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REDACTIONEEL 

Over corona hoeven we het eigenlijk niet meer te hebben. Ieder-

een heeft er last van en alles is inmiddels wel gezegd.

Toch komt het in dit Redactioneel weer aan de orde: Corona en 

de enorme impact ervan op de samenleving. In ons geval de 

enorme impact op ons eigen Scheveningen.

Wie heeft het niet meegekregen, de ongelooflijke chaos die toch 

nog onverwachts als een dikke deken over een oververhitte bad-

plaats viel, in het weekend van 8 en 9 augustus jl.

Ik woon al 61 jaar ‘op’ Scheveningen en ik heb nooit eerder zulke Wild West tafere-

len gezien. Zelfs het deftige Belgisch Park moest het ontgelden, met asociaal gepar-

keerde auto’s op invalideplekken, vóór uitritten van woningen en op stoepen. De 

boulevard en de straten daarom heen werden een racebaan waar jonge mannen 

met gevaar voor eigen én andermans leven overheen jakkerden. Duizenden auto’s 

in de file, overvolle trams en bussen, honderden parkeerplekken te weinig, vuil-

nisbakken die uitpuilden, kampeerders op het strand en in de berm langs de weg, 

handhavers die aangevallen werden, scheld- en vechtpartijen, met als triest diepte-

punt de gewelddadige dood van een Rotterdammer op de trappen van de Pier.

Maar wat heeft dit alles met corona te maken?

Volgens mij best wel veel. De overlast werd veelal veroorzaakt door de stroom extra 

bezoekers in auto’s met buitenlandse kentekens. Toeristen, die gewoonlijk de zomer-

maanden naar het Zuiden gaan, op vakantie, naar Spanje, naar Portugal, naar 

Frankrijk of naar het land van herkomst, naar hun familie. Door de corona crisis 

gaat dat dit jaar niet, er wordt niet gevlogen op die landen, dus men zoekt een 

alternatief. In onze omliggende landen zijn de corona maatregelen veel strenger 

dan in Nederland, dus dan is de keuze eenvoudig: men reist af naar de Nederlandse 

kust en Scheveningen is dan toch wel the place to be.

Nee, ik schrijf dit niet omdat ik met de vinger wil wijzen. Ik schrijf dit omdat ik vind 

dat er ook in de Gazet aandacht moet zijn voor de akelige metamorfose die onze 

badplaats die dagen onderging. Ik ben er van geschrokken en wil dit toch even 

kwijt, ook al zijn wij geen nieuwsblad.  

Laten we hopen dat deze ongekende omstandigheden zich niet meer in deze mate 

zullen voordoen in het Scheveningen dat ik ken en waar ik zo van hou.
Marit Berssenbrugge
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Ook voor de BNS is de vakantieperiode in-
middels begonnen, maar er zijn toch een 
aantal ontwikkelingen die we onder uw aan-
dacht willen brengen.

Project Harstenhoekweg
De status van het project Harstenhoekweg 
zou binnenkort besproken gaan worden met 
wethouder Revis en de opdrachtgever, maar 
door het naderende vertrek van de wethou-
der is dit nog even onzeker.

Het nieuwste straatmeubilair: Pilonnen-
torens
Op verscheidene plekken in de wijk zijn deze 
pilonnentorens neergezet zodat verkeersbe-
geleiders snel de beschikking hebben over 
het benodigde materiaal om het verkeer in 
goede banen te leiden.
 

Meer ruimte voor de fiets
De BNS wil graag met wethouder van Asten 
van Verkeer in gesprek over de inrichting van 
wegen in onze wijk, we zouden graag meer 
wegen ingericht zien met rode stroken. Het 
plan is om hierin samen op te trekken met 
scholen en jongeren in de wijk. Aangezien 
weginrichting sterk gebonden is aan wet- en 
regelgeving zijn we op zoek naar wijkbewo-
ners die hier kennis van hebben, of zich er in 
willen verdiepen, om ons hierbij te helpen. 
Als er meer gefietst wordt, moeten er ook 
meer stallingen komen. Op drukke dagen is 
er geen doorkomen aan op de trottoirs en 
dat kan anders. Er komt wel een nieuwe fiet-
senstalling aan het eind van de Noordboule-
vard, maar deze is vooral handig voor men-
sen die naar het strand willen. Bij de ingang 

van de Palace Promenade, of bij de bioscoop 
staan er regelmatig veel te veel fietsen en 
scooters die de doorgang voor mensen met 
een rolstoel of rollator belemmeren.

Parkeren op de Nieuwe Parklaan
Wachten op een bewonersbijeenkomst gaan 
we niet meer doen, de besturen van BNS en 
D&W gaan met de gemeente overleggen en 
werkafspraken maken, zodat er toch per 1 

maart 2021 belanghebbendenparkeren in-
gevoerd kan worden in de omgeving van de 
Nieuwe Parklaan.

Zendmast bij de Windes
De huidige mast staat nu eigenlijk illegaal 
in het bos, want de tijdelijke vergunning is 
verlopen. De BNS gaat er bij de gemeente 
op aandringen dat er nu met KPN nieuwe af-
spraken gemaakt worden.

Renovatie Wijkwinkel
Door de huidige onzekere periode hebben 
we onze verbouwingsplannen wat moeten 
bijstellen, maar die vloer gaat er wel komen! 
De subsidieaanvragen zijn de deur uit en 
inmiddels heeft Fonds 1818 al een bijdrage 
toegezegd. We hebben ook nog een mooi 
bedrag ontvangen van Holland Casino en 
heel wat wijkbewoners hebben een extra 
donatie overgemaakt zodat we de corona-
crisis doorkomen.

Tot slot 
Hartelijk dank aan alle wijkbewoners die zich 
hard hebben gemaakt voor de vergroening 
van de Gentsestraat en omgeving, het gaat 
er steeds mooier uit zien. Ik wens iedereen 
een fijne vakantie toe en in het najaar hoop 
ik u weer te kunnen begroeten in de wijk-
winkel . De Algemene Ledenvergadering 
stellen we nog even uit, onze eerste activi-
teit waarbij u allen welkom bent (maar niet 
allemaal tegelijk! ) is Burendag op 26 Sep-
tember. 

Bert van Swol
Voorzitter Bewonersvereniging Noordelijk 

Scheveningen

Lopende zaken in Noordelijk Scheveningen
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AGENDA met de vaste activiteiten: onder voorbehoud

16 september Algemene Ledenvergadering (ALV) onder voorbehoud
26 september Burendag (onder voorbehoud)

Pilonnentorens en wegafzettingsmateriaal op de 

middenberm in de Zwolsestraat

Rode stroken op de Doorniksestraat dragen bij aan de 

verkeersveiligheid voor fietsers

Fietsen bij de ingang van de Palace Promenade op een 

doordeweekse dag
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De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in 
nieuw groen in de wijk. Zo is er groen aan-
gelegd op het Palaceplein en rond het Kur-
haus en politiebureau. Het is weliswaar een 
verbetering ten opzichte van wat het was, 
maar de beoogde Hofstadkwaliteit –het 
hoogste kwaliteitsniveau voor drukke gebie-
den – wordt niet gehaald. Er is te weinig geld 
beschikbaar en de druk door menselijk ge-
bruik is te groot en daar is in het ontwerp te 
weinig rekening mee gehouden. Het verschil 
tussen wens en realiteit laat zich goed zien 
in de bijgaande plaatjes van het Palaceplein, 
zeker op plekken waar de omstandigheden 
net iets weerbarstiger zijn.

Kwaliteit van het groen
Door te laat ingrijpen is bepaalde beplanting 
gaan overheersen en de variatie en kleur 
verdwenen. Bij de middenbermen op de 
Gevers Deynootweg is te weinig rekening 
gehouden met stoplichtmijdende voetgan-
gers die hun eigen doorsteek maken en 
het groen vertrappen. Er komt ander groen 
terug en er ontstaat nu te gemakkelijk het 
beeld van een verrommelde middenberm. 
De politiek vindt het leuk nieuwe plannen 
te lanceren maar heeft helaas onvoldoende 
oog voor tijdig onderhoud van natuurlijk 
ogend groen. Het beoogde blijvende posi-
tieve effect op de omgeving gaat daarmee 
ten dele verloren.  

Wij als bewoners en onze gasten zijn zelf 
ook medeschuldig doordat we niet altijd 
even zorgvuldig omgaan met het groen. 
Een goed voorbeeld daarvan is ook te zien 
in de middenberm van de Badhuisweg. De 
vele doorsteken verdichten de bodem en 
verslechteren de kwaliteit van de rozen. 
Het extreme effect daarvan is zichtbaar ter 
hoogte van het gezondheidscentrum en nog 
extremer bij de benzinepomp/disco. Hier 

groeit zo goed als niets meer, omdat wij niet 
bereid zijn even om te lopen. Eigenlijk is er 
maar één oplossing en dat is een lelijk rijtje 
palen met een draad ertussen zodat door-
steken onmogelijk wordt. Officiële doorste-
ken maken kan alleen als er voorzieningen 
als zebra’s en drempels gemaakt worden die 
het verkeer attenderen op de doorsteek. Er 
is een mini-bewonersinitiatief waarbij een 
totale kale plek is ingezaaid met een bloem-
mengsel. De gemeente ziet dat soort initia-
tieven graag op grotere schaal en gestructu-
reerd gebeuren.   
 

Bewonersinitiatieven
Zoals gezegd, de gemeente vindt bewoner-
sinitiatieven bij nieuwe groenprojecten erg 
belangrijk. In dit verband is het de moeite 
waard om eens op het Kapelplein te kijken 
waar bewoners gezamenlijk hun omgeving 
met succes en heel veel inspanning hebben 
aangepakt en nu onderhouden. Anderen 
die iets soortgelijks willen in hun straat kun-
nen daar veel van leren. De openbare ruimte 
is weerbarstig omdat iedereen zijn ideeën 
heeft over het gebruik ervan en wat wel en 
niet kan. Een ander bewonersinitiatief waar 
een voorzichtig begin mee is gemaakt, is 
de Circulaire Voedselstraat in het Belgisch 
Park. De gemeente stelt € 30.000 beschik-
baar voor projecten die door de bewoners 
gekozen worden. Vanaf 3 september kan er 
gestemd worden. U kan voor een extra im-
puls zorgen door op een van de projecten te 
stemmen (https://noordelijkscheveningenbe-
groot.nl/) 

Dode bomen door droogte 
Wellicht is het u ook niet ontgaan dat er 
veel bomen zijn die duidelijk nog last heb-
ben van de droogte van de afgelopen jaren 

Wat speelt er zoal bij het groen in Noordelijk Scheveningen?

en daar soms nu alsnog aan bezwijken. Ei-
ken en iepen blijken erg kwetsbaar voor de 
droogte. De nieuwe aanplant is wel extra 
geholpen met watergiften, maar voor grote 
bomen is dat ondoenlijk. 

