
}<(l(tp$=adbcbb<
€ 2,80Donderdag 25 januari 2018  jaargang 12 nummer 552

Prinsessegracht 4
The Hague

www.kabk.nl

OPEN DAY
SATURDAY 27 JANUARY 2018
10.00 – 16.00

ADVERTENTIE

Economische groei, maar: 

‘Den Haag loopt achter bij 
Amsterdam en Rotterdam’
3

Black Pearl, luxueus hotel 
naast Appel Theater 

Longarts Wanda de Kanter

‘Roken is van  
invloed op zestien 
soorten kankers’
10/11
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Zoals het er nu naar uitziet, moet de Valkenboskerk 
toch wijken voor de bouw van appartementen. De 
Bethelkerk daarentegen blijft behouden. 

Dat blijkt uit een brief van wethouder Joris Wijsmuller 
(HSP, stadsontwikkeling) aan de gemeenteraad en uit 
een mededeling van de Protestantse Gemeente ’s-Gra-
venhage (PGG). De PGG heeft de Bethelkerk aan de Mo-
zartlaan deze week verkocht aan de Stichting Bethelkerk 
Blijft en ontwikkelaar Gribnau Holding. Deze partijen 
hebben een plan gemaakt om de kerk gedeeltelijk te ver-
bouwen tot een centraalwonenproject voor ouderen. De 
kerkzaal zelf blijft dan beschikbaar voor ‘maatschappelij-
ke activiteiten’. 

De PGG, die als eigenaar van de kerkgebouwen een 
sleutelrol speelt, verbindt naar de gemeente toe aan de 
Bethelkerk-transactie de voorwaarde dat zij de Valken-
boskerk aan de Loosduinsekade volgens de oorspronke-
lijke plannen aan een marktpartij kan verkopen. Dat is 
ontwikkelaar Bébouw Midreth; die wil de kerk slopen 
ten behoeve van de bouw van een woonflat. De achter-
grond van deze voorwaarde is dat de PGG het geld nodig 
heeft voor het onderhoud van haar andere kerken. Er is 
ook voor de Valkenboskerk een alternatief plan – een ver-
bouwing tot kluswoningen – maar de PGG acht dit ‘geen 
serieus initiatief ’ omdat er geen concreet voorstel tot 
aankoop is gedaan. 

De toekomst van de twee kerken komt donderdagavond 
1 februari aan de orde in een vergadering van de raads-
commissie Ruimte. Het actiecomité Valkenbosblijft! 
geeft de moed nog niet op. Het hoopt de raadscommissie 
ervan te kunnen overtuigen dat het plan voor een ver-
bouwing van de kerk wél haalbaar is.         

Facelift

Toen ik onlangs op m’n fiets mijn 
gebruikelijke route naar huis reed, 
stond er bij het paleis op de Kneuter-
dijk ineens een gigantisch bord waar 
een paar mensen een doek overheen 
aan het spannen waren. ‘Royal Make-
Over’, stond daarop te lezen. Ik kneep 
in mijn remmen en vroeg: ‘Krijgt de 
koning een facelift?’
Een van hen herkende ik van gezicht, 
een galeriehouder op het Noordein-
de. Zijn naam weet ik nu: Coen van 
den Oever. Hij vertelde me dat het 
niet om het gezicht van de koning 
ging, maar om het aangezicht van het 
Noordeinde. Een facelift zou ik nie-
mand aanraden, maar het Noordein-
de kan een make-over goed gebrui-
ken. Eindelijk, dacht ik.
Ik heb een haat-liefdeverhouding 
met het Noordeinde. Ik fiets er graag 
doorheen. Niet alleen omdat het een 
korte route is naar het centrum, maar 
ook om te kijken wat er in de galeries 
hangt en om te controleren of de 
koning aan het werk is. Maar ik erger 
me er ook kapot.
Aan de grote bussen met toeristen 
die te lui zijn om een stukje te lopen 
als ze het werkpaleis willen zien. Aan 
de auto’s die vanaf de Hogewal ko-
mend het Noordeinde gebruiken als 
sluiproute om een rood stoplicht te 
mijden maar hun snelheid niet aan-
passen aan wat onder sluipen wordt 
verstaan. Aan de auto’s die de par-
keergarage in de Heulstraat in willen, 
maar midden op straat gaan staan 
wachten tot ze er in kunnen.
Dat die chauffeurs omgekeerd een 
hekel hebben aan fietsers, laten ze 
me welhaast dagelijks merken. Ge-
toeter, opgestoken vingers, gescheld. 
Het bontst maakte het ooit de uitba-
ter van een café op het Noordeinde. 
Hij stond voor zijn bar op de rijweg te 
praten met de chauffeur van een auto 
die zo breed was dat café-eigenaar 
en auto de gehele straat blokkeer-
den. Ik kwam aanrijden en vroeg of 
ik er door mocht. Dat mocht niet. De 
café-eigenaar gaf me te verstaan dat 

ik daar helemaal niet mocht fietsen. 
Die man had blijkbaar eigen ver-
keersregels.
Dat de ondernemers niks deden 
aan al dat autoverkeer en de vele 
geparkeerde auto’s langs de stoepen, 
verbaasde me. Hoe vaak koop je daar 
een kofferbak vullend kunstwerk? 
Bovendien, als de wekelijkse bood-
schappen thuis bezorgd kunnen wor-
den, dan kan een kunstwerk dat ook.
De galeries en winkels op het 
Noordeinde nodigen uit tot flane-
ren, maar de stoepen daarvoor waren 
door al die auto’s tot nu toe te smal. 
Ook voor terrassen bij de cafés, ove-

rigens. Die ene café-eigenaar leek 
echter liever auto’s voor de deur te 
hebben dan gasten.
Maar er waren dus wel degelijk on-
dernemers die anders wilden. Dat 
galeriehouder Van den Oever, voor-
zitter van de ondernemersvereni-
ging, er zeven jaar voor heeft moeten 
knokken, verbaasde me echter niet. 
Betrokkenheid van burgers en onder-
nemers bij dit soort plannen, is goed. 
Is soms zelfs de motor erachter. Maar 
overleg met buren is net als de poli-
tiek: je bent het niet altijd met elkaar 
eens. Ik heb Van den Oever maar niet 
gevraagd of die café-eigenaar hem 
veel grijze haren heeft bezorgd.

Aukje van Roessel, politiek redacteur  
van de Groene Amsterdammer, schrijft 
op deze plek een wisselcolumn met 
Casper Postmaa. 

Ik heb een haat-
liefdeverhouding 
met het 
Noordeinde

Aukje  
van Roessel

Zes bewonersorganisaties hebben 
bij de HTM aan de bel getrokken 
met klachten over trillingen die 
de grijsrode trams van het type 
Avenio veroorzaken. Het gaat om 
het Havenkwartier, Kortenbos, 
Morgenstond, Zorgvliet, Duin-
oord en Statenkwartier. 

Mischa de Jong van de wijkvereni-
ging Statenkwartier zegt dat de wij-
ken nu gezamenlijk optrekken, om-
dat bewoners individueel met de 
HTM niet tot een ‘bevredigende op-
lossing’ kunnen komen. In zijn wijk 
zou meer dan de helft van de bewo-
ners meer overlast ervaren dan voor-
heen, onder meer op de Van Boetze-
laerlaan van lijn 11. In Duinoord zijn 
er veel klachten uit de Obrechtstraat, 
waar de huizen voor een deel gren-
zen aan het tracé van lijn 11.  Ook zou 
er soms schade zijn ontstaan aan hui-
zen. De trillingen ontstaan doordat 

trams soms wielen hebben met een 
‘vlak kantje’, of, in HTM-jargon, ‘on-
rond’ zijn.  

De Jong en de zijnen vragen zich 
onder meer af waarom de HTM niet 
vaker wielen vervangt. Ook willen 
ze dat de HTM beter communiceert 
over de verdere inzet van de Avenio, 
die langzaam alle oude trams zou 
moeten vervangen.                

In een antwoordbrief schrijft de 
HTM dat de wielen van de Avenio’s 
‘onregelmatig afslijten’ en dat ze 
daarom vaak worden bijgeslepen. 
Daardoor zou de overlast veel min-
der zijn. ‘Helaas zal een tram in een 
stad altijd geluid en trillingen produ-
ceren,’ meldt het vervoerbedrijf ook. 
De HTM wil verder wel contact on-
derhouden met individuele bewo-
ners, maar verwijst de wijkorganisa-
ties naar de gemeente.

Zie ook pagina 7   

Zes wijken: Avenio-trams 
veroorzaken overlast 

Een eerdere activiteit in de tuin van de Bethelkerk.  
| Foto: BethelBlijft 

Bethelkerk gered, Valkenboskerk niet

Eigenaar café De Bordelaise in de knel  

‘Zonder muziek   valt het dood’  

Ondernemer Niels Voeten zegt te zijn gedupeerd door de Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM). | Foto: DHC/Sebastiaan Boot
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Door Mieke van Dixhoorn

De economie van Den Haag groeit dit jaar met 3,5 procent. Dat is 
meer dan het landelijk gemiddelde (2,9 procent). De werkloos-
heid daalt en zowel bedrijven als consumenten durven weer geld 
uit te geven. Dit vertelde Katinka Jongkind, econoom van de 
ING, tijdens een bijeenkomst van de gemeente. 

De boodschap was daar: de tienduizend banen die het college van B en 
W in 2014 beloofde, zijn er ruimschoots gekomen. Ook zijn er sinds 
2014 ruim 17.000 mensen uit de bijstand gehaald. Zij hebben nu werk 
of volgen een opleiding. Dus stonden de drie verantwoordelijke wet-
houders, Rabin Baldewsingh (PvdA, werkgelegenheid), Karsten 
Klein (CDA, stedelijke economie) en Saskia Bruines (D66, kenniseco-
nomie), trots op het podium in de Caballerofabriek. De bestuurders 
hebben de smaak te pakken: in de volgende collegeperiode zouden ze 
zo nog eens een 10.000-banenplan ondertekenen.   

Daarbij zijn wel wat aantekeningen te maken. Allereerst dat er jaar-
lijks volgens Jongkind in Den Haag 3000 extra banen nodig zijn om 
alleen al genoeg werk te hebben voor de groeiende bevolking. Maak 
daar dus op z’n minst een 12.000-banenplan van. Daarbij komt dat 
Den Haag in vergelijking met de andere grote steden in het land ach-
terblijft. Zowel qua werkgelegenheid als qua groei. Jongkind bena-
drukte: “De werkloosheid is nog vrij hoog. Er komen sinds 2015 banen 
bij, maar het is niet genoeg. Den Haag bereikt dit jaar het niveau van 

voor de crisis, maar in andere steden was dat al eerder zo.” 
De grote uitdagingen voor Den Haag de komende jaren zijn volgens 

de econoom: het creëren van nog meer banen, zorgen dat het aanbod 
en de vraag naar werk beter op elkaar aansluiten (er is een groot aan-
bod van hoogopgeleide banen, maar vooral laagopgeleide werkzoe-
kenden) en bedenken hoe de digitalisering van de wereld opgevangen 
kan worden op de arbeidsmarkt. “Den Haag komt van ver, we hebben 

zware jaren achter de rug.” Deze aandachtspunten werden door de 
drie wethouders onderschreven. 
De opdracht voor de hofstad was de afgelopen jaren om een omscha-
keling te maken van bestuurdersstad naar ondernemerscentrum. 
Volgens met name wethouder Klein is dat goed gelukt. “Het mag nog 
ondernemender.” Bijvoorbeeld de toeristische sector groeit. Inmid-
dels dankt één op de tien Hagenaars hieraan zijn inkomen. De econo-
mische groei is vooral te vinden bij bestaande bedrijven in branches 
als kunst, bouw, horeca en juridische dienstverlening, schrijft de ge-
meente. Tekenend is dat ondanks het benadrukken van andere secto-
ren de overheid nog steeds het snelst groeit en verantwoordelijk is 
voor 500 van de extra banen in het afgelopen jaar. “De wissel is om-
gezet,” zei Klein. 

De CDA’er en Bruines (D66) benadrukten beiden dat Den Haag de 
komende jaren haar internationale profiel moet uitbouwen. Klein 
wil ook onconventioneel kunnen zijn in maatregelen tegen jeugd-
werkloosheid. En hij wees erop dat de gemeenteraad minder dwars 
moet liggen bij projecten die banen opleveren, zoals de bouw van Le-
goland. Bruines ziet vooral ook kansen in regionale samenwerking. 

PvdA-wethouder Baldewsingh wees erop dat er veel aandacht moet 
blijven voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Hij creëerde met die 
mensen in gedachten vorig jaar gesubsidieerde STiP-banen. “Dat heb-
ben we toch maar gedurfd.” Dat er van de beloofde 1600 werkplekken 
nog maar 800 zijn ingevuld, was volgens hem te wijten aan het rijk, 
dat niet wil meewerken. 

Voor een ton nam horecaonder-
nemer Niels Voeten het roem-
ruchte café De Bordelaise over, 
vastberaden om er een levendige 
zaak van te maken die de Stati-
onsbuurt opfleurt. Maar zijn 
investering blijkt grotendeels 
waardeloos, door een bepaling 
waar hij niets van afwist – en dat 
verwijt hij de gemeente.

