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Van de redactie

‘D
e wereld is een schouwtoneel, je komt op en gaat 

weer af. Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel’, vrij naar 

Shakespeare. Daar moet ik aan denken en aan een esta

fette bij het schrijven van deze editorial. Zelf neem ik het stokje 

over van Menno de Groot en ben dit jaar de eindredacteur van de 

Statenkoerier. Menno nam vorig jaar het stokje over van Abe van 

der Werff, die het een jaar daarvoor deed. Sinds het voorjaar van 

2016 komen wij in een driemanschap roulerend op en af.

Al die tijd overigens werden wij op de achtergrond gesteund 

door Marion Petit als continue kracht. Marion, die als bestuurslid 

van het Wijkoverleg Statenkwartier de portefeuille communica

tie heeft, is onze contactpersoon voor dit wijkblad. Samen met 

haar hebben wij de afgelopen jaren intensief gewerkt aan de 

verdere ontwikkeling, invulling, uitbreiding en verfraaiing van 

de Statenkoerier. Maar ook hier gaat Shakespeare’s uitspraak op; 

Marion heeft er de maximale bestuurstermijn opzitten en zal 

haar stokje in april aan een opvolger overdragen. Zoals eerder 

penningmeester Jorien Jansen haar stokje overgaf aan Margot 

Houtaar, daar leest u meer over in dit nummer. In het juni

nummer zullen we aandacht besteden aan Marion Petit, dit is 

het laatste nummer onder haar verantwoordelijkheid.

Jorien gaat nu onze redactie versterken. Daar zijn we blij mee, 

net als met de trouwe bijdragen van Sigrid van Iersel, Karel 

Wagemans, Mark en MarieLouise Sekrève die weliswaar geen re

dactielid zijn maar wel graag meewerken. Rond de reactie is nog 

altijd ruimte voor nieuwe redacteuren. Voelt u zich betrokken bij 

het Statenkwartier en schrijft u graag? Neem contact op met ons!

Afgelopen najaar droeg Koen Baart als voorzitter van het Wijk

overleg het stokje over aan Marjolein de Jong, die in dit nummer 

haar eerste column schrijft. Niet verwonderlijk herinnert zij hier

in iedereen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Aan 

die verkiezingen wordt in dit nummer verder ruime aandacht 

besteed.

Bij het doorbladeren van dit nummer van de Statenkoerier zult 

u al snel merken dat de vormgeving er iets anders uitziet. Met 

ingang van dit eerste nummer in 2018 heeft ons wijkblad nieuwe 

vormgevers: Studio Eyal & Myrthe, waarover elders in dit blad 

meer. Zij nemen het stokje over van Leen van der Heijdt, die ge

stopt is met het werk dat zij voor ons deed als vormgever. Twee 

jaar geleden gaf Leen de Staten koerier een nieuw gezicht. Graag 

willen wij haar hartelijk bedanken.

Jan Bron Dik
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Valt er iets te 
kiezen?
Het zal u niet ontgaan zijn, aanstaande donderdag 21 maart zijn er verkiezingen voor 

een nieuwe gemeenteraad van Den Haag. Vanzelfsprekend barsten de programma’s van 

plannen voor Den Haag in zijn geheel en wordt er best het een en ander vermeld over 

wijkgericht beleid. Voor Scheveningen bijvoorbeeld, de haven en badplaats. Maar aan 

het Statenkwartier als zodanig wordt door de Haagse politieke partijen geen aandacht 

besteed. Vandaar in dit artikel uit de enorme lijst van plannen en wensen een algemene 

impressie en een handvol opvallende citaten.

Zorg en welzijn

Z
o benadrukt de PvdA: “In Den Haag bepaalt de wijk 

waar je woont hoe lang je in goede gezondheid 

leeft, hoe oud je wordt en hoeveel zorg je nodig 

hebt. Vaak gaan gezondheidsproblemen samen met 

schulden, zware werkomstandigheden en slechte woon

omstandigheden.” De PvdA wil deze verschillen in gezond

heid en gezonde levensverwachting verkleinen. “Want ieder

een in Den Haag verdient dezelfde kans op een gezond leven.” 

Dat laatste wordt door alle partijen beaamd en de gemeente 

wordt gemaand voor zorg en welzijn (veel) meer aandacht 

(en geld) beschikbaar te stellen. De huidige hickups in de 

zorg na de overheveling naar de gemeentes worden door 

alle partijen gehekeld. Iedereen wil dit verbeteren. Het CDA 

wil voor iedere wijk een GGZmedewerker, “die zicht houdt 

op psychisch en psychiatrisch kwetsbaren. Hiermee kunnen 

problemen klein gehouden worden en wordt erger voor

komen en de politie ontlast.” De Haagse Stadspartij wil de 

sociale wijkzorgteams, “nu vooral overlegorganen”, een meer 

uitvoerende functie geven en transformeren tot sociale 

wijkteams, die ook de aanpak van armoede en schulden

problematiek meenemen.
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Enkele jaren geleden schreef de gemeente 
Den Haag een ambitieuze prijsvraag uit, 
waarbij de gemeente ontwerpers, bouw
partijen en andere professionals vroeg 
een innovatief, creatief en uitvoerbaar 
concept te ontwikkelen voor hoogbouw 
van tenminste 30 meter. De prijsvraag 
inspireerde ruim 125 teams om een visie 
in te dienen. 15 hiervan mochten hun visie 
nader uitwerken.

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
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Wonen in Den Haag
Over het belang van zorg en welzijn voor de burgers zijn 

de partijen het in grote lijnen wel eens. Dit geldt over het 

algemeen ook voor het belang van wonen, werkgelegenheid, 

onderwijs en veiligheid, al liggen de accenten verschillend. In 

vrijwel elk programma wordt wonen in Den Haag uitvoerig be

handeld. Iedereen wil meer woonruimte maar niet ten koste 

van wat Den Haag nu fijn maakt om in te wonen. Met schaar

ste op de woningmarkt is het te aantrekkelijk voor investeer

ders om zoveel mogelijk huizen in appartementen op te delen 

en apart te verkopen of te verhuren. “Op die manier worden 

gezinnen met kinderen de stad uit gejaagd”, verwoordt de VVD 

de algemene mening: “Daarom voor woningsplitsing een ‘nee, 

tenzij’ beleid. Alleen waar aantoonbare vraag naar apparte

menten is en er geen negatieve effecten op de openbare 

ruimte zijn (zoals parkeerdruk), wordt splitsing bij uitzondering 

toegestaan.” En hoewel bijna iedereen Den Haag als studen

tenstad toejuicht, wil de HSP behalve een splitsingsverbod 

voor woningen ook dat kamerbewoning aan banden wordt 

gelegd en er beperkingen worden gesteld aan kamerverhuur.

Fors bouwen
Den Haag is populair en dat is terecht, vindt de VVD. “Steeds 

meer mensen willen hier wonen. Nieuwbouw en herontwikke

ling is daarom nodig, maar mogen niet ten koste gaan van wat 

Den Haag nu juist zo aantrekkelijk maakt als woonstad, zoals 

het groen, karakteristieke oude bouwstijlen en veel ruimte op 

straat.” Brede steun is er, nu de crisis voorbij is, om fors te gaan 

bouwen. Daar lijkt gelukkig – na lang aandringen, zegt de PvdA – 

eindelijk aandacht voor te komen bij het gemeentebestuur. “Nu 

komt het er op aan het bouwen door te zetten en hier voldoen

de geld voor te reserveren. En er daarbij voor te zorgen dat er 

gebouwd wordt voor mensen met lage en middeninkomens: 

starters, ouderen, studenten en gezinnen.” Ook het CDA wil flink 

gaan bouwen, met name in de middenklasse huursector, voor 

het verwachte inwoneraantal van 600.000 in 2030, wanneer 

Den Haag dan terug is op het niveau van 1960. Hoogbouw kan 

uitkomst bieden om veel woningen tegelijk te maken. De VVD 

vindt dat dit kan en mag op plekken waar dat past bij de bouw 

in de omgeving, zoals rond het Centraal Station en het Strijkijzer. 

“Maar op plekken waar het niet past, zoals op Scheveningen, 

komt geen hoogbouw.” GroenLinks is een voorstander van 

verdichting. “Door compacter te bouwen gaan wij beter om 

met onze schaarse ruimte. Maar verdichting mag niet ten koste 

gaan van groen en leefbaarheid.” Het CDA is geen voorstander 

van sociale woningbouw in iedere wijk van de stad. Wel wil het 

CDA dat wijkbewoners de mogelijkheid krijgen mooier of groter 

te gaan wonen in de eigen wijk. “Ook in de wijken met veel 

sociale huurwoningen moeten daarom ook duurdere huurwo

ningen en goedkope koopwoningen kunnen worden gebouwd.” 

De Partij van de Dieren is de enige partij die deze groei niet 

ziet zitten: “het legt een enorm beslag op de leefomgeving van 

mens en dier.” Duurzaam bouwen met het oog op een duur

zame toekomst is voor vrijwel iedereen inmiddels vanzelfspre

kend, dan wel een voorwaarde. Met voldoende groen.

Ondergronds restafval
Ook een wens van vrijwel alle partijen is om, in wijken waar 

dit nog niet is gebeurd, snel ondergrondse restafval contai

ners (orac’s) te plaatsen. Om er zo voor te zorgen dat er geen 

afvalzakken meer op straat hoeven te staan en er geen (voor

al) meeuwen, ratten of andere beesten de zakken kunnen 

openscheuren waardoor afval niet meer over straat slingert 

en er zwerfvuil ligt. Vaak wordt hieraan verbonden dat de vuil

ophaal in Den Haag voor verbetering vatbaar is. GroenLinks 

wil dat orac’s geschikt gemaakt worden om naast restafval 

ook plastic, papier of gftafval in te zamelen. “We verdubbelen 

het aantal inzamelpunten voor plastic. In iedere wijk komen 

milieustraatjes waar je al je afval, zoals frituurvet en tlbuizen, 

gescheiden kunt aanleveren.”

Den Haag gaat eindelijk meer sociale wonin
gen bouwen. Vorig jaar en dit jaar 2.300 sociale 

woningen met een maximum huur van € 710. 
Foto: RTV West
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Duurzaamheid en milieu
Interessant is de brede eensgezindheid over het belang van 

duurzaamheid en het milieu. Verschillen zijn er wel in de manier 

waarop sommige partijen hun plannen uiteenzetten. Groen

Links afficheert haar verkiezingsprogramma als “een knetter

groen programma en dat is ook precies wat Den Haag nu nodig 

heeft. Investeren in milieu en klimaat is geen luxeuitgave maar 

een keiharde voorwaarde voor een leefbare stad. Bovendien 

wordt Den Haag hier ook economisch beter van. Groene banen 

zijn de toekomst, we hebben straks veel mensen nodig om 

huizen en gebouwen te isoleren, nieuwe warmtesystemen aan 

te leggen en zonnepanelen te installeren.” Den Haag wil in 2040 

CO2neutraal zijn. De PvdA wil “een schepje bovenop de huidige 

aanpak van de gemeente doen” en wil dat Den Haag volop 

bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering. “Dat is 

beter voor de wereld, om droogte, de stijging van de zeespiegel 

en extreem weer elders te voorkomen, maar ook voor Den 

Haag. Want als stad aan zee zijn ook wij kwetsbaar voor storm, 

zware regenval en overstromingen. Veel partijen willen dat Den 

Haag al in 2030 CO2neutraal is. De VVD somt zakelijk op hoe 

dit te bereiken. “Hiervoor maakt de gemeente een agenda met 

tussenliggende mijlpalen. Hierin staat een concrete analyse per 

wijk waar de kansen voor verduurzaming liggen.”

Integratie en inburgering
Veel minder eensgezind, misschien wel het minst, zijn de partij

en over de integratie en inburgering. Net als in de landelijke po

litiek. Echter, dat het daarbij van vitaal belang is dat iedereen 

de Nederlandse taal beheerst, daarover is iedereen het eens. 

“De Nederlandse taal is de norm”, aldus de VVD, “en vormt ook 

de sleutel tot volwaardige integratie en echt kunnen meedoen 

in de stad.” “Alles begint bij taal”, concludeert ook de SP, “en er 

is maar één manier om taalachterstanden aan te pakken: heel 

veel oefenen.” De PvdA stelt vast dat Den Haag grote verschil

len kent in taalvaardigheid. Maar liefst 24% van de (jong) vol

wassen inwoners van Den Haag is laaggeletterd. In sommige 

wijken van Den Haag is dit meer dan 50%. “Niet alleen kost het 

de samenleving veel geld als mensen die laaggeletterd zijn en 

of niet voldoende taalvaardig zijn om mee te doen, maar het is 

vooral niet goed voor de mensen zelf om aan de kant te staan. 

Ook is het niet in het belang van hun kinderen.”

Trots op Den Haag
Over Den Haag als stad om in te wonen, te werken en te leven 

zijn alle partijen enthousiast. Heerlijke stad, vindt de VVD, 

“maar Den Haag kan nóg mooier.” GroenLinks: “In welke grote 

Nederlandse stad ben je vanaf het centrum, met bus of fiets, 

binnen twintig minuten op het strand? Waar heb je zo veel 

pleinen, een parlement en paleizen bij elkaar? Waar anders heb 

je KoningsNach en Prinsjesdag? En ruim 140 nationaliteiten 

die vreedzaam samenleven op een bescheiden oppervlak? Wij 

zijn trots op deze prachtige stad.” D66: “Een geweldige stad. Wij 

hebben de afgelopen jaren als grootste politieke partij van Den 

Haag hard gewerkt. Met succes. Den Haag is opgebloeid tot een 

krachtige stad met volop kansen voor de toekomst: onze nieuwe 

stad. Maar ons werk is nog niet klaar. Den Haag staat voor grote 

uitdagingen die vragen om duidelijke keuzes voor een groene 

en duurzame samenleving, het beste onderwijs en krachtige 

economie met een baan voor iedereen. In onze nieuwe stad ver

dwijnen kunstmatige scheidslijnen tussen Schilderswijk en Sta

tenkwartier, nieuwkomer en rasHagenees, jong en oud. In onze 

nieuwe stad is er een plek en zijn er kansen voor iedereen”, aldus 

D66. “De stad ligt er mooi bij”, zegt het CDA.”Veel plekken zijn in 

de authentieke staat teruggebracht of juist vernieuwd omdat 

ze aan vervanging toe waren.” “De mooiste stad van Nederland” 

noemt Groep de Mos Den Haag, die verder buitengewoon trots 

is op Scheveningen waar deze partij erg actief is en het (nog) veel 

hoger op de agenda van de gemeente wil hebben.

Den Haag groen?
Trots op Den Haag is ook de PvdA: “Den Haag is groen, we 

kunnen genieten van de zee en we kunnen ons thuis voelen 

achter de duinen. De stad waar je heerlijk Indisch kan eten 

en waar de eerste vegetarische snackbar zich vestigde. De 

Duurzame energie dankzij het ‘leendak’ 
van het Museon. Uit die gedachte is de 
coöperatie Zon op Museon ontstaan. Een 
initiatief uit de wijk Statenkwartier waarbij 
bewoners profiteren van zonneenergie 
zonder dat ze zelf panelen op hun daken 
plaatsen. Inmiddels heeft Buurtenergie 
Statenkwartier ook een zonnedak op 
World Forum gerealiseerd. 
Foto: Frank Jansen
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stad die wordt geroemd om de popcultuur, maar ook om het 

Residentieorkest. Als stad van Vrede en Recht hebben we een 

traditie van gastvrijheid en tolerantie. Welke andere stad in 

Nederland heeft zoveel moois te bieden?”

Maar groen? “Den Haag is één van de minst groene gemeen

ten van Nederland”, zegt GroenLinks. “Onderzoek van de 

universiteit van Wageningen toont aan dat Den Haag wat 

betreft groen vrijwel onderaan staat op de 372ste positie van 

de 388 gemeenten in Nederland.” Daar wil GroenLinks ver

andering in brengen: “Verspreid over heel Den Haag willen wij 

zo’n 15.000 extra bomen planten in de periode 2018–2022: tien 

bomen per dag, vier jaar lang. Verder wordt een boom wordt 

alleen gekapt als het aantoonbaar echt niet anders kan. En 

voor iedere gekapte boom komen er, zo mogelijk in de directe 

omgeving, minimaal vijf grote bomen terug.”

Islamitische partijen
In Den Haag doen drie partijen mee die zich richten op islamiti

sche kiezers. Twee ervan zitten al in de Haagse gemeenteraad: 

Islam Democraten en de Partij van de Eenheid (PvdE). De door 

de islam geïnspireerde partij Nida doet behalve in Rotterdam 

dit jaar ook mee in Den Haag. Nida is een begrip uit de Koran en 

betekent ‘oproep’ of ‘stem’, en volgens Nida is er in Den Haag be

hoefte aan een “verbindend verhaal over emancipatie, diversiteit 

en duurzaamheid. De huidige partijen in de Hofstad bieden dat 

onvoldoende.” Islam Democraten heeft nog geen verkiezings

programma: “Sorry, we zijn ermee bezig :D”; de PvdE wel. Zij be

pleit een keiharde aanpak van islamofobie, beter parkeerbeleid, 

minder zwerfvuil, goed taalonderwijs en armoedehulp. “Er moet 

veel gebeuren in Den Haag als het gaat om etnisch profileren en 

jeugdwerkloosheid, maar ook Syriëgangers. Den Haag is de stad 

van vrede en recht en daar hoort ook kansengelijkheid bij.” Be

halve moslimscholen voor het voortgezet onderwijs wil de PvdE 

ook meer sport, jeugd en ouderenzorg op islamitische grondslag.