Herken de boom: Haagse bomen app
Heeft u geen idee wat een eik of iep is en 
heeft u daar interesse in? Alle bomen van 
de gemeente Den Haag staan vermeld met 
naam en leeftijd op de Haagse Bomen App. 
U hoeft alleen maar het adres in te vullen 
van de boom waar u meer over wilt weten. 
Erg leuk en verrassend om te doen! Stel u 
zelf niet direct te hoge doelen: Als u bijvoor-
beeld weet dat op het Belgischeplein alle-
maal iepen staan bent u al een heel eind. 
Het komt erop neer dat je relevante verschil-
len leert zien in bijvoorbeeld blad en bast. 
Als je het eenmaal weet, is het lastig voor te 
stellen dat je het verschil daarvoor niet zag.    

Kuststrook en Oostduinen/Dunea 
De duinreep tussen het Zwarte Pad en het 
strand wordt vaak illegaal betreden. Naast 
de overlast die dit geeft in de natuur, doet 
dit ook afbreuk aan de kwaliteit van de 
kuststrook als zeewering. De beplanting 
verdwijnt waardoor zand gemakkelijk weg-
waait. Het blijkt lastig het illegale gebruik 
weer terug te dringen nu het is ingesleten. 
Het illegale gebruik is niet alleen verontrus-
tend voor onze veiligheid, maar er gaat ook 
een verkeerd signaal vanuit voor toegang 
tot andere natuurterreinen in de buurt en de 
zeewering in het bijzonder. Juist nu Dunea 
een vergunning gaat aanvragen om haar 
terrein verder open te stellen en extra paden 
aan te leggen, kan het daar ook gemakke-
lijk tot onzorgvuldig en ongewenst gebruik 
van het natuurgebied leiden. Dat kan niet de 
bedoeling zijn. Volgende keer meer over die 
plannen.  

Rozenfestival
Helaas kon het 60e rozenfestival, een bijzon-
der jubileum, in het Westbroekpark dit jaar 
niet plaatsvinden vanwege corona. Als u de 
schitterende rozen in het rosarium dit jaar 
gemist heeft, dan kunt u ze zien op het You 
Tube filmpje: https://youtu.be/fQ7zcvSiF3I

Benno Smit
Bestuurslid Groen Bewonersvereniging Noordelijk 

Scheveningen

Het Palaceplein zoals het bedoeld was Het Palaceplein zoals het nu is
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Verder kwam de par-
keerproblematiek in 
met name Wittebrug 
aan de orde. Er is nauw 
overleg met de ge-
meente Den Haag en 
ook met de collega’s 
van BNS over de invoe-

ring van betaald par-
keren. De druk is groot 
van strandgangers, die 
hun auto’s vrij in Wit-
tebrug en delen van 
Duttendel parkeren en 
vervolgens tram 9 naar 
Scheveningse boule-
vard en het Zwartepad 
nemen. Ook werd ge-
meld dat het totaal aantal parkeerplaatsen 
in de wijk aandacht moet krijgen. Veel privé-
garages uit de jaren ’50 en ’60 kunnen niet 
meer als parkeerplaats dienen door het hui-
dige, grotere formaat auto’s, maar verhinde-
ren wel een ‘eerste auto’-parkeervergunning. 
Kortom, een dossier dat de komende tijd alle 
aandacht behoeft.

Badhuisweg
Na uitgebreid en langdurig overleg met de 
gemeente Den Haag is eindelijk de kogel 
door de kerk. De Badhuisweg tussen de Win-
des en de kruising met de Pompstationsweg 
wordt aangepakt: één rijbaan met aan beide 
zijden een roodgekleurd fietspad en drie 
versmallingen om hardrijders te ontmoedi-
gen. Het is de verwachting dat in de tweede 
helft van 2020 wordt gestart met de uitvoe-
ring. Een win-win voor alle partijen! Het ge-
deelte van de Badhuisweg tussen Pompsta-

tionsweg en rotonde Plesmanweg/Nieuwe 
Parklaan is onderdeel van de herinrichting 
van het kantoorcomplex aan de Plesman-
weg (het zg. Plesmanduin). 

Groen
Over het groen in de gebied van Klein Zwit-
serland is het een en ander te melden. 
De corona-tijd met het mooie weer heeft 
veel mensen naar buiten gebracht, voor 
een wandeling, een ommetje en ook voor 
(mountainbike) fietstochten. Van de hoge 
duinen van Klein Zwitserland schuift zand 
naar beneden door het intensieve gebruik. 

Alerte wijkbewoners hebben de boswach-
ters van Staatsbosbeheer hierop geatten-
deerd en op maatregelen aangedrongen. 
In een brief heeft SBB bevestigd meer aan-
dacht te zullen hebben voor de situatie en 
door extra surveillance het vervolg goed in 
de gaten te houden. 
De tijdelijke tent van Max Health Club op 
het natuurterreintje t.o. Leimonias is – met 
begrip voor de situatie van meer door de co-
ronacrisis getroffen ondernemers – ook door 
het bestuur van de wijkvereniging gedoogd. 
Maar tijdelijk is tijdelijk, wij zullen waken 
voor semipermanente inbeslagneming van 
de groene omgeving en verrommeling van 
de Klatteweg.

Marjon Margés
Duttendel & Wittebrug Wijkvereniging

Sobere Algemene Ledenvergadering

De coronamaatregelen maakten dit jaar een 
traditionele ALV in Oldeslo niet mogelijk. 
Omdat toch de financiële zaken goedkeu-
ring behoeven van de leden, besloot het 
bestuur uit te wijken naar een ‘corona-proof’ 
zaal van Madurodam, waar zo’n 20 leden 
op 9 juli jl. op 1,5m aanwezig waren. Een 
Teams-verbinding met wijkbewoners ‘op af-
stand’ maakte de vergadering helemaal van 
deze tijd. De penningmeester behandelde 
de financiën, de Kascommissie besprak de 
observaties, m.n. om in de toekomst gebruik 
te maken van IT-expertise in de wijk. De ver-
gadering verleende bij acclamatie décharge 
voor het gevoerde financiële beleid. Vervol-
gens betoonden de leden van de Kascom-
missie zich bereid nòg een jaar de controle-
taak op zich te nemen.

Het andere belangrijke onderwerp tijdens 
de ALV was het afscheid van voorzitter Tom 
Ensink. Elders in deze Badgazet leest u het 
afscheidsinterview. Omdat nog geen nieuwe 
bestuursleden zich hebben gemeld, zal er 
sprake zijn van een waarneming van het 
voorzitterschap. Het bestuur staat open voor 
snuffelstages en nieuwe commissieleden, 
die op projectbasis het bestuur kunnen ver-
sterken.

Lopende zaken in Duttendel & Wittebrug

AGENDA met de vaste activiteiten:

9 december 2020  Winterwijkconcert  Thuis in de wijk
9 januari 2021 Nieuwjaarsreceptie Clubhuis HLTC Leimonias,  Klatteweg 103



Afscheid van Tom Ensink als voorzitter van 
Duttendel & Wittebrug Wijkvereniging. Na 
ruim 10 jaar bestuurslidmaatschap, waar-
van 9 als voorzitter, neemt Tom op 9 juli jl. 
- in aanwezigheid van zo’n 20 leden en nog 
eens 6 ‘op afstand’ - afscheid van de wijk, de 
leden van DWW en zijn medebestuursleden. 
‘Mijn allereerste project was een speeltuin-
tje op het voorterrein van de Penitentiaire 
Inrichting (P.I.) aan de Pompstationsweg. 
Alles was in kannen en kruiken, gedetineer-
den zouden speelwerktuigen maken, maar 
één wijkbewoner was bang voor hangjonge-
ren! De P.I. blies alles af! Een leerervaring, er 
zouden er nog vele volgen’, zegt Tom bij zijn 
afscheid.

In onderstaand interview laat hij nog eens 
licht schijnen over het nut en uitdagingen 
van vrijwilligerswerk, inzet voor maatschap-
pelijke doelen en zijn persoonlijke drijfveren.

Een bevlogen voorzitter, die zijn drijfveer 
oorspronkelijk vindt in het ‘leren kennen van 
Den Haag’. In 2008 bouwt Tom op de hoek 
van de Pompstationsweg en de Duinroos-
weg zijn moderne villa, op een kavel mèt 
ontwerp. Hij reist elke dag tussen Rotterdam 
en Den Haag. Naar eigen zeggen wist hij het 
verschil niet tussen het Plein en de Plaats.

Hoe heb je het bestuurswerk al die jaren erva-
ren? ‘
Binnen het wijkbestuur bracht ik kennis over 
statuten, noodzakelijke stappen binnen ver-
enigingen en stichtingen, KvK-formaliteiten, 
en ook over het aangaan van contracten en 
gerechtelijke procedures. Samen met het 
bestuur kwam er gerichte energie, balans in 
het team en visie op de rol van de wijkver-
eniging in het maatschappelijk krachten-
veld. Een constructief en oplossing zoekend 
bestuur, vanuit argumenten en dialoog; soci-
ale cohesie werd het overkoepelend thema.’ 
Integriteit, onpartijdigheid en souplesse wa-
ren daarbij de kenmerkende eigenschappen 
van Tom als bestuurder.

‘Duttendel & Wittebrug, een wijk met poten-
tie, aantrekkelijk voor veel meer en ook jon-
gere bewoners met de komst van het ver- en 
nieuwbouwproject Plesmanduin’, zegt Tom. 
‘De wijk zal een substantiële uitbreiding krij-
gen, hopelijk ook met potentiële, actieve en 
betrokken bestuursleden voor de wijkvereni-
ging. Dat is de manier om contacten te leg-
gen en meer te weten van de geschiedenis 
van de wijk, gemeentepolitiek, leefomge-

ving en bewonersinitiatieven. In 2016 maak-
ten we al een voorstudie naar de stappen in 
herontwikkeling van het zeer grote kantoor-
complex - het voormalige KLM-hoofdkan-
toor aan de Plesmanweg, later de behuizing 
van Verkeer & Waterstaat’. 

Wat staat je het meeste bij van die 10 jaar? 
Als primus inter pares werkt Tom actief mee 
aan de grote actie Handen Ineen voor het 
Han Stijkelplein. ‘Misschien wel het mooiste 
wapenfeit; zoveel energie, zoveel ideeën! Pu-
bliek|private samenwerking die uitmondt in 
een convenant met de gemeente Den Haag 
en zorgt voor transformatie tot een leefbaar 
en kleurrijk pleintje in de wijk, waar het ge-
hang van overlast gevende jongeren is ver-
dwenen en de bewoners weer initiatief ne-
men om wat goed is, goed te laten blijven’, 
zegt Tom. 

De jaarlijkse programmering van activi-
teiten in de wijk is ontstaan: Nieuwjaarsre-
ceptie, ALV, 4 meiherdenking, winterwijk-
concert. Tom stelt zijn ruime huis aan de 
Duinroosweg beschikbaar. ‘Als tegenpresta-
tie brengt het organisatiecomité mijn huis in 
kerstsfeer, compleet met kerstboom en -bal-
len. Stoeltjes komen uit de kelder, de vleugel 
staat in de woonkamer; de muzikanten zijn 
enthousiast evenals de wijkbewoners’, herin-
nert Tom zich. 

