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Jaarlijks wordt de Hans Pronkprijs uit-
gereikt aan een wijkbewoner of een or-
ganisatie in het Regentesse/Valkenbos-
kwartier, die aantoonbaar vernieuwend, 
spraakmakend en onderscheidend is. Cul-
tureel en duurzaam, inspirerend en verbindend.

De jury koos deze keer voor KonkreetNieuws, 
omdat de krant “er met vlag en wimpel in slaagt 
om zesmaal per jaar een informatieve, leerrijke 
en tijdloos vormgegeven wijkkrant te maken 
en bij de bewoners van Regentes/Valkenbos op 
de mat te bezorgen. En dat in combinatie met 
een website die actueel, opiniërend en helder 
vormgegeven is.” De prijs bestond uit een wis-
selbeker en een kunstwerk uit de reeks ‘Walking 
apart together’ van Miriam L. Herminez. 

Van Konkreet naar KonkreetNieuws
De oude Konkreet bestond veertig jaar, tot 

eind 2014. De laatste periode van de oude Kon-
kreet maakte Aad, de huidige hoofdredacteur, 
ook mee. De krant verscheen toen 3 á 4 keer per 
jaar. “In de redactie maakten we wat afspraken 
en daarna ging ieder zijns weegs. De adminis-
tratieve kracht van de bewonersorganisatie - 
die bestond toen nog - zette het krantje dan in 
elkaar, en als het af was werd ie bezorgd. Het 
was allemaal wat rommelig en gemakkelijk.” 

Eind 2014, in de tijd dat er in Den Haag enorm 
werd bezuinigd, werd ook de subsidie voor de 

bewonersorganisatie en daarmee de administra-
tieve ondersteuning gestopt. Het leek erop dat 
ook de wijkkrant zou stoppen, maar een paar 
actievelingen staken daar een stokje voor, waar-
onder Aad. “Met z’n drieën besloten we door te 
gaan; er was geld voor, dus waarom niet?” 

Actueler
Er kwamen al snel mensen bij en de krant 

veranderde. “We konden er een mooiere krant 
van maken en we besloten, op initiatief van Piet 
(Vernimmen), dat hij vaker zou uitkomen. Met 
zes keer per jaar kan je veel actueler zijn, was 
zijn redenatie. En dat is zo. Het is intensiever en 
vraagt meer tijd, maar we sluiten nu inderdaad 
meer aan op wat er speelt.” 

Aad was aanvankelijk niet van plan om hoof-

redacteur te worden. De toenmalige hoofdre-
dacteur trok zich terug en toen ging het zo. En 
los van dingen als de boekhouding en de cijfers 
bevalt het hem goed. “En ach, voor iemand als 
ik, met veel ervaring in onderwijs en zorg de za-
kelijke kant doen, dat is eigenlijk ook wel eens 
wat...” Hij is het gezicht van de krant. “Ik ken veel 
mensen of ik ken mensen die mensen kennen. 
Ik wandel en fiets door de wijk en stap overal 
op af. Zo hoor en zie ik veel wat interessant is 
voor de krant.” 

Met geestverwanten een krant in 
elkaar draaien

Mensen laten doen waar ze goed in zijn en zo 
met geestverwanten elke twee maanden een 
kwalitatief goede krant in elkaar draaien, dat 
vindt Aad de taak van de hoofdredacteur. “Dat 
gaat niet vanzelf. Een mooie bladformule ont-
wikkelen – hoe ziet de krant eruit – kost tijd, net 
als een goede website en Facebookpagina. Daar 
heb je de goede mensen voor nodig; een vorm-
gever, iemand met verstand van websites, foto-
grafen, redacteuren. En een hele goede eind-
redacteur. Die verricht enorm veel werk en als 
hoofdredacteur vorm je daar een tandem mee. 
Tot de zomer was het Piet, nu is het Anneke.”

Invloed 
KonkreetNieuws is vaak kritisch over het ge-

meentelijk beleid. “Of KonkreetNieuws invloed 
heeft is natuurlijk moeilijk te meten, maar ik 

denk wel dat de gemeente ontzag voor onze 
krant heeft. Het is belangrijk dat er een wijk-
krant is waarmee bewoners enige invloed 
kunnen uitoefenen. We blijven kritisch op het 
beleid en doen dat netjes.” Lachend voegt hij 
daaraan toe: “Meestal zonder kabaal...” 

Aad is best tevreden, maar nooit helemaal. 
“We moeten ook kritisch op onszelf blijven. De 
krant moet voor iedereen zijn en over alle uit-
hoeken in de wijk gaan. Dat blijft een uitdaging.”  
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Van winkel naar woning 
WONEN IN DE WIJK  5

Bewoners snakken naar vrijheid, vrolijkheid en onbezorgd samen 
zijn. Wijkfestival ‘Republiek Elektriek’ kon vorig jaar niet doorgaan. 

Het staat opnieuw gepland in het weekend van 27 t/m 29 augustus. 
Met o.a. muziek, dans, sport en eten. Lees verder op pagina 5.

06 29 09 94 42 • redactie@konkreetnieuws.nl • www.konkreetnieuws.nl • www.facebook.com/konkreetnieuws

Torentjes
ARCHITECTUUR IN DE WIJK 7

Beeklaan

Neorenaissance in ReVa 
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Loodgieter en verzamelaar 
ONDERNEMEN IN DE WIJK  15

Piet van Dijk

Wijkfestival Republiek Elektriek

Hans Pronkprijs* voor KonkreetNieuws “ Ik ken veel 
mensen 

die mensen 
kennen”

*Hans Pronk zette zich jarenlang in 
voor het Regentesse/Valkenboskwar-
tier; voor het Buurtinterventieteam, 
het Intercultureel Platform Segbroek, 
stichting Rainbow en als fotograaf van 
de wijk. Hij overleed in 2017. Jaarlijks 
wordt de Hans Pronkprijs uitgereikt aan 
een wijkbewoner of een organisatie in 
het Regentesse/Valkenboskwartier, die 
aantoonbaar vernieuwend, spraakma-
kend en onderscheidend is.

“Ik ken veel mensen
die mensen 

kennen”

  Kunstwerk van Miriam L. Herminez
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tekst: AAd vAn schie

Onze redacteur en fotograaf Piet maakte 
met zijn camera een tour door de buurt 
op zoek naar hoektorentjes in met name 
het Regentessekwartier. Heel veel zijn ge-
lukkig bewaard gebleven. Als je van oost 
naar west trekt door de wijk nemen de 
decoraties steeds verder af. Men ging jam-
mer genoeg steeds zakelijker bouwen. De 
honderdjarige geschiedenis van zwembad 
De Regentes en van theater De Regentes, 
waarover Bert Alers een indrukwekkend 
boek afleverde, krijgt natuurlijk ook de 
aandacht. En dan nog een fraai historisch 
verhaal vanuit ons Weimarchief over de 
uitvinder van de brancard. 

Vernieuwde website
Vanaf het begin van de krant in 2015  

hebben we aandacht besteed aan een ac-
tuele website, maar tot nu toe hadden we 
geen echte websitespecialist in de redac-
tie. Dat is sinds enige tijd wel anders. Rob 
van Berkel is die nieuwe kracht in ons mid-
den. Hij is de laatste weken druk geweest 
om de opzet van de site te verfrissen, waar-
bij vooral ook het handig zoeken op rubrie-

ken een grote verbetering is. Visueel is een 
en ander een lust voor het oog. Nu kunnen 
we nog beter de actualiteit in de wijk bij-
houden in de periode tussen twee kran-
ten. Ik zou zeggen, kijk zelf eens op www.
konkreetnieuws.nl. Je kunt in de rubriek 
Archief ook altijd  zowel de nieuwe als de 
oude edities van de krant vinden.

Frans de Leef
Frans de Leef is verhuisd naar stadsdeel 

Loosduinen. Hij vond dat een mooie gelegen-
heid om te stoppen met zijn column voor de 
krant. Jammer maar begrijpelijk. In het april-
nummer plaatsen wij er nog één keer een 
column van zijn hand en nemen we afscheid 
van hem. Elders in de krant een oproep voor 
een waardige vervanger voor Frans. 

BOM 3 meldt zich
In dit nummer ook een artikel over de 

erflaters van de Buurtonwikkelingsmaat-
schappij. Zij hebben een kapitaal waarop 
initiatiefrijke bewoners een beroep kunnen 
doen en u kunt zich wellicht ook aanmelden 
als belangstellende voor een op te tuigen 
Raad van Advies voor deze organisatie. Zou 
voor het draagvlak in de wijk wel mooi zijn. 

VAN DE REDACTIECOLOFON

Hier zijn we dan weer met de eerste editie van 2021. We hopen natuurlijk op 
een bruisend jaar, maar voorlopig duurt het nog wel even voordat alles weer 
opengaat. Op een of andere manier slaat de nostalgie toe tijdens deze lange 

pandemie. Vandaar nogal wat aandacht voor het verleden in deze krant. 

De volgende nummers van 
KonkreetNieuws verschijnen op 
13 april, 22 juni, 24 augustus, 19 
oktober, 14 december

In eerdere versies van KonkreetNieuws 
stelden Piet Vernimmen en Anneke de 
Graaf zich voor. In 2016 sloot ik me bij 
de redactie aan, en dat is me erg goed 
bevallen. 

Het is boeiend om op de hoogte te zijn 
van wat er allemaal gebeurt in ReVa. Dat 
is nog steeds veel. De ontmoetingen met 
allerlei mensen vind ik leuk, en zo kan ik 
óók proberen wat invloed uit te oefenen. 
Want dat doe ik, vanuit de zijlijn, graag. 

Ik heb altijd in de collectieve belan-
genbehartiging gewerkt; van en met 
ouderen, buurtbewoners, huurders en 
mensen met beperkingen. En dat laatste 
doe ik nog steeds. 

Ik vind het belangrijk dat mensen zeg-
genschap hebben over hun eigen leven 
en recht wordt gedaan. Mensen weten 
zelf het beste hoe beleid in de praktijk 
uitpakt, en hen laat ik in mijn werk graag 
aan het woord.

Dit uitgangspunt gebruik ik ook in 
mijn artikelen voor KonkreetNieuws. Of 
het nu om mensen met een beperking 
gaat, bewoners of ondernemers in ReVa; 
ik draag er op deze manier, en met veel 
plezier, een klein steentje aan bij. 

Bezorgers KonkreetNieuws gevraagd!
tekst: : AAd vAn schie foto: Piet vernimmen

Elke editie van onze wijkkrant 
KonkreetNieuws (oplage 9.500 
exemplaren)  wordt in het Regen-
tesse/Valkenboskwartier huis aan 
huis verspreid. De hoofdbezorger 
van de krant is sinds jaar en dag Simon 
Sapioper. U heeft hem ongetwijfeld  
wel eens gezien in uw straat met de 
postkar van de KonkreetNieuws. Simon 
kan dit echter niet in zijn eentje. Er zijn 
gelukkig vrijwilligers uit de wijk die ook 
een aantal straten voor hun rekening 
nemen. Helaas gaan een paar van die 
vrijwilligers stoppen. We zijn dus op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers, die in hun 
eigen buurt zes keer per jaar een aantal 
van 500 tot 1000 kranten willen bezor-
gen (gemiddeld 3 uur per 500 kranten). 
Ze kunnen hierbij desgewenst gebruik 
maken van een van de twee postkarren 
waarover we beschikken.