Gescheiden sporten
“Dat is echt niet alleen voor islamitische vrouwen. Ook ande

ren vinden het soms prettig om zonder mannen te sporten.”

Versplintering van de politiek
De Haagse gemeenteraad bestaat momenteel uit zestien frac

ties, door ruzie en afsplitsingen. drie meer dan na uitkomst 

van de vorige verkiezingen in 2014. Een van de problemen met 

het huidige politieke landschap is de toenemende verdeeld

heid en fragmentatie, vaker aangeduid als versplintering. Po

litieke fragmentatie betekent balanceren tussen effectiviteit, 

legitimiteit en representativiteit. Sommigen vrezen dat het 

bestuur door versplintering van de gemeenteraad onbestuur

baar, voor anderen betekent het juist kansen tot vernieuwing 

en daarmee tot andere vormen van overleg, samenwerking 

en coalitievorming. Duidelijk is dat de trend tot fragmentatie 

zich doorzet; globaal, nationaal, en lokaal, van een redelijk 

homogene, geordende en stabiele samenleving naar een ver

anderlijke samenleving met enorme variëteit, diversiteit en 

snelle wisselingen. Drie op de tien Nederlanders die zeggen 

op 21 maart te gaan stemmen, doen dat op een andere partij 

waarop ze vorig jaar voor de Tweede Kamer stemden, blijkt uit 

onderzoeken van bureau I&O Research. Deze kiezers stemden 

landelijk vooral op partijen als PVV, 50Plus, PvdD, FvD en Denk.

Valt er iets te kiezen op 21 maart?
“Politici zijn vooral bezig met wat mensen verdeeld houdt”, 

vond onlangs de burgemeester van Maastricht, Annemarie 

Penn. “Maar bestuurders met wat mensen bindt.” “De dag 

nadat iedereen heeft gestemd kunnen alle verkiezings

programma’s in de prullenbak”, zei mijn hoogleraar politico

logie, prof.dr. I. Lipschits, destijds. “Want dan tellen niet langer 

de mooie woorden op papier maar de nieuwe machts

verhoudingen in de praktijk.” Toch valt er als je alle program

ma’s vergelijkt wel degelijk wat te kiezen. In de peilingen van 

I&O Research lijken GroenLinks, VVD, Groep de Mos en Chris

tenUnie/SGP op winst te staan; D66, HSP, PvdA en PVV op ver

lies. Dat u op 21 maart overigens ook kunt stemmen voor het 

raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtin

gen en veiligheidsdiensten (Wiv), meestal ‘sleepwet’ genoemd, 

wordt in geen enkel verkiezingsprogramma vermeld.

Juli 2014. 
Demonstratie van radicale moslims met 

ISISvlaggen op de Hoefkade in de Schilderswijk. 
Foto: ANP
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ChristenUnie / SGP: “Vredig samenleven. 

Verbonden gemeenschappen. Betere 

integratie. Een veilige stad. Geen gesis op 

straat.”

Groep de Mos / OPD: “Wij willen van Den 

Haag echt een bruisende stad maken. Er 

moet meer ruimte komen voor feesten, 

evenementen en horeca. Wij houden 

van ondernemen in het algemeen en van 

ondernemers in het bijzonder. Het midden 

en kleinbedrijf is de ruggengraat van Den 

Haag. Niks zo vervelend als de regeldrift 

van het stadsbestuur.”

HSP: “Er komt een burgerbegroting waarin 

burgers zelf – los van de gemeenteraad – 

jaarlijks tweeënhalf miljoen euro kunnen 

bestemmen voor projecten in de stad die 

zij van belang vinden”

PVV: “De elite in het stadhuis, regenten die 

lijden aan grootheidswaanzin en prestige

drift, leeft in een papieren werkelijkheid. In 

de dagelijkse werkelijkheid worden wes

terse normen en waarden bedreigd door 

de oprukkende islam. Moskeeën en illegale 

gebedshuizen schieten als paddenstoelen 

uit de grond en we worden horendol van 

het mohammedaanse gejengel dat via 

versterkte installaties onze woonkamers 

binnendreunt. In onze stad wordt gesme

ten met uw belastingcenten ten behoeve 

van multicultureel fimokleien, diversiteits

beleid en klimaatwaanzin.”

VVD: “De VVD streeft er naar dat alle 

bestaande bedrijven en woningen van 

Scheveningen tot Schilderswijk uiteinde

lijk ‘van het gas af’ gaan. Binnen een jaar 

stippelt de gemeente voor elke wijk een 

plan van aanpak uit hoe en wanneer deze 

van het gas af kunnen zijn.”

GroenLinks: “Er komt een einde aan consu

mentenvuurwerk, in plaats hiervan organi

seert ieder stadsdeel een vuurwerkshow.”

ChristenUnie / SGP: “De inburgering faalt 

en de bijstand groeit. Veel nieuwe Hage

naars zijn hier fysiek wel komen wonen, 

maar moeten mentaal nog verhuizen. Hier 

geboren jongeren kiezen in al hun radicali

teit voor een kalifaat en tegen de demo

cratische rechtsstaat. Het is allerminst 

vanzelfsprekend dat we de komende 

decennia in vrede blijven samenleven in 

nota bene onze internationale stad van 

vrede en recht.”

GroenLinks: “Juist op de schaal van onze 

stad, waar inwoners elkaar kennen, samen 

dingen organiseren, ambitieuze, concre

te doelen stellen, kun je veel bereiken. 

Andere grote steden, zoals Kopenhagen en 

Barcelona, Stockholm, Frankfurt en Gent 

gingen ons met succes voor. Deze steden 

bewijzen dat het kan: stappen zetten naar 

een écht groene, duurzame en sociale stad 

waar je uitermate prettig kunt leven. Dat 

willen wij in Den Haag ook. We dopen Den 

Haag dan ook om tot stad van Vrede, Recht 

en Duurzaamheid!”

CDA: “Vanwege zijn grote verdienste voor 

Nederland, Den Haag en de marine wil het 

CDA een standbeeld voor oud premier Piet 

de Jong in Scheveningen.”

SP: “In onze lokale politiek, hebben de 

bestuurders in het IJspaleis veel weg van 

gelikte reclamemannen. Ze dromen van een 

strand dat The Hague Beach heet. We moe

ten breken met het beleid van wethouders 

die van Den Haag een soort New York aan de 

Noordzee willen maken, met een eigen wijk 

voor iedere bevolkingsgroep. Den Haag als 

een pretpark dat wanhopig aast op toeristen, 

expats en succesvolle hoogopgeleiden. 

De kracht van onze stad schuilt niet in een 

fonkelende skyline, maar in bewoners die 

gelukkig zijn met hun directe omgeving. In 

plaats van trots te zijn op de zaken die Den 

Haag smoel geven, kijken deze wethouders 

jaloers naar andere grote wereldsteden.”

Ook gelezen in de verkiezingsprogramma’s:
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D66: “Wij willen dat de gemeente actief 

steun blijft verlenen aan positieve zicht

baarheid van seksuele diversiteit in onze 

stad door evenementen zoals Coming Out 

Day, The Hague Rainbow Festival, de Inter

nationale Dag tegen Homofobie en Trans

fobie en de Pride Walk te ondersteunen.”

VVD: “Tegen de sloop van het Zuiderstrand

theater voor een bedrijvenloods met wo

ningen erop. En de Scheveningse boulevard 

wordt een ‘BroadwayaanZee’”

CDA: “Het CDA wil door middel van een 

verkiezing aan de stad vragen wat het 

belangrijkste Schevenings, Loosduins en 

Haags immaterieel erfgoed is.”

ChristenUnie / SGP: “De hoeveelheid 

coffee shops in het Zeeheldenkwartier 

wordt teruggedrongen.”

PvdA: “Het is heerlijk wonen in Den Haag, 

maar dat geldt niet voor iedereen. Veel 

mensen met een midden of lager inkomen 

hebben moeite om hun maandelijkse 

woonlasten te betalen. Jongeren en 

starters staan nu gemiddeld vier jaar op 

de wachtlijst voor een betaalbaar huis. 

Voor veel ouderen is een overstap naar 

een kleinere en betere woning financieel 

niet haalbaar. Met de groei van het aantal 

inwoners wordt dit probleem de komende 

jaren alleen maar groter.”

HSP: “‘Emptynesters’ (ouderen van wie de 

kinderen het huis uit zijn) kunnen door de 

gemeente verleid worden om kleiner te 

gaan wonen.”

Groep de Mos / OPD: “Toet, toet, ruim baan 

voor de auto! Wij vinden dat auto bezitters 

net zulke goede weggebruikers zijn als fiet

sers of voetgangers. Er moeten meer (fiets)

parkeerplaatsen komen en wegen moeten 

niet onnodig worden versmald.”

GroenLinks: “De auto is op zijn retour. 

Steeds vaker pakken Hagenaars de fiets, 

de tram of de benenwagen. Steeds meer 

mensen zien in dat de openbare ruimte 

meer is dan een grote parkeerplaats. Het 

autoluwe gebied in de binnenstad wordt 

uitgebreid en als het ons ligt, komen ver

vuilende dieselauto’s vanaf 2025 de stad 

niet meer in.”

PVV: “Steeds weer verdwijnen er meer 

parkeer plaatsen door orac’s en laadpalen, 

net zo lang tot dat de gemeente de norm 

haalt om betaald parkeren overal in Den 

Haag in te voeren. De PVV vindt dat schan

delijk en wil dat de gemeente stopt met dit 

smerige beleid.”

D66: “We worden steeds meer een fiets en 

klimaatneutrale stad.” 

Partij voor de Dieren: “Er komen geen 

autoparkeerplekken bij en er wordt flink 

ingezet op goed openbaar vervoer en vei

lige fietsroutes. Overal waar auto’s staan, 

kunnen geen kinderen spelen.”

CDA: “Het CDA ziet een aantrekkelijke 

groeimarkt voor toeristen uit India. Den 

Haag als decor van Bollywoodfilms kan 

hiervoor een positieve impuls zijn.”

GroenLinks: “We trekken de Randstad

rail door om de bereikbaarheid van 

Scheveningen te verbeteren. Ook het oude 

Norfolkterein en de Binkhorst ontsluiten 

we met een railverbinding.”

VVD: “Geen tram over de Westduinweg: 

het Norfolkterrein wordt ontsloten met de 

Kustlijn. De route wordt zo snel mogelijk in 

gebruik genomen met een elektrische bus.”
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La Cantina
is op zoek naar leuke en representatieve 

medewerkers voor bar, keuken, bediening 
en runners. Leeftijd vanaf 18 jaar. 

Fulltime en partime. 

Stuur je CV naar info@lacantina.nl

LATAVOLA.NL

Eerlijke en heerlijke Italiaanse gerechten

Bel, bestel en haal af. Valeriusstraat 81, Den Haag

Di t/m Zo geopend van 16.00 tot 21.00 uur
Ma t/m vrij lunch van 11.30 tot 13.30 uur

085 7608810

109-010 La Tavola Adv. 90x80.indd   1 26-01-17   21:05

Persoonlijke verhalen? 
Lenig denken? 

Schrijftips?

Open atelier weekend in Duinoord, Den Haag
Wat in 2007 begon als een open atelierroute in Duinoord is inmiddels gegroeid en omvat ook de 

aangrenzende wijken. Tijdens het weekend van zaterdag 26 en zondag 27 mei 2018 is er weer een 

open atelier weekend in Duinoord en stellen kunstenaars hun atelier open voor publiek. Een unieke 

kans omdat deze niet altijd toegankelijk zijn voor bezoekers. De kunstenaars zijn aanwezig en geven 

desgewenst uitleg over hun werk.

De route voert langs ateliers van professionele kunstenaars die werken in verschillende disciplines 

(o.a. illustreren, grafiek, schilderen, glas, fotografie en sculpturen). Het werk kan tijdens dit weekend 

niet alleen bekeken worden maar ook direct worden gekocht. Een aantal galeries uit de wijk nemen 

dit jaar ook deel aan de route.

Hou deze site in de gaten voor meer informatie: www.openateliersduinoord.nl
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Van de voorzitter
Met ingang van dit jaar ben ik voorzitter geworden van het 

Wijkoverleg Statenkwartier. Een prachtige functie. Niet alleen 

omdat het Statenkwartier me aan het hart gaat, maar zeker 

ook omdat het Wijkoverleg omringd wordt door ontelbare 

vrijwilligers die zich op allerlei manieren inzetten voor het 

Statenkwartier. Chapeau!

Er gebeurt een hoop om ons heen. Het betaald parkeren 

is ingevoerd, hetgeen bij de een wat meer enthousiasme 

oproept dan bij de ander. Persoonlijk vind ik het een prima 

ontwikkeling, om de waterbeddrukte van omliggende wijken 

tegen te gaan. Eind van dit jaar wordt e.e.a. geëvalueerd, dus 

daar komen we tegen die tijd weer op terug.

Er is een geweldig Warmte Initiatief Statenkwartier, bijzonder 

om zoiets in een wijk te zien. Enthousiaste inwoners die ervan 

overtuigd zijn dat wij hier een voorbeeld kunnen stellen hoe 

duurzame energie georganiseerd zou kunnen worden. Een bij

zonder initiatief, waar ik in ieder geval met veel enthousiasme 

naar kijk.

Oftewel er gebeurt al een hoop. Dat neemt niet weg dat er 

altijd verbeteringen mogelijk zijn. Zo zou ik graag zien dat er 

in het Statenkwartier ondergrondse vuilcontainers zouden 

komen. Dat betekent dat er niet meer vuilniszakken iedere 

week aan de straat hoeven te staan. Waar de meeuwen dol op 

zijn, en daar hun maaltje uit halen… Zo zie ik ook reikhalzend 

uit naar de herinrichting van de Frederik Hendriklaan en de 

Aert van der Goesstraat. Dat zal nog wel de nodige voeten 

in de aarde hebben, maar uiteindelijk moet het een enorme 

verbetering worden. We houden u op de hoogte!

De gemeenteraadsverkiezingen komen er ook aan op 21 

maart. Belangrijk is dat u allen in ieder geval gaat stemmen! 

Laat horen middels uw stem wat u vindt, en welke partij u 

denkt dat het beste deze stad kan besturen. Uiteraard kan 

en mag ik u geen stemadvies geven maar mijn politieke 

achtergrond zal u niet vreemd zijn. Als oudgemeenteraadslid 

en oudwethouder weet ik wel dat in een internationale stad 

als Den Haag niet alleen moet worden gekeken naar het grote 

en internationale profiel, maar zeker ook naar wijkniveau met 

alle verschillen. Mijn advies aan u is alleen om bij uw keuze 

dat hele palet mee te nemen omdat onze stad en onze wijk 

dat verdient. Wij verdienen allemaal een mooie en aangena

me stad, en zeker ook een prettig Statenkwartier!

Sommigen van u hebben mij de laatste tijd zien lopen met 

een hele gekortwiekte haardos, jazeker! Er zijn weer wat 

chemo behandelingen geweest. Omdat ik zo goed onder con

trole blijf is men er enorm vroeg bij en is er alle vertrouwen 

dat e.e.a. goed zal aflopen. Mijn lijf en geest zijn onverminderd 

sterk en enthousiast, alleen het haar laat het even afweten 

maar ook dat groeit wel weer aan.

Ik wens u allemaal een fijn voorjaar, met veel mooie nieuwe 

kleuren en groene uitlopers om ons heen. Een heerlijke tijd 

om weer volop te genieten van de parken, het strand of lekker 

een terrasje te gaan pakken! 

Marjolein de Jong 

Voorzitter Wijkoverleg Statenkwartier

Bestuurspagina
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Studio Eyal & Myrthe
Ongetwijfeld heeft u het al gemerkt, bij het doorbladeren van dit nummer van de 

Statenkoerier. De voorpagina heeft nog steeds dezelfde vertrouwde vormgeving, 

maar het binnenwerk ziet er anders uit.

M
et ingang van dit eerste nummer in 2018 heeft 

de Statenkoerier nieuwe vormgevers: Studio 

Eyal & Myrthe, gevestigd in de Van Boisotstraat. 

Eyal Holtzman en Myrthe Stel gaven hun 

voornamen aan het bedrijf, dat ze samen in 2007 begonnen. 

Zakelijk zijn ze partners, maar ook privé. Dat gaat gelukkig 

prima, lachen ze allebei, al jaren en zo ziet het er ook echt uit. 

Samenwerking met elkaar, overleg en afstemming bij hun 

opdrachten zijn sinds 2014 nog belangrijker omdat ze toen 

vader en moeder zijn geworden van dochtertje Robin.

