der het plan presenteerde en het perso-
neel informeerde voordat de raad over 

het plan heeft gesproken en gaat haar 
in de raadsvergadering vragen daarover 
stellen. “Ze had de raad ook eerst vari-
anten kunnen voorleggen. Dan hadden 
we mee kunnen denken. Wij vinden 
dat ze dit eerst met ons had moeten be-
spreken”, zegt SP-raadslid Bart van 
Kent. “Wat er nu ligt, vind ik een waar-
deloos voorstel. Eerst wilde ze de ope-
ningstijden verruimen en nu sluit ze 
zes filialen. De bibliotheek is belangrijk 
voor de taalontwikkeling van kinderen 
en het is de best bezochte culturele in-
stelling van Den Haag”.
Francien van Bohemen van de Vereni-
ging van Openbare Bibliotheken had 
eerder in deze krant al voorspeld dat de 
bezuinigingen op de Haagse bibliothe-
ken tot sluiting van vijf tot zeven filia-
len zou leiden. “Heel naar dat ik gelijk 
krijg, maar een realistische observatie 
is dat de overheid moet bezuinigen en 
dat de bibliotheken daar niet aan ont-
komen. Het blijft jammer dat het op 
deze manier moet en ik verwacht dat 
op een goede manier wordt omgegaan 
met de veertig mensen die moeten wij-
ken als gevolg van de sluiting”.

‘Moderne slavernij op ambassades’

GroenLinks werkt aan 
zwartboek bibliotheken

De sluiting van zes bibliotheken treft vooral ouderen en kinderen. > Foto: Morguefile

Samenwerking 
IC ziekenhuizen
De intensive care-afdelingen van het Ha-
gaZiekenhuis in Den Haag, de Reinier de 
Graaf Groep in Delft en het Vlietland Zie-
kenhuis in Schiedam werken voortaan sa-
men. Hierdoor wordt de kwaliteit van de 
patiëntenzorg in de regio’s verhoogd. Het 
verschil in IC-niveau tussen de drie zie-
kenhuizen is een belangrijke reden voor 
de samenwerking. Het HagaZiekenhuis is 
met het hoogste IC-niveau (3) aanvullend 
op de zorgverlening van de Reinier de 
Graaf Groep (IC-niveau 2) en het Vlietland 
Ziekenhuis (IC-niveau 1). Dankzij de sa-
menwerking worden patiënten zoveel 
mogelijk behandeld op een IC-afdeling 
van het vereiste niveau en maken de drie 
ziekenhuizen beter gebruik van de be-
schikbare capaciteit op IC-afdelingen.

Dekker voorzitter 
van Rathenau 
Wethouder Sander Dekker is benoemd 
tot voorzitter van het bestuur van het Ra-
thenau Instituut. Staatssecretaris Zijlstra 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
heeft Dekker met ingang van 30 maart 
benoemd. Als voorzitter van het Rathe-
nau Instituut volgt hij Wim van Velzen op 
die met ingang van 1 januari 2011 is terug-
getreden om statutaire redenen. Dekker: 
“Het onderzoeksinstituut is echt een au-
toriteit als het gaat om vraagstukken op 
het snijvlak van politiek en wetenschap. 
Hoe kan de politiek inspelen op weten-
schappelijke ontwikkelingen en nieuwe 
technologieën? Het Rathenau Instituut 
slaat een brug tussen die twee werelden 
door onderzoek en het aanjagen van 
maatschappelijk debat”. Het instituut is 
vernoemd naar Walther Rathenau. Deze 
Duiste industrieel, politicus, publicist en 
schrijver werd in 1922 vermoord door aan-
hangers van extreem rechts. Sander Dek-
ker is sinds 2006 wethouder voor de VVD 
in Den Haag, eerst voor Onderwijs, Jeugd 
en Sport en nu voor Financiën en Stadsbe-
heer. Hij vervult de functie van voorzitter 
op persoonlijke titel. De benoeming zal 
geen consequenties hebben voor zijn 
werk als wethouder. Gemiddeld werkt hij 
een halve dag per week voor het instituut.

Lobbyist Pauw 
(67) overleden
Ben Pauw, befaamd Haags lobbyist en één 
van de grondleggers van het public af-
fairsvak, is deze week overleden. Pauw 
(67) was al enige tijd ziek. Hij was mede-
eigenaar van het bekende PR-bureau 
Pauw Sanders Zeilstra Van Spaendonck. 
Ben Pauw deed in de jaren tachtig onder 
meer geruime tijd de voorlichting voor de 
Sociaal Economische Raad (SER). Hij was 
ook enkele jaren voorzitter van de Buurt-
schap 2005 en tot zijn dood voorzitter van 
de Stichting Vrienden van de Koninklijke 
Schouwburg en het Nationaal Toneel. Hij 
bekleedde nog tal van andere bestuurs-
functies. Pauw wordt in kleine kring be-
graven. Zaterdag wordt in de Kloosterkerk 
aan het Lange Voorhout een herdenkings-
bijeenkomst gehouden, aanvang 10.30 
uur. Vanaf 12.30 is er gelegenheid tot con-
doleren in Sociëteit De Witte.

€ 69,95
per jaar

www.denhaagcentraal.net
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CarTeun

Het feit dat ik naast de reguliere belas-
tingen extra moet betalen als er ie-
mand bij mij thuis komt, heb ik reeds 
lang geleden, zij het met tegenzin, 
aanvaard. Dat het bezoek om de twee 
uur, in weer en wind, naar buiten 
moet om de urenschijf te veranderen, 
heb ik ook, eveneens met tegenzin, 
aanvaard. Er had mijns inziens ook een 
ander systeem bedacht kunnen wor-
den, maar soit.
Dat de gemeente nu echter bepaalt 
hoe lang en hoe vaak er iemand bij mij 
mag komen, gaat toch echt te ver! Ik 
ben een ZZP’er en oefen mijn werk als 
tolk/vertaler soms ook thuis uit, waar-
door er regelmatig tijdens kantoor-
uren bezoekers komen. En nu bepaalt 
de gemeente dus eveneens hoeveel 
klanten/leerlingen er mogen komen? 
En familie en vrienden mogen hele-
maal niet meer in dezelfde straat par-

keren, want de gemeente heeft be-
paald hoeveel uur ik ‘krijg’ om bezoe-
kers te ontvangen. Dit is toch te gek 
voor woorden?!

Waarom laat men mij, de bewoner, 
niet zelf bepalen wanneer en hoeveel 
bezoek er komt? Tenslotte ben ik de-
gene die ervoor betaalt!

Fanny Bernstein

Parkeerbeleid
uw mening

©
 Teun B

erserik

Den Haag Centraal verwelkomt 
ingezonden brieven van maximaal 200 
woorden. De redactie behoudt zich het 
recht voor deze te redigeren. Vermeld 
altijd uw adres (en liefst ook uw tele-
foonnummer), ook wanneer u e-mailt.

Door F.J. Bouman

De heer Voogd signaleert op de opinie-
pagina in Den Haag Centraal nr. 201 de 
verloedering van de Herengracht en 
de kennelijke onwil van de 
gemeente hier iets actief 
aan te doen. Het is duide-
lijk dat het geschetste 
beeld op het eerste ge-
zicht helemaal klopt. 
De Herengracht is 
niet het visite-
kaartje van onze 
(binnen)stad dat 
menigeen voor 
ogen heeft. Er is 
echter niet alleen 
sprake van falen 
van de gemeente-
lijke overheid 
maar een, waar-
schijnlijk onom-
keerbare, sociaal 
maatschappelij-
ke ontwikkeling 
die voortvloeit 
uit het ‘Jaren 70 
gedachtengoed’. 
Helaas blijkt dat ‘al-
les moet kunnen’ leidt 
tot totale onverschillig-
heid met betrekking tot de 
omgeving en de medemens.
Fietsendiefstal wordt niet meer 
gezien als misdrijf maar als prole-
tarisch lenen! Er is in het weekeinde 
in de hele binnenstad een enorme toe-
name van ‘weesfietsen’ en de gemeen-
te kan hier nauwelijks iets aan doen. 
Het zijn er gewoon teveel en het ver-
wijderen vergt een langdurige proce-
dure. Er is ook een groot tekort aan rij-
wielstandplaatsen, bij voorkeur gratis 
want de ervaring leert dat men nau-
welijks bereid is een paar dubbeltjes te 
betalen in de Biesieklette!
Hondenpoep op straat is natuurlijk 
vervelend, onnodig en verboden. Het 
zijn echter vaak buurtbewoners die er 
kennelijk geen enkele moeite mee 
hebben dat hun huisdier de eigen om-
geving bevuilt!
Hier ligt niet uitsluitend een taak voor 
de gemeente, sociale controle is hier 
ook aan de orde. Natuurlijk is er zoiets 
als handhaving en daar schort het ern-
stig aan, maar de toezichthouders zijn 
afhankelijk van heterdaad en aangifte. 
Hondenpoep in een boomperkje is ook 
zeker niet fraai, maar staat toch in 
geen enkele verhouding tot de braak-
selplakkaten die na ieder weekeinde 
her en der verspreid in de binnenstad 
kunnen worden aangetroffen.
Bomen zijn zeer delicaat. Bomen wor-
den soms ziek, sterven op den duur en 
moeten daarom worden gerooid. Een 

boom is principieel onroerend, ver-
plaatsingen worden door bomen dan 
ook slecht verdragen en er is in het jaar 
slechts een smal venster waarbinnen 
een boom kan worden geplant. Het 
kan dus even duren voordat een ge-
rooide boom wordt vervangen. 

In het kader van het plan ‘De 
Kern Gezond’ is de Heren-

gracht enige jaren 

geleden 
heringericht. 
De belangenorga-
nisaties hebben in-
tensief meegewerkt aan 
het ontwerp, de wensen wer-
den helaas nauwelijks gehonoreerd. 
De politiek had een duidelijk beeld 
van de binnenstad en als zodanig in 
het plan verwoord, het Ingenieursbu-
reau van de gemeente gaf aan een aan-
tal belangrijke details een geheel eigen 
uitleg die verder door niemand werd 
gedeeld en zelfs de welstandscommis-
sie moest er iets van vinden: ziehier de 
uiterst smalle marge waarbinnen het 
één en ander tot stand moest komen. 
Bij de herinrichting bleken de reeds 
bestaande bomen aan de Herengracht 
forse wortelpakketten te hebben en 
daar moest creatief mee worden om-
gegaan, vandaar de verschillende for-
maten van de perken. 

Klachtenloket
Vaak onbegrijpelijke veranderingen in 
wetgeving maar ook de eigen regelge-

ving zorgen voor aanpassingen in het 
takenpakket van de gemeente. De ge-
meente moet zelf toezicht houden op 
de (eigen) regels, de politie is daartoe 
in het algemeen niet meer bevoegd. 
De gemeente is daartoe nog niet vol-
doende toegerust. De betrokken wet-
houder heeft het over achterstand en 
‘voet bijtrekken’, maar helaas niet 
over structurele uitbreiding van het 
toezicht! Tenslotte: het gemeentelijke 
klachtenloket werkt gewoon ronduit 
slecht. Het is omslachtig en de klacht 
bereikt niet of laat de uiteindelijke 

bestemming. Het schijnt dat 
aan verbetering 

hard 

wordt gewerkt.
De gemeentelijke overheid is altijd af-
hankelijk van de medewerking van 
haar burgers geweest. Op de eerste 
plaats in de verwachting dat de burger 
zich aan de regels houdt, tegenwoor-
dig lang zo vanzelfsprekend niet meer, 
plichtsbesef, maar ook sociale contro-
le en het besef van de eigen verant-
woordelijkheid. Er zijn alleen in Den 
Haag ruim 50 bewonersorganisaties 
die zich het wel en wee van de buurt 
aantrekken. Daarnaast zijn er onder-
nemersorganisaties die zich met de 
problemen uit de buurt bezighouden 
vanuit het eigen belang.
De Haagse Binnenstad is in de loop van 

de tijd verdeeld in verschillende gebie-
den met meestal min of meer natuur-
lijke grenzen waarbinnen, vaak al de-
cennialang, diverse organisaties func-
tioneren. De één wat beter dan de 
ander, de mate van organisatie ver-
schilt sterk maar ook de structuur. De 
gemeente stelt zich actief op om de re-
latie met deze organisaties te onder-
houden en waar mogelijk te verster-
ken, de betrokken wethouder heeft 
zich daar met name de afgelopen 
maanden intensief voor ingezet. 

Bezuinigingen
Naast zaken die de heer Voogd terecht 
aangeeft, zijn er tal van andere onder-

werpen die de aandacht hebben 
van deze organisaties. 

Aan de 

oplossing van de problemen wordt 
door iedereen keihard gewerkt en er is 
al veel bereikt, het is alleen niet altijd 
onmiddellijk zichtbaar. Recentelijk 
gooien natuurlijk de opgelegde bezui-
nigingen bij de gemeente roet in het 
eten.
Vaak echter leidt desinteresse van de-
genen waarvoor de bestuurders van de 
belangenorganisaties zich tenslotte 
inzetten ertoe dat weinigen langdurig 
het werk voor velen moeten doen en 
opvolging nauwelijks te vinden is. Een 
enkele organisatie is hieraan, bijna, te 
gronde gegaan. Zo ook in het gebied 
waarbinnen de Herengracht valt. Ech-
ter: sinds twee jaar vindt er onder een 

enthousiast nieuw bestuur een door-
start plaats van de ondernemersver-
eniging Pleinkwartier, daarin bijge-
staan door een heuse, door de gemeen-
te betaalde, gebiedsmanager waarvan 
mogelijk nu na twee jaar het contract, 
helaas, alweer afloopt! Dit betekent 
echter wel dat de oproep van de heer 
Voogd hiermee al ruim vervuld is.
Voor het geval hij ondernemer is, kan 
hij zich natuurlijk aanmelden bij de 
ondernemersvereniging en verder 
daarin actief meedenken! (informatie 
over de ondernemersvereniging is 
binnenkort te vinden op www.plein-
kwartier.nl )
Ook de bewonersvereniging is bezig 
met een doorstart! Als de heer Voogd 
dus bewoner is, kan hij zich daarbij 
aansluiten. Een aantal weken geleden 

is een flyer verspreid met daarin een 
welkomstwoord van 

de gebiedsmanager 
en een oproep zich 

aan te sluiten bij de 
vereniging via de 
website www.bewo-
nersrondomhetplein.
nl, lidmaatschap staat 
overigens open voor 
alle bewoners, huur-
ders en huiseigenaren! 
Op 13 april is de volgen-
de bijeenkomst van de 

bewonersvereniging.
Het lijkt erop dat de 
heer Voogd zich (nog) 
niet heeft aangemeld en 
dat is jammer. Hij geeft 

aan oog te hebben voor 
het belang van een goede 
leefomgeving en toch ook 
het algemeen belang van 

onze stad. Het is ook jam-
mer dat relevante informa-
tie hem niet heeft bereikt 
want dan had hij geweten 

dat een aantal zaken wel de-
gelijk worden aangepakt en 

wel op de manier die hij voorstelt. Dat 
heeft helaas wel een lange adem no-
dig, resultaten zijn niet altijd meteen 
zichtbaar en het is wat al te gemakke-
lijk uitsluitend van de gemeente de 
oplossing te verwachten. Het is wel 
iets dat de bestuurders van de betrok-
ken verenigingen zich moeten aan-
trekken en daarbij is de communicatie 
waarschijnlijk het grootste, maar 
dankzij internet niet meer onoverko-
melijke probleem!

De heer Bouman is bestuurslid van bewo-
nersvereniging Bewoners rondom het plein 
en ondernemersvereniging pleinkwartier.

Verloedering buurt is een zaak die ons allen aangaat
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“Papier is niet dood. Wel is de 
grafische branche sterk in ontwikke-
ling. Grote drukkerijen zitten in 
zwaar weer en zijn onzeker over de 
toekomst”, zegt Rianne Valkenburg. 
De lector Kennistransfer in Product-
innovatie aan de Haagse Hoge-
school geeft leiding aan een nieuw 
onderzoek- en onderwijsproject dat 
ondernemers en studenten samen-
brengt. Doel is de grafimedia onder 
de aandacht van studenten te 
brengen door samen onderzoek te 
doen naar een nieuw toekomstper-
spectief voor de industrie.

Door Joep van Zijl

“We zitten hier in een mooi gebouw 
maar binnen leer je eigenlijk niets”, 
zegt Rianne Valkenburg. Ze weet dat 
niet al haar collega’s blij zullen zijn 
met deze opmerking maar het gaat de 
lector om de onderliggende bood-
schap. “De hogeschool is van oudsher 
praktijkgericht en daarom moeten 
studenten zoveel mogelijk naar bui-
ten om met het werkveld in aanraking 
te komen”.
“Omdat het medialandschap veran-
dert, zitten veel drukkerijen in zwaar 
weer. Werden er vroeger met gemak 
duizenden jaarverslagen gedrukt, nu 
gaat het nog maar om een paar hon-
derd. De economische crisis heeft de 
problemen bovendien alleen maar 
vergroot. Daarnaast kunnen drukkers 
moeilijk aan goede mensen komen”, 
zegt Valkenburg.
Het was dan ook niet voor niets dat het 
Dienstencentrum Grafimedia bij de 
Haagse Hogeschool aanklopte. Veel 
ondernemers konden wel wat hulp ge-
bruiken bij het bepalen van hun toe-
komst. De grafische industrie kampt 
daarnaast met een duidelijk imago-
probleem. Valkenburg: “Studenten 
hebben niet zoveel met drukwerk en 
gaan liever voor een webdesign-be-
drijf werken”.
Ondernemers, die over hun toekomst 
na willen denken, koppelen aan leer-
gierige studenten. Dat is in een noten-
dop waar het hogeschoolproject voor 
de grafimedia om draait. Bedrijven die 
een pasklare oplossing voor een be-
paald rechttoe rechtaan probleem wil-
len, horen volgens Valkenburg niet 
thuis in het project.
“Daar zijn consultants voor. De samen-
werking met studenten is bedoeld voor 
ondernemers, die een deel van hun 
kostbare tijd willen besteden aan zoiets 
onzekers en vaak onvoorspelbaars als 
de toekomst”, zegt Valkenburg. De eer-
ste tien drukkerijen die zich voor het 
onderwijsproject hebben aangemeld, 
noemt ze koplopers. “Flexibele onder-
nemers die om zich heen blijven kij-
ken, willen veranderen en ook inzien 
dat veranderingen nodig zijn om te 
kunnen overleven”.
“Het feit dat deze ondernemers bin-
nen het project niet alleen studenten 
maar ook collega’s en experts zullen 
ontmoeten, is bovendien een extra 
voordeel”, meent Valkenburg. “Ik zeg 
wel eens: vaak leer je meer van je me-
decursisten dan van de man of vrouw 
die voor de klas staat. Ze zitten in de-
zelfde branche, lopen vaak tegen de-
zelfde problemen aan en kunnen el-
kaar helpen bij het vinden van oplos-
singen”.