De lente komt eraan en dat is een 
mooie tijd om aan zo’n klus te begin-
nen. Enthousiast? Meld je per e-mail of 
telefonisch bij de redactie: redactie@
konkreetnieuws.nl of 06 2909 9442. 

  Simon Sapioper

Marieke Bauwens, redacteur

Jonker Frans, Newtonplein 100, 2562 JZ Den Haag
T 070 - 754 11 11, E info@florence.nl, W www.florence.nl            florencezorg

Vernieuwde website! 
De website is vernieuwd. Neem een 
kijkie op www.konkreetnieuws.nl
Heeft u tips, opmerkingen of 
vragen? Stuur deze naar redactie@
konkreetnieuws.nl.
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tekst: AAd vAn schie foto: Piet vernimmen 

We praten met Robert Schutte, sinds jaar 
en dag bewoner van de wijk. Hij is van be-
roep stedenbouwkundige en vanuit dat 
vak geïnteresseerd in de ontwikkelingen 
in onze wijk. Robert is geboren in de Boy-
lestraat, woonde op diverse andere adressen in 
het Valkenboskwartier en nu al geruime tijd in 
de Edisonstraat. 

Werkgroep
Sinds enige tijd is Robert lid van een werk-

groep van WijWeimar die de ontwikkelingen 
op het gebied van wonen in de wijk in kaart 
probeert te brengen. Heel recent was hij na-
mens WijWeimar woordvoerder bij een be-
zwaarprocedure tegen het verlenen van een 
vergunning voor het ombouwen van de voor-
malige winkel/drukkerij Weimar tot een com-
plex van studio’s.

Grote lijnen
“Ik ben geen deskundige op het vlak van de 

vergunningenprocedure zoals die in Den Haag 
zijn beloop krijgt. Maar ik volg wel nauwge-
zet de concrete vergunningaanvragen in mijn 
eigen buurt, en sinds kort ook in een breder 
spectrum vanwege mijn rol in de werkgroep.” 
Robert ziet enkele grote lijnen. Ten eerste is de 
opbouw van het Regentesse/Valkenboskwar-
tier behoorlijk heterogeen. Iets wat op de ene 
plek misschien wel zou kunnen, is op een ande-
re locatie helemaal niet gewenst. Zo zouden er 
in het oude Buuthuis op de Gaslaan heel goed 
nieuwe appartementen kunnen komen, maar 
zijn de studio’s die gepland zijn in de voorma-
lige drukkerij in het hart van de Weimarstraat 
niet op hun plaats. Verder is op het stadhuis, de 
plek waar de vergunningen worden afgegeven, 
geen kennis van en gevoel voor de wijk aanwe-
zig. En waar die rol door het stadsdeel gespeeld 
zou kunnen worden, gebeurt dat niet, door 
onvermogen en het snel wisselende ambtena-
renapparaat. De gemeentelijke overheid func-
tioneert daarom gewoon als een faciliteerder 
van initiatiefnemers van bouwprojecten. Alles 
is gericht op de procedure en er vindt geen in-
houdelijke afweging plaats.

Wijkgeweten ontwikkelen
“Je zult als wijk voorbereid moeten zijn op 

wat er aan ontwikkelingen voor de deur staat 
en wat men als gewenste ontwikkelingen be-
schouwt. Er moet een ‘wijkgeweten’ ontwikkeld 

worden en de kennis die daaruit voortkomt 
moet richting stadhuis. Samenwerking tussen 
bewoners en ondernemers is hierbij dan van 
groot belang. Op het stadhuis kunnen ze dan 
niet meer om die in de wijk ontwikkelde ken-
nis en de daarbij horende set van criteria heen. 
Het in Bezuidenhout ontwikkelde instrument 
Leefbaarheid Effect Reportage is daar een goed 
voorbeeld van. In onze wijk geldt bijvoorbeeld 
de grote behoefte aan een werkplek voor al die 
bewoners die vanwege de coronacrisis nood-
gedwongen thuis moeten werken, zeker voor 
de grote groep zzp‘ers hier. Als het dan gaat om 
grotere gebouwen in de buurt, zoals het voor-
malige schoolgebouw aan de Daguerrestraat, 
ligt het voor de hand om daarin voor die be-
hoefte aan werkplekken te voorzien.”

Zelf de regie houden bij vergunningen

“ De gemeente-
lijke overheid 

functioneert ge-
woon als een 

faciliteerder van 
initiatiefnemers van 
bouwprojecten ”

WONEN IN DE WIJK

tekst: mArieke BAuwens

 
De rijke geschiedenis van het Regentesse-
plein en de statigheid zie je er nog steeds 
van af, maar door de tijd heen veranderde 
er wel veel. Zo verdween de tram, en werd de 
kerk gesloopt en vervangen door een appar-
tementencomplex dat afwijkt van de rest van 
plein. Eind vorige eeuw werd het middenstuk 
verhoogd en werden er leilindes neergezet.  

Mooier en anders
Het is mooi, maar het kan anders en nóg 

mooier, vond een aantal buurtbewoners, en 
zij gingen met anderen in gesprek. Het is een 
prachtig plein, daar was iedereen het over eens, 
maar om dat te zien moet je wel goed kijken. De 
fraaie gevels zijn immers slecht zichtbaar door 
de bomen. Op het plein is weinig verblijfsruimte 
en in de zomer wordt het er te heet. Mensen 
willen het plein graag meer gebruiken. Lekker 
zitten, lezen, spelen en elkaar ontmoeten. 

50 schetsen
Na allerlei gesprek-

ken met buurtbewo-
ners organiseerde de 
initiatiefgroep eind 
september een schets-
middag. Deze middag 
was een succes, het 
leverde met ruim 70 
buurtbewoners meer 
dan 50 schetsen op. Volgens veel bewoners 
mag er meer beleving komen, maar er is ook 
veel waardering voor de 19de-eeuwse statig-
heid en de allure van het plein. Alle ideeën 
werden verwerkt tot vier voorstellen, en die 
stonden van november tot eind december op 
het Regentesseplein. Buurtbewoners werd 
gevraagd om hun voorkeur uit te spreken. 

Statig en stedelijke Oase
Meer dan 450 bewoners gaven hun voorkeur 

aan. Zij waardeerden van de vier voorstellen 
‘Statig’ en ‘Stedelijke Oase’ het meest. Hieruit 
heeft de initiatiefgroep in grote lijnen de vol-
gende wensen gehaald. Buurtbewoners zien 
graag een toegankelijk en groen buurtplein 
met een 19de-eeuwse kwaliteit. Een plein 
voor de buurt; veilig, overzichtelijk en rustig. 
Het plein en het groen zijn toegankelijk voor 

iedereen, ook als je moeilijk ter been bent of 
in een rolstoel zit. Het is een plek waar je goed 
kunt verblijven, en het is meer gericht op voet-
gangers en minder op auto’s. Een plein met 
minder steen, met meer en divers groen, maar 
geen park. En tot slot: een plein met ruimte 
voor tentoonstellingen of kleine buurtgeoriën-
teerde evenementen. 

Volgende stap
Buurtbewoners reageerden enthousiast en 

er zijn er die graag mee willen doen. Door het 
schrijven van teksten, of het bouwen van een 
website. Het poten van planten of het bakken 
van taarten voor de opening van het nieuwe 
plein. Maar zover is het nog niet. Eerst wordt 
de volgende stap gezet en dat is de formule-
ring van een Programma van Wensen door de 
initiatiefgroep. Als dat af is, wordt het aange-
boden aan de stadsdeelwethouder.

Het Regentesseplein: 
hart van het Regentessekwartier

  Het pand van de voormalige drukkerij

  Stedelijke oase

  Statig
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Familie & Recht  

Vergoedingen 
rechtsbijstand toe aan 
groot onderhoud 
Het nieuwe jaar is tijdens het schrij-
ven van deze column drie weken 
jong, de avondklok is net ingevoerd. 
De ogen waren gericht op Amerika met een 
nieuwe leider en daarvóór op ons eigen 
land waar het kabinet viel op de Toesla-
genaffaire.  ‘Ongekend onrecht’  kopte het 
onderzoeksrapport. Verantwoordelijke 
ministers, de Belastingdienst en de recht-
spraak kregen een felle veeg uit de pan.
Een groot goed in onze rechtsstaat is 
dat burgers een beroep kunnen doen op 
rechtsbijstand door een advocaat als hun 
belangen in het geding zijn of hun rechten 
worden geschonden. Dit  grote goed kreeg 
nadrukkelijk gezicht door de Eindhovense 
(sociaal) advocaat Eva González Pérez die 
zich zes jaar lang niet aflatend heeft ingezet 
voor door de toeslagenaffaire gedupeerde 
ouders. Zij stelde het onrecht publiekelijk 
aan de kaak. 

Familierecht
Ook in onze familierechtpraktijk hebben 
cliënten vaak urgent behoefte aan juridisch 
advies en optreden bij scheiding, huiselijk 
geweld, contact met kinderen en onder-
houdsverplichtingen of dat erop wordt 
toegezien dat familierechten worden na-
geleefd door de (gemeentelijke) overheid. 
Deze zaken vergen juridisch inhoudelijke en 
procesrechtelijke kennis en vaardigheden 
om de emotionele aspecten van het conflict 
te adresseren.

Groot onderhoud
Helaas vertoont de door de overheid 
gefinancierde rechtsbijstand ‘ernstig ach-
terstallig onderhoud’. De vergoedingen in 
familiezaken lopen daarbij het meest uit de 
pas. Dat was de vernietigende conclusie van 
de commissie Van der Meer uit 2017. Tot 
fatsoenlijke vergoedingen heeft dit heldere 
oordeel nog niet mogen leiden.  
Getriggerd door de toeslagenaffaire pleit 
ik daarom in dit nieuwe jaar voor groot 
onderhoud met een zeer grondig herstel 
van de vergoedingen van gefinancierde 
rechtsbijstand. Alle mensen die een fami-
lierechtadvocaat nodig hebben, moeten 
kunnen rekenen op goede rechtsbijstand 
en begeleiding. Dit mag niet afhankelijk zijn 
van hun loonzakje/inkomen. Dat wordt wel 
een zaak voor de nieuwe regering.
Het kan niet altijd alleen maar vrolijk zijn…, 
daarom een luchtige afsluiter met een 
boekentip die de waarde van aandacht en 
liefde in het zonnetje zet: ‘Waarom is het 
dat de liefde zo is?’ door Jan Drost. De liefde 
is en blijft altijd iets om naar terug te keren!

