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Casper
Postmaa

Einde aan onbeperkte
parkeervergunningen

De Flaneur is terug
Nu in het voetspoor van de Haagse
Persprijs De Volharding en De Luis
in de Pels met De Flaneur een derde
Haagse journalistieke bekroning in
het leven is geroepen, valt opeens
een dun lichtstraaltje op een vergeten hoekje van onze persgeschiedenis. De Flaneur verwijst naar het
gelijknamige standbeeldje van beeldhouwer Theo van der Nahmer op het
Lange Voorhout. Je zult de mensen
de kost moeten geven die denken dat
met het kunstwerk de flanerende
19de-eeuwse burger wordt geëerd,
maar achter het brons voor Hotel
Des Indes gaat wel degelijk een persoonlijke geschiedenis schuil, namelijk die van de Haagse journalist Eduard Elias (1900-1967). Zijn oeuvre
was zo wijdvertakt in de toen nog
fijnmazige krantenwereld, dat zijn
plotselinge dood tot in alle hoeken
van het koninkrijk werd herdacht.
Duizenden columns moet hij hebben geschreven, niet voor niets karakteriseerde schrijver Anton Koolhaas hem bij zijn dood als een ‘stukjesfabriek’. Misschien niet zo aardig,
maar niet geheel onterecht. Elias
grossierde in pseudoniemen waaronder hij wekelijks publiceerde, De
Flaneur was een van zijn bekendste.
Ter illustratie onthulde Henri Knap,
chroniqueur bij Het Parool, dat Elias
zich eens tijdens een etentje had
laten ontvallen dat hij voor zijn aanstaande vakantie honderd columns
vooruit had geleverd.
In mijn boekenkast staat één bundel
van hem: ‘Hendrik Hagenaars hoek’,
stukjes voor Het Vaderland. Om te
onderzoeken of je met de blik van nu
die vergetelheid in zijn stukjes al kon
zien aankomen, las ik er een aantal.
Het antwoord is helaas ja. Voor onze
tijd zijn ze te braaf, zelden neemt hij
echt stelling, het waren de tussentonen die hem boeiden. Mooi en melancholiek was het wel, even gesoigneerd als hij zelf door het leven ging,
waren ook zijn mijmeringen.
Eén keer haalde hij uit. Op 24 maart

1956 gaf Lionel Hampton met zijn
bigband concerten in de Houtrusthallen en het Concertgebouw. In
Den Haag was het al onrustig, in
Amsterdam gingen de jonge jazzliefhebbers los. Ze swingden en
klapten op het ritme van de muziek
en schreeuwden daar ook nog bij.
Een kordate brigadier maakte er tot
opluchting van de directie een einde
aan door Hampton van het podium
te slepen.
De pers was de volgende dag eveneens buiten zinnen, maar anders dan
het publiek. Het Vrije Volk vergeleek
Hampton met ‘een medicijnman in

‘Even gesoigneerd
als hij zelf door het
leven ging waren
ook zijn stukjes’
een bezwerings-seance’. Met muziek
had het niets te maken. Zo gingen
de meeste kranten tekeer. Maar niet
de keurige Elias. Hij herinnerde zich
de overwinning van Oranje op wereldkampioen Duitsland, een week
eerder in Düsseldorf. Daar hadden
Nederlanders als totale gekken staan
springen vanwege een bal in een net.
En die gekken waren ook nog eens
volwassen. Elias vond gillen, stampen en dansen door en op muziek
menselijker dan buiten zinnen te
geraken om een goal. ‘Ik maak geen
grapje,’ zei hij er nog bij. De stem van
de rede te midden van hysterie. Zo
iemand is wel een standbeeld waard.
Casper Postmaa, oud-hoofdredacteur
van deze krant, schrijft op deze plek
een wisselcolumn met Aukje van Roessel.

Parkeren op straat, zoals hier in het Geuzenkwartier, wordt aan banden gelegd.
| Foto: DHC/Winish Chedi

Extra parkeerplekken op straat worden
een zeldzaamheid, een vergunning voor
je tweede auto krijg je niet zomaar en
ook motorrijders zullen parkeergeld
moeten betalen.
Door Mieke van Dixhoorn

Iedereen die een parkeervergunning aanvraagt in
Den Haag, krijgt die in principe. Zo kan het dat 122
adressen in de stad elk maar liefst vijf bewonersvergunningen hebben, zelfs in buurten met een hoge
parkeerdruk. Maar aan die onbeperkte uitgifte komt
wat het college van B en W betreft binnenkort een
einde. Dat staat in de nieuwe parkeerstrategie die
wethouder Robert van Asten (D66, mobiliteit) naar
de gemeenteraad heeft gestuurd. De beschikbare fysieke ruimte wordt leidend in het parkeerbeleid. Dat
betekent eveneens dat het toevoegen van parkeerplekken op straat zeer zeldzaam wordt. Want dat mag
alleen als dat niet ten koste gaat ‘van ruimte voor vergroening, speelruimte, fietsparkeren en verkeersveiligheid’. Als plekken schaars zijn, zal dat dus vooral effect hebben op tarieven voor het straatparkeren en de
vergunningen. De stad investeert wel in parkeergarages.
Het autobezit is de afgelopen jaren alleen maar gestegen, schrijft Van Asten. Daarbij krijgt de stad almaar meer inwoners en mensen die hier werken. ‘Het
oppervlak waarbinnen al deze auto’s moeten parkeren, is niet gegroeid. Het gevolg is dat de Hagenaars en
hun bezoekers, ondanks alle maatregelen, in toenemende mate moeite hebben om een parkeerplaats te
vinden.’ En dat is niet de bedoeling. Iedereen heeft in
principe recht op een eerste vergunning, maar als er
in een buurt gebrek aan ruimte is, gaat de rem op ver-

gunningen voor tweede en volgende auto’s. Dat betekent niet dat reeds verleende vergunningen worden
ingetrokken.
Daarnaast is er geen draagvlak in de hele wijk meer
nodig om betaald parkeren in te voeren. Als alleen de
bewoners in het gebied waar parkeren een probleem
is het willen, dan kan het betalen al worden ingevoerd. En nu een parkeerkaartje niet langer nodig is
en betaald parkeren op kenteken gaat, zullen ook motorrijders de portemonnee moeten trekken.
Bewoners van nieuwbouwprojecten zullen op eigen terrein moeten parkeren of gebruik moeten maken van parkeergarages die de projectontwikkelaars
verplicht zijn te bouwen. Daarbij komt dat in gebieden waar grote ontwikkelingen plaatsvinden (zoals
in de Binckhorst en Den Haag Zuidwest) de gemeente ervoor kan kiezen om meteen betaald parkeren in
te voeren, voordat er nieuwe bewoners zijn om een
draagvlakonderzoek bij te doen.
Geen tien euro
Het nieuwe parkeerbeleid van Van Asten komt vlak
nadat hij een nederlaag leed in de gemeenteraad. Met
de verkeerschaos van afgelopen zomer in het achterhoofd, wilde de wethouder in Scheveningen het
straatparkeertarief verhogen naar 10 euro per uur.
Door het straatparkeren flink duurder te maken, zouden mensen hun heil zoeken in de nu vaak grotendeels lege parkeergarages. De rechtse partijen in de
raad zagen hier niks in, vanwege ‘imagoschade’ en de
vrees dat Scheveningen ‘voor de elite’ zou worden.
Maar ook PvdA en HSP stemden niet voor het voorstel.
Deze partijen stonden achter het 10-eurotarief, maar
wilden garanties dat de tarieven in de parkeergarages
dan niet omhoog zouden gaan. Met een brief van de
wethouder waarin stond dat de beheerders van de garages de ‘intentie’ hadden uitgesproken om de tarieven niet te verhogen, namen zij geen genoegen.
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Brand Wouwermanstraat

Als Titanic ten onder
in de vlammenzee
De vlammen zijn gedoofd,
het ongeloof allerminst. De
grote brand in de Schilderswijk ontnam 43 mensen hun
huis en bracht de beroerde
leefomstandigheden van
arbeidsmigranten aan het
licht.
Door Jeroen van Raalte

Een week na de ramp ligt de Wouwermanstraat er aangeslagen bij. Het
hele woonblok, vijf portieken van
hoek tot hoek, is met bewakingshekken afgezet. De deuren en ramen op
de begane grond zijn dichtgespijkerd
met spaanplaten. Vanaf de straat kijk
je door de gaten in het dak naar de
blauwe lucht. Aan de achterzijde zijn
de bakstenen zwartgeblakerd, of
simpelweg verdwenen. Onbestemde
slierten hangen tussen de spijlen van
de balkons te wapperen in de wind.
Het enige leven is een meeuw op het
dak.
De brand die in de nacht van
woensdag 19 op donderdag 20 mei
uitbrak in de Schilderswijk heeft
enorme schade aangericht. Het ziet
ernaar uit dat 23 woningen voorgoed
onbewoonbaar zijn. Ook een moskee, een van de oudste van de stad, en
een fysiopraktijk zijn uitgebrand.
Het mag een wonder heten dat iedereen ongedeerd is, enkele huisdieren
daargelaten.
De brandweer doet onderzoek
naar de precieze oorzaak. Volgens bewoners van de achtergelegen Joris
van der Haagenstraat vatte een tuinhuisje als eerste vlam. “Het begon
met een knal,” vertelt Nur Icar, fractievertegenwoordiger van Islam Democraten. Hij stond de afgelopen
week gedupeerden bij. “De bewoners zagen hoe de vlammen zich
vanuit het tuinhuisje verspreidden.”
Dat ging razendsnel. Bij aankomst
van de brandweer stonden al meerdere woningen in brand, rapporteert
burgemeester Jan van Zanen. Het
duurde negen uur om het vuur onder
controle te krijgen.
Matrassen
Hoe konden de vlammen zo snel om
zich heen grijpen? Verschillende
brandexperts wezen de afgelopen
dagen op de balkons, die op videobeelden wel heel heftig lijken te
branden. Ook binnen is bijzonder
brandbaar materiaal aangetroffen.
De brandweer stuitte op veel matrassen, zelfs in de tuinhuisjes. Aan de
moderne veiligheidseisen voldeed
het woonblok ogenschijnlijk niet,
maar dat geldt voor veel oude bouw.
Het eerste bouwbesluit, waarin de
eisen aan brandveiligheid zijn vastgelegd, dateert van 1992. “Voor oude
panden gelden minder strenge eisen,” zegt Tim de Boer, fractievertegenwoordiger van de Haagse Stadspartij. “Tekenend is dat brandmelders pas sinds dit jaar verplicht zijn.”
In de Wouwermanstraat lijkt het
dak een funeste rol te hebben gespeeld. Bij nieuwbouw is brandscheiding de norm: woningen zijn ‘gecompartimenteerd’, zodat een brand niet
zomaar kan overslaan van de ene op

Uitgebrande woningen in de Wouwermanstraat, gezien vanuit een zijstraat. | Foto: Brian Mul

de andere woning. Dat bleek hier
niet voldoende het geval. ‘Ik ben verbaasd over de dakconstructie,’ zei
brandweercommandant Esther Lieben tegen Omroep West. ‘Die is weliswaar gerenoveerd, maar loopt over
de gehele lengte van het huizenblok.
Daardoor kon het vuur zich door het
hele dak verplaatsen.’ De Boer vergelijkt het met de Titanic, het legendarische schip dat vanwege zijn compartimenten onzinkbaar werd geacht. “Uiteindelijk is alles
volgelopen.”

'Er staan in deze
buurt veel oude
gebouwen die
in slechte staat
verkeren'
Pyjama
Een menselijk drama is het gevolg.
De 43 ontheemde bewoners zijn
aanvankelijk opgevangen in een hotel of bij familie of vrienden. Sommigen waren hun huis ontvlucht op
niet meer dan slippers of in pyjama.
Inmiddels zijn 33 gedupeerden ondergebracht bij woningcorporatie
Staedion. “Alle getroffenen die bij
ons bekend zijn, hebben een casemanager toegewezen gekregen die ze
helpt,” aldus een gemeentewoordvoerder. Van het weekend smeekten
meerdere bewoners of ze hun huis in
mochten om te zoeken naar spullen,
maar de politie stond dat wegens spo-

renonderzoek en instortingsgevaar
niet toe. “Ik heb ontredderde mensen gezien,” zei burgemeester Van
Zanen in de raadsvergadering.
Tegenover het leed staat de grote
hulpvaardigheid. Op initiatief van
veel Haagse organisaties – van de As
Soennah-moskee tot de Haagse
Markt – zijn geld en goederen ingezameld om de slachtoffers te steunen.
In vijf dagen tijd was 19.000 euro gedoneerd. De aanvoer van kleding,
toiletspullen en speelgoed was zo
overweldigend dat de inzamelingsactie al na twee dagen werd gestaakt.
Op verzoek van de gemeenteraad
gaat de burgemeester onderzoeken
of de gemeente een steunfonds voor
de getroffenen in het leven kan roepen.
Intussen zijn buurtbewoners niet
gerust op hun eigen veiligheid. Op
verzoek heeft de Haagse Pandbrigade dinsdag vier woningen in de achtergelegen Joris van der Haagenstraat geïnspecteerd. Dat is niet genoeg, vindt Icar van Islam
Democraten. Hij stelt een grootschalig onderzoek naar brandveiligheid
voor. “Er staan in deze buurt veel
oude gebouwen die in slechte staat
verkeren. Om nieuwe rampen te
voorkomen, moeten die allemaal gecontroleerd worden.” Of dat tot veiligere situaties leidt, is een tweede.
Renovatie laat zich moeilijk afdwingen. “Dat zie je bij balkons met constructiefouten,” aldus De Boer. “Veel
zijn nog steeds niet vervangen, omdat de vve daar geen geld voor heeft.”
Arbeidsmigranten
De brand heeft ook de aandacht gevestigd op de positie van arbeidsmigranten. Onder de gedupeerden blij-

ken veel Bulgaren, die in de portiekwoningen op een kluitje woonden.
‘Hoe mensen hier moesten leven, is
in- en intriest,’ zei brandweercommandant Lieben tegen AD Haagsche
Courant. De helft is niet verzekerd.
Volgens buurtbewoners bewaarden
zij hun geld thuis. Dat is met de rest
van hun bezitting in vlammen opgegaan. Daags na de brand zijn in de Joris van der Haagenstraat drie woningen onbewoonbaar verklaard, nadat
de Pandbrigade binnen erbarmelijke

leefomstandigheden had aangetroffen. De deuren zijn verzegeld.
“Laat dit een startsignaal zijn om
veel serieuzer naar de woonsituatie
van arbeidsmigranten te kijken,”
stelt De Boer. “Zij hebben evengoed
recht op een woning die aan de eisen
voldoet.” Wel waakt hij ervoor dat de
twee vraagstukken – brandveiligheid en arbeidsmigratie – door elkaar
gaan lopen. “Het is niet zo dat een gebouw brandveiliger wordt als er minder mensen in wonen.”
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Gehandicapten gevangen
P DE TOCHT

THUISZORG

Door Maja Landeweer

Is de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) zijn naam wel waard? Die vraag rijst
door alle signalen over een kaalslag in deze
vorm van zorg. In een serie van vier verhalen
deze week deel 1: Wachten op een rolstoel
en de wc blijft vies.