‘In het GSBO, het reguliere overleg van de 
Gezamenlijke Scheveningse Bewoners Or-
ganisaties met het stadsdeel Scheveningen, 
politie en Welzijn Scheveningen worden zor-
gen gedeeld met de andere Scheveningse 

wijken zoals de uitbreiding van Madurodam, 
invoering betaald parkeren; maar ook eigen 
dossiers, w.o. de kwaliteit van Klein Zwitser-
land, ontwikkeling van het Plesmanduin, 
de energietransitie, ruimtelijke ordening en 
duurzaam groen. Juist die contacten zorgen 
voor dialoog en oplossingen. Met een klein 
doch slagvaardig bestuur en enkele stevige 
commissies en adviseurs blijft Duttendel 
& Wittebrug op koers. En die koers dragen 
we uit tijdens ALV’s, tijdens de oergezellige 
nieuwjaarsrecepties bij Leimonias, op de 
nieuwe website en in de Scheveningen Bad-
gazet’.

Tot slot, wat wil je meegeven, Tom, met het 
oog op morgen? 
‘Wees een serieuze gesprekspartner voor 
stakeholders, blijf bewegen, geven en ne-
men met het oog op de belangen van het 
geheel.’

Maar aan alles komt een eind: de dochters 
gingen studeren, het huis aan de Duinroos-
weg is verkocht en daarmee komt statutair 
een eind aan het lidmaatschap van de wijk-
vereniging. Aftreden moet, 10 jaar is een 
mooie periode…. 

Namens de leden en het bestuur zeer veel 
dank voor de inzet en leiderschap! Tom ont-
vangt een mooie kist wijn, ook een traditie, 
voor bijzondere avonden. Geluk en voor-
spoed gewenst, Tom, privé en professioneel. 
Het ga je goed!

Gute Nacht, Freunden …… wij zoeken uit-
breiding voor ons bestuur en onze commis-
sies. Kom eens vrijblijvend praten; reacties 
naar secretaris@duttendelwittebrug.nl

Marjon Margés
Waarnemend Voorzitter/ Secretaris Duttendel & 

Wittebrug Wijkvereniging

Met het oog op morgen ………………..
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In de vorige Gazet is het territorium van Dut-
tendel en Wittebrug onder de titel ’Lopende 
zaken in Duttendel & Wittebrug‘ aan de orde 
geweest. Over de historische context nog 
het volgende. In de jaren zeventig van de vo-
rige eeuw was er in de buurtschap Wittebrug 
tussen Kanaal en Badhuisweg onrust over 
het karakter van de buurtschap. Kantorise-
ring dreigde bewoning te verdringen, villa’s 
werden ook vervangen door massale appar-
tementengebouwen (Résidence Witte Brug 
aan de Nieuwe Parklaan en ‘s-Gravenhof aan 
de Badhuisweg). 

Toen er ook een onevenredig grote Poolse 
ambassade midden in de wijk (hoek Van 
Lennepweg/Borweg) werd aangekondigd, 
hebben bewoners van de buurtschap de 
Wijkvereniging De Witte Brug opgericht. Om 
voldoende leden te kunnen krijgen – sub-
sidie bestond nog niet – werden bewoners 
van naburige buurtschappen (Klattepark en 
Hubertuspark) ook uitgenodigd lid te wor-
den. De toen al bestaande gemeentelijke 
wijk Westbroekpark en Duttendel was een 
beetje groter en werd toen wat de begren-
zing betreft niet in beschouwing genomen. 
Het ging per slot om problemen van de 
buurtschap Wittebrug. 

Die Wijkvereniging De Witte Brug heeft als 
eerste taak op zich genomen de Poolse am-
bassade tot aanvaardbare omvang terug 
te brengen. Dat is gelukt. De volgende taak 
was een bestemmingsplan te ontwerpen 
om het karakter van de wijk te kunnen vast-
leggen. Dat is ook volgens de wettelijke 
procedure in de tachtiger jaren tot stand 
gekomen. Het Westbroekpark is kort daarna 
opgenomen in het territorium van de Wijk-
vereniging Belgisch Park, later overgegaan in 
de Wijkvereniging Noordelijk Scheveningen, 
dus niet in de Wijkvereniging van het Van 
Stolkpark. In die tijd is ook de samenwerking 
met de Gazet tot stand gekomen. De belan-
gen van Duttendel, tussen Tapijtweg en Van 
Alkemadelaan, en Klein Zwitserland zijn later 
door bewoners behartigd in een stichting. 

Het bestuur van die stichting had moeite 
met het vinden van bestuursleden. Het heeft 
toen aan de Wijkvereniging De Witte Brug 
voorgesteld om een fusie aan te gaan. Die 
is in 1997 tot stand gekomen. Zo kreeg de 
Wijkvereniging Duttendel en Wittebrug het 
grondgebied zoals in de vorige Gazet en op 
bovenstaand plattegrondje is weergegeven. 
Tot dat moment zijn er minstens 10 wijzigin-
gen in het bestemmingsplan van de buurt-
schap Wittebrug tot stand gekomen, waar-
onder de vervanging van Hotel de Wittebrug 
door het appartementencomplex Koningin-
nebrug. 

Dat kon dus ook nog met 
een bestemmingsplan ge-
beuren . 

Nog wel vermeldenswaard 
is de strandpaal 98. Die 
staat op de plattegrond 
op de noordgrens als een 
hoekpunt van het territo-
rium van Duttendel en Wit-
tebrug weergegeven en 
moet gestaan hebben op 
het strand nabij het noor-
delijk eind van de Strand-
weg, ook wel Boulevard 
genoemd. Navraag nog bij 
het vroegere Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat le-

verde op, dat verdwenen strandpalen niet 
meer vervangen worden. Net als het ‘minis-
terie’ zijn strandpalen nog door Napoleon 
ingevoerd. Zij waren meer dan een eeuw 
een middel om de kustlijn te bewaken. Te-
genwoordig gebeurt dat met luchtfoto’s. Zo 
hebben we ook nog rijkswegen in Neder-
land met een N voorafgaand aan een num-
mer. Ooit moesten die wegen aansluiten bij 
het stelsel van de Franse Routes Nationales.

Teun Ritzema 
Voormalig secretaris van de Wijkverenigingen 

De Witte Brug, resp. Duttendel & Wittebrug

Historische context van het territorium Duttendel en Wittebrug
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Hoogbouwplan Poolse Ambassade

Het blauwe gebied is het territorium van Wijkvereniging Duttendel & Wittebrug

Oranjehotel zoekt vrijwilligers met groene vingers

Nationaal Monument Oranjehotel in Scheveningen is nu bijna een jaar als Herinnerings-
centrum geopend voor het publiek.

Bij het Herinneringscentrum is een als duinlandschap aangelegde tuin die komend jaar 
verder ingericht wordt. Deze tuin wordt onderhouden door een klein groepje vrijwilli-
gers. Dit groepje enthousiastelingen kan wel wat versterking gebruiken. 
Op dit moment bestaat het werk vooral uit het wieden van spontaan opkomende ge-
wassen en het netjes houden van het parkeerterrein. In de toekomst komt er ook wat 
snoeiwerk en nieuwe aanplant bij.
Het tuinwerk kent veel vrijheid. Na een eerste kennismaking kunt u tijdens openings-
tijden komen wanneer het u schikt. Wekelijks een paar uurtjes is ideaal, maar af en toe 
overslaan kan natuurlijk ook. Benodigde materialen zijn vanzelfsprekend aanwezig. 

Vind u het leuk om af en toe de handen uit de mouwen en in de grond te steken en zo bij 
te dragen aan het behoud van het Oranjehotel als indrukwekkende en bijzondere plek? 
Neem dan contact op met Matthijs Hoogeveen, operationeel manager via 
vrijwilligers@oranjehotel.org



In 1997 ontmoette ik hem voor het eerst: Si-
mon Rog werd toen de nieuwe manager van 
In-Tension, het fitness centrum onder de Ho-
telschool aan de Badhuisweg. 
Nu is zijn In-Tension inmiddels alweer vijf-
tien jaar gevestigd in de Marcellisstraat, in 
het oude bibliotheekgebouw. Ik ben nog 
steeds lid en heb dus – net als vele anderen 
- de afgelopen maanden daar niet kunnen 
sporten. In-Tension was, zoals alle fitness 
centra, gesloten.

IJzersterk en loyaal team
Op 15 maart exact om 18.00 uur moest de 
boel op slot vanwege de coronacrisis. Maar 
voor Simon en zijn 40 collega’s die werkzaam 
zijn in In-Tension betekende dat niet dat er 
drieënhalve maand niets werd gedaan. Inte-
gendeel.
Simon: “Ik bleef al mijn collega’s en me-
dewerkers gewoon regelmatig zien. We 
hebben hier met z’n allen de boel grondig 
schoongemaakt, gerenoveerd, onderhoud 
gepleegd. Er was iedere dag wel wat te doen 
en we hebben er met z’n allen hard aan ge-
werkt om de boel zo snel mogelijk ‘corona-
proof’ te krijgen. Ik dacht dat dat normaal 
was, dat je met elkaar blijft doorwerken aan 
een nóg beter en mooier centrum. Maar dat 
bleek niet zo te zijn. Bij veel andere fitness 
centra bleken ze elkaar bijna drieënhalve 
maand niet gezien te hebben. Dat bewijst 
wél dat wij een ijzersterk en loyaal team 
hebben dat elkaar steunt door dik en dun. 
We zijn een soort van familie en iedereen 
zette zich al die tijd als vanzelfsprekend voor 
100% in.” 

Voorwaarden
Er was eerst 
nog sprake van 
een sluiting tot 
1 september, 
maar daar heeft 
Simon nooit in 
geloofd: “Dat 
kan niet, dat be-
staat niet, wist 
ik. Dit soort van 
centra zijn de vi-
taliteitsmotor van Nederland. Fit en gezond 
zijn en blijven is zó ongelooflijk belangrijk. 
Juist in een periode als afgelopen maanden 
worden mensen zich bewust van de voorde-
len van een goede conditie. De regering en 
de gemeente moesten hier wel in meegaan.”
“Nederland Aktief is onze brancheorganisa-
tie die, samen met de Vereniging voor Ex-

clusieve Sportcentra 
(VES) gevochten heeft 
om de boel op 1 juli te 
mogen openen, mits 
we uiteraard aan een 
aantal voorwaarden 
zouden voldoen, en 
dat doen wij. We heb-
ben een lucht circu-
latie systeem waarbij 
de buitenlucht naar 
binnen, en de bin-
nenlucht naar buiten 
wordt gedreven. We 
hebben bijna alle deu-
ren naar buiten open 
staan en houden ons aan de 1,5 meter af-
stand. De sauna’s en douches mogen open, 
maar die hou ik dicht, omdat ik die 1,5 me-

ter niet kan garanderen en ik wil niet als een 
politieagent bij de ingang staan controleren 
hoeveel mensen er in de sauna zitten. De le-
den begrijpen dat.”