Ien Ubaghs 

familierecht-
advocaat en
mediator
Familie&Recht

hoek 
Weimarstraat/
Franklinstraat
 

tekst en foto: AnnemArie PiersmA 

Ingeklemd tussen de Noorderbeek-
dwarsstraat, de Noorderbeekstraat, de 
Réaumurstraat en de Vinkensteynstraat 
ligt het Kamerlingh Onnesplein. Wie was 
Kamerling Onnes eigenlijk?

Hoogleraar
Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926) was de 

oudste zoon van Harm Kamerlingh Onnes en 
Anna Gerdina Coers. Zijn vader was een wel-
gesteld dakpannenfabrikant, zijn moeder een 
kunstzinnige huisvrouw. Kamerlingh Onnes 
kon goed leren en in 1870 ging hij wiskunde en 
natuurkunde studeren in Groningen. Hij werkte 
een tijd in Delft en in 1882 werd hij hoogleraar 
experimentele natuurkunde in Leiden. Daar 
leidde hij een wetenschappelijk laboratorium, 
waar hij onderzoek deed naar de eigenschap-
pen van stoffen bij extreem lage temperaturen. 
Zijn grote droom: helium vloeibaar maken. 

Koudefabriek
Om zijn droom waar te kunnen maken, bouw-

de hij een koudelaboratorium in Leiden, dat 
meer weghad van een geheimzinnige fabriek, 
vol buizen, kranen, gasflessen, lawaaiige pom-
pen, dreunende motoren, instrumenten en toe-
stellen. Het kostte hem enkele honderdduizen-
den guldens, een enorm vermogen in die tijd. 
Problemen met de vergunningen zorgden voor 
jarenlange vertraging. De gemeente was bang 
voor ontploffingsgevaar. Dat lag gevoelig, want 
het laboratorium lag recht tegenover de plek 
waar in 1807 een kruitschip ontplofte, waarbij 
zo’n 220 huizen compleet verwoest werden.

Koudste plekje op aarde
Op 10 juli 1908, hartje zomer, was het in Lei-

den zo koud als het nog nergens ooit was ge-
weest. Op die dag lukte het Kamerlingh Onnes 
om helium vloeibaar te maken op -269 graden 
Celsius, vlak boven het absolute nulpunt van 
-273,15 Celsius. Kouder dan dat kan niet, want 
dan staan de atomen en moleculen stil. De 
ontdekking leverde het Leidse lab de bijnaam 
‘koudste plekje op aarde’ op. Op 10 december 
1913 ontving Kamerlingh Onnes de Nobelprijs 
voor zijn onderzoek naar de eigenschappen 

van materie bij lage temperaturen.

Supergeleiders
Kamerlingh Onnes deed later nog een be-

langrijke ontdekking. Tijdens een onderzoek 
naar de weerstand van kwik in 1911, ontdekte 
hij dat materialen bij een zeer lage tempera-
tuur hun weerstand verliezen tegen elektrische 
stroom. Ze worden dan supergeleidend. Deze 
ontdekking staat aan de basis van allerlei be-
langrijke toepassingen, zoals supergeleidende 
magneten in deeltjesversnellers, kernreactoren 
en MRI-scans.

Overigens trok Kamerlingh Onnes met zijn 
ontdekkingen veel beroemde wetenschappers 
naar Leiden. In 1901 vroeg Albert Einstein, die 
toen net afgestudeerd was, aan Kamerling On-
nes of hij niet zijn assistent mocht worden. Dat 
gebeurde toen niet, maar in 1920 werd Einstein 
bijzonder hoogleraar in Leiden op voorspraak 
van Kamerlingh Onnes. Zijn beroemde appara-
ten zijn trouwens nog steeds te bezichtigen in 
Museum Boerhaave in Leiden.

Heike Kamerlingh Onnes: man van het 
absolute nulpunt

Straatnamen en hun naamgever

“Op het adres Valkenboslaan 329 woon-
de in ieder geval vanaf 1914 tuinder 
(‘warmoezier’) Jan Vletter. Vletter was me-
deoprichter en in 1894 bestuurslid van de war-
moeziersvereniging Eendracht maakt macht 
(opgericht 1899) en tot zijn faillissement in 
1922 bestuurslid van vereniging De Loosduinse 
Groenteveiling. Het ligt voor de hand om te ver-
onderstellen dat Vletter eigenaar was en dat hij 
na zijn faillissement gedwongen was zijn huis te 

verkopen. In 1923 is het pand namelijk geveild 
en voor f 19.500 gekocht door K.L.A. Weimar jr, 
een aannemer uit Den Haag die o.a. de lagere 
scholen aan de Meeuwenstraat en de Hemster-
huisstraat bouwde, de Westduinkerk (in 1925) 
en ook meubels aan scholen leverde. Hij bezat 
verschillende panden die hij op veilingen kocht. 
Weimar verhuurde het pand daarna waarschijn-
lijk aan de eigenaar van café-restaurant L’Avenir 
dat zich op dat nummer in 1924 vestigde. (…)”

Reactie van Geert-Jan Mellink op het artikel over 
het ‘Pannenhuis’ in de KN van december
foto: hAAgs gemeenteArchief
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Open haard of  
houtkachel in de  
coronacrisis:  
echt liever niet!
tekst: redActie

Wat is gezelliger dan een open haard 
of een houtkachel? Zeker in deze tijd 
dat we zoveel thuis zijn. Er is echter wel 
iets om over na te denken. 

Wanneer wel en wanneer 
zeker niet
Op de website van de gemeente is van 
alles te vinden over de soorten kachels 
en de soorten hout, en wanneer zeker 
niet te stoken. Dat moet u bijvoorbeeld 
niet doen bij windstil of mistig weer. Dan 
blijven namelijk rookgassen hangen. Bui-
ten én binnen. Dat is schadelijk voor uw 
eigen gezondheid en die van de mensen 
in uw omgeving.  

Ernstiger ziek
Het is nog veel schadelijker voor mensen 
met longklachten, gevoelige luchtwegen 
of hartklachten. Zij lopen een groter risico 
om ernstig ziek te worden als zij het co-
ronavirus oplopen, en hebben er dus veel  
last van als de buren hout stoken. 
Als u uw buren wilt helpen, laat dan voor-
lopig uw houtkachel of open haard uit.

tekst: AAd vAn schie foto: John mArtienus 

Al geruime tijd verkeert een deel van de 
Beeklaan tussen de Weimarstraat en de 
Loosduinseweg in vrij desolate staat. De 
gemeente heeft Abdel Bouchibti als transfor-
matiemanager voor de Weimarstraat en de 
Beeklaan  ingehuurd. 

De Zaen
Abdel Bouchibti is in gesprek met een 

aantal eigenaren van winkel/bedrijfspan-
den over omvorming van deze panden naar 
wonen. Een van de beruchtste leegstaande 
panden is natuurlijk Beeklaan 223 van voor-
malig keukenbedrijf De Zaen. Daar is wel een 
vergunning verleend voor appartementen, 
maar de realisatie schiet totaal niet op. De 
gemeente is wel in overleg met de eigenaar 
om de werkzaamheden nog dit jaar te star-
ten. De verbouwing van de panden 183a t/m 
189 tot appartementen is al begonnen.

Vijf nieuwe appartementen aan de 
Beeklaan 211/213

Op voorstel van Abdel bezoeken wij dit 
voormalige winkelpand voor een gesprek 
met de eigenaar Arjan Bijleveld.  De ver-
bouwing van deze winkel/woonruimte 
is in volle gang. Uiteindelijk komen er vijf 
moderne twee/driekamerappartementen 
van gemiddeld 70 vierkante meter. Een 
van de appartementen, met woonkamer/
keuken en twee slaapkamers, is al zo goed 
als klaar. Arjan heeft gekozen voor het rea-
liseren van vijf gasloze woningen, voorzien 
van warmtepomp, met zeer goed geïso-
leerde wanden en een degelijk ventilatie-
systeem. Bovendien wil hij aan de voorge-
vel van het pand een decoratie aanbrengen 
met een reminder naar het verleden: be-
kleding van de pui in de oorspronkelijke 
De Gruyter-stijl, met donkerblauwe, gegla-
zuurde tegels en de tekst ‘Boter, kaas en ei-

eren’. Hij is hierover in gesprek met de Wel-
standscommissie. Verder brengt hij achter 
het pand de buitenruimte weer terug.

Positieve uitstraling
Wellicht heeft het opknappen van dit 

pand ook een positieve uitstraling naar 
de buren, waarvan het pand nu in de stei-
gers staat voor een opknapbeurt. Al met al 
gaat er eindelijk iets gebeuren aan de ver-
betering van de Beeklaan. Dit project kan 
de opmaat hiervoor zijn. Mooi ingerichte, 
energiezuinige appartementen voor een 
huur van rond de 1200 euro. Ze komen nog 
voor de zomer op de markt. 

tekst: redActie foto: Piet vernimmen 

In de april-editie van 2020 schreef Kon-
keetNieuws dat het nieuwe wijkfestival 
‘Republiek Elektriek’ op 9 mei 2020 zou 
plaatsvinden. Helaas kon het festival toen, 
om voor de hand liggende redenen, nog niet 
van start gaan. De organisatie van het festival 
kijkt ernaar uit om dit jaar in het weekend van 
27 t/m 29 augustus de eerste editie van het fes-
tival alsnog te organiseren. 

Creativiteit in de wijk
De naam ‘Republiek Elektriek’ van het wijkfes-

tival sluit aan bij het levendige karakter van de 
wijk en verwijst naar wijkpark De Verademing 
en de naastgelegen Electriciteitsfabriek. Het is 
een festival dat graag de vele uitingen van cre-
ativiteit in het Regentesse/Valkenboskwartier 
(ReVa) een podium biedt. Met onder andere 
muziek, dans, sport en eten zal het festival een 
levendig beeld geven van wat ReVa en haar be-
woners te bieden hebben.

Voor en samen met
De organisatie wil het festival graag voor en 

samen met wijkbewoners realiseren. Daarbij 
is jouw hulp meer dan welkom! Dat kan zowel 
tijdens de voorbereidingen als tijdens de festi-
valdagen zelf. Er is veel mogelijk. Bijvoorbeeld 

meedenken over de programmering en de 
duurzaamheid van het festival, flyeren, opbou-
wen  of gasten ontvangen. 