Overleven
Wat die oplossingen precies zullen 
zijn, is volgens Valkenburg nog ondui-
delijk. Bepaalde randvoorwaarden lig-
gen volgens haar wel min of meer vast. 
“De tijd dat een klant simpelweg om 
drukwerk vroeg, is voorbij. Tegen-
woordig melden organisaties en be-
drijven zich met een communicatie-

probleem. Ze zijn daarom steeds vaker 
op zoek naar iemand die alles in huis 
heeft op het gebied van drukwerk, in-
ternet, vormgeving, beheer van web-
sites, de inhoud van de boodschap en 
alle andere communicatiemiddelen”.
Binnen ons project nodigen we daar-
om niet alleen drukkers, maar ook een 
mediabureau, een bedrijf voor webde-
sign en wellicht een onderneming in 
buitenreclame uit. De deelnemende 
studenten komen ook van verschil-
lende opleidingen waaronder Com-
municatie, Commerciële Economie, 
ICT en Media en Technische Bedrijfs-
kunde. Op die manier creëren we een 
afwisselende mediamix die de deelne-
mende bedrijven uiteindelijk ook zelf 
zullen moeten kunnen leveren”, legt 
Valkenburg uit.
Sommige drukkerijen kiezen ervoor 
om hun dienstverlening te verbreden 
en alles zelf in huis te halen. “Dat is 
een enorm risico omdat je door samen 
te werken met andere bedrijven het-
zelfde brede pakket kunt bieden”, 
meent Valkenburg. Het feit dat de be-
hoefte aan communicatie blijft groei-
en, is volgens haar een andere constan-
te. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het 
feit dat veranderingen elkaar snel blij-
ven opvolgen. “Het is geen omwente-
ling maar een continu proces”, zegt 
Valkenburg.
Dat mensen in principe niet van ver-
andering houden, is volgens de inno-

vatiedeskundige een ander vast gege-
ven. Een flexibele organisatie en een 
groot probleemoplossend vermogen. 
Het blijven voor sommigen lastige ter-
men. Toch zullen bedrijven zich vol-
gens Valkenburg snel moeten kunnen 
aanpassen om te blijven voortbestaan.

“Niet iedere hype is het daarbij waard 
om meteen achteraan te rennen”, rela-
tiveert Valkenburg. Kijk naar Second 
Life. Die virtuele wereld heeft niet ge-
bracht wat men ervan verwachtte. Als 

mensen ergens genoeg van hebben, 
kan het bovendien zomaar instorten. 
Het blijft dus steeds afwachten hoe za-
ken zich ontwikkelen, maar vooral 
ook monitoren en bijsturen in zo’n ge-
val”.
Maar hoe onvoorspelbaar de toekomst 
ook mag zijn; het hogeschoolproject 
voor de grafimedia moet ook een aan-
tal concrete zaken opleveren.
Valkenburg: “De deelnemende bedrij-
ven zullen met een aantal concrete 
vragen zitten waar de studenten mee 
aan de slag kunnen. Dat levert kennis 
op om een zogeheten eerste quickscan 
voor grafische bedrijven te ontwikke-
len. Zeg maar een handig stukje ge-
reedschap om snel te kijken hoe een 
bedrijf ervoor staat en waar bedreigin-
gen en kansen liggen. Via ‘future tel-
ling’ zullen we verder een aantal toe-
komstscenario’s schetsen. Het feit dat 
een ondernemer een product wil ont-
wikkelen dat voorziet in een toekom-
stige behoefte is daarbij het uitgangs-
punt”, zegt Valkenburg.
Over die toekomst wil ze graag nog 
wat kwijt. “Veel mensen hebben het 
gevoel dat de toekomst hen overkomt. 
Dat is niet zo. De toekomst maken we 
zelf en dan is het van belang om de re-
gie te houden. Dat betekent jezelf zo 
goed mogelijk informeren om de juis-
te beslissingen te nemen. Iemand 
moet daarin voorop lopen. Laten wij 
dat dan maar zijn”.

Flinke groei van 
kleine starters
Het aantal startende ondernemers in 
Den Haag is vorig jaar flink gegroeid. 
In het jaar 2010 stonden in totaal 
5.085 starters ingeschreven in het 
handelsregister. Dat is ruim 10 procent 
meer dan in 2009. Dit blijkt uit gege-
vens van de gemeente Den Haag en de 
Kamer van Koophandel. Het is opval-
lend dat het aantal beginnende onder-
nemers in de creatieve sector flink is 
gestegen (192 procent). Het gaat om 
grafische vormgevers, architecten, 
modeontwerpers, meubelmakers, fo-
tografen en tekstschrijvers. De meeste 
Haagse starters zijn zzp’ers, zelfstan-
digen zonder personeel. Ze werken 
vooral in de bouw, de zakelijke dienst-
verlening, de groot- en detailhandel en 
de creatieve sector.

Veel ontslagen bij 
verzekeraar CZ
Zorgverzekeraar CZ sluit haar kan-
toor in Den Haag. Hierdoor verliezen 
213 vaste medewerkers hun baan. 
Omdat CZ meer zaken digitaal afhan-
delt, heeft de verzekeraar steeds min-
der mensen nodig. De keuze om juist 
het Haagse kantoor te sluiten, is ge-
maakt omdat het gebouw een huur-
pand is. De andere vestigingen zijn ei-
gendom van CZ. De verzekeraar is in 
gesprek met de vakbonden over een 
sociaal plan. De Haagse vestiging sluit 
per 1 september. Eind vorig jaar wa-
ren er ongeveer 2700 mensen in vaste 
dienst bij CZ. Behalve in Den Haag 
heeft de verzekeraar grote kantoren 
in Breda, Sittard, Tilburg en Goes.

Kurhaus hotel 
wordt opgefrist
Het Kurhaus hotel in Scheveningen 
wordt opgeknapt. De Kurzaal wordt 
aangepakt en kamers worden opge-
frist. De werkzaamheden starten aan 
het einde van dit jaar, en moeten in 
2012 worden afgerond. Volgens top-
man Arco Buijs van de Steigenberger 
Hotel Group, waar Kurhaus onder 
valt, heeft het vijfsterrenhotel nog 
steeds last van de economische crisis. 
Zo verloor het Kurhaus grote klant 
Shell en heeft het hotel nieuwe con-
currentie gekregen van het Hilton-
hotel in Den Haag. Met de renova-
tie hoopt het hotel meer klanten te 
trekken.

Haagse Hogeschool verkent toekomst grafimedia

Van print naar mediamix

Rianne Valkenburg. > Foto: C& R

De persen van Dijkman Offset, de drukkerij waar Den Haag Centraal wordt gedrukt. > Foto: PR
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Kaartverkoop
Haags Uitburo | Hofweg 1 |
tel. 0900 – 8282 999 (0,40 pm)
Vanaf 19.15 uur aan de zaal
www.bachensembles.nl

20.00 uur donderdag 21 april

GROTE KERK
Residentie Bachkoor
Residentie Bachorkest
olv Jos Vermunt

Johannes 
Passion J.S. Bach

InGezonDen meDeDelInG
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No limit for your hairdreams
 
Echt en synthetisch haarwerk
Alles wordt naar maat en wens gemaakt
 Bezoek ook onze website voor meer informatie en 
het maken van een afspraak. Wij komen ook naar u toe.

 Noordeinde 1
2514 GA ’s-Gravenhage
Tel: 070 - 360 01 34
www.heijmrijken.nl

Kapsalon
Heijm Rijken

Ingezonden mededelIng

Het wordt veelvuldig van de 
voetbaltribune gescandeerd, maar 
dat alleen al het woord ‘kanker’ door 
de ziel van veel mensen snijdt, wordt 
vaak gemakshalve vergeten. daar 
brengen Ado den Haag en medisch 
Centrum Haaglanden (mCH) 
verandering in. met het project 
‘Bewegen tegen Kanker’ geven deze 
partijen een belangrijke bijdrage aan 
het welzijn van kankerpatiënten.

Door Miranda Fieret

Bewegen tegen kanker: het klinkt onlo-
gisch, maar volgens wetenschappelijk 
onderzoek kan beweging wel degelijk 
bijdragen aan het welzijn van kankerpa-
tiënten. Daarom wordt er tijdens de 
Week van de Oncologie aandacht ge-
vraagd voor deze bijzondere methode 
om kanker de baas te zijn. Het MCH en 
ADO Den Haag zijn druk bezig om ieder-
een aan het fietsen te krijgen tijdens de 
Spinningmarathon op 6 april. Bekende 
Hagenaars zoals de bandleden van Di-
rect, presentator Dennis Weening en di-
verse voetbalspelers van ADO Den Haag 
zetten zich in voor dit goede doel. Naast 
bekendheden gaan ook personeelsleden 
van het MCH, diverse bedrijven en ande-
re betrokkenen zichzelf flink in het 
zweet werken. Alle deelnemers hopen 
een mooi geldbedrag op te halen om het 
project mede te financieren.
Eén op de drie mensen krijgt volgens on-
derzoek met kanker te maken. Zo ook de 
ADO-spelers. Projectleider Robert Weij: 
“Onze voormalig ambassadeur Barry Di-
tewig heeft zijn dochtertje aan kanker 
verloren. Hij bedacht zich dan ook geen 
moment toen we hem voor dit project 
hadden benaderd. Het laat ook zien dat 
ondanks dat het woord ‘kanker’ veel van 
de tribune wordt geroepen, er wel dege-
lijk voor velen een diepere betekenis 
achter zit. Kanker is meer dan een scheld-
woord”.

Extraatjes
Weij is in het najaar van 2009 gestart 
met ‘Bewegen tegen Kanker’. “Als ik kijk 
hoeveel mensen alleen al in MCH West-
einde worden behandeld, dat is gigan-
tisch. Maar ik merkte dat daarnaast maar 
weinig voor deze patiënten werd ge-
daan”.
Onder de paraplu ‘Bewegen tegen kan-
ker’ creëren MCH en ADO Den Haag ac-
tiviteiten en faciliteiten voor kankerpa-
tiënten en hun familie. Deze extraatjes 
vallen buiten de gewone ziekenhuisfi-
nanciering, maar hebben veel effect op 
het welzijn van kankerpatiënten. Weij: 
“Onderzoek wijst uit dat tot zeventig 
procent van de klachten kan verdwijnen 
als je goed in je vel zit. Maar het is lastig 
om je als patiënt goed te blijven voelen”. 
Het is niet alleen de fysieke toestand van 
kankerpatiënten waarop Weij doelt. Er 
zijn ook een hoop andere zaken die ef-
fect hebben op het welzijn. “Kanker is in 
veel gevallen niet snel te genezen. Het 
komt vaak voor dat je drie jaar bezig bent 
met behandelingen. Niet alleen het li-
chaam, ook financieel ga je erop achter-
uit. Na een jaar krijgen de meeste men-
sen al dertig procent minder inkomen. 

In het derde jaar is de ooit zo begripvolle 
werkgever een stuk minder toeschiete-
lijk. Zij moeten immers een bedrijf draai-
ende houden. Dus als kankerpatiënt ga 
je er financieel flink op achteruit en dat 
terwijl er juist vaak dure zaken moeten 
worden aangeschaft. Denk maar aan kle-
ding omdat je zo bent afgevallen, haar 
dat is uitgevallen of andere duurdere 
voeding. Dan heeft een dagje uit of een 
sportabonnement niet de hoogste prio-
riteit”.
ADO Den Haag en het MCH hebben 
daarom de handen ineen geslagen om dit 
tòch voor elkaar te krijgen. Deelnemers 
aan het project krijgen in het project des-
kundige begeleiding in lichamelijke trai-
ning om sneller te kunnen herstellen. 
Ook dagjes uit met het gezin worden ge-
organiseerd en betaald door ‘Bewegen 
tegen kanker’.

Borstkanker
Mariëlle van de Haterd is weer even te-
rug in het ziekenhuis waar ze niet eens 
zo lang geleden regelmatig kwam. In de 
gang zegt ze vrolijk gedag tegen één van 
de zusters. “Ik ken haar inmiddels goed. 
Ze heeft me erg geholpen. Zij was erbij 
als ik weer eens een tegenslag te verwer-
ken had of het even niet zag zitten. Je 
vertrouwt de zusters veel toe, je krijgt 
echt een band met ze”. Mariëlle heeft in 
het ziekenhuis MCH Antoniushove in 
Leidschendam een speciaal programma 
gevolgd. Dat beweging een hoop kwalen 
kan wegnemen, heeft ze aan den lijve 
ondervonden. “In juli 2009 ben ik ziek 
geworden. Borstkanker. Ik baalde dat 
mijn lichaam zo veranderde. Maar wat 
kun je eraan doen?”. De oncoloog wees 

haar op het project Bewegen tegen kan-
ker. “Eerst onderging ik een sporttest om 
te kijken hoe mijn conditie was. Daarna 
werd er een clubje met andere dames sa-
mengesteld. De oefeningen waren heel 
gericht. Omdat ik borstkanker had, 
kreeg ik bijvoorbeeld speciale oefenin-
gen voor mijn borstspier. Het was een 
heel aangename manier van sporten. Ik 

was zo veranderd. Mijn lange haar was er 
helemaal afgeknipt. Het is fijn om dan in 
een beschermde omgeving te begin-
nen”. Twee keer per week was Mariëlle 
te vinden in de sportzaal van het zieken-
huis. Trainen hielp haar om verder te 
gaan. “Na de behandelingen werd het 
makkelijker om naar een gewone sport-
school te stappen”.

Het programma is er volledig op gericht 
om de conditie te verbeteren en de ver-
moeidheid die vaak met deze ziekte ge-
paard gaat, tegen te gaan. “Ik kon na de 
chemokuur beginnen metsporten. Bij 
een normale sportschool zou dat een 
stuk moeilijker gaan. Je krijgt te maken 
met allerlei bijkomstigheden. Ik had bij-
voorbeeld ook bloedarmoede waardoor 

Week van de Oncologie

Bewegen voor een sneller herstel

Tijdens de Week van de oncologie wordt geld ingezameld voor Bewegen tegen kanker.  Vorig jaar werd de marathon goed bezocht.> Foto: PR

Medisch Centrum Haaglanden orga-
niseert voor het tweede jaar de week 
van de oncologie voor het goede doel 
‘Bewegen tegen kanker’. De week van 
de oncologie is van zaterdag 2 tot en 
met zaterdag 9 april.

2 april
De week start op zaterdag 2 april in 
MCH Antoniushove met een voor-
leesmiddag uit het boekje ‘ik ben jack’ 
voor (klein)kinderen van patiënten 
met kanker in het MCH. Dinand 
woesthoff (zanger van Kane) leest 
voor uit dit boekje en nieuwslezer 
roelof Hemmen is de presentator 
van deze middag. De middag is van 
13.00 - 16.00 uur in de tuin van MCH 
Antoniushove.

5 en 7 april
Het roC iD College uit leiden 
verzorgt op dinsdag 5 april in MCH 
westeinde en donderdag 7 april  in 
MCH Antoniushove twee verwenda-

gen voor patiënten met kanker. De 
patiënten krijgen onder meer hand- 
en voetmassages en gezichtsbehan-
delingen. ook is er op dinsdagavond 
5 april een oncologiesymposium voor 
verpleegkundigen en doktersassi-
stenten. Diverse specialisten van het 
MCH vertellen over de basis van de 
oncologie en over nieuwe ontwik-
kelingen. Het symposium is van 15.30 
tot 20.00 uur in MCH westeinde.

6 april
op woensdagavond 6 april werkt een 
aantal Bn’ers, ADo Den Haag-spelers 
en MCH-medewerkers zich in het 
zweet tijdens de spinningmarathon 
in MCH westeinde. Hiermee wordt 
geld ingezameld voor ‘Bewegen tegen 
kanker’. onder meer diverse spelers 
en trainers van ADo Den Haag, leden 
van de Haagse band Di-rect, presen-
tator Dennis weening en personeel 
van diverse bedrijven fietsen mee 
voor dit goede doel. Vorig jaar is 

ruim € 20.000,– ingezameld en we 
hopen dit jaar nog meer geld in te 
zamelen voor het project. Bedrijven 
en particulieren kunnen ook mee fiet-
sen, maar het is ook mogelijk om de 
spinningmarathon te  sponsoren. De 
spinningmarathon is in de centrale 
hal van MCH westeinde van 18.00 tot 
21.00 uur.

8 april
een aantal groepen 8 van een paar 
basisscholen uit Den Haag krijgt op 
vrijdagmorgen 8 april een informatie-
ochtend met als onderwerp ‘wat is 
kanker?’. olympisch zwemkampioen 
Maarten van der weijden vertelt de 
kinderen over zijn ziekte en zwemcar-
rière. Daarna krijgen de kinderen een 
rondleiding over onder mee de onco-
logieafdeling in MCH westeinde.

Zaterdag 9 april
Collecte door MCH-medewerkers bij 
de wedstrijd ADo Den Haag – Vitesse.

Programma Week van de Oncologie
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Een rijk boek, een must voor iedereen 
die van Den Haag houdt of deze 
wonder baarlijke stad aan zee 
beter wil leren kennen. 