H

ij zit gevangen in zijn eigen huis. Al anderhalf
jaar. De Haagse senior
wil eropuit – naar het
strand, naar vrienden,
naar de dokter – maar hij zit noodgedwongen in z’n eentje te verpieteren
achter het raam. Zijn aanvraag voor
een scootmobielstalling is afwezen en
dus kan hij de deur niet uit. De Hagenaar is een van de velen die hulp krijgen
van ‘cliëntondersteuners’ Tia Quaedvlieg en Mariëtte van Moolenbroek.
Exacte cijfers van het aantal Hagenaars dat met de gemeente in een Wmostrijd verwikkeld is, zijn er niet. Stichting Voorall, belangenbehartiger voor
Hagenaars met een beperking, zet
sinds 2015 de zogenaamde cliëntondersteuners in, vrijwilligers die zelf een beperking hebben, om ze bij te staan met
hun aanvraag. Ze ontfermen zich jaarlijks over tientallen slepende zaken. Stuk voor stuk ‘heel schrijnende gevallen’, zegt Quaedvlieg.
Het is het topje van de ijsberg, denken Quaedvlieg en Van Moolenbroek.
Een deel knokt, en maakt soms zelfs de
gang naar de rechter, maar de meesten
gooien het bijltje er al snel bij neer, vermoeden ze. Quaedvlieg: “Niet iedereen
heeft de kracht om te vechten, want de
dag doorkomen kost al zoveel energie als
je niet kan lopen.” Van Moolenbroek: “Mensen leggen zich er bij neer
en doen het met wat ze hebben gekregen, ook al zijn dat goedkope hulpmiddelen die niet voldoen.”  
Scootmobiel - aanvraag 1,5 jaar
De Hagenaar die een stalling voor
zijn scootmobiel heeft aangevraagd, zit
nog midden in een procedure met de gemeente. Daarom blijft hij anoniem en
komt hij niet zelf aan het woord. Zijn positie is kwetsbaar, laat de belangenvereniging weten. Hij heeft jarenlang bij
Defensie gewerkt. Zeven jaar voor zijn
pensioen werd hij getroffen door een beroerte. Hij hield er hersenletsel aan
over waardoor hij minder mobiel
is. Quaedvlieg: “Dan valt ineens alles
stil, terwijl zijn hoofd nog goed

werkt. Vrienden willen helpen en hij
doet er alles aan om zijn netwerk goed te
onderhouden, maar zonder scootmobiel komt hij nergens.”
Met eigen middelen kocht de Hagenaar een kleine scootmobiel – ‘die kan 7
kilometer per uur, harder wil hij ook
niet vanwege visuele beperkingen’ –
maar zonder stalling kan hij hem niet
gebruiken. “Hij heeft zelf al toestemming gevraagd aan de vereniging van eigenaren van het complex waar hij
woont om zo’n stalling voor het gebouw
te plaatsen. De vereniging wil alle mede-

‘Waarom zou
je in een traplift
willen zitten die
tergend langzaam
naar boven gaat
als je gewoon kunt
lopen?’
werking verlenen en dan zegt de gemeente: nee, u krijgt hem niet.”
De scootmobiel staat nu al anderhalf
jaar ongebruikt in een schuurtje bij
vrienden. “De man is niet in staat zelf
de accu eruit te halen en mee naar boven te nemen om op te laden, ook niet
als hij hem op zijn rollator zet. Als hij
maar een klein beetje bukt, valt hij
om. Hij heeft een kleine, opvouwbare scootmobiel gekozen die achter in de
auto van zijn vrienden kan om bijvoorbeeld samen naar de boulevard te
gaan, maar dat zit er niet in. Hij kan ook
niet naar het ziekenhuis om bloed te laten prikken. De taxibus is voor hem
‘om sanitaire redenen’ geen optie. De

Ondersteuners Tia Quaedvlieg (links) en Mariëtte van Moolenbroek van de

dokter komt nu naar hem toe, de boodschappen laat hij bezorgen. Ik vind het
een mensonterend en schrijnend voorbeeld,” zegt Quaedvlieg.
Snoeihard snijden
De Hagenaar is de dupe van snoeihard
snijden in de Wmo-voorzieningen sinds
2015. Onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) vallen onder

meer hulpmiddelen, aangepast vervoer
en huishoudelijke hulp. De afgelopen jaren zijn de eisen om hiervoor in aanmerking te komen steeds verder aangescherpt, zeggen de cliënt-ondersteuners
van Voorall.
Zelf stelt de gemeente in de programmabegroting: ‘Jong of oud, rijk of arm,
gezond of ziek: iedere Hagenaar kan rekenen op de zorg of ondersteuning die
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in eigen huis

twee keer per week hulp, nu één keer.
Het is krap. Stel dat je bijvoorbeeld last
hebt van je darmen, dat betekent extra schoonmaakwerk. Dat redt de hulp
niet. De gemeente vergeet dat we geen
robots zijn, dat er soms wat meer tijd nodig is. Je maakt geen kantoor schoon.” Zij
heeft een jaar moeten wachten op een
bruikbare scootmobiel.  
“Als je een scootmobiel aanvraagt,
gaan ze ervan uit dat er iets met je benen
is, maar soms mankeer je ook wat aan je
armen. Ik moest een aangepast stuur
hebben. Het heeft bijna een jaar geduurd
voordat ik de juiste scootmobiel kreeg
en dan had ik nog hulp vanuit stichting
Voorall. Je moet echt doorzetten om het
juiste hulpmiddel te krijgen.”
Om geld te besparen hanteert de gemeente een ‘one size fits all’-principe:
een rolstoel is een rolstoel, ook al is die
niet geschikt voor jou. En wordt een
ontmoedigingsbeleid gevoerd, zeggen
Van de Vooren en andere betrokkenen.
Cliëntondersteuner Van Moolenbroek zelf – ze heeft een dwarslaesie
– kon kiezen tussen twee leveranciers
van rolstoelen. Geen van beide kon de
specifieke rolstoel leveren die ze nodig
had. “Bij het afnemen van voorzieningen bij deze leveranciers kregen ze korting, dus daar moest ik het mee doen. Ik
heb twee jaar moeten knokken voor de
juiste rolstoel.”

Stichting Voorall. | Foto: Eveline van Egdom

hij of zij nodig heeft.’ Een mooi streven,
maar de praktijk ziet er anders uit, stellen betrokkenen.  
De stad zit zelf ook klem. Den
Haag krijgt – net als andere gemeenten in Nederland – te weinig geld van
het rijk en kan zijn taken dus niet naar
behoren uitvoeren, stelt Wmo-jurist
Kevin Wevers. Hij stond de afgelopen jaren tientallen Hagenaars bij die vonden
dat ze te weinig huishoudelijke hulp
kregen. Bij allemaal is de hulp uitgebreid. “Den Haag zoekt echt de bodem
op bij het toekennen van de hoeveelheid
uren. Gemeenten krijgen te weinig geld,
maar dat moet je niet bij de cliënten
neerleggen. De gemeente moet het niet
accepteren, ze moet met de vuist op tafel slaan.”
Deurdranger - aanvraag 2 jaar
Van Moolenbroek helpt op het moment een man die net zo klem zit als
de defensieman. Zijn flat heeft een
zware toegangsdeur. Die krijgt hij,
sinds hij een ongeluk heeft gehad, niet
zelf open. Als hij naar binnen wil, moet

MEER DOEN MET MINDER GELD?
De samenleving vergrijst en de trend is om steeds langer thuis te blijven
wonen. Het afgelopen jaar woonde 90 procent van de 75-plussers thuis.
Daar hebben ze vaak wel hulp bij nodig: een scootmobiel of hulp in de
huishouding. Ruim een derde van alle Haagse 75-plussers maakt gebruik
van een of meerdere voorzieningen. Die groep groeit dus en tegelijk neemt
het budget af.
In totaal (alle leeftijden) maken ruim 35.000 mensen gebruik van de Wmo.
In 2020 gaf de gemeente ruim 170 miljoen uit aan Wmo-voorzieningen.
Daarmee slokt de Wmo een groot deel op van het totale zorgbudget in
Den Haag (bijna 600 miljoen euro).
In 2015 gingen de Wmo-hulp van het rijk naar de gemeente; dat ging gepaard met een korting van 20 procent op het budget. Den Haag bezuinigde vorig jaar 20,6 miljoen euro op Wmo en jeugdhulp samen, dit jaar loopt
dit op naar 22,6 miljoen. De aanname was dat de gemeenten de taken
beter en goedkoper konden uitvoeren. Bovendien moesten mensen meer
zelfredzaam worden en elkaar helpen. De werkelijkheid is anders. Volgens
het Sociaal en Cultureel Planbureau is ‘de ondersteuning van kwetsbare
burgers niet op orde’.

er maar net een vriendelijke medeflatbewoner zijn die de deur open wil
doen. Anders staat hij hulpeloos

buiten te wachten. Van Moolenbroek: “Voor de gemeente is het misschien klein leed, maar dat is het

niet voor die man die daar maar staat
te staan voor een dichte deur.”
Ze vervolgt: “De persoon die ik help,
zit niet in een rolstoel maar heeft nietaangeboren hersenletsel door een
fietsongeluk, waarbij hij ook allerlei
botbreuken heeft opgelopen. Dat is
nooit goed geheeld. Als gevolg daarvan heeft hij minder kracht. Twee jaar
geleden deed hij een Wmo-aanvraag.
Die werd afgewezen. Hij moest bij de
woningcorporatie zijn. Die verwees
hem weer terug naar de gemeente. Inmiddels is zijn termijn om beroep aan
te tekenen verstreken. Ik help hem samen met zijn begeleider. Doen jullie
het verder maar, zegt hij. Hij heeft
geen energie meer.” Om hem te beschermen, wil Voorall ook zíjn verhaal
anoniem houden.

Geen robot
Inge van de Vooren (60), afdelingsvoorzitter van de SP Den Haag, heeft chronische pijn doordat zenuwen in de rug zijn
afgekneld. Ze weet uit eigen ervaring
hoe karig de hulp is. “Voorheen kreeg ik

‘Nergens recht op’
Dan moet je al zo ver zijn dat je de
aanvraag doorzet en niet bent afgehaakt tijdens het vaak demotiverende keukentafelgesprek. Cliëntondersteuner Quaedvlieg: “Als je vraagt
waar je recht op hebt, dan slaan alle
stoppen door. Nergens op, is het dan.
‘Die tijd is voorbij.’ Dan slaat het hele
gesprek dood. Terwijl je hele wereld
al op zijn kop staat als je net een beroerte hebt gehad.” Wmo-gebruikster Van de Vooren: “Het inlevend
vermogen is nul komma nul.”  Wmojurist Wevers herkent dat: “Die argwaan, daar word je helemaal gek
van. Waarom zou je in een traplift
willen zitten die tergend langzaam
naar boven gaat als je gewoon kunt
lopen, dat is toch niet logisch?”
Aan de nieuwe Wmo-wet ligt het
niet, zeggen Quaedvlieg en Van
Moolenbroek. Die geeft goed aan dat
de gemeente maatwerk moet leveren
en rekening moet houden met persoonlijke omstandigheden, maar door
geldgebrek voert de gemeente hem
niet goed uit. Van Moolenbroek: “Mensen met een beperking hebben recht
op hulp die ze in staat stelt mee te kunnen doen in de samenleving. Dat staat
ook in een VN-verdrag. Maar de gemeente kijkt vaak niet wat nodig is,
maar waar budget voor is.” Quaedvlieg: “Dat vind ik eigenlijk wel triest.”
VOLGENDE WEEK: De lange strijd
van dwarslaesiepatiënt Mariëtte van
Moolenbroek om een goede rolstoel
te krijgen.

FRINGE

ICMF Wassenaar presenteert:

Arnold Schönberg’s

Verklärte Nacht
Livestream uit Museum Voorlinden
Zaterdag 5 juni 20.00 uur
www.icmf.nl

Delft Fringe Festival: dé online theatrale bingewatch-marathon
Donderdag 27 mei t/m zondag 6 juni, online

Delft Fringe Festival nodigt iedereen, van jong tot oud, uit voor de allereerste online-editie
van het festival. Geniet van een heuse theatrale bingewatch-marathon. In je eigen woonkamer, op het balkon of in de tuin via je laptop, tablet of smartphone. Delft Fringe Festival
laat elf dagen lang ruim dertig jonge makers van je beeldscherm knallen. Van cabaretiers
tot singer-songwriters en van dansers tot theatermakers. Dompel je onder in genres die je
al kent of stap uit je comfortzone en bekijk een voorstelling waar je anders nooit voor zou
kiezen.
Meer informatie en kaartverkoop: www.delftfringefestival.nl

Musici:
Irina Simon-Renes viool
Coraline Groen viool
Lilli Maĳala altviool
Santa Vižine altviool
Christophe Morin cello
Jérôme Fruchart cello

MEUBELSTOFFEERDERIJ LODEWIJK

75
jaar

Al 4 generaties uw Ambachtelijke Meubelstoffeerderij
UW EN ONZE
GEZONDHEID STAAN
BIJ LODEWIJK
VOOROP, OOK IN DE
CORONA-CRISIS.
Wij nemen de gepaste
voorzorgsmaatregelen,
zoals werken met handschoenen en mondkapjes en we houden voldoende afstand, zodat
we u ook in deze tijd van
dienst kunnen blijven!

Optimale service, garantie en kwaliteit
Wij halen en brengen gratis!

Ambachtelijke Meubelstoffeerderij Lodewijk
is er voor uw totale meubelrestauratie.

Ambachtelijke Meubelstoffeerderij Lodewijk
meubelrestauratie.

Gespecialiseerd in:
is er
voor uw totale
• Herstoffering van banken
en fauteuils
• Vernieuwing van binnenwerken
• Gespecialiseerd
Fauteuils en politoeren in:
• Leerreparatie
•
Herstoffering van banken en fauteuils
• Antiekrestauratie
•
Vernieuwing
binnenwerken
• Biezen-,
rieten- en van
rotanstoelen
• •Vloerbedekking
gordijnen
Fauteuils enenpolitoeren

• Leerreparatie

•Binnen 24 uur hebben wij de
•zorg
Binnen
24uuur
hebben wij de
voor
geregeld
zorg voor u geregeld
•Snel, vakkundig en betrouwbaar
•Snel, vakkundig en betrouwbaar
•U ontvangt de zorg op tijden en
•dagen
U ontvangt
zorg op tijden en
die u de
wenst
dagen die u wenst
BabZ Thuiszorg | Thomsonlaan 129 | 2565 JA Den Haag | 070-2390105

Keuze uit méér dan 600 soorten bekledings• Antiekrestauratie
stof.
Kom langs in onze winkel met uw stoel,
fauteuil,
of éénrietenvan onze
komt
• Biezen-,
enmedewerkers
rotanstoelen
bij ú langs met onze mobiele winkel waarna
• Vloerbedekking en gordijnen
we u direct een offerte kunnen doen.

Keuze uit méér dan 600 soorten
bekledingsstof. Kom langs in onze
winkel met uw stoel, fauteuil, of één
van onze medewerkers komt bij ú langs
met onze mobiele winkel waarna we u
direct een offerte kunnen doen.

Stoffering Lodewijk (hoofdvestiging)
Reinkenstraat 111 Den Haag - 070-3922344
Voor informatie of een vrijblijfende offerte ons
centrale nummer: 0800-5633945 (gratis)
KVK nummer 7607178
Stoffering Lodewijk (hoofdvestiging)
Reinkenstraat 111 - Den Haag - 070-3922344
Voor informatie of een vrijblijfende offerte

WWW.STOFFERINGLODEWIJK.NL
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Bouwplan derde toren bij Amare loopt vast
Door Herman Rosenberg

De bouw van een hoteltoren naast het cultuurgebouw Amare gaat voorlopig niet door. De gemeente en ontwikkelaar VolkerWessels hebben er ‘geen overeenstemming’ over bereikt.
Dat schrijft wethouder Anne Mulder (VVD, stadsontwikkeling) in een rapportage over de voortgang
van de bouw van Amare. In de rapportage staat niet
wat er exact aan de hand is. Er wordt alleen onthuld
dat de ontwikkelaar twee varianten heeft onderzocht, namelijk de toren als hotel bouwen of er een
combinatie van hotel en woningen van maken.
Daarop volgde een aanbod dat ‘niet aan de gestelde
eisen voldeed’. Wel is duidelijk dat Mulder weinig
heil ziet in verdere samenwerking met VolkerWessels. Hij schrijft: ‘Ontbinding van de overeenkomst
met de ontwikkelaar wordt overwogen, evenals
een nieuwe ontwikkeling.’
Volgens ingewijden kunnen de gemeente en
VolkerWessels het niet eens worden over de grondprijs. Die is bij bebouwing met een hotel hoger dan
bij woningen. Maar de ontwikkelaar zou korting
willen omdat de fundering door een bestaande garage heen moet worden gebouwd. De bouw van de

‘Ontbinding van de
overeenkomst wordt
overwogen’

Amare

Toren Cantate

Het Spuikwartier met het Stadhuis en Amare, en op de voorgrond de drie torens. Het plan voor de linker toren zit vast.
| Fotobewerking: Boele & van Eesteren

zeventig meter hoge toren, die met de letter C van
Cantate werd aangeduid, hoorde bij de bredere ontwikkeling van het Spuikwartier. Rond Amare zouden drie torens komen te staan. De andere twee, A
(Adagio) en B (Bolero), zijn in aanbouw. Dat zijn
woontorens.
Consequenties
Het vastlopen van de ontwikkeling van Toren C
heeft verregaande consequenties voor de gemeente. Het heeft ten eerste tot gevolg dat het stadsbalkon, een verhoogd gebied aan de zijkant van het

Amare-complex, voorlopig niet kan worden voltooid. Hierover speelde al een ander conflict met
VolkerWessels. Het balkon is bedoeld als openbaar
gebied, maar de ontwikkelaar wil het als besloten
terrein bij de Toren B (en voorheen ook C) trekken.
De gemeenteraad heeft Mulder opgedragen dit te
voorkomen.
Het tweede knelpunt is de Spuigarage, die zich
onder Amare bevindt en die deels bestaat uit de
oude garage van de Spuizalen. Het deel van de garage dat zich op de plek van de C-toren ligt, kan nu
niet worden opgeleverd. Het grootste probleem

daarvan is dat de gemeente de complete garage (na
voltooiing van alle bouwwerkzaamheden) terug
moet ‘leveren’ aan de oorspronkelijke eigenaar, het
bedrijf ASR. Dat had volgens de oude afspraken al in
2018 gebeurd moeten zijn, dus de gemeente zit nu
al vast aan een boete. De hoogte daarvan is niet
openbaar.
Mulder verwacht dat de derde toren op zijn
vroegst in 2027 klaar zal zijn. Dat wil zeggen dat
Amare veel langer dan gedacht zal grenzen aan een
bouwplaats. En ook het stadsbalkon en de garage
zullen dus pas dan klaar zijn.

Ook rond Amare zelf nemen de spanningen toe.
Eerder heeft bouwcombinatie Cadanz (Boele & van
Eesteren/Visser & Smit Bouw) tot twee keer toe de
opleverdatum niet gehaald. Dat had tot gevolg dat
het Koninklijk Conservatorium zijn verhuizing
naar het complex moest uitstellen van deze zomer
naar december. De oplevering is nu voorzien op 1
juli. Mulder meldt dat als die datum ook niet wordt
gehaald Cadanz een boete moet betalen. Tegelijk is
het volgens Mulder ‘niet onaannemelijk’ dat de nu
beschikbare vijf ton voor ‘onvoorziene’ kosten zal
worden overschreden.