Heb je interesse om mee te doen of heb je vra-
gen? Mail dan met: info@republiekelektriek.nl

Appartementen voor 
een huur van rond de 

1200 euro

Columnist gezocht    
Wij hopen dat u plezier beleeft aan de 
column die u in elke editie in deze krant 
aantreft. De oplettende lezer zal hebben 
gezien dat onze columnisten Frans de 
Leef en Bert de Croon elkaar per editie 
afwisselen met hun soms hilarische bij-
dragen. Helaas heeft Frans de Leef onze 
wijk inmiddels verlaten en stopt hij na 
vele jaren nu ook zijn bijdragen aan de 
KonkreetNieuws. We zullen in de editie 
van april nog eenmaal een column van 
hem plaatsen en een interview, waarmee 
we hem uitluiden. Hij is immers niet al-
leen als columnist actief geweest in onze 
wijk...
Wij zoeken nu een nieuwe columnist 
die drie keer per jaar, afwisselend met 
Bert de Croon, een pakkende en wellicht 
geestige tekst van maximaal 450 woor-
den kan schrijven. Het zou leuk zijn als 
die betrekking heeft op onze wijk, maar 
noodzakelijk is het niet. En het zou ook 
mooi zijn als de nieuwe columnist ‘van 
het veen’ komt, maar ook dat is geen 
‘must’.
Interesse? Stuur dan een berichtje naar 
redactie@konkreetnieuws.nl. 

  vlnr Arjan Bijleveld en Abdel Bouchibti

Van leegstaande 
winkel tot moderne 
appartementen aan 
de Beeklaan

Wijkfestival Republiek Elektriek

WONEN IN DE WIJK
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De vakkundige, ervaren makelaar in  Regentesse en 
    Valkenbos die uw belangen optimaal behartigt! 
 
 
 
 
    

  Bel voor een gratis waardebepaling! 
  Nu tijdelijk gratis professionele foto’s bij verkoop 
          van uw woning ter waarde van € 150,-
_________________________________________________________________ 
             

 
 
 
 
 
 

  

Voor al uw ontwerp-, print- & drukwerk

geeft drukwerk weer kleur!

Momenteel gaat alles bij
voorkeur “contactloos”.

Dus even minder papier!
Een website brengt

dan uitkomst en die
 kunnen wij voor u

maken of onderhouden!

Meer dan alléén maar drukwerk.

 Advies      Vormgeving    Drukwerk      Printwerk    Afwerking     Brochures     Voorraad

Marconistraat 109, 2809 PG  Gouda
T 0182 76 90 90 • E info@smiet-offset.nl

van Merlenstraat 65c
2518 TC Den Haag

info@kdans.nl
www.kdans.nl
070 326 32 72

• Zumba, bbb, bootcamp,
   Pilates mat + reformer lessen,

   step, yoga, dans, Nia en meer
• STOTT Pilates opleiding

• 
• kleine groepen/persoonlijke aandacht
• gratis kinderopvang
• eerlijke prijzen 
• lessen voor elk niveau
• english spoken!

waarborg voor kwaliteit

voor klassieke balletlessen 
www.ballet.co.nl

Professioneel advies over uw huid 
of huidklachten nodig?

Acne/ Acnelittekens
Lymfoedeem
Ongewenst haargroei
Pigmentstoornissen
Nazorg (borst)kanker
Verwijderen van goedaardige
huidplekken
Huidverbetering
Aanmeten steunkousen
Peelingbehandelingen

Gratis intake
Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk
Behandeling door HBO gediplomeerde en 
kwaliteitsgeregistreerde professional

Beeklaan 144
Volendamlaan 1260  
Den Haag
tel: 06 19 97 93 67  
www.huidtherapiecutaan.nl
info@huidtherapiecutaan.nl

•  Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag •  070 - 345 16 65

Meer info of inschrijven? Kijk op www.regentesse.nl

& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897

24/7 afhaalautomaat 
Regentesse Apotheek
• Haal uw pakje medicijnen op wanneer 

het u uitkomt.
• De automaat staat op de hoek van de 

Regentesselaan en Galileïstraat.
• Ook voor al uw drogisterij bestellingen 

uit onze webwinkel (60.000 artikelen).

Zet jij je in voor Segbroek?

Wij helpen jou o.a. met:
Vrijwilligers werven
Bestuursleden vinden
Informatie over subsidies en financiën
Jouw doelgroep (online) bereiken
Advies over vereenzaming in de wijk tegengaan

Bijvoorbeeld met een stichting 
of een bewonersinitiatief?

Contactpersoon voor Segbroek: 
Sandra Menken 
info@pepdenhaag.nl
070 302 44 44
www.pepdenhaag.nl
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Torentjes Neorenaissance in ReVa
tekst en foto’s: Piet vernimmen

Het Regentessekwartier is, grofweg ge-
zegd, ontstaan tussen de jaren 1885 en 
1910. Vanaf 1906 wordt begonnen met de bouw 
van het Valkenboskwartier. De jaartallen op ver-
schillende gevels in de wijk laten zien hoe dat 
bouwproces van Koningin Emmakade tot Valken-
bos vorderde. 

Eind 19e eeuw
Vlakbij de Koningin Emmakade meldt het jaartal 
op de gevel van Weimarstraat 4 nog steeds het 
bouwjaar: 1890. Uitgaande van de jaartallen op 
de gevel is Koningsplein 3-4 gereed in 1891. Aan 
beide zijden van de Weimarstraat, hoek Suezkade 
wordt de bezoeker herinnerd aan het bouwjaar: 

1893. Veel panden aan het Regentesseplein zijn, 
getuige de jaartallen op de gevels van nummer 
220 en 225, gebouwd in 1899. De panden aan de 
Regentesselaan nummer 30, 43 en 115 dateren 
uit 1896. Beeklaan 390 meldt als bouwjaar 1899 
en de Marconistraat 30 in het Valkenboskwartier 
stamt blijkbaar uit 1907.

Neorenaissance
Op het einde van de 19e eeuw is in de architec-
tuur de neorenaissance populair. Aannemers, 
bouwkundigen of ingenieurs van de Dienst Ge-
meentewerken grijpen voor de wat chiquere 
projecten graag terug naar de bouwstijl uit de 16e 
en 17e eeuwse Nederlandse renaissance. En hoe 
dichter bij ‘het zand’ hoe uitbundiger. De neore-
naissance kun je gemakkelijk herkennen aan het 

gebruik van rode baksteen, de erkertjes, de bal-
kons, de uitbundige versieringen, de horizontale 
witte lijnen die de gevel in vlakken verdelen, het 
siermetselwerk boven de raampartijen, en niet te 
vergeten de torentjes. Kijk naar de gevels aan de 
Regentesselaan 15-39 en je ziet de bouwkundige 
mogelijkheden van de rijke neorenaissance.

Kasteel
Om de gehele neorenaissance gevelwand nog 
meer cachet te geven, werden de hoekpanden 
voorzien van paviljoens, torentjes, vaak op een uit-
stekend gedeelte van de gevel: het hoekkamertje 
kreeg niet meteen een dakje, maar er verschenen 
allerlei elementen boven elkaar: ombouw, pilaar-
tjes, uivormige bekroning, koepeltje, windwijzer: 
een beetje r.k. kerk zou er jaloers op wezen. Deze 

zuiver architectonisch-esthetische ornamenten ga-
ven, ook voor de bewoner midden in het blok, het 
idee in een – renaissancistisch - kasteel te wonen. 

Onderhoud
Maar houten constructies zoals deze torentjes, 
vergen het nodige onderhoud, met als gevolg 
dat nogal wat van die Haagse neorenaissance 
hoektorens in de loop der jaren zijn verdwenen, 
zoals het torentje op de hoek van de Franklinstraat 
en de Regentesselaan. Het is terecht dat het 
Regentessekwartier behoort tot een van de 
gemeentelijke beschermde stadsgezichten. Het 
zou nog mooier zijn als het eerste gedeelte van 
de Regentesselaan, onder andere vanwege die 
torentjes, tot ‘gemeentelijk monument’ wordt 
verheven.

ARCHITECTUUR IN DE WIJK

Copernicusstraat Regentesselaan/Galileistraat

Koningsplein/De Perponcherstraat Koningsplein/De PerponcherstraatRegentesselaan/Franklinstraat Regentesselaan/Franklinstraat

Valkenboslaan / Daltonstraat Regentesselaan / Copernicuslaan Weimarstraat/ Koningsplein Weimarstraat/Regentesseplein Loosduinseweg/Beeklaan (nieuwbouw)

Regentesselaan/Stephensonstraat Regentesselaan/Columbusstraat Weimarstraat /Suezkade Weimarstraat /Suezkade
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Stephenstraat 29. Daar staat op 
“S.v.p. alleen boeken mee ne-
men.” Is dit vanwege bezorgd-
heid voor besmetting als boeken 
geplaatst worden, of wil de eige-
naar de eigen boekenkast oprui-
men? Wie zal het zeggen. 

tekst: mArieke BAuwens foto: Piet vernimmen 

Ook in ReVa is er een uitgiftepunt van 
de Voedselbank: elke donderdagmid-
dag halen zo’n 100 mensen een voed-
selpakket op bij de Agneskerk op de 
Beeklaan. Zo’n pakket bestaat uit een aan-
tal verse producten en houdbare producten. 
Het is een aanvulling op de boodschappen, je 
kunt er niet de hele week van eten.

Een voedselpakket nodig? 
Een voedselpakket kan alleen aangevraagd 

worden door hulpverleners. Hiervoor kunt u 
terecht bij de Regenvalk 070-2052660. Daar 
zitten de hulpverleners die u verder helpen. 

Er zijn wel criteria voor. Zo moet het leefgeld 
(wat echt over is voor boodschappen) voor 
een alleenstaande bijvoorbeeld minder zijn 
dan € 230 en voor vier personen minder dan 
€ 515 per maand.

Producten doneren
De voedselbank krijgt spullen van de 

grote supermarkten en van groothandels. 
Maar ook particulieren kunnen helpen. 
Donaties in de vorm van houdbare 
voedselproducten en producten van de 
drogisterij zijn altijd welkom! Hiervoor is 
het uitgiftepunt door de week bereikbaar 
op 06-23793593. Meer informatie: 

www.voedselbankhaaglanden.nl

Agneskerk uitgiftepunt van de 
Voedselbank in ReVa

tekst: LAurA vAn herPen foto: esther gerAdts 

Sir Duke 
Ver gaan ze al terug. Parallel-
klas. 
Stoer. Orkest. Dat werk.
Aanvankelijk als een accessoire 
van hun andere vriend.
Allebei niet zo van het sociale.
Werk. Gezin. Hij een eenzaat.
Zijn vrouw doet de sociale zaken.
Regelt ze een bankje voor de 
deur. 
Dat is dan wel weer oergezellig.
Dat ze er zijn. Dat het kan. 
Maar niet hoeft.
Even schuilen met een biertje in 
zijn tuin.
Als het boven gillend heet is. 
En als hij hem dan tegenkomt.
Op weg naar de vuilcontainer.
Kan ie gelijk wat meegeven. 
Dat. De humor.
En ja, de muziek. Muziek?
Die solo die je bij me inspeelde.
Aah, ja.Dat we met de band in de 
Asta stonden. Tjee.
Niemand kan Sir Duke zingen zoals 
zij.
Stairway to heaven op de blok-
fluit.
Ja, nee, hij was er wel als eer-
ste bij na haar geboorte.
En dan de omhelzing. Dat was even 
emotioneel ja.
Toch wel. Als je het zo bekijkt.
Meer een goede vriend, dan een 
verre buur.