Nieuwe leden
In het nieuws verschenen de afgelopen peri-
ode berichten dat veel fitness centra door de 
coronacrisis te kampen hebben gehad met 
opzeggingen van leden.
Volgens Simon valt dat bij In-Tension wel 
mee: “Wij hebben zulke trouwe leden. Hoe 
dat komt? Wij hebben extra veel contact on-
derhouden met onze leden. Via Facebook 
en email, er waren online lessen te volgen, 
we organiseerden buitenlessen in het West-
broekpark, op het strand en hiervoor op het 
plein waar we bijvoorbeeld onze spinning 
lessen door lieten gaan. Dat werd gewaar-
deerd door de leden en het zorgde ook nog 
eens voor ludieke promotie van onze zaak. 
De buurt had geen last, want we werken 

met de ‘silent disco’ methode, een koptele-
foon waarmee alleen de deelnemer muziek 
hoort en kan luisteren naar de instructies 

van de trainer. Bo-
vendien hebben wij 
de leden onmiddel-
lijk na bekendmaking 
dat we dicht moesten 
een keuzemogelijk-
heid gegeven. Óf ze 
bleven 100% contri-
butie betalen, óf ze 
betaalden 50% contri-
butie, óf ze betaalden 
niets. We waren heel 
dankbaar met de vele 
mensen die voor de 
eerste twee opties ko-
zen. We zijn sowieso 
heel dankbaar voor 

alle steun die we hebben gekregen van de 
leden. Ze zijn écht heel trouw. Wat wél jam-
mer is, is dat er in de afgelopen maanden 
geen nieuwe leden bij zijn gekomen, maar 
dat gaat hopelijk binnenkort wel weer ge-
beuren.”
Simon is na de HALO opleiding docent licha-
melijke opvoeding geweest op diverse soor-
ten scholen, maar hij kreeg wel snel door 
dat het ondernemersbloed door zijn aderen 
stroomde en een eigen fitness centrum werd 
zijn droom. Die droom werd verwezenlijkt, 
maar komt er nog een carrière switch aan?
Simon: “Nee, over tien jaar zit ik hier nog 
steeds, al zal ik misschien wat minder uren 
maken en tegen die tijd een bedrijfsleider 
hebben die taken van me overneemt. Maar 
dit centrum, deze buurt, de Scheveningers, 
de expats, ik ben er zo aan gehecht, ik wil 
niet anders meer.”

Marit Berssenbrugge

Simon Rog van In-Tension: 

“Fitness centra vormen de vitaliteitsmotor van Nederland”
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U heeft het natuurlijk allang gezien (en zé-
ker wanneer u een hond heeft): de ingang 
van de Nieuwe Scheveningse Bosjes aan de 
Brusselselaan is een tijd lang vrijwel onbe-
gaanbaar geweest.

Niet alleen moest de Brusselselaan openge-
legd worden voor het vervangen van de rio-
lering, werd er opnieuw asfalt aangelegd en 
kwamen er nieuwe stoepen en parkeervak-
ken, maar er werd in diezelfde periode ook 
begonnen aan een groot project: het  
renoveren van de Hotelschool.

Het Hotelschoolgebouw dateert uit 1966. 
In 1993 en 1998 zijn de vleugels (de ‘Wings’) 
aan de zuidwestzijde en noordoostzijde van 
het gebouw aangepakt. Het geheel is dus 
ondertussen zwaar verouderd en de maat-
schappij, inclusief het onderwijs, flink veran-
derd. De renovatie is dan ook een logische, 
volgende stap naar een duurzame, veilige en 
onderscheidende campus, die klaar is voor 
de toekomst. Het thema duurzaamheid is 
zoveel mogelijk opgenomen in het bouw-
bestek. Plafonds van gerecyclede petflessen 
is daar een mooi voorbeeld van, evenals de 
stoelen uit het auditorium die in een sociale 
werkplaats opnieuw worden bekleed. 

Met de transformatie naar een open en 
lichte inrichting van de ruimtes, krijgen stu-
denten en docenten de kans elkaar te ont-
moeten in een moderne omgeving waar 
eigentijds, innovatief onderwijs de basis 
vormt. Tegelijkertijd draagt de school met 
deze renovatie bij aan een stijlvolle uitstra-
ling van de wijk en daarmee aan de ambities 
van de gemeente Den Haag. 

Beschikbaarheid van de panden
Het pand aan de Brusselselaan is van bin-
nen volledig gestript. Bijna alle muren zijn 
verwijderd, de lokalen zijn ontdaan van 
hun banken, stoelen, flatscreens en white 
boards, de kantoren zijn opengebroken en 
intern is de ruimte getransformeerd tot een 
spookachtig geraamte. Maar het komt alle-
maal goed! 

Aan de buitenkant verandert er straks niet 
heel veel, behalve dat de hoofdingang een 
prominentere plek en professionelere uit-
straling krijgt. De restaurants blijven op de-
zelfde plek, het auditorium met de lange 
gang aan de Brusselselaan ook en aan de 
leveranciersingang aan het achterpad Yper-
sestraat verandert ook niet veel.

Maar van binnen 
wordt het straks on-
herkenbaar! Met heel 
veel glas, een open 
trappenhuis, trans-
parante wanden en 
natuurlijk materiaal 
wordt het een prachtig 
geheel.

Het gebouw blijft ge-
sloten tot de zomer 
van 2021; dan moet de 
nieuwe Haagse cam-
pus van Hotelschool 
The Hague gereed zijn. Vanaf september 
aanstaande kunnen studenten en medewer-
kers echter al wel terecht in de bijgebouwen 
(‘The Wings’) van het pand. Daar zijn de re-
novatiewerkzaamheden gestart, die tegen 
die tijd afgerond zijn. Ook de restaurants 
Zinq en Le Début zijn vanaf september 2020 
weer open voor praktijkonderwijs en dus 
ook voor u, buurtbewoner. Ik kan een eten-
tje in een van de deze restaurants uit eigen 

ervaring zeer zeker aanraden. 
Een deel van de operatie verhuist intussen 
tijdelijk naar het Skotel aan de Zwolsestraat 
189, op 10 minuten lopen afstand van de 
Brusselselaan.

Voor meer informatie, óók over de restau-
rants: www.hotelschool.nl

Marit Berssenbrugge

Hotelschool Den Haag gerenoveerd
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Impressie renovatie Hotelschool

Limericks Jan van Pesch

De naam ‘Jan van Pesch’ moet de lezer 
toch wel bekend in oren klinken. 
Al bijna 25 jaar is Jan verbonden aan de 
Gazet. Eerst als redactielid en de laatste ja-
ren als Crypto-schrij-
ver. Daarnaast heeft 
hij jarenlang de wijk-
bus bestuurd.
Maar Jan heeft 
gelukkig ook een 
vruchtbaar privé 
leven. 

Zijn prachtige 
kleinkinderen inspi-
reerden hem tot het 
schrijven van korte, 
grappige versjes, “li-
mericks”. Hij maakte 
er een boekje van 
(enkel voor eigen 
gebruik).
De versjes zijn echter 
dusdanig leuk, dat 

wij Jan gevraag hebben om zo af en toe 
een exemplaar te mogen publiceren in 
zijn dierbare Gazet. En dat vond hij – in al 
zijn bescheidenheid - goed.
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’Hanesteen’, het romandebuut van buurtbewoner 
Michael Elias

De jaren tachtig zijn in volle gang als de dertigjarige Chiel Ha-
nesteen de grip op zijn bestaan verliest. Alles moet kunnen, we zijn 
modern, niet vastgeroest en bepalen zelf wel wat we geloven of wat 
onze moraal is. De wat ouderwetse Chiel heeft daar geen antwoord 
op en is bang voor de nieuwe mens die hij moet worden. Na een 
zoektocht door vrije liefde en hunkerend naar een leren jasje om 
erbij te horen, wordt hij voor het eerst psychotisch na het eten van 
hasjcake bij een bevriend echtpaar met een open huwelijk. Hij ver-
liest zijn vriendin Evy met wie hij samenleeft, aan die nieuwe moraal 
en belandt met een psychose in de Marnixkliniek.

Hanesteen, het debuut van Michael Elias, volgt Chiel als hij in de psy-
chiatrische inrichting Duinoord zit, met Noorderslag I, een gesloten 
afdeling en Noorderslag II, waar de inwoners klaargestoomd worden 
op terugkeer naar de maatschappij. 
Elias vertelt Chiels leven als een helletocht langs de afdelingen Noor-
derslag I en II, met ‘vrij wandelen’, en weer terug naar I. 

Waar gebeurd?
De verteltechniek maakt dat de lezer betrokken blijft. Dicht op de huid 
van Chiel, maar met distantie en humoristische terzijdes laat Elias zijn 
romanfiguur zich een weg banen door de instituties. Dat doet hij zo le-
vensecht, dat de lezer zich kan afvragen of hij hier een eigen ervaring 
vertelt. Maar dat doet er weinig toe. Iedere ervaring immers wordt altijd 
aangepast aan de structuur van een verhaal, zodat we hier hoogstens 
zouden kunnen spreken van geabstraheerde ervaringen in een ‘autobi-
ografische roman’. In ieder geval is de roman Hanesteen zéér de moeite 
waard.

Gaia van Bruggen (Litéraire tafel van De Witte)

Michael Elias, Hanesteen (Leiden: Brooklyn, 2020). 

398 blz. € 22,50.
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Op dinsdagmorgen is het altijd een klein 
feestje voor sommige peuters van de Vrije 
Speelklas aan de Abbenbroekweg in Dutten-
del. Dan komt opa tuinman. Dat betekent 
buitenspelen, kijken wat opa vandaag weer 
in petto heeft. Opa tuinman is Pieter van der 
Schot, voormalig tuinman van Rudolf Steiner 
Zorg. Pieter komt hier iedere dinsdag om de 
tuin te onderhouden en te zien wat hij met 
de peuters kan doen. Per 1 juli jl. mochten de 
peuters voor het eerst na de coronatijd weer 
naar de speelklas, wat een feest.

Ik ben nieuwsgierig en loop graag een uurtje 
mee met tuinman Pieter. De Rudolf Steiner-
filosofie is mij niet met de paplepel ingego-
ten, dus ik ben geheel ‘blank’ op dat gebied. 