Door Jeroen van Raalte

Toen hij drie jaar geleden instapte, was ie-
dereen blij. De gemeente, de politie, de 
buurtbewoners, allen zagen in Niels Voe-
ten de man die wat zou gaan maken van 
De Bordelaise. De bekende kroeg aan het 
Huygenspark had in de tien jaar ervoor, 
waarin deze veelvuldig van eigenaar wis-
selde, het imago verworven van een lou-
che tent, een café waar de koffie niet al-
tijd zuiver was. “Na al die jaren kwam ik 
als gewone ondernemer die wat wilde 
toevoegen aan de buurt,” zegt hij.

Van de zaak, met zijn glas-in-loodra-
men en imposante bar, maakte Voeten 
een hip eetcafé, met driemaal per week 
live-entertainment (jazzmuziek, poëzie-
avonden) als troef. Een goede bestem-
ming, vond ook zijn verhuurder, de Wijk-
ontwikkelingsmaatschappij (WOM). Dat 
is een gemeentelijke vastgoedinstantie 
die de taak heeft de leefbaarheid van de 
Stationsbuurt en het Oude Centrum te 
verbeteren. 

Maar diezelfde WOM is er nu de oor-
zaak van dat zijn onderneming een finan-
cieel debacle is geworden, zegt Voeten. 
Wat is er aan de hand? Voor De Bordelai-
se blijken zeer beperkende regels te gel-
den over de hoeveelheid geluid die het 
café mag produceren, zodanig dat van 
livemuziek geen sprake kan zijn. Weg 
verdienmodel, weg investering. De WOM 
heeft hem nooit ingelicht over die beper-
kingen, klaagt Voeten. “Als ik vooraf hier-
van had geweten, was ik er niet inge-
stapt.”

Dicht
Het is een rommeltje in De Bordelaise. 
Op het podium staan geen artiesten maar 

opgestapelde stoelen. Sinds november 
houdt Voeten de zaak dicht. Hij wordt zo 
opgeslokt door zijn conflict met de WOM, 
dat hij voorlopig niet meer kan denken 
aan het runnen van zijn eetcafé. “Eerst 
moet dit afgehandeld worden.”

De kwestie begon in 2016, toen iemand 
van de Omgevingsdienst de zaak binnen-
wandelde. “Hij zei dat mijn geluidsinstal-
latie een ‘limiter’ nodig heeft, omdat op 
dit pand een zogenaamd ‘maatwerkbe-
sluit’ rust.” Onder een vorige eigenaar 
had De Bordelaise een geluidsbeperking 
opgelegd gekregen door de Omgevings-
dienst, kreeg een stomverbaasde Voeten 
te horen. “Ik had net een jaar lekker ge-
draaid, met veel live-entertainment.” 
Een week later ontving hij een brief van 
de Omgevingsdienst: houdt hij zich niet 
aan het maatwerkbesluit, dan kan hij 
strafrechtelijk vervolgd worden. 

De financiële gevolgen voor Voeten zijn 
groot. Hij heeft bijna een ton aan eigen 
geld neergeteld toen hij de inboedel van 
de kroeg en de zogeheten ‘goodwill’ over-
nam van de vorige uitbater. Vanwege het 
maatwerkbesluit is zijn zaak plotseling 
minder waard: hij kan de inboedel bij lan-
ge na niet voor dezelfde prijs doorverko-
pen aan een andere horecaondernemer. 
Daarnaast loopt hij zonder versterkte 
muziek fikse omzet mis. “Ik moet het 
juist hebben van het live-entertainment 
en de buurtfeestjes. Die vallen tegen el-
ven dood zonder muziek.”

Voeten heeft de WOM aansprakelijk 
gesteld voor de schade. “Mijn contactper-
soon bij de WOM bleek al die tijd op de 
hoogte te zijn geweest van het maat-
werkbesluit, maar had zich er geen raad 
mee geweten,” zegt hij. “Hij heeft mij 
nooit over het bestaan ervan verteld.” De 
WOM wuifde zijn claims weg. “Ik kreeg 
te horen dat ik zelf had moeten onderzoe-

ken of er een besluit lag. Ondernemersri-
sico, noemen ze dat. Maar over die ge-
luidsbeperking vind je niks in het kadas-
ter. Ik kon het niet weten – dat heeft de 
Omgevingsdienst zelf mij verteld. Die 
zegt dat de verhuurder het besluit moet 
melden én opnemen in het huurcon-
tract.” De gemeente noch de WOM heeft 
dat gedaan. 

Klachten
“Aangezien er al jaren geen klachten 
meer waren over geluidsoverlast, is hier 
niet over gesproken,” verklaart WOM-di-
recteur Theo Houdijk. Vanwege een ge-
brek aan klachten zag de WOM geen re-
den om in het huurcontract ‘nieuwe acti-
viteiten’ op te nemen naast de bestaande 
bestemming van het pand: eetcafé. “Ach-
teraf gezien zouden we dat nu anders aan-
pakken.” Toen in het voorjaar van 2016 
weer klachten uit de buurt kwamen, 
werd het maatwerkbesluit ‘weer actu-
eel’, aldus Houdijk.

Na anderhalf jaar juridisch gebakkelei 
heeft de WOM, op advies van een schade-
expert, een schadeloosstelling aangebo-
den die Voeten ‘teleurstellend laag’ 
noemt. “Hoe kan dat nou? Ik heb er een 
ton in gestoken.” Ook heeft de WOM la-
ten onderzoeken welke andere horeca-
mogelijkheden er bestaan voor De Borde-
laise. Maar een andere invulling van de 
zaak, zoals een koffietent of een pizzeria, 
ziet Voeten niet zitten. “Het adviesbu-
reau heeft uitgerekend dat me dat nóg 
een ton zou kosten.”

Wethouder Joris Wijsmuller (HSP, 
ruimtelijke ordening) treedt op als be-
middelaar tussen beide partijen. Maar 
van hem is niet te verwachten dat hij de 
knoop doorhakt. “‘Ik vind het niet nodig 
om scheidsrechter te spelen. Wat ik veel 
belangrijker vind, is dat we er samen op 
een goede manier uitkomen,” aldus Wijs-
muller. “Ik heb er alle vertrouwen in dat 
er voor De Bordelaise een oplossing komt 
die door alle partijen wordt ondersteund.”

Buiten Voetens weten om hebben veel 
buurtbewoners e-mails verstuurd naar de 
gemeente met de oproep De Bordelaise te 
behouden. Hartverwarmend, vindt Voe-
ten dat. Hoewel hij geen zaken meer wil 
doen met de WOM, zou hij toch het lief-
ste blijven. “Een plek als deze is belang-
rijk voor de buurt.”

Economie in de lift, maar nog veel te doen

De werkloosheid in Den Haag bereikt dit jaar het niveau 
van vóór de economische crisis. | Foto: DHC/Sebastiaan Boot

Eigenaar café De Bordelaise in de knel  

‘Zonder muziek   valt het dood’  

Ondernemer Niels Voeten zegt te zijn gedupeerd door de Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM). | Foto: DHC/Sebastiaan Boot

‘Ik moet het juist 
hebben van het live-
entertainment en de 
buurtfeestjes’
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lezersaanbieding

AANBIEDING
Lezers van Den Haag Centraal 
hebben op vertoon van deze bon 
gratis toegang met een introducé(e).

Meer informatie en groepsboekingen:
secretariaat@nieuwspoort.nl
en (070) 3532299

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort presenteert:

Wintergasten, zondag 28 januari, 14.00 uur
Elles de Bruin ontvangt Wim Deetman 
Een zondagmiddag live talkshow vanuit de sociëteit aan de Lange Poten 10 in Den Haag. 
U bent van harte welkom!

14.00 – 15.00 uur:  inloop met livemuziek
15.00 – 16.00 uur:   Elles de Bruin interviewt oud-staatssecretaris, 

oud-minister, voormalig Kamervoorzitter, oud-burgemeester 
maar bovenal Hagenaar Wim Deetman over zijn leven, 
drijfveren en politiek

16.00 – 18.00 uur:  rondleiding door Nieuwspoort/borrel en muziek

ADVERTENTIE

Door Adrie van der Wel

De burgemeester van Den Haag 
heeft terecht enkele bordelen in 
de Geleenstraat tijdelijk gesloten 
en de eigenaren aangepakt. Dat 
heeft de Raad van State woensdag 
beslist.

De burgemeester sloot in 2015 de 
bordelen vanwege mensenhandel en 
uitbuiting. Ook hun exploitatiever-
gunningen werden ingetrokken, 
waardoor ze een grote bron van in-
komsten verloren. Intussen is wel 
bewezen dat prostituees in hun bor-
delen door Hongaarse pooiers ge-
dwongen aan het werk waren gezet. 
Maar de eigenaren stelden daar niets 
van te weten en dat hun dus ook 
niets kan worden verweten.

De Raad van State liet een getuige 
opdraven van het zogeheten HEIT-
team, dat de gang van zaken in de 
Haagse bordelen goed in de gaten 
houdt. Dit HEIT-team is een samen-
werkingsverband tussen de politie, 
de Belastingdienst, het UWV en de 
voormalige Arbeidsinspectie. Alle 
prostituees die in de Haagse borde-

len werken, worden door dit HEIT-
team van tevoren beoordeeld.

Volgens de getuige zijn de exploi-
tanten van de bordelen uiteindelijk 
verantwoordelijk voor wat daar ge-
beurt. En ze hadden ook moeten we-
ten dat er iets niet deugde. Toen de 
verwarming in de peeskamers uit-
viel, werkten de prostituees gewoon 
door. Dat was voor de burgemeester 

een aanwijzing dat ze onder dwang 
moesten doorwerken. Na het aftap-
pen van de telefoons van de Hon-
gaarse pooiers vond de burgemeester 
dat er genoeg aanwijzingen waren 
voor verboden praktijken.

De Raad van State constateert dat 

uit een strafrechtelijk onderzoek al 
duidelijk is geworden dat er ernstige 
incidenten plaatsvonden in de bor-
delen. Daarom zijn ze ook terecht ge-
sloten. De Raad verwijt de exploitan-
ten ook slecht toezicht. Zo hadden ze 
kunnen weten dat de prostituees erg 
lange dagen maakten. Wat wijst op 
uitbuiting. De exploitanten hadden 
die misstanden moeten herkennen, 
aldus de Raad. Daarom zijn ook hun 
vergunningen terecht ingetrokken.

Een andere exploitant in de Ge-
leenstraat ging ook bij de Raad in be-
roep. Het nieuwe bestemmingsplan 
voor deze straat kost hem een aantal 
peeskamers. Op de verdiepingen van 
zijn panden mogen vijf peeskamers 
niet meer worden gebruikt. Volgens 
de gemeente gaat het hier om illega-
le peeskamers waarvoor geen ver-
gunning was verleend. De gemeente 
ziet uitbreiding van het aantal pees-
kamers niet zitten.

Maar de Raad oordeelt dat voor die 
vijf peeskamers eerder wel een ver-
gunning is verleend en dat ze dus 
niet illegaal zijn. De gemeente zal ze 
dus ook in het bestemmingsplan 
moeten opnemen.

De PVV Den Haag verkeert in 
chaos. Binnen de fractie is ruzie 
ontstaan over de kandidaten-
lijst en de grote vraag is deze 
week: waar is het programma?

Door Mieke van Dixhoorn

Is er nu wel of geen verkiezingsprogram-
ma? De PVV-afdeling van Den Haag wist 
het begin deze week niet zo goed. Dit 
ondanks dat er zaterdag in het AD Haag-
sche Courant groots werd aangekondigd 
dat de plannen waren gepresenteerd. 
Dinsdag veranderde de boodschap naar: 
‘Het is nog niet openbaar’. Lijsttrekker 
Karen Gerbrands maakte haar excuses 
voor de verwarring en beloofde de plan-
nen te sturen. Maar bij het ter perse gaan 
van deze krant was er nog geen program-
ma binnen. 

Het was een week van meerdere in-
cidenten voor de afdeling die sowieso 
niet bekendstaat om haar stabiliteit. 
Via ‘RTL Nieuws’ lekte een conceptver-
kiezingslijst uit. Daarop stonden 
slechts twee van de vijf huidige raads-
leden. Gebrands en haar secondant 
Willie Dille komen terug (op plek 1 en 
2), maar bekende namen als Daniëlle 
de Winter, André Elissen en nieuwko-
mer Tim Vermeer moeten op zoek naar 
een nieuwe baan. Inmiddels is beves-
tigd dat zij een lage, onverkiesbare plek 
aangeboden hadden gekregen. Daar 
bedankten de drie voor – met als gevolg 
dat de sfeer om te snijden is. Wrang is 
dat Gerbrands zich in het interview 
met het AD beklaagt dat er weinig aan-
was is van goede kandidaten. De lijst is 
slechts dertien kandidaten lang, ande-
re partijen komen met dertig tot vijftig 
kandidaten. 

Mol
De PVV kwam in 2014 met zeven ze-
tels in de raad, maar verloor er gaande-
weg twee doordat mensen opstapten. 
Verder zijn raadsleden vaak niet aan-
wezig bij vergaderingen. De concept-
lijst is ook niet zonder problemen. Zo 
waren er hardnekkige geruchten dat 
kandidaat Mohammed Shaief Aziem 
(plek 9) een mol zou zijn. Na publica-
tie bij RTL was Aziem niet meer te be-
reiken. ‘Fake news,’ reageerde hij via 
Twitter. De reden: ‘Privéomstandig-
heden.’ Maar voor verder commentaar 
is hij niet bereikbaar.