     Hét ultieme 
      Haagse geschenk!
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       Nog meer Straatwijs is een 
       portret van een vader en een zoon, 
    samen wandelend in  Den Haag 
door een nieuw leven. In die groene 
stad vol verborgen schatten. Waar het 
altijd waait.
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Straatwijs
Marcel Verreck

Nog meer
wonder baarlijke stad aan zee 

Ingezonden mededelIng

het nog zwaarder was”. Mariëlle vond 
het eerst een rare gewaarwording om 
met ‘lotgenoten’ te sporten. “Ik kan me 
nog goed herinneren dat ik voor de eer-
ste keer die zaal binnenstapte. Daar zag 
je dan twee dames met heel kort haar 
flink sporten. Ik moest er toch naar kij-
ken, op dat moment vergeet je dat je het-
zelfde korte haar hebt”, vertelt ze nuch-
ter. Mariëlle is één van de jongste deel-
nemers aan het project. “Ik ben dertig 
jaar. Borstkanker komt vaker voor bij 
vrouwen boven de vijftig jaar”. Contact 
met haar mede-sporters heeft ze niet 
meer. “Ik was de jongste van de club, zij 
zaten in een heel andere levensfase. Bo-
vendien was het moeilijk om naast je ei-
gen ellende ook nog dat van anderen 
mee te maken. Eerst was ons groepje 
groter dan de drie waarmee ik het pro-
gramma heb afgemaakt, maar er waren 
al twee vrouwen afgevallen. Het werd 
allemaal te verdrietig. We stuurden el-
kaar wel kaartjes, maar het blijft een pe-
riode waar je liever niet aan herinnerd 
wil worden”.
Mariëlle zag deze periode vooral om 
weer op te starten. “Mijn weerstand was 
helemaal afgebroken. De trainingen 
hebben me op weg geholpen. Mijn 
sportprogramma duurde twaalf weken. 
Daarna had ik weer een sporttest. Dat 
was erg leuk, ik kwam bij dezelfde sport-
arts als de spelers van ADO Den Haag”. 
Inmiddels is ze ‘schoon’ verklaard en 
voor de volle honderd procent aan het 
werk. ‘Patiënte’ kun je haar niet noe-
men. Zelfverzekerd vertelt ze heel open 
over haar situatie. “Ik heb gelukkig een 
werkgever die mij altijd heeft gesteund. 
Nu ben ik weer terug op kantoor. Het is 
heerlijk om aan de slag te zijn. Om ‘nor-
maal’ te zijn. Het vertrouwen in mijn li-
chaam komt langzaam terug. Maar het 
blijft moeilijk, het voelt toch alsof je li-
chaam je in de steek heeft gelaten”.

Week van de Oncologie

Bewegen voor een sneller herstel

Mariëlle van de Haterd en Robert Weij oefenen alvast voor de Spinningmarathon. > Foto: Mylène Siegers

Website
Ter gelegenheid van de week 
van de oncologie start Medisch 
Centrum Haaglanden een speciale 
website. MijnMCH.nl is bedoeld 
als een service voor oncologie-
patiënten van het MCH. Hier is 
gerichte informatie over diagnos-
tiek en behandeling te vinden. 
een groot deel van de informatie 
is voor iedereen toegankelijk, een 
specifiek deel alleen voor oncolo-
giepatiënten.
Het open gedeelte bevat informa-
tie met uitleg over borstkanker, 
darmkanker en hersentumoren. 
over deze onderwerpen zijn fol-
ders te vinden, filmpjes te zien en 
er is informatie over nazorg. in een 
later stadium kunnen patiënten 
inloggen met hun DigiD op het 
gesloten deel van MijnMCH.nl, dit 
is hun persoonlijke pagina. Hier is 
lotgenotencontact mogelijk door 
onderling chatten of praten op een 
forum en patiënten kunnen mai-
len met de behandelend arts.
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Tuiniert u met succes op veen- of zandgrond in Den Haag en 
wilt u uw ervaringen met ons delen? Stuur dan uw verhaal 
met daarbij drie van uw meest beproefde tuintips naar ons 
op. Alles is mogelijk: van het succes van uw kruidentuin op 
het terras, de prachtige vijver in de tuin tot uw fraaie rozen-
struiken. Doe mee en wellicht leest u uw tips terug in de april 
editie over natuur en wonen in uw eigen Den Haag Centraal. 
Er zijn prachtige prijzen te winnen. Zo krijgt de winnaar een 
set tuinmeubilair van Jan des Bouvrie en maken deelnemers 
kans op een exemplaar van het Beste Buitenboek van Wendy 
Hendriksen of een bloemenbon van Aboutfl owers. 

    Actievoorwaarden
> Stuur ons uw tips en maak kans op de Jan des Bouvrie tuinset van de 

Gamma, het beste Buitenboek van Wendy Hendriksen of een bloemenbon 
van Aboutfl owers.

> Inzendingen kunnen tot en met donderdag 7 april 2011 bij ons ingeleverd 
(per post, per mail of in de brievenbus) worden.

> De jury, bestaande uit Wendy Hendriksen, Suzanne de Vreugd van About 
Flowers, en Anne Marie Sche� el, kiest de allerbeste tuintips.

> Uit alle inzendingen worden drie winnaars gekozen; over de uitslag wordt 
niet gecorrespondeerd. De winnende tips worden in de krant van 27 april 
2011 gepubliceerd.

> Stuur uw inzending, voorzien van uw naam en adres, via e-mail naar 
redactie@denhaagcentraal.net of in een gefrankeerde envelop naar 
Den Haag Centraal, Korte Poten 9A, 2511 EB  Den Haag.

Tuiniert u met succes op veen- of zandgrond in Den Haag en 

Haagse huizen en tuinen liggen van oudsher op 

zandgronden. Toen de stad in de tweede helft van 

de 19de eeuw explosief groeide, werd er ook in 

veengebieden of op combinatie van zand en veen 

gebouwd. 

Vanzelfsprekend gedijen sommige bloemen en 

planten beter in ’t veen dan op ’t zand. Zeewind, 

zon en regen spelen naast de grondsoort ook een 

belangrijke rol bij het Haagse tuinieren.

Veengrond staat bekend als natte, zuurstofarme 

grond met een sponsachtige structuur. Bosbessen 

groeien hier geweldig op, net als de zuurminnende 

Pieris, kleine Rododendrons, Pernettya en Arum-

soorten. Op zandgrond groeien de vlinderbloemige 

soorten, rozen, de sneeuwbes, wilg en zuurbes en 

de geurende rozemarijn, lavendel, salie en tijm.

Zand & veen

EEN JAN DES BOUVRIE TUINSET VAN DE GAMMA (TER WAARDE VAN € 598) 

OF HET BESTE BUITENBOEK VAN WENDY HENDRIKSEN (TER WAARDE VAN € 25)

OF EEN BLOEMENBON 

VAN ABOUT FLOWERS

(TER WAARDE VAN € 15)

Doe mee aan onze lezerswedstrijd en 
maak kans op diverse voorjaarsprijzen
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“We maken er geen opera van, we 
maken het drama zichtbaar”, zegt 
Dale Duesing. Hij regisseert de voor 
zover bekend eerste scènische 
opvoering in Nederland van Bach’s 
Johannes-Passion. “Hij is iemand die 
ik blindelings vertrouw, zelfs als ik 
hem niet zou begrijpen”, zegt de 
Christus-vertolker Quirijn de Lang 
over de regisseur, die theologie 
studeerde en niettemin een gevierd 
operazanger werd.

Door Aad van der Ven

Quirijn de Lang zong onlangs in een Ita-
liaans operatheater de rol van Don Gio-
vanni. Na ontelbare vrouwen te hebben 
verleid en de vader van een van zijn 
minnaressen te hebben doodgestoken 
moest hij naar de hel. Maar de Neder-
landse bariton is wonderbaarlijk herre-
zen. Hij staat nu als Jezus in de Johan-
nes-Passion op het toneel. Niet in een 
van de talloze concertuitvoeringen van 
Bach’s passiemuziek die in deze periode 
in ons land te beluisteren zijn, maar bij 
de Nationale Reisopera in een scènische 
productie van deze partituur. Dat laat-
ste is voor zover bekend een primeur in 
Nederland.

Guus Mostart, intendant van het in En-
schede gevestigde opera-instituut, 
speelde al lang met de gedachte: een  
theatrale uitbeelding van het lijdens-
verhaal, na de scènische opvoering van 
diverse oratoria, vooral van Händel, die 
we hier inmiddels kennen. Niemand 
doet deze meesterwerken geweld aan 
door ze op deze wijze te presenteren, is 
zijn mening. Als het maar met inzicht 
en een goede smaak gebeurt. “Ik koos de 
Johannes-Passion, niet de Matthäus. De 
Johannes-Passion is niet alleen compac-
ter, maar ook dramatischer en meer ge-
schreven vanuit de persoonlijke 
ervaring van degene die het verhaal ver-
telt, de evangelist dus. Dat laatste wordt 
in deze productie sterk benadrukt”.
De intendant dacht onmiddellijk aan 
Dale Duesing, de nu 63-jarige, ervaren 
bariton die zich al geruime tijd op opera-

regie toelegt. Bij de Reisopera trok enke-
le jaren zijn productie van Cherubini’s 
‘Medea’ de aandacht: dramatisch, met 
een enigszins ritueel karakter en zeer 
expressief. Duesing aarzelde, maar liet 
zich overhalen. Net zoals hij dat deed 
toen de Duitse regisseur Willy Decker 
hem vroeg voor de productie van Schön-
bergs ‘Moses und Aron’ tijdens de Ruhr 
Triennale. Met de rol van de leider van 
het door de woestijn zwervende joodse 
volk beleefde de Amerikaanse bariton 
van half-Duitse afkomst aan het einde 
van zijn zangerscarrière een van zijn 
grootste triomfen. “Het was een moei-
lijke, maar geweldige ervaring”, zegt hij 

na afloop van één van de repetities voor 
de Bach-productie in Enschede. “Iets 
daarvan zal zeker in deze enscenering 
van de Johannes-Passion doorwerken, 
al kan ik dat moeilijk onder woorden 
brengen”.

Dirigenten
We kennen Duesing hier uitsluitend als 
operazanger, maar hij heeft talrijke ma-
len de partij van Christus in de twee be-
kende passies van Bach gezongen, vaak 
onder leiding van wereldberoemde diri-
genten. Welke zanger is hiervoor profes-
sioneler toegerust dan deze goedlachse, 
vriendelijke bariton, die in de Verenigde 

Staten na zijn schoolopleiding theologie 
ging studeren. “Het was protestantse 
theologie. Dat was nog even een moei-
lijk punt. Want mijn vader was protes-
tant en mijn moeder rooms-katholiek. 
Ik groeide in een zeer gelovig milieu op. 
Maar dat ik later toch voor het zingen 
heb gekozen, was geen probleem. Ik be-
schouw mezelf trouwens nog steeds als 
een overtuigd christen. Als ik dat in krin-
gen van operazangers zeg kijken ze me 
raar aan. In deze wereld is dat heel onge-
bruikelijk”.
Nog meer dan bij een concertuitvoering 
staat de evangelist (Robert Burt) in de 
nieuwe productie op de voorgrond. Het 

gaat om zijn herinneringen, die hier in 
chronologische volgorde verteld wor-
den. Anderen reageren daarop, onder 
wie de sopraansoliste (Hanneke de Wit), 
die naarmate de uitvoering vordert dui-
delijker de contouren van Maria krijgt. 
Het decor is sober, want het effect van 
de belichting speelt een grote rol. De 
meest prominente attributen zijn enke-
le rekken met boeken. De productie 
staat geheel in het teken van ‘het woord’, 
ofwel het evangelie van Johannes.
“Dit wordt geen Jesus Christ Superstar. 
We maken het drama zichtbaar, we ma-
ken er geen opera van”, zegt Dale Due-
sing. Hij splitst het koor in een groep die 
de koralen zingt en een andere die het 
volk uitbeeldt. Het joodse volk dat Pila-
tus er toe aanzet Jezus te laten kruisigen. 
“Als je angst predikt”, zegt Duesing, 
“kun je mensen verschrikkelijke dingen 
laten doen. Dat is een heel actueel the-
ma. Kijk naar de Arabische wereld. Kijk 
ook om je heen”. Tegen het einde komen 
de twee koren bij elkaar, een ontmoe-
ting die valt te interpreteren als een ver-
zoening.

Jezus-vertolker Quirijn de Lang heeft 
deze solopartij vaker gezongen. “Maar 
dan moest ik steeds op een stoel zitten 
wachten tot ik aan de beurt was. Nu zit 
ik geen moment. Ik ben voortdurend 
betrokken bij wat om me heen gebeurt. 
Dat is eigenlijk veel prettiger. Ik moest 
in het begin wel wennen aan deze aan-
pak. Maar nu ik weet waar het heen 
gaat, is die onzekerheid verdwenen. 
Dale Duesing geeft je het gevoel dat hij 
alle kanten van het theater kent en be-
grijpt. Hij is iemand die ik blindelings 
vertrouw, zelfs als ik hem niet zou be-
grijpen”.

Nationale reisopera met Johannes-Passion 
van Johann Sebastian Bach. Muzikale lei-
ding: raphaël Pichon. regie: Dale Duesing. 
Decor: Boris Kudlicka. Kostuums: Arno 
Bremers. licht: Marc Heinz. Met solisten, 
Koor van de Nationale reisopera en Holland 
Baroque Society. Donderdag 7 april,  
20,00 uur, lucent Danstheater. 
Meer informatie: www.reisopera.nl

Liefst 20.000 vierkante, authentieke 
Lego-blokjes komen op de proppen 
en een manshoge – gekostumeerde 
– ‘Sint-Bernardshond’ domineert het 
podium in ‘Werner eet zijn schoen 
op’. Het is een aanstekelijke en 
knotsgekke jeugdtheatervoorstel-
ling (6 +) die theatergroep Stella Den 
Haag, het gezelschap dat voorstel-
lingen maakt voor kinderen en 
volwassenen, in samenwerking met 
de Kopergietery maakte.

Door Eric Korsten

 “Als ik een eigenschap van een hond 
zou mogen overnemen, dan is dat 
trouw”, zegt Gregory Caers, de vleesge-
worden Sint-Bernardshond Borisboef 
in de voorstelling. Voor Erna van den 
Berg, de regisseuse van de voorstelling, 
is dat ‘het vermogen tot ruiken’. Het van 
oorsprong Zwitserse hondenras staat 
min of meer centraal, maar Stella’s the-
aterstuk lijkt toch vooral geïnspireerd 
door de cartoons die op Nickelodeon te 
zien zijn, de tv-zender die vooral jonge 
kinderen veelvuldig in de greep houdt. 
“De cartoons op die zender zijn niet al-
leen ontzettend grappig: onderhuids 
tonen ze – zoals vele cartoons – de hard-

heid van het leven. In die zin vind ik ze 
soms bijna filosofisch te noemen, net 
zoals sommige sprookjes dat ook zijn”, 
opent Van den Berg. “Frappant is het 
ADHD-tempo dat uitgaat van de car-
toons, en dan met name van de anima-
tiefilmpjes met Timmy Turner en de in-
middels tot wereldster uitgegroeide 
geelhuidige rechthoekige zeespons 
Sponge Bob. Vooral de cartoonserie 
‘Fairly Odd Parents’ met Timmy Turner, 
het tienjarige broekenmannetje met 
een roze petje en hazentanden, zijn 
mijns inziens een pure ode aan de fanta-
sie. De avonturen, geluiden en kleuren 
gutsen over het scherm en buitelen in 
sneltreintempo over elkaar heen. Tim-
my Turner is uiterst grappig. Niemand 
neemt het digitaal tot stand gekomen 
joch serieus en continu moet hij opbok-
sen tegen volgens hem stupide volwas-
senen. Alles wat hij aanraakt of uithaalt, 
ontaardt steevast in een enorm chaoti-
sche puinzooi”.

Oppas
‘Werner eet zijn schoen op’ is een voor-
stelling waarin de grens tussen waar-
heid en fantasie soms nauwelijks te ont-
dekken valt. In de voorstelling is het 
jongetje Werner alleen thuis met zijn 

hond Borisboef. Geheel tegen zijn zin 
komt het zestienjarige buurmeisje Vic-
ky een oogje in het zeil houden, omdat 
zijn vader en moeder weg zijn. De oppas 
werkt aanstekelijk op Werner. Als hij 
zich tijdens zijn spel gaandeweg ver-
liest in zijn stripheld Timmy Turner, 
richt hij een enorme ravage aan, die alle 
betrokkenen ervan laat dromen dat al-

les weer rustig zal zijn.
‘Werner eet zijn schoen op’ is gemaakt 
in samenwerking met de Kopergietery, 
een Vlaamse jeugdtheatergroep die 
erom bekend staat dat zij een tamelijk 
fysieke manier van spelen kiest. “Zij 
wilden meer poëzie en verstilling in 
hun voorstellingen aanbrengen, en 
kwamen in hun speurtocht daarbij bij 

onze artistiek leider Hans van den 
Boom uit en vroegen hem een tekst te 
schrijven. Volgens Kopergietery weet 
Van den Boom als geen ander datgene te 
verwoorden en verklanken wat vaak zo 
moeilijk te verwoorden is. “Nederland-
se kinderen reageren met meer gelach”, 
vergelijkt Van den Berg na enkele speel-
beurten de verschillen tussen Vlaande-
ren en Nederland.” Lachend: “Mis-
schien is de tekst dan toch ‘Hollandser’ 
dan we dachten”.
Van de week reisde Stella Den Haag af 
naar het Australische Adelaide voor het 
festival Come Out. De groep speelt daar 
tot en met 1 april op uitnodiging van de 
organisatoren de Engelstalige versies 
van ‘Vile Child’ (Vuil Kind) en ‘Thick 
Skinned Things’ (Dikke Huid van Din-
gen). “Terwijl Werner eet zijn schoen 
op hier in Den haag te zien is, zit ik juist 
in het vliegtuig op weg naar huis. Ik kan 
er dus niet bij zijn. Zeker, dat is inder-
daad een vreemde gewaarwording”.

Stella Den Haag & Kopergietery met Werner 
eet zijn schoen op is op vrijdag 1 en zaterdag 
2 april te zien in theater aan het Spui.  
Meer informatie: www.stella.nl. reserveren: 
(070) 346 52 72.