Compost 
Pieter opent het hek van een afgesloten deel 
van de tuin van de Vrije School. We komen 
meteen terecht in het ‘heiligste der heili-
gen’. Wat moet ik me daar bij voorstellen!! 
De composthoop, het begin van alles. Pie-
ter verzamelt blaadjes met de kleintjes, ze 
worden geladen in de kleine kruiwagentjes 
en gebracht naar de hoop. Omdat het na-
tuurlijk leuk is om op de composthoop te 
gaan staan en springen, is het hek op slot. 
De compost is gebruikt voor een deel van de 
tuin. Daar gaat Pieter op zijn kniëen, wie wil 
mag lekker met opa tuinman meewerken. 
Onkruid weghalen ( alhoewel, in de Steiner-
filosofie bestaat geen onkruid). Dat dat bij 
de peuters soms een mooi bloempje is, kan 
gebeuren. De bedoeling is dat de kinderen 
bezig zijn. Het fijnste is dat als je het samen 
kan doen. Er was eens een tijd – hoe lang is 
dat al weer geleden – dat de juffies nog wel 
eens een sigaretje rookten op een bankje 
buiten en wat kletsten. Kennelijk vonden de 
kinderen dat niet zo leuk, ze gingen zich ver-
velen. Juffies moeten ook meewerken, dat is 
het fijnst, aldus Pieter. 

Kippen
Vandaag haalt hij ook dode bloemen uit de 
tuintjes, het zijn er heel wat. Twee peuters 

volgen hem op de voet want hun emmertje 
wordt gevuld met alles wat Pieter afknipt 
en dat gaat naar de kippen. Wat een mooie 
kippen, die voldoen echt aan de fantasie van 
een peuter! Bolle ronde beestjes met heel 
veel veren en kleuren. Ze gaan meteen pik-
ken in de dode bloemen die nog lekkerder 
lijken dan de appelschillen die er ook al lig-
gen. Dan wordt het tijd voor een rustpauze. 
Cakejes eten aan tafel en een verjaardagslied 
zingen, het ziet er zo harmonieus uit.

Een meisje in het roze hangt aan Pieters 
broek, ze zijn uitgebreid in gesprek. Ze heeft 
een boel te vertellen, de anderen zijn allang 
weer elders. 

Pieter vindt dit wel het fijnste moment van 
de week, wat een weelde om zo onbekom-
merd te kunnen werken en te laten zien hoe 
je een bloempje plukt, een snoeischaar ge-
bruikt. Al vindt vandaag alleen een jongetje 
dat laatste interessant. 

Ik kijk mijn ogen uit, wat een liefdevol ge-
heel. Pieter en ik denken aan vroeger, wer-
den wij ook zo liefdevol behandeld en aan-
gesproken op de kleuterschool? We kunnen 
het ons niet herinneren, was het niet meer 
van: dat mag niet en dit mag wel. En dan 
met de armpjes over elkaar in je bankje zit-
ten!

Wat is dit ontspannen, je krijgt zin om mee 
te doen. Lekker op je kniëen, bezig zijn in de 
natuur. Naast opa tuinman die een heerlijke 
rust uitstraalt. 

Pieter 
Pieter geniet zelf ook intens. Hoe komt hij 
hier terecht? Hij groeide op in Amsterdam 
en kreeg als kind een vierkante meter toe-
bedeeld van de tuin van het gezin. Daar 
rommelde hij wat, vond het leuk. Op zondag 
ging de familie naar het Amsterdamse Bos, 
waar ze steevast verdwaalden. Misschien 
bewust de bedoeling, want zo leerde je toch 
wat van de natuur kennen. Achteraf zegt 
Pieter dat de liefde voor buiten toen al ont-
stond, spelenderwijs van zijn vader geleerd. 
Het bio-dynamisch tuinieren kwam later op 
zijn pad, ook leerde hij vogels beluisteren 
door al dat buiten zijn. De nachtegaal onder-
scheidt hij feilloos van andere vogels. 

In 1995 kwam Pieter als tuinman terecht bij 
het Rudolf Steiner Verpleeghuis en ging er 
niet meer weg. Inmiddels is hij alweer jaren 
met pensioen, maar het tuinieren heeft hij 
nooit los kunnen laten. Door zijn activiteiten 
in de groencommissie van de wijkvereniging 
Duttendel &Wittebrug ging hij meedenken 
met het plan ‘groene schoolplein’ van de 
Vrije School aan de Abbenbroekweg. En zo 
ging hij aan de slag met de peuters, die hij 
spelenderwijs leert wat er in de natuur zoal 
te vinden is. En ook spelenderwijs probeert 
vertrouwen te geven in wat ze doen, zelfs 
een snoeischaar durven ze aan! 

Als u deze Gazet leest – eind augustus – is 
het voor de peuters al bijna weer tijd om na 
de vakantie naar de Vrije Schoolklas te gaan. 
Er is 1 iemand die zich daar in ieder geval 
weer op verheugt en dat is Pieter. Maar ook 
vele peuters zullen vast weer zin hebben om 
met opa Pieter tuinman ‘onkruidjes’ te wie-
den. 

Eeke Crabbendam

Opa Pieter tuinman
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Een huis met een naam, het 
is niet meer zo in de mode. 
In vroeger tijden kwam het 
vaker voor, vooral deftige 
huizen kregen een naam. 
Maar wat doet een volgende 
generatie eigenaren van zo’n 
huis ermee? Boszicht, terwijl 
het bos al decennia gele-
den gekapt is? Agatha? Wie 
is Agatha!!! Nee, de namen 
werden of worden regelma-
tig verwijderd. Toch is alge-
meen bekend dat dat niet 
veel goeds brengt, je neemt 
tenslotte de identiteit weg 
van het huis. Dus laat het dan 
maar Boszicht of Agatha blij-
ven heten.

De kersverse eigenaren van Van Lennepweg 
5 besloten de naam van het huis terug te 
brengen, Erica. Eerdere eigenaren zagen die 
naam niet zo zitten en krabden hem weg. Er 
moest natuurlijk wel eerst historisch bewijs 
van de naam Erica worden aangeleverd. Dat 
was geen probleem, helaas was een zoek-
tocht in het Haags Gemeente Archief naar 
de persoon Erica in deze tevergeefs. Wie was 
Erica, een geliefde, een lievelingsdochter? 
Dat blijft een mysterie.

23 juli was het zover, de verhuizing stond 
gepland. De familie vond dat het juiste mo-
ment om de naam Erica door een kalligraaf 
weer op de originele, al zolang kale, naam-
plaat te laten schilderen. 

Van Lennepweg 5 is toch al bijzonder. Het 
staat als enig vrijstaand exemplaar in een rij 
van rond 1895 gebouwde huizen. Een best 

ongewone situatie, maar de geschiedenis 
spreekt boekdelen. Het rond 1900 nog leeg-
staande terrein, toen voorbestemd voor drie 
percelen, werd gebruikt om paarden van de 
paardentram te laten uitrusten en grazen. 
Deze werden om de hoek bij de tramhalte 
vóór de stalhouderij op Badhuisweg 245 uit-
gespannen. 

In 1904/5 viel het oog van L.C. Franses, suc-
cesvol eigenaar van een smederij in haarden, 
op de drie percelen om er 1 grote villa op te 
laten bouwen, aanvankelijk adres Van Len-
nepweg 9 ( pas ná 1913 werd het nummer 
5). De eerste steen, daterend van 1906, zit 
nog in de gevel gemetseld. Dat de heer Fran-
ses zich de aankoop van drie percelen kon 
permitteren, blijkt wel uit krantenartikelen 
rond 1900. De firma Franses, gespecialiseerd 
in luxe haarden, fornuizen, brandkasten en 
kluisdeuren, was duidelijk gerenommeerd 
en leverde aan de Eerste en Tweede Kamer, 
de Raad van State en leden van het Ko-
ninklijk Huis. Toen het paleis aan het Lange 
Voorhout in 1901 door Koningin-Moeder 

Emma werd verbouwd, ‘… zijn in al de sa-
lons de vuurhaarden aangebracht door de 
firma Franses & Zn. Zij zijn pronkstukken van 
smeedkunst’. Natuurlijk werd in Franses’ villa 

iedere kamer voorzien van een 
smeedijzeren haard. Weliswaar 
werd de firma in 1983 opgehe-
ven, een Franses haard schijnt 
tegenwoordig nog steeds een 
begrip. Overigens blijkt uit Het 
Vaderland d.d. 1906 ook nog dat 
de heer Franses de luxe van een 
eigen telefoonaansluiting had 
op Van Lennepweg 9.

De villa is een prachtig voor-
beeld van Art Deco stijl, zie o.a. 
het smeedijzeren balkonhek. 
Helaas zijn tijdens de oorlog – 
de Duitse Wehrmacht had de 
meeste villa’s in Wittebrug ge-
vorderd voor bewoning – veel 
Art Deco elementen verloren 

gegaan in het interieur. Na de oorlog werd 
de villa een periode bewoond door de ma-
rine, ook geen zorgvuldige bewoner. Maar 
nadien keerde de liefde voor het huis terug. 
Er is dus wel moois verdwenen, maar… de 
naam Erica is terug! Wie zij ook is geweest, 
dat moet wel veel goeds brengen!

Eeke Crabbendam

What’s in a name
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Twaalfjarige interviewt Generaal-majoor buiten dienst Hemmes
De voormalig voorzitter van de Vereniging 
van Engelandvaarders en de Vereniging 
oud-strijders Prinses Irene-Brigade, gene-
raal-majoor Hemmes is geïnterviewd door 
de twaalfjarige Kiki Musquetier.

Kiki is erg geïnteresseerd in de Tweede We-
reldoorlog en in wat er in de oorlog is ge-
beurd. 
Haar opa is in de Bosschestraat geboren 
maar moest i.v.m. de aanleg van de Atlan-
tikwall verhuizen naar Voorburg. Hij vertelde 
zijn kleinkind dikwijls over de bombarde-
menten, de razzia’s, het fietsen vorderen en 
natuurlijk de hongerwinter van 1944/45. 
Kiki zag films als o.a. Zwartbroek en Sc-
hindlers List en ging met haar moeder naar 
de musical Soldaat van Oranje. Op school 
heeft ze een boekbespreking over het boek 
Anne Frank gehouden en een spreekbeurt 
over Auschwitz. Ze vond het heel spannend 
om de generaal-majoor te mogen spreken, 
vooral omdat het verhaal van de Engeland-
vaarders haar zo fascineert. En Hemmes was 
één van hen.

Kiki: “In 1943 was u pas 18 jaar toen u met 
uw vriend Bob naar Engeland vertrok. Was u 
niet bang dat u iets zou overkomen en wat 
vonden uw ouders ervan?”
Hemmes: “Ik dacht er niet bij na. Ik had een 
vreselijke hekel gekregen aan de Duitsers 
die bepaalden wat ik wel en niet mocht. Al-
les wat mijn moeder zei is ‘let goed op jezelf, 
jongen’ en daarna vertrok ik. 
Via voetbalvereniging HBS kwam ik aan 
valse papieren waardoor ik via Frankrijk, 
Spanje en Portugal naar Engeland kon rei-
zen. Na dagen en nachten lopen, kwamen 
we op de grens tussen Frankrijk en Spanje. 
Daar hebben we elkaar omhelsd. We waren 
uit bezet gebied. We trokken de Pyreneeën 
over, maar ik wist niet dat die bergen zo 
hoog en zo steil waren. In Spanje zijn we ge-
arresteerd en zijn korte tijd vastgezet, maar 
met behulp van de ambassade kwamen we 
vrij en konden we doorreizen naar Lissabon.”