ADVERTENTIE

GOUDPRIJS ONGEKEND HOOG
DEN HAAG – Of het nu gaat om ringen,
broches of tandgoud, oud goud verzilveren
is helemaal “hot”. Al sinds enkele maanden
staat de goudprijs op ongekende hoogte. Dat
brengt steeds meer mensen ertoe om in huis
op zoek te gaan naar oud goud of zilver. Veel
mensen stuiten daarbij op reeds lang vergeten
gouden voorwerpen, die zij voor een mooi
bedrag te gelde kunnen maken.
Ook bij De Goudwaag aan de Van Hoytemastraat in Benoordenhout is het een komen

en gaan van mensen die hun oude goud willen inleveren. “Het punt van 45.000 euro per
kilo bij de goudprijs was voor mij de magische grens”, aldus Naomi Weststrate, eigenaresse van De Goudwaag. “De goudprijs staat
momenteel op een niveau dat lange tijd voor
onmogelijk werd gehouden. Wie in de jaren
zeventig een armband heeft gekocht voor 600
gulden krijgt daar momenteel 600 euro voor
terug.”
Het taxeren van goud of zilver gebeurt bij de

GOUDINKOOP

Goudwaag vakkundig en effectief. Meestal
weet de klant binnen enkele minuten wat zijn
of haar goud waard is. De klant kan dit vervolgens meteen tegen het getaxeerde bedrag
inwisselen. Uitbetaling geschiedt contant of
via overmaking per bank.
De Goudwaag taxeert altijd gratis en
vrijblijvend, en betaalt ook mooie bedragen
voor zilver, merkhorloges, diamanten en
edelstenen, gouden en zilveren munten,
goudbaren en zilverbaren, en tin.
OPENINGSTIJDEN
ma-vr 10.00-15.00 uur

Wij kopen in:

Gouden sieraden

Oud goud

Tandgoud

De Goudwaag
Van Hoytemastraat 113
2596 EP Den Haag
Telefoon: 070-324 32 69
info@degoudwaag.nl
www.degoudwaag.nl

Goudbaren en
gouden munten

Merkhorloges
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Diamanten en
edelstenen

Zilveren sieraden

Zilveren munten

Zilver bestek

Tin

Adorable Logo FC 76,5x56mmDH-Centraal.qxp_fact 11788 Jack Be

info over André van Lier

adoráble
ART
G

A

+

L

D E S I G N
E

R

I

E

galerie@adorable.nl

ACTUEEL |

Mira

Donderdag 27 mei 2021 | Den Haag Centraal

Acteren en muziek tegen
verleidingen van de straat
baar te maken. Colgecen: “Het kwartje moet vallen dat het bezit van een
mes de veiligheid juist níét verhoogt
– een mes is immers snel getrokken
en een ongeluk zit in een klein hoekje. Door dit project leren jongeren onder meer om te gaan met hoe het is om
in de schijnwerpers te staan en verantwoordelijkheid te dragen.” Hij
wijst erop dat de jongeren die erin slagen een rol te krijgen in de theatervoorstelling en/of meedoen aan de
soundtrack, allemaal een netwerk
hebben waarin zij invloed uitoefenen. En er is ook een wederkerig effect: welzijns- en jongerenwerkers
krijgen meer zicht op wat er leeft onder jongeren en hoe zij het best aanspreekbaar zijn.
Vooralsnog staat er één voostelling
van ‘De Tweede Kans’ in De Nieuwe
Regentes gepland. Maar Colgecen
hoopt stiekem al op meer. “Als het een
succes blijkt, kan ik mij zomaar voorstellen dat de voorstelling vaker opgevoerd gaat worden. In andere theaters, of op scholen.” Ook denkt hij al
aan een verfilming. Lachend: “Wie
weet kunnen we met de voorstelling
het land door. Maar goed: eerst maar
eens een dijk van een voorstelling
neerzetten.”

Windturbine
Het mocht niet baten. Oud-wethouder Rabin Baldewsingh wordt
geen wethouder. Niet nu en niet
in Leidschendam-Voorburg. 28
raadsleden stemden tegen zijn benoeming, 7 vóór. Het is niet altijd
makkelijk om te verwoorden wat
niet gaat als het niet gaat. Maar in
het geval van het (niet) benoemen
van Baldewsingh tot wethouder
in Leidschendam-Voorburg lijkt
het vrij makkelijk te formuleren.
Want het ging over een windturbine. Dan is het immers duidelijk
dat het niet gaat.
In mijn geboortedorp onder de
Karpaten ging het ook zo, al was
daar geen windturbine in het spel
– want een windturbine zou daar
nog steeds als een ufo worden
gezien. Het ging daar om iets anders, maar de effecten herken ik.
In mijn dorp was het geen windmolen maar een koe. De koe van
ome Ion at namelijk de klaver
voor de konijnen van tante Mila.
En dus was er geen klaver meer
voor de konijnen. Maar dat was
niet het ergste; het ergste was
dat de koe geen klaver mag eten,
want dan wordt haar buik dik, de
buik zet op en als niemand er een
lange naald in prikt om de lucht
te laten ontsnappen, gaat de koe
dood. De koe van ome Ion werd
gered, maar de konijnen aten elkaar op van de honger, en tante
Mila heeft het ome Ion nooit vergeven dat haar konijnen elkaar
opaten en vooral niet dat zijn koe
níét doodging.
Toen ik over die windturbine las,
moest ik aan de konijnen van
tante Mila denken. Die 28 raadsleden hadden in het verhaal van de
windturbine de rol van de naald
kunnen spelen en de buik van
Leidschendam-Voorburg kunnen
laten leeglopen. Zeven anderen
hebben het geprobeerd, maar in de
politiek gaat het om de meerderheid.
We zijn een dorp. Ondanks de internationale tribunalen, de expats
en de multiculturaliteit zijn we
een dorp. Binnen en buiten Den
Haag. De technologie mag van
de laatste generatie zijn, de vele
(inter)nationale bedrijven mogen
‘shinen’ in duurbetaalde magazines, de expats mogen klagen over
hoe koud het is in Den Haag, als ze
maar dure bakfietsen kopen en de
huizenprijzen hooghouden, want
‘the money must rule’.
Den Haag heeft nog een gezicht,
minder shiny, en ik denk dat Rabin
nog niet is vergeten dat het geld
voor wijlen het Migratiemuseum
van de rekening werd gehaald. Het
gedoe met de windturbine lijkt
een geschikte plot voor een aflevering van ‘Murder, She wrote’ in
Cabot Cove, Maine (VS). Alleen is
er niemand doodgegaan, behalve
de politieke dromen van Rabin
Baldewsingh en het Migratiemuseum. En Leidschendam-Voorburg
zal een wethouder naar zijn gelijkenis krijgen.
Mira Feticu
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Rapper Umit C is de drijvende kracht achter het project 'De Tweede Kans'. | Foto: Brian Mul

De voorstelling ‘De Tweede Kans’ moet de
deelnemende jongeren via kunst en
cultuur spelenderwijs weerbaar maken
tegen de verleidingen van de straat, onder
meer door wapenbezit bespreekbaar te
maken.
Door Rob Edens

O

p 28 september is in De Nieuwe Regentes
aan de Weimarstraat een allerminst alledaagse voorstelling te zien. Jongeren van
veertien tot achttien jaar voeren dan het
stuk ‘De Tweede Kans’ op, een voorstelling in het teken van wapenbezit onder jongeren. De voorstelling
is de climax van een project dat op 18 mei van start ging
met de werving van de jonge acteurs en repetities voor
een bijbehorende soundtrack. Jongeren kunnen een
rol bemachtigen in de voorstelling door op 20 juni auditie te doen, ook in De Nieuwe Regentes. In de aanloop naar de opvoering en het maken van de soundtrack worden zij professioneel begeleid.
Drijvende kracht achter het project is jongerenwerker, cultureel ondernemer en rapper Umit Colgecen
(artiestennaam Umit C). Aanleiding voor het project
zijn serieuze zorgen bij jeugdwerkers en wijkpolitie
over jongeren in de Heesterbuurt (Segbroek). Die gaan
in algemene zin over wapenbezit, en meer in het bijzonder over de groeiende aantrekkingskracht van het
fenomeen drillrap. Drillrappers, liefhebbers van dreigende, gewelddadige en nihilistische teksten op dreunende beats, voeren bendeoorlogen en verheerlijken
straatgeweld. Door elkaar uit te dagen en steeds over
en weer wraak te nemen, ontstaat er een spiraal van
geweld.
De toneelvoorstelling en de soundtrack zijn twee
aparte projecten, die uiteindelijk op 28 september in
De Nieuwe Regentes bij elkaar komen. De begeleiding
van de toneelvoorstelling wordt verzorgd door het
Haags Theaterhuis; Umit Colgecen coördineert de totstandkoming van de soundtrack. “Dat wordt een drillrap, maar niet met een opruiende tekst. De rap gaat
over vriendschap, liefde, toekomst, hoop – kortom positiviteit,” aldus de jongerenwerker.
Steekpartijen
De zorg over wapenbezit zal niet verbazen en beperkt
zich zeker niet alleen tot de Heesterbuurt en Segbroek. Begin mei werd Den Haag nog opgeschrikt door
twee steekpartijen in Laak. Een 14-jarige jongen raakte zwaargewond. Bij de andere steekpartij vond een
17-jarige jongen de dood – in dit laatste geval onderzoekt de politie of een ruzie onder drillrappers de aanleiding was. Vorig jaar zomer gingen drillrappers elkaar te lijf in Scheveningen, met de dood van een 19-ja-

rige jongen tot gevolg. Momenteel is er een campagne
in Den Haag tegen geweld en wapenbezit onder jongeren. Onderdeel daarvan is dat jongeren vorige week
wapens konden inleveren bij de politiebureaus in speciale containers, zonder straf te krijgen. 669 wapens
werden ingeleverd: messen, zwaarden, kapmessen,
pepperspray, boksbeugels, wapenstokken, hamers en
bijlen. Ook werden dertig echte vuurwapens en verschillende nep-vuurwapens in beslag genomen.
Criminoloog Henk Ferwerda benadrukte eerder in
deze krant het belang van actie tegen wapenbezit onder jongeren. Een smaldeel van de jongeren is al te ver
heen voor algemene campagnes, waarschuwde hij,
maar veel meer jongeren zijn met gerichte acties nog
wel ontvankelijk voor de boodschap toch vooral het
gezonde verstand te blijven gebruiken. Veel tieners
hebben een mes op zak uit een vals gevoel van veiligheid, of willen stoer doen.

Jongeren, ‘De Tweede Kans’, De Nieuwe
Regentes, dinsdag 28 september. Meer
informatie: www.haagstheaterhuis.nl en
www.denieuweregentes.nl

ADVERTENTIE

Puntensysteem
Umit Colgecen verdiepte zich voor ‘De Tweede Kans’
in wapenbezit onder jongeren: “Het is echt bizar wat
er gebeurt. Drillrappers werken letterlijk met een
puntensysteem. Als het een groep lukt iemand van
een andere groep te doden, levert dat punten op. Uit de
zorg die er is bij jeugdwerkers en politie vloeide de

‘Het kwartje moet
vallen dat het bezit van
een mes de veiligheid
juist níét verhoogt’
vraag bij het stadsdeelkantoor Segbroek voort: wat
kunnen we nou doen om jongeren weg te houden bij
dit soort onzin?” Behalve Colgecen en het Haags Theaterhuis doet ook welzijnsorganisatie Voor Welzijn
mee.
Jongeren worden sinds 18 mei op verschillende manieren geworven. Er wordt geflyerd, posters zijn op
openbare plaatsen opgehangen, er is een campagne
gaande op social media (Instagram en Facebook) en
Colgecen gaat persoonlijk de boer op om jongeren te
enthousiasmeren. Hij bezoekt hiervoor onder meer
scholen, bibliotheken, hangplekken, wijk- en buurtcentra en avondwinkels.
Wederkerig effect
De overkoepelende doelstelling van ‘De Tweede Kans’
is de deelnemende jongeren via kunst en cultuur spelenderwijs weerbaar te maken tegen de verleidingen
van de straat, onder meer door wapenbezit bespreek-

PAPESTRAAT 24 – DEN HAAG
070 406 00 53 – HOUSEOFHATS.NL

STEUNZOLEN

met podoscan en gipsmodel

€ 135,00

All inclusive

Aangesloten bij
stichting L.O.O.P.

Prins Hendrikstraat 132-134 Den Haag
070-363 7519 Johanwassenaar.nl

Kom dichtbij !

Steun Kunstmuseum Den Haag
Word vriend of donateur

Kijk voor de mogelijkheden op:
www.kunstmuseum.nl/steun
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Bomenkap nodig voor
brede trams op lijn 16

Utrechtsebaan
gaat ruim
halfjaar dicht
De gemeente gaat de Utrechtsebaan (A12) een flinke opknapbeurt geven. De consequenties
hiervan zijn groot: het verdiepte
deel van de weg gaat van september tot en met maart 2022 dicht
voor het verkeer richting het
Prins Clausplein.

Lijn 16 op de Waldeck Pyrmontkade. | Foto: Brian Mul

Door Kim Andriessen

Om de komst van nieuwe trams op de
route van lijn 16 mogelijk te maken,
moeten tientallen bomen wijken
langs de route in het Statenkwartier
en in Duinoord.

Van de 69 bomen worden er 36 gerooid
vanwege de aanleg van nieuwe tramrails en de aanpassingen (lees: langer,
hoger en breder maken) van de tramhaltes. De overige 33 worden volgens het
stadsbestuur gekapt omdat ze in zeer
slechte conditie zijn. Ter compensatie
gaat de gemeente 92 nieuwe bomen
planten, deze komen ‘zoveel mogelijk
op of vlak bij dezelfde locatie als de te
rooien bomen.’
Jan Nicolai, bestuurslid van het Wijkoverleg Zorgvliet, vreest dat meer dan
69 bomen tegen de vlakte gaan. “Langs
de Waldeck Pyrmontkade staan veel bomen behoorlijk dicht op de trottoirbanden. Ik maak mij zorgen dat ze straks
toch besluiten om tot preventieve kap
over te gaan. Er wordt helaas veel te
makkelijk met bomen omgegaan in Den
Haag.” Ook met de komst van 92 nieuwe
exemplaren is het bestuurslid allerminst content. “Er staan nu prachtige
bomen met veel volume. Daar komen
kleine, dunne boompjes voor in de
plaats. Met het oog op klimaatverandering is dat veel te weinig compensatie.
Kijk maar naar de Scheveningseweg
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Dit staat in het vorige week gepubliceerde voorstel van het stadsbestuur over de
‘instroom van nieuwe trams’. Lijn 16
(Statenkwartier – Wateringen) is een
van de laatste lijnen waarop nog de
smallere, rood-beige voertuigen rijden.
De HTM wil deze in december volgend
jaar vervangen door Avenio’s, het bredere type tram met lage vloer. Voor die tijd
moeten rails en haltes vernieuwd zijn.
Vooral in het Statenkwartier en in
Duinoord betekent breder trammaterieel dat er bomen langs het tracé gekapt
moeten worden. In totaal 69, zo meldt
het college van B en W. Onder meer
langs de Statenlaan, tussen de Doornstraat en Frankenslag, worden de laatste
populieren vervangen door een andere
boomsoort. Ook wordt er een aantal lindes aan de Koningin Emmakade gekapt.

1

12-11-2019

13:39

(waar in 2018 ruim honderd bomen
langs de route van lijn 1 tegen de vlakte
gingen, red.). Daar stonden dikke stammen, nu zijn het sprietjes. Dat scheelt
een slok op een borrel. Ik begrijp het
niet. Waarom kiest Den Haag voor veel
bredere voertuigen? Waarom moet de

‘Er wordt veel te
makkelijk met
bomen omgegaan’
stad aangepast worden aan de tram, in
plaats van de tram aan de stad?”
Verder maakt Nicolai zich zorgen
over de trillingen die de nieuwe trams
veroorzaken. “De nieuwe voertuigen
zijn zwaarder dan de huidige. En lijn 16
rijdt langs oude monumentale panden,
bijvoorbeeld bij het Sweelinckplein en
de Waldeck Pyrmontkade. Ik ben bang
dat grotere trillingen in de ondergrond
problemen aan de huizen veroorzaken.”
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In het gemeentelijke (milieu)onderzoek staat dat ‘wordt voldaan aan het beoordelingskader voor trams in de gemeente Den Haag’, maar Nicolai vindt
dat ‘te makkelijk’. “Ik hoop op een contra-expertise.”
Kunstmuseum
Elders langs de route van lijn 16 zijn ook
flinke aanpassingen nodig. Zo gaat in
het Zeeheldenkwartier de Zoutmanstraat op de schop, waarbij de halte
wordt verplaatst naar de hoek met de
Laan van Meerdervoort. In het Statenkwartier verdwijnt de keerlus over de
Frederik Hendriklaan en worden de haltes Statenplein en Kunstmuseum/Museon samengevoegd tot één nieuwe halte. Deze komt op de kruising van de Eisenhowerlaan en de Stadhouderslaan.
De huidige halte bij de ingang van het
Kunstmuseum verdwijnt dus.
Ook op de lijnen 1, 6 en 12 rijden nog
de oude trams, deze moeten uiterlijk in
2026 vervangen worden door nieuwe
voertuigen. De HTM gaf deze week
groen licht voor de Europese aanbesteding van vijftig nieuwe trams.