Nick van Eijk (plek 7) kwam in de pro-
blemen omdat hij een Facebookpagina 
startte voor een Zuid-Hollandse afde-
ling van de extreemrechtse organisatie 
Dutch Self Defence Army (DSDA). Hij 
pleitte begin 2016 voor burgermilities. 
Maar volgens Gerbrands heeft hij hier af-
stand van genomen. 

Het roerige verleden van lijstduwer 

Henk Bres bleek ook geen belemme-
ring. Wel is hij tijdelijk gestopt met zijn 
radioprogramma bij Den Haag FM voor 
het geval hij met voorkeurstemmen 
toch de raad haalt. Het is bekend dat de 
Bekende Hagenaar geen blad voor de 
mond neemt. In een inmiddels wegge-
haalde tweet zei hij onlangs nog: ‘*Fuc-
king cancer muslims* #tyfuslui #walge-
lijk.’

Aandacht
De landelijke leider van de partij, Geert 
Wilders, kondigde vorig jaar aan in zes-
tig gemeenten mee te willen doen aan 
de verkiezingen. Eind december bleek 
het al in dertig gemeenten niet haalbaar. 
Wilders krijgt vaak het verwijt dat hij al-
les zelf beslist binnen de partij. Nu hij 
zijn aandacht moet verdelen, gaat het op 
meerdere plekken mis. In Rotterdam 
moest lijsttrekker Géza Hegedüs na één 

dag vertrekken omdat hij in het verle-
den steun had betuigd aan een Holo-
caustontkenner. De Utrechtse kandi-
daat Henk van Deún moest door het stof 
nadat hij had gezegd dat hij liever had dat 
een moskee uit de stad zou afbranden 
dan dat het een symbool van de stad zou 
worden. In zowel Rotterdam als Utrecht 
doet de partij van Wilders voor het eerst 
mee. 

Naar verluidt kreeg de Haagse afde-
ling juist vrijheid om bijvoorbeeld zelf 
een lijst op te stellen. Maar met alle ont-
stane onrust wordt de kans almaar gro-
ter dat Wilders zich ook in Den Haag met 
de zaken zal gaan bemoeien. Donderdag 
25 januari komt de fractie voor het eerst 
weer bijeen sinds de berichten in de me-
dia. Dan is er ook een raadsvergadering.

Bordeelhouders zijn 
terecht bestraft

Bordelen in de Geleenstraat. | Foto: DHC/Sebastiaan Boot

De exploitanten 
hadden die 
misstanden 
moeten herkennen

Nog geen verkiezingsprogramma 
Chaos en ruzie bij PVV

PVV-lijstduwer Henk Bres liet zich 
onlangs fel uit op Twitter. | Screenshot
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ADVERTENTIE

Door Herman Rosenberg

De Scheveningse Nieuwe Kerk 
wordt een hotel: Black Pearl. Het 
Delftse architectenbureau Meca-
noo heeft een ontwerp gemaakt 
voor een ingrijpende verbouwing. 

Als ontwikkelaar treedt op Hol Han-
delsonderneming uit Heteren, die het 
gebouw al sinds 2009 in bezit heeft. De 
aanvraag voor een omgevingsvergun-
ning (bouwvergunning) is onlangs bij 
de gemeente ingediend. Eigenaar Klaas 

Hol wil nog geen toelichting geven op 
zijn plannen. “Het is nog te vroeg. Ik 
wil eerst afwachten of er nog bezwa-
ren worden ingediend,” zegt hij. 

Hol wilde de voormalige hervormde 
kerk eerder verbouwen tot kantoor. In 
het kader van dat plan is er rond 2011 
een grote kelder aangelegd die een gro-
tere oppervlakte heeft dan de kerk zelf. 
Uit de vergunningsaanvraag blijkt dat 
die ruimte nu opnieuw wordt ver-
bouwd; er komen onder meer een 
zwembad en een fitnesscentrum in. 
Het hotel krijgt een restaurant en ne-

gentien kamers, verdeeld over drie ver-
diepingen die in de voormalige kerk-
zaal worden gebouwd. De kerk wordt 
niet volledig dicht gebouwd. Er blijft 
één centrale open ruimte die zicht 
biedt op de houten kap en de kerkra-
men. Die ruimte wordt op de verdie-
pingen doorsneden door loopbruggen.

Het exterieur van de in 1893 ge-
bouwde kerk blijft grotendeels onge-
wijzigd. De verbouwing zou later dit 
jaar moeten beginnen. Ondernemer 
Hol kocht vorig jaar ook het naast de 
kerk gelegen voormalige Appel Thea-

Door Tanja Verkaik

De emotie heeft het gewonnen van 
de feiten, vinden Scheveningse 
pulsvisserij-vertegenwoordigers 
en politici na het nieuws vorige 
week dat het Europees Parlement 
een totaalverbod eist op pulsvis-
sen. Dat is het met kleine stroom-
stootjes opschrikken van de vissen. 
In Nederland hebben circa tachtig 
kotters als proef fors geïnvesteerd 
in een pulstuig. 

Vlootmanager Anton Dekker van re-
derij Jaczon heeft ondanks alles een 
‘rotsvast vertrouwen dat het toch 
weer goed komt’. Dekker: “Onze mi-
nister Carola Schouten (Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit, red.) 
vecht als een leeuwin voor ons.” En 
visafslagdirecteur Johan van Nieu-
wenhuizen: “Het voelde als een mo-
kerslag, maar wij gaan strijden voor 
het behoud van de pulsvisserij.”

Maandagmiddag begon de lobby 
voor pulsvissen op het ministerie van 
Schouten. Vertegenwoordigers uit de 
pulsvisserij zaten om de tafel met de 
ChristenUnie-minister. Zij zei: “De 
strijd is nog niet gestreden, maar we 
staan met 1-0 achter.” Schouten gaat 
in gesprek met haar Franse collega om 
de voordelen van het pulsvissen te be-
lichten. “Het hele kabinet staat achter 
ons,” weet vlootmanager Dekker. 

‘Dieronvriendelijk’
Volgens Franse vissers is de pulsvisserij 
dieronvriendelijk en wordt de zee door 
deze methode leeggevist. “Deze argu-
menten verwijs ik naar het rijk der fa-
belen,” zegt Noordzee-specialist Wil-
lem Ment den Heijer. “Ze roepen van 
alles, maar kunnen dit niet staven. Het 
is pure jaloezie, omdat de Nederlandse 
vloot het goed doet. Dankzij het over-
stappen op de pulsvisserij is de vloot 
met twee derde gehalveerd, is er min-
der bodemberoering, bijvangst en 
brandstofgebruik. Het is een duurza-
mere techniek. Bij pulsvisserij denken 
veel mensen onterecht aan elektrocu-

teren. Daar is niets van waar. Het gaat 
om een kleine prikkeling waardoor de 
vissen worden opschrikt en in de net-
ten gedreven. Dit is een veel diervrien-
delijkere methode dan het boomkor-
vissen waarbij met zware kettingen 
over de bodem wordt gesleept.”

De pulsvisserij is een Nederlandse 
uitvinding waar de visserijsector erg 
trots op is. “Dat kwetst mij het meest: 
dat innovatie een halt wordt toegeroe-
pen door het Europees Parlement,” 
zegt visafslagdirecteur Van Nieuwen-
huizen.” Dekker: “Verbijstering, on-
geloof en woede voelde ik na het 
nieuws. Er is geen waardering voor in-
novatie.” Pieter Grinwis, fractievoor-
zitter van de ChristenUnie/SGP, komt 
uit een vissersfamilie en hij bracht 
daags een Schipperbitter langs bij re-
derij Van der Zwan. “Een hartverster-

kertje na die bittere dag. Pulsvissen is 
ten onrechte als een massavernieti-
gingswapen gepresenteerd.” 

Verloren jaar
Hoe nu verder? Voor 2018 zijn de ver-
gunningen al verstrekt en is het ‘busi-
ness as usual’. “Maar alle vissers en rede-
rijen zetten de investeringen in innova-
ties natuurlijk stop tot er meer 
duidelijkheid is,” zegt Van Nieuwenhui-
zen. “2018 wordt wat dat betreft een 
verloren jaar.” Als er daadwerkelijk een 
totaalverbod komt op pulsvissen, zal dit 
veel vissers in de problemen brengen, 
vermoedt Grinwis. “Er is voor ongeveer 
een half miljoen euro per schip geïnves-
teerd in deze nieuwe techniek. Terug-
gaan naar de oude werkwijze betekent 
ook meer brandstofgebruik en dus een 
stijging van de kosten. Het verdienmo-

del wordt dan helemaal kapotgemaakt. 
Het is net alsof je opeens de elektrische 
auto verbiedt en overstapt op oude die-
selauto’s.” 

Cees Pluimgraaff van het CDA wil 
dat het verbod op pulsvissen zo snel 
mogelijk van tafel wordt geveegd. “We 
gaan alles op alles zetten om het puls-
vissen te redden.” Deze donderdag is er 
om die reden een actiebijeenkomst op 
de visafslag met onder anderen lijst-
trekker Karsten Klein van het CDA 
Den Haag en CDA-Kamerlid Pieter 
Omtzigt als sprekers. Als het pulsvis-
verbod toch doorgaat, is een schadere-
geling op z’n plaats na alle investerin-
gen, vindt het CDA. Van Nieuwenhui-
zen verwacht niet dat er dit jaar al een 
besluit wordt genomen. “Toch blijf ik 
geloven dat innovatiekracht en kwali-
teit het altijd winnen,” besluit hij.

commentaar

Misverstanden 
in Mauritshuis 
DE VERHITTE DISCUSSIES over de 
Nederlandse identiteit en de vader-
landse geschiedenis hebben ook de 
zalen van het Mauritshuis bereikt. 
Het museum heeft in september 
stilzwijgend het borstbeeld van 
Johan Maurits van Nassau Siegen, 
de stichter en naamgever van het 
fraaie gebouw, verwijderd uit de 
nieuwe ondergrondse ingangshal.

ER KRAAIDE AANVANKELIJK 
geen haan naar. Maar dat werd an-
ders toen er stukken verschenen in 
landelijke dagbladen. Niet alleen 
PVV’er Martin Bosma ontstak in 
woede, ook CDA-leider Sybrand 
Buma en premier Mark Rutte deden 
een duit in het zakje. Johan Maurits 
werd als gouverneur van de Neder-
landse kolonie in Brazilië lang ge-
zien als held. Was hij dat nu opeens 
niet meer?

HET GEKRAKEEL WAS enigszins 
voorbarig, want Johan Maurits is 
niet volledig verbannen uit het 
museum. In een van de zalen is een 
presentatie aan hem gewijd, inclu-
sief beeldje. Maar blijft de vraag 
waarom het grote beeld, dat het pu-
bliek in de hal als het ware welkom 
heette, nu eigenlijk weg moest. Het 
museum gaf vorige week een ver-
klaring uit waarin staat dat wordt 
nagedacht over ‘het verhaal van 
Johan Maurits van Nassau Siegen, 
inclusief zijn rol in het slavernijver-
leden’. Bijkomend argument: het 
beeld is een afgietsel in kunststeen 
van een origineel dat zich in Duits-
land bevindt.

DE DIRECTEUR VAN het museum, 
Emilie Gordenker, zag zich gedwon-
gen zondag uitleg te komen geven 
in het tv-programma ‘Buitenhof’. 
Daarmee haalde ze de druk van de 
ketel, maar erg bevredigend was 
haar verhaal toch niet. Ze had het 
vooral over museale afwegingen, 
terwijl het debat over de slavernij 
wel degelijk een rol heeft gespeeld. 
Ook de mededeling dat het beeld 
‘ergens tussen de kasssa’s en de wc’s’ 
stond klopte niet. De buste domi-
neerde de ingangszone van de hal.  

HET ZOU LOGISCHER zijn geweest 
eerst een onderzoek te (laten) doen 
naar de activiteiten van Johan Mau-
rits ‘de Braziliaan’, een debat te voe-
ren en dán te besluiten over het al 
dan niet handhaven van het beeld. 
Dan was meteen duidelijk gewor-
den dat ten minste een van de cri-
tici van het museum, historicus en 
GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil, 
helemaal niet uit was op verwijde-
ring van het beeld.   

MINDER RELEVANT voor het Ne-
derlandse discours, maar wel inte-
ressant, is hoe er in Brazilië wordt 
aangekeken tegen ‘Maurício de 
Nassau’. Daar is hij nog steeds een 
held. In de stad Recife staat zelfs een 
bronzen beeld van de voormalige 
gouverneur. Het is een afgietsel van 
het beeld dat we van het Maurits-
huis niet meer mogen zien.