Kiki: “Hoe bent u naar Engeland gereisd en 
wat gebeurde er toen u daar aankwam?”
Hemmes: “Wij hebben eerst getracht per 
boot de oversteek te maken, maar wij kon-
den geen boot krijgen. Achteraf gezien ge-
lukkig maar, want een groot aantal mannen 
op de weg naar Engeland is omgekomen of 
gearresteerd. Wij kregen een plaats in een 
vliegtuig naar Bristol. Toen we in Engeland 
aankwamen werden we ondervraagd door 

de Britse Geheime Dienst. Mijn vriend Bob 
en ik werden onmiddellijk gescheiden. We 
mochten geen contact hebben met elkaar, 

want ze wilden weten of we hetzelfde ver-
haal hadden. De ondervraging was best 
heftig. Ik had een paraplu bij me die ze hele-
maal uit elkaar hebben gehaald om te zien 
of daar geen berichten in zaten voor de vij-
and. De ondervraging duurde een paar da-
gen. Daarna werden we ondergebracht bij 
de Prinses Irene Brigade.”

Kiki: “Aangekomen in Engeland werd u ge-
traind en ingezet bij de invasie van Norman-
dië tijdens D-Day. Dat was toch een enorme 
heldendaad. Dacht u niet ‘waar ben ik aan 
begonnen’, of ‘dit kan wel eens mijn laatste 
dag zijn’?”
Hemmes: “Nee, ik had zo’n hekel aan die 
Duitsers dat ik daar niet eens bij nadacht. We 
werden gedropt in Normandië om van daar-
uit naar Nederland te trekken. Nabij Breville 
zaten we op 400 meter van de Duitsers. Er 
werd hevig geschoten. Daar zijn de eerste 
doden gevallen. Ik kon aardig schieten en 
heb menige Duitse soldaat moeten neer-
halen om het doel te bereiken. Ik ging ook 
nooit kijken of ze gewond waren of gedood. 
Daarna hebben we vooral in kleine plaatsjes 
zoals Pont-Audemer gevochten en meege-
holpen met de bevrijding.”

Kiki was onder de indruk van de g0ene-
raal-majoor en na een welgemeende knuffel 
namen ze afscheid van elkaar.

R. Musquetier
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Jan Wagenaar en Pieter Christiaan Bor: 
twee geschiedschrijvers

Omdat ik in vorige nummers over de Cremer-
weg en de Ver Huellweg heb geschreven ligt 
het voor de hand nu iets over de Wagenaar-
weg en de Borweg te melden.
De Wagenaarweg, omdat deze straat begint 
onderaan bij de overgang van de Cremer-
weg naar de Ver Huelweg, -bij het West-
broekpark-, en de Borweg, omdat beide 
straatnamen naar geschiedschrijvers verwij-
zen. De gemeente Den Haag wilde kennelijk 
hen beiden, samen met letterkundige Jacob 
van Lennep, als drie historische figuren eren 
met een straat in de wijk Wittebrug.

Jan Wagenaar (1709-1773) was een gere-
nommeerd geschiedschrijver, hij vergaarde 
de meeste roem door een 20-delig werk te 
schrijven over de Vaderlandse Geschiedenis. 
Hij behoorde tot de vertegenwoordigers van 
de Verlichting en vond met velen, dat niet 
elke ramp een straf van God is. Als zoon van 
een ambachtsman kun je hem autodidact 
noemen. Door een huwelijk werd het hem 
mogelijk gemaakt om een houthandel over 
te nemen, die hem weer in de gelegenheid 
stelde om zijn werken in eigen beheer uit te 
geven.

Amsterdamse geschiedschrijver
Hij schreef veel over politiek, kerk en econo-
mische zaken en kwam uiteindelijk in dienst 
bij de gemeente Amsterdam, waar hij histo-
risch schrijver werd.
Het verhaal gaat, dat de collegebanken van 
de Leidse Universiteit leeg bleven, omdat de 
studenten alles al in de boeken van Wage-
naar hadden gelezen, dit uiteraard zeer tot 
ongenoegen van de Leidse hoogleraren.
Je zou hem een Geert Mak avant la lettre 
kunnen noemen.

Aan de Wagenaarweg staat een aantal bij-
zondere gebouwen, zoals het Huis de Zee-

meeuw (Thorn Prikkerhuis), (deze villa’s lig-
gen aan dat rare straatje, maar hun adres is 
Nieuwe Parklaan) een aantal zeer hoog ge-
legen villa’s, de lelijke ambassade van Kenia, 
en de ambassade van Nigeria.
Daarnaast staan er vele goed onderhouden 
villa’s die zich allemaal kunnen verschuilen 
onder enorme schaduwrijke bomen. Niet 
voor niks staan hier in de warme zomer vele 
auto’s geparkeerd, die de schaduw opzoeken 
om de hitte te vermijden. Aan het einde van 
de weg bij de aansluiting op de Badhuisweg 
staat een grote vervallen villa. Hier werden 
in het verleden Antilliaanse zaken behartigd. 
Nu woont er alleen een anti-kraak ploeg. Dat 
schreeuwt om hergebruik als woningen of 
appartementen.
Opvallend nog is het grote hoogteverschil 
tussen het begin en het einde van de Wa-
genaarweg, waarbij de kruising met de 
Nieuwe Parklaan het hoogste punt is.

De Borweg
Veel minder bekend is Pieter Christiaan Bor 
(1559-1635). Net als Wagenaar ook een ge-
schiedschrijver, die het meest bekend is 

geworden door een werk met 37 
delen over de oorlog tegen Spanje. 
Daarnaast was hij ook nog notaris in 
Haarlem.
In 1615 werd hij benoemd tot rent-
meester-generaal van de provincie 
Noord-Holland.
Het mag dan ook niet verbazen, dat 
de gemeente hem maar een klein 
straatje van slechts enkele honder-
den meters heeft toegewezen, lo-
pende van de Van Lennepweg tot 

aan de Badhuisweg. 

De enige bijzonderheid aan deze weg is de 
ambassade van Qatar, een fraai stadspa-
leisje, waarover Eeke Crabbendam al eens in 
een van de vorige nummers heeft geschre-
ven. Als absoluut contrast staat op de hoek 
van de Borweg en de Van Lennepweg een 
lelijk modern gebouw van de Poolse ambas-
sade. Meer is er helaas niet over deze Pieter 
Christiaan Bor te vertellen, maar wellicht is 
hij een van de voorvaderen van de bekende 
Nederlandse violist Christiaan Bor, (zelfde 
voornaam, wie weet!) 

Bert Hilberts

Wagenaarweg en Borweg

Huis de Zeemeeuw

De ambassade van Kenia

De ambassade van Qatar

De Lommerrijke Wagenaarweg
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Containers
Met veel belangstelling lees ik altijd de Gazet 
en ik las uw oproep om, wanneer de bakken 
vol zijn, het afval weer mee naar huis te nemen 
en de volgende dag weer aan te bieden.
 
Om te beginnen ben ik het mee u eens dat 
naast alle middelen die aangewend worden 
om de wijk mooier te maken, gedumpt afval 
een doorn in het oog is.
 
Echter, de gemeente Den Haag wil dat wij ons 
afval scheiden en de burgers geven hier ruim-
schoots gehoor aan en daarom is het een taak 
van de gemeente om ervoor te zorgen dat bur-
gers aan dit verzoek kunnen blijven voldoen 
door vaker de ondergrondse containers leeg 
te maken. Het is namelijk van de zotte dat wij 
als dank voor het scheiden van het afval, dit-
zelfde afval weer mee naar huis moeten ne-
men omdat de gemeente Den Haag faalt! De 
oplossing is NIET dat burgers hun afval weer 
mee naar huis nemen, maar dat de gemeente 
vaker de containers leegt! Het idee is dat als je 
lopend of fietsend bent, je van je afval af wilt 
en datzelfde afval niet weer mee naar huis wilt 
meenemen, met het risico dat de volgende dag 
de containers nog steeds NIET geleegd zijn! 
Bovendien kan je als je je afval niet kwijt kunt, 

geen boodschappen doen omdat je het afval 
nog steeds hebt! 
 
Ik vind dus dat de gemeente Den Haag de ver-
antwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen 
dat de containers regelmatiger geleegd wor-
den. De gemeente doet dit echter al jaren niet. 
Ik kan me nog herinneren dat ik regelmatig 
(in de oude situatie met de niet-ondergrondse 
container voor plastic) belde met de gemeente 
om te melden dat de container helemaal vol 
zat!
 
Ik hoop dat u in gesprek kunt/wilt gaan met 
de gemeente en hen vertelt dat de bewoners 
van onze wijk alle moeite doen om hun afval 
te scheiden, als de bakken vol zijn zij het af-

val niet weer naar huis willen nemen (ook al 
vanwege hygiënische redenen), daarom af-
val naast de bakken terecht komt en dat de 
gemeente ter verantwoording moet worden 
geroepen omdat door hun falen deze situaties 
ontstaan die alleen kunnen worden opgelost 
als de gemeente vaker de containers leegt.
 
De inwoners hebben in mijn optiek geen 
schuld aan de berg afval naast de containers, 
maar de gemeente Den Haag!
 

Marga Zwaneveld 

Later ingezonden:
Ik wilde u nog even een update geven. Maan-
dagmorgen 6 juli: de eerste container was vol, 
aan de middelste hing een kaartje met “defect” 
en de derde was ook vol! Dus weer eens geen 
mogelijkheid gehad het afval weg te gooien. 
Ik was dus, opnieuw, verplicht het afval mee 
terug naar huis te nemen. De foto is genomen 
om 10.57 uur en de containers hadden na-
tuurlijk al geleegd kunnen zijn om die tijd. Ik 
vind dat de gemeente het enorm af laat weten 
en vind het een onacceptabele situatie die al 
jaren duurt en niet verbetert en waarop de ge-
meente aangesproken zou moeten worden!