De betonnen wanden, het asfalt en
de fundering van het wegdek van
deze 45 jaar oude weg, die loopt
van de Haagse binnenstad tot de gemeentegrens met Voorburg, zijn
toe aan vervanging. Ook moeten
de verkeerstechnische installaties
vernieuwd worden, zo stelt de gemeente.
Om de overlast te beperken en
het centrum van Den Haag zo goed
mogelijk bereikbaar te houden,
gaat het stadsbestuur het onderhoud in twee fases uitvoeren: voorbereidende activiteiten in de zomer en de hoofdwerkzaamheden
in de herfst en in de winter. Dit zal
gevolgen hebben voor de 60.000
auto’s die dagelijks gebruikmaken
van de belangrijkste verkeersader
van Den Haag. De meest ingrijpende afsluiting is die van de gehele
Utrechtsebaan voor automobilisten die de stad uit willen tussen begin september dit jaar en eind
maart 2022. De A12 naar de Haagse
binnenstad is dan, op enkele weekenden na, wél bereikbaar. Op welke zaterdagen en zondagen in het
najaar en de winter de weg ook
‘stad in’ is afgesloten, is nu nog niet
bekend.
Renovatie
Wel duidelijk is dat de Utrechtsebaan ook in juni, juli en augustus
een aantal dagen in beide richtingen dicht zal zijn. Dit in verband
met voorbereidende activiteiten,
die volgens de gemeente nodig zijn
om ‘precies te kunnen bepalen
welke renovatiewerkzaamheden
moeten worden uitgevoerd’. Dit
werk begint in het weekend van
vrijdag 18 juni (22.00 uur) tot en
met zondag 20 juni (05.00 uur). In
juli en augustus is de Utrechtsebaan ook regelmatig dicht in de
weekenden en in de nachtelijke
uren, soms ‘stad in’, soms ‘stad uit’.
De snelste omleidingsroute tussen
het Haagse centrum en het snelwegennet (Prins Clausplein/Knooppunt Ypenburg) gaat via de nieuwe
Rotterdamsebaan.
Een overzicht van alle afsluitingsdata
en -tijden is online te vinden:
www.denhaag.nl/utrechtsebaan

ADVERTENTIE

Bang & Olufsen
BeoPlay A9

Bosch
steelstofzuiger
BBS612PCK

Normaal: 2699,=

De Bosch BBS612PCK
Unlimited is een compacte
snoerloze steelstofzuiger
met twee krachtige 18 Volt
accu’s. De stofzuiger heeft
een lichtgewicht ontwerp
zonder snoer.

NU 2429,=

NU 349,=

Google Voice. Multi Room alles
in 1 luidspreker met kamervullende geluidsweergave.

Bang en Olufsen

Audio/video center

Miele
wasmachine
WEF375WPS

Sonos MOVE
Indrukwekkend klinkende
speaker! Oplaadbaar, portable
en voorzien van Wifi en Blueooth.
Schakelt automatisch
om tussen gebruik binnenshuis
en buiten of onderweg!

De Miele WEF 375 WPS
wasmachine heeft 8
kg vulgewicht, 1600
toeren en de zuinige
energieklasse A.

NU 399,=

NU 1249,=
Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt

Witgoed centers

Theresiastraat 159-161 - 2593 AG Den Haag - 070 3 22 22 73 - www.praalder.nl

Juridisch

12 | ACTUEEL

Diplomatenclausule
In september 2017 werd Simon
Bestwil door zijn werkgever voor
een periode van vijf jaar uitgezonden naar Bangkok. Voordat hij met
zijn gezin naar Thailand vertrok, had
Bestwil zijn woning in de Vogelwijk
voor eenzelfde termijn verhuurd
aan een werknemer van Unilever,
Kees Sikkeneurig. De makelaar die
het huurcontract had opgesteld, had
daarin een zogenaamde diplomatenclausule opgenomen. Indien Bestwil
vervroegd zou terugkeren naar Nederland, diende Sikkeneurig de huurwoning te verlaten en kon hij zich
niet beroepen op huurbescherming.
Toen Bestwil mij eind 2020 belde,
klonk hij paniekerig. “Ik heb binnen
mijn bedrijf promotie gemaakt en
krijg een functie op het hoofdkantoor
in Amsterdam. Wij moeten dus over
drie maanden weer naar Nederland
verkassen. Maar nu weigert mijn
huurder om ons huis te verlaten. Ik
kreeg een brief van zijn advocaat, mr.
Knor.”
Namens Kees Sikkeneurig beriep mr.
Knor zich op huurbescherming. Zijn
cliënt was zich bij het aangaan van
de huurovereenkomst onvoldoende
bewust geweest van de gevolgen van
de diplomatenclausule. Sikkeneurig
bleef dus zitten waar hij zat. Mijn cliënt moest met zijn gezin maar elders
woonruimte zoeken.
Op verzoek van Simon Bestwil
vorderde ik vervolgens in een kort
geding ontruiming van de door Sikkeneurig gehuurde woning. Ik beriep
mij op de diplomatenclausule. “Mijn
cliënt is een juridische leek,” betoogde mr. Knor tijdens de zitting. “Hem
is nooit verteld dat hij zijn recht op
huurbescherming prijsgaf.” In dat
verweer ging de voorzieningenrechter niet mee. “Niet alleen is uw cliënt
intelligent genoeg om de inhoud van
de toch niet bijster ingewikkelde bepaling te begrijpen, maar bovendien
lees ik in de stukken dat hij zich heeft
laten adviseren door de juridische
afdeling van zijn werkgever Unilever.
Het betekent dat uw cliënt dient te
ontruimen. Afspraak is afspraak.”
Vier maanden na het ontruimingsvonnis belde mr. Knor. Hij was boos.
“Uw cliënt heeft de kluit belazerd.
Hij is met zijn gezin in Amsterdam
gaan wonen en heeft het huis in de
Vogelwijk verkocht. Sikkeneurig
heeft het allemaal uitgezocht en wil
een schadevergoeding.”
Toen ik Simon Bestwil telefonisch
met het verhaal confronteerde,
reageerde hij laconiek. “Het klopt
wel zo’n beetje. Mijn vrouw kreeg
vorige maand een baan in Buitenveldert aangeboden. Het was voor ons
natuurkijk veel praktischer om dan
maar in Amsterdam te gaan wonen.
Tsja, als je alles van tevoren weet. Het
leven neemt soms rare wendingen.”
En wat ik verder ook van die reactie
vond, het was in ieder geval een diplomatiek antwoord.
Raymond de Mooij
Partner GMW advocaten
Gespecialiseerd in vastgoedrecht en
huurrecht. www.gmw.nl
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Garoeda verder als
Ron Gastobar Indonesia
Door Annerieke Simeone

Het befaamde Indonesische restaurant Garoeda aan de Kneuterdijk, dat eind 2020 failliet ging, gaat verder als Ron Gastobar Indonesia Den Haag, vernoemd naar bedenker
Ron Blaauw.
“Het wordt net zo kleurrijk als Rons andere
Gastrobars,” aldus mede-eigenaar Richard van
Leeuwen. Als de zaak opent, naar verwachting
begin oktober, zijn er 150 zitplekken.
Al lange tijd had de medeoprichter van de horecagroep The Harbour Club de ambitie om samen met zijn levenspartner Mady Wigleven
een project op te zetten. “Ik betrapte haar regelmatig op goede adviezen,” grapt Van Leeuwen.
Wigleven zal het hele traject van interieur tot
lichtplan begeleiden en Sophie Hadjidakis
wordt de bedrijfsleider van Ron Gastobar Indonesia Den Haag. Zij is al zes jaar operationeel
manager van de Horeca Groep Leiden, een ander horecabedrijf waarvan Van Leeuwen medeeigenaar van is.
Dat het weer een Indonesisch restaurant
moest worden, was voor hen vanzelfsprekend.
Wigleven, zelf half-Indisch en afkomstig uit
Den Haag: “Garoeda was een begrip. Het kon

‘De batiklappen aan de
muur komen niet meer
terug’
gewoon niet anders.” De drie compagnons zijn
verheugd over de nieuwe zaak. Van Leeuwen:
“Garoeda zit op een toplocatie en heeft een
prachtige lichtinval.”
De Schone Zaak
Midden in de coronacrisis sloot Van Leeuwen
zich aan bij het investeringsfonds De Schone
Zaak, waar ook chef-kok Ron Blaauw een van
de vier bestuurders is. “Ron is een fijn persoon
om mee te werken, bovendien levert hij topkwaliteit; authentieke Indonesische gerechten, maar dan in een modern jasje. Van zijn Indonesische schoonmoeder heeft hij veel geleerd. En hij heeft een fantastische chef-kok in
dienst.” Wigleven verheugt zich al op de loempia bebek (loempia van eend), terwijl Van Leeuwen eerder voor een rijsttafel zou kiezen. “Dat
wordt een hardloper!”
Het interieur krijgt, net als de andere Gastrobars, een tropische look, al zullen Van Leeuwen en Wigleven aan de Haagse locatie een eigen draai geven. Van Leeuwen, grinnikend:
“De batiklappen aan de muur komen niet
meer terug. En ook geen donkere hoekjes
meer voor geheime besprekingen. Nee, het
moet een swingende zaak worden. Op de bovenste etage komt de cocktailbar, de keuken
gaat naar beneden. Bij binnenkomst moet je
de rendang horen pruttelen.”

Het pand aan de Kneuterdijk wordt momenteel verbouwd. | Foto: Brian Mul

Iets meer uitkeringen na coronajaar
In 2020 hebben de gemeente en Den Haag
Werkt 3381 mensen vanuit de bijstand naar
werk of school begeleid.

gehaald, maar het aantal uitkeringen dat de gemeente verstrekt is wel gedaald (van 26.488 op
1 januari 2018 naar 24.154 op 1 januari 2020).
Onder meer door de coronacrisis is dat aantal nu
weer licht gestegen naar 24.746 op 1 mei dit jaar.

Dat schrijft wethouder Bert van Alphen (GroenLinks, sociale zaken) aan de gemeenteraad. In
2019 werden nog 4248 mensen begeleid, maar
door de coronacrisis kwamen veel trajecten tijdelijk stil te liggen.
Het Werkoffensief +500, dat in 2018 van start
ging, moet ervoor zorgen dat elk jaar 500 mensen extra uit de bijstand worden geholpen, boven op de reguliere opgave. In totaal gaat het om
4500 mensen. Die doelstelling is tot nu toe niet

Granieten bestand
Met de +500-aanpak richt de gemeente zich op
mensen die al meer dan anderhalf jaar een uitkering ontvangen, het zogenaamde ‘granieten
bestand’. De eerste stap is daarom het in beeld
brengen en het spreken van kandidaten. Inmiddels zijn bijna alle mensen in de bijstand op gesprek geweest. Bij bijna de helft van deze groep,
schrijft de wethouder, bleken er te veel problemen te zijn om meteen met re-integratie te be-

Door Mieke van Dixhoorn

ginnen. Het gaat dan om onder meer schulden,
gezondheidsklachten en mentale problemen.
Het komende jaar starten daarom twee pilots.
De eerste is bedoeld om mensen ‘maatschappelijk fit’ te maken. Dat begint met laagdrempelig
participeren en loopt – indien mogelijk en binnen maximaal een jaar – door in een re-integratietraject. Met de pilot ‘instapeconomie’ is al begonnen. Daarbij wordt mensen met weinig perspectief ‘werk van waarde’ aangeboden in de
wijk, bijvoorbeeld als wijkbuddy, keukenhulp
of buurtconciërge.
Ook is uit monitoring gebleken dat veel uitkeringsgerechtigden de Nederlandse taal niet
goed beheersen. Daarom wordt ook gekeken of
taallessen effectiever kunnen.
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Ouderverstoting na letsel

‘Ze gaan af op roddel en achterklap’

Steven en Saskia Pirbux vechten al elf jaar voor herstel van contact met hun jongste zoon. | Foto: Robert van Stuijvenberg

Voorkom ouderverstoting,
waarschuwen professionals
uit verschillende hoeken. 'Ze
gingen er al van uit dat ik
hem mishandeld had.' Slot
van een tweeluik.

B

Door Judith Eykelenboom

enjamin Wondergem (56)
scheidde twintig jaar geleden van zijn vrouw en verloor daarmee ook het contact met zijn drie kinderen. “Hun moeder had een nieuwe
partner die blijkbaar behoefte had aan
een vijand, dus begon hij zich tegen
mij te verzetten. Voor kinderen is het
lastig overleven in zo’n spanningsveld, dus kozen ze voor de andere partij. Pas toen de oudste volwassen was,
en een beetje loskwam van haar moeder, durfde ze contact met me op te
nemen – en kwam ze erachter dat ik
geen monster ben. Ze heeft daarmee
echt een risico genomen, want ze
werd daardoor negatief bekeken door
de rest.” Later volgde zijn jongste
zoon; met de middelste heeft hij vooralsnog geen contact.
Toen in februari het rapport van expertteam ouderverstoting/complexe
omgangsproblematiek onder voorzitterschap van familierechter Cees van
Leuven verscheen, sprong Wondergem een gat in de lucht. De aanbevelingen liegen er niet om: voorkom ouderverstoting door sancties op te leggen als een ouder zich niet houdt aan
de omgangsregeling en stel een ScheidingsAdviesTeam in met hulpverleners die bij lastige scheidingen een inschatting kunnen maken van de problemen en de ernst van het conflict.
Voor handhaving zien zij een rol voor
de politie weggelegd. VVD-minister
Sander Dekker voor Rechtsbescher-

ming heeft het rapport omarmd,
maar de gemeente Den Haag heeft tot
dusver geen rol aangenomen in het
maatschappelijke probleem.
Wanhopige vaders
Wondergem herkent het in het rapport geschetste beeld dat vaders op
achterstand staan in de hulpverlening en in de rechtspraak. Sinds tien
jaar is hij bestuurslid bij het Vader
Kennis Centrum met als expertise
ouderverstoting. Dagelijks heeft hij
wanhopige vaders aan de lijn. “Met
sommigen heb ik al jaren contact. Ik
heb urenlange gesprekken gevoerd
om te voorkomen dat ze zichzelf wat
aandoen. Vaders lopen heel erg achter
in emancipatie. Om gezag te krijgen
moeten zij een extra handeling verrichten, vaak weten ze dat niet eens.”
Er moet iemand komen die naast
het kind gaat staan, vindt Wondergem. “Nu eten al die instellingen uit
dezelfde ruif, er is niemand die het
vogelperspectief heeft, al zit je aan
een zorgtafel met twaalf partijen.”
Daarnaast constateert hij dat als je bij
instellingen kritische vragen stelt, ze
vaak al met de hakken in het zand
gaan. “Terwijl als je jarenlang verstoten bent en je je genaaid voelt, ben je
misschien niet meer zo sympathiek.
Pas als de feiten eerlijk op tafel liggen,
kun je kijken waar het probleem ligt,
in plaats van dat iemand zonder nuance in de hoek wordt gezet van foute
ouder of dader.”
‘Agressieve ouders’
“Als je met je handen op tafel slaat,
ben je agressief,” vertelt Steven Pirbux (40). “Maar dat komt omdat ik
me niet gehoord voel. Ze zijn partijdig. Wij zijn namelijk al aangestreept
als agressieve ouders.” Hij en zijn
vrouw Saskia Pirbux (36) vechten al
elf jaar om contact met hun jongste
zoon. Shivendro (11) is uit huis ge-

plaatst doordat zijn oudere broer
Shivano (14) met spoed in het Sophia
Kinderziekenhuis werd opgenomen
met een bloedlaagje over zijn hersenkap. De dienstdoende artsen geloofden niet dat het letsel door een val
kon zijn veroorzaakt en schakelden
het protocol kindermishandeling in.
Saskia, destijds hoogzwanger: “Terwijl mijn zoon vocht voor zijn leven –
hij kreeg een paar dagen na zijn opname een herseninfarct – werd ik door
de politie opgehaald. Ik werd behandeld alsof ik de daad had gepleegd.”
Op de dag dat Shivendro geboren
werd, opende Shivano voor het eerst
in twee weken zijn ogen. Twee dagen
later werd Saskia nogmaals verhoord.