Buren in Beeld BEWONERS IN DE WIJK

Nog een minibieb

foto: hAAgs gemeenteArchief

 

IETS GEZIEN OF GEHOORD?
REDACTIE@KONKREETNIEUWS.NL

Wat verscholen achter gepar-
keerde auto’s. Een minibieb aan 
het water van de Suezkade, te-
genover woonhuis nummer 25. 
Hoewel, eigenlijk is het een weg-
geefkastje. Maar daar mag je na-
tuurlijk ook boeken in weggeven 
en uit pakken. 

En nog een...
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tekst: AAd vAn schie  foto: John mArtienus 

“Nieuwe Beeklaan”, “De Beeklaan bruist”. 
Zomaar twee kreten die de afgelopen 
decennia de ronde deden langs de 
Beeklaan. Op zijn minst tegen beter weten 
in. Zeker, de nieuwbouw aan de Beeklaan 
richting Loosduinseweg ziet er behoorlijk 
uit. Maar het deel tussen Weimarstraat en 
De Gheijnstraat kent nogal wat rotte kiezen. 
Heel veel plekken zien er mistroostig uit. 
Er hangen soms borden van onder meer 
070 Vastgoed, zoals op 183-189. Op hun 
website worden plannen aangekondigd 
om vier nette appartementen achter een 
mooie gevel te realiseren. Maar moet het 
er dan tot de afronding van die plannen 
zo beroerd uitzien? Je ziet elders wel eens 
gevelplaten op te renoveren panden, die 
alvast een blik gunnen op hoe mooi het 
gaat worden. Je kunt dat window dressing 
noemen, maar alles is beter dan zo. 

Kan vast beter!

BEWONERS IN DE WIJK

tekst: AAd vAn schie foto: de nieuwe regentes

In de vorige editie besteedde Konkreet-
Nieuws aandacht aan de geschiedenis 
van de BOM. Het zal niet bij elke wijkbewo-
ner, instelling of organisatie bekend zijn, maar 
ook anno 2021 bestaat er nog een BOM in het 
Regentesse-/Valkenboskwartier. 

Onbekend
Dat de BOM ‘onbekend’ is in de buurt heeft 

deels te maken met het feit dat in de statuten 
geen verplichting staat om de buurt te infor-
meren. De bestuursleden van de BOM: “Het is 
ook lastig om te bepalen welke informatie te 
verstrekken en aan wie. In het verleden was het 
goed gebruik om aanwezig te zijn tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van de voorma-
lige bewonersorganisatie BoreVa. Wat wel ont-
breekt is de statutaire Raad van Advies, maar 
die viel al uiteen voordat wij in 2011 aantraden. 
Het bestuur overweegt de mogelijkheid om 
zo’n orgaan weer in te stellen. Via een oproep 
in de buurtkrant bijvoorbeeld. Daarnaast is 
het wellicht ook een goed idee om in elke uit-
gave van deze krant een advertentie/oproep te 
plaatsen dat jonge, vrolijke buurtinitiatieven 
steun kunnen vragen via een mail aan buurt-
ontwikkelingreva@gmail.com We willen alle 
pleinen en straten nog mooier en leuker maken 
in ReVa.”

De Nieuwe Regentes
Toen het bestuur aantrad in 2011 waren er 

drie financiële problemen die om een oplos-
sing vroegen: de huur van het clubhuis van 

Tennisclub Breekpunt, een pand aan de Kep-
plerstraat en de hoge jaarlijkse lasten van de 
BOM. Een van de bestuursleden: “Pas eind 2018 
hebben we die alle drie kunnen afsluiten en 
2019 hebben we gebruikt om na te denken hoe 
we de vrijgekomen middelen zouden kunnen 
besteden. De eerste steun ging naar Theater 
De Nieuwe Regentes voor een bijdrage aan de 
nieuwe tribune. Samen met dit theater richt-
ten we het BuurtbombArie Cultuurinitiatief op 
voor een jaarlijks project tegen een vast bedrag 
per jaar. Kortom, met veel tijd en energie is er 
nu een ‘lean and mean’ fundingmachine opera-
tioneel.”

De toekomst
De BOM heeft een werkkapitaal van onge-

veer €120.000,00 en het bestuur gaat verder 
op de ingeslagen weg: “Nu, anno 2021, staat 
er een organisatie die kan bijdragen aan een 
betere, mooiere buurt. Het bestuur blijft ook 
nog even aan, want het zoet van het positieve 
dat is opgebouwd, willen we graag proeven.” 
Ook wil de BOM wat meer zichtbaar zijn in de 
wijk: “Misschien kan dit artikel een mooie eer-
ste stap zijn om hier verandering in te bren-
gen. Voor het publiceren over toegekende 
initiatieven bijvoorbeeld is de krant ook een 
goed medium. In dit stadium stellen we geen 
eisen aan een minimum of maximum. We wil-
len graag met buurtbewoners en organisaties 
in gesprek, maar niet met elke organisatie die 
vindt dat wij daartoe een verplichting hebben. 
Nogmaals, we willen vooral initiatieven van 
jonge honden en jonge organisaties stimuleren 
en honoreren.”

De Buurtontwikkelingsmaatschappij 
(BOM) in ReVa

  Nieuwe tribune DNR 
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tekst: Piet vernimmen 

De Regentes bestaat 100 jaar en zon-
dagmiddag 29 november presenteert 
De Nieuwe Regentes het boek ‘Van wa-
ter naar theater’. De Grote Zaal is in deze 
coronatijden met 30 gasten op de tribune 
en 8 medewerkers op het podium dus tot 
‘de nok toe’ vol. 

Zondagmiddag
Voor het intieme gezelschap memoreert 

auteur Bert Alers aan de hand van een 
groot aantal foto’s uit het boek hoogtepun-
ten uit de geschiedenis van het gebouw, 
het zwembad en het theater. De aanwe-
zige burgemeester Van Zanen, enthousiast 
zwemmer, is trots op de transformatie van 
zwembad naar theater en spreekt zijn be-

wondering uit voor de vele vrijwilligers. 
Het is een prachtig boek geworden, vol 
historie, verrassende foto’s, anekdotes en 
wetenswaardigheden.

Bad- en zweminrichting
Rond 1920 is thuis douchen of baden nog 

lang niet gebruikelijk bij de Haagse bur-
gers. Een drietal plaatselijke ondernemers, 
een bloemist, een aannemer en een amb-
tenaar bij de Rijksgebouwendienst, zien 
wel brood in een voorziening daarvoor en 
dienen in 1918 bij de gemeente een plan 
in voor een zwem- en badinrichting aan de 
Weimarstraat. Op 24 april 1920 legt Mag-
dalena Binnerts de eerste steen. 

Opstaan en… vallen
De geschiedenis van het zwembad, de 

badkuipen en de stortbaden is er een van 
vallen en opstaan op bouwkundig, finan-
cieel, technisch en organisatorisch gebied. 
De techniek van overdekte baden staat in 
die jaren nog in de kinderschoenen en zo-

wel de waterkwaliteit als de vochtbeheer-
sing in het gebouw zorgen steeds weer 
voor onvoorziene en vooral grote uitgaven. 
Vanaf eind jaren ’30 van de vorige eeuw 

gaat het goed met de bezoekersaantallen 
en De Regentes is bovendien de thuisbasis 
van een groot aantal Haagse zwemvereni-
gingen. Ook het schoolzwemmen floreert: 
in maart 1960 telt De Regentes het mil-
joenste schoolzwemstertje. 

Sluiting
De eigenaren en medewerkers van het 

zwembad doen er in tijden van moeilijkhe-
den werkelijk alles aan om het zwembad 
voor de stad en de wijk te behouden. Maar 
steeds meer huishoudens hebben een ei-
gen douche en de concurrentie met andere 
zwembaden zorgt dat de gemeente De Re-
gentes in 1986 in beheer moet nemen. Er is 
echter geen redden aan en in 1995 sluit het 
zwembad definitief de deuren.

Theater
Eenzelfde doorzettingsvermogen om 

het gebouw te behouden kenmerkt het 
culturele veld. In de jaren na 1995 is het 
met name Guusje Eijbers die met een aantal 
gelijkgestemden de theatermogelijkheden 
van het gebouw ziet en gebruikt. Na haar 
komt het Nationale Toneel in De Regentes 
en rond 2000 bezit de Weimarstraat dan 
een eigen professioneel theater. Tot schrik 
van de medewerkers stopt in 2012 de 
gemeentelijke subsidie.

Vallen en… opstaan
Het is aan toenmalig publiciteitsme-

dewerker Laudie Vrancken te danken 
dat we anno 2020 nog steeds het thea-
ter kunnen bezoeken. Zij dient in 2012 
met succes een uitgewerkt plan voor 
‘De Nieuwe Regentes’ in en weet zich in 
2013 te omringen met een aantal profes-
sionele medewerkers, die samen met een 
honderdtal vrijwilligers de basis vormen 
voor een succesvol theater – voor de ko-
mende honderd jaar.

Bert Alers e.a. ‘Van water naar Theater’, 
uitg Eindeloos, 

ISBN 978-90-78824-06-0; Prijs €25,00

In maart 1960 
telt De Regentes 

het miljoenste 
schoolzwemstertje

 Na de verbouwing door de gemeente in 1986 
schilderde zweminstructeur-kunstenaar Donald Duk 
nieuwe wegwijzers in de art-deco stijl van de gevel. 
Foto Ewout Huibers, beeldbank DNR 

 Nadat de eerste steen was gelegd, ging de bouw voortvarend van start. Foto: Haags Gemeentearchief

Van Water 
naar Theater

  Zwembad rond 1970. Foto Dick Meiners
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tekst: weimArchief  foto: coLL. ned. instituut voor miLitAire historie

In onze wijk zijn veel straten naar 
uitvinders vernoemd. Er woonde hier 
echter ook een uitvinder die er geen 
straatnaam heeft. Van 1890 tot 1926 woont 
op Weimarstraat nr. 4 Cornelis De Mooy. 
De Mooy, geboren in 1834 te Middelburg, 
getrouwd met Johanna Christoffelina Creutz-
Lechleitner, is legerarts en uitvinder van 
medische artikelen. 

Naar Indië en terug naar Nederland
Op driejarige leeftijd vertrekt Cornelis met 

zijn ouders naar Nederlands-Indië, waar zijn 
vader dan officier van gezondheid is. Van 
onderwijs komt in aanvang weinig terecht; 
als hij tien jaar is kan hij nog amper lezen 
en schrijven. Op twaalfjarige leeftijd gaat de 
kleine Cornelis echter zonder ouders terug 
naar Nederland om een opleiding te volgen. 
Zijn buurman, schrijver Multatuli, in die dagen 
commies in de Residentie Bagelen, schrijft bij 
zijn afscheid een gedicht voor hem: 

Lieve jongen is het waar,
Ruilt ge Poerworedjo’s dreven
En uw zorgloos kinderleven
Voor een leven vol gevaar?
Gaat ge uw ouders stout verlaten?