Eyal Holtzman (1969) studeerde Grafische en Typografische 

Vormgeving aan de Koninklijke Academie van Beeldende 

Kunsten in Den Haag en heeft daarna de tweede fase Letter

ontwerpen en Typografie afgerond. Sinds 1996 is hij werk

zaam als autonoom kunstenaar, ontwerper en docent.

Myrthe Stel (1976) heeft Vormgeving & Communicatie gestu

deerd aan de Academie Minerva in Groningen. Het grafisch 

ontwerpen combineerde ze met andere disciplines, zoals 

zeefdruk en fotografie. Na haar studie ging ze les geven aan 

de Minerva en op de kunstacademie MIADA in Chongqing, 

China, waar zij Eyal ontmoette.

Eyal en Myrthe hebben allebei ruime ervaring in lesgeven en 

het geven van bedrijfstrainingen en workshops op het gebied 

van grafisch ontwerpen en beeldende kunst. “Doordat we 

echt samenwerken is, dankzij onze verschillende aanpak, het 

uiteindelijke ontwerp het resultaat van een creatieve dialoog” 

stellen beiden vast. Voor alle trouwe lezers van de Staten

koerier: het ligt niet in de bedoeling om de vormgeving van 

het blad ingrijpend te veranderen. Wel zullen Eyal en Myrthe 

in samenspraak met de redactie er hun eigen invulling aan 

gaan geven. De keuze is mede daarom op hen gevallen, want 

de redactie heeft alle vertrouwen in hun creativiteit en ziet 

daar met belangstelling naar uit.

www.eymy.nl
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Nieuwe vormgevers voor ons wijkblad

Eyal & Myrthe bespreken het nieuwe ontwerp van de Statenkoerier
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Na de verhuizing van PROMENADE HOTEL, 5 jaar geleden, 
is nu thans het nieuwe adres van SALON MY WAVE,

Doornstraat 407, tel: 070 - 354 69 31

BORSTGEZONDHEID BELANGRIJK!?

Bij MammaHealth Borstgezondheid kunt u uw borsten op een 
VOORDELIGE, DESKUNDIGE, VROUW VRIENDELIJKE, PIJNLOZE EN 
VEILIGE WIJZE laten onderzoeken met behulp van thermografie.

www.mammahealth.nl, Johan van Oldenbarneveldlaan 2, 
070 - 740 00 99

POPPENTHEATER

Kooman’s Poppentheater speelt sinds 1969 elke woensdag en 
zaterdag om 14.30 uur kinder voorstellingen (5+) in het Staten
kwartier. Bezoek een voorstelling met uw kind, kleinkind of 
verjaardagspartijtje.

Frankenstraat 66, www.koomanspoppentheater.nl, 070 - 355 93 05

Eindelijk (weer) TEKENEN & SCHILDEREN?

In ruim atelier, vlakbij zee, prof. begeleiding bij technieken naar 
eigen keuze. € 160, per tien lessen van twee uur.

Sylvia de Boer: 06 - 38 11 23 31  /  viasyldeboer@hotmail.com

TE HUUR

Prachtig vakantiehuis + zwembad in de Marche (Italie)

www.casailtulipano.nl  /  Henkdekraa@gmail.com 
of  06 - 54 37 30 02

H de Kraa, Frankenslag 19

SCHILDERLESSEN

Atelier Ineke Toetenel, Antonie Heinsiusstraat 37 
Maandag dinsdag woensdag 11.00–13.30  of  19.30–22.00 uur.

Informatie 070 - 352 39 45  of  inekeschilderlessen@versatel.nl

Rob de Winter – Computer audio video

Voor al uw oplossingen op computer en televisie gebied. 
Bekijk de website voor meer informatie.

www.rob-de-winter.nl  of  bel met Rob de Winter 06 - 47 87 30 66
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studiebegeleiding

8.1

PR. KENNEDYLAAN   DEN HAAG   TEL.: 085 043 44 66 

w w w.settlement.nl

SCHEIDEN

Voorkom dat uw scheiding een vechtscheiding wordt...

Wij helpen u!

FINANCIEELMEDIATION KIND & SCHEIDING
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Reactie gemeente op bezwaren uit de wijk

S
inds 30 november 2017 moet je elke dag tussen 13.00 

en 24.00 uur betalen om in onze wijk te parkeren. Niet 

iedereen was gelukkig met de manier waarop deze 

parkeerregeling werd ingevoerd. Ambtenaren gaven 

over de regeling tekst en uitleg in het Couvéehuis, bij de wijk

vergadering van 22 november jl. Dat werd een bonte avond, 

met luide protesten. Het invoeren van betaald parkeren gaat 

altijd met emoties gepaard, wist de gemeente al uit lange 

ervaring. Dat begrijpen de bewoners van onze wijk nu ook. De 

gemeente noemt het huidige parkeerbeleid onherroepelijk. 

Wij schreven er uitgebreid over in de vorige Statenkoerier.

Ik vroeg aan de gemeente hoe zij aankijken tegen de start

problemen met het parkeerbeleid. Nicolette Stoel, woordvoer

der wethouder Tom de Bruijn, wierp er een verhelderende blik 

op. Hier volgen mijn vragen en leest u haar antwoorden.

Welke bezwaren waren er uit het Statenkwartier?

 →“De meeste bezwaren uit het Statenkwartier kwamen van 

bedrijven in verband met de normering voor het toekennen 

van bedrijfsvergunningen. Deze was aanvankelijk 1 op 5 fte 

gesteld, maar is later bijgesteld naar 1 op 2 fte. Daarop werd ge

reageerd dat zij hiermee voldoende geholpen zijn. Een aantal 

bewoners heeft geklaagd over de tijden van de parkeerrege

ling. Om uitwijkeffect uit Scheveningen te voorkomen, gecom

bineerd met de hoge parkeerdruk overdag in het Geuzen en 

Statenkwartier, is gekozen voor een regeling vanaf 13.00 uur.”

De ongelijkheid van uren dat er betaald moet worden. 

Het strandbezoek als maatstaf voor parkeren in het Staten

kwartier. De parkeerdruk in de avond komt door de bewo

ners zelf, maar zij moeten wel betalen voor een probleem 

dat elders niet wordt ondervangen. In andere stadswijken 

is de bezoekersregeling maar liefst 60 uur royaler met 

pijn lijke gevolgen voor bijvoorbeeld familiebezoek tegen 

het eind van het parkeerjaar (extra uren via de bezoekers

regeling zijn zeer kostbaar).

 →“Niet alleen strandbezoek is bepalend voor de regeling 

in het Geuzen en Statenkwartier. Ook werknemers in het 

havengebied en Scheveningen hebben de neiging overdag 

uit te wijken naar gratis parkeerplaatsen in woonbuurten. 

Dat speelt het hele jaar door.

“De uren per bezoekersvergunning zijn gebaseerd op de 

parkeerregeling: hoe meer uren betaald parkeren hoe meer 

bezoekersuren. Wijken waar meer uren op de bezoekers

vergunning staan hebben te maken met parkeerregelingen 

die gelden van ’s ochtends vroeg tot middernacht. Om deze 

reden krijgen vergunninghouders in Scheveningenbad (hele 

dag betaald parkeren) 305 bezoekersparkeeruren en vergun

ninghouders in het Geuzen en Statenkwartier (middag en 

avond) 223 bezoekersparkeeruren.

“Daarnaast is in Scheveningen (in de kuststrook) het hoge 

straattarief van € 3,50 ingevoerd om parkeren in de garages 

te stimuleren. Om de bewoners hiervoor te compenseren 

ontvangen de vergunninghouders 10% extra bezoekers

parkeeruren. Het tarief in het Geuzen en Statenkwartier is 

€ 1,70. Compensatie is hier daarom niet aan de orde.”

Het onherroepelijk beleid bleek hier en daar in Scheveningen 

toch nog herroepelijk. Maar voor het Statenkwartier bleek 

niets meer mogelijk.

 →“De ambtenaren die het overleg met de buurten voerden 

hadden inderdaad niet het mandaat om wijzigingen in de 

werkingsduur aan te brengen. Uiteindelijk is dit wel gebeurd 

voor een gedeelte van de Scheveningse haven en de Helling

weg, via moties aangenomen door de gemeenteraad.”

Lang zoeken naar een betaalpaal zonder enige aanwijzing 

in de straat.

 →“De borden verwijzen naar de dichtstbijzijnde parkeer

automaat zodat de parkeerder niet onnodig hoeft te zoeken. 

Voorheen was de afstand tussen de automaten kleiner maar 

moest teruggelopen worden om het ticket achter de voorruit 

te leggen. Tegenwoordig is teruglopen niet meer aan de orde 

en staan de automaten verder uit elkaar. Bovendien gaat in

middels circa 60% van de betalingen via de mobiele telefoon. 

Het gebruik van de parkeerautomaat neemt steeds verder af.”

Samengevat: Het heeft meer weg van het genereren van ex

tra inkomsten dan het tegengaan van het parkeerprobleem, 

schreef het bestuur van het wijkoverleg aan de wethouder. 

Grote vraag: doet de gemeente iets met deze bezwaren, of 

laat men het maar aankomen op een evaluatie eind 2018?

 →“Bewonersparkeren in Den Haag is niet bedoeld om geld 

te verdienen. De tarieven van vergunningen (€ 3,00 per maand 

voor de eerste bewoners vergunning, € 18,00 per jaar voor een 

bezoekersvergunning) zijn daarvoor te laag. Ook de straattarie

ven zijn in Den Haag in vergelijking met andere steden in Neder

land aan de lage kant. Het enige oogmerk dat de gemeente met 

betaald parkeren heeft is het oplossen van parkeeroverlast.”

Tot zover de gemeente. We wachten dus de evaluatie van 

eind 2018 af. In het café heb ik eens om me heen gevraagd, 

maar niemand vindt dat een probleem.

Te
ks

t: 
 A

b
e 

va
n

 d
er

 W
er

ff

Betaald parkeren
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Een uniek leven. Een exceptioneel afscheid. Ad Patres. www.adpatres.nl

Als iemand afscheid neemt van het leven staat juist het unieke van een persoon centraal. Lees op adpatres.nl 
hoe wij exceptionele uitvaarten componeren. Maak een afspraak om uw wensen te bespreken: 070 355 64 27.

‘ Levensverhalen 
zijn onze inspiratie.’

3573.17 Advertentie Ad Patres185x123mm.indd   1 30-06-17   17:55

have a look inside

Yoga groeps- 
& privé lessen 

Ten Hovestraat 8 
Den Haag 
06 237 387 51 
yogashala.nl

Yoga groeps-  
& privé lessen 

yogashala.nl

De 4 zekerheden van Evita Zorg
� altijd en direct inzetbaar

�	alle zorg en ondersteuning thuis

�	vaste zorgverlener die bij ú past

�	volgens afspraak op afgesproken tijd

Evita Zorg levert ook thuiszorg in het Statenkwartier,
bel voor informatie met onze wijkverpleegkundige.

Thuiszorg die bij u past

Van Alkemadelaan 315
2597 AJ Den Haag
t 070-3141600

info@evitazorg.nl
www.evitazorg.nl

GASTOUDER KIDS CARE

Professionele kleinschalige kinderopvang van 0–4 jaar in 
 Statenkwartier. Op maandag t/m donderdag van 8.00–18.00 uur. 
Uurprijs € 6,25 + bureaukosten.

Informatie: www.gokidscare.nl of 06 - 46 61 40 01

www.catamaranschool.nl

Zeilkampen, surfkampen en weekendcursussen voor jongeren.

Privéles, cursussen en groepsuitjes voor volwassenen. Catamaran
zeilen op zee is een ervaring om nooit meer te vergeten! Locatie:

Wassenaarseslag Wassenaar & Zwarte pad Scheveningen



46 jaar in de 
drogisterij, elke 
dag feest
Hij is een dikke week ouder dan prinses Beatrix en staat zes dagen per jaar in de 

dro gisterijwinkel op de Frederik Hendriklaan: Cor van Mourik. Op zijn tachtigste verjaar

dag tekende hij weer voor vijf jaar bij. “Voor mij is werken elke dag feest.”

C
or van Mourik is samen met zijn zoon Kasper het 

vaste gezicht van drogisterij Van Mourik aan de 

Frederik Hendriklaan 270. In klassieke witte jassen, 

want dat wekt vertrouwen. En het werkt, want de 

winkel geniet in het hele land bekendheid om hun enorme 

assortiment van ouderwetse en moderne producten, van 

kachelzwart en mottenpapier tot zwabbers. “Mensen die een 

dagje Gemeentemuseum doen, komen daarna even langs bij 

onze winkel”, weet Van Mourik. “Echt gezellig.”

Verjaardag
Iedere ochtend staat Van Mourik om half zes op in zijn huis 

in de wijk Kraaijestein, reist met twee trams naar het Staten

kwartier en begint om zeven uur met klusjes in de winkel. Da

gelijks ruimt hij eerst alles grondig op, want hij houdt ervan dat 

alles op de juiste plek staat. In alle vroegte sjouwt hij de plastic 

emmers en volgeladen manden met borstels en servetten naar 

buiten. “Vanaf dat moment weet iedereen dat we open zijn. 

En als er dan al een klant komt, dan help ik die natuurlijk.”
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Cor van Mourik 80 jaar

Kasper (l) en Cor van Mourik
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Tegen zijn familie en bekenden die hem kwamen feliciteren op 

zijn tachtigste verjaardag verwees hij naar een krantenbericht 

over flexwerkers, die een nieuw vijfjarencontract aangeboden 

kregen. Zijn zoon is inmiddels eigenaar van de winkel, Van 

Mourik is bij hem in dienst. “Ik heb ook weer een contract gekre

gen voor vijf jaar”, grapte hij. Ondertussen meent hij het ook vol

komen serieus: “Ik ben grootgebracht met de richtlijn: afspraak 

is afspraak. Dus als ik zeg dat ik vijf jaar blijf, dan doe ik het.”

IJsbloemen
Cor van Mourik staat inmiddels 46 jaar in de drogisterijwinkel 

aan de Frederik Hendriklaan. Werken, dat doet hij al veel langer. 

Op zijn elfde deed hij al de eerste klusjes voor de melkboer 

en de bakker. Hij had geen keuze, want hij groeide op in een 

Amsterdams gezin waar zeven kinderen gevoed moesten 

worden. “De ijsbloemen stonden bij ons thuis op de ramen, er 

was veel armoede. Niemand had iets, maar we waren blij met 

elkaar.” In de oorlog kreeg hij kinderverlamming. Hij wilde zo 

graag naar school dat hij diepgelukkig was toen hij uiteindelijk 

zelf naar school kon wandelen. En dat is ook zijn eenvoudige 

verklaring waarom hij op zijn tachtigste nog steeds een volle 

werkweek heeft. “Ik werk, omdat ik op mocht staan.” Nog 

steeds is wandelen zijn grote liefhebberij. Hij voltooide lopend 

de Friese Elfstedentocht, de marathon van New York en de 

honderdste Vierdaagse in Nijmegen. Niet iets bijzonders, vindt 

hij zelf. “Vroeger was het heel gewoon om altijd te lopen. Een 

tramkaartje kostte 75 cent, maar als je dat uitspaarde, konden 

we een ijsje halen voor die centen.”

Hongerwinter
Het had diverse malen niet veel gescheeld of Van Mourik 

was er helemaal niet meer geweest. Hij werd in 1938 twee 

maanden te vroeg geboren en met moeite in leven gehou

den in een hooikistje. Hij maakte de hongerwinter mee in 

Amsterdam en was zo mager dat hij zich bij de gaarkeuken 

tussen de tralies door kon wurmen. De Duitsers zagen het 

ook en stopten hem medelijdend een stukje brood toe. Toen 

hij later gewogen werd voor militaire dienst, woog hij nog 

steeds slechts 48 kilo. “Bij harde wind waaide ik zo om.”

Terwijl hij zelf een jong gezin had, kreeg hij kanker. De holte 

in zijn nek getuigt nog van de bestralingen in het vroegere 

Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. “Ze zeiden tegen me dat 

ik nog maar drie maanden had. Dat zullen we nog wel ’ns zien, 

dacht ik. Ik had een enorme wilskracht om in leven te blijven.”

Even invallen
Zijn winkelloopbaan begon bij een winkel in ‘comestibles’ 

(levensmiddelen) in Amsterdam. Daarna werkte hij bij een 

slijterij/drogisterij in het Noordhollandse dorp Grootebroek 

en drogisterijketen de Salamander in Rijswijk. Op de Frederik 

Hendriklaan was ook een filiaal van de Salamander, waarbij 

Van Mourik werd gevraagd om even in te vallen. ‘Even’ werd 

een periode van ruim elf jaar. “Toen de eigenaar ermee wilde 

stoppen had ik de keuze tussen ontslag of overname van de 

zaak. Met mijn vrouw en twee meisjes heb ik besloten om de 

winkel voort te zetten. We hebben ons nooit meer aangeslo

ten bij een keten. We wilden zelfstandig blijven, want daar 

mee konden we ook onszelf zijn.”