‘Als je met je
handen op tafel
slaat, ben je
agressief’
“Ze zetten ontzettend veel druk op
me, terwijl ik net was bevallen. Ik heb
nooit bekend, maar ze gingen er al
van uit dat ik hem mishandeld had.”
Het vonnis: poging tot doodslag.
Beide kinderen werden uit huis geplaatst, de jongste bij een nicht van
Steven. Hoewel een CT-scan uitwees
dat er geen oude botbreuken of blauwe plekken waren te zien bij Shivano,
durfden ze niet in hoger beroep te
gaan, omdat de Raad voor de Kinderbescherming zei dat ze daarmee een
gevangenisstraf riskeerden.
De oudste woont sinds vijf jaar
thuis, maar over de jongste zijn ze het
gezag in 2015 kwijtgeraakt. “In het

rapport van de Raad voor de Kinderbescherming stond dat ik labiel ben
en niet sterk in mijn schoenen sta,
terwijl ik de maand ervoor een vaste
baan had gekregen. Het was nergens
op gebaseerd. Nu zegt Shivendro dat
hij overspannen is als hij ons gezien
heeft, en wil hij geen contact meer
met ons.”
‘Spelletje’
De Raad voor de Kinderbescherming
en jeugdzorg kunnen niet strafrechtelijk vervolgd worden, stelt jurist
Hans Groenewegen, die ‘dit spelletje
al vanaf 1992 speelt’. En daarmee,
concludeert hij, stellen ze zichzelf
dus boven de wet. Wie klachten heeft,
kan naar de Kinderombudsman, maar
die verschuilt zich achter de rechter.
De rechter,? op zijn beurt, toetst niet
en neemt alles klakkeloos over van de
gecertificeerde instelling. “Het systeem is niet zuiver. Advocaten zijn
niet goed opgeleid om in dit moeras
zaken te doen. Een getuigenverhoor
onder ede krijg je niet voor elkaar en
deskundigen kunnen zomaar beslissen dat een kind niet gehoord kan
worden, omdat dat emotioneel te belastend zou zijn. Dat kan je alleen opleggen als je een DSM5-diagnose
hebt, en die diagnose ligt er niet.” Hij
zucht. “Dit doet dus een maatschappelijk werkster.”
Niet objectief en niet kritisch,
noemt hij de uitspraken van veel
rechters. “Dat komt ook omdat ze tegenwoordig rouleren, elke vier jaar
een nieuwe. Tegen de tijd dat je het
klappen van de zweep kent, lig je eruit.” Maar het echte manco zit volgens Groenewegen in de medewerkers van de gecertificeerde instellingen, die de aanbevelingen schrijven
op basis waarvan besloten wordt dat
ouders hun kinderen niet meer mogen zien. “Ze zijn niet voldoende opgeleid en gaan af op roddel en achter-

klap. Ouders worden niet gelijkwaardig behandeld en het bewijs wordt
altijd anders gewogen. Er zijn psychiaters die hun handtekening onder
rapporten zetten over kinderen die ze
nog nooit gezien hebben.”
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Jaimy Ravensbergen blijft voorlopig bij ADO Den Haag Vrouwen. | Foto: Brian Mul

Jonge spits van ADO droomt van wereldtop én van lesgeven

Jaimy Ravensbergen op bekerjacht
Jaimy Ravensbergen is nog
jong, maar de spits van ADO
Den Haag Vrouwen weet al
precies wat ze later wil worden: juf in de onderbouw. Dit
seizoen moet ze echter eerst
nog Ajax (competitie) en PSV
(bekerfinale) een lesje leren.
Door Rogier Heimgartner

De zon schijnt op Sportpark Prinses
Irene aan de Schaapweg in Rijswijk.
Letterlijk, maar ook omdat er een buitengewoon aangename sfeer hangt
op het trainingscomplex van ADO
Den Haag Vrouwen. Het elftal van
trainer Sjaak Polak heeft een goed seizoen achter de rug met een plek in de
bekerfinale als bekroning. De sfeer
binnen het team wordt perfect samengevat in het stralende gezicht
van spits Jaimy Ravensbergen, de
nummer 9.
De Pure Energie Eredivisie Vrouwen, zoals de nationale competitie
sinds dit seizoen heet, nadert haar
ontknoping. Met nog één speelronde te gaan weet het vrouwenelftal
van ADO Den Haag al dat het vierde
gaat worden. Het team van oud-speler Sjaak Polak heeft de reputatie van
een vechtmachine. Volgens Ravensbergen is dat onterecht. “Ik vind het
jammer dat we zo’n stempel hebben,
want we kunnen echt goed voetballen,” zegt de 20-jarige aanvalster. De
laatste jaren heeft het vrouwenvoetbal zich professioneel ontwikkeld,

waarbij in de competitie Ajax, PSV
en FC Twente (de nieuwe kampioen) de top drie vormen met veel internationals in de selectie. Voor ADO
is vooralsnog een rol weggelegd als
‘best of the rest’. “Maar we hebben
het alle topclubs lastig gemaakt en
niet alleen door strijd te leveren,
maar ook met goed voetbal. We kunnen gewoon meedoen om het kampioenschap, we hebben van alle drie
weleens gewonnen, dus waarom
niet?”
Er gaan nu nog regelmatig speelsters van ADO Den Haag naar Ajax. Zo
zal Nadine Noordam (middenveld)
volgend seizoen in Amsterdam spelen. “Dat is jammer maar logisch. Bij
Ajax train je twee keer per dag en ben
je de hele dag op de club.”
Bekerfinale
Ravensbergen startte met voetballen
in haar woonplaats Leiden bij amateurclub Docos. “Ik begon toen ik vierenhalf jaar was in een team van jongens en meisjes. Daarna heb ik jarenlang alleen met meisjes gevoetbald
met mijn vader als trainer, een echt
vriendenteam.”
Om de top te bereiken hoef je dus
niet per se in een jongensteam te spelen om je weerstand te verbeteren,
zoals een groot deel van het Nederlands elftal. Al is het volgens Ravensbergen wel handig. “We speelden
wel vaak tegen jongensteams, dus fysiek werden we alsnog wel getest.” Op
haar veertiende maakte zij zelf de overstap naar ADO, waar ze in 2019 haar debuut in de eredivisie maakte. Daar be-

reikte Ravensbergen met haar teamgenoten dit seizoen het hoogtepunt van
haar carrière tot nu toe. Op 5 juni speelt
ADO Den Haag in Almere de bekerfinale tegen PSV. “Als klein meisje zat ik op
de tribune tijdens de bekerfinale tegen
Ajax, het jaar erna zou ik zelf naar ADO
gaan,” zegt ze met een glimlach van oor
tot oor. “Toen dacht ik dat het wel heel
vet zou zijn om ooit zelf zo’n finale te
mogen spelen.”
Dat Sjaak Polak de trainer is, komt
goed uit. Als speler won hij in 2001 –
met FC Twente – zelf de KNVB Beker.

‘Als Ajax of
Manchester
United belt, zeg
ik nu nog nee’
“Hij is wel in voor een geintje en dat
zorgt ervoor dat we heel ontspannen
naar belangrijke wedstrijden toe kunnen leven. Daarnaast weet hij hoe het is
om een bekerfinale te spelen en te winnen, dus hij kan ons genoeg tips geven.”
Toekomst
Jaimy Ravensbergen zit goed op haar
plek bij ADO Den Haag en speelt ook
volgend seizoen nog in het geel en
groen. “Ik heb het hartstikke naar mijn
zin bij ADO. Ik ga elke keer met heel

veel plezier naar de training en dat is
het belangrijkst. Daarnaast kan ik me
hier heel goed ontwikkelen als speler,
zowel op tien als in de spits.” Als semiprof kan ze voetbal perfect combineren
met haar pabo-opleiding. “Na mijn
voetbalcarrière wil ik heel graag juf
worden. Ik loop nu stage bij groep 7 en
dat vind ik echt heel leuk om te doen,
hoewel ik de onderbouw nog leuker
vind, van jonge kinderen krijg je nog
meer waardering.”
Als het aan Ravensbergen ligt, blijft
ze nog minstens twee jaar in het Cars
Jeans Stadion spelen. “Mijn opleiding
duurt nog twee jaar en die wil ik hoe
dan ook afmaken. Dus als Ajax of Manchester United belt, zeg ik nu nog nee.”
Clinics
Naast haar uren in en voor de klas
geeft ze ook clinics aan jonge meiden.
“Ik vond het zelf als meisje ook altijd
leuk als er een bekende speelster een
clinic kwam geven,” vertelt ze. “Niet
dat ik mezelf nou zo bekend vind,
maar die meiden weten wel wie ik
ben. Ik vind het erg leuk om ze te helpen in hun ontwikkeling en wie weet
kom ik ze nog een keer tegen in de
eredivisie.”
Maar uit alles blijkt dat Ravensbergen de eredivisie niet als eindstation
ziet. Ze droomt ervan ooit in grote
stadions te spelen. “Als ik naar Lieke
Martens kijk bij Barcelona of naar de
Engelse Premier League, dan wil ik
dat natuurlijk ook. We spelen nu zelf
in het Cars Jeans Stadion en hebben
ook al in het stadion van PEC en Excelsior gespeeld. Zelfs als er bijna nie-

mand zit, is dat gewoon heel vet.”
Eerder dit jaar maakte de spits tegen
België haar debuut in het Nederlands
vrouwenelftal onder 23 jaar, een opstapje naar haar allergrootste droom.
“De stap is nu nog te groot, maar ooit
hoop ik mijn debuut te maken voor
de Oranje Leeuwinnen.”
Slot Pure Energy Eredivisie Vrouwen, ADO
Den Haag – Ajax , zondag 30 mei, 14.30 uur,
Cars Jeans Stadion. KNVB Bekerfinale Vrouwen, PSV – ADO Den Haag, zaterdag 5 juni ,
20.00 uur, Yanmar Stadion, Almere.

ADVERTENTIE

SALE!
BIJVOORBEELD
BIJZETTAFELS

KIJK OP DE WEBSITE OF KOM LANGS
Laan van Meerdervoort 94a | 070-3630601

www.wattdesign.nl

OPENINGSTIJDEN
Donderdag-Vrijdag: 10.00 - 17.30 Zaterdag: 10.00 - 17.00
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HET ANDERE NIEUWS OVER DE STAD

DEKXELS | DE WITTE | DAKGROEN | EN MEER....

Het platform Camptoo biedt zo’n 2500 campers van particulieren aan. | Foto: PR

Camptoo profiteert van
populariteit campers

I

Door Marloe van der Schrier

Eropuit met een camper?
Het Haagse bedrijf Camptoo noemt zichzelf de
‘Airbnb voor campers en
caravans’. Vorig jaar werd
het door de Financial
Times bestempeld als
Europa’s snelst groeiende
bedrijf in de reissector.

n coronatijd voelt voor velen niets
veiliger dan met een ‘eigen huisje’
op pad te gaan. Eigen sanitair bij de
hand, maar er toch op uit. Martijn
Peeters, oprichter van Camptoo,
weet er alles van. “In de eerste
lockdown heb ik samen met mijn gezin
negen weken op een camping gestaan.
Heel erg fijn om naar buiten te kunnen
– thuis hebben we alleen een dakterras –
maar toch coronaproof in onze eigen bubbel te zitten,” zegt hij.
Hij is niet de enige: de populariteit van
campers groeit. Uit cijfers van de Bovag en
databedrijf RDC bleek dat de Nederlandse
verkoopcijfers van campers in het tweede
kwartaal vorig jaar met 3,2 procent stegen tot 135.000. Vijf jaar geleden stonden
er nog geen 100.000 geregistreerd. Het
Haagse Camptoo werd door de Financial
Times Europa’s snelst groeiende bedrijf in
de reissector genoemd. Peeters: “We zagen
al eerder de populariteit toenemen, maar
we hebben wel profijt van hoe het nu aanslaat,” zegt hij. De eerste paar maanden na
de coronacrisis was er een terugval in de
cijfers, maar dat kenterde snel.
Ongebruikte campers
Het bedrijf, gevestigd in de Binckhorst,
startte begin 2015 vanuit eigen ervaring.

“Ik had een bedrijf in het delen en verhuren van studieboeken en samen met mijn
compagnons wilden we brainstormen wat
we daarmee wilden. We hadden bedacht
om een camper te huren en een weekend
naar de hei te gaan. Maar alle traditionele
verhuurservices zaten vol, terwijl veel par-

‘Met een
campervakantie
ga je echt even de
natuur in, kun je de
digitale wereld even
uitzetten’
ticulieren een ongebruikte camper hebben
staan. We hebben de studieboeken vaarwel gezegd en zijn toen begonnen met het
verhuren van campers.
“Steeds meer mensen vinden het zonde
dat een camper stilstaat,” gaat Peeters
verder. Via het platform zijn er zo’n 2500
campers van particulieren te huur. “Daar
zit, als je naar het totale aantal campers

in Nederland kijkt, nog potentie in. De
verhuur liep heel goed, maar mensen waren iets bezorgder om hun camper mee te
geven. We hebben daarin veel ondersteuning gegeven hoe dat coronaproof kon.
Voor mensen die het financieel wat lastiger hebben in deze tijd, was het een mooie
manier om een zakcentje bij te verdienen.”
Voor elke verhuur ontvangt Camptoo een
percentage van de opbrengst, in ruil voor
al het papierwerk, verzekeringen en ‘alle
andere saaie dingen’.
Offline zijn
De populariteit heeft mede te maken met
het jachtige leven, denkt Peeters. “Het is
zo druk. Met een campervakantie ga je
echt even de natuur in, kun je de digitale
wereld even uitzetten en heb je bovendien
de vrijheid om ’s ochtends te bedenken
wat je wilt gaan doen.” Dat ziet Camptoo niet alleen in Nederland, maar ook
in andere landen, zoals Groot-Brittannië
en België, waar het bedrijf inmiddels zijn
diensten aanbiedt.
Den Haag, waar Peeters zelf ruim tien
jaar geleden voor de liefde terechtkwam,
blijft de standplaats. “We hebben veel developers nodig, en die zitten om de hoek,
in Delft. En daarnaast is het een goede plek
om internationaal te opereren.”
Meer informatie: www.camptoo.nl
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Stadsgroen.

Sociëteit.

Frederik van Nouhuys (links) en Tony van der Togt: juist corona deed hun de waarde van De Witte
nog meer beseffen. | Foto: Robert van Stuijvenberg
| Foto: Gidn Hendriksen

Te nat, te droog

H

et lijkt ondertussen een beter idee om te sparen voor
een bootje dan voor een
camper, bromt mijn liefste wanner de regenpijp voor de zoveelste
keer overstroomt en de moestuin
de volle laag krijgt. Wég pasgeboren
zaailingen van pompoen, wég babybieslookjes. Wat een natuurgeweld,
die hoosbuien. En wat góéd, wat
fijn, Nederland verdroogt immers?
Terwijl het schuurtje zucht van rottigheid en klamme voeten en Nederland bijkans verzuipt, zitten we
tegenwoordig in de verdroogmodus.
Een aantal jaren geleden – in 2016
– was dat precies het tegenovergestelde, zoals een heuse dijkgraaf op
het ambtenarenjaarcongres ‘Help,
de gemeente verzuipt!’ vertelde. Die
dijkgraaf legde uit dat onze waterschappen de oudste democratische
bestuurslaag van Nederland zijn.
Al in 1122, lang voordat er zoiets
bestond als ‘Nederland’, was er al
sprake van een samenwerking tussen buurtschappen als het om water
ging. Toen wist men al hoe belangrijk het was om dat goed te regelen.
Water kan je vijand zijn, zowel een
tekort ervan als een teveel. ‘Misschien moeten we weer terug naar
dat dorpsgevoel,’ zei de dijkgraaf.
‘Samen vechten tegen droogte, én
het water.’
Als iedereen meedoet, moet dat
lukken. Dat kan door je voor- en
achtertuin niet meer helemaal dicht te bestraten en
je hemelwater op te vangen. Gewoon, in een regenton, niks moeilijks.
Leg ook een groen dakje
aan op een garage of bijgebouw, dat is een waterbuffer. Dat beetje water
dat je met deze maatregelen opvangt, lijkt
van marginale
betekenis,
maar is zeker
niet onbelang-

rijk. Het gaat om de wet van de grote getallen. En water is overal. Het
gaat in Nederland altijd over water.
Dat deed het in de middeleeuwen
en dat doet het nog steeds. Te droog,
te nat. Op dit moment verdrogen we
dus, de grond klinkt in, én de zeespiegel stijgt. Wat moeten we doen,
samen? Moeten we ons land opnieuw inrichten, voordat de natuur
dat voor ons doet? Een gigantisch
binnenmeer voor wateropslag graven, of een nieuwe zeedijk van 20
meter hoog, op 25 kilometer van de
huidige kustlijn, van Den Helder tot
Walcheren, zoals ‘innovation origins’ heeft bedacht? We doen niks.
We zitten lekker binnen. Een groen
dak aanleggen? Daar hebben we net

Moeten we ons
land opnieuw
inrichten, voordat
de natuur dat voor
ons doet?

zonnepanelen op laten plaatsen,
op dat dak! Gesubsidieerd! Lachen,
hè? Wat zeg je, water opvangen? Samen? Wijkbewoners onder elkaar?
Sorry, dat past niet in onze agenda’s.
En ik ken die mensen niet eens,
haha. Onze tuin onttegelen? Die is
net onder architectuur aangelegd,
voel je je wel goed? Wat zeg je nu
weer, jongen, een regenton aanschaffen? Om droge voeten te
houden? Die zijn al heerlijk
droog, hoor, dankjewel. En
mijn schaapjes ook!
Wendy Hendriksen

De Witte trappelt
om open te gaan
Geen borrel aan de bar, geen lezingen,
geen biljartcompetitie en dat al heel
lang. De Witte moet weer op gang
komen en dat is een mooie taak voor de
nieuwe voorzitter.

Z

Door Herman Rosenberg

e zijn er trots op. Niet op zichzelf,
maar op hun vereniging en haar drieduizend leden. “De saamhorigheid en
betrokkenheid zijn groot, ondanks
alles,” verzekeren Tony van der Togt
(61) en Frederik van Nouhuys (46)
van de Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte aan
het Plein. De jongere man, werkzaam als advocaat,
is de oudere, werkzaam bij Binnenlandse Zaken,
onlangs opgevolgd als ‘voorzitter van het college
van bestuur’. We lopen door de galmende gangen
van de lege sociëteit. Het getik van de biljartballen is
verstomd, al maanden is er geen kegel meer geveld
in het souterrain. De bestuurswisseling werd vorige
week digitaal afgehandeld, met het bestuur zelf achter de tafel ter plekke, dat wel.
Tussen de metershoge boekenkasten van de ‘Atlaskamer’ praten we over het recente verleden en
de toekomst. Net zoals voor alle verenigingen, was
het afgelopen jaar voor De Witte een drama. Pas net
is er weer iets open: het terras van het Paviljoen, de
buitensociëteit op Scheveningen. Om even aan te
geven hoe uitzonderlijk de sluiting is: De Witte is
vóór corona slechts twee keer in haar bijna 240-jarige geschiedenis gesloten geweest. Van der Togt: “Dat
was van 1798 tot 1802, in periode van de Bataafse Republiek. En in de Tweede Wereldoorlog moesten we
dicht op last van de Duitsers.”
Op de been
Hoe doe je dat, een vereniging met een duur gebouw
en een staf van dertig man op de been houden in
zo’n crisisperiode? Van Nouhuys: “Er zijn ontzettend veel activiteiten ontplooid. Nieuwsbrieven,
concerten via livestream, podcasts, een kerstdiner
voor thuis dat je kon komen afhalen. Zo hebben we
de binding met de leden in stand gehouden. Maar
we wilden ook ons personeel vasthouden. Dus is
er de afgelopen tijd ontzettend veel opgeruimd en
schoongemaakt.”
Het clubgevoel is gebleven, verzekeren beiden.
Van der Togt: “We hadden heel weinig opzeggingen,
minder dan normaal zelfs. Dus qua contributies zat
het wel goed. Sommige verhuringen hebben we nog
wel kunnen doen, bijvoorbeeld voor een documentaireserie over koningin Máxima (‘Dionne Dichtbij: Máxima’, red.).” Van Nouhuys is ook realistisch.