Reisopera met scènische Johannes-Passion

‘Dit wordt geen Jesus Christ Superstar’

De Nationale Reisopera repeteert Bachs Johannes-Passion.> Foto: Hermann & Clärchen Baus

Stella Den Haag en Kopergietery lieten zich inspireren door cartoons van 
Nickelodeon > Foto: Phile Deprez

Stella Den Haag in Theater aan het Spui

Gekuifd cartoonjoch Timmy Turner zet de boel op stelten
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jazz

Vrijdag 1 april viert restaurant Poent-
jak aan de Kneuterdijk z’n 30-jarig 
bestaan met een jamsessie (plus In-
disch buffet uiteraard). Uit de reeks 
gasten – van Wieteke van Dort, bas-
sist Ruud Jacobs tot en met kok Paul 
Fagel die ook saxofoon blijkt te spe-
len – licht ik het trio van percussio-
nist Ignas te Wiel met als gastpianist 
Rob Agerbeek. Jazz en Indisch hebben 
wel wat samen. “Ja”, lacht Agerbeek 
als ik hem aan de lijn heb, “Oscar Pe-

terson moest en zou altijd in Tampat 
Senang eten”. Tampat had Peterson, 
Poentjak heeft Agerbeek. Maar de 
Regentenkamer óók, want Rob speelt 
daar met zijn eigen trio op zaterdag 2 
april. Nog altijd een druk baasje dus, 
terwijl ik toch echt ál in 1981 boven 
m’n allereerste interview met hem 
schreef: ‘Vijfentwintig jaar jazzpi-
ano’! Mijn krantenregels van destijds 
vermeldden de vleugel van moeder 
Agerbeek waarmee het in Indonesië 

allemaal begon. Ze was concertpia-
niste, maar na een avondje klassiek 
kwam ze met bladmuziek van Duke 
Ellington en Teddy Wilson op de 
proppen. Die ‘negermuziek’ – werd 
toen afkeurend gezegd – inspireerde 
zoon Rob. Eerst tot zijn befaamd ge-
worden boogie-woogies. Wijlen Frans 
Elsen hoorde ze later in Nederland en 
vroeg: waarom die boogies? “Omdat 
ik het fijn vind en niets anders kan”, 
zei Rob. “Fijn is het wel, maar èèèrg 
antiek”, zei Frans. “Moderne jazz kan 
jij óók spelen”. En maakte Rob Ager-
beek vervolgens wegwijs. De komende 
week is hier veel talent van buiten Den 
Haag. En het zijn niet de geringsten. 
Allereerst in theater Zwembad de 
Regentes, ook op 2 april. Daar zingt 
de Duits-Afghaanse zangkunstenares 
Simin Tander in een dubbelconcert 
met de veelzijdige trompettist Eric 

Vloeimans en pianist Florian Weber. 
Die laatste zwerft muzikaal ergens 
tussen jazz en klassiek. Dan is er het 
voorlopig laatste concert op de Beel-
den aan Zee-locatie van Prospero. 
Gasten zijn gitarist Jesse van Ruller 
met saxofonist-klarinettist Joris Roe-
lofs en Clemens van der Feen, de ‘up-
coming man’ op bas. Van die laatste 
kwam kortgeleden de cd ‘High places’ 
(Harmonia Mundi) uit. Met Toots 
Thielemans als gast. Én met Jesse. 
Jazz met veel vrijheid, mooie stuk-
ken. Waaronder een ‘Round it goes’ 
waarin Van der Feen zich liet inspire-
ren door de muziek van Joni Mitchell 
en – zegt hij zelf – ‘een schaamteloos 
saluut’ aan Jaco Pastorius brengt. Hij 
had tekst voor die compositie willen 
schrijven, maar toen ‘Toots’ er zijn 
solo in speelde, bleken alle woorden 
overbodig. De jonge saxofonist Joris 

Roelofs heeft zich in betrekkelijk 
korte tijd ontwikkeld tot een sterke, 
gretige jazzmuzikant die inmiddels 
zo’n beetje alle rietinstrumenten 
beheerst. Hij is nóg een keer in Den 
Haag te horen in Pavlov, op dinsdag 
5 april, maar dan met z’n eigen band. 
En – hoe kán ik hem bijna vergeten 
– eerder is Benjamin Herman te gast 
in Pavlov, op zondagmiddag 3 april. 
Heel bijzonder lijkt me tenslotte 
Global Village in de Regentenka-
mer op 7 april, onder welke noemer 
twee gedreven muzikanten van zeer 
verschillende komaf elkaar treffen: 
trombonist Michael Rörby en gitarist 
Olaf Tarenskeen. En met die laatste 
eindigt deze rubriek waar hij begon. 
Met een vleug Indië.

Bert Jansma

Een vleug Indië

Pianospel op hoog niveau is hier 
voornamelijk een buitenlandse aange-
legenheid. Als een orkest wil uitpak-
ken met Liszt, Brahms of Rachma-
ninov denkt niemand aan een 
Nederlandse pianist. Dat zal nog wel 
even zo blijven. De pianostudenten 
aan onze conservatoria die er uit 
springen, komen voornamelijk uit 
Oost-Europa of Latijns-Amerika. Hoe 
ging dat vroeger? Een boekje en een 
cd belichten het Nederlandse 
pianospel in de 19de en de 20ste eeuw.

Door Aad van der Ven

Het Internationaal Franz Liszt Concours 
in Utrecht is in volle gang. Deze week wer-
ken zich 22 jonge pianisten door de kwart-
finale heen. Ze komen niet alleen uit 
grootmachten als Rusland en Japan, maar 
ook uit landen als Bulgarije en Estland.
Weer is Nederland er niet bij. Terwijl een 
generatie talentvolle Nederlandse violis-
ten (maar vooral violistes) zich voor het 
concertpodium verdringt, zijn de pianis-
ten die internationaal iets in te brengen 
hebben vrijwel afwezig. De broertjes Jus-
sen doen hier weliswaar van zich spreken, 
maar dat is vooralsnog toekomstmuziek. 
Rian de Waal vierde zijn grootste triomf, 
een plaats in de finale van het Koningin 
Elisabeth Concours, al in 1983. Hannes 
Minnaar presteerde vorig jaar in Brussel 
hetzelfde, wat velen verbaasde, want hij 
trad nooit op de voorgrond. Zijn generatie-
genoot Ralph van Raat, niet van het podi-
um te slaan, houdt zich bij de 20ste-eeuw-
se en hedendaagse muziek. Ronald Brau-
tigam heeft weliswaar een grote reputatie, 
maar zijn faam in het buitenland heeft hij 
hoofdzakelijk te danken aan zijn spel op 
de fortepiano, zoals dat op talrijke cd’s is 
vastgelegd. Met componisten als Liszt en 
Rachmaninov heeft hij weinig affiniteit, 
geeft Brautigam zelf toe. Teveel noten, te 
groot van gebaar.
Waaraan ligt het dat ons land al zeker twee 
generaties lang geen pianisten van grote 
allure heeft voortgebracht? Te zwakke op-
leiding? Gebrek aan ambities? Evident is 
in elk geval een onvermogen een instru-
ment als de piano te transformeren in iets 
dat gloed, passie en exuberantie uitstraalt. 
Bourgondisch pianospel van kleurrijke 
persoonlijkheden, dat missen we hier.

Archieven
Toch heeft Nederland in het verleden een 
niet onaanzienlijk aantal markante pia-
nisten voortgebracht. Er staan er 27 in een 
boekje van de musicologe en pianiste 
Margaret Krill, beginnend met Gertrude 
van den Bergh (1793-1840) en eindigend 
met Theo Bruins (1929-1993). In ‘Neder-
landse Pianisten – Meesters uit de 19de en 
20ste eeuw’ worden ze in chronologische 
volgorde geportretteerd. Voor het feiten-

materiaal en de illustraties kon de schrijf-
ster putten uit de archieven van het Ne-
derlands Muziek Instituut in Den Haag, 
waaraan zij verbonden is. In samenhang 
met deze uitgave bracht het Nederlands 
Muziek Instituut een cd uit met histori-
sche opnamen van een aantal van deze da-
mes en heren.
Het is een kleurrijk gezelschap, dat in dit 
helder geschreven, fraai uitgegeven boek-
je en op de afzonderlijk verkrijgbare cd 
voorbijtrekt. Er zijn heel wat pianisten bij 
die docent waren aan het instituut dat te-
genwoordig Koninklijk Conservatorium 
heet: Willem Andriessen, Carl Oberstadt, 
Theo van der Pas, Gerard Hengeveld, 
Hugo van Dalen en Theo Bruins. Gertrude 
van den Bergh – zij overleed al op 47-jari-
ge leeftijd – had op een andere manier een 
band met Den Haag. Zij woonde met haar 
moeder in de Wagenstraat, waar zij vaak 
leerlingen ontving. Er is weinig over haar 
bekend, maar zij bezat in elk geval in de 
eerste helft van de 19de eeuw een interna-
tionale reputatie. Beroemdheden als 
Mendelssohn en Spohr kwamen bij haar 

op bezoek wanneer zij in Nederland wa-
ren.
De piano is bij uitstek het ambachtelijk in-
strument van componisten. Onder dege-
nen die pianist en componist waren tref-
fen we onder anderen Henriëtte Bos-
mans, Hans Henkemans en Géza Frid aan. 
Ook Julius Röntgen was naast zijn vaar-
digheid aan het klavier een zeer produc-
tief en zeer prominent toondichter in de 
Duitse romantische stijl. En dan Dirk 
Schäfer (1873-1931). De eminente musi-
coloog Eduard Reeser noemde hem ‘de 
grootste pianist die ons land heeft voort-
gebracht’. Maar ondanks zijn succesvolle 
carrière op het podium, voelde hij zich 
miskend doordat hij zich bovenal compo-
nist voelde. Wie zijn omvangrijke, gloed-
volle Pianokwintet opus 5 beluistert, zal 
daarvoor begrip kunnen opbrengen. Wat 
niet wegneemt dat zijn Chopin-spel op de 
cd werkelijk meesterlijk is.

Russisch
Het klavier blijkt ook meer dan andere 
muziekinstrumenten uit te nodigen tot 

een verdieping in de muziek, die in veel 
gevallen tot musicologische verkennin-
gen leidt. Veel van de dames en heren die 
hier geportretteerd worden waren meer 
dan alleen pianisten. Zo was Jaap Spaan-
derman ook dirigent en een gerespec-
teerd docent orkestdirectie. Een kleur-
rijke figuur was Hugo van Dalen, die veel 
onbekende Russische muziek introdu-
ceerde (hij speelde ook als een Rus, vond 
Rachmaninov). Fania Chapiro verdiepte 
zich in historische klavierinstrumen-
ten, George van Renesse (op de cd ouder-
wets romantisch in de weer met Dvořák 
en Chopin) werd muziekregisseur bij de 
radio en Hans Henkemans had een prak-
tijk als psychiater.
Ook Dirk Schäfer was bij uitstek een in-
tellectueel musicus. In de eindfase van 
zijn carrière presteerde hij het een ‘histo-
rische cyclus’ van elf recitals te geven, 
met een repertoire dat reikte van de En-
gelse Renaissance-meester William 
Byrd tot Arnold Schönberg. Margaret 
Krill beschrijft dat Schäfer het met de 
voorbereiding heel moeilijk had, maar 

niet wilde opgeven, ‘al zou ik bij de peda-
len neervallen’.
Dat laatste was niets voor Theo van der 
Pas. Op 54-jarige leeftijd besloot hij zijn 
carrière af te sluiten. Tegelijk vond hij 
het tijd om het Koninklijk Conservatori-
um, waar hij vele jaren, gehuld in wol-
ken van sigarenlucht en pijptabak, had 
lesgegeven vaarwel te zeggen. Hij wilde 
meer tijd hebben voor schaken, bridgen, 
tennissen en bowlen. Hij stond in hoog 
aanzien, speelde met de violist Nathan 
Milstein en de cellist Gregor Piatigorski 
en kreeg uitnodigingen uit de Verenigde 
Staten. Maar naar roem streefde hij niet. 
Een nuchtere Nederlander. Wel, zo blijkt 
uit zijn Bach- en Chopin-spel op de cd en 
vooral een Nocturne van Fauré op You-
Tube, een pianist met allure, fantasie en 
sensitiviteit.

Margaret Krill: ‘Nederlandse Pianisten – 
Meesters uit de 19de en 20ste eeuw’. Bekking 
& Blitz uitgevers. cD van het Nederlands 
Muziek Instituut afzonderlijk verkrijgbaar.

Boek en cd belichten vroegere helden van het klavier

Waar blijven de echte pianovirtuozen?

De pianist Theo van der Pas aan het schaakbord. >Foto: Collectie Nederlands Muziek Instituut
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Door Egbert van Faassen

Stroom wijdt een tweede tentoonstel-
ling aan het opwaarderen of het herge-
bruik van gewone voorwerpen. Deze 
expositie is een vervolg op ‘Up to you’, 
besproken in Den Haag Centraal van 
26 februari 2010. De bovenzaal wordt 
gedomineerd door een zich naar alle 
kanten uitbreidende verzameling van 
Reto Pulfer en een model van een uit 
driehoeken opgebouwde geodetische 
koepel zoals uitgevonden door Buck-
minster Fuller.
De Zwitserse kunstenaar Reto Pulfer 
(1981) noemt zijn bijdrage ZR Blech-
stubladen, een soort tent die vanaf het 
plafond omhoog gehouden wordt door 
linten overladen met een bonte verza-
meling spulletjes, met blik betimmer-
de blokken en een keramisch sculp-
tuurtje. De toevoeging ZR geeft aan 
dat de gekleurde lappen met ritsslui-
tingen aan elkaar bevestigd zijn. Op de 
doos waarin het ‘Schrottwerk’ (rom-
mel-werk) wordt getoond en waarin 
zijn bijdrage ook werd opgestuurd, 
staat vermeld dat het een ‘Zustand’ is. 
Dat wil in Pulfers idioom zeggen dat 
het om een object in een tentoonstel-
ling gaat en niet om bijvoorbeeld een 
performance. Pulfers werken ont-
staan vanuit reeksen voorschriften 
die hij zelf opgesteld heeft. De geest 
van Fluxus waait door dit werk. Fluxus 
is een beweging in de kunst, die vanaf 
ongeveer 1960 opgang maakte en die 
zich nog steeds in allerhande vormen 
manifesteert. Kunstenaars die hier-
mee worden geassocieerd, wantrou-
wen het kunstobject en omarmen de 
dagelijkse werkelijkheid. Fluxus-wer-
ken presenteren zich vaak als een 
soort spel met eigen regels.
De Amerikaanse uitvinder Richard 
Buckminster Fuller (1885-1983) wijd-
de zich aan technische oplossingen 
voor een betere wereld. Zijn geodeti-
sche koepel, een lichte en sterke con-
structie die voor vele doeleinden kon 
worden ingezet, is gemeengoed gewor-
den. Van zijn Dymaxion car werden 
niet meer dan drie prototypes gemaakt. 
Het zwaartepunt van de aerodynami-
sche auto ligt helemaal vooraan en hij 
werd bestuurd via het ene achterwiel, 
zodat de neus als draaipunt fungeerde. 
In de tentoonstelling is een filmpje te 
zien waarin een industrieel gemaakte 

auto rondjes draait rond Fullers Dy-
maxion-prototype. Het verschil tussen 
de draaicirkel van de ene en de andere 
auto is lachwekkend groot. Buckmin-
ster Follers ontwerp wint op alle fron-
ten. Maar of hij in termen van duur-
zaamheid over het benzinegebruik van 
de motor heeft nagedacht? Dat vraag-
stuk was toen nog niet aan de orde. 
Buckminster Fuller had ook het verba-
le talent van een profeet, zoals uit ver-
schillende in de zalen geprojecteerde 
filmpjes blijkt.

Haakpatronen
De tentoonstelling geeft ook relatief 
veel aandacht aan de tijdens de voor-
bereidingen overleden kunstenaar 
Krijn Giezen (1939-2011) Hij was meer 
geboeid door handige oplossingen 

voor praktische problemen dan door 
hoge kunst. Hem vielen dingen op die 
anderen over het hoofd zagen. Zo do-
cumenteerde hij slijtage aan gebou-
wen omdat hij daar de schoonheid van 
zag. Hem viel op dat aan geïmprovi-
seerde probleemoplossingen vaak het 
beroep van de reparateur te herken-
nen was en hij documenteerde deze 
aanwijzingen. Gedurende de jaren 90 
onderzocht hij op verzoek van Stroom 
de loop van de deels onzichtbare Haag-
se Beek, die van Kijkduin naar de Hof-
vijver stroomt. Hij nodigde andere 
kunstenaars uit bepaalde plekken te 
markeren. Zo kwam de plaquette van 
Ian Hamilton Finlay ‘Et in Arcadia ego’ 
op de plek waar de beek in de vijver 
uitmondt. Net als Giezen is de Franse 
kunstenaar Joshué Rauscher (1963) 

gespitst op ontwerpen waar je ze niet 
verwacht. Ik beschouw de tentoon-
stelling als een reconstructie van een 
tegelvloer met enkele onverwachte 
diagonalen. Op de leestafel een foto-
documentatie van wat ik denk dat het 
antimakassars zijn, met zorg gemaak-
te stukjes textiel die de bekleding van 
een stoelleuning beschermen: inven-
tieve haakpatronen. De Belgische ar-
chitect en beeldend kunstenaar Reneé 
Heyvaert (1929-1984) zette zo te zien 
het alledaagse in voor een heel eigen 
vormonderzoek. Heel boeiend; omdat 
deze kunstenaar bij ons vrijwel onbe-
kend is had ik graag iets meer van hem 
gezien. Maar met ook nog een volgens 
eigen spelregels gemaakte krant van 
Mark Manders (1968) en grafisch 
vormgever Roger Willems is de ten-

toonstelling al overvol. Al associërend 
geven de inrichters meer stof tot den-
ken dan kijkgenot. Dat is ook de rol 
van Stroom. Aan het slot van de ten-
toonstelling zal de Haagse vestiging 
van de ‘Time Bank’ worden geïntrodu-
ceerd. Dat is een alternatief econo-
misch model, waarbij vaardigheden 
en tijd kunnen worden uitgeruild te-
gen producten uit een time-shop, 
waarvan een filiaal wordt gevestigd 
aan de Hogewal.

there, I fixed it. tegendraadse oplossingen 
voor urgente problemen. Stroom, Hogewal 
1-9. Woensdag tot en met zondag 12-17 uur; 
tot en met 15 mei. www.stroom.nl; de titel-
gevende site: www.thereifixedit.com; over 
de time Bank: www.e-flux.com/timebank. 
Bij de tentoonstelling een gratis gidsje.