In die jaren verkochten ze alles in kleine eenheden: losse soda, 

wasbenzine, verf. “Erg arbeidsintensief”, herinnert Van Mourik 

zich. “De kleine beetjes zorgden nauwelijks voor omzet. Voor

heen had je hier veel klassieke winkels. Wij pasten er eigenlijk 

niet zo tussen. Maar nu heb je hier allemaal verschillende 

winkels en trekken we juist veel belangstelling.”

Diverse krantenknipsels in de winkel getuigen van alle aan

dacht. SBS6 maakte een uitzending, De Telegraaf kwam langs 

en oudburgemeester Van Aartsen troonde delegatieleden 

van een grote conferentie mee naar de drogisterij.

Blauwsel
Zijn vrouw stopte ermee toen ze 65 werd, zijn zoon Kasper 

nam de zaak over. “Ik blijf wel even werken”, zei Van Mourik 

weer. En dat doet hij nog steeds. “Ik vind het zo vreselijk 

leuk, dat ik er geen erg in heb dat ik aan het werk ben.” In het 

hele land geniet de winkel bekendheid om de vaatdoekjes, 

schilmesjes en natriumbicarbonaat (zuiveringszout), dat 

als duizenddingenstofje gebruikt wordt voor kwaaltjes en 

huiselijke ongemakken. Diverse producten importeren ze 

zelf en zijn bijna nergens anders te koop. De doosjes blauwsel 

Reckitt Blue komen via een Belgische importeur uit Suriname. 

“Vroeger werd daarmee de was gebleekt, maar nu gebruiken 

sommige mensen het om hun witte kippen op kleur te 

houden.” Mensen vragen hem om allerlei adviezen, bijvoor

beeld hoe ze een vlek uit een bepaald stuk textiel krijgen. 

Of studenten komen een stofdoek kopen. “Je moeder komt 

zeker langs, zeg ik dan. Dan moeten ze lachen en dat maakt 

het werk zo leuk.”

Servetten
Een eerlijk advies, dat draagt hij hoog in het vaandel. Als een 

klant om bruistabletten vraagt maar ook bloedverdunners 

slikt, dan verwijst hij door naar de huisarts. “We verkopen 

“Vroeger had je op de Fred veel 
klassieke winkels en pasten wij 
er niet zo tussen. Maar nu zijn er 
veel verschillende winkels en trek
ken wij juist veel belangstelling.”
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het liever niet als we denken dat een kwaal door iets anders 

veroorzaakt wordt.”

Een topproduct zijn de kaarsen. Die zijn het hele jaar door ver

krijgbaar, wijst hij. Maar ook kleurrijke servetten zijn een grote 

hit. Het geheim: de aantrekkelijke prijs. “Als je servetten aan

biedt voor 1,99 euro, nemen mensen meteen vier of vijf pakken 

mee. Het is een dankbaar cadeautje voor mensen in een verzor

gingshuis. In september vragen mensen al om de kerstservetten, 

want dan stemmen ze daar ook hun kerstkaarten op af.”

Online winkel
Zijn zoon Kasper heeft inmiddels alle artikelen ingevoerd in 

de computer. Zo’n 6000 artikelen zijn in de winkel verkrijg

baar, 15.000 artikelen in de webshop. Toen het net als bijna 

alle Nederlandse winkelstraten stiller werd op de Fred, bleek 

de online verkoop een succesvolle aanvulling. Uit hele land 

komen nu bestellingen voor boenwas en natuurzemen. Ook 

gaan ook heel wat pakketjes naar België. Van computerbestel

lingen weet Van Mourik niets, want hij gebruikt geen enkel 

digitaal apparaat. “Mijn vrouw had wel een iPad. Maar toen 

ze drie jaar geleden overleden is, heb ik al haar apparaten de 

deur uit gedaan. Doe mij maar een kalender, dan zie ik meteen 

naar wie ik een verjaardagskaart ga sturen.”

Hij is in de drogisterij de hele dag in touw. Een stappenteller 

wees uit dat hij in de winkel 57 tot 60 kilometer per week af

legt. “Ik hoor mensen soms zeggen dat ze nog drie maanden 

‘moeten’ voordat ze met pensioen gaan. Daar kan ik me niets 

bij voorstellen. De eerste maanden ga je behangen, maar 

daarna weet je niet meer. Of je moet heel veel hobby’s hebben, 

dan is het misschien wel aardig.”

Koper poetsen
Zelf heeft hij hobby’s genoeg: koken, driedimensionale 

kaarten maken en antiek verzamelen. “Dat betekent ook 

veel koper en zilverwerk poetsen”, lacht hij. Hij vindt het ook 

heerlijk om met zijn kleindochters te winkelen. Toch wil hij de 

drogisterij niet missen. “Werken maakt gelukkig, iedere dag. 

Als mijn zoon op vakantie gaat, vind ik het geen probleem 

om elf dagen achter elkaar te werken. Ik heb zoveel meege

maakt, dat ik elke dag me dankbaar voel dat ik er nog ben. Dat 

houdt me gezond.” Eigenlijk is het elke dag fijn, vindt hij. “Als 

ik ga voelen dat het te veel wordt, hoop ik wel dat ik het wat 

rustiger aan kan doen. Maar waar je voor kiest, dat moet je 

volbrengen. Mensen vragen me soms of ik nog lang blijf. Ja

zeker, want ik ben nog in opleiding, zeg ik dan. Ik noem mijzelf 

soms de gastarbeider.”

Cor (l) en Kasper van Mourik
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AFTER’S COOL Scheveningen      
Pansierstraat 17-19, 2584 EG Den Haag

Miranda Delis MA, T 070-3319770
E scheveningen@afterscool.nl

Specialist in Alfa Romeo

Onderhoud Fiat en Alfa Romeo

APK keuringen (alle merken) RDW-erkend

Schadeherstel (alle merken)

Verkoop nieuwe en gebruikte Alfa Romeo’s 

Sonoystraat 80 - 90, 2581 VP Den Haag. 
Telefoon 070 - 354 18 42

 
 
www.italiaautocorse.nl

Dé NVM

aankoopmakelaar

Haaglanden2017 van regio

Van Boetzelaerlaan 1   | 2581 AA Den Haag   | T 070 - 355 84 00   | info@korffdegidts.nl   | www.korffdegidts.nl

Klantwaardering Funda
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Nieuwe penningmeester Wijkoverleg
Zes jaar lang, de maximale termijn, was Jorien Jansen (54) penningmeester in het bestuur van het 

Wijkoverleg Statenkwartier. Zij bewaakte de uitgaven en inkomsten van het Wijkoverleg en zag 

er op toe dat deze op de juiste manier verantwoord werden. Jorien heeft altijd, zoals ze het zelf 

noemde, “een rol achter de schermen” geambieerd. Waar het haar om te doen was, was om haar 

betrokkenheid bij de wijk te vergroten en er meer kennis van te krijgen.

D
at is naar haar mening ruimschoots uitgekomen. 

Als penningmeester heeft Jorien zich met zorg en 

toewijding goed van haar taak gekweten. Een deug

delijk kasbeheer van het Wijkoverleg had zij hoog in 

het vaandel. “Subsidies en andere giften zijn smeerolie om ini

tiatieven tot stand te brengen. Daar moet integer mee worden 

omgegaan.” Met veel trots kijkt Jorien met name terug op de 

festiviteiten in het kader van ‘100 jaar Statenkwartier’. De initi

atieven en activiteiten die toen door al die vrijwilligers uit de 

wijk voor de bewoners van het Statenkwartier zijn geïnitieerd 

en gerealiseerd, vindt ze kenmerkend voor het bestuur waar 

zij onderdeel van uit mocht maken. Samen met verschillende 

commissies werden er heel veel bewoners gemobiliseerd. Het 

bestuur kreeg daarvoor veel positieve reacties van wijkbewo

ners, maar het bestuur heeft er zelf ook van genoten.

In haar werkzame leven is Jorien manager HRM, Human 

Resource Management, de tegenwoordig veelgebruikte term 

die staat voor personeelsbeleid of personeelszaken. Aandacht 

voor mensen en het leuk en goed hebben met elkaar, heeft 

zij in het bestuur altijd belangrijk gevonden. Gelukkig zijn we 

haar niet kwijt. De komende tijd gaat ze zich inzetten voor de 

Statenkoerier.

Margot Houtaar (50) neemt het stokje van Jorien over. Door 

kennissen werd Margot erop geattendeerd dat de functie 

van penningmeester in het bestuur van het Wijkoverleg vrij 

kwam. “Ik heb eerst met Jorien gesproken over de tijdsbelas

ting. Ik heb een drukke baan en een gezin. En ook wil ik graag 

mijn hobbies koken en varen in de sloep kunnen blijven doen. 

Maar gelukkig valt het tijdsbeslag mee. Daarna heb met twee 

andere bestuursleden gesproken over het Wijkbestuur in het 

algemeen. Ik was even bang dat ik mij alleen met het geld 

ging bezighouden. Al snel werd duidelijk dat dat niet het geval 

is. In het Wijkbestuur praten, discussiëren en beslissen alle 

bestuursleden over alle aangelegenheden mee.”

Margot vind het “superleuk” om in het Statenkwartier te 

wonen. Zij woont hier sinds 2009, met haar man Oscar Meel

huysen en hun drie kinderen Duncan (17), Brent (14) en Chloë 

(7). “Dichtbij de stad maar ook bij het strand, fijne huizen, 

een gezellige winkelstraat en leuke mensen. Deze wijk heeft 

zoveel te bieden.” Dat is voor haar ook een van de redenen om 

dit werk te gaan doen. “Als een wijk je zoveel geeft, mag je er 

ook wel iets voor terug doen. Daarnaast ontmoet je zo veel 

leuke wijkbewoners.”

De herinrichtingsplannen voor de Frederik Hendriklaan, de 

Aert van der Goesstraat en Willem de Zwijgerlaan juicht 

Margot toe. “Een mooie opknapbeurt is erg goed voor onze 

wijk.” Wel vindt ze dat er nog maar eens nauwgezet naar de 

bezorgmomenten van de winkelbevoorrading moet worden 

gekeken, want die lijken nogal krap in de nieuwe situatie.

In het dagelijks leven is Margot directeur van Provite B.V., een 

bedrijf dat zich bezig houdt met B2B leadgeneratie. B2B is 

een internationale aanduiding voor BusinesstoBusiness: 

bedrijven aan bedrijven. Meestal betreft het hier bedrijven die 

specifiek zaken doen met andere bedrijven. Misschien dat deze 

commerciële achtergrond wel de reden is waarom Margot in 

de komende jaren wil bekijken hoe we als Statenkwartier meer 

middelen kunnen generen voor wijkactiviteiten.
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Margot Houtaar volgt Jorien Jansen op

Margot Houtaar (l) en Jorien Jansen
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Alexandria onderscheidt zich door het leveren van herkenbaar en hoogwaardig vakwerk, dat gepaard gaat met een 

uitstekende service op basis van jarenlange praktijkervaring. Wat Alexandria bijzonder maakt, is de passie voor het vak. 

w w w . a l e x a n d r i a b v . n l

personen- en familierecht 
nalatenschappen
onroerend goed
ondernemingsrecht

STATENL AAN 1
2582 GA  DEN HAAG

T 070 306 04 57
INFO@NOTARIAATDEGIER.NL

VOOR MEER INFORMATIE:
WWW.NOTARIAATDEGIER.NL

 
Kinderdagverblijf Villa Valentijn Den Haag (1e kinderdagverblijf in het Statenkwartier) vanaf 1997 uw vertrouwde adres voor kinderopvang kunt 
u vinden aan de Frankenslag 145 in Den Haag. Ons landelijk registratienummer is 154505420. 
 
Uitgebreide informatie kunt u vinden op onze website, t.w. www.villavalentijn.nl en emailadres info@villavalentijn.nl (zie ook Query code).  
 
Telefonisch zijn wij te bereiken op 0854-890090.  
 
Opvangvormen zijn o.a.: 40-, 48-, 52 weken p/j en flexibel. 
 
Kinderdagverblijf Villa Valentijn Den Haag staat voor knusheid, gezelligheid en geborgenheid. Wij werken 
horizontaal. We hebben vier groepen in de volgende leeftijd: 3 mnd. - 1 jaar (Roze groep), 1 - 2 jaar (Gele groep), 
2 - 3 jaar (Turquoise groep), 3 - 4 jaar (Rode groep). Waardoor we de kinderen op maat tijdens de verschillende 
ontwikkelingsstadia kunnen begeleiden en de overgang naar de basisschool optimaal is.  

Bij Villa Valentijn Den Haag staat de ontwikkeling van het kind centraal.   

 



Operatie Steenbreek, 7 april a.s.
Doe mee! Lever tuintegels in, en krijg planten als cadeau!

Wij zijn eraan gewend geraakt om onze leefomgeving totaal 

naar ons gemak in te richten. Niet iedereen is zich er echter van 

bewust dat hierdoor nogal wat negatieve gevolgen ontstaan. 

Te veel bestrating in onze tuinen zorgt voor problemen tijdens 

hoosbuien en aanhoudende droogte, vermindering van bio

diversiteit en zorgt voor opwarming van de stad. Minder groen 

in de tuin betekent ook minder vogels, insecten en andere 

dieren. Tijdens hoosbuien – waar we steeds vaker mee te maken 

hebben – moet het regenwater snel worden afgevoerd om over

last te overkomen. Dit betekent een enorme druk op het riool.

Doel van ‘Operatie Steenbreek’ wil dit bewustzijn bevorderen 

en iedereen enthousiasmeren om de eigen tuin te vergroenen. 

Burgers die hun tuin vergroenen dragen belangrijk bij aan de 

leefbaarheid van hun buurt.

‘Operatie Steenbreek’ gaat op 7 april a.s. van start. Wijkbewo

ners kunnen een tegel inleveren en krijgen hiervoor een plant 

terug. Doel is om aldus de verstening van de wijk tegen te 

gaan en bijvoorbeeld de aanleg van geveltuintjes te stimule

ren. De actie vindt plaats in het hele Statenkwartier. Dat wil 

zeggen: iedereen in het Statenkwartier kan meedoen.

Doe mee! Lever tuintegels in, 
en krijg planten als cadeau!
 

De locatie waar de tegels ingeleverd kunnen worden is: 

Het Maris College Statenkwartier 

Antonie Duyckstraat 126.

Het Maris college heeft namelijk een actieve rol in de operatie 

Steenbreek. Er staan op zaterdag 7 april op het Maris College 

ook kraampjes en er zijn leerlingen die meehelpen. Lever uw 

tuintegels in en krijg er planten voor terug als cadeau! Voor 

elke tegel krijgt u een plant!

Niet alleen particulieren kunnen tegels inruilen, maar wij nodi

gen ook graag bedrijven, kantoren, organisaties, scholen, etc. uit 

om hieraan mee te doen. Wellicht dat schoolpleinen, bedrijven

terreinen, etc. op deze wijze vergroend kunnen worden.

Wilt u meer weten? Kijk dan op de website: 

duurzaamdenhaag.nl/projecten/operatiesteenbreek

Het Wijkoverleg omarmt deze groene initiatieven. Graag 

helpen wij daarom ook mee aan de grote actie die op zater

dag 7 april a.s. start: ‘Operatie Steenbreek’, een initatief van 

Duurzaam Den Haag. De negatieve gevolgen van verstening 

worden hierbij onder de aandacht gebracht.

U kunt ook met Micha de Jong, bestuurslid voor Groen en 

Duurzaamheid van het Wijkoverleg, contact opnemen.

Micha is aanspreekpunt voor de operatie Steenbreek en 

verder voor alle groene initiatieven in het Statenkwartier. 

Zaterdag 7 april is Micha ook aanwezig in het Maris College.

Micha de Jong: Van Boetzelaerlaan 221 

06  18 52 68 97  of  micha_dejong@hotmail.com
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• acupunctuur • counselling • coaching • 

• dry needling • fysiotherapie • voeding • 

• medical taping • (psycho)therapie • EMDR •

> burn-out?
> blessures?
> chronische spier klachten?
> fibromyalgie?
> migraine?
> misbruik (geestelijk, fysiek, 

leeftijds gerelateerd)?
> onverwerkte ervaringen 

(trauma)?
> spierknopen?

Westduinweg 76 - 2583 EK Den Haag
e: info@DeWestDuin.nl • www.DeWestDuin.nl

t: (070) 33 88 722 

Need help for psychological or physical problems: 
we speak English, wir sprechen Deutsch

De luxe van kwaliteit 
krijgt u bij ons gratis

www.engering.nl

StuDIO eYAl & MyRthe
Boekontwerpen & typografie & logo’s & illustratie & ...

www.eymy.nl



winkel (Dirk Nielandt).
Ben je weleens verliefd geweest?
Ja. Op Koert-Jan. Hij is 
nog steeds heel aardig. 
Hij zat in mijn groep. In 
groep 2. Maar toen bleef 
hij zitten. Maar elke keer 
als we buiten spelen gaan 
we in de zandtuin spelen. 
Want hij weet heel veel 
van de natuur.
Dan weet hij vast veel over de lente! 
Weet jij ook iets over de lente?
Ja, dan heb je veel bloe-
men. Paarse bloemen en ook 
zonnebloemen. 
Vind je de lente leuk?
Ja, het is wel leuk maar 
ik hou vooral van de zo-
mer!