HERMAN ROSENBERGDe Nieuwe Kerk en het voormalige Appel Theater. | Foto: DHC/Sebastiaan Boot   

Interieur van de Nieuwe Kerk na de 
verbouwing tot hotel.  
| Tekening: Mecanoo Architecten 

Pulsvisserij vecht Europees verbod aan

De pulsvissersvloot van Jaczon in actie op de Noordzee. | Foto: Mirjam Offermans

Nieuwe Kerk wordt hotel Black Pearl 
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ter. Over wat hij met dit historische 
complex van plan is, wil hij evenmin 
mededelingen doen. 
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terugblik foto’s uit het haags gemeentearchief

Wat op deze afbeelding lijkt te ge-
beuren, is eigenlijk met geen pen te 
beschrijven. Daarvoor staat het te 
ver van de dagelijkse werkelijkheid. 
Maar vooruit, toch maar een poging. 
Rechtsvoor, dwars op het beeld-
vlak geplaatst, zit een pianist met 
z’n handen op de toetsen van een 
vleugel. Naast en vooral boven hem 
zweven zeven hoofden met een 
sterk geometrische opbouw. Het 
zijn de hoofden van de bekendste 
klassieke componisten. Van links 
naar rechts zien we Mozart, Beet-
hoven, Bach, Brahms, Schumann 
en Chopin, terwijl direct naast de 
pianist Schubert is gezeten. Verder 
is een aantal handen zichtbaar. Be-
halve die van de pianist is links de in 
groet opgeheven hand van Mozart 
te zien. De haast klauwachtige hand 
boven de handen van de pianist lijkt 
van Beethoven te zijn. De zweven-
de hand boven de schouder van de 
pianist moet die van Chopin zijn. 
Het geheel heeft een wat spook-
achtig karakter, niet in het minst 
door de stralenkrans die van de fi-
guur van Bach lijkt uit te gaan en de 
vage suggestie van de lichamen. De 
doorschijnende hand van Chopin 
versterkt die sfeer nog eens. Kijkt de 
pianist naar de componisten boven 
hem, of verkeert hij in trance? Is de 
voorstelling symbolisch bedoeld 
en zijn deze ‘magnificent seven’ te 

zien als zijn grote inspirators? Cri-
tici spraken over ‘een droomwereld’, 
maar noemden het ook een ‘somber 
portret met […] de schimmen meer 
als beulen dan als muzen’.

De foto is in feite een fotolitho-
grafie, een fotografische reproduc-
tiemethode voor de vervaardiging 
van afbeeldingen die oorspronkelijk 
op steen werden gemaakt. Deze li-
tho is op zijn beurt gebaseerd op een 
aquarel die Han van Meegeren ver-
vaardigde op een, voor die techniek 
enorme, lap papier van ongeveer 
twee bij anderhalve meter.

De pianist is Theo van der Pas 
(1902-1986), ooit een zeer bekende 
concertpianist die een prominente 
rol speelde in het Nederlandse con-
certleven. Al op 11-jarige leeftijd be-

gon hij zijn opleiding aan het Haags 
conservatorium. Zes jaar later be-
haalde hij het solistendiploma. Hij 
rondde zijn studie af bij Robert Ca-
sadesus in Parijs en Percy Grainger 
in Londen. Hij is tot op de dag van 
vandaag de enige Nederlandse prijs-
winnaar op het roemruchte Chopin-
concours in Warschau. Later in zijn 
carrière verkreeg hij de nodige faam 
als Chopin-vertolker. Hij was docent 
op de conservatoria van Rotterdam 
en Den Haag. In 1955 hield hij op 
met optreden, naar verluidt uit on-
vrede over de mentale verandering 
in het muziekleven.

De kunstenaar, Van Meegeren 
(1889-1947), is vooral bekend als 
de meester-vervalser die in en rond 
de Tweede Wereldoorlog gerenom-
meerde verzamelaars en musea een 
poets bakte. Geld verdiende Van 
Meegeren vooral door het portret-
teren van de Haagse society uit zijn 
tijd. Maar behalve met portretten 
en vervalsingen heeft hij ook ge-
probeerd met zijn eigen loodzware, 
tegen het symbolisme aanleunen-
de kunst waardering te krijgen en 
naam te maken. Zo ook hier met 
dit werk. Maar wat is eigenlijk de 
achtergrond van het ontstaan van 

dit sombere, zwaarwichtige werk? 
Als verklaring is wel gegeven de 
vriendschap tussen Van Meegeren 
en Van der Pas, die elkaar onder 
meer kenden van de Haagse Kunst-
kring. De Amerikaanse muziekhis-
torica Janet Wasserman wees echter 
op de volgens haar opmerkelijke 
overeenkomst in uiterlijk tussen 
kunstenaar en model. Zij conclu-
deerde dat Van Meegeren met dit 
‘portret’ waarschijnlijk indirect zijn 
eigen ambities als schilder zou heb-
ben verbeeld door zijn kunstbroe-
der en evenbeeld tussen de grote 
componisten te plaatsen. Een beetje 
zoals hij ook zijn artistieke ambi-
ties en vooral frustraties zichtbaar 
maakte door vervalsingen van oude 
meesters te maken uit zucht naar 
erkenning. Waar of niet waar, het is 
loodzware kunst, maar wel met een 
verhaal. 

Ewoud Mijnlieff

www.denhaag.nl/haagsgemeentearchief 

Muzikale geestverschijningen?

Theo van der Pas (1902-1986), pianist omringd door de geesten van de 
componisten Mozart, Beethoven, Bach, Brahms, Schumann en Chopin, 
en naast hem Franz Schubert. Naar een aquarel van Han van Meegeren, 
ca. 1940. | Collectie: Haags Gemeentearchief

‘Somber portret 
met […] de 
schimmen meer 
als beulen dan als 
muzen’

Geld verdiende 
Van Meegeren 
vooral door het 
portretteren van de 
Haagse society

Je weet het meteen wanneer het goed zit. Dat moment 
waarop je alles kristalhelder ziet en objectiviteit en emoties 
perfect samensmelten. De Loewe bild 1 aanvaardt geen 
compromissen. Geniet van de intuïtieve bediening, 
adembenemende beeldkwaliteit en je favoriete content, 
waar en wanneer je maar wilt. 
Reeds 799€. U bent van harte welkom voor een 
 demonstratie! Nu 5 jaar garantie!

ADVERTENTIE
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Nog 1 keer

Zal ik in deze eerste maand van het 
jaar nog eens één keer uitleggen 
waarom het misging in onze be-
drijfstak betaald voetbal en waarom 
het ook nooit meer wat zal worden?

Dan zal ik beginnen met de 
misvatting dat het werkelijk waar 
is dat voetballers beter presteren 
wanneer zij overdag trainen en de 
rest van de tijd thuis met muziek in 
hun oren van verveling hun bank 
bevuilen.

Voetballers moeten gewoon wer-
ken, echt werken. Om half zeven  
’s morgens opstaan, hun handen la-
ten wapperen, daardoor elke avond 
minstens een kwartier te laat op de 
training arriveren, ’t liefst met vuile 
klauwen. Maar dan wel na afloop 
oecumenisch doorzakken in een so-
bere clubkantine, met achter de bar 
een heel fatsoenlijke oude vrouw.

Nu voetbal in ons land is gedege-
nereerd tot het niveau van Luxem-
burg, moet het weer een schnabbel 
worden, tot aan de top van de ere-
divisie toe. Spelers moeten het op 
zondag na de wedstrijd weer leuk 
vinden om onbevangen rond te 
schuifelen tussen de supporterseli-
te, die niet alleen schouderkloppen 
uitdeelt of bier, maar in de kantine-
hoek ook bankbiljetten.

Je moet het papier kunnen horen 
ritselen.

Zo ging het vroeger ook. 
Het uitbetalen moet een gunst 

zijn. Nu is het een vanzelfsprekend-
heid, die de kwaliteit heeft verziekt. 

Het was weliswaar nooit veel wat 
er vroeger gegeven werd, want er 
was niet veel. Het werd ook nooit 
van tevoren aangekondigd, zodat 
het altijd een verrassing was, en 
juist in die verrassing zat de sen-
satie. 

Het zwarte geld lag daarna als een 
tapijt op de handpalm. 

Dat werkte inspirerend. Nu is het 
loonstrokenwerk, dat ongeacht de 
prestatie door sponsors en vakbon-
den wordt aangemoedigd en tot 
proletenbedragen is opgeschroefd. 
Ter bezichtiging van deze spelers 
hoeven we dan niet eens de deur 
meer uit. Er is Fox. Die betaalt maar 
wat graag mee, bovendien ruim van 
tevoren, dus ongeacht de kwaliteit 
van het amusement. 

Vroeger had ook een trainer er 
nog een baan bij. Griezels als Van 
Gaal bestonden toen nog niet. De 
vrouw van de trainer stopte de kou-
sen. Elke maandagavond stak ze 
de linkerhand in de kapotte, balde 
die op de plaats van het gat tot een 
vuist en pas als het woensdagavond 
was, stopte ze de laatste. 

Alle clubs hadden ook nog voor-
zitters die nog het clublied zongen. 
Ze schreven bovendien opzwe-
pende stukjes in de weekbrief die ze 
zelf stencilden. De leukste voorzit-
ters stelden zich vervolgens kandi-
daat voor de KNVB en daar zongen 
ze verder. 

Nu is Zeist één grote fabriek van 
geletterde daklozen. 

Jan D. Swart

Door Jan van der Ven

Een fietsvrije Grote Marktstraat is 
deze week een kleine stap dichterbij 
gekomen. D66, de PvdA maar ook de 
VVD willen dat de fiets er verdwijnt. 
Ze krijgen hierin de steun van de on-
dernemers in de binnenstad.

Dit bleek dinsdagavond tijdens een 
verkiezingsdebat in een stampvolle 
bovenzaal van het Venduehuis. De 
chaos in de drukste winkelstraat van 
Den Haag is de ondernemers een 
doorn in het oog. Het besluit uit 2003 
om daar fietsen en wandelen te combi-

neren werd ‘onbegrijpelijk’ genoemd. 
Ondernemers voorzien een toename 
van het probleem, want de winkel-
straat wordt steeds populairder en zal 
dus meer voetgangers aantrekken.

Er zijn twee alternatieven om de 
fiets uit de winkelstraat te weren: via 
de Gedempte Gracht en de Gedemp-
te Burgwal. Die straten moeten dan 
autolouw worden. Een ander alter-
natief, dat nog wordt bestudeerd, is 
de parkeergarage onder de Grote 
Marktstraat geschikt maken voor 
fietsers.

De VVD zit klem. In het concept-
programma van de liberalen stond: 

de Grote Marktstraat sluiten voor 
fietsers. Een meerderheid van de le-
den stemde hier echter eind vorig 
jaar tegen. VVD-voorman Boude-
wijn Revis legde deze uitspraak dins-
dagavond voorzichtig naast zich 
neer. “Zo werkt het daar niet.” Hij 
verwees naar de twee opties: fietsers 
onder de Grote Marktstraat of erom-
heen via de gedempte grachten.

Het CDA houdt bij monde van 
raadslid Michel Rogier vast aan twee 
soorten gebruikers in de winkel-
straat. Het verbaast de CDA’er wel dat 
er ook scooters doorheen mogen. Zelf 
rijdt hij op een scooter ‘model Hollee-

der’ en hij vindt het tijd voor een scoo-
terverbod. GroenLinks houdt de kaar-
ten vooralsnog stevig tegen de borst. 
In het verkiezingsprogramma staat 
alleen dat de Gedempte Burgwal auto-
vrij moet worden. Een relatie met de 
problematiek van de Grote Markt-
straat ontbreekt. Dat geldt evenzeer 
voor de Haagse Stadspartij, die van 
beide gedempte grachten een fiets-
route wil maken, zonder de Grote 
Marktstraat af te sluiten voor fietsers. 
Groep de Mos houdt vast aan het dub-
bel gebruik van de straat maar wil er 
minder ruimte voor de fiets en meer 
voor voetgangers.

Door Kim Andriessen

Wethouder Tom de Bruijn (D66, verkeer en vervoer) 
wil de vaste dienstregeling van lijn 3 afschaffen. 
Deze tram moet ‘spoorboekloos’ gaan rijden, met 
minimaal één tram per tien minuten. 

Door het spoorboekloos rijden zou de frequentie van 
lijn 3 omhoog kunnen. En er is volgens De Bruijn nog 
een voordeel. Nu rijdt de tram door de week en op zater-
dag overdag één keer per tien minuten en in de avond en 
op zondag één keer per kwartier. “Mensen gaan dan re-
kening houden met vertrektijden, ze zoeken op inter-
net wanneer hun tram gaat. Als dit niet uitkomt, kiezen 
ze sneller voor de auto. Als trams vaker dan één keer per 
tien minuten komen, gaan mensen naar de halte in de 
wetenschap dat er snel een voertuig komt. Zo werkt het 
in de Londense en Parijse metro. Het is dan niet nodig 
om met dienstregelingen te rijden.”

Met deze ingreep wil de wethouder het openbaar ver-
voer (ov) aantrekkelijker maken en de capaciteit ervan 
vergroten. De wegen slibben dicht en de Haagse lucht is 
vervuild. Het stadsbestuur ziet dus graag dat mensen de 
auto laten staan en kiezen voor het ov. Maar tram en bus 
zijn niet altijd een fijn alternatief. Zeker tramlijn 3 niet. 
De Randstadrail tussen Loosduinen en Zoetermeer (via 
de binnenstad en het Centraal Station) is met 42.000 
reizigers per werkdag de drukste van alle HTM-lijnen. 
CDA-raadslid Michel Rogier typeerde het probleem eer-
der deze maand tijdens de politieke talkshow ‘De Slag 
om het IJspaleis’: ‘Een haring in een ton heeft meer 
ruimte dan een reiziger in lijn 3 om acht uur ’s morgens.’ 