Door Sjoerd van Faassen

De in Djokjakarta geboren Noto Soeroto, 
over wiens jeugd weinig bekend is, arri-
veerde in 1906 in Nederland om in Leiden 
rechten te gaan studeren. Eind februari 
1908 verhuisde hij naar Den Haag. Aan-
vankelijk woonde hij in de Columbus-
straat 81, in hetzelfde jaar verkaste hij 
naar de Daguerrestraat. Of hij toen kennis 
heeft gemaakt met zijn dichtende genera-
tiegenoten Jan Greshoff, die in de Bilder-
dijkstraat woonde, of diens vriend P.N. 
van Eyck, die in de Columbusstraat op 223 
huisde, vertelt het verhaal niet. Noto Soe-
roto’s poëzie komt allemaal tot stand in 
zijn Haagse periode. Aan het begin van de 
Tweede Wereldoorlog zou Greshoff veel 
omgaan met Noto Soeroto. In zijn autobi-
ografie ‘Afscheid van Europa’ schreef 
Greshoff: ‘Hij was een der edelste voor-
beelden van een helaas verdwijnend 
mensensoort: de oosterling, zich van zijn 
wezen bewust, maar daarbij geheel door-
drongen van de Europese geest’. Noto Soe-
roto’s poëzie kenschetste hij echter na de 
oorlog als behorend tot de ‘gelukkig vrij-
wel overleefde kanselgalm’.
Zijn studie combineerde Noto Soeroto al 
snel met journalistieke bijdragen over In-

dische aangelegenheden aan de ‘Nieuwe 
Rotterdamsche Courant’ en andere perio-
dieken. Zijn journalistieke debuut was 
een artikel over ‘De defensie van Java met 
behulp van de Javanen’ in juni 1909 in de 
NRC.
Veel zitvlees had Noto Soeroto niet, want 
in november 1910 verhuisde hij al weer 
van de Daguerrestraat naar de Teyler-

straat, een aantal maanden later naar de 
Weimarstraat, nog weer later naar de Van 
Merlenstraat.
Noto Soeroto’s leven wordt door zijn bio-
graaf René Karels op de voet gevolgd: af-
wijzing van een door zijn vader gearran-
geerd huwelijk met een nichtje, een bui-
tenechtelijk dochtertje in 1916 bij Reiniera 
Roghair dat op drie-jarige leeftijd komt te 
overlijden, een huwelijk in 1918 met Jo 
Meijer, die hem eveneens een dochtertje 
schenkt en van wie Noto Soeroto beweer-
de dat zij al voor hun huwelijk ‘tot in haar 
ziel een Javaansche was geworden’. Het 
dochtertje van Jo en Noto Soeroto zou la-
ter trouwen met de Haagse boekhande-
laar N. Douwes, die vanaf 1938 aan het 
Lange Voorhout boekhandel Synthese 
dreef.
Het gezin woonde op het Valkenbosplein, 
later volgen nog tal van adressen in Den 
Haag. Regelmatige inkomsten zijn er niet 
en Noto Soeroto heeft bovendien zijn 
rechtenstudie nog niet af. Zijn vader viel 
het in toenemende mate zwaar zijn kin-
deren financieel te ondersteunen. Aan 
Noto Soeroto schreef hij eind 1914: ‘Ik zou 
voorloopig maar uitscheiden met al die 
schrijverij van brochures en stukken in de 
couranten en al de gedichten; ik zou liever 

de tijd besteden aan studies. Maak nu van 
de gelegenheid gebruik nu ik nog werken 
kan, want is ’t te laat, dan loopt je carrière 
mis en dan wat moet er van jelui worden?’ 
Omdat de financiële situatie van Noto 
Soeroto en zijn vrouw bedroevend is, 
dreef Jo een agentuur van de befaamde 
Eindhovense linnenfabrikant E.J.F. van 
Dissel. In 1920 begon Noto Soeroto met 
een Leidse vriend Boekhandel en Uitge-
versmaatschappij Hadi-Poestaka (Schone 
Geschriften), dat onder meer vanaf mei 
1923 het tijdschrift ‘Oedaya. Geïllustreerd 
Maandblad voor Indonesië’ uitgeeft.

Bernhard
Ondanks de toenemende bekendheid die 
Noto Soeroto kreeg als spreker en scribent 
over Indische kwesties, werd zijn uitgeve-
rij geen succes. In 1932 ging hij terug naar 
Java. Hij liet zijn gezin achter. Hij zou zijn 
gezin nog slechts eenmaal zien, toen hij in 
1937 in het gevolg van de vorst van Solo 
het huwelijk van prinses Juliana en Bern-
hard meemaakte. In Indië bemoeide Noto 
Soeroto zich intensief met de politiek en 
probeerde zijn corporatistische (door hem 
aristo-democratisch genoemde) ideeën in 
de praktijk te brengen. Hij vond het on-
wenselijk Nederland en Nederlands-In-

dië te scheiden en wilde dat het land zich 
ontwikkelde met behulp van westerse 
staatkundige en economische kennis. 
Noch door de nationalisten, noch door de 
aanhangers van het kolonialisme werd hij 
echter vertrouwd.
Karels’ beschrijving van Noto Soeroto’s le-
ven en ideeën is zeer gedetailleerd maar 
gortdroog. Het boek is deels chronolo-
gisch, deels thematisch opgebouwd, met 
uitgebreide stukken over het culturele le-
ven in Den Haag, Noto Soeroto’s vriend-
schap met de Haagse journalist en roman-
schrijver Ben van Eysselsteijn, het literai-
re werk van Noto Soeroto, maar toch 
vooral over zijn soms moeilijk te door-
gronden ideeën over Nederlands-Indië. 
Verder wordt een forse bijlage gewijd aan 
Johan Fabricius’ roman ‘Schimmenspel’ 
(1958) waarvoor Noto Soeroto’s leven 
model zou hebben gestaan. Wie de moei-
te neemt zich door Karels’ boek heen te 
worstelen, zal veel wijzer zijn geworden 
over een partje van Nederlands koloniaal 
verleden.

rené Karels, ‘Mijn aardse leven vol moeite en 
strijd. raden Mas Noto Soeroto: Javaan, dich-
ter, politicus,1888-1951’. KItlV uitgeverij, leiden, 
ISBN 978 90 6718 357 4, 440 pag., € 27,50

Een Javaanse prins in de Van Merlenstraat

Noto Soeroto > Archieffoto

‘There, I fixed it’, over spel en nut

Reto Pulfer, ZR Blechschubladen, 2009-2011. > Foto: Rob Kollaard, courtesy Stroom Den Haag
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Duindigt staat weer aan de voor-
avond van een nieuw seizoen. De 
stokoude dame is inmiddels 105 jaar 
oud en tot haar grote teleurstelling 
is haar lang beloofde facelift er nooit 
gekomen. Plannen waren er zat, 
maar het geld ontbrak, of partijen 
rolden weer eens over elkaar heen. 

Door André Buurman

Ondanks goedwillende en hard werken-
de vrijwilligers, met een warm kloppend 
hart voor Duindigt, slaagt men er maar 
niet in om zonder financiële middelen 
het oudste hippodroom van Nederland 
draaiende te houden. Met een stalterrein 
dat op instorten staat, lekkende daken, 
almaar teruglopende bezoekersaantal-
len, enzovoort, enzovoort. 
De nood is dus hoog, alleen de redding is 
nog lang niet nabij. Ook het bestuur van 
de stichting Nederlandse Draf- en Ren-
sport (NDR) ligt zwaar onder vuur. Is er 
nog wel toekomst voor Duindigt en de 
draf- en rensport in Nederland? Deze en 
nog een aantal prangende vragen en stel-
lingen legden we voor aan de hoofdre-
dacteur van het lijfblad Draf- en Ren-
sport (D&R), Douwe Frerichs. De gebo-
ren Hagenaar is weliswaar verknocht 
aan Duindigt, maar maakt van zijn hart 
geen moordkuil. “We hebben met z’n al-
len de boot gemist”.

Duindigt, vergane glorie!
“Dat is helaas waar. De baan is in geen en-
kel opzicht met zijn tijd meegegaan. In 
de jaren tachtig heeft er een foeilelijke 
verbouwing plaatsgevonden. Daarna is 
er nooit meer wat gebeurd. Zelfs in de tij-
den dat er forse winsten werden ge-
maakt, is niet geïnvesteerd in de baan. 
Anno nu is de boel vergeeld, lekkende da-
ken, verrotte kozijnen en staat het stal-
terrein op instorten. Daarentegen is 
Duindigt nog altijd een indrukwekken-
de locatie met haar eeuwenoude eiken, 
fraaie paddock en een prachtige ren-
baan”.

Meer dan alleen achterstallig onderhoud!
“Al twintig jaar wordt gesproken over 
een opknapbeurt of zelfs verkoop en ver-
trek van de huidige locatie. Maar plan-
nen bleven plannen. Als gevolg van be-
richten in de media denken veel mensen 
in Den Haag dat Duindigt allang niet 
meer bestaat. Eén blik op Google Earth 
leert dat bijna alle wereldsteden een ren-
baan hebben. Den Haag en met name 
Wassenaar zouden wat trotser mogen 
zijn op hun 105 jaar oude renbaan. Voor-
al de gemeente Wassenaar heeft het vol-
komen laten afweten als het gaat om 
ontwikkelingsplannen voor Duindigt, 
maar dat ligt ten dele ook aan het jaren-
lange mismanagement binnen de sec-
tor’’.

Het blijft dus maar ‘rommelen’ in draf- en 
rensportland!
“Dat houdt nooit op. Hoofdoorzaak is dat 
men niet begrijpt dat management een 
vak is. De sport wordt nu gerund door 
mensen uit eigen kring. Ze doen het be-
langeloos, maar hebben de tijd en het ge-
duld niet om een zeer complex bedrijf als 
de NDR te besturen. De sport was tien 
jaar geleden nagenoeg failliet. Het minis-
terie weigerde een lening te geven. Toen 
heeft een tiental kapitaalkrachtige eige-
naren de benodigde 8 miljoen gulden bij-
eengebracht en een faillissement afge-
wend. Tegen alle afspraken in is deze le-
ning nooit afgelost. De rentelasten 
drukken onevenredig zwaar op de be-
groting. Deze lening met als onderpand 
Duindigt werkt zeer verlammend voor 
de sector. Het is de reden dat geluiden op-
gaan om Duindigt te verkopen en elders 

het geluk te beproeven, maar voor ver-
koop is wel steun van de gemeente nood-
zakelijk’’.

Is Duindigt opknappen nog wel een op-
tie?
“Volker Wessel wordt als een mogelijke 
investeerder genoemd, maar voor mij 
geldt ‘eerst zien, dan geloven’. Zeker na 
het OVG-debacle. Deze investerings-
maatschappij had tot voor drie jaar groot-
se plannen met Duindigt, maar de leden-
raad van de NDR heeft zijn hakken in het 
zand gezet. Je hoort mij niet zeggen dat 
in het OVG-plan geen hiaten zaten, maar 
de sport en met name Duindigt zou met 
de verkoop van een aantal hectare grond 
van zijn schuld af zijn. Er zijn investeer-
ders die Duindigt voor een prikkie wil-
len kopen. Je moet er voor waken dat je 
een historische en unieke locatie voor 
een appel en een ei verkoopt en per saldo 
nog met een miljoenenschuld blijft zit-
ten’’.

Duindigt inruilen voor de Haarlemmer-
meer?
“Die stemmen gaan al een aantal jaren 
op. Alleen is er niks concreet. Veel van die 
geruchten zijn gebaseerd op sentiment 
en dat is slecht voor de sport. Als het goed 
is voor de sport, dan zeg ik, boeltje inpak-
ken en als het kan morgen nog naar een 
andere locatie, wel in de buurt van Den 
Haag. Het zou ook mij aan mijn hart gaan 
als Duindigt verdwijnt, maar wat moet, 
dat moet. Engeland is rijk aan tradities, 
maar Wembley is destijds ook opgeof-
ferd en Royal Ascot is platgewalst omdat 
het niet meer van deze tijd was’’.

De NDR wordt sinds jaar en dag geleid 
door ...
“…. goedwillende amateurs, die met alle 
respect niet in staat zijn een bedrijfstak 
als de draf- en rensport naar een hoger 
plan te tillen. Mede ook omdat de finan-
ciële middelen ontbreken. Maar ook alle 
dikbetaalde interim-managers, die aan 
het roer hebben gestaan, hebben er een 
gigantische puinhoop van gemaakt’’.

Is er nog wel toekomst voor de draf- en 
rensport in Nederland!
“Om te overleven moet je aansluiten bij 

de totalisator in Frankrijk. Sport en spel 
onder één dak. Ook zou je moeten af-
stappen van de kansspelbelasting om 
het wedden te stimuleren. Win je met je 
weddenschap toevallig een keertje een 
bedrag van boven de 450 euro, dan mag 
je ter plekke 29 procent daarvan aan 
kansspelbelasting aan de staat afdragen. 
Met dank aan ene Johan Cruyff, die zijn 
trapveldjes uit de verhoging van de kans-
spelbelasting bekostigt’’.

Hoe serieus wordt de sport door de poli-
tiek nog genomen?
‘’Niet’’.

Hoe gezond is de sport?
“Het niveau van de sport is onafgebro-
ken goed. Bekwame trainers, die met 
hun paarden ook ver buiten de grenzen 
successen behalen. Ook de fokkerij is van 
hoog niveau. De Nederlands gefokte dra-
ver is gewild in het buitenland. Maar in 
eigen land staan we er slecht voor. Er zijn 
te weinig fokkers en eigenaren en het ba-
sis prijzengeld van circa 900 euro per 
koers is veel te laag. In Friesland heeft 
een groep liefhebbers voor een opleving 
gezorgd met de aankoop en doorstart 
van Drafbaan Wolvega. Die baan is schit-
terend verbouwd en straalt weer ver-
trouwen uit. Daarnaast is er een over-
eenkomst gesloten met de machtige 
Franse federatie voor het aanbieden van 
Nederlandse koersen aan Franse wed-
ders. Dat was begin dit jaar een geweldig 

succes met op zes koersen zo’n 3 miljoen 
euro omzet. De organisatie pakt daar 3 
procent van en die winst is bestemd voor 
prijzengeld. Dat zijn mooie initiatieven. 
Op Duindigt zou men er alles aan moe-
ten doen om dergelijke koersen ook bin-
nen te halen. Maar tot dusver gebeurt er 
niets. Geld, of beter, géén geld, is altijd 
weer het motto om vooral niets te probe-
ren’’.

De oplossing.
“Die is er één, twee drie niet. Eigenlijk 
kun je stellen dat we met z’n allen de 
boot hebben gemist. Wat Duindigt be-
treft, als baanmanagement zal je met de 
weinig middelen die je hebt, creatief 
moeten omgaan. Zoek bijvoorbeeld aan-
sluiting met Sportstad Den Haag, laat 
zien dat je bestaat en dat je een prima 
product in de aanbieding hebt. Duindigt 
is 26 hectare groot. Wat moet je er mee. 
Probeer een stuk grond te verkopen. 
Maak keuzes. Vertrek, of blijf zitten en 
ga op een kleinere locatie door. Maar doe 
iets. En wat de gehele draf- en rensport 
betreft, maak intern schoon schip, snoer 
alle belangengroepen de mond en stel 
een manager van kaliber uit het bedrijfs-
leven aan. Eentje die van wanten weet 
en met straffe hand regeert. Ad Scheep-
bouwer bijvoorbeeld. Die heeft destijds 
KPN uit het slop gehaald. Of Dick Berlijn, 
ooit de hoogste baas van het leger. Alles 
onder het motto, niet lullen, maar poet-
sen! De vraag alleen is, of ze willen’’.

Europa in 
dankzij Ajax?

Chris

De discussies over de affaire Immers 
duren voort. Niet iedereen ziet het 
verschil tussen Joden enerzijds en 
Boeren, Tukkers en Kakkerlakken 
anderzijds. Niet iedereen snapt ook 
dat de werknemer van ADO Den 
Haag niet alleen zichzelf schade 
heeft berokkend. Maar ook zijn col-
lega’s, werkgever, de competitie, de 
KNVB en de totale voetbalsport. Hij 
komt er trouwens goed mee weg: 
vier wedstrijden schorsing. Die krijg 
je ook als je een rode kaart ontvangt 
nadat je een tegenstander hebt ge-
slagen.
En John van den Brom? Goede trai-
ner, prima coach. Maar als mens 
een kans voor open doel gemist. Hij 
had geschiedenis kunnen schrijven 
door op het ‘moment suprême’ in te 
grijpen. Als leidinggevende had hij 
de dolle horde tot zwijgen moeten 
brengen. “Dat doen wij hier niet, 
mannen!”, had hij moeten roepen, 
“dit is ADO-onwaardig, ik wil dat 
jullie nú stoppen, ik wil ook dat 
jullie dat nóóit meer roepen op de 
tribunes!”. Maar helaas, in plaats 
daarvan kreeg de stad Den Haag via 
een geheel ander filmpje wereldwij-
de aandacht.
De muis kan nog een bijzonder 
staartje krijgen. ADO Den Haag wil 
niet meer te lang stilstaan bij de 
onverkwikkelijkheden en is alweer 
overgegaan tot de orde van de dag. 
En die orde is: Europees voetbal 
halen.
Het kan, maar het wordt nog uiterst 
precair. ADO speelt nog uit tegen 
FC Utrecht (nul punten), AZ (nul) 
en Heracles (nul). En thuis tegen Vi-
tesse (drie punten), FC Twente (nul) 
en FC Groningen (één). Totaal pakt 
ADO dus nog maar vier punten.
Dan begint het grote rekenen. Op 
dit moment zijn de twee Champi-
ons Leagueplaatsen – de kampioen 
rechtstreeks en de nummer twee 
naar de voorronde – weggelegd voor 
PSV en FC Twente. De nummers 
drie en vier, Ajax en AZ, plaatsen 
zich voor de Europa League. De 
nummers vijf tot en met acht spelen 
om de resterende derde kwalificatie-
plaats voor deze voormalige UEFA 
Cup.
Het zou zomaar kunnen dat ADO 
negende wordt en dan is het hele 
seizoen voor niks geweest. Maar 
dan komt er onverwachte hulp uit 
Amsterdam. Als Ajax namelijk de 
KNVB-beker wint – 8 mei finale 
tegen FC Twente – dan plaatst het 
zich voor de Europa League, met de 
nummers vier en vijf uit de eind-
klassering. De nummer negen mag 
dan aan de play-offs meedoen. We 
weten op 15 mei of ADO Den Haag 
het heeft gehaald. Als nummer acht, 
of hoger, op eigen kracht. Of alsnog 
als nummer negen, dankzij Ajax. 
Dat wordt dan ’s avonds ongetwij-
feld weer een gezellig feestje in het 
supportershome.