Mijn eerste dag terug na de vakantie begint 
met een afspraak bij Personeelszaken. Ik 
had het al verwacht, mijn functie is komen 
te vervallen. Ik ben vrijgesteld van werk 
en krijg een conceptbeëindigingovereen-
komst toegestuurd. Nu we met zijn allen 
veel vanuit huis werken, valt het gelukkig 
niet op dat ik niet meer werk. Ik merk dat ik 
het moeilijk vind om het te vertellen. Er rust 
toch een beetje een taboe op. Natuurlijk, 
het bedrijf moest afslanken, onderdelen 
afstoten, en dan kan niet iedereen blijven. 
Maar als jíj echt goed was geweest, dan 
hadden ze jóu toch wel gehouden. Ik ben 
nog nooit werkloos geweest, er bestond 
toch zoiets als een Arbeidsbureau, bij het 
Zuiderpark in de buurt? Thuis is de kamer 
nog steeds leeg, de aannemer was al klaar, 
de schilders hebben de boel nog een keer 
aangeveegd en zijn nu ook vertrokken. En 
nu moeten we zelf aan de slag. Er moet be-
hang worden uitgezocht en nieuwe meu-
bels gekocht, en daar ga ik gewoon mee 
door. Als ik dan toch thuis op de bank moet 
zitten, dan liever op een nieuwe. Maar als 

we in de meubelzaak rondlopen voelt het 
toch als spijbelen. Ik wil terug naar huis en 
aan het werk. Omdat de toekomst er finan-
cieel wel wat onzeker uitziet, ga ik voorlo-
pig zelf het huis schoonmaken. 
Zoekende naar wat structuur speur ik het 
internet af naar een schoonmaakschema. 
Wekelijks de badkamertegels. Serieus? Er 
zou een app moeten komen die eerst een 
aantal vragen stelt. Heb je kinderen die nog 
thuis wonen? Heb je huisdieren? Hoeveel 
kamers heeft je huis? Hoeveel trappen? Heb 
je een voortuin? (m.a.w. kun je vanaf de 
straat zien of de ramen vuil zijn?) En, op een 
schaal van 1 (kan wel tegen een beetje vuil) 
tot 5 (enorme smetvrees), hoe schat je je-
zelf in? Na afloop van die vragen zou er dan 
een op maat gemaakt schema uit moeten 
rollen. En zo was ik dus voor het eerst mijn 
eigen ramen. We hadden toch ergens zo’n 
ding met een rubberen rand. Ik zoek in de 
keuken, de badkamer, maar vind hem uit-
eindelijk in de schuur, het prijsje zit er nog 
op. Hoe ik ook trek, er blijven strepen ach-
ter. Maar de spinnenwebben zijn in ieder 

geval weg en de vensterbanken zijn schoon. 
S’avonds merk ik dat ik gebiologeerd naar 
een reclame voor een Kärcher windowclea-
ner zit te kijken. Goed materaal is het halve 
werk, toch?

In het weekend gaan we langs bij mijn ou-
ders. ‘Hoe is het op je werk?’, vraagt mijn va-
der, en dan moet het hoge woord er uit. Ik 
werk niet meer, of eigenlijk, ik werk er nog 
wel maar ik hoef er niet meer heen. Ze kij-
ken allebei geschrokken. ‘Wat zonde’, zegt 
mijn moeder. Ik leg uit dat ik nog wel even 
in dienst ben, en de auto dus nog even kan 
gebruiken zodat ik kan solliciteren, en dat ik 
niet hoef te werken dus alle tijd heb om iets 
anders te zoeken, en of ze alsjeblieft niet 
willen gaan piekeren, want daar hebben ze 
alle tijd voor en ze piekeren al genoeg en 
het komt allemaal wel weer goed. En dan 
maakt mijn moeder de enige juiste opmer-
king: ‘er zijn mensen die het veel slechter 
hebben’.

Willemijn Baak

Voor alles is een eerste keer
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Ik had er al eens eerder van gehoord, dé 
manier om in slechts 20 minuten meer dan 
500 calorieën te verbranden zonder je echt 
te hoeven inspannen. Wie wil dat nou niet? 
Het kan, met de zgn. geavanceerde EMS 
methode (Electro Muscle Stimulation). De 
trainingsintensiteit komt niet van het wer-
ken met zware gewichten maar van zachte 
elektrische stimulatie. Dat wilde ik wel eens 
ervaren.

Als ik de zaak aan de Stevinstraat 149 (de 
oude Wereldwinkel) binnenloop, ben ik on-
middellijk onder de indruk van het interieur: 
een prachtige antracietgrijze vloer, char-
mante verlichting, mooie kleuren okergeel 
en blauwgrijs. Ik word vriendelijk ontvangen 
door Francisco, die mij na een gebruikelijk 
intake gesprekje een sportbroekje en sport-
shirt aanreikt en me uitnodigt om mijzelf 
– discreet in een kleedhokje achter zwarte 
gordijnen – geheel uit te kleden en spier-
naakt in de sportkleding te hijsen. Ik doe 
braaf wat mij gezegd wordt en sta even later 
op mijn zelf meegenomen sportschoenen 
en ‘zijn’ sportkleding voor hem. 
Dan krijg ik een vest aan dat nog het meest 
lijkt op een kogelvrijvest. Het wordt door 
Francisco stevig aangesnoerd en voorzien 
van diverse elektroden. Als ik mezelf in de 
spiegel bekijk, voel ik me GI Jane, klaar om 
de oorlogsstrijd aan te gaan.

Prettige stroomstootjes
Een oorlogsstrijd wordt het niet, maar heftig 
is het wel. Er staan slechts twee apparaten 
in de zaak, omdat een personal trainer niet 
meer dan twee personen tegelijk kan bege-
leiden. 
De elektroden op mijn pak worden gekop-
peld aan een van de ‘Bodytech’ fitness appa-

raten, ooit ontworpen 
in Duitsland. Er gaan 
allerlei lichtjes bran-
den en mijn personal 
trainer stelt het pro-
gramma in. Niet té 
zwaar, maar ook niet 
té licht, want ik wil het 
wél echt ervaren, zeg 
ik hem.
Als het proces begint 
en ik squats moet 
maken (diep door de 
knieën met de bil-
len naar achteren) en 
schaatsbewegingen, 
buikspier- en boven-

armoefeningen moet doen, voel ik hoe ik 
kleine stroomstootjes krijg op de cruciale 
plekken op mijn lichaam. De stroomstoot-
jes geven een prettige sensatie, het kriebelt 
maar voelt goed. Wat gebeurt er nu precies, 
vraag ik.

Alsof je uren hebt gesport
Francisco legt uit dat de elektrische prikkels 
het centrale zenuwstelsel stimuleren en de 
spieren activeren. Het verschijnsel is al 30 
jaar oud en komt uit de fysiotherapie (revali-
datie) en de topsport maar wordt nu al meer 
dan tien jaar succesvol gebruikt bij personal 
training en fitness.
Met deze training wordt het spierweefsel 
opgebouwd, het metabolisme gestimuleerd, 
onderhuids vetweefsel verminderd en de 
huid verstevigd. In slechts 20 minuten ver-
brand je al gauw zo’n 500 calorieën en dat 

staat gelijk aan minimaal een uur intensief 
trainen in de sportschool.
Ideaal voor iedereen die weinig tijd heeft en 
die persoonlijke aandacht met een personal 
trainer op prijs stelt, voor iedereen die weer 
strakker in zijn vel wil zitten en voor diegene 
die last heeft van zijn rug en deze spieren 
gericht wil trainen of mensen die Artrose, 
Reuma of Fibromyalgie hebben en niet met 
zware gewichten kunnen trainen.

Na 20 minuten is de training afgelopen en 
kleed ik me weer om, de bezwete sportkle-
ding werp ik in een wasmand. Ik voel mijn 
benen trillen van verzuring alsof ik kilome-
ters heb hardgelopen. Het voelt echt alsof 
ik uren heb gesport. Ik ben enthousiast en 
vraag naar de prijs van een lidmaatschap. 
Daar schrik ik wel een beetje van. Het is prij-
zig, maar Francisco legt uit dat de appara-
tuur duur is, de pakken en de vesten kost-
baar zijn. Bovendien betaal je ook voor een 
intensief persoonlijke één op één begelei-

ding. Je krijgt dus een personal trainer. 
Ik kan het u, lezer, ten zeerste aanbevelen 
om een langs te gaan. Probeer een proefles, 
zoals ik. Of bezoek de website: www.nexxt-
gym.nl

Marit Berssenbrugge

Nexxt Gym Stevinstraat: voor ’n lijf, nét zo strak als het interieur
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Vele malen fietste ik langs een complex 
van gebouwen aan de Harstenhoekweg 
in Scheveningen, waaruit af en toe gelui-
den van rinkelende trams te horen waren. 
Nieuwsgierig naar wat daar gebeurt maakte 
ik een afspraak met Marijke Poppelier, 
woordvoerder van de HTM en Marco Toet, lo-
catiemanager.

Hier blijkt al heel veel jaren een van de 3 re-
mises te staan waar de trams 1 en 16 over-
nachten. De andere remises van de HTM 
zijn te vinden aan de Meppelweg en de 
Lijsterbesstraat. Van de in totaal 207 trams 
die de HTM in gebruik heeft, staan er 34 in 
Scheveningen.
Daarnaast is de HTM gastheer voor een aan-
tal trams van de Tramwegstichting, waaron-
der enkele gele en blauwe trams. 
Ik kan een ritje hiermee, vanaf Scheveningen 
tot aan station Voorburg en terug, van harte 
aanbevelen. Regelmatig rijdt de stichting dit 
rondje.

Vroeg op
Omdat ik me afvroeg hoe de dienstroosters 
van trambestuurders vanaf heel vroeg in de 
ochtend tot na middernacht in elkaar ste-
ken vertelde Toet mij dat de eerste tram van 
lijn 1 (de oudste tramlijn van Nederland die 
bovendien helemaal naar Delft gaat), al om 
5 uur naar Delft vertrekt. In een van de wijk-
bladen las ik, dat omwonenden van de re-
mise wel eens klagen over bellen en andere 
signalen, die bij dit vertrek gebeuren. Toet 
vertelde mij, dat dit procedures zijn, waaraan 
de trambestuurders zich moeten houden. 
Zonder deze veiligheidscontroles mogen ze 
niet uitrijden. 

Veiligheid staat voorop
Wat ook geheel nieuw voor me was is een 
test of de zandstrooiers wel werken.
Om voldoende grip op de rails te krijgen 
hebben alle trams zandstrooiers voor de 
aangedreven wielen, om zodoende doorglij-
den en dus ongelukken te vermijden.
Van de NS is wel bekend, dat ze in het najaar, 
wanneer zeer veel blad op de rails ligt, deze 
voorzieningen hard nodig hebben (deskun-
digen spreken dan van vierkante wielen), 
maar voor de de HTM geldt hetzelfde, denk 

maar aan de Scheve-
ningseweg en andere 
boomrijke lanen in 
Den Haag en omrin-
gende gemeenten.
Marco Toet krijgt ui-
teraard af en toe grijze 
haren, als vanwege 
een ongeval ergens in 
de stad lijnen moeten 
worden omgeleid of 

geheel moeten worden gestopt. Ook ik ben 
stomverbaasd dat er niet meer ongelukken 
gebeuren, als je ziet hoe op kruispunten in 
de binnenstad fietsers, voetgangers, auto’s 
en trams allemaal door elkaar heen rijden!! 
Gelukkig komt dat niet al te vaak voor, maar 
reizigers verwachten nu eenmaal een stipte 
dienstregeling. Ik ben er inmiddels van over-
tuigd, dat de HTM hiertoe zijn best doet.