De Bruijn ziet ook potentie op tram 1 (Scheveningen 
– Delft), tram 4 (De Uithof – Zoetermeer) en tram 9 
(Scheveningen – Vrederust), eveneens drukke HTM-lij-
nen. Het spoorboekloos rijden voor Haagse trams is nog 
wel toekomstmuziek; een termijn voor de invoering 
kan de wethouder niet aangeven. 

Fietsloze Marktstraat komt stapje dichterbij

Plan wethouder De Bruijn: 

‘Spoorboekloos rijden op lijn 3’
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Reizigersvereniging Rover vindt de 
drukte op lijn 3 (Loosduinen – Zoeter-
meer) zo nijpend dat er snel iets moet 
gebeuren. “Niet over tien jaar, maar nu,” 
aldus voorzitter Arnold van der Heijden. 
“Lijn 3 kan de vraag niet meer aan.” Hij 
stelt voor om de route tussen de Con-
radkade en de Lijnbaan te verschuiven.
“Op de Laan van Meerdervoort heeft lijn 
3 veel last van auto’s. Vooral tussen de 
Conradkade en de Koningin Emmakade 
houdt dit vaak op. Eigenlijk is dit stuk 
weg te smal voor een tram,” stelt Van 
der Heijden.

 “Een oplossing is om lijn 3 vanaf de 
halte Conradkade aan te sluiten op de 
route van lijn 11, dus langs de Conrad-
kade, de Electriciteitsfabriek en De Ver-
ademing. Via de Loosduinseweg komt 
lijn 3 dan weer op de gebruikelijke route 
op de Lijnbaan, bij het HMC Westeinde. 
Het voordeel van deze verandering is 
dat de tram sneller kan rijden en dat de 
frequentie dus ook omhoog kan. Dat is 

vooral op het Haagse gedeelte noodza-
kelijk. Naar Zoetermeer is het nog wel 
te overzien, maar in Den Haag zit lijn 3 
altijd stampvol.”

Dat lijn 3 in Rovers voorstel bij de 
Conradkade een scherpe bocht moet 
maken over een monumentale brug, 
is volgens Van der Heijden geen punt. 
“De halte op de brug kan weg, want 
lijn 3 stopt dan bij de halte van lijn 11.” 
Dat de haltes op de Koningin Emma-
kade (Van Speijkstraat en Elandstraat) 
zouden vervallen, vindt Van der Heijden 
wél een probleem. “Daar zit ik mee in 
mijn maag. Ik wil de nadelige effecten 
hiervan goed onderzoeken. Ik geef toe: 
deze oplossing is niet het ei van Colum-
bus, maar het levert wel een bijdrage 
aan een oplossing. Want zoals het nu 
is, kan het niet langer. Dit kun je de 
reizigers niet aandoen. Je zult nu maar 
op de Conradkade moeten instappen, 
dan heb je nooit een zitplaats.”

| Infographic: hansfresen.vormgeving

Rover: ‘Verschuif route tussen  
Conradkade en Lijnbaan’

Halte Conradkade. | Foto: DHC/Sebastiaan Boot



Residence Chateau in Den Haag biedt een 
hoogwaardig alternatief voor wie intensieve 
zorg nodig heeft, maar het reguliere verzorgings- 
of verpleeghuis niet aanspreekt. Vanuit de visie
‘familiaire zorg’ spannen onze uiterst professionele
medewerkers zich dagelijks met hart en ziel in voor
de best mogelijke zorg!  

Functiebeschrijving 
Als lid van het zorgteam ben je verantwoordelijk
voor uiteenlopende en complexe zorgvragen van
onze bewoners. De vragen in onze kleinschalige
woonzorgvoorziening variëren van lichte somatiek
tot intensieve PG problematiek. Een hoge stan-
daard van kwaliteit en service staat bij Residence
Chateau voorop. Het beste uit onze bewoners én
jezelf willen halen is daarom een vereiste. 

Wij bieden 
Goede zorg begint met goed werkgeverschap. Wij
bieden een werkplek waarin respect voor elkaar en
een gezamenlijk gedragen visie en beleid de boven-
toon voeren. Daarnaast bieden wij een uitstekend

arbeidsvoorwaardenpakket, een enthousiast team
en de gelegenheid om trainingen en opleidingen te
volgen. Ook bieden we stageplaatsen!

Informatie en sollicitatie 
Ben jij die enthousiaste, gemotiveerde teamplayer
met de benodigde diploma’s en ervaring in de 
ouderenzorg? En ben je flexibel inzetbaar in alle
diensten? Stuur dan je CV met motivatie naar
zorg@residencechateau.nl. Voor meer 
informatie kun je contact opnemen met 
Debby van der Burgh, tel (070) 306 60 60.

 

   

   

 

Een zorgzaam, warm thuis

Residence 
Chateau

Wonen zoals thuis waar zorg altijd dichtbij is

Voor de avond- en nachtdienst 
zijn wij op zoek naar: 

Verzorgenden niveau 3-IG  
(30 uur per week) 

Versterk ons zorgteam bij Residence Chateau! 

Kanaalweg 3 Scheveningen l www.residencechateau.nl

‘Door bezuinigingen in de zorg, is voeding soms het 

kind van de rekening’, vindt Edwin de Korne, kok van 

Residence Chateau, een particuliere woonzorginstel-

ling. ‘Vers, vezel- en vitaminerijk eten is juist ook voor 

ouderen van groot belang, naast dat zij erg genieten van 

een lekkere maaltijd. In Residence Chateau hebben ze 

dat gelukkig goed begrepen. De Korne is een kok met 

ruime horeca-ervaring die de bewoners elke dag een 

verse maaltijd voorzet, waarover zij zelf meebeslissen.

‘Naast mijn ruime horeca-ervaring, heb ik zeven jaar ge-

werkt als verzorgende IG. In de palliatieve zorg, de soma-

tische zorg en de zorg voor dementerende ouderen. Je 

kunt dus wel zeggen dat ik van alle markten thuis ben’, ver-

telt de passievolle De Korne. Die combinatie van ervaring 

komt goed van pas als kok in de ouderenzorg. ‘Ik ‘versta’ 

de mensen en weet wat zij nodig hebben. Zo moet je er re-

kening mee houden dat de energiebehoefte afneemt op 

hogere leeftijd. En niet teveel zout gebruiken, om hoge 

bloeddruk te voorkomen en omdat de nierfunctie af-

neemt. Dagelijks veel groenten, fruit en volkorenproduc-

ten zijn belangrijk voor een goede stoelgang en het voor-

komen van hart- en vaatziekten. Vis is ook een goed pro-

duct, dat bovendien oogaandoeningen en cognitieve 

achteruitgang helpt voorkomen. In Scheveningen na-

tuurlijk niet tegen dovemansoren gezegd.’

Heerlijke maaltijden

‘Met gezonde, verse producten zijn fantastische maaltij-

den te bereiden. Het houdt de mensen fitter en maakt 

hen blij. Ik laat mensen ook meebeslissen over de keuze 

in maaltijden. Zo organiseer ik broodproeverijen en 

proeverijen van de slager. Ook ouderen willen weten 

waar hun eten vandaan komt en bepalen wat zij wel en 

niet willen eten. Samen met de huiselijke sfeer bij Resi-

dence Chateau zijn de maaltijden voor bewoners een 

genietmoment. Daar werk ik hard aan!’ 

Bewust van je rol

‘Je krijgt ook referenties van de bewoners en van hun fa-

milie. Mocht er een kritiekpunt zijn, dan probeer ik daar-

van te leren. Eigenlijk betaalt de cliënt jouw salaris. Daar 

moet je je ook in de zorg goed van bewust zijn, en ernaar 

handelen! Ik merk dat in Residence Chateau veel geduld 

en vriendelijkheid richting de bewoners wordt nage-

streefd, en zo hoort het ook!’

Hollandse pot

‘Elke week maak ik een stamppot, een pasta- of rijstge-

recht en een heerlijke maaltijdsoep. Bewoners genieten 

van de Hollandse pot. De open keuken bevindt zich op 

een centrale plek in het huis en biedt veel gezelligheid. Bij 

belevingsgerichte zorg, hoort ook de beleving van lekker 

eten’, aldus De Korne. 

Particuliere zorg: een goed alternatief

Wie zoekt naar een verpleeghuis, zal het statige pand 

aan de Kanaalweg in Scheveningen snel voorbijlopen. 

Toch wonen in Residence Chateau zo’n 28 ouderen 

met een intensieve zorgbehoefte. Het huis biedt alle 

zorg, tot aan uitgebreide intensieve verpleging, in een 

warme omgeving. Goede ouderenzorg is mensen-

werk, dat is waar het om draait! Particuliere zorg is niet 

zo onbereikbaar als u mogelijk denkt. Voor de studio’s 

en appartementen woont u in Residence Chateau van-

af € 3.400,- per maand (enkele appartementen voor  

€ 2.500,-), inclusief service. U komt, indien u bent ge-

indiceerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg 

(CiZ), voor vergoeding van uw zorgkosten in aanmer-

king. Meer weten? Kijk op www.residencechateau.nl.

Kok Residence Chateau: 
‘Voeding in ouderenzorg van groot belang’ 
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Ik zal nooit een bankrekening ope-
nen bij de ING. Zeker niet bij het fi-
liaal aan het Spui in Den Haag, waar 
ik pas werd weggestuurd, ondanks 
de een week eerder op hun advies 
gemaakte afspraak. (‘Dat bespaart 
tijd.’) Ik had mijn lunchpauze spe-
ciaal later genomen om stipt om 
14.30 uur bij de bank te kunnen 
zijn. Dat het daar bijzonder druk 
was, schrikte me niet af, ik had een 
afspraak. Dat probeerde ik ook een 
medewerker duidelijk te maken. Te-
vergeefs. Met z’n tweeën probeer-
den ze alle mensen naar de balies te 
dirigeren. Ik zei nog maar eens dat 
ik een afspraak had, er waren al vijf 
minuten verstreken en er verstre-
ken er nog vijf. ‘Waarom moest ik 
een afspraak maken als ik niet ge-
holpen word?’, vroeg ik. Of ik wilde 
gaan zitten. O jee, nog meer tijd! 
De zogenaamde gastvrouw ging 
naar de medewerkster met wie ik 
de afspraak had, maar die was juist 
foto’s aan het bekijken op de tele-
foons van de drie vrouwen bij haar 
balie. Gezellig! Toen werd ik naar de 
enige mannelijke medewerker van 
deze maandag gestuurd, de held 
van dit verhaal. ‘U bent niet vrien-
delijk,’ zei hij en hij keek me diep 
in de ogen. ‘Ik wil u niet helpen.’ Ik 
moest denken aan oude collega’s 
en aan mezelf in de tijd dat ik met 
mensen werkte die liever hun lip-
pen kapotbeten dan dat ze iemand, 
wie dan ook, weigerden te helpen. 
Andere instellingen, niet de ING. ‘Ik 
zal vriendelijker proberen te doen,’ 
zei ik, hoewel ik me enorm onge-
makkelijk voelde. 

Ik overhandigde de meneer die 
mij niet wilde helpen mijn identi-
teitsbewijs en glimlachte. Hij liep 
ermee naar de scanner, fluisterde 
iets in het oor van een collega, die 
zich naar mij draaide, en bleef bij 
de scanner lang en streng naar me 
kijken, zo lang dat ik mijn blik bijna 
moest afwenden. Ik voelde me echt 
ongemakkelijk en begon al een 
beetje te trillen. 

‘Waarom wilt u een bankreke-
ning openen?’, vroeg hij, nadat hij 
me nog eens diep en streng in de 
ogen had gekeken.

‘Dat is persoonlijk,’ zei ik zacht.
‘Wat?’
‘Persoonlijk. Ik heb ook een re-

kening bij een andere bank, ik wil 
graag een rekening bij de ING.’

Hij gooide mijn identiteitsbewijs 
op de balie en keek weer zo diep: ‘Ik 
wil je niet helpen.’ ‘Dat kan niet,’ 
zei ik, en nog iets, maar ik weet niet 
meer wat, iets in de trant van: ‘U 
moet toch iedereen helpen?’ Dat 
hielp ook niet.

Ik stond op en vroeg de beveiliger 
waar de manager was. Er was geen 
manager.

Die middag heb ik via het cen-
trale telefoonnummer een klacht 
ingediend, maar ik vrees dat ik 
eerder door Sinterklaas zal worden 
teruggebeld dan door de ING.

Mira Feticu

De bronzen davidsster is 
bevrijd uit zijn benarde 
positie tegen de achtergevel 
van het Spuimarkt-complex. 
Hij is even verderop onder-
deel geworden van het 
nieuwe Joodse monument. 
Kunstenares Anat Ratzabi 
vertelt over haar schepping.