Chris Willemsen

IngezonDen meDeDelIng

Hoofdredacteur D&R Douwe Frerichs:

‘Draf- en rensport wordt geleid 
door goedwillende amateurs’

Douwe Frerichs, voor de verandering eens achter een draver, in de paddock op Duindigt. >Foto: Creative Images+6+
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De onrust bij Klein zwitserland over 
de slechte resultaten van de dames 
leidde vorige week tot het ontslag 
van coach Bas Bogaard. enkele 
dagen later won Kz prompt de 
eerste wedstrijd van het seizoen, al 
ging het kort daarop weer ten onder 
tegen Amsterdam. of het shockef-
fect voldoende is om ook in de 
komende cruciale duels een goed 
resultaat te halen, zal de komende 
tijd blijken.

Door Eppo Ford

Bestuurslid tophockey Maarten van 
Grimbergen licht het ontslag toe: “We 
hadden het idee dat Bogaard de groep 
niet aan de gang kreeg, gezien de stand. 
Het gaat niet om de persoon Bogaard. Het 
ging erom dat we iets moesten doen”.
Twee dagen na het ontslag versloeg Klein 
Zwitserland concurrent Rotterdam met 
2-0. “Je weet niet of het te maken heeft 
met het ontslag; ik denk dat het ook door 
de tegenstander komt”, nuanceert Grim-
bergen het mogelijke shockeffect. Enke-
le dagen later bleek Amsterdam een ma-
tje te groot.
De stand op de ranglijst verrast Van Grim-
bergen dit seizoen, ondanks dat, met on-
der andere Naomi van As, veel ervaring de 
hockeyclub aan het begin van het seizoen 
verliet. “Als je ziet wat voor team er staat, 
dan denk en hoop je dat ze iets hoger op 
de ranglijst zouden staan. Als je kijkt naar 
de uitslagen, dan zijn ze ook niet vaak 
weggespeeld, buiten de wedstrijden te-
gen SCHC (0-7 en 8-2 verlies -red.)”.
Aanvoerster Eveline de Haan vindt het 
te voorbarig om te zeggen dat het ont-
slag de ploeg weer aan het hockeyen 
heeft gekregen. “Het is moeilijk te bepa-
len of de overwinning tegen Rotterdam 
komt door het shockeffect. Ook met Bo-
gaard wisten wij dat de wedstrijd be-
langrijk was”. De Haan, over het ontslag: 
“Het bestuur vond het nodig om iets te 
doen. Zij hebben besloten dat Bogaard 
moest vertrekken. Je kan moeilijk een 

heel team op straat zetten”.
Het ontslag had ze niet zien aankomen. 
“Het was wel duidelijk dat er iets moest 
gebeuren. We komen steeds in een latere 
fase van de competitie. Het is spijtig dat 
Bogaard het seizoen niet met ons kan af-
maken. Hij heeft heel veel energie in het 
team gestopt”.

Behoeden
Assistent-coach Eric van der Pol neemt 
de honneurs waar tot het einde van het 
seizoen. Van der Pol ziet kansen om KZ 
te behoeden voor directe degradatie. 
“We hebben nog steeds mogelijkheden 

om aan te sluiten bij HGC, bij Rotter-
dam, bij Kampong”, vertelde hij aan 
hockey.nl na het verlies tegen Amster-
dam, afgelopen zondag. “Het geloof is 
heel erg groot. We weten dat we van de 
teams die dicht in onze buurt staan, 
kunnen winnen”.
De Haan bevestigt dat het team het nog 
niet heeft opgegeven. “Je proeft het in 
het team. Zeker na de overwinning te-
gen Rotterdam. Anders zou Van der Pol 
het niet zeggen”.
KZ heeft drie punten achterstand op 
HGC dat één na laatste staat. Kort daar-
boven staan Rotterdam en Kampong. 

Aanstaande zondag wacht de uitwed-
strijd  tegen Kampong, twee weken later 
ontvangt KZ buurman HGC. De Haan: 
“De wedstrijd tegen Kampong is essenti-
eel. Net als tegen Rotterdam is het een 
ploeg waar we punten van kunnen pak-
ken. Al is dat niet vanzelfsprekend. Voor 
ieder punt moeten we misschien nog 
wel harder werken dan de andere ploe-
gen”. Verder vooruit kijken wil ze nog 
niet, ook niet over haar eigen toekomst, 
mocht Klein Zwitserland ten onder gaan 
in de degradatiestrijd. “We moeten het 
wedstrijd voor wedstrijd bekijken. Niet 
met ‘wat, als, dan’: dat heeft geen zin”.

Tip 5
ook komende week staan er 
interessante sportevenementen  
op de agenda. Den Haag Centraal 
maakte voor u een kleine selectie. 
Wat valt er allemaal te doen, zien  
en beleven?

Hellas – Bevo > De handbaldames 
van Hellas, nog steeds in de race voor 
de landstitel, spelen tegen hekkenslui-
ter Bevo. Na afloop worden de Hellenen 
gehuldigd voor hun titel in de eerste divi-
sie. Zaterdag 2 april, 19.00 uur, Hellas-
hal, Laan van Poot.

HZZIAN – MNC Dordrecht > De 
waterpoloërs van Hoofdklasser HZ Zian 
hebben zaterdag in de voorlaatste com-
petitiewedstrijd een laatste kans op een 
wat gunstiger uitgangspositie bij de play-
out. De als elfde geklasseerde Hagenaars 
ontvangen MNC Dordrecht, de num-
mer acht op de ranglijst. Zaterdag 2 april 
20.45 uur, Zuiderparkbad. Mr. P. Droog-
leever Fortuynweg.
 
HDM – Laren > Meer dan een mid-
denmootpositie zit er voor de hockey-
dames van HDM in de Hoofdklasse niet 
in. Laren, dat zo goed als zeker is van een 
playoffplaats, komt op bezoek. Zondag 3 
april 12.45 uur, Theo Mann Bouwmees-
terlaan.

VUC – GDA > Weer een aanspreken-
de voetbalderby in de Eerste Divisie B. 
Tegenstander GDA lijkt met een zesde 
plaats een stabiele middenmoter. Zondag 
3 april, 14.00 uur, Het Kleine Loo.

HVV – Neptunus > In dezelfde klasse 
moet HVV ook nog flink aan de bak om 
het Eersteklasseschap te behouden. Het 
ontvangt zondag de Rotterdamse titel-
kandidaat Neptunus. Zondag 3 april, 
14.00 uur, sportpark De Diepput, Hogen-
houcklaan.

Ruim een week nadat de astronomi-
sche lente is begonnen, om precies te 
zijn op 1 april, start het jeu de boules 
seizoen. mannen en vrouwen gaan 
dan gewapend met stalen ballen naar 
diverse veldjes om er hun kundigheid 
met elkaar te meten. ook in Den 
Haag, waar deze sport volop wordt 
beoefend, wordt het prachtige 
voorjaarsweer met enthousiasme 
begroet. Dus moest er maar eens 
worden uitgezocht wat het jeu de 
boules tot zo’n leuk tijdverdrijf maakt.

Door Hans Willink

Er zijn talloze jeu de boules-verenigingen 
in onze stad, grote en kleine, officieel bij 
de bond aangesloten of gewoon voor de 
lol. Een relatief kleine vereniging waarbij 
puur voor het plezier wordt gespeeld, is de 
Scheveningse Jeu de Boule Vereniging 
Boule Bij But, kortweg B-3. Hun velden 
liggen pal naast zwembad De Blinkerd, 
aan de kant van de Haringkade. Maar de 
vereniging is ook gezegend met een ze-
vental binnenbanen. Achter de tribune in 
de sporthal is een kunstgrasveld aange-
legd, waarop in de wintermaanden kan 
worden doorgespeeld. Het zachte weer 
heeft er echter voor gezorgd dat men al op 
1 maart naar buiten ging. 
De gemiddelde leeftijd van de spelers die 
deze woensdag naar B-3 zijn gekomen ligt 

ook niet laag, maar het plezier is er zicht-
baar niet minder om. “Het is een prima 
manier om in beweging te blijven”, legt 
voorzitter Luiten uit. “Je loopt tijdens een 
wedstrijd toch heel wat af en ook het op-
rapen van je boules is een gymnastische 
oefening”. 
Wie minder gymnastisch aangelegd is, 
maakt gebruik van een magneet aan een 
touwtje om de boules weer in bezit te krij-
gen; keurig binnen de regels. Die zijn trou-
wens niet zo ingewikkeld wordt uitvoerig 
uitgelegd door Ben Baardolf, bestuurslid 
algemene zaken en PR. “Na de toss wordt 
een cirkel getrokken aan het begin van de 
baan. Van daaruit wordt een klein balletje 
– de but of cochonnet genaamd – gewor-
pen over een afstand van zes tot tien me-
ter. Daarna is het zaak om je boules zo 
dicht mogelijk bij de but te werpen. Dege-
ne die het dichtste bij gooit wint de ronde, 
maar mag alle boules van hem en zijn 
teamgenoten, die dichterbij liggen dan de 
dichtstbijzijnde boule van de tegenpartij, 
als punten tellen. Degene die als eerste 
dertien punten heeft, wint de wedstrijd”.

Partner
Bij B-3 koppelt het lot je aan partner en 
tegenstanders. “Alleen tijdens de jaarlijk-
se strijd om de Blinkerdbokaal mag je 
met een zelf gekozen partner spelen”, 
weet Luiten. “Dat maakt het zo’n leuke 
sport. Je weet nooit aan wie je wordt ge-

koppeld en daardoor komen beginners 
samen met ervaren spelers. Puur in een 
gemoedelijke sfeer”. Ondanks het onge-
dwongen karakter, wordt ook bij B-3 ge-
meten om te zien wiens boule het dicht-
ste bij de but ligt. Baardolf: “Je speelt alle-
maal om te winnen, maar verliest nooit 
de gezelligheid uit het oog”. Dat blijkt als 
iedereen na de eerste wedstrijd de kanti-
ne van het zwembad ingaat voor een 
kopje koffie. Het is meteen een prettig 
gekeuvel. Waar het over gaat? Vermoede-
lijk over de zojuist geworpen boules of 
over de door de vereniging georganiseer-
de grote toernooien. Zo is het Westbroek-

park ieder jaar het decor voor het Open 
Haags Kampioenschap. Verenigingen uit 
het hele land zijn welkom en strijden om 
de eervolle overwinning. Daarnaast kent 
B-3 – je bent nou eenmaal een Scheve-
ningse vereniging – het jaarlijkse Stuif-
zandtoernooi op het strand. 
De dikke zeventig leden kunnen nog 
wel wat uitbreiding gebruiken. Voorzit-
ter Luiten nodigt geïnteresseerden uit: 
“Iedereen is welkom om op een woens-
dagochtend, donderdagavond, zater-
dag- of zaterdagmiddag lang te komen 
en het eens te proberen. Het is een ver-
rassend leuke ontspanning”.

Van der Pol moet KZ  
behoeden voor degradatie

Eveline de Haan voor HGC in actie tegen HDM.  > Foto: Creative Images

Bij B-3 rollen de boules alweer buiten

Ben Baardolf (l) en Mar Luiten kunnen nog wel wat nieuwe leden gebruiken. 
> Foto: Creative Images

HYS The Hague 
pakt tiende  
nationale titel
Afgelopen vrijdag was er feest op 
schaatscentrum De Uithof. De 
ijshockeyers van HYS The Hague 
werden voor de tweede maal binnen 
drie jaar landskampioen. met een 
5-4 zege op Tilburg werden de 
Hagenaars voor de tiende maal in 
haar bestaan landskampioen. Wij 
spraken na de festiviteiten met 
general manager René van der Kooij.

Feestvieren kun je op verschillende 
manieren na een titel.
Van der Kooij: ”Wij hebben de titel uit-
bundig gevierd. Dat was wel even nodig 
na de spannende wedstrijd van vrijdag”.

Na het feest komt de bezinning. Al 
bezig met het nieuwe seizoen?
“Wij zijn druk bezig. Want het kan alle-
maal beter. Vooral organisatorisch willen 
we volgend seizoen stappen gaan maken. 
HYS wilt nog meer toeschouwers heb-
ben en er zullen meer sponsors moeten 
komen.”.

Volgend seizoen op naar een nieuwe 
titel?
“Dat is wel de intentie. Ik ben er niet ie-
mand naar om voor een vierde en vijfde 
plek te gaan strijden. Wanneer het finan-
cieel niet mogelijk is, is het niet anders. 
Momenteel ben ik wel aan het overwe-
gen om het wat rustiger aan te doen. De 
afgelopen vier jaren HYS hebben een 
behoorlijke impact op mijn leven gehad. 
Misschien is het nu tijd voor anderen om 
het over te nemen. Daar wil ik nog een 
paar weken goed over nadenken”.



De Binnentuinen
Wateringse Veld - Den HaagWateringse Veld - Den Haag

Start 
verkoop

14 april

Donderdag 14 april a.s. start de verkoop van diverse rijwoningen, 

twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande villa’s. U bent vanaf 

19.00 uur tot 21.00 uur van harte welkom in ons verkoopcentrum 

aan Oosteinde 116, 2548 AN te Den Haag. Koopsommen vanaf 

€ 259.850,- v.o.n. tot € 734.850,- v.o.n. Kijk voor meer informatie 

op de website of bel 015 276 04 00.

www.debinnentuinen.nl

Da Sebastiano, nu ook in Duinoord!
Op maandag t/m vrijdag zijn wij v.a. 11.00 uur open

Lunch: 11.30 tot 14.30 uur, diner: v.a. 17.00 uur

Keuken open tot 23.00 uur
Zaterdag open v.a. 12.00 uur
Zondag open v.a. 17.00 uur

Wij koken elke dag vers!
Maak uw keus uit:
5 voorgerechten

6 hoofdgerechten

Wij verwelkomen u graag in ons nieuwe restaurant.  
Het verdient aanbeveling te reserveren.

Sebastiano

Laan van Meerdervoort 214 - 2517 BK Den Haag - 070-3925585 
www.dasebastiano.nl

KLASSIEKE CHINESE DANS MET LIVE ORKEST
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In mijn inventarisatie van nog niet 
voor deze rubriek beoordeelde res-
taurants stuitte ik laatst op Ruen Thai 
aan de Nobelstraat. Op de site van dit 
Thaise etablissement stond naast een 
uitgebreide kaart ook een beoordeling 
van oud-culinair recensent Christa 
van der Hoff. Deze dame schreef in 
‘De Haagse Courant-tijd’ samen met 
collega Coos recensies voor de Gouden 
Pollepel. Van der Hoff was destijds – 
we spreken 1997 – zeer tevreden over 
de versheid van de producten en de 
prijs-kwaliteitverhouding. Veertien 
jaar na dato zijn er nog steeds veel 
overeenkomsten. Aan het interieur 
bijvoorbeeld is niet veel veranderd. 
Dezelfde stenen vloer en dezelfde 
versieringen. Als we binnenstappen, 
is mijn moeder die mij vanavond ver-
gezelt even gedesoriënteerd. “Zitten 
we wel goed?”, vraagt ze. Voor ons 
zien we een afhaalcorner met daar-
omheen drie tafels. Die lijken daar 
eerder te staan voor mensen die op 
het eten wachten dan als daadwerke-
lijke eetplek. Gelukkig weet ik al dat 
we de trap moeten volgen die naar 
boven leidt. Daar staan nog vijf tafels. 
Twee tafels zijn gereserveerd, maar 
binnen een mum van tijd zijn alle ta-
fels bezet. Ook die drie van beneden 
overigens. Aan de muur hangen foto’s 
van Buddha en van het koninklijk 
paar van Thailand, koning Bhumibol 
en koningin Sirikit. Ruen Thai is een 
vrij propere zaak, niet een plek om 
lang te tafelen, eerder om even snel 
wat te eten. Wij bestellen ieder een 
spa rood (€ 1,65). Het valt me op dat de 
kaart die ik in handen heb, compleet 
afwijkt van degene die ik op de site 
zag staan. Nu gebeurt dat wel vaker 
bij restaurant-sites en meestal is dat 
geen probleem, maar op deze kaart 
zie ik geen soepen staan en erger nog, 
ook geen desserts. Ik vraag of er een 
aparte dessertkaart is. Bij de jongen 
die ons bedient, verschijnen allemaal 
vraagtekens boven zijn hoofd. “Maar 
op de site staan toch desserts?”, vraag 
ik beteuterd. “Die kaart is van drie jaar 
terug, mevrouw”, zegt hij grinnikend. 
Is er tenminste iemand die het grappig 
vindt. Ook bij Coos, die zelf al weken 
alleen maar op sla knabbelt, vind ik 
weinig steun als ik hem per sms op de 
hoogte stel. “Wat een ellende meid”, 
reageert hij. En dat terwijl Van der 
Hoff zo te spreken was over de des-
serts. We zullen het moeten doen met 
alleen een voor- en een hoofdgerecht. 
Allereerst komen de viskoekjes  
(€ 4,45) en gefrituurde garnalen  
(€ 6,95) op tafel. Het zijn er ieder vier. 
Bij de hapjes horen bijpassende sau-
zen: bij de vis een bruinzoete saus met 
stukjes komkommer en gehakte noot-
jes en bij de garnalen een rood zoet-
zure versie. Een uitstekend begin. De 