Waar ben je zelf heel goed in?
In tekenen! Dat doe ik 
heel vaak. En de teke-
ningen geef ik aan 
mamma of die hangen 
in mijn kamer. 
 

Wat speel je vaak op je kamer?
Ik heb een houten winkel-
tje van opa en oma gekre-
gen. Nou, eigenlijk had 
Emilie die gekregen van 
opa en oma, maar nu staat 
hij in mijn kamer. Daar 
speel ik winkeltje in. Of 
restaurantje. Ik heb ook 
een menu gemaakt, dan kun 
je bestellen.

Wat vind je zelf het allerlekkerste 
eten?
Ik hou heel veel van tor-
tilla’s. Die kopen pappa 
en mamma bij de winkel.
Je hebt ook veel boeken in je kamer, 
hou je van boeken?
Ja! Mijn lievelingsboe-
ken zijn Keet met bubbels 
(Femke Dekker) en De zoek-

Wist je dat?
Het woord lente komt van het 
woord “lang” want in de lente wor-
den de dagen weer veel langer 
(en dat vinden wij heerlijk!).
Nog iets fijns over de lente en zeker 
voor onze wijk: In het voorjaar is 
het veel zonniger in de steden aan 
de kust (dus ook in Den Haag en 
natuuuuuurlijk ook in ons mooie 
Statenkwartier). 
Er is zelfs wel 60 uur meer zon hier 
dan in de rest van het land. Dat 
komt omdat het koude water van 
de zee zorgt dat er minder wolken 
boven onze wijk zijn en daardoor 
hebben wij meer zon! Hoe leuk is 
dat?

Een boek vol lente…
De schaapjes Thomas en Romeo 
maken in de lente een heel bijzonder 
lente-rit�eel mee. Dit komt omdat Tho-
mas een beetje jaloers is op Romeo. Hij 
vindt hem zo g�oot en stoer. Maar als 
Romeo als eerste het schuur�je in mag 

voor het lente-rit�eel moet Thomas 
wel heel, heel hard lachen… Hoe zou dat toch 
komen?

Ik ben Mark ik hou natuurlijk van de 
lente. Het is dan heerlijk groen overal 
en je kunt soms zelfs een dagje zonder 
jas naar buiten. Dat vind ik superleuk! 
En dan is er natuurlijk nog Pasen in 
de lente, wat betekent dat ik veel, heel 
veel paaseitjes kan eten. Dat is het al-
lerleukst!

Wie ben je?
Ik ben Carlijn!
Waar zit je op school?
Ik zit op de Duinoord-
school in groep 3 bij juf 
Adri en Annemiek.
Wie woont hier?
Mijn mamma Mirjam, mijn 
pappa Robert Jan. En mijn 
grote zus Emilie. Die zit 
al in groep 7.
Heb je nog meer fami-
lie?
Ja, ik heb ook nog 
twee hele grote 
broers. Max is al 
27 jaar en Stijn 
is al 22 jaar. Ze 
zijn wel gek hoor.
Wie zijn je vriendinnen?
Anne-Fleur en Isa-
bella en Jasmijn.
Spelen jullie vaak sa-
men?
Ja, we spelen 
vadertje en moe-
dertje. Maar er 
is geen vader. 
Want niemand wil 
de vader zijn. Er 
is eigenlijk al-
leen een moedertje 
en een kind. Soms 
speelt Jasmijn dan 
toch de vader. 
Anne-Fleur wil het liefst 
baby zijn. En ik de grote 
zus en Isabella speelt het 
allerliefst moeder.
Wat vind je het leukst op school?
De werkjes, die ik moet 
maken. Dat is schrijven en 
rekenen. En ik vindt gym 
ook leuk. 
Ben je blij met je kamer?
Ja, heel blij.

Leuk dat je er bent! 
20 maart is het de officiële eerste dag 
van de lente! Wauw, dat is natuurlijk 
heerlijk! We zijn dol op de lente. En daar-
om is deze Kinderpagina dit keer in de 
lentesfeer.

Ik ben Marie-Louise en ik ben 
dol op de lente, want ik hou 
van lekker warm weer! Maar 
wat minder van hooikoorts, 

dat ik ook in de lente vaak 
krijg… Dan moet ik veel niezen en krijg 

ik rode oogjes. Ik lijk dan wel een konijn! (Ken 

je die met rode oogjes?) Wat toch ook wel weer 

goed bij de lente past.

Wil je ook een keer�je 
met je foto en een inter�iew in de Staten-

koerier? st�ur ons dan een berichtje : 
markenmarielouise@g�ail.com
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de kinder pagina

Vind je het leuk om ons te ontmoeten? 
28 maart zijn we te vinden in het voorleesthea-
ter van Villa Paagman om 14.00 uur voor de 
presentatie van ‘Giraf gaat logeren’.
We vertellen daar over onze 
boeken, we tekenen en zingen 
wat liedjes. 
Kom je ons gedag zeggen? 
Dat vinden we heel leuk!

Meer weten over de schilderijen, (kinder-)boeken van Marie-Louise & Mark Sekrève? 

bulkjes.nl en 
girafenvriendjes.nl

maken in de lente een heel bijzonder 

lerleukst!



winkel (Dirk Nielandt).
Ben je weleens verliefd geweest?
Ja. Op Koert-Jan. Hij is 
nog steeds heel aardig. 
Hij zat in mijn groep. In 
groep 2. Maar toen bleef 
hij zitten. Maar elke keer 
als we buiten spelen gaan 
we in de zandtuin spelen. 
Want hij weet heel veel 
van de natuur.
Dan weet hij vast veel over de lente! 
Weet jij ook iets over de lente?
Ja, dan heb je veel bloe-
men. Paarse bloemen en ook 
zonnebloemen. 
Vind je de lente leuk?
Ja, het is wel leuk maar 
ik hou vooral van de zo-
mer!

Waar ben je zelf heel goed in?
In tekenen! Dat doe ik 
heel vaak. En de teke-
ningen geef ik aan 
mamma of die hangen 
in mijn kamer. 
 

Wat speel je vaak op je kamer?
Ik heb een houten winkel-
tje van opa en oma gekre-
gen. Nou, eigenlijk had 
Emilie die gekregen van 
opa en oma, maar nu staat 
hij in mijn kamer. Daar 
speel ik winkeltje in. Of 
restaurantje. Ik heb ook 
een menu gemaakt, dan kun 
je bestellen.

Wat vind je zelf het allerlekkerste 
eten?
Ik hou heel veel van tor-
tilla’s. Die kopen pappa 
en mamma bij de winkel.
Je hebt ook veel boeken in je kamer, 
hou je van boeken?
Ja! Mijn lievelingsboe-
ken zijn Keet met bubbels 
(Femke Dekker) en De zoek-

Wist je dat?
Het woord lente komt van het 
woord “lang” want in de lente wor-
den de dagen weer veel langer 
(en dat vinden wij heerlijk!).
Nog iets fijns over de lente en zeker 
voor onze wijk: In het voorjaar is 
het veel zonniger in de steden aan 
de kust (dus ook in Den Haag en 
natuuuuuurlijk ook in ons mooie 
Statenkwartier). 
Er is zelfs wel 60 uur meer zon hier 
dan in de rest van het land. Dat 
komt omdat het koude water van 
de zee zorgt dat er minder wolken 
boven onze wijk zijn en daardoor 
hebben wij meer zon! Hoe leuk is 
dat?

Een boek vol lente…
De schaapjes Thomas en Romeo 
maken in de lente een heel bijzonder 
lente-rit�eel mee. Dit komt omdat Tho-
mas een beetje jaloers is op Romeo. Hij 
vindt hem zo g�oot en stoer. Maar als 
Romeo als eerste het schuur�je in mag 

voor het lente-rit�eel moet Thomas 
wel heel, heel hard lachen… Hoe zou dat toch 
komen?

Ik ben Mark ik hou natuurlijk van de 
lente. Het is dan heerlijk groen overal 
en je kunt soms zelfs een dagje zonder 
jas naar buiten. Dat vind ik superleuk! 
En dan is er natuurlijk nog Pasen in 
de lente, wat betekent dat ik veel, heel 
veel paaseitjes kan eten. Dat is het al-
lerleukst!

Wie ben je?
Ik ben Carlijn!
Waar zit je op school?
Ik zit op de Duinoord-
school in groep 3 bij juf 
Adri en Annemiek.
Wie woont hier?
Mijn mamma Mirjam, mijn 
pappa Robert Jan. En mijn 
grote zus Emilie. Die zit 
al in groep 7.
Heb je nog meer fami-
lie?
Ja, ik heb ook nog 
twee hele grote 
broers. Max is al 
27 jaar en Stijn 
is al 22 jaar. Ze 
zijn wel gek hoor.
Wie zijn je vriendinnen?
Anne-Fleur en Isa-
bella en Jasmijn.
Spelen jullie vaak sa-
men?
Ja, we spelen 
vadertje en moe-
dertje. Maar er 
is geen vader. 
Want niemand wil 
de vader zijn. Er 
is eigenlijk al-
leen een moedertje 
en een kind. Soms 
speelt Jasmijn dan 
toch de vader. 
Anne-Fleur wil het liefst 
baby zijn. En ik de grote 
zus en Isabella speelt het 
allerliefst moeder.
Wat vind je het leukst op school?
De werkjes, die ik moet 
maken. Dat is schrijven en 
rekenen. En ik vindt gym 
ook leuk. 
Ben je blij met je kamer?
Ja, heel blij.

Leuk dat je er bent! 
20 maart is het de officiële eerste dag 
van de lente! Wauw, dat is natuurlijk 
heerlijk! We zijn dol op de lente. En daar-
om is deze Kinderpagina dit keer in de 
lentesfeer.

Ik ben Marie-Louise en ik ben 
dol op de lente, want ik hou 
van lekker warm weer! Maar 
wat minder van hooikoorts, 

dat ik ook in de lente vaak 
krijg… Dan moet ik veel niezen en krijg 

ik rode oogjes. Ik lijk dan wel een konijn! (Ken 

je die met rode oogjes?) Wat toch ook wel weer 

goed bij de lente past.

Wil je ook een keer�je 
met je foto en een inter�iew in de Staten-

koerier? st�ur ons dan een berichtje : 
markenmarielouise@g�ail.com
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Vind je het leuk om ons te ontmoeten? 
28 maart zijn we te vinden in het voorleesthea-
ter van Villa Paagman om 14.00 uur voor de 
presentatie van ‘Giraf gaat logeren’.
We vertellen daar over onze 
boeken, we tekenen en zingen 
wat liedjes. 
Kom je ons gedag zeggen? 
Dat vinden we heel leuk!

Meer weten over de schilderijen, (kinder-)boeken van Marie-Louise & Mark Sekrève? 
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Passie voor 
oude klokken
‘mr. J.C.E. de Graaf’ staat op het naambordje voor het raam. Daaronder stond jarenlang 

‘belastingadviseur’, maar ik zie dat nu afgeplakt staan. Vanwege mijn werkzaamheden 

als penningmeester in het bestuur van het Wijkoverleg kwam ik een paar keer per jaar 

bij Theun, vrouw van, voor het jaarwerk. Op mijn vraag waarom na al die jaren afgeplakt: 

“omdat mensen aanbelden voor belastingadvies, maar dat doet hij al jaren niet meer.” 

Nee, sinds Jos de zaak verkocht heeft hij een andere tijdrovende bezigheid: oude klokken.
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B
ij binnenkomst staat Jos boven aan de trap en roept 

me naar boven. Stropdas om, een Werkmanschort 

voor; zo heb ik hem nog niet eerder gezien. We lopen 

naar de tweede verdieping, naar een kamer met 

alleen maar klokken (hangend aan de muur of staand in een 

kast) en (verlichte) opstellingen van uurwerken. Jos biedt me 

een luie stoel aan en zegt: “ga er maar eens goed voor zitten.” 

Veel getik om me heen, hoewel ze niet allemaal in werking 

zijn. En dat is maar goed ook, zeker als de volle uren naderen. 

Jos stelt me gerust, dat ze bewust niet allemaal op tijd lopen. 

“Ik vind dat wel leuk, maar Theun en de buren vinden dat niet 

fijn. Vooral als je dat ’s nachts aan hebt; wauw, daar word je 

wakker van. En om eerlijk te zijn, dat is geen doen, want er zit

ten een paar flinke herrieschoppers tussen. Een tikje sociaal 

moet je toch blijven.” Alle klokken worden wisselend aangezet, 

al is het maar voor een paar dagen per half jaar, want anders 

lopen ze vast. Als ik vraag naar zijn favoriet, zegt hij: “hé dat is 

nou leuk, want eigenlijk vind ik ze allemaal even leuk. Hij pakt 

een klokje uit de kast, waarschijnlijk afkomstig uit het Zwarte 

Woud. “Kijk dit is een gekke. Een klokje met veel thuisvlijt 

gemaakt en met een heel redelijk uurwerk van Junghans.” Hij 

zet het ding in werking. Ik zie een houten mannetje dat trekt 

aan een koord, waardoor een klein klepeltje op de klok slaat. 

Jos straalt. “Grappig toch?! Hoe verzinnen ze het hè?!”

Het is mooi om Jos te horen vertellen over zijn klokken, dus 

lopen we de wand langs. Hij heeft verschillende Jugend

stilklokken hangen. Hij wijst naar een glazen klok. “Dat is 

een jaarklok. Die windt je op en dan loopt hij een jaar lang. 

Die kan niet slaan.” Ik denk, dat is niet zo erg, dat er ook 

een ‘stille’ tussen staat. Bij een eenvoudig uitziende houten 

klok, zegt Jos: “Deze is een leukertje; een Engelse bimbam. 

Die heeft wel wat hoor. Dit is een klok van vier, vijfduizend 

euro.” Hij laat de klok slaan. “Wat een geluid hè?! Er zit een 

enorme gong in, ondanks het feit dat hij maar heel klein is.” 

Hij vraagt ook mijn aandacht voor een paar wekkers. Een 

Hongaarse wekker, en een Russische wekker. Over de laatste 

roept hij “draconisch ding, foeilelijk, echt een Poetinwekker. 

Haha!” Ik zie ook een leeg houten omhulsel. Hij vertelt dat 

hij daar nog een uurwerk bij moet zoeken. En vervolgt: “Dit 

is een pronkstuk. De eerste elektrische klok van meneer 

Bulle. De kenners weten dat die wereldberoemd is. Dat ziet 

er heel simpel uit hè, maar dat is niet simpel hoor. Deze 

heeft een speciaal slingerveertje waar het uurwerk in hangt.” 

Tijdens ons gesprek slaat regelmatig een klok het kwart, 

halve of hele uur.

Hoe komt een fiscaal jurist nou aan zo’n hobby? Hij kan het 

ook niet echt verklaren. Zonder er goed over na te denken, 

koos hij een alpharichting op de middelbare school; ook tot 

grote verbazing van zijn wiskundeleraar. Jos vervolgt dat 

tandwielen altijd al een hobby van hem zijn geweest. Met vier 

studiegenoten sleutelden ze aan hun 2 CV’s. Ze hadden er 

allemaal een. In een garage in Loosduinen – daar konden ze 

gratis terecht – kwamen ze wekelijks bijeen. Hij was van de 

versnellingsbakken. Toen hij in 2010 zijn bedrijf verkocht, 

greep hij terug naar die oude belangstelling voor tandwielen. 

Door een schenking van een oude klant van hem – zij liet zo’n 

50 klokken aan hem na – kreeg het een vlucht en raakte hij er 

door gegrepen. “Als een klok niet meer loopt, is het vaak een 

kwestie van schoonmaken. Stof is de grootste boosdoener. En 

dat ontstaat vanzelf als mensen in een huis wonen.” In 90% 

van de gevallen kan hij het euvel oplossen, maar als het wat 

ingewikkelder wordt (een lager of een tandwiel kapot), dan 

schakelt hij ‘vriendjes’ of experts in, om hem te helpen. Ik 

vraag of er een ‘community’ is voor klokkenliefhebbers, een 

groep van mensen die kennis en kunde met elkaar delen. 

Volgens Jos is het een wat los aan elkaar hangende groep. Wel 

is er een driemaandelijkse beurs in Houten, (‘de Rikketik’), 

waar hij heen gaat. Daar ontmoet hij niet alleen soortgenoten, 

maar koopt hij ook rommeltjes en ditjes en datjes die hij 

nodig heeft voor de reparatie van zijn klokken. Jos schrijft 

geen rekeningen uit, behalve dan als er een expert of dure 

materialen aan te pas komen. Een mooie fles jenever, dat 

vindt hij een goede ruil.

Zintuigen, met name ogen en oren, zijn heel belangrijk. 

Hij heeft verschillende loepen om goed in het uurwerk te 

kunnen kijken. Een bril beschermt ook zijn ogen. Als een 

opgewonden veer los raakt, spat het hele uurwerk met 

stalen delen, uiteen. “Daar staat een kracht op, dat wil je niet 

weten.” En met zijn oren luistert hij ‘of de klok recht tikt’. 