“Ook wij hebben klappen gekregen. Voor een deel
functioneren we toch als een grote horeca-onderneming. Een deel van je inkomsten komt uit de omzetten van bar en restaurant. Die vielen weg.”
Doorstroming
Met Van Nouhuys treedt er zo’n beetje een nieuwe
generatie aan op de voorzittersstoel. Maar dat idee
van leeftijden telt eigenlijk niet, verzekeren de komende en gaande man. “Wat wel van belang is, is een
gezonde doorstroming,” betoogt Van Nouhuys. “De
verleiding kan groot zijn om te blijven zitten. Daarom hebben we in het recente verleden de statuten
aangepast: je kunt maximaal twaalf jaar bestuurslid
zijn.” Net als Van der Togt is Van Nouhuys een echte
Hagenaar. Hij werd geboren in Duinoord en woont
daar nog. “Wim Kan was het geloof ik, die zei: ‘Ik ben
in Den Haag geboren, getogen en afgetuigd.’ Nou, dat
geldt dus ook voor mij, behalve dat laatste dan.”
De vraag naar de speerpunten van de nieuwe
voorzitter is geen ingewikkelde. Van Nouhuys: “De
belangrijkste is de ledenwerving. Die is stilgevallen,
want dat werkt niet als je niet kunt laten zien wat
we hier te bieden hebben. Daar hoort bij dat we de
vereniging weer goed op gang moeten zien te krijgen. Een grote groep staat te trappelen, maar er zijn
ook leden wat uit beeld geraakt. Die gaan we er weer
bij betrekken.”
Als alles goed gaat, is De Witte tegen het einde van
het jaar weer helemaal de oude. Dat moet ook, want
in 2022 bestaat de vereniging 240 jaar en wordt dus
het 48ste lustrum gevierd. “Een van de ideeën is
iets te doen in het Haagse Bos,” licht Van Nouhuys
een tipje van de sluier op. “Daar hebben wij tot de
Tweede Wereldoorlog ook een locatie gehad, een
buitensociëteit. Op die plek zouden we bijvoorbeeld
een Haagse versie van het Grachtenconcert kunnen organiseren. Dan moeten we wel weer met veel
mensen op een kluitje kunnen staan.” Van der Togt,
schertsend: “We kunnen het altijd nog als Fieldlabevenement aankondigen, natuurlijk.”
Dames
En dan is er nog iets waar elke voorzitter weer me
te maken krijgt: de beeldvorming. Velen zien het
bolwerk aan het Plein nog altijd als ouderwetse club
van sigaren rokende heren. Klopt allebei niet (meer).
Sinds 1998 mogen er ook dames lid worden en de
rooksalon is reeds jaren geleden gesloten. Van der
Togt: “Juist corona laat zien hoe belangrijk bij elkaar
komen is. We voorzien in de behoefte aan hoogwaardig menselijk contact.” Van Nouhuys: “Het is ontzettend mooi om mensen bij elkaar te brengen zonder
daar al te ingewikkeld over te doen. En dat willen we
voorzetten en veiligstellen. We staan te trappelen.
De Witte is nu net een kastanjeboom waarvan de
kaarsjes op openbarsten staan!”
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Sculpturen.

Stormachtige opening
Voorhout Monumentaal
exposeert zelf met een werk van
meer dan vier meter hoog dat aan
de kop van het schelpenpad staat.
In 2016 was de laatste tentoonstelling op het Lange Voorhout, in 2018
voerde Van Lier samen met beeldhouwer Loek Bos – als vertegenwoordigers van Pulchri Studio – al
gesprekken met de gemeente. ‘Wij

‘Mijn werk heeft
een tijdelijk
karakter,
langslopende
mensen kunnen
invloed hebben’
zijn bang voor het geruisloos verdwijnen van Den Haag Sculptuur,’
stond toen in het interview met hen
in deze krant. ‘Gemeente Den Haag
wil het geld liever ergens anders aan
besteden.’
Ook nu is de gemeente de grote
afwezige op de lijst van subsidieverstrekkers, maar met vereende
krachten van de beeldhouwers zelf
en andere investeerders is het toch

gelukt. “Iedereen heeft zich een slag
in de rondte gewerkt om dit voor elkaar te krijgen,” zegt Marieta Rijerkerk, voorzitter van Pulchri Studio.
Lintje
Een stormachtige wind raast over
het Lange Voorhout als Maya
Meijer, die jarenlang directeur van
stichting Den Haag Sculptuur was,
het lintje doorknipt. “Jullie hebben
een titanenklus verricht,” zegt ze
tegen de organisatoren en de beeldhouwers. “Ik draag dit initiatief een
warm hart toe. Ik herinner me nog
dat hier honderdduizenden mensen
over het Lange Voorhout liepen en
dat gaat nu zeker weer gebeuren, de
beeldententoonstelling is toegankelijk en geschikt voor een groot publiek. Dat ik hier nu sta, is eigenlijk
toeval, want zowel prinses Beatrix
als koningin Máxima had deze tentoonstelling graag willen openen,
maar door de coronaregels kon dat
helaas niet.” Dat het door de harde
wind buiten allemaal wat rommelig
verloopt, vindt ze ook niet erg. Zelfs
niet dat haar kapsel nu ‘achterstevoren zit’.
De volledige lijst van deelnemers
is te vinden op pagina 8.
Voorhout Monumentaal, t/m dinsdag 14
september, Lange Voorhout en Pulchri
Studio. Meer informatie: www.pulchri.nl

ADVERTENTIE

Salontafel Lexington

massief eiken kersen gekleurd

André van Lier en Maya Meijer tijdens de opening van Voorhout Monumentaal. Op de achtergrond links
Marco Goldenbeld en rechts Rinus Roelofs. | Foto: Michel Verhoef

Twintig beeldhouwers exposeren deze zomer op
het Lange Voorhout. Een oude traditie is in ere
hersteld. “Iedereen heeft zich een slag in de rondte
gewerkt om dit voor elkaar te krijgen.”

N

Door Margreet Hofland

a vijf jaar staat er eindelijk weer een beeldententoonstelling
van formaat op het
Lange Voorhout, genaamd Voorhout Monumentaal. Van 1998 tot en met 2016
heette de buitententoonstelling nog
Den Haag Sculptuur. Op de dag van de
opening (21 mei) op het schelpenpad
in hartje Den Haag zijn beeldhouwers
uit alle hoeken van Nederland komen
opdraven. Het is een vrolijk ‘ons kent
ons’, de kunstenaars bewonderen elkaars werk, bij ieder van hen overheerst de trots om bij dit evenement
betrokken te zijn.
Het zijn zeker niet de eerste de
besten die meedoen met deze buitenexpositie. Ewerdt Hilgemann is tot
ver over de grenzen bekend met zijn
geïmplodeerde kubussen. Voor hem is
het de tweede keer dat hij op het Lange
Voorhout exposeert, in 2002 deed hij
mee met Den Haag Sculptuur. Rinus
Roelofs exposeert op dit moment met
acht grote geprinte beelden voor het

station in Hengelo en is hier nu in
Den Haag met een knalgeel beeld
van enkele meters hoog. De Haagse
Warffemius heeft permanent werk
staan in Addis Abeba en China en
exposeert met werk uit zijn Mangrove-serie.
Buiten deze iconen van de beeldhouwkunst doen ook jongere en
opkomende beeldhouwers mee, zoals Eelke van Willigen, een fanatiek
surfer die golven van staal maakt
en met ‘The 5th Wave’ op het Lange
Voorhout staat. Een felle kleur
blauw is aan het roestige en gebogen cortenstaal toegevoegd. Douwe
Halbertsma is de jongste deelnemer,
zijn beelden verwijzen naar strips.
Met alleen voeten laat hij een lopende gestalte zien. Joncquil zette
een bed neer, bedolven onder schelpen. Op de dag van de opening is er
door een onbekende een strijkplank
naast gezet, óók met een dikke laag
schelpen erop. “Mijn werk heeft
een tijdelijk karakter, langslopende
mensen kunnen invloed hebben,”
zegt hij. Dus laat hij de strijkplank
voorlopig staan.
Geruisloos
Voorhout Monumentaal is georganiseerd door Pulchri Studio en
beeldhouwer-architect André van
Lier. De laatste is ook conservator
van deze buitententoonstelling. Hij

Met 4 laden en 6 handige uittrekbladen.
Maten: 140 x 80 cm.
Zolang de voorraad strekt.

NU BIJ STAR
STIJLMEUBELEN

€ 898,-

Nu van € 1.428,- voor € 898,Gratis bij u thuis geleverd.

Kom langs of kijk op starstijlmeubelen.nl

Amazing Oriental
Den Haag Kerkplein
Kerkplein 6
2513 AZ Den Haag
Tel. 070 - 8209200
Bezoek ook onze andere winkels:
amazingoriental.com
orientalwebshop.nl
Bekijk alle aanbiedingen:
amazingoriental.com/aanbiedingen
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AMAZING DEALS

Actie geldig van 26 mei t/m 8 juni 2021

DE ONDERSTAANDE ACTIE IS GELDIG VANAF 26/05/2021 T/M 01/06/2021
CJ
Tasty Soy Tofu Firm
For Stir-Fry/ Fry
à 300g

1,

van 1,99 voor

49
per pak

Verse Royal Cabbage

1,

95
per kilo

CJ
Tasty Soy Tofu Soft
For Soup
à 300g

1,

Verse Enoki
à 100g

van 1,99 voor

49

2 voor

1,00

per pak

Verse Kousenband

Verse Mini Watermeloen

4,

99
per kilo

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden

1,

55
per stuk

Verse Tong Kwa

3,

28
per kilo

Verse Knoflook Solo
à 250g

2,

49
per pak
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Eten.

Koken.

Dekxels

Michiel de Vlieger, eigenaar van ‘Cometa Culinair,
de vliegende keuken’, heeft een voorliefde voor recepten met
een Franse, Italiaanse en Noord-Afrikaanse inslag.
Makkelijk, maar ook experimenteel.

Internationaal
(afhalen & bezorgen)

Bloemkoolgratin: superlekker

+ survivalcello
+ toetjes
- edamameboontjes

I

Nodig voor
2 à 3 personen:
◯ olijfolie
◯ 1 middelgrote
bloemkool
◯ 1 zoete ui
◯ 3 el geraspte
Parmezaanse kaas
◯ 2 el kappertjes
◯ 1 el Dijon-mosterd
◯ 2 el olijventapenade
◯ flinke scheut slagroom
◯ 80 gr. achterham
◯ 1 el fijngesneden
bieslook
◯ nootmuskaat
◯ gemalen peper
◯ mozzarellabol circa
125 gr. netto
◯ Crutomat

k hoop van ganser harte dat er snel meer regels worden opgeheven. Zelf popel ik om weer te gaan eten bij Villa Coucou. Wat een
chef is die Alexandre, hij geeft je zoveel inspiratie. En je hoeft echt
niet de hele bereiding over te nemen, hier en daar een onderdeel en
dat toepassen. Dat soort details geven een goede richting aan je weg op
het kookpad. Blijven proeven en ontwikkelen. Zo gaat het er hier ook
aan toe in de keuken. We eten veel groente en een van mijn favorieten
is bloemkool. Prachtig aards en fris van smaak, zacht of juist met wat
meer bite; gebakken, gestoomd of gepureerd. Zoveel mogelijkheden...
en dat nodigt ook iedere keer weer uit om een vorige smaakbeleving te
overtreffen. Nou ja, te evenaren is ook al prima. Mijn favoriete bereiding zijn bloemkoolroosjes kort gestoomd en dan nabehandeld. Zo ook
weer deze week. Nu met kappertjes, lekker zuur en met een prachtige
smaak. Samen met een restant tapenade, dito achterham en mozzarella
bracht dat met elkaar een superlekkere bloemkoolgratin op tafel.
Bereiding
Breng een pan voor de helft gevuld met water en een halve theelepel
zout aan de kook. Verdeel de bloemkool in kleine roosjes, halveer de
grote stukken en kook de roosjes beetgaar in circa 8 minuten. Lepel uit
het water en laat uitstomen. Snijd de ui in een fijne brunoise en fruit
deze in wat olijfolie in een braadpan tot zacht en glazig. Meng er dan de
kaas, kappertjes, mosterd, tapenade, de in kleine stukjes gesneden achterham, bieslook en de room door. Laat nog wat pruttelen zodat de saus
wat indikt. Breng op smaak met nootmuskaat en gemalen peper. Meng
er dan de bloemkoolroosjes door en doe alles over in een ovenschaal.
Snijd de mozzarella in flinterdunne plakjes en leg die op de bloemkool.
Gratineer onder een hete grill van 200 graden tot de kaas iets kleurt,
circa 15 minuten. Bestrooi met Crutomat.

Cijfer: 8½

En nu weer
snel open,
jongens. Jullie
verdienen het

Voor al uw culinaire vragen of opmerkingen mail naar michiel@cometaculinair.nl

Drinken.

ADVERTORIAL

Bosman Wijnkopers, van wijnkoper Nico McGough, is een landelijk toonaangevend
bedrijf gespecialiseerd in de mooiste biologische en biodynamische wijnen. De Hamersma
gids nam 205 wijnen uit de collectie op met het gemiddelde cijfer van 9-. In de Omfietswijngids van Nicolaas Klei scoort de collectie van Bosman Wijnkopers het hoogste aantal
‘omfietswijnen’ in geheel Nederland.

DNA & de Fransen

A

lles heeft in Frankrijk een eigen naam.
Zo heet de NATO daar OTAN en KLM Air
France (grapje). DNA heet daar ADN. In
Béarn besloten drie liefhebbers met hetzelfde
wijn-DNA om rode en witte wijn te gaan maken
met de ‘vraie signature’ van Béarn. Ik was er
voor zaken en werd overrompeld door de smaragdgroene heuvels die uitkijken op de Pyreneeën. Domaine du Mont d’Oraàs was mijn bestemming. De biologisch gecultiveerde wijngaarden
zijn beplant met tannat-, cabernet-sauvignon-,
merlot- en cabernet-franc-druiven. De wijnen
zijn het allerbeste uit die hoek. Er is ook een lijn
voor dagelijks gebruik: ADN.
ADN Blanc 2020
De wijn, gemaakt van 100 procent gros manseng, heeft een intens gele kleur. De geur is
fijn en complex met tonen van exotisch fruit
en citroen. In de mond is de aanzet zeer zacht,
waarna een levendige frisheid volgt. Een wijn
om nu te drinken als aperitief of bij schaaldieren, sushi en lichte visgerechten. Ook is deze
wijn verrassend bij gevogelte en (Aziatisch)
varkensvlees.

Links domeineigenaar Alexandre Frontière en
rechts exportman Julien Jardel.

ADN Rouge 2019
Deze wijn, gemaakt van 100 procent tannat,
heeft een granaatrode kleur. In de geur heeft hij
een sterk aroma van rood fruit en kleine, rijpe
bessen. Een plezierwijn bij uitstek. Zacht, soepel
en verfrissend. Lekker om als aperitief te drinken of bij charcuterie en oude kazen.
Wij bezorgen een doos van 6 flessen (3 wit &
3 rood) bij u thuis binnen groot Den Haag voor
€ 59,70 inclusief btw. De bezorgkosten krijgt u
van ons cadeau, wéér zo’n Frans woord.

Bestellen via www.bosmanwijnkopers.nl of per e mail. info@bosmanwijnkopers.nl. Frederik Hendriklaan 251 Den Haag.