grote garnalen hebben een knapperige 
buitenkant. De bediende legt uit dat 
de garnalen eerst door een speciaal 
beslag en daarna door broodvlokken 
zijn gehaald alvorens ze de frituurpan 
ingaan. De naar sereh ruikende en 
sponsig aanvoelende viskoekjes zijn 
smaakvol bereid met snippertjes kou-
senband. Bij mijn hoofdgerecht bestel 
ik een ice tea met melk en Thaise krui-
den. De in een longdrinkglas aangebo-
den roze ijsthee smaakt in het begin 
mierzoet, maar eindigt met kruidige 
gerookte tonen. Leuk om eens ge-
proefd te hebben, maar niet iets om 
weer te bestellen. Qua hoofdgerech-
ten vind ik de combinatieschotels het 
interessantst, ware het niet dat mijn 
moeder bij een gerecht zoveel combi’s 
op haar bord krijgt, dat ik teruggrijp 
op een eenvoudigere garnalenschotel 
(€ 8,45). Nou ja, eenvoudig, bij de vis 
zitten peentjes, sperziebonen, bam-
boescheuten en zoete basilicum. De 
gebakken rijst (€ 3,00) met stukjes 
omelet is van zichzelf al bijzonder 
smaakvol. Bij de vis hoort een pikante 
kerriesaus met een wel zeer doordrin-
gende vissausgeur. Je moet er niet te 
heftig aan ruiken, want dan wordt 
het wat onaangenaam. Afgezien van 
deze geur is het gerecht prima, maar 
wel wat eentoniger van smaak wan-
neer ik even van bord wissel met 
mijn moeder. Haar schotel bestaat uit 
gebakken rijst met kipfilet in Thaise 
kerrie, rundfilet in rode kerrie, gebak-
ken groenten en vis met papaja in gele 
kerrie (€ 12,95). Alle smaakpapillen 
worden gestreeld: de zoete kokos in de 
Thaise kerrie, het pittige rundvlees, de 
zoute vis. Heerlijk! Ook bij dit gerecht 
zitten de nodige groenten: broccoli, 
sperzieboontjes, paprika, bloemkool, 
bamboe, bleekselderij en peen. Niet 
één stronkje, partje of boontje is slap, 
alles is op tijd uit de pan gehaald. En 
met deze laatste bevinding houdt het 
feest zo’n beetje op. Want met de kof-
fie is het slecht gesteld. Mijn moeder 
neemt een slok van de warme drank 
en kijkt een beetje ongemakkelijk 
voor zich uit. “Wat is er?”, vraag ik. “Ik 
vind het niet zo lekker”, zegt ze bijna 
verontschuldigend. Sinds ik mijn ou-
ders een elektrische koffiebonenma-
ler cadeau heb gegeven, drinken ze al-
leen nog maar vers gemalen koffie. En 
dan komt zo’n zure bak hard aan. We 
laten ’m staan. “Ik had best trek ik een 
ijsje”, hoor ik de overkant zuchten. 
Okee ma, ik zal het in mijn rubriek 
zetten: beste mensen van Ruen Thai, 
wordt het toch niet weer eens tijd 
voor een dessertkaart? We betaalden 
slechts € 39,10, daarbij was men wel 
vergeten de ijsthee en de koffie op de 
rekening te zetten.

Annerieke Simeone

Ruen Thai
Thais

Oordeel:
+ prijs-kwaliteit
-  geen nagerechten

7½

Adres  nobelstraat 19
Telefoon (070) 365 22 55
Geopend dinsdag t/m zondag, 
van 15.00 uur tot 21.00 uur

Voorgerechten vanaf € 4,45
Hoofdgerechten vanaf € 11,00

Contant en pin

de eetrubriek











Geniet van de zon op ons prachtige terras!
Tot en met 31 mei serveren wij het

Voorjaarsarrangement
Bruisend aperitief,

4-gangenmenu,
inclusief 4 glazen wijn

en koffie met mignardises

€ 75,00 p.p.
Reserveren o.v.v. voorjaarsarrangement

Tel 070 - 3872081/ info@restauranthotelsavelberg.nl

tot gauw,
Henk Savelberg

Ingezonden mededelIng

“Het land van alle smaken”, zo noe-
men Peruanen hun land. De sma-
ken van Peru zijn niet alleen enorm 
gevarieerd, ze zijn ook intens. Met 
hoofdrollen voor pittig (pepers), 
zoet (riet/palmsuiker) en zuur (li-

moen). Er zijn gewassen die je ner-
gens ter wereld tegenkomt zoals 
de donkerpaarse maïs.
Maar liefst 60% van Peru be-
staat uit tropisch regenwoud 
met een overvloed aan vruch-
ten waarvan wij in Nederland 
nog nooit gehoord hebben 
maar ook mango’s, avocado’s 

en grote groene bananen 
bij ons bekend als bakba-

nanen. Het regenwoud 
met haar grote lucht-

vochtigheid blijkt ’s 
werelds beste 

plek om avo-
cado’s te telen 
en Peru is dan 

momenteel 
ook de groot-

ste exporteur van 
deze ‘boter uit het 

bos’. Een typisch gerecht uit het 
regenwoud is Paiche. Paiche is 
de grootste zoetwatervis ter we-
reld die wel meer dan twee meter 
groot en 200 kilo zwaar kan wor-
den. De vis heeft veel wit vlees 
en wordt geserveerd met gefri-
tuurde bananen en in schijfjes ge-
sneden palmhart. Eveneens een 
specialiteit van het regenwoud 
is Cecina, gerookt en gedroogd 
vlees van een klein varkentje dat 
in het bos zijn kostje bij elkaar 
scharrelt en wordt bijgevoerd 
met maïs, niet te verwarren met 
de Spaanse Cecina, specialiteit 
uit de provincie Léon: gerookt, 
gedroogd rundvlees. Één van de 
meest voorkomende pepers in 

Peru is de aji panca. Deze pepers 
worden tot 7 cm lang en hebben 

veel vruchtvlees dat rijpt van 
groen tot donkerrood. De 
smaak is intens heet, rokerig 
en fruitig. Elke maaltijd wordt 

steevast opgeluisterd met Aji 
Panca, een verschroeiend hete, ge-
lijknamige saus. De pepers zijn in 
Nederland niet te koop. Varieer naar 
smaak en verkrijgbaarheid met een 

mengsel van Chilipepers, Jalapeno, 
madame Jeanette, Habanero of mil-
dere soorten al naar gelang uw tole-
rantie voor heet voedsel dat toelaat. 
Voor het rokerige voegen we wat 
‘pimenton de la vera’ (gerookte pa-
prikapoeder) toe.

Aji panca:
> 500 gram chilipepers naar keuze 

(zaden/zaadlijsten verwijderd)
>1 theelepel pimenton de la vera
>olijfolie
>zout

Pureer de pepers met een beetje olijf-
olie, zout en pimenton in de keuken-
machine, voeg, terwijl de machine 
draait, olijfolie toe tot een smeuïge 
pasta ontstaat. Bewaar de pasta in een 
afgesloten glazen pot in de koelkast.

Tortilla de la selva, omelet 
uit het regenwoud 
voor 4 personen:
>4 eetlepels boter
> 4 grote bakbananen in schuine schijven 

gesneden
>6 eiwitten
>6 eidooiers
>½  theelepel zout
>snufje cayennepeper
> ¼ dl. gecondenseerde melk zonder suiker
>1½  eetlepel fijngehakte bladpeterselie
>1½  eetlepel fijngesneden koriander

Verwarm de oven voor op 175 graden.
Verhit de boter tot bruisend en bak 
hierin de schijven banaan op zacht 
vuur gaar, keer ze regelmatig om en 
laat ze niet kleuren. 
Klop de dooiers schuimig met het 
zout, de cayennepeper en de gecon-
denseerde melk. 
Klop het eiwit stijf en schep eiwit en 
dooiermengsel door elkaar. Doe dit 
mengsel in een ingevette ovenschaal, 
strijk de bovenkant glad en bedek 
deze met de schijven banaan. Lepel 
de bakboter van de bananen erover 
en zet de schaal ca. 20 minuten in de 
oven tot de bovenkant goudbruin is. 
Bestrooi met peterselie en koriander 
en serveer met aji panca.

Cocina de la Selva
Peru, de keuken van het regenwoud

koken met henk savelberg

HanTing beste 
van Nederland
Restaurant HanTing is uitgeroepen tot 
het beste Chinese restaurant van Ne-
derland. Dat blijkt uit de deze week be-
kendgemaakte Chinese Indische Res-
taurant Top 100. Het aan de Prinse-
straat gelegen etablissement is 
befaamd om zijn fusiongerechten, 
waarbij Chef Han Ji de Chinese en de 
Franse keuken combineert.
Op de kaart staan bijzondere gerech-
ten als wagyu-beef & kalfszwezerik,  
coquilles en paling en Hamachi, de 
straalvinnige vis uit de familie van de 
horsmakrelen, met ganzenlever en 
bloedsinaasappel
Han Ji vindt dat de Chinese keuken zo-
als die in Nederland bekend staat, een 
mix is tussen Indisch en Kantonees. 
“Dit doet de echte Chinese cuisine te-
kort. China heeft nog honderden an-
dere verschillende keukens. Wij kun-
nen bovendien teruggrijpen op dui-
zenden jaren geschiedenis. Maar het 
gaat in een restaurant niet alleen om 
de keuken. In het restaurant combine-
ren we ook de Aziatische service en de 
Hollandse hartelijkheid”.
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stadsgroen

Deze week zit menige belastingplichtige 
te ploeteren op het invullen van zijn be-
lastingbiljet. Een veelgestelde vraag aan 
een belastingadviseur is: “Kan ik nog wat 
van mijn inkomen aftrekken”? Vaak gaat 
het dan over de hypotheekrenteaftrek. 
Maar in deze column zou ik graag aan-
dacht willen besteden aan ziektekosten, 
scholingsuitgaven, alsmede aan giften. 
Ziektekosten en andere uitgaven voor 
specifieke zorgkosten, scholingsuitgaven 
en giften kunnen immers onder bepaal-
de voorwaarden worden afgetrokken 
van het inkomen. Wel is bijna altijd een 
drempel of een plafond van toepassing. 

Pas als de belastingplichtige meer dan 
het drempelbedrag aan uitgaven heeft, is 
er recht op een aftrekpost. Bij  
overschrijding van het maximum gaat 
een deel van de aftrekpost verloren. 
Zorgvuldig plannen kan een belas-
tingvoordeel opleveren. Voor ziek-
tekosten en andere uitgaven voor speci-
fieke zorgkosten geldt een inkomen-
safhankelijke drempel. De drempel is in 
2010 bij een totaal inkomen in box 1, 2 
en 3 boven € 38.722 een vast bedrag van 
€ 638 verhoogd met 5,75% van het to-
tale inkomen boven dat grensbedrag. 
Als er in een bepaald jaar enkele grote 

uitgaven zijn gedaan waardoor de drem-
pel is overschreden, dan is het verstandig 
om bepaalde te verwachten uitgaven 
naar voren te halen. Gedacht kan wor-
den aan een niet door de ziektekosten-
verzekeraar te vergoeden tandartsen-
rekening of een aanpassing van het 
huis op medische indicatie. Zo wordt 
voorkomen dat bepaalde uitgaven an-
ders in het daarop volgende jaar vanwege 
de drempel verdampen. 
Daarnaast mogen onder bepaalde voor-
waarden diverse specifieke zorgkosten, 
voordat de drempel wordt toegepast, 
met een percentage worden verhoogd. 
Voor personen onder 65 jaar is dat per-
centage 77%, voor ouderen 113%. In 2011 
is de 77% verlaagd naar 40%. Het gaat 
dan om uitgaven als bijvoorbeeld een 
gehoorapparaat. Voorzover de uitgaaf 
door de ziektekostenverzekeraar wordt 
vergoed, is er natuurlijk geen fiscale af-
trek mogelijk. 
Ook voor scholingsuitgaven en giften 
gelden er drempels. Bij scholingsuit-

gaven is de vaste drempel € 500, terwijl 
bij giften in de meeste gevallen een 
inkomensafhankelijke drempel van 1% 
van het totale inkomen van box 1, 2 en 3 
geldt met een minimum van € 60. 
Scholingsuitgaven en giften kennen ook 
een maximum dat voor aftrek in aan-
merking komt. Bij scholingsuitgaven is 
dat in bepaalde situaties € 15.000. Giften 
kennen in alle gevallen een plafond van 
10% van het totale inkomen. Het betreft 
dan giften aan instellingen. Men moet 
dan denken aan algemeen nut beogende 
instellingen, zoals Rode Kruis etc. Dat 

maximum kan worden voorkomen door 
te kiezen voor een periodieke giftenaf-
trek. Er is dan wel een aantal voor-
waarden van toepassing. De gift moet 
bij notariële akte worden gedaan. De gift 
moet jaarlijks worden gedaan over een 
periode van tenminste vijf jaren. De gift 
is afhankelijk van het al dan niet in leven 
zijn van de gever. In de volksmond spre-
ekt men dan ook van een ‘lijfrentegift’. 
Een bijkomend voordeel van deze mo-
gelijkheid is dat ook een gift aan 
bijvoorbeeld een sportvereniging die 
niet als algemeen nut beogende instell-
ing kwalificeert toch aftrekbaar kan zijn. 
Dan moet het gaan om volledig rechts-
bevoegde verenigingen die niet aan de 
vennootschapsbelasting zijn onderwor-
pen en die tenminste 25 leden hebben. 
Dit geldt voor in Nederland en in andere 
EU-lidstaten gevestigde verenigingen. 

Marnix van Rij
Belastingadviseur bij Ernst & Young
www.ey.nl 

Aftrekposten

Soepborder

Af en toe word ik tijdens een vergade-
ring of vernissage gemaand om toch 
beslist eens naar een zekere tuin te 
gaan kijken. Zo eentje die ik ‘echt ge-
zien’ moet hebben. Want zo mooi, zo 
groen, zo groot.
Vorig jaar kwam het daadwerkelijk 
tot een bezoekje aan zo’n groene 
gaard. En die bleek uit een paar soep-
borders te bestaan. Echt, soepborders, 
dat waren het. Nooit eerder zag ik 
zulke wanordelijke, ongestructureer-
de rommelige plantencombinaties.
De eigenaar van deze groene woeste-
nij bleek totaal niet uit te zijn op het 
oogsten van bewondering of compli-

menten, hij was enkel uit op het ma-
ken van zo veel mogelijk soorten soep.
Toen ik het begreep was ik ‘om’. Ruim 
tien jaar voor Carolyn Steel’s boek De 
Hongerige Stad en Nils Norman’s eet-
bare tuin in het Zuiderpark zouden 
worden bejubeld, ruim tien jaar voor 
het woord ‘slow food’ was uitgevon-
den, zaaide deze man wat hij wilde 
eten.
In zijn warrige slasoepborder stonden 
lollo biondo, krulandijvie, munt, zu-
ring, citroenbasilicum, Oost-Indische 
kers, goudsbloem en bosviooltjes 

naast elkaar.
De mediterrane minestrina-border 
bevatte planten als salie, tijm, basi-
licum, knoflook, boontjes, doperw-
ten, sjalotjes en meiraapjes en in de 
fruitsoepborder werden suikerblad, 
ananassalie, lampionplant, grote En-
gelwortel, citroenverbena, gember-
munt, dropplant en kaneelbasilicum 
gekweekt. Dit was geen chaos, dit 
was ordening in haar zuiverste vorm.
Wild enthousiast fietste ik naar huis, 
onderweg bedenkend wat er met al 
die groenten in mijn fietstassen zou 
moeten gaan gebeuren.
Het pureren van de courgettes en 
pompoenen met een stukje gember-
wortel leverde acht liter tuinsoep op. 
Het laten pruttelen van de brandne-
telbladeren en fruiten van uien resul-
teerde in vier liter netel-look soep.
Het overige spul zou een gemengde 
onkruidsoep worden. Melkdistel, 
vogelmuur, melganzevoet, radijs-
bladeren, kleine veldkers en jong 
weegbreeblad smoren met een ge-
fruit knoflookje en een groentebouil-
lonblokje, afmaken met wat paar-
denbloem en weer was er zeven liter 
gezonde kost gereed.
Het duurde acht maanden, toen was 
alle soep op. In die tijd heb ik geen 
tuin meer durven bezoeken. Maar 
misschien.. als u nu een heel klein 
tuintje heeft, met enkel wat aardbei-
en bijvoorbeeld ... dan zou ik kunnen 
overwegen .... 

Wendy Hendriksen

> Meer columns en een boek op 
www.wendyhendriksen.nl

Nooit eerder zag ik 
zulke wanordelijke, 
ongestructureerde 
rommelige 
plantencombinaties

Pas als de belasting-
plichtige meer dan het 
drempelbedrag aan 
uitgaven heeft, is er 
recht op een aftrekpost

Van een compleet verzorgde 
Hongaarse maaltijd tot een gratis rit 
naar België. Op de dienstenveiling 
van de Kloosterkerk op zondag 3 
april gaan opnieuw grote én kleine 
diensten onder de hamer. De 
opbrengst gaat dit jaar wederom 
naar het jeugd- en jongerenwerk van 
de kerk.

Door Dominique Snip

De dienstenveiling gaat er net zo aan 
toe als op een normale veiling van goe-
deren, kunst en antiek. Iedere dienst 
wordt voorzien van een kavelnummer 
en komt op een kavellijst te staan. Vei-
lingmeester P. van ’t Hooft gaat kavels 
tegen startprijzen tussen de € 5,– en 
de € 150,– aanbieden. De dienst wordt 
per opbod verkocht aan de hoogste 
bieder. “Op de kavellijst is er voor ieder 
wat wils. Op dit moment hebben we 
een 60-tal aanbieders. De diensten va-
riëren van het koken van een diner, 
het maken van een mooie jurk of ket-
ting, het lenteklaar maken van de tuin 
tot het verzorgen van een serie coa-
chingsgesprekken”, zegt Anne Paret, 
lid van de commissie Dienstenveiling. 
Dit jaar zitten er weer enkele pareltjes 
bij. Zo heeft een Hongaarse vrouw een 
diner bij haar thuis aangeboden, com-
pleet met Hongaarse gerechten en 
wijn. De gastvrouw verschijnt in Hon-
gaarse klederdracht. De gelukkige 
mag zelfs vrienden uitnodigen. Een 

ander biedt een chauffeursdienst aan 
naar een willekeurige bestemming in 
België.