“Als je een dergelijk gehoor niet ontwikkelt, moet je geen 

klokkenmaker worden”, aldus Jos. Soms moet een klok 

scheef hangen, om recht te tikken. Ik kijk wat verwonder

lijk. “Je moet weten”, zegt hij, “dat er mensen zijn die daar 

absoluut niet tegen kunnen! Marlous, je kent haar vast wel; 

de vrouw van de voormalige voorzitter van het Wijkoverleg. 

Die vind dat een klok recht moet hangen. Daar ben je dan 

wel een eind mee bezig hoor!”

“Soms moet een klok scheef 
hangen, om recht te tikken.”

Wil je de klokken van Jos horen? Dat kan, 
met je smartphone of tablet. Richt de 
camera op de QR-code en scan de code 
door op de camera-knop te drukken. Houd 
je smart phone goed stil, en druk pas als de 
code scherp zichtbaar is. Nu verschijnt de 
link waar de code naar verwijst in je scherm. 
Klik op je link om er direct naar toe te gaan.
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Op de vraag of hij nog ambities heeft, antwoordt hij dat hij op 

het punt staat om de verzameling van een kennis over te 

nemen. En dan zou hij genoeg klokken hebben om een 

klokkenmuseum te beginnen. Met zoveel museum liefhebbers 

om de hoek die richting de Fred lopen voor een hapje en een 

drankje, lijkt het huis aan de Willem de Zwijgerlaan een 

perfecte locatie voor een dergelijk museum. “Ik zou voldoen

de klandizie hebben” glundert hij, “hoe mooi is het om 

mensen mijn klokken te laten zien!” Waarom dan toch geen 

werk van gemaakt? Er kleven allerlei praktische bezwaren aan, 

zoals altijd thuis moeten zijn. En hij vindt dat hij onvoldoende 

bijzondere objecten heeft. Maar er gloort licht, Jos weet dat er 

in Den Haag een klokkenmuseum wordt geopend. In het 

Venduehuis is een kleine afdeling klokken en hij hoorde dat er 

concrete plannen zijn om dat uit te breiden en er een 

museum van te maken. “Meneer Hamers, een beroemde 

klokkenmaker hier in Den Haag, die heeft 30 – 40 klokken daar 

hangen en die gaat met een grotere groep mensen, waar 

onder de directeur van het Venduehuis, een museum openen.” 

Hij zou wel belangstelling hebben om daar bij aan te sluiten. 

De bijzondere collectie van het Venduehuis, daar kan hij niet 

aan tippen. Hij kan wel een goede bijdrage leveren, met een 

paar bijzondere exemplaren uit zijn collectie, en enkele oude 

instrumenten van klokkenmakers.

Later, als ik weer naar beneden loop, laat hij me ook nog een 

paar hele oude exemplaren zien, zoals een klok uit 1813 en 

een uit 1779. En hij geeft me nog een tip: “Je moet de klok nooit 

tot het laatste tandje opwinden. Dat spaart de veer.” Wat een 

mooie man is dit. Een man die met passie vertelt over zijn klok

ken. Het doet me deugt te horen dat wijkbewoners hem weten 

te vinden. Ze komen met een oude klok, meestal van thuis, 

van vroeger. Als hij die dan weer aan de praat gekregen heeft, 

verzuchten ze: ‘Oh, wat mooi’, ‘het klinkt weer net als thuis. 

Soms zijn mensen tot tranen toe bewogen. “Dat komt binnen 

hoor, Jorien. Dan ben ik ook weer helemaal gelukkig!” Dus is de 

oproep van Jos: “Als mensen een probleem hebben met een 

klok, dan komen ze maar langs!” Om het meteen maar heel 

praktisch te maken, bij deze zijn emailadres: jos@beldegraaf.nl

“Je moet de klok nooit tot het 
laatste tandje opwinden.  
Dat spaart de veer.”

Ogen en oren zijn heel belangrijk. Jos heeft verschillende 

loepen, en een bril beschermt zijn ogen. Met zijn oren luistert 

hij ‘of de klok recht tikt’. “Als je een dergelijk gehoor niet 

ontwikkelt, moet je geen klokkenmaker worden.”
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Celeste
Acqua di Parma 
Annick Goutal

Caron
Caudalie 

Cire Trudon
Creed 

Diptyque
Escentric Molecules

   
  

Frederikstraat 963
www.celeste-parfums.nl

H A U T E  P A R F U M S

Floris
Geo F. Trumper    

  Lorenzo Villoresi
Molton Brown 

Ormonde Jayne
Parfums Houbigant

Penhaligon’s 
Serge Lutens

EXPERIENCE THE DIFFERENCE 
ENJOY THE RESULTS

Wassenaarseweg 31  
2596 CE Den Haag  

Telefoon +31 (0)70 3 249 249
Fax  +31 (0)70 3 244 002

E-mail  info@kimmel.nl
Internet  www.kimmel.nl

K O O P  E N  V E R K O O P    I    H U U R  E N  V E R H U U R    I    B E H E E R  E N  ( N W W I )  TA X AT I E S

littleYOU – kids concept store
Let your heart smile!  

We invite you to explore our wonderful world of  
Scandinavian kids design  

(and a range of life-style products, home, fashion,  
gifts and accessories for kids & moms).

Your kids will also enjoy our generous children´s  
play area – giving you the chance to relax too. 

Welcome to littleYOU!

Boreelstraat 8
2582 TZ Den Haag
www.littleyou.me

mon  9.00 - 14.00  
tue  9.00 - 17.00 
wed  9.00 - 12.00

thu/fri  9.00 - 17.00
sat  10.00 - 16.00

N E W

K I D S  I N T E R I O R  ·  K I D S  F A S H I O N  ·  T O Y S  ·  G I F T S
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Van zorg 
naar squash
Zesendertig jaar geleden kwam Jan Huizing (54) vanuit de omgeving van Hoogeveen naar 

het het Haagse Statenkwartier. Twee jaar later volgde zijn vrouw Irna (55). Op een kort uit

stapje naar de Vogelwijk na zijn ze nooit meer weggaan. Daarvoor vinden ze het Staten

kwartier met de gezellige Frederik Hendriklaan te leuk.
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Houtrust Squash. Foto: AVEQ fotografie

Interview met ondernemers Jan en Irna Huizing



31
Statenkoerier Maart 2018

I
n 1982 ging Jan werken bij zijn vader die in de Viviënstraat 

74 een pension had voor ouderen, Pension HuizingDokter. 

Dat pension kochten Jan en Irna Pension in 1988 Jan’s 

vader en diens partner en zij veranderden de naam in 

‘Bejaarden Pension Huizing. Hier gingen Jan en Irna werken én 

wonen. ‘’Alles gebeurde in een hele huiselijk sfeer”, vertelt Jan. 

“De vijf bejaarden woonden allemaal in een eigen kamer. 

Tegen de schuifseparatie werd vaak een klerenkast gezet 

zodat de kamers ook echt duidelijk gescheiden waren. Op 

iedere gang was een toilet en een douche, heel eenvoudig 

allemaal. De lijntjes naar de directe familieleden waren in die 

tijd erg kort, we waren echt één grote familie. Met Sinterklaas 

en op Eerste Kerstdag zetten we een mooi opgemaakte tafel 

klaar in onze eigen huiskamer en kookten we voor de 

bewoners”. “Zo hadden we het heel gezellig samen, op 

Tweede Kerstdag kwam dan de familie om hun vader of 

moeder op te halen, om onderling nog iets leuks te gaan 

doen”, vult Irna aan. Al snel verhuisde ‘Bejaarden Pension 

Huizing’ naar een groter pand, Willem de Zwijgerlaan 5658. 

Met de aankoop van de ‘Willem’ breidden ze verder uit, daar 

was plaats voor vijftien bejaarden.

In de jaren tachtig was de behoefte aan bejaardenpensions 

groot. In het Statenkwartier schatten Jan en Irna het aantal in 

die tijd alleen al op ruim twintig. Door de grote vraag was het 

voor ‘Bejaarden Pension Huizing’ mogelijk om verder door te 

groeien en in 1996 werd Johan van Oldenbarneveltlaan 97 er

bij gekocht. Ze veranderden hun naam in ‘Residence Huizing’. 

In 2000 kochten Jan en Irna hun laatste object erbij, drie 

panden aan de Prins Mauritslaan 69 t/m 75. Door professiona

lisering in de zorg veranderde er veel in de daarop volgende 

jaren, ook in de regelgeving. De eisen die gesteld werden 

door bouw en woningtoezicht en ook door de brandweer 

werden strenger. De kamers waar de bejaarden in woonden 

werden omgebouwd tot kleine appartementen. Ook aan het 

verplegend personeel werden hogere eisen gesteld met be

trekking tot kennis en opleiding. “Een hele logische en goede 

ontwikkeling”, aldus Jan. “Maar het bracht wel met zich mee 

dat onze rol ook veranderde. Waren we in het begin echt een 

soort huisvader en huismoeder, later werden we meer mana

gers die het personeel aanstuurden, de administratie deden 

en de gebouwen beheerden”. ‘Résidence Huizing’ bestond 

uiteindelijk uit drie locaties met totaal 45 wooneenheden 

voor 45 bejaarden.

In 2006 werden Jan en Irna benaderd door drie heren die 

geïnteresseerd waren in een overname. Daar zijn ze toen op 

ingegaan. “We hadden samen ruim 20 jaar hard en met heel 

veel plezier gewerkt maar het werd toch ook wel zwaar. We 

hadden al dat personeel in een bedrijf dat 24 uur per dag 

service verleende. Dat bracht altijd wel zorgen met zich mee, 

er was altijd wel wat”, aldus Jan. “Toen hebben we besloten 

om te verkopen zodat anderen met nieuwe energie en een 

frisse blik er mee verder konden”.

‘Résidence Huizing’ ging daarna verder onder de naam ‘De 

Résidence’. De eerste jaren liepen goed maar de nieuwe 

bedrijfsleiding bleek niet in staat om dit vol te houden. In mei 

2014 werd faillissement aangevraagd. “Ik was heel emotio

neel”, zegt Irna. “In meer dan 20 jaar hadden we iets moois 

opgebouwd en als je dan opeens al die lege kamers ziet. We 

hadden ook niet het idee dat het faillissement nodig was 

geweest”. Na de verkoop van ‘Résidence Huizing’ was er tijd 

om de sociale contacten weer op te bouwen. Dat was er nogal 

bij ingeschoten door het vele werk. Jan deed daarnaast in 

onroerend goed. “Ik kende een aannemer”, vertelt Jan. “Hij 

deed allerlei verbouwingen voor ons. Omdat ik eens iets heel 

anders wilde ben ik toen met hem gaan meelopen. Als hij 

ergens aan het verbouwen was, reed ik rond met bouw 

“Waren we in het begin echt een soort 
huisvader en huismoeder, later werden we 
meer managers”

“Ik was heel emotioneel toen ik al 
die lege kamers zag”

Viviën
straat 72–76, in

 1978. Foto: P.G
. Kem
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materialen en meer van dat soort dingen. Daarnaast deden 

Irna en ik de administratie en de zakelijke kant. Daar leer je 

heel veel van. Kijk, zelf kan ik echt geen huis bouwen maar ik 

weet ondertussen wel hoe het werkt in die wereld”.

“Dat hebben we tien jaar volgehouden en toen begon het te 

kriebelen, er moest weer iets anders gebeuren”, gaat Jan ver

der. “Ik squash al zo’n 30 jaar bij Houtrust Squash, de laatste 

jaren iedere week met mijn goede vriend Jeroen Leupen. Maar 

we vonden allebei dat het vuur bij Houtrust Squash er een 

beetje uit was. Na een van onze wekelijkse partijtjes, onder 

het genot van een pilsje aan de bar bij Erwin Voorthuizen, viel 

het besluit. Ik zei tegen Jeroen dat ik het zonde vond zoals het 

nu ging en dat ik niet wilde dat de zaak naar de Filistijnen zou 

gaan. De volgende dag heb ik de eigenaar gebeld en gevraagd 

of ik de zaak kon overnemen”. het gebouw van Houtrust 

Squash stamt uit 1995. Het heeft een industriële uitstraling 

en is ontworpen door Jan Pesman, de Nederlandse architect 

die ondermeer ook het Porsche Zentrum Stuttgart ontwierp. 

Sinds 1 april 2016 is Houtrust Squash eigendom van Jan en 

Irna. De maanden na de overname is er hard gewerkt, het 

interieur werd flink aangepakt en Jeroen Leupen ontwikkelde 

er een nieuwe, frissere huisstijl.

Op 25 oktober 2016 was de officiële opening van het 

opnieuw ingerichte pand. De handeling werd verricht door 

tienvoudig Nederlands kampioen squash LaurensJan 

Anjema, die in de squashsport nationaal en internationaal 

op hoog niveau presteerde en in begin 2016 afscheid nam 

van het internationale squashcircuit. Jan en Irna hebben, 

als trotste ‘Hagenaars’, ter ere van zijn verdiensten een 

squashbaan naar LaurensJan Anjema vernoemd om zijn 

naam in ere te houden.

In Houtrust Squash is veel veranderd, het geheel is 

veel completer geworden. Kon je er eerst alleen maar 

squashen in Houtrust Squash, met een aerobicsruimte en 

een wellness gedeelte, inmiddels is er ondermeer Soccer 

Squash, een fitnessruimte, bijgekomen. Er is een personal 

trainer, een schoonheidssalon en je kunt er zelfs een Hot 

Stone massage krijgen. Daarnaast kun je er karate, pilates, 

De heropening werd verricht door tien
voudig Nederlands squashkampioen 
Laurens Jan Anjema

De heropening van Houtrust Squash werd verricht door tien- 
voudig Nederlands squashkampioen Laurens Jan Anjema. 
Foto: AVEQ fotografie
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zumba en breakdancelessen volgen “En het heeft effect”, 

vertelt Jan. “Er is nu de hele dag bedrijvigheid. Overdag 

wordt er veel gefitnesst en komen er scholen langs om 

gedurende hun gymles te squashen. ’s Avonds wordt er 

veel gesquasht, er worden allerlei lessen gegeven en je 

kunt er, ook zonder te sporten, doordeweeks eten. Sinds 

de overname is het aantal vaste lidmaatschapskaarten 

voor squash fors toegenomen. Er zitten zelfs sinds een 

jaar iedere dinsdagavond 50 man te bridgen”.

Duidelijk is dat er in een behoefte wordt voorzien, Houtrust 

Squash leeft weer. Jan en Irna blijven in elk geval nadenken 

hoe ze Houtrust Squash nog verder kunnen ontwikkelen.

www.houtrust.nl

Bij de officiële opening van het nieuw ingerichte Houtrust Squash. 
Vlnr. Irna, Carolien, Jan en Marijke Huizing. Foto: AVEQ fotografie

“Er zitten zelfs sinds een jaar iedere dinsdagavond 50 man te bridgen.” 
Foto: Abe van der Werff
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Het Staten-
kwartier gaat 
van het gas af!
Wij staan in het Statenkwartier aan de vooravond van een grote verandering waar we 

allemaal mee te maken krijgen. U weet inmiddels wel dat we in Nederland voor het ver

warmen van onze woningen andere bronnen moeten gaan gebruiken dan het aardgas. 

Niet alleen omdat we uit solidariteit met de Groningers de gaskraan aldaar dichter gaan 

draaien, maar ook omdat Nederland het Klimaatakkoord van Parijs heeft ondertekend. 

Dat akkoord is gesloten om de versnelde opwarming van de aarde tegen te gaan. En 

daarvoor is het nodig dat we overstappen van fossiele brandstoffen zoals aardgas, aard

olie en steenkool naar duurzamere energiebronnen zoals zon, wind en aardwarmte.

Iedereen krijgt er mee te maken, wij willen u helpen
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Wat moeten we gaan doen?

D
e meeste van de woningen in het Statenkwartier 

worden nu nog verwarmd door middel van een 

gasgestookte cvketel of door gaskachels. Die 

leveren warmte op hoge temperatuur, bijvoorbeeld 

90 graden. Als we in de toekomst niet meer op gas stoken 

hebben we dus andere manieren van verwarmen nodig. 

Welke andere manieren dan? En wanneer moeten we welke 

actie ondernemen? Overigens blijft het gasnet zeker nog een 

aantal jaren bestaan, dus u hoeft zich geen zorgen te maken 

dat u de komende winters in de kou komt te staan.

Maar wat moeten we dan gaan doen? Het is best een ingewik

keld vraagstuk. Er zijn namelijk verschillende technische opties 

en het is niet zo dat één optie zo voor de hand ligt, dat we met 

z’n allen daar achteraan moeten gaan hollen. In het kort enkele 

mogelijkheden (er zijn er veel meer) om een beeld te geven:

Collectieve oplossingen
 → Zoals er nu een (collectief) aardgasnet in onze wijk ligt, 

kan er in de toekomst een ander soort net in de wijk komen 

te liggen waarvan we allemaal gebruik kunnen maken. Dat 

kan een soort warmtenet zijn waar water met bijvoorbeeld 

een temperatuur van 70 graden doorheen stroomt. Iedere 

woning wordt daarop aangesloten en in uw woning moet u 

misschien wat extra isolatie aanbrengen zodat het verschil 

tussen de 90 en 70 graden geen comfortverlies of te hoge 

extra kosten met zich meebrengt.