  
Door Herman Rosenberg

Werklieden zijn bezig met het voe-
gen van grote natuurstenen platen. 
De Franse kalksteen verwijst met 
zijn warme terratint naar zuidelijke 
streken. “De steen doet mij denken 
aan het warme en mystieke karakter 
van Jeruzalem,” zegt Anat Ratzabi. 
De Israëlisch-Nederlandse kunste-
nares met ook nog Jemenitische 
wortels ontwierp en maakte het 
nieuwe Joodse monument, waaraan 
op het plein achter de Nieuwe Kerk 
de laatste hand wordt gelegd. Het 
herinnert aan 12.000 weggevoerde 
en vermoorde Haagse Joden, onder 
wie rabbijn Isaac Maarsen naar wie 
het plein is vernoemd. 

 Het was een langdurig project. Rat-
zabi (56) moest met veel wensen en 
restricties rekening houden en dat 
bleek geen geringe uitdaging. Boven-
dien was niet iedereen uit de buurt 
even enthousiast over het monu-
ment. Maar nu de onthulling nadert 
(zondag) is ze positief gestemd. “Het 
monument herinnert aan een histori-
sche tragedie, maar het is ook gericht 
op het heden en de toekomst. Het is 
belangrijk en een enorme verant-
woordelijkheid om de herinnering 
van hen die niet zijn teruggekeerd le-
vend te houden, maar ook om de 
boodschap van de eeuwige impact 
van de Holocaust over te dragen. De 
identiteit van onze samenleving ver-

andert en ik zie de absolute noodzaak 
een nieuwe generatie te bereiken en 
het historische bewustzijn levend te 
houden. Het is ook een monument 
van hoop en wederzijds vertrouwen,” 
zegt ze, terwijl ze haar schepping laat 
zien. Nog niet het hele monument 
mag op de foto, want er moet nog wat 
te onthullen blijven voor burgemees-
ter Krikke en de vertegenwoordigers 
van de Joodse gemeenschap.

Den Haag had natuurlijk al zijn oor-
logsmonumenten. Eén van de pilaren 

van het gedenkteken bij het Vredes-
paleis verwijst naar het Joodse lijden. 
En er was van oudsher op de Gedemp-
te Gracht het bekende bronzen reliëf 
van de davidsster met drie menselijke 
figuren, een schepping van Dick 
Stins. Maar in de Joodse gemeenschap 
en daarbuiten ontstond behoefte aan 
een breder opgezet, eigen monument 
op een plek die ruimte biedt voor her-
denkingsplechtigheden. Na vier jaar 
van overleg, ontwerpen en uitvoeren 
is het bijna zover. 

Twaalf stammen
Op het centrale deel van het monu-
ment is de bronzen davidsster aange-
bracht. Aan de muur van de tuin van 
de Nieuwe Kerk prijken twee pla-
quettes, één met uitleg over het mo-
nument en één met de tekst uit het 
Bijbelboek ‘Deuteronomium’ – ‘Ge-
denk wat Amalek u gedaan heeft…
vergeet het niet’ – die hoort bij het 
oude gedenkteken. Opvallend zijn 
twee losse bronzen koffers. Ratzabi: 
“Ze symboliseren de deportatie, het 

plotseling gedwongen, haastig ver-
trekken. Het is een metafoor voor de 
brute stopzetting van een rijke en 
dynamische cultuur.”

Het monument heeft ook een 
soort satelliet, die meer naar het 
midden van het plein is gesitueerd. 
Ratzabi: “Hier komen zes ovalen ob-
jecten te staan, gemaakt van dezelf-
de Franse kalksteen. Ze verwijzen 
naar de zes miljoen slachtoffers van 
de Holocaust. Op deze stenen breng 
ik bronzen reliëfs aan met de symbo-
len van de twaalf stammen van Isra-
el. Die leggen een verbinding met de 
toen verloren gegane Joodse identi-
teit. Er is ook een verwijzing naar de 
Joodse getallenmystiek. De zes ste-
nen en de twaalf symbolen maken 
samen achttien, het magische He-
breeuwse getal dat het symbool Chai 
vormt. Dat betekent:  leven.”  

Op het plein bevond zich al het 
Kindermonument, een serie speel-
objecten waarin de namen van de 
omgekomen Joodse kinderen zijn ge-
graveerd. En er is een replica van de 
bronzen plaquette ‘Rachel weent’ 
aanwezig, ook een verwijzing naar 
de kinderen. De makers van het Kin-
dermonument en andere betrokke-
nen tekenden bezwaar aan tegen het 
nieuwe gedenkteken. “Ik kan alleen 
maar zeggen dat er conceptueel en 
fysiek voldoende open ruimte is ge-
bleven rond het Kindermonument,” 
zegt Ratzabi daarover. “De bezwaren 
zijn door deskundigen en juristen 
van de bezwaarcommissie onge-
grond verklaard.” Nu de onthulling 
nabij is, vindt ze dat het tijd is voor 
een positieve afsluiting. “Nu is het 
woord aan het monument en ieder-
een die ernaar heeft uitgekeken.”

Onthulling nieuw Joods monument, 
zondag 28 januari om 15.45 uur, Rabbijn 
Maarsenplein. Daarvóór is er een  
besloten bijeenkomst in het stadhuis.  
Meer informatie: www.jmdenhaag.nl

Door Jan van der Ven

Joeri Oudshoorn, het bij de partijtop 
in ongenade gevallen HSP-raadslid, is 
een actie begonnen om met voor-
keurstemmen zijn terugkeer in de 
gemeenteraad veilig te stellen. 

Oudshoorn belandde eind vorig jaar 
op de negende plaats van de HSP-
lijst. Daarmee is de kans op prolon-
gatie van zijn raadswerk nagenoeg 
uitgesloten. Het raadslid meent 
recht te hebben op een hogere note-
ring. De HSP heeft momenteel vijf 
raadszetels. 

Oudshoorn kreeg als enig lid van de 
huidige fractie van de Haagse Stads-
partij een lage plaats op de kandida-
tenlijst. Het verwijt was vooral dat hij 
niet buigzaam genoeg was. Ouds-
hoorn stemde als enige HSP’er tegen 
het cultuurcomplex (het alternatief 
voor het Spuiforum). 

Medestanders startten eind novem-
ber een petitie, die door zo’n tweehon-
derd mensen werd ondertekend. Doel 
ervan was de ledenraad te overtuigen 
dat Oudshoorn een hogere plaats ver-
dient. Maar een meerderheid van een 
besloten ledenvergadering wilde niet 

aan de volgorde op de lijst tornen. In-
middels heeft zich een campagneteam 
gevormd dat zich gaat inzetten om 
Oudshoorn aan voldoende voorkeur-
stemmen te helpen, zodat hij zeker is 
van een hogere notering.   

Onderdeel van de campagne is een 
website waarin Oudshoorn bezoekers 

oproept op hem te gaan stemmen. Dat 
gebeurt ook via Facebook. Oudshoorn 
zegt desgevraagd over de actie: “Ik heb 
de afgelopen vier jaar als raadslid een he-
leboel in beweging gezet en wil daar-
mee doorgaan. Mijn opgebouwde ken-
nis mag niet verloren gaan. Ik wil er 
daarom nog eens vier jaar aanplakken”.

Oudshoorn bouwde aan de hand van 
veel dossiers kennis op, zoals over duur-
zaamheid. “De ombouw naar een stad 
zonder aardgas gaat erg snel en het zou 
zonde zijn wanneer de HSP-fractie de 
komende vier jaar mijn dossierkennis 
daarover niet kan benutten”, stelt het 
huidige raadslid. “Mijn ambities zijn 
hoog,” voegt hij eraan toe.

Vorige week vrijdag werd het start-
sein gegeven voor de raadscampagne 
van de HSP. Dat gebeurde in het voor-
malig kantoor van het uitzendbureau 
Randstad, hoek Grote Markt/Markt-
straat. Er liepen die middag HSP’ers met 
geplastificeerde kaartjes op hun revers 
met de tekst ‘Elke stad verdient een Joe-
ri’. Oudshoorn en het actiecomité had-
den vooraf partijleider Joris Wijsmuller, 
de HSP-fractie en de leden geïnfor-
meerd over hun plannen.  

Wijsmuller benadrukte tijdens zijn 
toespraak dat als het aan hem ligt de 
HSP de komende vier jaar opnieuw de 
stad gaat meebesturen. “We zijn er nog 
lang niet.” Volgens hem heeft de HSP la-
ten zien een betrouwbare bestuurders-
partij te zijn die opereert ‘in een politiek 
versplinterd’ krachtenveld. “De HSP is 
nodig om deze stad te besturen,” aldus 
Wijsmuller. 

Anat Ratzabi bij het nieuwe Joodse monument, waaraan deze week de 
laatste hand wordt gelegd. | Foto: DHC/Sebastiaan Boot  

Nieuw Joods gedenkteken wordt zondag onthuld

‘Het is een monument van hoop en vertrouwen’

Oudshoorn (HSP) wil met 
voorkeurstemmen raad in

Lijstduwers Olof van Winden (TodaysArt) en Steven van Lummel (PIP 
Den Haag) tijdens de startcampagne van de HSP. | Foto: Menno van Meer

| Artist’s impression: PR
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Wanda de Kanter, longarts en antirookactivist

Door Vera de Jonckheere

Goede voorne-
mens voor 
het nieuwe 
jaar. Tijd voor 
een gesprek 
met de Haag-
se longarts en 
antirookac-
tivist Wanda 

de Kanter. Samen met strafrechtad-
vocaat Bénédicte Ficq en longkanker-
patiënt Anne Marie van Veen, die als 
eerste aangifte deed, bereidt zij een 
strafzaak voor tegen de vier grootste 
tabaksfabrikanten. Wanda de Kanter 
(58) is van A tot Z vertrouwd met het 
rookverslavingstraject. Ook zij stak 
uit de behoefte ‘erbij te horen’ op haar 
twaalfde de eerste sigaret op. In Den 
Haag, waar zij als dochter uit een Shell-
gezin in het internaat Renswoudehuis 
woonde en het om de hoek gelegen 
Maerlant-Lyceum bezocht. 

“Iedereen vindt die eerste sigaret 
vies, maar zet door en je kan binnen 
drie weken al niet meer zonder. Sigaret-
ten zijn dankzij ontelbare toegevoegde 
stofjes even verslavend als cocaïne 
en heroïne, maar die zijn niet voor 
een paar euro op iedere straathoek te 
koop.” De verslaving – ‘het ontbreken 
van vrije wil’ – hield aan tijdens haar 
studie geneeskunde in Leiden en haar 
opleiding tot longarts aan de VU in Am-
sterdam. Pas tien jaar geleden, 36 jaar 
later, wist ze te stoppen na een heftige 
confrontatie met haar toen 14-jarige 
dochter. 

“Ik ken het zelfbedrog van de ver-
slaafde roker met alle gedachtekron-
kels. Van verontwaardiging: ‘ik wil 
kunnen roken in de kroeg’ en ‘het is 
mijn eigen keuze’ tot de nonsens: ‘je 
moet toch ergens aan doodgaan, wie 
wil er nu tachtig worden?’ Echt heel 
raar.” Ze vond het afschuwelijk dat 
mensen stierven aan longkanker en 
droomde in die periode wel dat ze long-
kanker kreeg. “Ik droomde de schaam-
te.” Tijdens een vakantie met vrienden 
en kroost noemden alle kinderen in 
een kringgesprek iets vervelends van 
hun ouders. De Kanters dochter had 
ontdekt dat haar moeder rookte en viel 
uit: “Je rookt! Dat betekent dat je maar 
kort mijn moeder wilt zijn.” Haar boze 
uitroep omhulde de liefdevolle nood-
kreet: ‘Ik wil mijn moeder hóúden, 
voor altijd.’ “Mijn dochter had zó gelijk: 
het rookgedrag klopte helemaal niet 
met ons warme gezin, met mijn werk 
als longarts. Ik rende weg, heb op de wc 
heel hard zitten huilen.” Bij het stop-
pen ervoer ze dat naast de farmacologi-
sche verslaving het pavlovmechanisme 

killing is. “Kop koffie, stressmoment, 
feestje, even relaxen? Daar hoort een 
saffie bij.” Het woord dat Wanda de 
Kanter ook gebruikt in het verzeke-
ringsspotje met rapper Sticks: ‘Twin-
tigduizend sterfgevallen per jaar door 
de saffies.’

‘Nederland stopt!
Vriendin en collega Pauline Dekker 
ontmoette zij 25 jaar geleden op een 
longkankercongres. Samen bonden ze 
in 2008 de strijd aan met de tabaks-
lobby, ze schreven ‘Nederland stopt! 
Met Roken’, werden duovoorzitter van 
de Werkgroep Tabaksverslaving van de 
NVALT (Vereniging van Longartsen) 
en wonnen de ENQ award voor beste 
behandelaars van Tabaksverslaving van 
Nederland.