Laat ge uw vader zoo alleen?
Kan geen moedertraan meer baten?
Jongen hebt ge een hart van steen?   
De eerste zeven regels uit een langer gedicht 

van Multatuli voor Cornelis (uit: Multatuli, 
Volledige Werken, deel IX, Amsterdam 1956, p. 
38/39). 

Carrière
Omdat hij dezelfde ambitie heeft als zijn 

vader, volgt Cornelis na de middelbare 
school van 1853 tot 1857 de opleiding aan 
de Rijks Kweekschool voor Militaire Ge-
neeskundigen in Utrecht. Daarna volgt een 
carrière als (dirigerend) officier van gezond-
heid in diverse klassen en op verschillende 
standplaatsen door het land. Gedurende zijn 
carrière doet De Mooy diverse uitvindingen, 
onder andere een kogeltang voor het ver-
wijderen van kogels, een buigzame slok-
darmtang en rotanverband. Zijn bekendste 
uitvinding is echter de raderbaar of rader-
brancard, voorzien van extra grote wielen. 
Daar waar eerst twee dragers nodig zijn om 
een gewonde te vervoeren, volstaat nu één 
verzorgende voor het transport. De extra 
grote wielen zorgen voor meer comfort op 
hobbelig terrein.

Raderbaar in gebruik
Van 1874 tot 1879 wordt De Mooy, bijge-

staan door zijn echtgenote, op eigen verzoek 
gedetacheerd in Nederlands-Indië, waar zijn 
raderbaar dan in gebruik wordt genomen door 
het leger. De Mooy heeft zodoende de moge-
lijkheid om de raderbaar op doelmatigheid te 
testen en eventueel te verbeteren. Ook in  het 
buitenland is er vraag naar de raderbrancard 
‘type De Mooy’. Aanvragen voor het toestel 
komen onder meer uit Duitsland, Frankrijk, En-
geland, Oostenrijk en Noord-Amerika. In 1890 
gaat De Mooy met pensioen en betrekt het 
echtpaar een nieuw huis, Weimarstraat 4. Maar 
ook op hogere leeftijd - De Mooy is dan reeds 
de 80 gepasseerd - blijft hij betrokken bij de 
ontwikkeling van de raderbaar en hij reist dan 
nog regelmatig naar de fabriek in Franeker, 
waar ze de raderbaar produceren.

Onderscheidingen
De Mooys uitvindingen staan in die tijd in 

een modelkamer in het Pageshuis aan het 
Lange Voorhout, waar dan het hoofdkwartier 
van het Nederlandse Rode Kruis zetelt. Voor 
zijn werk krijgt hij de Militaire Willems Orde 
en de Medaille van het Rode Kruis (koninklijke 
onderscheiding) en diverse buitenlandse 
onderscheidingen.

Te zien in musea
In juni 1926 overlijdt De Mooy op 92-jarige 

leeftijd, zijn echtgenote in november 1928 
op 91-jarige leeftijd. Zijn raderbaar is tot circa 
halverwege de twintigste eeuw in gebruik. 
Gelukkig kunnen we tegenwoordig van 
modernere medische hulp- en vervoersmid-
delen gebruikmaken, maar de raderbaar is nog 
voor iedereen te bewonderen in musea, onder 
andere in Overloon en Soest.   

Reacties: weimarchief@gmail.com

De boom in 
In de straat bij mij om de hoek zijn alle 
bomen gedecoreerd. Terecht toch? Bomen 
nemen immers CO2 op en zorgen voor 
zuurstof en verkoeling. Ze verdienen dus wel 
’n lintje. Nu moet u weten dat de decoratie 
bestaat uit een A4-tje met een doorgekruiste 
kettingzaag. Voor een ingrijpende herinrich-
ting moeten namelijk alle bomen wijken. Het 
geteisterde wegdek, het afgeschreven riool, 
de door wortels ontwrichte bestrating, nood 
aan parkeerplaatsen. Argumenten te over 
maar de buurt is tegen. Met de toezegging 
dat elke boom wordt vervangen nemen de 
bewoners geen genoegen. Handen af van 
onze bomen!
Hier doet zich een verschijnsel voor dat ik 
zou willen aanduiden als de collectieve hei-
ligverklaring van de boom. Leg eens uit Bert. 
Kijk, dat zit zo. Gedurende de vorming van 
pakweg vijftig jaarringen liepen de kerken 
leeg. Wanneer was u er voor het laatst, zo 
ooit? Echter, voor uw onverminderde honger 
naar spiritualiteit vindt u ruimschoots voed-
sel in de groene zone. U bent niet de enige. 
Zeker sinds de corona-beperkingen bent 
u in park, bos en duin nooit meer alleen. 
In colonne vergaren we zuurstof voor het 
lijf en balsem voor de ziel. Anima! Met uw 
aanleg voor esoterie is het voor u klip en 
klaar dat niet alleen de mens maar de gehele 
natuur bezield is. Bij uitstek de boom, de 
diep gewortelde en naar de hemel reikende 
beschutter der ongewortelden. Aardlingen 
die smachten naar verbinding met het 
bovenzinnelijke omarmen als vanzelf de 
boom. U knuffelt de boom en vertrouwt hem 
uw bekommernissen toe. Zijn lover prevelt 
troost en u, ontkent u het maar niet, doet 
hem wenend een eigengebreide  sjama-
nensjaal om. Tolereert u dat de boom wordt 
benaderd met een moordwapen? Vade 
retro satana! Als de gemeente zegt: “Kappen 
ermee, jullie animisten kunnen de boom in”, 
dan bent u bereid dat letterlijk op te vatten. 
Hoog in de kruin wacht u in een pandemo-
nium van razende motorzagen en snerpende 
versnipperaars op het glorieuze moment 
dat het martelaarschap u toevalt. Captain 
Beefheart zong het al in 1969: “Gimme that 
old time religion, it’s good enough for me.”

Bert de Croon

C
olu

mn
Uitvinder zonder straatnaam in de Uitvinderswijk

VAUGEL Door Erik van Schaaik

  Cornelis De Mooy bij ‘zijn’ raderbaar



FEBRUARI 202112 WWW.KONKREETNIEUWS.NL

tekst: mArieke BAuwens  foto: JAcques riJnsBurger  

Als gastouder komt Karin Ramaker vaak in 
de speeltuintjes in haar omgeving. Ze zag 
altijd al dat er voor kinderen met een beper-
king niet zoveel te doen is. En nu ze een neefje 
met een beperking heeft, valt het haar nog meer 
op. 

Toegankelijk
Zo vermaken haar gastouder-kinderen zich pri-

ma op de speeltuin op De Verademing, ze klimmen 
en klauteren overal op en af. Voor haar neefje is het 
anders. Voor hem is er maar één geschikt speeltoe-
stel. Of beter gezegd: het is door de gemeente als 
toegankelijk aangemerkt. Maar je moet wel eerst 
door het zand! Doe dat maar eens in een rolstoel, 
of met een kind in een rolstoel. Iedereen begrijpt 
dat dat niet kan.

Mandschommel
Haar neefje is inmiddels vier. Hij is afhankelijk 

van een rolstoel en heeft een achterstand in zijn 
ontwikkeling opgelopen. Hij logeert af en toe bij 
Karin en dan gaan ze samen op pad. Naar buiten, 
wandelen door de wijk en naar De Verademing; 
door het park en naar de speeltuin. Karin: “Hij kijkt 
er graag naar alle spelende kinderen en af en toe 
kan hij in de mandschommel. Dat betekent meest-
al wel dat hij een tijdje moet wachten tot het kan. 
De schommel moet leeg zijn, en dan til ik hem uit 
de rolstoel, en draag hem door het zand naar de 
schommel. Nu kan dat nog, want hij is pas vier, 
maar straks...” 

Toegankelijkheid is de norm 
Er zijn in Den Haag drie speelplekken voor kin-

deren met een beperking: in Ypenburg, Morgen-
stond en in Waldeck. In andere speeltuinen, ook 
in ReVa, zijn er mandschommels, zoals de schom-
melcombinatie op De Verademing. Slechts drie, 

dat is niet om trots op te zijn, voor zo’n grote stad 
die in haar beleid stelt dat toegankelijkheid de 
norm is. Dat drie toegankelijke speeltuinen, in drie 
uithoeken van de stad, te weinig is, vindt ook Ka-
rin, en zij wil er wat aan doen. Voor haar neefje en 
al die kinderen met een beperking. 

“Ik sprak met medewerkers van de gemeente 
en het viel me op dat de gemeente oprecht vindt 
dat ze het goed gedaan hebben. Er is een mand-
schommel, was steeds de reactie.” Het verbaast 
haar dat er niet meteen bij de aanleg van speel-
plekken rekening mee wordt gehouden, en dat 
de gemeente niet ziet dat toegankelijke speeltui-
nen voor álle kinderen leuk zijn, en hoe belangrijk 
het voor kinderen is om samen te spelen.” Karin 
spreekt veel mensen en de reacties zijn positief. Zo 
wil bijvoorbeeld Marije Mostert, raadslid voor D66, 
er graag mee aan de slag, en bekijkt een architect 
uit ReVa naar de mogelijkheden van de speeltuin 
op De Verademing. 

Petitie
Karin doet als zzp’er heel veel. Ze heeft een web-

site waar dat allemaal op te vinden is. Onderdeel 
van deze website is ‘Iedereen speelt’. Daar vraagt 
ze aandacht voor toegankelijke speeltuinen, is 
informatie te vinden en kunnen ervaringen ge-
deeld worden. En daar staat de petitie waarin de 
gemeente opgeroepen wordt echt aan de slag te 
gaan. Bij 250 handtekeningen is de gemeenteraad 
verplicht hierover te praten en iets te doen. 

Zijn er ouders die dezelfde ervaringen hebben? 
Of mensen die er, net als zij, van overtuigd zijn dat 
het anders kan? Karin doet het graag samen! Zoek 
haar op via metkarin@gmail.com of via haar web-
site: www.met-k.com/iedereen-speelt.     

Door het zand naar de mandschommel op De Verademing 

Kernthema in het coalitieakkoord ‘Samen 
voor de Stad 2019- 2022’ is dat Haagse inwo-
ners, met of zonder (zichtbare) beperking, 
gelijkwaardig en volwaardig moeten kunnen 
deelnemen aan de samenleving. December 
2019 ondertekende de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten namens alle gemeenten 
in Nederland het Samenspeelakkoord. Daarin 
beloofden gemeenten, dus ook Den Haag, 
dat ze op allerlei manieren actief aan de slag 
gaan met de toegankelijkheid van speelplek-
ken. 