 → Misschien kan er biogas of waterstofgas of een ander 

mengsel de woning worden ingebracht. Het zou natuurlijk 

prachtig zijn als daarvoor de bestaande gasleidingen en ver 

warmingstoestellen zouden kunnen worden gebruikt. Maar dat 

moet onderzocht worden want daar zitten haken en ogen aan.

Individuele oplossingen
 → Zoals het installeren van een warmtepomp in iedere 

woning. Dit is een apparaat dat eruit ziet als een soort cvketel, 

maar het werkt op elektriciteit. Denk hierbij aan een omge

keerde koelkast. Uw koelkast houdt het binnenin koel en stoot 

aan de achterzijde warmte uit. De warmtepomp doet dat 

andersom. Uw woning houdt hij warm en hij stoot naar buiten 

toe koude uit. U heeft dan wel stroom nodig. Die kan prima 

worden opgewekt met zonnepanelen. Deze staan op uw 

eigen dak of op andermans dak. Zo heeft Buurtenergie Staten

kwartier (BES) zonnepanelen gezet op het dak van Museon en 

op World Forum. En we zoeken nog meer nieuwe daken.

 → Infrarood (IR) panelen krijgen steeds meer aandacht. 

Infrarood panelen zijn een mooi alternatief op de gasgestook

te cvketel om je huis te verwarmen. Deze oplossing wordt 

hiervoor steeds vaker als alternatief gekozen. Het is echter 

niet aan te raden om infrarood panelen als hoofdverwarming 

te installeren; doe dit alleen als je huis heel goed is geïsoleerd. 

Goed geïsoleerde ruimtes hebben minder vermogen nodig 

omdat er minder warmte weg lekt. Daarnaast is de gewenste 

temperatuur afhankelijk van het soort ruimte. In een slaap

kamer is de gewenste temperatuur aanzienlijk lager dan in de 

badkamer. Infrarood panelen worden ook wel warmtepane

len genoemd. De panelen verwarmen op een manier die ver

gelijkbaar is met die van zonlicht. Infrarood panelen stralen 

echter alleen infrarood uit en geen schadelijke UVstraling. Als 

het paneel aanstaat voelt het zeer vergelijkbaar met zonlicht 

aan. De panelen verwarmen niet de lucht, zoals radiatoren, 

maar geven een straling af die warmte afgeeft zodra er een 

object mee in aanraking komt. Dat is efficiënt en zorgt voor 

minder lucht en stofcirculatie in huis.

Samen uitzoeken
Samen met u, de bewoners van het Statenkwartier, willen wij 

(stichting Wijkoverleg Statenkwartier en Buurtenergie Staten

kwartierBES) gaan uitzoeken wat de technische mogelijkhe

den zijn om de overstap naar nieuwe manieren van verwarmen 

te gaan maken. En wat de financiële consequenties hiervan zijn. 

Ook of we samen kunnen werken, of juist individueel aan de 

Een van de spannende mogelijkheden om te onderzoeken: 

zijn we als wijkbewoners beter uit als we zelf opdrachtge

ver worden van de aanleg van een warmtenet? En van een 

eigen warmtebron zoals geothermie? En zelf warmte leve

ren aan onze eigen wijk? Dus een oplossing ‘Van, voor en 

door bewoners’?
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slag moeten. En wanneer we dan wat moeten gaan doen. Dat 

zijn slechts een paar vragen die we willen gaan uitzoeken. De 

gemeente gaat ons daarbij helpen. Wij hebben het geluk dat 

BES al zeven jaar bezig is om in onze wijk uit te zoeken hoe wij 

onze woningen kunnen verduurzamen. Er is dus al heel veel 

kennis beschikbaar en die gaan wij met u delen. We kunnen 

als wijk bijvoorbeeld samen inkoopacties op touw zetten om 

kosten te besparen. BES heeft ook daar al ervaring mee.

Wat kunt u nu al doen?
Het kan nog wel twee jaar duren voordat het duidelijk is wel

ke oplossingen voor onze wijk het meest voor de hand liggen. 

Maar daar hoeft u niet op te wachten. Als u nu al in actie wilt 

komen, bijvoorbeeld omdat u gaat verbouwen of omdat u 

geld op de bank hebt staan dat niet rendeert, dan is er een 

aantal maatregelen dat u sowieso kunt nemen, onafhankelijk 

van welke technieken er aan zitten te komen:

 → isoleren van uw woning; bijvoorbeeld door het aanbren

gen van vloer of dakisolatie. Denk hier aan als uw dak aan 

vervanging toe is. Een kleine investering extra en u heeft een 

goed geïsoleerd dak!

 → isolatieglas aanbrengen; dat kan ook in oude ramen. U 

kunt bijvoorbeeld de sponning van uw ramen laten uitfrezen 

en er HR++ glas in laten zetten. Goed voor het comfort. Velen 

gingen u al voor.

 → zonnepanelen op uw dak laten zetten. Met weinig gedoe 

krijgt u zelf opgewekte ‘groene stroom’.

 → vloerverwarming of wandverwarming. Meestal geldt: 

hoe lager de temperatuur van het verwarmingswater, hoe 

duurzamer en goedkoper. Maar om hetzelfde comfort te 

behouden heeft u dan wel een groot afgifteoppervlak nodig. 

Dus in plaats van relatief kleine hete radiatoren, kunt u een 

groot oppervlak aan lauwe vloerverwarming gebruiken. 

Vloerverwarming kan ook in combinatie met houten vloeren!

Laat u informeren
Wij kunnen ons goed voorstellen dat u naar aanleiding van 

dit artikel veel vragen heeft. Als het dringend is, omdat u bij

voorbeeld van plan bent te gaan verbouwen of een aankoop 

wilt doen? Neem in ieder geval gewoon even contact op met 

BES: info@buurtenergiestatenkwartier.nl

Is het op dit moment minder dringend? Het Wijkoverleg gaat 

aan de energietransitie (‘aardgasvrij Statenkwartier’) een 

themaavond wijden en BES is daar ook.

Kom op woensdagavond 18 april 2018, om 20.00 uur naar het 

Couveéhuis, aan de Frankenslag 139 (hoek Prins Mauritslaan) 

en spreek ons aan.

www.buurtenergiestatenkwartier.nl

Energiebesparingsadvies 
door Het Groene Platform
Heeft u interesse in een gratis energiebesparingsadvies? 

Stelt u zich voor dat uw huis comfortabeler is en dat u ook 

een lagere energierekening heeft. Dit kunt u realiseren 

door uw woning te isoleren en zelf energie op te wekken. 

Maar waar moet u beginnen? Het energiebesparings

advies aan huis biedt uitkomst.

Wie levert het energiebesparingsadvies?
Het advies wordt, door een adviseur van Stichting het 

Groene Platform, speciaal voor uw woning gegeven. Het 

advies geeft u inzicht in de technische mogelijkheden en 

de beschikbare subsidies. De Stichting is een van de part

ners van het programma Hou van je Huis van de gemeente. 

Buurtenergie Statenkwartier (BES) ziet dit initiatief als een 

aanvulling op haar persoonlijk advies als BESte buurman 

en werkt daarom graag samen met de Stichting om zo 

meer bewoners te bereiken.

Hoe werkt het energie besparingsadvies?
Adviseur Jan van Soeren van de stichting belt aan voor een 

afspraak. Tijdens de afspraak van een uur bekijkt de advi

seur uw energierekening en stelt een aantal vragen over 

het energieverbruik en uw woning. Op verzoek wordt een 

offerte opgesteld, die persoonlijk wordt toegelicht.

Als u de maatregel laat uitvoeren dan zorgt Stichting het 

Groene Platform voor een goede begeleiding en opleve

ring zodat u maximaal ontzorgd wordt.

U kunt ook zelf contact opnemen: j.vansoeren@shgp.nl 

of info@buurtenergiestatenkwartier.nl

Statenkoerier Maart 2018
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BEAUTY

Huizen hebben karakters. Bewoners ook. Ze moeten bij elkaar 
passen. Dat weten wij als geen ander. Ben jij op zoek naar jouw 
droomhuis of zoek je nieuwe bewoners voor je huis in één van de 
mooiste of leukste buurten van Den Haag, Wassenaar, Voorburg 
e.o.? Wij zijn hier helemaal thuis en hebben het juiste netwerk 
en lange ervaring. Wij begrijpen jouw wensen als geen ander en 
zullen je met aandacht op een professionele manier ondersteunen. 
Zodat jij krijgt waar je echt blij van wordt.

 Persoonlijke aandacht
 Professionaliteit
 Uniek netwerk
 Groot team
 Expat ervaring
 Breed aanbod

www.estata.nl  |  070 350 70 50  |  info@estata.nl



OPROEP
Op 14 maart 1969 werd World Forum The Hague, toen nog bekend als het Nederlands Congresgebouw, officieel ge
opend in het bijzijn van onder andere Prins Bernhard. Het gebouw werd ontworpen door architect Jacobus Johannes 
Pieter Oud in de stijl van het Nieuwe Bouwen of Functionalisme, wat zeer modern was voor de jaren zestig. 
De Haagsche Courant wijdde er die dag een speciaal nummer van de krant aan.

H
et Haagse Congrescentrum, in de wandeling door 

iedereen Congresgebouw genoemd, verwierf door 

de jaren heen grote, internationale bekendheid door 

het huisvesten van het North Sea Jazz Festival, dat 

van 1976 tot en met 2005 op deze locatie plaatsvond, daarna 

enkele jaren gevolgd door The Hague Jazz. Artiesten als Miles 

Davis, Dizzy Gillespie, Lionel Hampton en Candy Dulfer traden 

op in World Forum. Het Eurovisie Songfestival vond er plaats, 

het Residentieorkest gaf er jarenlang haar concerten, de rock

groep Queen trad er op, Céline Dion sloot er haar World Tour af. 

Maar ook grootheden als Neil Armstrong, Kofi Annan, Bill Gates, 

Hillary Clinton en Barack Obama spraken tijdens grote, inter

nationale congressen van wereldtopniveau in World Forum.

Een van de vele plannen voor het vieren van het 50jarig 

jubileum van het World Forum in 2019 is het samenstellen 

van een jubileumbundel met foto’s en verhalen over de halve 

eeuw van bestaan. Daarvoor wordt een aparte commissie 

ingesteld onder leiding van de afdeling Marketing & Commu

nicatie van World Forum. De ideeën over de vorm en invulling 

van de jubileumbundel moeten zich nog uitkristalliseren, 

maart 2019 lijkt nog ver weg. Diana Weber, Marketing & 

Communicatie, denkt aan vijftig verschillende hoofdstukken, 

waarin alle onderwerpen zullen worden behandeld wat 

zich in en om World Forum de afgelopen vijftig jaar heeft 

afgespeeld aan diverse soorten bijeenkomsten, congressen, 

festivals, concerten, recepties, beurzen en persconferenties.

Uit haar eigen archief kan zij veel te putten voor de beoogde 

jubileumbundel. Grote gebeurtenissen zoals het bezoek in 2014 

van president Obama aan de ‘Nuclear Security Summit’ in World 

Forum, met ingrijpende veiligheidsmaatregelen voor het Staten

kwartier, herinnert iedereen zich. Na afloop hield World Forum 

‘open huis’, waar de toeloop enorm bleek. Bij haar jubileum in 

maart 2019 wil het World Forum opnieuw een ‘open huis’ organi

seren, om iedereen in de gelegenheid te stellen met eigen ogen 

de resultaten te bewonderen van de ingrijpende renovatie van 

meer dan 28 miljoen euro die de afgelopen vier jaar plaatsvond.

World Forum vraagt uw foto’s 
en verhalen
Voor haar jubileumbundel vraagt World Forum echter ook 

graag aan alle wijkbewoners van het Statenkwartier om foto’s 

en verhalen in te zenden over de voorbije periode. Te denken 

valt aan de onderwerpen Koningshuis, North Sea Jazz en NSS. 

Maar het hoeven echt niet alleen foto’s en verhalen te zijn 

van de ‘grote gebeurtenissen’. Graag wil men namelijk ook 

allerlei foto’s en verhalen in de bundel opnemen van andere, 

alledaagse en gewone gebeurtenissen en ervaringen die u in 

of met World Forum heeft beleefd.

Wilt u meedoen en reageren? Stuur uw verhaal / beeld materiaal 

dan op naar Diana Weber, diana.weber@worldforum.nl

World Forum The Hague vraagt om uw foto’s en verhalen

De speciale editie van 
de Haagsche Courant 
op 14 maart 1969.

Links: Prins Bernhard 
bij de opening.

Bron: 
Archief World Forum 
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Met passende zorg, langer
zelfstandig en thuis bij Oldael

Zorggroep Oldael beheert twee woonzorgcentra 
in goede wijken in Den Haag, met ruime apparte-
menten, een eigen keuken en begeleiding, zorg 
en verpleging op maat. U bent van harte welkom 
voor een rond leiding in Aelbrecht van Beijeren 
(Benoordenhout) en Oldeslo (Duttendel).

Bel voor een afspraak of meer informatie met 
onze cliëntadviseur op 070 - 530 05 08

www.oldael.nl

Arent Nederlof Hans Korff de Gidts Carolus Delbeek

Koninginnegracht 34 
2514 AC Den Haag
070 - 302 25 25

E-mail: info@oosterhofmakelaars.nl
Website: www.oosterhofmakelaars.nl

Meesters in Makelen
óók in het Statenkwartier!

Aankoop en Verkoop Huur en Verhuur Taxaties

Sales and purchase services    Appraisals    Rentals    Consultancy

telefoon 06 37 27 57 77
www.susannesluytermanvanloo.nl

usanne Sluyterman van Loo
                          Uitvaartbegeleiding

Wereldwinkel Scheveningen
De fairtrade cadeauwinkel

Stevinstraat 149
2587 ED Den Haag
tel: 070-3060851

www.wereldwinkelscheveningen.nl
facebook.com/wereldwinkelscheveningen

Elk product is met zorg en volgens eerlijke handelscriteria ingekocht

Tegen inlevering van 

deze advertentie 

10% korting 

op non-food artikelen
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De Blinde 
van de Van 
Boetzelaerlaan

“Ik vond hem een onuitstaanbaar pretentieus knaapje, Haags in den ongunstigen zin 

van het woord, querulant, rancuneus, afgunstig; met een klaaglijke en dan plotseling 

weer heel opgewonden stem en oververzorgde, mooie handen.” Aldus schrijfster Annie 

Salomons (1885–1980) in een terugblik op de tijd waarin zij de eveneens schrijvende 

Reinier van Genderen Stort (1886–1942) leerde kennen.

A
nnie, geboren en opgegroeid in Rotterdam, kwam 

met haar ouders en zuster Jet vanuit die stad in juni 

1914 op het Frederik Hendrikplein nr. 19 te wonen. 

Mede daardoor viel het haar niet gemakkelijk Van 

Genderen Stort te ontlopen. Want behalve dat zij in hetzelfde 

literaire circuit verkeerden, woonde hij ook nog eens dicht bij 

haar in de buurt, namelijk op kamers in de Van Loostraat nr. 20. 

Annie kwam hem zodoende regelmatig op straat tegen als hij 

met zijn makker uit de Van Lumeystraat, de kunstrecensent 

Jan Fock (1889–1973), een ommetje aan het maken was. Of zij 

ontmoette hem op visite bij hun wederzijdse vriend, de letter

kundige Hendrik van der Wal (1880–1937), die min of meer 

bij haar om de hoek in de Boreelstraat nr. 18 woonde. Dat zij 

Van Genderen Stort in die dagen liever zag gaan dan komen, 

ontging deze bepaald niet. Hij zou later tegen Annie zeggen: 

“Je had toen een witgloeiende haat tegen me.” Maar dat was 

jaren nadien, toen Annie en hij – eigenlijk tot beider verbazing 

– nauw bevriend waren geraakt en hij inmiddels blind was.

Tragisch leven
Het leven van Reinier van Genderen Stort zou tragisch 

verlopen en die toonzetting tekende zich in zekere zin al af bij 

de start ervan op Java, in wat toen nog NederlandsIndië was. 

Aldaar geboren te Buitenzorg (het huidige Bogor) op 1 mei 

1886 in het paleis van gouverneurgeneraal Otto van Rees,  
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zijn grootvader van moederskant, werd deze gebeurtenis 

overschaduwd door rouw en verdriet om de dood van zijn 

vader op 30jarige leeftijd twee maanden eerder na een 

“langdurig en zeer smartelijk lijden” in datzelfde paleis, dat 

tegenwoordig de residentie is van de president van Indonesië. 