Nederland is bepaald niet de ontdek-
ker van tabaksontmoediging. ‘Anti-
rookdokter’ Lenze Meinsma (1923-
2008) voerde in de jaren zestig in z’n 
eentje actie en werd weggezet als een 
Don Quichot. De Kanter is dat lot ge-
lukkig niet beschoren. Het vuur waar-
mee zij 46 jaar geleden haar eerste siga-
ret aanstak, is hevig opgelaaid voor de 
goede zaak en zij heeft vele medestan-
ders in haar strijd om te voorkomen dat 
nog iemand dit slechte voorbeeld volgt. 
“Elke dag beginnen in Nederland hon-
derd kinderen met roken. Zorg dat kin-
deren niet beginnen!” Gesteund door 
gedegen wetenschappelijk onderzoek, 
richt ze zich niet op de roker – ‘die is 
doelbewust verslaafd gemaakt’ – maar 
rechtstreeks op de tabaksindustrie. 
“Crux is rokers ervan te doordringen 
dat de industrie hen bewust verslaafd 
heeft gemaakt. Wij staan aan hun 
kant.” Honderden toegevoegde stofjes, 
zoals suiker, ammoniak en hoestdem-
pers, maken sigaretten extra versla-
vend. Door ammoniak komt nicotine 
bijvoorbeeld sneller in het belonings-
centrum van de hersenen. 

Filtergaatjes
Jeffrey Wigand, een biochemicus die 
verbonden was aan een van de grootste 
Amerikaanse tabaksfabrieken, heeft op 
het kantoor van Ficq & Partners laten 
zien hoe frauduleus de filtersigaret al 
meer dan twintig jaar in elkaar steekt. 
“Door obductie met een scheermes-
je toonde hij ons waar de minuscule 
gaatjes in het sigarettenfilter zitten. In 
testmachines leidt dit tot lagere con-
centraties teer en nicotine, maar een 
roker sluit die gaatjes met vingers en 
lippen af en krijgt vijfmaal meer teer 
binnen dan toegestaan.” Sjoemelsiga-
retten veroorzaken meer longkanker. 

De verbrandingstemperatuur is lager, 
de gebruiker gaat dieper inhaleren, 
waardoor tumoren dieper in de longen 
terechtkomen en hardnekkiger zijn. 
“Daardoor is tegenwoordig veel vaker 
een punctie van buitenaf nodig om de 
diagnose longkanker te stellen in plaats 
van een bronchoscopie via de luchtpijp 
en de luchtwegen: dat viel ons artsen 
al langer op maar we hadden geen idee 
van de gaatjes in de filters.” De bioche-
micus citeerde een bedroevende quote 
uit de tabaksindustrie: ‘If they’ve got 
lips, we want them.’ 

Na Wigands deskundige insiderrelaas 
zinderde de kamer van Bénédicte Ficq 
van het besef hoe slecht en fout de ta-
baksindustrie opereert. Het maakte de 
strafzaak op basis van aangifte van vals-
heid in geschrifte zeer haalbaar. “Hun 
businessmodel drijft op het voorzien in 

Longarts Wanda de Kanter wist zelf pas tien jaar geleden te stoppen 
met roken, nu sleept ze met anderen de ‘foute’ tabaksindustrie voor 
de rechter. Roken is van invloed op zestien soorten kankers, maar kan ook 
leiden tot depressies. “Mensen lijden enorm onder het stigma ‘eigen schuld’.”

‘Tabaksindustrie maakt rokers     doelbewust verslaafd’

‘Dertig 
procent van 
alle kanker- 
sterfte komt 
door tabak, 

rokers leven 
dertien jaar 

korter’

WANDA DE KANTER

Geboren: 4 mei 1959, Den 
Haag
Opleiding: 1977-1984 
geneeskunde Leiden; 1984-
1987 interne geneeskunde 
Gouda; 1987-1990 vervolg-
opleiding longziekten 
VUMC Amsterdam
Carrière: 1990-1993 longarts 
chef de clinique, VUMC 
Amsterdam; 1993-2013 Rode 
Kruis Ziekenhuis Beverwijk; 
2013-heden Antoni van 
Leeuwenhoek Amsterdam
Privé: getrouwd, drie 
kinderen

| Foto: Piet Gispen
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vervangende rokers, want twee op de 
drie rokers gaan dood, een kwart van 
hen haalt het pensioen niet.” De in-
terne documenten reppen ronduit over 
kinderen als ‘replacement smokers’: zij 
die de doden moeten vervangen. De 
perfide tactiek werkt. Een kwart van de 
Nederlandse bevolking rookt en tachtig 
procent van hen begint vóór zijn acht-
tiende. “De marketing van de tabaksin-
dustrie richt zich nadrukkelijk op jonge 
kinderen. Daar ligt ook de focus van 
onze Stichting Rookpreventie Jeugd.” 

Strafzaak
De aanhang groeit: KWF Kankerbe-
strijding is mede-eiser in de strafzaak 
die Ficq en partners voorbereiden. Ne-
gentien Nederlandse kankerpatiënten-
verenigingen deden aangifte. Binnen-
kort beslist het Openbaar Ministerie of 

het tot vervolging overgaat. Van Veen 
en De Kanter krijgen veel over zich 
heen, maar kunnen terugvallen op een 
enorm internationaal netwerk. In ei-
gen land ondersteund door professione-
le journalistieke websites als TabakNee, 
van de Stichting Rookpreventie Jeugd, 
en Sick of Smoking, de particuliere 
beweging van 100.000 mensen. “Anne 
Marie van Veen moet zich verweren 
tegen aantijgingen uit de hoek van de 
tabakslobby dat het haar om geld is te 
doen, terwijl zij louter wil dat het ro-
ken ophoudt, dat haar kinderen er niet 
net als zij aan overlijden.” 

De strafzaak gaat niet over geld, 
maar over het plegen van strafbare 
feiten. De tabakslobby zit in de haarva-
ten van onze samenleving, zoals de in 
2013 opgerichte journalistieke web-
site TabakNee keer op keer aantoont. 

“Topresearch door topjournalisten, 
dankzij hun gedreven, gedegen werk 
kunnen we feiten achterhalen die 
onweerlegbaar aantonen hoe ver de 
tabakslobby zich uitstrekt.” Toenmalig 
VVD-minister Schippers van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport draaide de 
niet-roken-in-horecamaatregel terug, 
wenste de stakers in de horeca suc-
ces; de tabaksindustrie financierde de 
actie ‘Red de kleine horeca’. “De PvdA 
bracht als argument tegen accijnsver-
hoging in dat arme mensen het niet 
meer zouden kunnen betalen. Arme 
mensen help je met een goede oplei-
ding en een baan, niet met goedkope 
sigaretten.” Verontwaardigd roept ze 
dat de prijs al jaren zes euro blijft. “In 
Australië kost een pakje achttien euro. 
Den Haag beweegt 0,0. De ene coalitie 
na de andere negeert de middelen die 

‘Tabaksindustrie maakt rokers     doelbewust verslaafd’

‘If they’ve 
got lips, we 
want them’ 

bewezen effectief zijn: substantiële 
verhoging van de accijns op tabak, be-
perking van de 60.000 verkooppun-
ten, merkloze pakjes en bewustwor-
dingscampagnes. Ons kan geen harde 
toon worden verweten, de feiten zijn 
hard: dertig procent van alle kanker-
sterfte komt door tabak, rokers leven 
dertien jaar korter.”

Adembenemend
Roken is van invloed op zestien soorten 
kankers, niet alleen longkanker, maar 
ook keel-, blaas-, alvleesklier- en borst-
kanker. Andere aandoeningen hebben 
eveneens een rechtstreekse lijn naar 
rookgedrag. “De meest voorkomende 
oorzaak van blindheid – maculadege-
neratie – is roken. Reuma: roken vaak 
oorzaak. Hoe jonger je begint, hoe 
groter de kans, soms al een toename 
van 35 procent.” Rook komt overal 
en veroorzaakt chronische ontstekin-
gen. Waar ontstekingscellen ontstaan, 
bestaat de kans op uit de hand gelopen 
ontstekingsreacties met uiteenlopende 
ziekten als gevolg. Een vraag die je bijna 
de adem beneemt, is hoeveel aandacht, 
geld en mankracht de mensheid over 
zou hebben als er niet meer gerookt 
werd. Een overweging die nog losstaat 
van het aantal te winnen levensjaren. 
“Mensen denken de waarheid weg, of 
weten de feiten niet.” 

In de lijst van naargeestigheid mag 
de depressie niet onvermeld blijven. 
“Mensen met longkanker lijden enorm 
onder het stigma ‘eigen schuld’.” De 
gedachte dat ze het hadden kunnen 
voorkomen slaat de verslaafde patiënt 
ook nog eens in de ketens van depres-
siviteit.

‘Motiveren kun je leren’ is het 
tweede boek dat De Kanter en Dekker 
schreven als gids voor de hulpverle-
ner om patiënten tot gezond gedrag te 
motiveren. Alleen de patiënt zelf kan 
het doen, weet De Kanter met haar 
decennia aan ervaring. Ongevraagd ad-
vies verhardt en leidt allerminst tot het 
beoogde gedrag: goedbedoelde raad ver-
sterkt de verslaving. “Hoe meer je op 
schuld en schaamte inspeelt, hoe groter 
de weerstand. Mensen graven zich in 
met argumenten als: ‘wat dacht je van 
het fijnstof?’ Of beweren ieder mo-
ment te kunnen stoppen, komen met 
kwieke opa’s van tachtig jaar die al hun 
hele leven paffen.” Een andere mistige 
redenering die De Kanter tegenkomt: 
‘oké, dan word ik maar zeventig in 
plaats van tachtig.’ Gepassioneerd: “Te-
genover iemand die tachtig wordt met 
een pakje per dag staat de jonge vrouw 
van veertig die zich bij mij meldt.” 

| Foto: Piet Gispen



Frank  
Vrolijk sluit 

kookwinkel  
En Garde 

uw mening

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

Verantwoording De hoofdredactie draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de stukken op deze pagina. Die ligt bij de auteurs.



13

 HET ANDERE NIEUWS OVER DE STAD

Citylight | Donderdag 25 januari 2018 | Den Haag Centraal

ARMENIË | VEGETARISCHE SLAGER | DUURZAAMHEID| EN MEER....

Door Saskia Herberghs

En Garde gaat dicht. De 
kookwinkel in de Prin-
sestraat sluit zijn deuren 
op 1 maart. “Misschien 
dat het iets uitloopt,’’ 
zegt Marion van Hoogen, 

partner van winkeleigenaar Frank 
Vrolijk, die nu hij 66 jaar is geworden 
met pensioen gaat. Maar dat is niet het 
enige: hij leeft al achttien jaar met de 
gevolgen van ALS. 

Deze progressieve spierziekte heeft 
niet kunnen verhinderen dat Vrolijk 
leiding bleef geven aan de kookwin-
kel, maar de energie om met nieuwe 
ideeën en concepten te komen kan 
hij niet meer opbrengen. “Dat is nu te 
veel,’’ zegt Van Hoogen, die het woord 
voert voor Vrolijk, die al sinds begin 
2002 niet meer kan praten. Aanvanke-
lijk leek het erop dat een van hun drie 
geliefde medewerkers de winkel zou 
overnemen, maar dat gaat niet door. 
“Dus zijn we aan het uitverkopen.’’

Vrolijk opende de winkel bijna der-
tig jaar geleden, in een tijd dat het nog 
niet zo ‘hot’ was om te koken, erover te 
praten en op zoek te gaan naar specia-
listische apparatuur. Vrolijk kwam hier 
zelf via een omweg terecht. Zijn ouders 
hadden een zaak in antieke bouwma-
terialen, Frank Vrolijk werd schadebe-
handelaar en trainer bij Aegon. ‘Koken 
was mijn hobby,’ heeft Vrolijk het in-
terview voorbereid. En toen het stel in 
Parijs een winkel met keukenspullen 
bezocht, Déhillerin genaamd, viel wat 
hem betreft het kwartje. Van Hoogen: 
“Hij wilde al langer zelfstandig gaan 

werken.’’ De ongepolijste, volle winkel 
vlak bij waar vroeger Les Halles waren, 
inspireerde Vrolijk om in 1989 zelf een 
kookwinkel te beginnen. Vrolijk heeft 
genoteerd: ‘Ik heb altijd de combinatie 
techniek en koken erg leuk gevonden: 
waarom die pan, waarom dat materi-
aal?’

‘Gek!’
De keuze voor de Prinsestraat was op-
vallend. De straat stond destijds niet 
zo goed bekend. Van Hoogen: “Men-
sen verklaarden ons voor gek. Maar 
de ondernemers in de straat gingen 
leuk met elkaar om.’’ Ze noemt meu-
belzaak Aleman, sieradenontwerper 
Marleen Gutschmidt, de kledingont-
werpers Puck en Hans, juwelier Hans 

Paul en brillenwinkel Eye-D. “Na win-
kelsluiting gingen we samen naar de 
Oude Mol of naar Korzo. Frank is ook 
nog een tijdje voorzitter van de win-
keliersvereniging geweest.’’ 
De winkel liep direct goed. “Mannen 

houden van goede materialen en ge-
ven daar geld aan uit.’’ Ook vrouwen, 
toeristen en expats wisten de winkel 
te vinden. Vrolijk en Van Hoogen be-
zochten beurzen in kookartikelen in 
Utrecht, Parijs en Frankfurt. “Frank 
nodigde vanaf het begin koks uit om 
demonstraties te geven in de winkel. 
Dat deden ze graag.’’ Vrolijk noteert 
de namen van Harry Visbeen, Jean-
Marc Rousseau, Janny Munk en Bas 
Oonk. 