“ Er zijn in Den 
Haag drie speel-

plekken voor 
 kinderen met een 

beperking”

 Karin Ramaker

BEWONERS IN DE WIJK



WWW.KONKREETNIEUWS.NL 13FEBRUARI 2021

Gevlucht uit Syrië
Khaled kwam vijf jaar geleden als vluchte-

ling vanuit Syrië naar Nederland. Een groot 
deel van zijn familie is ook het land ont-
vlucht en woont nu verspreid over de we-
reld. Zijn ouders wonen ook in Nederland. 
“In het begin was alles moeilijk: ik kon geen 
werk krijgen. Mijn broer heeft een super-
markt in Goes. Hij heeft me geholpen met 
deze zaak.” Inmiddels is Khaled gewend aan 
het leven hier, hij is hier getrouwd en heeft 
twee kinderen. “De taal vind ik nog steeds 
lastig”, lacht hij verontschuldigend. In Da-
mascus heeft hij jarenlang gewerkt in een 
bakkerij. Zo heeft hij het vak geleerd. “Al 
Rais betekent chef”, verklaart Khaled.

Syrisch ijs
“De Syrische baklava is anders dan de 

meeste die je hier in Nederland ziet. We ge-
bruiken minder suiker, meer noten - vooral 
pistaches en amandelen - en relatief weinig 

deeg. In het deeg zit roomboter. Veel men-
sen komen speciaal voor ons Syrische ijs. 
Het is gemaakt van een soort mascarpone, 
gerold en gevuld met pistaches. Een andere 
specialiteit is koeshta, een dikke room die 
goed smaakt bij vers fruit.”

Lunchroom
Achter in de zaak staan een paar tafeltjes 

en stoelen. In niet-coronatijden kun je daar 
gebak eten met Arabische koffie of thee. 
Maar ook allerlei hartige broodjes, salades, 
falafel en hummus. Helemaal achterin is 
de keuken, daar maakt hij taarten op be-
stelling en verzorgt hij de catering voor 
feesten. Samen met zijn Libanese collega 
is Khaled zeven dagen per week te vinden 
aan de Beeklaan, van 9 uur ’s ochtends tot 
10 uur ’s avonds.

tekst: froukJe diekstrA foto: Piet vernimmen

Ruim een jaar geleden opende Khaled Hamoed zijn lunchroom Al Rais aan de Beeklaan 
237 ter hoogte van de Kepplerstraat. Hier verkoopt hij zoete en hartige gerechten aan 
klanten die hem vanuit heel het land weten te vinden. 

Op vakantie 
Maar met één voet over de drempel weet 
je wel beter: de bonte kleuren van de verse 
paprika’s, aubergines en citroenen, de etens-
geuren en de aangename temperatuur: je 
bent op vakantie en wel in Italië. Dat is pre-
cies het gevoel dat het echtpaar Saro en Si-
monetta van de Italiaanse delicatessenwin-
kel en traiteur That’s Amore aan hun klanten 
wil overbrengen. En al helemaal in deze tijd.

Rechtstreeks uit Italië
Saro komt oorspronkelijk uit Sicilië. Hij 
kwam regelmatig in Nederland omdat zijn 
moeder er ging wonen. Toen viel het hem 
op dat je nauwelijks Italiaanse ingrediënten 
van goede kwaliteit kon kopen. Hij besloot 
in Nederland te blijven en een zaak te begin-
nen: een plek waar je niet alleen goede Ita-
liaanse producten kunt kopen, maar waar je 
ook terechtkunt voor broodjes en gerechten 
waarin deze originele ingrediënten verwerkt 

zijn. “We zijn een van de winkels van Qualita-
lia. Dat betekent dat we onze specialiteiten 
inkopen bij kleine regionale Italiaanse be-
drijven. Leuk is dat Nederlanders nu steeds 
meer weten over Italiaans eten: ze vragen 
bijvoorbeeld speciaal naar buffelmozzarella 
voor op hun broodje.”

Verse pesto
Saro’s vrouw Simonetta uit Veneto is de kok 
bij That’s Amore. Naar recepten van haar 
moeder en schoonmoeder maakt ze cannel-
loni, pasta alla puttanesca, gegrilde groen-
ten en elke dag verse pesto. Saro: “We zijn er 
niet op uit nieuwe gerechten te bedenken; 
we willen juist de Italiaanse traditie bewa-
ren. We houden allebei van de sfeer in de 
Italiaanse en Amerikaanse films uit de jaren 
vijftig en zestig. Toen we in 2008 een naam 
voor de zaak zochten, zei Simonetta met-
een: “Ons liedje That’s Amore.”

tekst: froukJe diekstrA  foto: JAcques riJnsBurger 

Opvallend is de Fiat Cinquecento in de etalage van Laan van Meerdervoort 188a. “Google 
Streetview heeft ons bij de garagebedrijven ingedeeld”, vertelt Saro lachend. 

Lunchroom Al Rais Italiaanse traiteur That’s Amore

“We willen onze 
klanten een 

vakantiegevoel 
geven”

Gouden Arabische letters, glimmende schalen boordevol oosters gebak

tekst: redActie foto: oPerAtie steenBreek

 
Een aantal bewoners van ReVa wil aan 
het begin van de lente onze buurt een 
‘Groene Boost’ geven. Elke straat wordt im-
mers leuker als er veel bloemen bloeien, vlin-
ders fladderen, er frambozen te plukken zijn of 
er snacktomaatjes groeien. 

20 en 21 maart
Als de maatregelen het toelaten, organiseert 
actiegroep Groene Boost in het weekend 
van zaterdag 20 en zondag 21 maart op het 

Regentesseplein een aantal activiteiten om 
samen onze wijk op te fleuren. Want samen 
hebben buurtbewoners heel veel kennis en 
kunde in huis om ReVa letterlijk en figuurlijk 
meer tot bloei te laten komen. Juist in tijden 
van corona.

Stoeptegels en regentonnen
Groene Boost overlegt met Duurzaam Den 
Haag over een nieuwe operatie Steenbreek. 
Dan kunnen bewoners weer op afspraak 
stoeptegels die voor hun gevel liggen, inleve-
ren. Ze krijgen er dan gratis plantjes om in die 
aarde te plaatsen voor terug. Tegels uit de ach-
tertuin mogen trouwens ook. Ook hoopt Groe-
ne Boost weer voor een prikkie regentonnen 
aan te bieden om zelf water op te vangen in 
je tuintje. De actiegroep wil er zelfs een aantal 
aansluiten op regenpijpen in de straat, zodat 
alle buren hun geveltuintjes ook makkelijk van 
regenwater kunnen voorzien. 

Op zoek naar zaden
Op zaterdag 6 maart pakt actiegroep Groene 
Boost van 13 tot 17 uur pakketjes met zaden in, 
in wijkcentrum De Regenvalk op het Regentes-
seplein. Heeft u thuis nog veel zaden van bloe-
men, planten, groenten of fruit die makkelijk 
in onze wijk groeien? Lever ze bij hen in op 6 
maart.
 Groene Boost wil zoveel mogelijk pakketjes 
maken en deze weer uitdelen aan bewoners 
om geveltuintjes en boomspiegels op te fleu-
ren. Dus alle zaden - en hulp met inpakken! - 
zijn welkom op zaterdag 6 maart!

Volg ‘De Groene Boost’ op Facebook en/of In-
stagram voor de laatste updates, en hou hun 
posters en flyers in de bus in de gaten! Meer 
informatie: michiel.vanzuijlen@gmail.com

Een nieuwe 
lente… een 
Groene Boost!

Activiteiten op  6, 20 en 21 maart

Liefde voor product en traditie
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070 365 34 69
www.ubaghsadvocaten.nl

Franklinstraat 93
2562 CB Den Haag

Laat u goed informeren door de familierecht specialist.

•  Regentesselaan 105-107, 2562 CR Den Haag •  070 - 345 16 65

Direct gelegen naast 
huisartsenpraktijk De Regentes 

voor o.a. huisartsenzorg, diëtist, ergotherapeut, 
fysiotherapeut, prikpost SHL, psycholoog 

en wijkverpleegkundigen

Kijk voor meer informatie op www.regentesse.nl

& Homeopathie Regentesse - Sinds 1897

JACO KOEVOET

LEVENSCOACHING
Voor als je vastloopt en voelt dat het zo niet 

verder kan!

LOOPBAANCOACHING
Voor als je wilt ontdekken wat voor werk écht 

bij je past en hoe je daar voor gaat!

MOBIEL 06 204 33 947   EMAIL JACO@DEREISGEZEL.NL   WEBSITE WWW.DEREISGEZEL.NL

www.notariskantoorpost.nl

Het kantoor voor alle werkzaamheden op notarieel gebied,
ook voor estateplanning.

Bezoek aan huis mogelijk

Statenplein 19
2582 EZ  Den Haag

tel. 070 346 97 06
notaris@notariskantoorpost.nl

Notariskantoor Post
D e n  H a a g

Verkoopplannen? 
Bel of mail De Regentes voor een GRATIS en vrijblijvend verkoopadvies!

WWW.DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL 
PATRICIA@DEREGENTESMAKELAARDIJ.NL

O6 - 250 86 229 

De Regentes is dé woningmakelaar in uw buurt. Met kennis van zaken en vooral 
de persoonlijke aanpak van Patricia Hoogeboom, de vrouw áchter De Regentes! 

Levering en plaatsing van  
alle soorten glas
Dag- en nachtservice

Telefoon: (070) 360 59 59
Mobiel: 06 20 28 58 22

Beeklaan /  
hoek Stephensonstraat 102 
Den Haag

www.allroundglasservice.nl

WORKSHOP
CURSUS

VILTEN MET 
SCHAPENWOL

INTERIEUR
ACCESSOIRES

OP-MAAT
Viltflexplek.nl  

Lost veel van uw problemen op, zelfs 
de wanhopigste zaken. Terugkeer van 
uw partner, geliefde en brengt heel 
veel tederheid aan. 

Relatie, bescherming, sexuele 
problemen en geluk in slagen o.a. rijexamen, 
angst, studie, zaken, carrière, financiële 
problemen, familieproblemen, stoppen met 
alcohol en roken en genezing van alle lichamelijke 
en morele kwalen.

I resolve all your occult problems. Also if others 
failed. Even the most hopeless: work, love, chance 
and game, sickness, exams, sexual power.

Prof. SAYON

Groot internationaal 
medium en helderziende

helpt bij het oplossen van al uw problemen
100% gegarandeerd resultaat binnen 7 dagen

Bel voor een afspraak 06 13 97 22 96

Laan van Meerdervoort 258 | 070-3452700WWW.HOUTWINKELZAAG.NL |

.Een Droomkast zoals jĳ hem wilt hebben.Perfect op maat, altĳd passend..Kies je eigen Style en Kleur.Bĳ ons ben jĳ de OntwerperMeet & Montage Service.Bezoek onze Showroom
Tĳdelĳk 10% korting voor de lezers van

het Konkreetnieuws.