Adres
Denneweg 130
Telefoon
070 365 97 88
Info
www.dekxels.nl
Afhalen en bezorgen
alle dagen van 17.30
tot 22.00 uur (vrijdag en
zaterdag tot 23.00 uur).
Gerechten
vanaf € 7,-

N

‘

ee hoor, geen probleem,” zegt
de jongen aan de andere kant
van de lijn als ik vertel dat
mijn postcode niet onder het
bezorggebied valt. “Schrijf maar bij
opmerkingen dat het oké is.” Zo gezegd, zo
gedaan. De volgende avond staat klokslag
18.00 uur iemand met een witte, papieren
tas voor de deur. “Dit zijn de koude
gerechten en dit de warme.” We pakken
alles toch maar in één keer uit. Hé, wat
leuk, een handgeschreven kaartje erbij met
een eigen Spotify-playlist. En edamameboontjes waar ‘for free’ op staat. En drie
flesjes limoncello, genaamd ‘survivalcello’.
Cadeautjes. Daar zijn we gek op. We zetten
de kaart, waar het hele team van Dekxels
op staat, op tafel. Een andere tijd, want
iedereen lekker dicht bij elkaar en een
dame in bikini.
Dekxels doet niet aan voor- en hoofdgerechten. Aan twee gerechten plus een
dessert heeft een gemiddelde eter genoeg,
meldt de site. We starten met de ‘Japanese salmon’ (€ 10,-). Het blijkt een grote,
vierkante sushitaart: rijst met een vette
zalmsashimi op smaak gebracht met een
lichtpittige crème van mierikswortel. De
rijst is helaas vrij droog. Een edamameboontje dan. Oe, dat ziet er wel uit alsof
hij zijn beste tijd gehad heeft: geen frisse,
groene kleur. Daarna gaat het crescendo.
De nadruk ligt op Aziatisch, hebben we al
gemerkt. Drie bao buns met ‘Indonesische
kip’ (€ 10,-) bevatten stevige, zoete stukken kip met flink wat gedroogde kokos,
een limoenblaadje voor een geraffineerder
zuurtje, de atjar voor een nadrukkelijkere
zuur-zoetbeleving. Heel lekker. Daarna is
het de beurt aan tempura van bloemkool
(€ 10,-). Je moet het durven, tempura laten
bezorgen. Van de knapperigheid is niet veel
meer over, maar de saus (kung pao) smaakt
geweldig! De door de soja bruin geworden
stronkjes bloemkool zijn precies goed, iets
zachter dan beetgaar. Ook hier weer een
goede smaakcombinatie van umami (soja),
zuur (limoen), pittig (bosui, chilipeper).
Overigens is deze kung pao niet zo heel pittig, dus we kunnen ’m iedereen aanraden.
Wat drink je bij zo veel smaakbommetjes? Bij elke gang een andere wijn. Tja,
dat gaat even niet. We kozen dit keer voor
een volvette chardonnay Father’s Eyes (€
19,-) uit Venetië (!): karamel, boter, zacht.
Lekker bij de zalmtaart. Niet voor bij de
boneless iberico ribs (€ 10,-), vlees zo zacht
als een sudderlap, met een pure zoete-aardappelpuree en atjar ketimoen. Lekker herfstig, kan nog met dit weer.
Nog een gerecht dan: dumplings (€ 10,-).
Volle en compacte inhoud van garnalen
en kip. Dipje erbij van onder meer soja en
gember.
De desserts zijn perfect. Op een van de
deksels lezen we: ‘Dekxels’ icecream Bana
Caramel-sutra’ (€ 7,-). Even proeven: zacht
bananenkaramelyoghurtijs. Zelfgemaakt.
Erin: misofudge en stukjes blondie, bereid met roomboter. Bananenchipje erbij.
Vergeet Ben & Jerry’s. Bij Dekxels eten we
voortaan ijs. Hulde. Gaat u ook nog even
zitten voor de ‘Caramel Orange Pecan Pie’
(€ 7,-). Je gaat van de ene naar de andere
crunch: vers gebakken en gekaramelliseerde, gezouten pecannoten, subtiele hints
van sinaasappel en drop (dragon). Een taart
om u tegen te zeggen. Tot slot een shotje
survivalcello. Meer dan aangenaam. De
rekening: € 83,-. En nu weer snel open, jongens. Jullie verdienen het.
Annerieke Simeone
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Abdel Daoudi bezoekt het ‘Hemels Gewelf’

Kijken naar licht

James Turrell, ‘Hemels Gewelf ’, in Kijkduin. | Foto: Stroom Den Haag/Gerrit Schreurs

Wat is het allermooiste?
Haagse kunstenaars delen wat
hun dierbaar is. Deze week:
toneelregisseur Abdel Daoudi
over Turrell’s ‘Hemels Gewelf’.
“Je zit op de plek van de kunstenaar.”

H

Door Eric Korsten

‘

et is er, allang. Maar
hij laat het je zíén,”
parafraseert toneelregisseur Abdel Daoudi (Den Haag, 1985)
levensfilosoof Johan Cruijff. Daoudi
doelt op de landschaps- en lichtkunst
van James Turrell (Los Angeles, 1943).
Hij is met name gegrepen door het
kunstwerk ‘Hemels Gewelf’ van de
Amerikaanse kunstenaar, dat in 1996 in
Kijkduin werd opgeworpen en in 2008
gerestaureerd. Hij noemt de wat verborgen gelegen parel liever ‘Celestial Vault’.
“Dat is de originele titel.”
Daar waar het licht zo tastbaar aanwezig kan zijn, heeft Turrell een plek gemaakt om naar de lucht te kijken. Op de
top van een van de voormalige puinduinen is een ellipsvormige kom aangelegd,
dertig meter breed, veertig meter lang.
Een aarden wal van ongeveer vijf meter
hoog omsluit de kom als een oogkas.
Eerst klim je het duin op en ga je een betonnen gang door. De glooiingen aan de
binnenkant van de opgeworpen krater
zijn ingezaaid met gras. In het midden
staat een monumentale bank, waarop
je achterover kunt liggen, het hoofd
achterover. Dan zie je hoe de hemel een
gewelf is, dat van vorm verandert, en
alsof je die zou kunnen aanraken, hoe
het luchtruim zich lijkt te krommen tot
een koepel. Buiten de krater, wanneer je
door de tunnel bent teruggelopen, is die
koepel verdwenen. Dan besef je dat ook
de vertrouwde hemel een vorm heeft:
geen oneindige ruimte maar een eindig
gewelf. “Als je op die bank ligt, lijkt het
alsof de hemel op de duinkrater ligt.”
Eenzelfde bank
Even verderop heeft James Turrell een-

Abdel Daoudi. | Foto: Nienke Veneboer

zelfde bank laten plaatsen, maar dan
boven op een duintop. Daar koepelt de
hemel zich weer tot een halve bol. De
Nederlandse sterrenkundige Marcel
Minnaert (1893-1970) is de ontdekker van dit natuurkundige verschijnsel. “Als je op die bank achterover gaat
liggen, lijkt het juist alsof je omringd
wordt door de hemel.”
Het gaat Turrell om hoe de beschouwer licht en ruimte waarneemt en hoe
hij gedurende die waarneming ervaart
dát de beschouwer waarneemt. “Door
de manier waarop Turrell je vraagt te
kijken, wordt de beleving esthetisch, en
brengt die je spontaan tot contemplatie. Even niets anders aan je hoofd dan
die ene wolk die voorbijvliegt. Hij laat
je kijken naar het gedeelte dat hij juist
niet heeft ontworpen, zijn ontwerp is
een omlijsting van iets wat er al is.”
Daoudi komt er met regelmaat. Voor
het laatst nog niet zo lang geleden, vlak
voor de montage van zijn in de ijskast
verdwenen toneelvoorstelling ‘Antigone’ bij Toneelschuur Producties. “Ik
ga er vaak uitwaaien, het hoofd leegmaken. Als ik met een project bezig ben,
overheerst dat alles en daarom leg ik
momenten vast om ergens anders aan
te kunnen denken.”
Toscane
De Hagenaar noemt zich liefhebber van
landschapskunst, zeg maar kunst geïnspireerd op de locatie – en bezoekt die
zodra het maar kan. Zo was hij onder

meer in het ‘Parco Sculture Del Chianti’
in Toscane. Hij kwam op het spoor van
Turrell’s werk in Den Haag via een andere omweg. Hij zat op de Toneelacademie Maastricht. Op zoek naar inspiratiebronnen kwam hij in aanraking met
het Haagse buitenkunstwerk. “Gek
eigenlijk, dat het zo onbekend gebleven
is.”
Sindsdien zakt hij met enige regelmaat af naar de kom, de krater. “De essentie is dat hij je een ander perspectief
aanbiedt, je laat ervaren wat er is zonder dat je wist dat het er nog niet was,”
zoekt Daoudi naar woorden. Hij noemt
Turrell een magische lichtkunstenaar.
“Hij speelt met geometrische vormen
en de wetten die daarin plaatsvinden.
Dat fascineert en maakt je eventjes los
van de wereld.” Bijna letterlijk tussen
hemel en aarde. “Op een rare manier
speelt zwaartekracht tegelijk wel en
geen rol, zoals licht golf én deeltje is. Tegelijk het ene en het andere.”
Graag zou hij naar de VS afreizen om
de ‘Roden Crater’ te zien, want op Turrell’s eigen uitgestrekte landgoed in het
noorden van Arizona ligt een uitgedoof-

‘Gek eigenlijk, dat
het zo onbekend
gebleven is’
de vulkaan. Daar heeft hij sinds 1979
zijn levenswerk en magnum opus in
aanbouw. Een krater kopen, zoiets kan
natuurlijk alleen in Amerika.
Loopbaan
Abdel Daoudi studeerde in 2012 af aan
de Toneelacademie Maastricht. De afgelopen seizoenen werkte hij als regieassistent bij Het Nationale Theater mee
aan onder meer ‘The Nation’ en ‘Trojan
Wars’. Voor Ten Producties schreef en
regisseerde hij ‘No joke’. Daoudi is momenteel een van de vaste regisseurs van
Toneelschuur Producties.
Het ‘Hemels Gewelf’ ligt aan de Machiel
Vrijenhoeklaan 175, tegenover restaurant De
Haagsche Beek.

Zonder titel, Ed van der Kooy. | Foto: Eric de Vries

Ed van der Kooy in Pulchri Studio

‘Corona vervor
Gedurende de coronaperiode maakte Ed van
der Kooy een serie schilderijen over wat hem
bezighield. Te zien in Pulchri Studio én verzameld in een boek.
Door Margreet Hofland

H

et werk van kunstenaar Ed van
der Kooy (64) is meestal groot
van formaat en hyperrealistisch.
De Hagenaar maakte ooit meer
dan levensgrote portretten van Aziatische
modellen, daarna schilderde hij groepjes
mensen die elkaar angstvallig niet aankijken of met de rug naar elkaar toe staan. Hij
maakte er vier per jaar.
Nog meer dan anders was Van der Kooy
door de coronacrisis aan zijn atelier gekluisterd en wilde hij iets totaal anders doen.
Hij maakte een jaar lang, in een voor hem
razend tempo, een beeldverhaal over alles
wat hem tijdens de crisis bezighield. Het resulteerde in de tentoonstelling ‘Vervreemde
werkelijkheid’, nu in Pulchri Studio te zien
en verzameld in een prachtig boek.
“Corona vervormt onze werkelijkheid,”
zegt hij. “En eigenlijk heb ik me nooit ergens
over uitgesproken, maar nu dacht ik opeens:
heb ik iets te vertellen met mijn werk? Alles viel samen en toen ben ik begonnen. Al
direct realiseerde ik mij dat we een periode
in gingen die uniek was. Niemand had ooit
zoiets meegemaakt. Ik wilde er op mijn manier een verslag van maken door elke week
een schilderij te maken, drieënvijftig in to-
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Miniatuurkunst
van grote waarde

Straatbeeld. | Foto: PR

In de Herderinnestraat is
vanaf de straatkant een
groepsexpositie te zien van
uiteenlopende kunstwerken
op miniatuurformaat,
waarbij je talloze ontdekkingen kunt doen.
Door Eline van der Haak

mt onze werkelijkheid’
taal dus. Ze kwamen in het boek,
daarna ben ik er nog mee verdergegaan.”
Anderhalve meter
De serie bestaat uit olieverfschilderijen in klein formaat, op papier
dat op paneel geplakt is. Het werk
is veelkleurig en geeft bijna de
indruk van een aquarel. De grote
hoeveelheid schilderijen bij elkaar in de tentoonstellingsruimte
is op het eerste gezicht een beetje
overweldigend. Als je ze beter bekijkt, komt de rijke beeldtaal pas
goed over. Het is bijna jammer dat
er geen begeleidende tekst bij is,
want Van der Kooy vertelt met

mensen elkaar met een starre
blik passeren op anderhalve meter afstand, bang om elkaar te
besmetten, op ander werk zie je
treurende familieleden bij een
begrafenis of paniekerige kraaien
die tijdens rellen uit de vlammen proberen te ontsnappen,
als mensen die uit een aswolk
vluchten.
“Elk werk heeft ergens wel
een heel klein steekje. Een lege
schommel, afbeeldingen van
het geloof dat niet helpt. Veel
herten, een hert is het symbool
van de wederopstanding. Alles komt uiteindelijk wel weer
goed.”

‘Het is voor mij een ontdekkingstocht
geweest: wat kan ik?’
passie over wat er op zijn werk
allemaal te zien is. Hij vindt dat
iedereen het op zijn eigen manier
moet kunnen invullen.
Hij legt uit dat hij gedurende
de eenzame opsluiting in zijn
atelier over de problematiek
schilderde die voorbijkwam,
bijvoorbeeld over de rassenrellen uit begin 2020 en de bosbranden in Australië. Hij maakte
een prachtig schilderijtje waar

‘Sea of blood’
Een van de mooiste werken is
een toekomstblik met een dreigende sfeer, die alleen zichtbaar
is voor de toeschouwer, niet
voor de mensen die erop staan.
De aarde is verwoest, een aantal
mensen danst op het dak van
een benzinestation. Ze beseffen
nog niet wat er staat te gebeuren,
onder hen woedt het water dat
hen binnen enkele ogenblikken

zal verzwelgen. De dochter van
Van der Kooy, Floortje, maakte
gedichten bij het werk van haar
vader, die in het boek naast de
afbeeldingen zijn afgedrukt. Bij
dit werk schrijft ze: ‘Oblivious to
what’s beneath us/Accept what
we see we can trust/The Ignorance of our consciences/Drowns
us in a sea of blood’.
“De laatste afbeelding uit het
boek is een afbeelding van vrouwen in bikini in helderblauw water. Het is een prachtige zomerdag, maar er is toch iets aan de
hand. Waar zijn de mannen?” Van
der Kooy vertelt het niet, maar
laat het over aan de verbeelding.
De laatste vijf werken die hij
maakte, zijn weer wat groter.
“Het is voor mij een ontdekkingstocht geweest: wat kan ik?
ik heb er zoveel lol in. Stiekem
verwerk ik ook humor.” Hij wijst
een openstaand hek in zijn werk
aan. “En dan zie je hier het ontsnapte konijn.”
Hij gaat onvermoeibaar verder,
nu weer op groot doek. Dat belooft wat.
Ed van der Kooy, ‘Vervormde werkelijkheid’, t/m zondag 6 juni, Pulchri
Studio. Er is ook een gelijknamig
boek, gepubliceerd bij Van Spijk. ISBN:
9789062167814. Prijs: € 29,50. Meer
informatie: www.pulchri.nl

De lockdowns ten gevolge van de
coronapandemie hebben verschillende gevolgen gehad. Er is al veel
geschreven over zowel de negatieve als de positieve effecten ervan.
Kort samengevat moest iedereen
ineens veel meer tijd in huis doorbrengen en kwam het openbare leven stil te liggen. Hoewel we langzaamaan uit deze situatie opkrabbelen, zijn bijvoorbeeld de musea
nog steeds gesloten. Tijdens de eerste lockdown besloten kunstenaars
Marijn van der Leeuw en Tommy
Smits tot het creëren van ‘The Tiny
Art Gallery’: een miniatuurexpositieruimte die is gebaseerd op het
principe van een letterbak. Vorig
jaar mei was de eerste editie te zien,
die via Instagram te bezoeken was.
Ook kon de groepsexpositie van
minikunstwerken in het echt bekeken worden bij een wandeling over
de Dunne Bierkade, waar deze zich
in een venster bevond. Inmiddels
is alweer een tweede opstelling gemaakt, die is verhuisd naar de Herderinnestraat.
Hoewel het idee voor The Tiny
Art Gallery misschien wat speels
en luchtig is, illustreert het hiermee tegelijk de waarde van kunst
in tijden van crisis. Via een oproep
werd kunstenaars gevraagd om een
werk in te sturen, passend bij het
formaat van de kamertjes van de
galerie. Een uitdaging die meerdere
kunstenaars met liefde zijn aangegaan en die zeer welkom is in een
tijd waarin zo’n beetje alle andere
opdrachten worden afgezegd. Ook
voor de bezoeker is het een leuke
verrassing om naar deze kleine wereldjes te turen en steeds weer iets
nieuws te ontdekken.
Schatten
Een letterbak is natuurlijk een manier om een kamer te versieren en
om schatten in te koesteren, vaak
gebruikt door kinderen. Wanneer je
jong bent en er nog een hele wereld
is om te ontdekken, hebben kleine
objecten al snel een bijzondere en

hiermee grote waarde. Misschien
verliezen we deze mogelijkheid
bij het opgroeien en zoeken we
veelal naar andere manieren om
mee vermaakt te worden. Voor het
vinden van ontspanning kijken we
bijvoorbeeld films, wandelen we in
de natuur en bezoeken we tentoonstellingen. Bij uitstek zijn het kunstenaars die met hun creativiteit de
bezoeker mee kunnen nemen naar
nieuwe werelden of aanzetten tot
reflectie op de maatschappij. The
Tiny Art Gallery brengt een aantal

Wanneer je jong
bent, hebben
kleine objecten
al snel een
bijzondere waarde
prachtige werkjes van hoge kwaliteit en de laagdrempelige manier
van presenteren brengt naar voren
hoe belangrijk het is om het kleine
te waarderen en hoe makkelijk het
eigenlijk is om je te verwonderen.
Intrigerend is de grote diversiteit
die in de ‘galerie’ te vinden is. Blijkbaar biedt het kleine formaat van
de 57 verschillende kamertjes totaal uiteenlopende mogelijkheden
qua materiaalkeuze en verschijningsvormen. Van sculpturen van
onder meer Daniel Dmyszewicz en
Susan Kooi tot textiele werken van
Indre Svirplyte en Chloé Pérès-Labourdette, die nog net in hun ruimte passen. Vincent Bijleveld creëert
dieptewerking met zijn voorstelling van getekende figuren opgesteld als in een kijkdoos. Bij Anouk
van Wijk spuwt een kleine wandsculptuur kettingen van metalen
balletjes, waar je lang naar kunt
blijven kijken. Kortom, een bezoek
aan The Tiny Art Gallery is niet alleen nu, maar sowieso de moeite
waard. Niet voor niets zullen de
oprichters dan ook een nieuwe tentoonstelling samenstellen, die in
september te zien zal zijn.
The Tiny Art Gallery, t/m juni, Herderinnestraat 10. Meer informatie: bekijk op
Instagram thetinyartgallerythehague
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Horizontaal: 1 nieuwerwets
6 pijnlijk ongemak 12 larve
13 lijfeigene 15 sierlijk
18 visje 20 vogelverblijf
21 optreden 23 zoen
24 levenslucht 26 stoom
28 betaalmiddel 29 rookgerei
31 vuurpijl 33 muurholte
34 ijzig 36 dancing
38 planeet 41 warme drank
43 opdracht 45 aanlegplaats
47 onverschrokkenheid
49 varkenshok 51 steensoort

52 werelddeel 55 rebellie
58 bewusteloosheid
59 overal 60 oplettend
61 Europees land.
Verticaal: 2 eiergerecht
3 deel v.d. week 4 pl. in
Noord-Holland 5 snelle loop
7 op de wijze van 8 planeet
9 verfrissing 10 opplakbriefje
11 cijfer 14 rangtelwoord
16 deksel 17 opdracht
18 hemellichaam 19 telwoord

22 cum suis 25 ziekelijke
zucht 26 tekengerei
27 producent 28 voorspoed
30 nogmaals 32 deel v.h.
hoofd 35 kaartenboek
36 kapot 37 zwaardwalvis
38 verbod 39 vleesgerecht
40 grasland 42 pers. vnw.
44 zangnoot 46 naaldboom
48 gebarenspel 50 riv. in
Spanje 53 bedorven
54 vaas 56 schaakterm
57 doortochtgeld.