Vorig jaar trok de dienstenveiling 41 
bieders die ruim € 5.700 bij elkaar 
brachten. Daar heeft het jeugd- en jon-
gerenwerk van de Kloosterkerk veel 
profijt van gehad. Dit jaar zal de op-
brengst in het bijzonder worden be-
steed aan de verdere invulling van het 
vicariaat. De commissie hoopt zondag 
op een verdubbeling van de opbrengst 
en het aantal bieders. Paret: “De erva-
ring leert dat diensten soms wel voor 

het dubbele van de startprijs worden 
verkocht. Daarnaast leeft het evene-
ment heel erg. Men praat erover en 
raakt geïnspireerd”. Haars inziens kan 
men ook rekenen op leuke ontmoe-
tingen. Paret: “Je komt in contact met 
mensen die jij nog niet kent. Boven-
dien is een veiling bezoeken een leuke 
dagbesteding”.

Dienstenveiling Kloosterkerk. Zondag 3 april 
om 11.30 uur. Toegang gratis. voor meer 
informatie zoals de kavellijst bezoek  
www.kloosterkerk.nl/dienstenveiling 

Bieden op grote en kleine 
diensten in Kloosterkerk

Op de dienstenveiling van de Kloosterkerk gaan grote én kleine diensten 
onder de hamer. > Foto: PR

Het Hoogheemraadschap Delfland 
begint komende week met een reeks 
werkzaamheden om het waterbeheer 
in het Haagse Bos volledig los te kop-
pelen van dat van de polder Maria-
hoeve. 
Het waterpeil in het Haagse Bos krijgt 
hierdoor een natuurlijker verloop en 
dat is gunstig voor de stand van de flo-
ra en fauna in het bos. 
Het waterpeil van het Haagse Bos 
heeft altijd meebewogen met dat van 
de woonwijken in Mariahoeve. Het 
beheer in woonwijken is er evenwel 
op gericht dat de bewoners droge voe-
ten houden en dat het water in sloten 

en vaarten altijd hoog genoeg staat. 
In een bos mogen natte en droge peri-
odes elkaar echter juist afwisselen: 
planten en dieren gedijen immers bij 
een meer natuurlijke variatie in het 
waterpeil. 
Om dat te bereiken, krijgt het Haagse 
Bos een klein eigen vijzelgemaal bij de 
Utrechtsebaan en een waterinlaat-
punt in de slotgracht van paleis Huis 
ten Bosch. 
Ook wordt een verstopte duiker ver-
vangen. De werkzaamheden duren 
ongeveer vijf maanden; daarna wordt 
langzaam toegewerkt naar een flexi-
beler peilbeheer.

Bestrijdingsmiddel 
ingezet tegen onkruid
De gemeente Den Haag gaat in een deel 
van Loosduinen en Escamp als proef 
een bestrijdingsmiddel gebruiken om 
verharde wegen en paden vrij te hou-
den van onkruid. Het wegdek wordt nu 
één keer per jaar met een speciale ma-
chine geborsteld, maar dat is niet af-
doende. Het budget (1,1 miljoen euro) is 
echter te klein om de verharde wegen 
en paden drie of vier keer per jaar te bor-
stelen. Omdat de afgelopen jaren de 
meeste klachten over opschietend on-
kruid uit Escamp en Loosduinen zijn 
binnengekomen, wordt daar nu het be-
strijdingsmiddel Roundup Evolution 
volgens een duurzame methode inge-
zet. Het middel, dat de planten tot in de 
wortels aantast, wordt ook in andere 
gemeenten, waaronder Amsterdam en 
Rotterdam, toegepast.

Haagse Bos krijgt 
eigen waterbeheer
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Met wat geluk is het in het aan-
staande weekeinde even bijna zo-
mer en beleven we een eerste echte 
lentevleug in Den Haag en aangren-
zende gebieden. Soms is er sprake 
van een thermisch klapstuk tijdens 
de eerste fase van april en dan kan 
het kwik pardoes de 20 graden over-
stijgen.
Zo’n aprilse warmteoprisping duurt 
vrijwel altijd kort en maximaal een 
dag of twee. Afgelopen woensdag en 
ook op donderdag was het zonnige 
karakter van het weer al goeddeels 
verdwenen en viel er zelfs enige 
tijd regen, een schaars artikel deze 
maartmaand, want de maand komt 
uit bij de allerdroogste derde maan-
den van de afgelopen honderd jaar.
Het weer heeft een groeizaam ka-
rakter gekregen en dat is natuur-

lijk voorspoedig voor de planten, 
maar tegelijkertijd komt ook het 
onvermijdelijke onkruid weer op. 
De nachtvorst (afgelopen maandag-
ochtend nog tot bijna -8 graden vlak 
boven de duingrond bij Kijfhoek en 
Bierlap) is nu geheel verdwenen en 
de nachttemperaturen komen bin-
nenkort zelfs amper meer beneden 
de 10 graden.  
De (nogal stevige) wind waait de 
komende dagen uit het zuidwesten 
en voert dus zachte lucht aan.
Op vrijdag komt er wat meer zon en 
stijgt het kwik waarschijnlijk al tot 
om en nabij de 15-16 graden.
Het vervolg is dus rooskleurig met 
een zeer waarschijnlijke toptempe-
ratuur op zaterdag. In onze omge-
ving zijn plafonds tot misschien wel 
22 graden haalbaar, mits de wind 

volledig aflandig blijft en zeker als 
de zon ook goed meewerkt.
Het luistert wel nauw, zeker in deze 
tijd van het jaar. Er zijn vergelijk-
bare situaties bekend waarop het 
geen 20 graden werd, maar slechts 
een schamele 10-12 graden. Een re-
gengebied hoeft maar 50 kilometer 
meer naar het westen te komen en 
dan is het bewolkt met wat lichte 
regen en blijft het uitgesproken kil. 
Zondag is het ongeveer een jas koe-
ler dan op zaterdag en de kans op 
enkele buien is dan groot, maar het 
regent zeker niet de hele dag. Op 
deze vrijdag en deels zaterdag is de 
uitgebreide maandprognose april te 
beluisteren op 0900-1234554.

Marc Putto
Weerman
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sudokuoplossingen van vorige week kruiswoordpuzzel

Horizontaal: 1 vooral 6 kunststof 
11 nieuw (in samenst.) 12 Japanse 
gordel 14 baan 15 titel 17 keuken-
gerei 20 zoon 21 bloeiwijze 
23 hoofdsieraad 24 voedingsstof 
25 landbouwwerktuig 
27 rondhout 28 United states 
29 opschik 30 dik touw 32 opera 
van Puccini 34 sine anno 35 Eer-
waarde Heer 37 stijf 40 deel v.h. 
lichaam 44 gekheid 46 hoc est 
47 voormalig 48 zowat 50 memo-
rie van antwoord 51 kookplaats 

54 naaldboom 55 dierengeluid 
56 telefoon 58 per adres 59 vra-
gend vnw. 60 afslagplaats bij golf 
61 autokeuring (afk.) 63 kleurloze 
vloeistof 64 bijbelse figuur.
Verticaal: 1 soort hond 
2 verenigde Naties 3 eikenschors 
4 ellende 5 plaatselijk 6 slachtoffer 
7 kip (Maleis) 8 pl. in Noord-Bra-
bant 9 ter beschikking 10 tegen 
13 slaapplaats 16 gebouw in 
amsterdam 18 ierland 
19 vreemde munt 20 watervlakte 

22 veerkracht 24 langs 
26 afgesloten stand 29 deel v.e. vis 
31 drinkgelegenheid 
33 vreemde munt 36 predikante 
37 bladgroente 38 spoorwegbevei-
liging 39 verdienste 40 meetorsen 
41 uitgang 42 uitstaand 43 land in 
Noord-amerika 45 bijbelse figuur 
49 namaak 51 uitroep van afkeu-
ring 52 ontkenning 53 voormalig 
Perzisch vorst 56 muziekteken 
57 pl. in Gelderland 59 haars 
inziens 62 lengtemaat.

spoedgevallen

het weer in den haag

SMASH (Stichting Mobiele  
Artsen Service Haaglanden)   
070 - 346 96 69

SMASH is een samenwerkings verband van 
alle huisartsen in Den Haag, Leidschendam, 
rijswijk, voorburg, voorschoten en 
Wassenaar.  
sMasH regelt spoedeisende huisartsenhulp 
buiten kantoortijden. iedere dag tussen 
17.00 uur ‘s avonds en 8.00 uur ’s morgens; 
gedurende het hele weekend en op alle  
erkende feestdagen.
www.smashaaglanden.nl

Informatie dienstdoende 
apotheken 
070 - 345 10 00

Tandartsendienst 
avond- en weekenddienst alleen 
spoed 
070 - 311 03 05

Stichting  
Dierenambulance Den Haag
070 - 328 28 28 
(dag en nacht bereikbaar)
www.dierenambulancedenhaag.nl 

Meldnummer dierenbescherming
0900 - 20 21 210  (10ct./min.)

www.dierenbescherming.nl

Dierenartsen weekenddienst
(spoedgevallen nacht en weekend)
0900 - 2226 333 en 
0900 - 2222 456
www.dierenartsenkring-denhaag.nl

Alarmcentrale 112
Politie Haaglanden 0900 - 8844

M E N E E R O C T A A F
R A N S E L U N S T E R
O O T M B T I B V M E E
V R V A R E N A L S U
E I B E R O U D H E R T Z
R A R I E L O N E R A E

J A M B E A M A T I
Y R E E D S S T E R E G
S E D E S N E T L E L I E
S R R K O O R D S N B
E P E A I R O O K I H A
L E E G T E D O E R A K

L A T E N T O O R L A M
© www.puzzelpro.nl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62

63 64

Dit weekeinde even bijna zomer

vrijdag zaterdag zondag maandag

Min (⁰C) 10
Max (⁰C) 15
Zon (%) 35
Neerslag (%) 25
Wind zw 5

9
12-13

35
75

wzw 4

7
12
70
20

wzw 4

10
18-22

85
25

zzw 4-5

Hoofdredacteur 
coos versteeg

Coördinatie redactie  
Miranda Fieret
annerieke simeone 

Stadsredactie 
Floor de Booys 
Nynke Feenstra 
Joke Korving 
alexander Münninghoff
casper Postmaa
Theodore Pronk
Hans schmit
Dominique snip
adrie van der Wel

Gemeentepolitiek 
Jan van der ven (coördinator) 
Elske Koopman

Economie 
alexandra sweers
Joep van Zijl

Cultuurredactie 
Egbert van Faassen
sjoerd van Faassen
Bert Jansma
Babeth Knol
Eric Korsten
Thijs Kramer
astrid van Leeuwen
Doron Nagan
roos van Put
anneke ruys 
Jill stolk
aad van der ven

Sportredactie 
ronald Mooiman (coördinator)
andré Buurman
Eppo Ford
Bert Tielemans
Hans Willink
chris Willemsen
Martin van Zaanen 

Eindredactie 
Dick Toet
Wouter storm (corrector)

Algemene Zaken  
Marianne ten Have

Columnisten 
Marc Delissen
Troy Douglas
Kees Jansma
vilan van de Loo
Marcella Mesker
Marcel verreck

Rubrieken 
Teun Berserik (cartoon) 
Emilie Bolsius (medisch), 
Hugo Dirksmeier (onderwijs)
Wendy Hendriksen (tuin)
Bas Martens (juridisch) 
Marc Putto (weerbericht)
Marnix van rij (financieel) 
Henk savelberg (culinair)
renate van der Zee (society)

Illustraties 
Marcello’s art Factory

Vormgeving 
anneke de Zwaan

Fotografie 
Jurriaan Brobbel
c&r
Pan chen
creative images 
Eveline van Egdom
Mylène siegers
Otto snoek
Wouter de Wit
en fotopersbureau’s Hollandse 
Hoogte en WFa

Directeur/Uitgever
Liesbeth Brackel

Advertenties
Suzanne Kooijman (hoofd 
verkoop)
kooijman@denhaagcentraal.net
mobiel: 06 30396125
Dennis Lageweg
lageweg@denhaagcentraal.net
mobiel: 06 41976024
Mayka Postma
postma@denhaagcentraal.net
mobiel: 06 52579972
 
Advertentiebeheer
Suzanne Kooijman
advertentie@denhaagcentraal.net
t 070-3644040 

Administratie 
ida Leferink
leferink@denhaagcentraal.net
t 070-3644040

Correspondentie
• Advertentie  
advertentie@denhaagcentraal.net
• Redactie  
redactie@denhaagcentraal.net
• Algemeen 
info@denhaagcentraal.net

Abonnementsprijzen
Kwartaal € 21,95 / Halfjaar € 39,95 / 
Jaar € 69,95

* Bij betaling met acceptgiro worden  
€ 2,50 administratiekosten in rekening 
gebracht.verzendkosten buitenland zijn 
voor rekening van de abonnee.

colofon

>AbOnnEMEnTEnSERVICE< 
Voor opgave abonnementen, verhuizingen, bezorging en wijzigingen:  

bel 0172 – 476085 (ma t/m vr: 9 – 17 u),

of per e-mail:abonnementen@denhaagcentraal.net. 
Voor opzeggingen (uitsluitend schriftelijk,

uiterlijk 4 weken voor einde abonnementsperiode).

Den Haag  
Centraal b.V.
Korte Poten 9,  
2511 eb Den Haag

t 070-3644040 
f 070-3633570

voor een compleet overzicht:  

www.denhaagcentraal.net



24>
  

society Vrijdag 1 april 2011

Het leek wel Hollywood!
	 vilan,	renate	&	de	residentie

De Haagse comedy-serie Troost-
straat 55 is nog niet opgenomen, 
maar toch werd hij afgelopen week 
gepresenteerd alsof het om een pro-
ductie ging die zojuist een Oscar had 
gewonnen. Producent Fred Zuider-
wijk is namelijk een man die bruist 
van energie en enthousiasme. Dat 
moet wel, anders krijg je niet heel 
Den Haag zo gek om naar het ADO 
stadion te komen voor een feest rond 
een televisieserie waarvan alleen 
nog maar een pilot bestaat en waar-
van het helemaal niet zeker is of hij 
er ooit zal komen en, zo ja, welke 
omroep hem dan gaat uitzenden. En 
om zich daarvoor ook nog en masse 
in smoking en avondjurk te hijsen. 
Verhuurbedrijf Evening Dress moet 
overuren hebben gemaakt, dat kan 
niet anders.
De ‘feestelijke première’ – zo stond 
het echt op de uitnodiging – van 
Trooststraat 55 was een evenement 
waarvoor een groot blik bekende 
Hagenaars was opengetrokken: we 
zagen onder andere striptekenaar 
Marnix Rueb, Yvonne Keuls, Henk 
van der Meijden, Diewertje Blok, 
Paula Udondek, Wieteke van Dort, 
Frits Huffnagel en burgemeester 
Van Aartsen. Allemaal in smoking 
en avondjurk, behalve dan wethou-
der Marjolein de Jong, die in man-
telpak verscheen. “Ik had wel gezien 
dat er op de uitnodiging black tie 
stond, maar ik dacht dat het een grap 
was”, zei ze met de voor haar zo ken-
merkende ontwapenende eerlijk-
heid. “En mijn jurk had ik net na het 
ondernemersgala naar de stomerij 
gebracht”.
“Het lijkt wel Hollywood hier!”, riep 
de burgemeester (uiteraard wèl in 
een onberispelijke smoking) uitgela-
ten. Om vervolgens de teleurstellen-
de mededeling te doen dat Cornelis 
Troost een Amsterdammer was. En 
daar voegde hij heel snel aan toe: 
“Maar laten we afspreken dat we het 
in dit stadion nooit meer over Am-
sterdam hebben”.
Vervolgens werd de titelsong van de 
serie ten gehore gebracht – want die 
is er al wèl – met de welluidende titel 
‘Wat ken mè het nâh verrottuh’. En 
Fred Zuiderwijk zou Fred Zuider-
wijk niet zijn als hij niet Rinus Ger-
ritsen, Cesar Zuiderwijk en leden 
van het Residentieorkest zo gek had 
gekregen om het nummer uit te ko-
men voeren in samenwerking met 
vocalist Martin van der Starre.
En toen was het tijd voor de korte, 
maar aangrijpende documentaire 
‘The making of Trooststraat 55’ over 
het tot stand komen van de nog 
niet gemaakte comedyserie. Waar-
uit duidelijk werd dat het scenario 
voor deze serie 25 jaar in de la van 
NCRV-eindredacteur Bart Grimber-
gen heeft gelegen. In dit script had 
Grimbergen samen met zijn ex-col-
lega Ben Wijering zijn indringende 
ervaringen als straatveger bij de ge-
meentereinigingspost in de Schil-
derswijkse Trooststraat verwerkt, 
maar er was nooit wat mee gebeurd. 
Totdat op een goede dag Fred Zuider-
wijk binnenstormde met het plan 
zijn serie Haagse iconen aan de man 
te brengen. Daarover waren ze snel 
uitgepraat, maar Grimbergen wist 
wel Zuiderwijks belangstelling te 
wekken voor Trooststraat 55. Met als 
gevolg in ieder geval: een spetteren-
de première-partij waarop prosecco 
uit miniatuurvuilcontainertjes werd 
gedronken en de sterren, onder wie 

Peter Tuinman, Stefan de Walle, 
Roelant Radier, Henk Bres en 
Frans de Leef arriveerden per vuil-
niswagen.
Na het vertonen van de pilot was 
iedereen natuurlijk razend enthou-
siast: Fred Zuiderwijk werd nog net 
niet op de schouders genomen. De 
enige kritiek was afkomstig uit de 
Schilderswijk zelf. Van een man die 

al sinds de jaren zeventig in de Van 
Ostadestraat woont en er fijntjes op 
wees dat die gemeentereinigingspost 
never nooit op nummer 55 had geze-
ten, maar op nummer 73.
“Klopt”, zei Zuiderwijk onvermin-
derd energiek en breeduit grijnzend. 
“Maar 55 bekt zo lekker”.

Renate van der Zee

En de ober bij de deur weet ook al precies wat Yvonne Keuls en haar gezelschap willen drinken. > Foto’s: Otto Snoek

Henk Bres (uiterst rechts) dacht dat een zwâght leruh jaschû hetzelfde is 
als black tie.

Rob Andeweg (links) heeft de grootste moeite om de altijd enthousiaste 
directeur van ROC Mondriaan, Harry de Bruijn, van zich af te houden.

And the winner is…….. troetelbeer Fred Zuiderwijk.
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