Bert Hilberts

Wat gebeurt er in de tramremise in Scheveningen?
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De remise in Scheveningen

Ingezonden recensie ‘Bloedmaan’

Mijn dochter van bijna 17 leest helaas zelden nog een boek voor 
haar plezier. Soms vinden we wel een boek waarvan het onder-
werp haar aanspreekt. Maar dan valt haar de wijze waarop het 
verhaal is geschreven toch vaak tegen. En toch, toen ik haar en-
kele weken geleden het boek Bloed Maan van onze buurtgenoot 
Marit Berssenbrugge gaf, las zij dit vrijwel in een adem uit. Ik was 
uiteraard heel prettig verbaasd en vroeg haar waar dat nou in 
zat. Waarom zou zij haar leeftijdsgenoten juist dit boek aanbe-
velen? 
Het zit volgens mijn dochter zeker in het spannende onderwerp 
en meeslepende plot. Maar vooral in de goed te volgen opbouw 
en structuur van het verhaal. Elke hoofdpersoon krijgt namelijk 
aparte aandacht van de schrijfster. Daardoor wil je weten hoe het verder gaat met de klasgenoten 
en hun nachtelijke feestje in een attractiepark. Je moet gewoon weten hoe het eindigt… De vraag 
van mijn dochter aan mij was dan ook; ‘zijn er meer boeken van Marit Berssenbrugge?’ Gelukkig 
heb ik begrepen dat daar aan wordt gewerkt. 
En voor nu kan ik Bloed Maan alvast heel erg aanbevelen aan iedereen die op zoek is naar een 
spannend en meeslepend verhaal voor hun (klein)kind van 15-18 jaar. 

Adjana Nieuwkoop

“Het boek is te bestellen via bol.com of te koop bij Primera in de Gentsestraat.”

Of bij Marit Berssenbrugge m.berssenbrugge@ziggo.nl

I N G E Z O N D E N



Tijdens gesprekken in de buurt zijn er vra-
gen gekomen over het gebruik van de wijk-
winkel.

De wijkwinkel wordt door de BNS (Bewo-
nersvereniging Noordelijk Scheveningen) 
gehuurd van een particuliere verhuurder te-
gen een markt conforme prijs.
De BNS ontvangt een subsidie van de ge-
meente maar die is niet dekkend om de 
huur te betalen en dus worden er activitei-
ten georganiseerd voor wijkbewoners voor 
en door de buurt.
Het werkt als volgt: Als u de wijkwinkel wilt 
huren voor een familie feestje, een vergade-
ring of een andere bijeenkomst betaalt u 75 
euro per dagdeel. 
Wilt u een activiteit organiseren dan kunt 
u met ons in contact treden op werkdagen 

tussen 10:00--13:00 op kantoor of telefo-
nisch een afspraak maken tussen 10:00-
13:00 via 070-3541081
We zullen dan de mogelijkheden met u be-
spreken. Wanneer het een sociale activiteit 
betreft valt er over de mogelijkheden deze 
activiteit te realiseren te praten. Om een ac-
tiviteit te laten slagen is het vaak nodig om 
deze te promoten. Wij helpen u dan bij het 
opzetten daarvan. Gedurende de corona tijd 
kan de wijkwinkel slechts 10 personen per 
keer binnen laten.

Al onze activiteiten worden begeleid door 
onbezoldigde vrijwilligers. Dus heeft u een 
leuk idee, klop dan bij ons aan.

Riet van Beveren
Secretaris BNS

De Circulaire voedselstraat 

Heeft u ze al zien staan, de mooie bankjes 
en boomspiegels in de Gentsestraat en de 
Stevinstraat?
Een bankje met een bak waarin heerlijke 
kruiden en eetbare plantjes staan waar-
van u gebruik kunt maken. Verse kruiden 
nodig of zin in een verse munt thee? 
Neem uw schaartje mee een knip een 
mooi bosje af. Het staat er voor. Ook zijn 
er een aantal boomspiegels verfraaid met 
fleurige bloemen. Een mooi gezicht en 
we horen enthousiaste berichten van de 
buurtbewoners. We kunnen spreken van 
een succesvol project.

Noordelijk Scheveningen begroot

Nu alle plannen zijn ingediend, zijn we in 
afwachting welke plannen er gerealiseerd 
kunnen worden van de 30.000 euro van 
Noordelijk Scheveningen begroot. Zoals 
u heeft kunnen zien, zijn er veel mooie 
plannen ingediend en is te zien hoe groot 
de betrokkenheid van de bewoners van 
Noordelijk Scheveningen is om dit deel 
nog mooier, groener en beweeglijker 
te maken. Wij zullen in de volgende 
Badgazet hier zeker weer aandacht aan 
besteden.

Sabrien Gersie

Duidelijkheid over het gebruik van de wijkwinkel

21

Oproep nieuwe bezorgers Scheveningen-Bad Gazet

Dat de gazet zes keer per jaar op uw deurmat valt, is te danken aan de bezorgers: scholieren uit 
de buurt die zes keer per jaar, tegen betaling, een paar uur besteden aan het rondbrengen van de 
Gazet.

Nieuwjaarsbonus
Door de wijkbewoners in hun wijk aan het eind van het jaar een goed nieuwjaar te wensen kunnen 
de bezorgers een aardig extraatje verdienen. 

Heeft u of kent u één of meerdere kinderen die het leuk vinden om iets bij te verdienen door de 
verspreiding te verzorgen in een eigen ”wijk”, laat het ons dan weten!

Reacties naar: Robin Reule, reule@telfort.nl

Een trouwe adverteerder viert 125-jarig jubileum

In Den Haag is Briedé inmiddels een begrip! Met 125 jaar ervaring in bouwen en 
wonen is dit hét adres waar je terecht kan voor woninginrichting. Sinds 1895 be-
staat de ene tak; Briedé Bouwen & Wonen; voor alles op het gebied van verbou-
wingen, onderhoud, timmerwerk, stukadoorwerk, schilderen, elektra en meer. 
De andere tak, Briedé Thuisin, is sinds 1995 al 25 jaar dé winkel voor o.a. interieuradvies, vloeren, 
raamdecoratie, gordijnen, buitenzonwering, horren, verf en behang. 

‘125 jaar een onderneming voortzetten is best bijzonder in deze tijd’, aldus eigenaar Gert-Jan Briedé. 
‘Dat is niet zomaar iets, én dat gaat zeker niet vanzelf. Dit zouden we nooit bereikt hebben zonder onze 
klanten; zij waarderen onze ‘alles onder één dak’-aanpak.’ 

De vraag naar alles voor een woning blijft, maar de trends ontwikkelen zich snel. ‘We brengen natuur-
lijk graag de laatste trends onder de aandacht zoals slimme aanpassingen in je huis, tot een compleet 
‘smart home’ ingerichte woning’, aldus Gert-Jan. Groot feest wordt er in deze tijd niet gevierd, maar dit 
heugelijk feit willen we ook niet helemaal onopgemerkt voorbij laten gaan. In de winkel worden de 
verschillende acties bekend gemaakt.
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Horizontaal:
 2. Staat beslist voorop als je waarachtig bent (3)
 5. Daar zit het grote geld (5+6)
 8. Kunstmatig en slim, zit dictators op de huid (2)
 9. Mezenpaar met uitvliegende jongen (12)
13. Shoppend familielid van het muurbloempje (13)
14. Sprookjesachtige beloning (3)
15. Zit in de buurt van een dubbele bodem (5)
17. Tekeergaan en doen alsof je uitgeput bent (8)
19. Dat is de doodstraf (15)
23. Het tweede mikpunt is kwetsbaar (5)
24. Toernooi dat gedurende wassende maan plaats vindt (2)
25. Kranten in het tuinhuisje (12)
28. Gek onderdeel van een roeiboot (3)
30. Zulke tuinaarde wordt gehamsterd (8)
33. Zo kan er wat tussenkomen bij het honkballen (3)

Verticaal:
 1. Dat is (on)beslist een golfterm (3)
 2. Zulke streken verlies je nooit (11)
 3. Doen alsof je viool aan het studeren bent (6)
 4. Die lekkernij wordt op de pof gekocht (4)
 6. Die kluns maakt 5 hor. schoon (12)
 7. De specialist op deze afdeling behandelt hoofdzakelijk ope-

ningsproblemen (3)
10. Pauze in een oorlogsdocumentaire (12)
11. Zij zijn wel degelijk een stel (8)
12. Geeft aan wanneer de pauze van de basisschool begint (9)
16. Ik ben er zeker van dat er te veel zeil gevoerd wordt (9)
18. Niet aardig als je iemand daarmee aankijkt (3)
20. Sorry, toch een prima pijp (5)
21. Daar sta je dan, als kapitein op een Duitse rivier (4)
22. Ik griezel van zo’n toetje (2)
25. Zulk afwaswater is er voor een zeeman in ruime mate (3)
26. Zo’n acteur hoef je niet serieus te nemen (5)
27. Daarmee betaalt een krent voor een stift (3)
31. Wisselstroom (2)
32. Nèt wakker, nu al moe (2)

Oplossing uiterlijk 22 september naar: Leuvensestraat 81, 
2587GD Den Haag, of naar janvanpesch@planet.nl 

OPLOSSING BADCRYPTO NR. 98:
Horizontaal: 
5. Bollenstreek; 8. Elf; 9. Onno; 10. Vervangers; 11. Toast (of Toost); 12. 
Blazers; 13. Prater; 14. Dikdoenerij; 17. Bosnimf; 19. Figaro; 20. Op-
stap; 21. Bedelen; 22. Kometen; 23. Boeda; 24. Gek.

Verticaal:
1. Slagvaardigheid; 2. Bekende; 3. Troostprijs; 4. Neen; 5. Boterbriefje; 
6. Sleets; 7. Kloostermoppen; 13. Profploeg; 15. Eerder; 16. Eb; 18. 
Netwerk; 21. Bob.

De twee winnaars van de afgelopen serie zijn Loes Kleppe (Leu-
vensestraat 2d) en Sipke de Boer (Zwolsestraat 431). 
Gefeliciteerd. Met dank aan warme bakker Fred die weer de prijs-
jes ter beschikking heeft gesteld. Dank Fred!

Deze crypto is een ‘tussendoortje’ zonder prijzen. Wèl leuk om 
toch oplossingen te krijgen, dat stimuleert mij en houdt uw rou-
tine in stand. De volgende is een mijlpaal: DE HONDERDSTE. Ik 
beloof nog niets, maar ik denk dat daar wat mooie prijzen voor 
uitgereikt gaan worden.

Jan van Pesch

BADCRYPTO nr. 99

MINDFULNESS, HYPNOTHERAPIE en meer .... 
bewuste en onbewuste zaken
Hulp bij o.a.: stress, depressieve gevoelens, tinnitus, angst, 
chronische lichamelijke klachten ( zoals PDS, hoofdpijn), 
slaapproblemen, onzekerheid, hoog gevoeligheid, kanker, ...
GRATIS intakegesprek. 
Vergoeding door zorgverzekeraar. 
www.regain-zuidholland.nl of bel 06-16 430 650

TRAINING VOOR HONDEN, OOK PUPPY’S

 Wilt u bepaalde gedragingen van uw hond verbeteren,
 zoals trekken, opspringen, veel blaffen, niet luisteren?
 
 Bel dan Anneke Lambert 06-23 929 227