1

6 8

Voor opgave abonnementen, verhuizingen,
bezorging en wijzigingen:

Bel 088-1102070 (ma t/m vr: 9 – 17 u),

of per e-mail: abonnementen@denhaagcentraal.net.
Voor opzeggingen (uitsluitend schriftelijk,
uiterlijk 4 weken voor einde abonnementsperiode).
Privacy. In verband met het uitvoeren van een (abonnee)overeenkomst en/of het aanbieden van (online)diensten
leggen wij (persoons)gegevens vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening en het doen van
aanbiedingen. In onze volledige privacyverklaring, die u op onze website aantreft, wordt omschreven hoe wij met uw
(persoons)gegevens omgaan en welke mogelijkheden u heeft in geval van wijziging, doorhaling of het indienen van een
klacht. Den Haag Centraal 2012 B.V.
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Hoofdredacteur
Herman Rosenberg
Chef redactie
Annerieke Simeone
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Eindredactie
Herman Jansen
Jasper Gramsma
Vormgeving
Anneke de Zwaan
Hans Fresen
Stadsredactie
Kim Andriessen
(crossmedia)
Mieke van Dixhoorn
(politiek)
Rob Edens
Judith Eykelenboom
Vera de Jonckheere
Marc Konijn
Jesse Kuiper
Maja Landeweer
Gilad Perez
Casper Postmaa
Jeroen van Raalte

Dick van Rietschoten
Marloe van der Schrier
Danny Verbaan
Marcel Verreck
Paul Waayers
Adrie van der Wel

Willem Post (internationaal) Illustraties
Jelle van der Meulen
Liam van Dijk
(culinair)
Nicolas Journoud
Michiel de Vlieger (culinair)
Emmy van der Woude
(onderwijs)

Cultuurredactie
Jan-Hendrik Bakker
Eline van der Haak
Frans van Hilten
Margreet Hofland
Bert Jansma
Eric Korsten
Thijs Kramer
Hendrik van Leeuwen
Olivier van Nooten
George Vermij

Sportredactie
Tim Beck
Theo Bollerman (historie)
Rogier Heimgartner
Klaas-Jan Droppert
Bert Tielemans

Rubrieken
Daphne Wray-Browne
(culinair)
Wendy Hendriksen (tuin)
Caroline Ludwig
Mario Molegraaf
(literatuur)
Raymond de Mooij
(juridisch)

Columnisten
Mira Feticu
Aukje van Roessel
Fotografie
Jurriaan Brobbel
Eveline van Egdom
Piet Gispen
Brian Mul
Robert van Stuijvenberg
en fotopersbureaus WFA
en Hollandse Hoogte

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

Uitgever
René Wagemaker

Druk
Rodi Rotatiedruk, Diemen

Advertentieverkoop
Rogier Panis
panis@denhaagcentraal.net
mobiel: 06 24 62 65 01
Rob Jurriaans
Abonnementsprijzen
jurriaans@
Twee jaar € 220,denhaagcentraal.net
mobiel: 06 10 82 76 38
Jaar € 130,Familieberichten
Geboorte-, huwelijks-,
overlijdensberichten,
in memoriams of
dankbetuigingen. Informeer
naar onze tarieven bij de
advertentieafdeling.

Halfjaar € 69,Kwartaal € 35,50
Digitaal abonnement
per jaar € 90,*Bij betaling met acceptgiro
worden € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

ADVERTENTIE

Boekenmolen Ray
€ 495,-

Tub Sofa Summer

Tango 180 cm € 690,Voor overige aanbiedingen verwijzen wij u naar onze website www.janfrantzen.nl
Relaxfauteuil
Lehray

Hoge kortingen
op al onze
showroommodellen!

Boekenkast type 1

Bookchair

Home Ofﬁce Bureau
€ 985,-

Kidney Bureau
€ 1085,-

€ 865,- per deel

Boekenkast Henry
v.a. € 565,-

Soft Royale
Nieuwe collectie

Jan Frantzen, Knibbelweg 8A, 2761 JD, Zevenhuizen, 0180-632259, janfrantzen.nl

Nieuwe collectie
Nieuwe collectie

CULTUUR |

Donderdag 27 mei 2021 | Den Haag Centraal

23

Bijzonder boek van Paul van Vliet

De angst niet goed
genoeg te zijn

Paul van Vliet op het Lange Voorhout. | Foto: Roy Beusker

Door Herman Rosenberg

H

RECENSIE

et lijkt een soort testament, ‘Heimwee naar
morgen’, het nieuwe
boek van Paul van Vliet.
Alleen is dat een woord
dat totaal niet past bij
de persoon van de auteur. Die bruist nu
juist nog altijd van levenslust, zoals laatst
te zien was in een livestream vanuit de
Koninklijke Schouwburg en op tv bij Op1.
Wel is duidelijk dat de dagen van de branie
achter ons liggen. Dus meer de sfeer van
‘De Zee’ en ‘Den Haag met je lege paleizen’ dan die van Majoor Kees en Bram van
de Commune.
In een kort voorwoord geeft de cabaretier (Den Haag, 1935) aan dat hij gewoon
nog wat ‘herinneringen’ met ons wilde
delen. Geen autobiografie, waar hij ooit
wel aan was begonnen. Buiten zijn vak is
zijn leven bovendien ‘niet zó bijzonder
geweest’ en voor de roddelbladen heeft hij
‘weinig opgeleverd’. Volgt meteen een komisch stukje over een episode dat hij wél
even in de belangstelling stond, namelijk
toen hij en Liselore Gerritsen uit elkaar
gingen en er zelfs even is opgetekend dat
hij homo zou zijn.
Onbespreekbaar
Het eerste deel van het boek heet ‘Den
Haag 1935 – 1963’. Nog altijd hebben hij
en zijn zussen heimwee naar het oude
familiehuis aan de Denneweg. ‘Daar
begon voor ons de lange weg die leven
heet.’ Later verhuisde de familie naar het

Bezuidenhout, waar ze alles verloren door
het vergissingsbombardement. Na de
oorlog was de sfeer ‘opgewekt, bedrijvig
en druk’. Veel leed bleek onbespreekbaar,
analyseert Van Vliet treffend, en zou later
‘als trauma’s’ bij de psychiaters worden
neergelegd.
De jonge Paul leefde onbezorgd zijn
leven, ravottend in oude bunkers of achter het hek bij VUC. Prachtig beschrijft
hij zijn verering van de legendarische
spits Bertus de Harder, ‘geniaal en een
beetje gek’. Geld voor een kaartje had hij
niet, want vader Van Vliet vond voetbal
‘belachelijk, acultureel en in strijd met
de Tien Geboden’. Dus kocht Paul een
perronkaartje voor Laan van NOI, van

‘Die schitterende
allereerste keer van
iets of van iets met
iemand’
waaruit je in de verte het VUC-terrein
kon zien. Wat later kondigde zich het
theater aan. Op het ’s-Gravenhaagsch
Christelijk Gymnasium (later: Sorghvliet) trad hij op samen met de vorig
jaar overleden Dolf de Vies. Allemaal
nog puberaal en oppervlakkig, ‘zomaar
simpel een begin’. Een echt begin werd
het Leidsch Studenten Cabaret, dat hij in
1958 met Floor Kist oprichtte. Ze waren
lid van Minerva, maar raakten al snel

los ‘van dwingende corpscultuur en
Leidse mores’. Er was, zo schrijft Van
Vliet, na de grote drie (Kan, Hermans,
Sonneveld) ‘een groot gat dat wij opvulden’, samen met initiatieven in
andere studentensteden.
Maria
Het tweede en grootste deel van het
boek is gevuld met korte verhalen en
impressies, soms gewoon over optreden in Hoogeveen of op bezoek bij
Wim Kan (met Herman van Veen).
Maar dan duikt plotseling het verhaal
‘De humorist’ op, over een artiest in de
nadagen van zijn carrière. Een nogal cynische vertelling. Hij krijgt de zaal nog
één keer vol door gauw een goed doel te
verzinnen. Maar over wie gaat het hier?
De artiest zingt ‘De ruimte van je hart’.
Dat is een nummer van Van Vliet. Laten
we het erop houden dat hij deze man
juist níét wilde zijn of worden.
Elders ontziet hij zichzelf niet. Ze
hadden ooit een huis in Spanje, Liselore
en hij. Er ontwikkelde zich een hechte
relatie met huishoudster Maria, die
zelfs voor hem kwam opdraven bij ‘In
de hoofdrol’ van Mies Bouwman. Bij de
scheiding van Liselore raakte hij niet
alleen het huis kwijt, maar ook het
contact met Maria. ‘Ik had haar kunnen
schrijven. Dat heb ik niet gedaan. Daar
heb ik spijt van. Nu is het te laat.’
Meer heimwee in ‘Oud Eik en Duinen’ waarin hij verhaalt hoe hij, steeds
neerslachtiger wordend, zijn begrafenis alvast regelt. De wetenschap dat het
ooit echt voorbij is, ‘die schitterende
allereerste keer van iets of van iets met

iemand’, drukt hem zwaar. Maar dan
is er wederhelft Lidewij die zegt: ‘Voor
doodgaan hoef je niet bang te zijn. Dat
lukt altijd.’
Angst
Zij raakt daar, zo blijkt uit andere passages, aan een existentiële angst die
Van Vliet lang heeft gekweld. Hij vertelt vaak te hebben geworsteld met het
gevoel het ‘niet goed genoeg’ te doen.
Dat kwam door zijn veeleisende vader,
de strenge school en ook de universiteit, want dat cabaret was leuk, maar er
diende ook een bul te worden gehaald.
Later zei iemand hem dat hij niet bang
moest zijn om tegen te vallen. ‘Die
angst heb ik overwonnen en dat heeft
mijn leven rustiger gemaakt.’
Wat het boek dus bijzonder maakt,
is dat Paul van Vliet, meer dan in eerdere publicaties, nu ook als mens het
podium op stapt. En dan komen er veel
heimwee en melancholie los bij hemzelf maar ook bij de lezer. De grote drie
zijn allang dood, maar nu is de eeuwig
jonge Paul in de herfst van zijn leven
aangeland. De door Merijn de Haas
samengestelde biografie achter in het
boek versterkt dat gevoel. Maar Paul
zou Paul niet zijn als hij niet toch nog
een kenmerkende kwinkslag in petto
had. Zijn grafschrift voor op Oud Eik en
Duinen heeft hij al klaar: ‘Hier ligt Paul
van Vliet / Hij zong het betere levenslied / Hij ligt hier goed / Maar dat weet
hij niet’.
Paul van Vliet, ‘Heimwee naar morgen’.
Uitgever: Balans. Prijs: € 19,99.
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Leila Prnjavorac

Leila Prnjavorac (Doboj, voormalig Joegoslavië,
1982) is presentatrice, dagvoorzitter, spreker en
projectcoördinator. Tijdens de Balkanoorlog
vluchtte ze met haar ouders en broertje. In 1993
kwamen ze in Nederland aan en woonden ze op
verschillende plekken. In Sassenheim ging Leila
naar de middelbare school. Voor haar studie
communicatie bij Hogeschool Inholland
verhuisde ze naar de hofstad. Leila presenteerde
talkshows bij radiozender FunX en werkte voor
NOS Headlines. In 2017 werd ze uitgeroepen tot
Hagenaar van het jaar, ook is ze Haagse
vrijheidsambassadeur. Met dochter India (12) en
zoon Rumi (4) woont ze in de Mensenrechtenbuurt in Houtwijk.

1

| Foto: Eveline van Egdom

Door Caroline Ludwig

met hart en ziel inzet voor jongeren en
de stad met het Stagehuis Schilderswijk
en de School des Levens.”

2
| Foto: PR

BUURT
“De Mensenrechtenbuurt en de Vruchtenbuurt vind ik gemoedelijk, gezellig,
groen en veilig. Mensen wonen er met
liefde en dragen zorg voor hun omgeving. Vroeger dacht ik: wie wil er zo ver
van het centrum wonen? Nu wil ik niet
meer weg.”
KOFFIE
“Terwijl ik op het terras zit bij Appels &
Peren <1> in de Appelstraat spelen mijn
kinderen aan de overkant in de speeltuin. Ook kom ik graag bij Capriole Café
<2> in de Binckhorst.”
UITGAAN
“Borrelen op het dak van Bleyenberg
aan de Grote Markt. En Café de Florèz
in de Annastraat is heel leuk om iets te
eten.”
TALENT M
“Prachtig hoe Yassine Aberkane zich
ADVERTENTIE

TALENT V
“Nermina Brkic <3> komt net als ik uit
voormalig Joegoslavië. Bij haar winkel
Perfect Pastry – aan de Riviervismarkt
en online – bestel ik de lekkerste taarten voor alle feestjes thuis.”
KLEDINGWINKEL
“Poush op de Frederik Hendriklaan en
Wichers Fashion in de Theresiastraat.
Mijn stijl is casual chic met een edge. Ik
houd van zwart, maar schrik niet terug
voor een fuchsiaroze jas.”
GEBOUW
“Het Oude Stadhuis aan de Groenmarkt vind ik prachtig vanbinnen
en vanbuiten. Vol historie en vele
Hagenaars beleefden er heugelijke

3
| Foto: PR

GEHEIMTIP
“Juni Café in het Nutshuis is kindvriendelijk en heeft een prachtige tuin. Ook
Love & Peas in de Weimarstraat is een
aanrader.”

levensmomenten.”
AFBREKEN
“Winkelcentrum Leyweg heeft echt
een flinke upgrade nodig. Door de verpaupering is het niet uitnodigend. Zo’n
verbetering zou goed zijn voor de hele
wijk.”
RESTAURANT
“Ik kies voor twee zaken die met passie
koken, een goede prijs hebben en de
gasten liefdevol ontvangen: Zebedeüs
bij de Grote Kerk en Catch-up op het
Goudenregenplein. Alsof je bij de eigenaren thuis komt.”
LEERMEESTER
“Jellie Brouwer, presentatrice van
Kunststof, leerde ik kennen via een
project met asielzoekers; we werden
vriendinnen. Ze is een vakvrouw met
het hart op de goede plek.”
TYPISCH
“De gevangenis in Scheveningen <4>
en de tribunalen waar onder anderen de
misdadigers van ‘mijn oorlog’ zijn berecht en hun straf uitzitten. De cirkel is
voor mij rond in deze stad. Wij zijn vrij;
het recht heeft mogen zegevieren.”
THUISBEZORGEN
“Sushi van Kiraku op de Toussaintkade.

ONDERGEWAARDEERD
“Er is zoveel meer uit de stad te halen
als je zelf initiatief neemt en participeert. Bijvoorbeeld door de gemeente
te tippen over zaken die beter kunnen.”

4
| Foto: Rijksmonumenten.nl

Een van de voordelen van corona is dat
ze nu aan huis leveren.”
SPORTPLEK
“Met personal trainer Ibrahim Deraz
van Sky High Fitness train ik in de duinen of in mijn tuin.”
TERRAS
“Met vriendinnen spreek ik graag weer
eens af bij Millers Beach op het strand.
Daar ben ik na school ook vaak met
mijn kinderen.”
GUILTY PLEASURE
“Vóór corona ging ik tussen twee
afspraken door soms even naar een
museum, zoals het Mauritshuis of het
Kunstmuseum. Met mijn Museumjaarkaart loop ik makkelijk binnen.”

OVERGEWAARDEERD
“Scheveningen, dat is toch één blok
steen? Ik mis het groen en het strandgevoel.”
SUGGESTIE
“Laten we er met z’n allen voor zorgen
dat we de minst gesegregeerde stad van
het land worden. Door nieuwsgierig
naar elkaar te zijn, elkaar te leren kennen en anderen in te sluiten op basis
van gelijkwaardigheid.”
THUISTIP
“Door op verschillende tijden van de
dag door een wijk te lopen, leer je die
echt goed kennen. Soms neem ik met
een vriendin een elektrische scooter
en gaan we naar een plek die we niet
kennen: Morgenstond, Moerwijk,
Clingendael. Steeds doen we nieuwe
ontdekkingen.”

ERVAAR DE WOW FACTOR!
De 100% elektrische Ford Mustang Mach-E.
Mooie plaatjes en spannende video’s winnen het nooit van een
persoonlijke belevenis. Maak daarom nu een afspraak voor een
adembenemende proefrit en ervaar zelf de power, techniek en
ruimte van de Mustang Mach-E.

Vanaf € 49.925,-

Netto bijtelling vanaf € 206,- per maand. Informeer naar onze scherpe leasetarieven.

DEN HAAG • MERCURIUSWEG 9 T: 070-3041400
NAALDWIJK • WARMOEZENIERSTRAAT 21 T: 0174-636444
ZOETERMEER • ZWAARDSLOOTSEWEG 3 T: 079-3517000
Prijs incl. BTW/BPM, kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaard specificaties. Kijk voor uitgebreide informatie op www.stern.nl/ford