Check de voorwaarden op
www.houtwinkelzaag.nl / konkreet
en maak een afspraak in onze showroom

Uw vakman 
als het om 

Uw fiets gaat

Weimarstraat 31
070 392 3718
beerfietsen .nl

ook voor uw elektrische fiets!



WWW.KONKREETNIEUWS.NL 15FEBRUARI 2021

tekst: AAd vAn schie foto: Piet vernimmen

Kees van Dijk is geboren in Den Haag 
(1955) en al sinds 1974 werkzaam als ver-
warmingsmonteur. Hij startte bij zijn vader in 
het bedrijf. Toen zijn vader stopte, nam hij het 
bedrijf over. Het was een flinke onderneming 
met meer dan 25 man personeel. 

Patrimonium
Van Dijk verrichtte veel werk voor de Haagse 
woningcorporatie Patrimonium. Door ‘sneaky’ 
handelen van de Patrimoniumopzichter, die 
tevens contactpersoon was voor Van Dijk, ein-
digde deze samenwerking helaas. Dit bete-
kende het ontslag voor het merendeel van het 
personeel. Later werd Kees ook nog bedrogen 
door zijn toen nog enige werknemer. Hij zette 
de zaak voort als eenmansbedrijf met onder-
aannemers.

Van Regentesseplein naar  
Edisonstraat
Het bedrijf was tot 2010 gevestigd aan het Re-
gentesseplein, in het pand waar nu restaurant 
Lorelei gevestigd is. Toen de toenmalige eige-
naar van dit pand de huur opzegde, verhuisde 
het bedrijf voor een korte periode naar de Zink-
werf. Dat was te ver buiten het centrum en toen 
Kees de kans kreeg om zich te vestigen in het 
pand aan de Edisonstraat 47, greep hij die met 
beide handen aan. Kees nam de mooie histo-
rische prenten die aan het raam van het pand 
aan de Regentesseplein hingen mee naar de 

Edisonstraat. Die hangen daar dus weer en de 
etalage is gevuld met allerhande, al of niet aan 
het gas gerelateerde, oude apparaten en onder-
delen van oude apparaten.

Kachel van de pauselijke nuntius
We zitten voor dit gesprek midden in de werk-
plaats tussen veel historisch materiaal. “Kijk, dat 
is een oude weegschaal bijvoorbeeld. Die komt 
via een Antilliaans oudijzerhandelaartje Edwin 
Kops uit de Daguerrestraat. Een hele aardige 
kerel, die nogal wat oude spullen bij me afge-
leverd heeft. Ik heb eigenlijk niks gekocht. Die 
oude radio en die twee oude klokken kreeg ik 
van mijn schoonvader. Via klanten kwam ik aan 
oude gaskacheltjes. Die badkamerkachel was 
ooit van de pauselijke nuntius in het Benoor-
denhout. Verder scharrel ik ook graag in een 
oude spullenwinkel bij de Rotterdamse markt. 
Het leukste vind ik natuurlijk oude voorwerpen 
die met mijn vak te maken hebben. Ruilen doe 
ik ook. Een uitklapmes voor een oude föhn bij-
voorbeeld.” 

Problemen
We praten ook nog even over het Regentesse-
plein, waar hij wel drie keer een totale renovatie 
van de verkeersinrichting meemaakte. In aan-
vang reed tramlijn 2 er nog en de kerk was nog 
in functie. “Vroeger was niet alles beter hoor, 
maar wat ik nu in mijn vak meemaak: het snelle 
afdanken van de verwarming op gas en het 
overstappen op warmtepompen, al of niet aan-
gevuld met een hybride gasketel, geeft te den-

ken.” Hij geeft een mooi voorbeeld uit de instal-
latiepraktijk, nota bene bij de rechter van het 
Urgenda-vonnis. “Die heeft flinke problemen 
met het moeten bijstoken in koude tijden door 
niet goed aansluitende systemen. Niemand kan 
dan de oplossing brengen.”

Opleiden
Kees gaat nog even door na zijn pensioen. Wat 
hij graag zou willen is nog een tijdje bij een 
groot bedrijf mensen opleiden in het vak. Dat 
lijkt hem een aardige afsluiting van bijna 50 jaar 
in het gasvak. Voor zijn oude spullen zal hij dan 
wel een opbergplek moeten vinden. Voorlopig 
kunnen we die aardige etalage nog volop bekij-
ken.  Van Dijk & Zn, Edisonstraat 47

adressen en telefoonnummers

Politie en brandweer
Alarmnummer: 112 (politie, brandweer, 
ambulance)
Niet spoed: 0900-8844
Politiebureau Segbroek, 
Fahrenheitstraat 192: 0900-8844
Wijkagenten Valkenboskwartier: Paul 
Oudshoorn en Chantal Wichers, de wijk-
agenten voor Regentessekwartier zijn 
Bert Feenstra en Madelon Ouwerkerk:
0900-8844
Handhavingsteam: Fahrenheitstraat 192: 
0900-8844

Gezondheid
Huisartsendienst, weekend-, nacht- en 
avonddienst: 070-346 96 69 (SMASH)
Spoedapotheek Den Haag: Spoedplein 
HagaZiekenhuis: 070-210 14 65
GGD: 088-355 01 00 
Stichting Mantelzorg Den Haag,
Riviervismarkt 2: 070-205 1068
Centrum Jeugd en Gezin,
Hanenburglaan 339: 0800-2854070
Veilig Thuis Haaglanden, centraal advies- 
en meldpunt huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling: 0800-2000
Sociaal wijkzorgteam via het Servicepunt 
XL, in De Regenvalk: 070-205 26 60 

Buurt- en clubhuizen 
Wijk- en Dienstencentrum de Regenvalk, 
Regentesseplein 148: 070-2052660 
Dienstencentrum Copernicus, 
Daguerrestraat 16: 070-360 32 33
Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas 
Schwenckestraat 28/30: 070-345 93 42
Stichting Paard Klep & Co: 070-345 05 02
Stichting Federatie Eekta, Boylestraat 20, 
tel: 070-365 39 03
Wij Weimar buurtwinkel, Noorderbeek-
dwarsstraat 218. Open zaterdags van 
14.00 - 16.00 uur info@wijweimar.nl
Uit en thuis Wijkbus, Regentesselaan 148: 
070-205 26 60

Meldpunten
Gemeentelijk Contactcentrum, voor 
meldingen en klachten over milieu, ge-
luid, stank, ongedierte, openbare straat, 
riolering, straatverlichting etc: 14 070 
Stadsdeelkantoor Segbroek: 14 070
Grofvuil: 14 070

Wonen
Meldpunt woonoverlast: 14 070
Buurtinterventie Regentes-Valkenbos: 
bitreva15@gmail.com: 06 19 62 63 33.
Huurtoeslag, belastingdienst:  
0800 - 0543 
Eneco (stroom) storingen: 0800-0072
Dunea (water), storingen: 088-347 47 47 

Cultuur en agenda
sAmensteLLing: Anneke de grAAf

Zie ook de berichten op www.konkreetnieuws.nl

Vraag de gratis sticker aan via  
redactie@konkreetnieuws.nl

BENT  
DE KONING VAN NINEVEH

In de etalage van BenT staat in de maan-
den februari en maart het beeld ‘De Ko-
ning van Nineveh’ gemaakt door Hanneke 
de Munck. Het verbeeldt een moment uit 
het bijbelse verhaal van de profeet Jona 
en de stad Nineveh. Men leeft er nogal 
losbandig en Jona moet de stad gaan 
vertellen dat deze daarom vernietigd zal 
worden. Jona heeft daar geen zin in en 
gaat per schip richting Spanje. Tijdens een 
verschrikkelijke storm gooit de bemanning 

hem overboord. Hij wordt opgeslokt door 
een walvis, die hem op de kust bij Nineveh 
uitkotst. Direct na de onheilsverkondiging 
van Jona ziet de koning van Nineveh in 
hoe fout zijn stad is en hij doet met grote 
overgave als eerste boete. Hij scheurt zijn 
kleren en bestrooit zich met as. En alle 
inwoners van de stad moeten zijn voor-
beeld volgen. Dat moment van inkeer is in 
het beeld uitgedrukt. Na zijn boodschap 
gebracht te hebben, loopt Jona direct de 
stad uit, zich verheugend op het schouw-
spel. Maar er gebeurt niets. God is verge-
vingsgezind. (Jona 1-4) Weimarstraat 51, 
www.bent-51.nl

STRAATGALERIE DE SPELONK –  
WENTELTRAP

Ze trokken veel bekijks, de drie levensgrote 
olifanten van beeldend kunstenaar Catinka 
Kersten, die lagen te soezen in de huiskamer 
van Valkenboslaan 74. Ze vormden de eerste 
expositie van straatgalerie De Spelonk. Wie 
geluk had, kon zwaaien naar twee katten of 
de bewoners, liggend op de olifanten.
Nu is er weer een verrassend project. Een 
reusachtige, roze trap wentelt langzaam om 
zijn as. Ruim een eeuw bracht deze trap je 
in een halve draai naar de eerste verdie-
ping. Nu draait de trap zélf, en staan juist 

de bezoekers stil. De trap verdween hier bij 
een verbouwing en opende zo het trapgat 
waaraan straatgalerie De Spelonk, waar je 
coronaproof door de ramen kunst kunt kij-
ken, haar naam dankt.
De trap is door Willem Besselink (1980) 
teruggebracht met als titel Wenteltrap. De 
Rotterdamse kunstenaar werkt met repete-
rende patronen en structuren uit het da-
gelijks leven. Bij eerdere installaties, zoals 
in Kunsthal Rotterdam, gaven die patronen 
aan kijkers de illusie van ritme en bewe-
ging, terwijl ze langs of dóór het werk lie-
pen. Wenteltrap is Besselinks eerste project 
dat zélf beweegt. Valkenboslaan 74, www.
despelonk.nl

Van Dijk verwarmingsspecialist en verzamelaar ineen
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VAN WATER  
NAAR THEATER 

Jubileumboek  
100 jaar De Regentes

 De boeiende geschiedenis van Haagse Zwem-  
en Badinrichting De Regentes en de  

bijzondere verhalen en belevenissen van zijn 
gebruikers zijn te lezen in dit met prachtige 

foto’s geïllustreerde jubileumboek. 

 € 25,00   
Te koop via  

www.denieuweregentes.nl 
ISBN 9789078824060 
uitgeverij Eindeloos  

ontwerpen en uitgeven

21-26 februari 

KROKUS KABAAL 
 Online of offline, leuk wordt het sowieso!

Het leukste theater- en kunstfestival  
voor Haagse kinderen in de voorjaarsvakantie!

www.denieuweregentes.nl | theater voor en door de buurt 

Kijk voor het actuele (online) programma op onze website, zoals o.a. het GlobalDance-
Festival en Haagse Vrouwendagen begin maart. Wil je de buurt beter leren kennen en 

weten wat er te beleven is? Kijk dan naar Het CultuurKwartiertje, ook via onze website!