Voor Reiniers moeder, Adrienne van Rees, betekende dat het 

trieste einde van een kortstondig huwelijk, dat in oktober 

1883 gesloten was en waaruit het jaar daarop dochter Nelly 

geboren werd. Haar vader nam de zorg voor de jonge 

weduwe en kinderen op zich en zij zouden tot zijn dood in 

1892 bij hem wonen, eerst nog in het paleis te Buitenzorg en 

later – na de terugkeer in Nederland – in diens villa te Arnhem. In 

1899 volgde een verhuizing naar Amsterdam, waar Reinier het 

gymnasium bezocht. Overigens zonder daar een eind diploma 

te behalen, want hij was van jongs af ziekelijk en daardoor niet 

in staat de lessen op een regelmatige basis te volgen. 

Een nieuwe verhuizing bracht hem met moeder en zuster in 

1904 naar Den Haag, waar de Havenkade nr. 25 hun adres 

werd en zijn letterkundige aspiraties vorm begonnen te 

krijgen. Zijn eerste boek, de verhalenbundel Idealen en 

ironieën, verscheen in 1912. In diezelfde tijd werd geconsta

teerd, dat hij aan syfilis leed. Mogelijk was die aandoening 

verworven, maar waarschijnlijker is dat die aangeboren was. 

De pijnlijke dood van zijn vader op jonge leeftijd wijst althans 

wel in die richting, evenals Reiniers eigen zwakke gezondheid 

van kindsbeen af. De ziekte had een sterk progressief karakter 

en leidde in 1917 tot zijn volledige blindheid. Het dwong hem 

zijn zelfstandigheid op te geven en zijn kamers in de Van 

Loostraat te verlaten om weer zijn intrek bij zijn moeder te 

nemen. Die woonde inmiddels op de Van Boetzelaerlaan 

nr. 25, maar zonder dochter Nelly. Die laatste had in Leiden 

een opleiding tot verpleegster gevolgd, ging al sinds jaren 

haar eigen weg en keerde na een langdurig verblijf in het 

Gelderse Renkum pas in 1920 naar Den Haag terug.

Kleine Inez
Annie Salomons zou zich later herinneren dat de schrijfster 

Fenna de Meyier (1874–1934), die in de nabijgelegen Dunkler

straat woonde en sterk met Reiniers lot begaan was, een kring 

van jongedames formeerde om beurtelings op de Van 

Boetzelaerlaan op de thee te gaan en hem dan wat voor te 

lezen of hem bij goed weer mee uit wandelen te nemen. 

Langs die weg kwam ook Annie begin jaren 1920 opnieuw 

met Reinier in contact en kreeg toen direct haar eigen vaste 

middag toebedeeld. Scheen de zon, dan zat hij buiten op de 

vensterbank al op haar te wachten voor een wandeling, Dat 

ging arm in arm, waarbij Annie bij elke stoeprand even inhield, 

zodat Reinier wist dat er een af of een opstapje was. Vaker 

zaten zij echter in zijn kamer op de bovenverdieping: zij 

voorlezend, hij luisterend. Ze kwam er een keertje binnen, 

toen hij vergeten was de gordijnen open te schuiven. 

“Waarom zit je hier zo in het donker?” Dat had ze willen vragen, 

maar kon die woorden nog tijdig inslikken, toen het door haar 

heen schoot dat er voor hem geen verschil tussen licht en 

duisternis meer bestond.

Na twee eerdere romans, Helène Marveil (1917) en De 

grijsaard en de jongeling (1919), rijpte in Reiniers geest het 

gegeven voor een derde roman, die uiteindelijk onder de titel 

Kleine Inez in 1925 gepubliceerd zou worden en algemeen 

In diezelfde tijd werd geconstateerd, 
dat hij aan syfilis leed

“Dikwijls botsten hun driften 
tegen elkaar en zij sloegen om 
het hardst met de vuist op tafel, 
elkaar overschreeuwend en grof 
scheldend.”

Gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië, Otto van Rees, 
Reiniers grootvader van moeders kant. Bron: www.parlement.com



als het hoogtepunt van zijn oeuvre wordt beschouwd. Zoals 

Annie schrijft: “Hij voelde de figuren, die hij schiep, in zich 

leven; hij lag de melodieuze zinnen in zijn lange nachten 

uit te denken, telkens een nog juister woord zoekend; en 

wat hij in de stilte had gevonden, dicteerde hij aan wie er bij 

hem kwam.” Om dan na voorlezing woorden, zinsbouw en 

interpunctie keer op keer te laten wijzigen totdat de tekst 

geheel aan zijn kritische eisen voldeed. “Ik kan Kleine Inez niet 

opslaan, of ik zie weer die stille achterkamer met het koele 

licht: en den langen mageren man, onbeweeglijk, het rosse 

hoofd gesteund op z’n uitzonderlijk mooie hand. Ik hoor mijn 

stem voorzichtig lezen en zie de verzaligde glimlach om zijn 

eigen schepping, die goed was,” noteerde Annie vele jaren 

later. Mocht de schim van Reinier van Genderen Stort nog 

op de Van Boetzelaerlaan nr. 25 rondwaren, dan moet het 

daarboven op die achterkamer zijn.

Dood moeder
Kleine Inez beleefde 11 drukken, waarvan de laatste uit 1984 

dateert, en werd in 2013 als ebook uitgebracht. De roman 

bevat naar alle waarschijnlijkheid een aantal autobiografi

sche elementen, want de hoofdpersoon Peter Scanderbergh 

brengt zijn jonge jaren evenals de schrijver door in Arnhem en 

moet het net als die zonder vader stellen. En in het personage 

tante Arabella – de vrouw die Peter grootbrengt – zijn wellicht 

trekken te herkennen van Reiniers moeder. Over deze Arabella 

lezen we namelijk onder meer, dat die als dochter van de land

voogd vier jaar in vorstelijke staat aan het hof te Buitenzorg 

had doorgebracht, maar terug in Nederland “wachten moest 

op trams in regen en kou en kijven met dienstmaagden […]. 

Tante Arabella betoonde Peter een tederheid, die hem soms 

benauwde [met] gretige zoenen op zijn gezicht en in zijn 

nek, totdat hij schoppend en krijsend, eindelijk gevlucht was 

achter de tafel, tot haar verwondering en teleurstelling […]. 

Dikwijls botsten hun driften tegen elkaar en zij sloegen om 

het hardst met de vuist op tafel, elkaar overschreeuwend 

en grof scheldend.” Als deze regels naar het leven getekend 

zijn, dan wordt het duidelijk waarom Reinier op kamers ging 

wonen en zus Nelly na haar terugkeer in Den Haag in 1920 

liever haar intrek nam bij haar nicht Etie Mac Neillvan Rees 

(1890–1973) op de Ieplaan, dan op de Van Boetzelaerlaan. Hun 

moeder zou Kleine Inez echter nooit lezen, want zij stierf 63 

jaar oud in juni 1924 en dus vóór de publicatie van de roman. 

Aangifte van haar overlijden werd bij de gemeente gedaan 

door een chauffeur en een politieagent, die echter zo weinig 

bekend met haar achtergrond bleken dat zij de namen van 

haar ouders niet konden opgeven. Mogelijk een aanduiding 

voor het isolement, waarin zij in de omgang met familie en 

vrienden was geraakt.

Wellicht sterker dan de dood van zijn moeder zal Reinier 

in datzelfde jaar het verlies van Annie Salomons hebben 

gevoeld. Die reisde eind 1924 na haar huwelijk met de jurist 

Henri van Wageningen (1892–1941) af naar Medan op Sumatra 

in NederlandsIndië, waar hij in de advocatuur ging werken. 

Annie en haar man zouden pas in 1931 weer in Den Haag 

komen te wonen.

Naar Wapenveld
De plaats van trouwe vriendin in Reiniers leven werd in de 

jaren nadien gaandeweg ingenomen door Gonnie Waterman. 

Zijn moeder kende de familie Waterman nog uit haar 

Indische tijd en had hen in Den Haag opnieuw ontmoet. Als 

zoon van een arme onderwijzer had vader Waterman 

overzee fortuin gemaakt in de olie. Gonnie werd daar te 

Semarang op Java geboren op 24 augustus 1884. Sinds 1906 

woonde zij met haar ouders op de Duinweg nr. 21. Na hun 

overlijden – haar vader stierf in 1915, haar moeder in 1919 – 

bleef zij achter als een zeer welgestelde vrouw. Het stelde 

haar in staat om een kapitaal buiten te Wapenveld (gemeen

te Heerde) in Gelderland aan te kopen, dat zij in de zomer van 

1921 betrok. Reinier ging er tegen het eind van de jaren 1920 

vaak logeren en nam er in juni 1935 zelfs permanent zijn 

intrek. Hij onderhield tegen die tijd weer regelmatig contact 

Annie Salomons. Bron: Haagse Beeldbank
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met Annie Salomons, die vier jaar eerder met haar man in 

Den Haag was teruggekeerd. Een hoek in de tuin van hun 

woning aan de Johan van Oldenbarneveltlaan nr. 77 werd 

speciaal voor Reinier beplant met floxen, die zo dol was op de 

geur van die bloemen. Dat was gebeurd nadat Annie uit een 

voortuin in de buurt stiekem een volle bos ervan had geplukt 

om aan Reinier te geven. Henri van Wageningen, die 

inmiddels tot arrondissementsrechter was benoemd, 

vreesde voor herhaling van zo’n plundering, zag zijn vrouw al 

als dievegge opgebracht, en besloot daarom maar tot 

floxaanplant op eigen grond. Reiniers 50ste verjaardag werd 

in 1936 te Wapenveld gevierd met een feestelijke lunch, 

waaraan behalve Annie en haar man ook diverse oude 

vrienden uit literaire kring aanzaten. Zich zonnend in alle 

vriendschapsuitingen op die dag, schreef Annie later, was het 

voor de jarige een hoogtepunt in diens leven.

Begin augustus van het jaar daarop werd de verhouding 

tussen Reinier en Gonnie geformaliseerd door een huwelijk. 

Het heeft maar korte tijd geduurd. “[Zij] was een moedige, 

kleine vrouw, maar hij legde te veel beslag op haar,” tekende 

Annie op. “Het dagelijks bestaan werd haar te zwaar; haar 

hart gaf het op en ze stierf.” Dat gebeurde eind oktober 1939. 

Drie maanden nadien verhuisde Reinier terug naar Den Haag, 

waar zijn gezondheid snel achteruit ging

Laatste jaren
Op de Van Boetzelaerlaan nr. 25. woonden inmiddels zijn zus

ter Nelly met nicht Etie, die er als schilderes een eigen atelier 

had. Over die tijd schreef Annie Salomons later: “Hij was niet 

helemaal helder soms; geen enkele vernedering van zijn 

ziekte bleef hem bespaard. Ik zag er elken keer weer ontzet

tend tegen op om naar hem toe te gaan en schaamde me over 

dien tegenzin. Eens zei hij: ‘Ik lig hele nachten te huilen.’ Ik 

schrok en zei onhandig: ‘Ach Rein, dat moet je toch niet doen.’ 

‘Ja maar Annie, ik ben zo ongelukkig.’ […] Tenslotte kreeg hij 

ondraaglijke pijnen; hij wilde niemand meer zien.”

Begin 1942 naar de Ursula kliniek te Wassenaar overgebracht, 

stierf Reinier van Genderen Stort daar op 7 januari van dat 

jaar. Ingevolge zijn wens werd hij bij Gonnie in Wapenveld 

begraven. Zijn zuster Nelly overleed in 1966.

“Hij lag de melodieuze zinnen in zijn lange 
nachten uit te denken, telkens een nog 
juister woord zoekend.”

“‘Kleine Inez’ is een prachtige – zeer aan te raden – roman van 

Reinier van Genderen Stort. Je zou zeggen dat dit overbodig 

is om te melden. Het is immers na de eerste druk uit 1925 

talloze malen herdrukt en dus waarschijnlijk een zeer veel

gelezen boek. Het kreeg in 1925 de C.W. van der Hoogtprijs 

en in 1928 kreeg Van Genderen Stort de Tollensprijs voor zijn 

gehele oeuvre. Toch hoor je over de schrijver en zijn werk 

nooit meer iemand enthousiast zijn. De roman hoort min of 

meer stilzwijgend tot de klassieke Nederlandse literaire ca

non, maar Van Genderen Stort zelf is zo goed als ‘vergeten’.”

Nederlandse Literatuur. Sander Bink, 9 september 2010
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Gesneuvelde 
bomen in het 
Statenkwartier
T

ijdens de zware storm op 18 januari jl. zijn er ook in 

het Statenkwartier mooie grote bomen gesneuveld. 

De windkracht liep zelfs even op tot 12 Beaufort, dat 

is wel heel heftig in een stad. Gelukkig geen persoon

lijke schade, hier en daar zijn wel een paar auto’s gekraakt. 

De Groendienst van de gemeente was er meteen bij om 

gevallen stammen door te zagen zodat het verkeer door kon 

gaan. Een weekje later waren alle stammen en takken afge

voerd, alleen staken er nog wat stronken omhoog. Een triest 

gezicht! Met alle waardering voor dit kordate gemeente lijk 

optreden komt toch de vraag op wat er op de akelig lege 

plekken staat te gebeuren. Ik vroeg het aan Maarten van 

der Sluijs, Groenbeheerder van het stadsdeel Scheveningen, 

waaronder het Statenkwartier valt. Hier leest u zijn verhelde

rend antwoord.

“Tijdens de storm zijn er in stadsdeel Scheveningen totaal 35 

bomen verloren gegaan. De bomen zijn in de week van de 

storm geïnventariseerd en veilig gesteld. Elke (straat)boom 

heeft een eigen boomnummer, waarmee de gemeente 

precies kan zien om welke boom het gaat, hoe oud deze is 

of was en welke soort er heeft gestaan. De boomnummers 
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van de gesneuvelde bomen gaan naar de afdeling die de 

nol (= restant van de boom) zal verwijderen. Eerst vindt een 

bodem onderzoek plaats, daarna bereidt men het plantgat 

van de nieuwe boom voor. Afhankelijk van het onderzoek 

kan de boom worden herplant of moet de bodem worden 

gesaneerd. Wanneer de boom geplant mag worden brengen 

we eerst bomengrond aan die de boom van voeding voorziet 

en voor een gezonde groeiplaats zorgt.”

“Het proces van inventarisatie, soortkeuze voor herplant, 

onderzoek, voorbereiding en daadwerkelijke herplant kan 

enige tijd duren. Omdat bomen normaal gesproken alleen 

in het plantseizoen geplant kunnen worden, moeten we 

de herplant vaak naar het eerstvolgende najaar of voorjaar 

verschuiven. Wij hanteren verder de regel dat voor elke boom 

die verdwijnt er een nieuwe terugkomt. Zo blijft het bomen

bestand in Den Haag gehandhaafd en met aanvullende 

aanplant breiden we nog meer uit.

Conclusie: Alle bomen die verloren zijn gegaan worden 

middels de reguliere procedure herplant. Bewoners van het 

Statenkwartier kunnen er van uit gaan dat dit in het komend 

najaar gebeurt.”

Foto: BES

Foto: Menno de Groot Foto: Jan Bron Dik
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“Statenkoeriertje”: maximaal 30 woorden zwartwit tekst. 

Geen logo’s. € 30,00

Bij een jaarcontract betaalt u éénmalig 4 advertenties en 

krijgt u 20% korting op de totaalprijs. Een jaarcontract loopt 

van 1 januari t/m 31 december. Advertentietarieven zijn excl. 

prepresswerkzaamheden.

Advertenties voor het volgende nummer: 

inleveren uiterlijk 30 april 2018 bij Mirjam Kroemer, 

kroemer@kpnmail.nl  

Servicenummers
Stadsdeelkantoor Scheveningen Scheveningseweg 303 

www.denhaag.nl/contact Tel: 14070 

Politie Geen spoed, wel politie. 0900  8844 

of anoniem 0800  7000 

Teksttelefoon Voor doven en slechthorenden: 0900  1844 

Uiteraard kunt u 24 uur per dag bellen met 112 (spoedeisende 

zaken) 

Wijkagent (bureau Scheveningen): henry.stegehuis@politie.nl 

Welzijn Scheveningen Algemeen Maatschappelijk Werk en 

ouderenadviseurs. 

Tel: 070  416 20 20 / Website: www.welzijnscheveningen.nl 

Dienstenwinkel: Tel: 070  360 14 65 

Algemene burenhulp (gratis) Tel: 070  262 99 99 

Wijk- en Dienstencentrum Couvéehuis Frankenslag 139 

Tel: 070  3500694 

www.welzijnscheveningen.nl/ statenkwartier/couveehuis 

Wijkbus Groot Scheveningen Tel: 070  3385495 / 070  3385496 

Spoedeisende huisartsenhulp SMASH 

Maandag t/m donderdag 17.00  08.00 uur 

Weekeinde: vrijdag 17.00 uur tot maandag 08.00 uur. 

Tel: 070  3469669 

Dienstdoende apotheken Tel: 070  3451000 

Tandartsendienst 

Spoedgevallen nacht / weekend, Tel: 070  3110305 

Dierenartsen weekenddienst 

Spoedgevallen nacht / weekend, Tel: 070  3110307
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