Kookmodes
Vele kookmodes passeerden de re-
vue: brede fornuizen, specialistische 
koffieapparaten, sous-vide koken, 
vacumeren. Voor taartbakkers wer-
den spuitzakken met mondjes in alle 
maten ingekocht, voor beroepskoks 
koperen pannen met een perfecte 
warmtegeleiding. 

Hoe beperkt Vrolijk sinds 2000 ook 
is geworden, zonder spraak en in-
middels gekluisterd aan een rolstoel 
en een beademingsapparaat, uit al-
les blijkt zijn liefde voor de zaak. En 
voor elkaar. Van Hoogen en Vrolijk 
houden nog steeds van lekker eten 
en doen dat graag met anderen die ze 
thuis uitnodigen. Van Hoogen heeft 
in de afgelopen jaren nog een kunst-
opleiding gevolgd en in hun woning 
een atelier ingericht. En dankzij haar 
broer, die vrijwel elke middag komt 
helpen, komt ze daadwerkelijk aan 
kunst maken toe. ‘Ze is een bikkel,’ 
schrijft Vrolijk op het computer-
scherm. Hoogen voorziet: “Frank 
blijft actief op Facebook. Misschien 
nog wel actiever dan nu.’’

Frank  
Vrolijk sluit 

kookwinkel  
En Garde 

Eigenaar Frank Vrolijk, inmiddels gekluisterd aan een rolstoel en een beademingsapparaat, gaat met pensioen.  
| Foto: Robert van Stuijvenberg

Ondanks de ziekte ALS heeft 
Frank Vrolijk tot het laatst  

leiding kunnen geven aan de 
bijna dertig jaar oude kookwinkel 

En Garde in de Prinsestraat, 
maar zal voortaan vooral op het 
wereldwijde web te vinden zijn.  

‘Ik heb altijd de 
combinatie techniek 
en koken erg leuk 
gevonden: waarom 
die pan, waarom dat 
materiaal?’
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Door Jan van der Ven

De stichting Duurzaam Den Haag gaat 
bewoners van arme(re) wijken helpen 
een leven op te bouwen zonder aard-
gas. Met raad en daad. En met geld. 
Directeur Heleen Weening spreekt er 
vrijdagmiddag over tijdens de nieuw-
jaarsbijeenkomst in kunstgalerie Nest 
aan het De Constant Rebecqueplein. 
Ze licht nu alvast een tipje van de 
sluier op.

Welke buurten zijn geselecteerd?
“Het gaat om Moerwijk-Oost, het Ko-
ningsplein en de Noordpolderbuurt 
in Laak. Opgeteld gaat het om 10.000 
huizen die uiterlijk in 2050 gasvrij 
moeten zijn. Een ingrijpende operatie, 
die alleen lukt als je steun van de be-
woners hebt.”

Een bewoner van een huurhuis is 
afhankelijk van de huisbaas, vaak 
een woningbouwcorporatie. Die 
moet dan wel meewerken. 
“Klopt, maar die moet dan ook zitting 
krijgen in buurtteams die we er gaan 
opzetten. Net zoals de Pool die er een 
klus aan kan overhouden. Of de ge-
meente, die ook een belang heeft bij 
een klimaatneutrale wijk. Zo´n team 
zal uit een man of vijf gaan bestaan. 
Zij moeten de bewoners mee zien te 
krijgen en dat zal veel inspanning vra-
gen. Maar als je de voordelen goed laat 
zien, moet het gaan lukken. En dan 
heb ik het niet alleen over een lagere 
energierekening, maar ook over een 
groenere wijk waar het water na een 
fikse regenbui niet meer over de stoe-
pen klotst.”

Moet zo´n team ook geld bij elkaar 
harken om de huizen aan te passen?

“Het klinkt gek, maar dat geld is niet 
het grootste probleem. De ASN Bank 
bijvoorbeeld wil graag groen en duur-
zaam beleggen, maar komt gewoon-
weg projecten tekort die aan hun eisen 
voldoen. En laatst hoorde ik eenzelfde 
geluid van de Bank Nederlandse Ge-
meenten. Het geld is er, maar nu moe-
ten de plannen gemaakt worden. En 
daar gaan die teams mee aan de slag.”

Wordt zo´n buurtteam niet een ge-
zellige praatgroep?
“Om dat te voorkomen moet er ook 
iemand in zitten die creatief denkt, die 
stevig aanjaagt. Zo iemand die buiten de 
regels en structuren durft te denken.”

 
De wereld draait om geld. Wat heeft 
u de teams te bieden?
“Per team is ongeveer 40.000 euro be-
schikbaar voor de komende tien jaar. Daar-
mee kunnen ze kennis inhuren, maar ook 
op bezoek gaan naar een wijk ergens an-
ders in het land waar ze al ver zijn met het 
oppakken van het ombouwen van wijken 
zonder aardgas. De volgende stap is dat 
de gemeente, of misschien een Europees 
fonds, de vrijwilligers gaat betalen. Want 
we hebben het hier niet over simpele 
hand-en-spandiensten.”  

Epicentrum wereldorde
Eén jaar Trump hebben we inmiddels achter de rug. 
Ik voel me als een kuikentje in een wervelstorm. Als 
Trump-watcher word ik iedere dag hoog opgetild 
en vlieg ik door scherpe bochten en diepe dalen, en 
dan opeens word ik weer opgestuwd naar oneindige 
twitterhoogtes. Iédere dag! Voortdurend ‘breaking 
news’. Adembenemend! Te midden van al die ‘fire 
and fury’ is het moeilijk rust te vatten.

Maar juist in onze internationale stad van vrede 
en recht moeten er momenten van reflectie zijn, 
zoals afgelopen maandagavond in Nieuwspoort, 
waar we met een paar honderd mensen de nieuwe 
Trump-wereld beschouwden. Samen met ex-minis-
ter Liliane Ploumen mocht ik aftrappen. Zij vertelde 
vlak voor dit event nog even te hebben gebeld met 
Afrikaanse en Aziatische kennissen. Wat ze van 
Trump vonden? Het antwoord: ‘Niks bijzonders. 
En herkenbaar. Onze leiders wonen in hun eigen 
Trump-paleizen van goud en zilver. Zijn machtige 
heersers.’ 

Trump wil als een moderne Zonnekoning zijn die 
ageert tegen ook z’n eigen partij, tegen de rechters, 
tegen de veiligheidsdiensten en tegen de ‘fake me-
dia’, die hij zelfs ‘de vijanden van het volk’ noemt. 
‘De staat, dat ben ik.’ Hij presenteert zijn ministers 
in een ‘line-up’. Een voor een moeten ze hem in het 
openbaar paaien.

Het Trump-fenomeen moeten we inderdaad in 
een breder kader plaatsen. Zeventig jaar lang waren 
de internationale betrekkingen te vatten in een pira-
mide met aan de top Amerika die de hoeder was van 
de liberale wereldorde, gekenmerkt door de ‘rule of 
law’ en een multilaterale, diplomatieke ‘mindset’. 

De afgelopen jaren is die piramide vlotjes vervan-
gen door een breed en ondoorzichtig spinnenweb 
van ‘Realpolitik’ met leiders die in meer en mindere 
mate beschikken over een autoritaire mindset. Denk 
ook aan die van China, Rusland en steeds meer Eu-
ropese landen als Polen, Hongarije en Turkije. Macht 
van landen is ook meer diffuus geworden. De wereld 
is niet meer unipolair of bipolair.

In Nieuwspoort werd ook een filmpje van Angela 
Merkel getoond. Zij riep op tot een sterker, eensge-
zind en transparant Europa dat in die steeds gevaar-
lijkere wereld juist nog wel de sterke hoeder van de 
internationale, liberale wereldorde moet zijn. Onze 
waarden zijn nog steeds universeel!

Een ferme oproep. Maar als die echt wat waard is, 
moet niet alleen de bureaucratie in Brussel worden 
aangepakt maar moet ook de eigen en meer integra-
le militaire capaciteit snel worden opgevoerd. Daar 
zijn wel eerste tekenen van. Er is nu toch echt iets 
van een Europese minister van Buitenlandse Zaken. 
In feite is er nu ook een Europees kernleger, worden 
er ook steeds meer gemeenschappelijke militaire oe-
feningen gehouden.

Naar tandeloze tijgers wordt in de internationale 
politiek niet geluisterd. Met alleen maar idealisme 
kom je niet ver. Een economische tijger is Europa 
overigens al wel.

Interessante discussies dus daar in Nieuwspoort. 
Ik hield nog wel even overeind dat een Europese ‘Al-
leingang’ beslist ongewenst is. De belangenverstren-
geling en gelijke kernwaarden met Amerika mogen 
we niet opgeven, louter omdat veel Nederlanders 
het oneens zijn met de Trump-lijn van dit moment. 

Ik wil niet overdrijven, maar het was toch beslist 
een feestje om in het hart van politiek Den Haag in-
tens over onze wereld te beschouwen. Als waren wij 
allen G.B.J. Hiltermannetjes. Onze stad is een ven-
ster op de wereld. Hier bewaakt men het internatio-
nale recht. 

Oh, oh, internationale, juridische stad achter de 
duinen, gij zijt in die zin het epicentrum in Europa 
van die liberale wereldorde. Ik weet het. Bepaald 
plechtige woorden. So what! Ik betoon gewoon even 
respect aan waar onze stad voor staat.

Willem Post
Amerika-deskundige

Column: internationaal

Duurzaamheid.

Helpende hand bij  
wonen zonder aardgas 

Door Annerieke Simeone

De Vegetarische Slager ver-
huist voor minstens twee 
jaar naar de Hooikade 4, waar 

nu nog restaurant New York geves-
tigd is. Dat liet Jaap Korteweg, mede-
oprichter van de Vegetarische Slager, 
deze week aan DHC weten. “We 
barsten op ons huidige adres aan het 
Spui uit onze voegen, dus we moe-
ten wel. Op de Hooikade komt naast 
een winkel ook een restaurant.” Dit 
voorjaar moeten de eerste gasten er 
kunnen genieten van de vleesver-
vangende maaltijden. De renovatie 
aan het Spui legt Korteweg geen 
windeieren. “Het hele blok wordt 
aangepakt, zowel naast als achter 
ons krijgen we er vierkante meters 
bij. Uiteindelijk zal De Vegetarische 
Slager vier keer zo groot worden.” De 
kans is groot dat ook die locatie een 
horecafunctie krijgt. 

| Foto: DHC/Sebastiaan Boot

De Vegetarische Slager zit nog een paar maanden aan het Spui.  
| Foto: DHC/Sebastiaan Boot

De Vegetarische Slager mét  
restaurant naar Hooikade

‘Per team is 
ongeveer 40.000 
euro beschikbaar 
voor de komende 
tien jaar'

Verhuizing.
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DE TAAL VAN DEN HAAG – ARMEENS 

Van Charles Aznavour  
tot Kim Kardashian

I 
n 1576 werd, door mensen die slim-
mer waren dan wij, de waterdichte 
Acte van Redemptie verleend. Het 

bestaan van het Haagse Bos was vanaf 
dat moment veiliggesteld. Voor altijd. 
In de loop der jaren verschenen echter 
regematig eigenwijze mensen ten to-
nele die de Acte aan hun laars lapten. 
Zo werd onder meer dwars door het bos 
de Utrechtsebaan aangelegd en de Laan 
van Nieuw Oost-Indië doorgetrokken.

De trein zal om 11.10 uur arriveren. Ik 
ben te vroeg, zoals dat hoort wanneer je 
logés van het station haalt. Ik ben blij ze 
weer eens te zien, mijn Haagse vrien-
den die in 2018 de stad verlieten, om 
er nu pas, twintig jaar later, weer even 
terug te keren. Het nieuwe station 
vinden ze wat kil, maar dat komt echt 
niet door de architectuur, zeggen ze. Ze 
weten als geen ander dat het voor het 
Haagse station altijd al wat kouder was 
dan elders. De nieuwe gebouwen op 
het KJ-plein hebben de plek geen goed 
gedaan. De wind maakt er nóg raardere 
sprongen door en mijn vriendin lacht 
maar een beetje als haar hoedje ge-
grepen wordt. Voor we naar mijn huis 
gaan, doen we een rondje stad, beslui-
ten we. De vierkante kilometer van het 
centrum was hun habitat en ze kennen 
iedere hoek. Kenden, moet ik zeggen. 
Want wat er nu voor ze staat, kennen 
ze niet. Het glimmend witte hert waar 
ze naar kijken, is bijna drie meter hoog. 
Op de trapsgewijs aangelegde sokkel 
zitten tientallen mensen, meest toe-
risten en internationale studenten van 
de campus. Het lijkt hier de Dam in de 
jaren tachtig wel, grappen ze in hun 
Haagse Nederlands van toen, wijzend 
op de levende standbeelden, de bede-
laars, de muzikanten, de bloemenver-
kopers en de groentesmooothie-
bakfietsen. Dit is dagbesteding, 
leg ik uit. Geen zorgen, het 
is niet wat je denkt. Deze 
mensen hebben allemaal 
een halfjaarcontract, een 
salaris, een fijn flatje en 
vanavond gewoon te eten. 
Vriend bromt. Een wit 
hert? Had er dan een ooie-
vaar neergezet. Kom op, 
nog vijf stappen, zeg 
ik, en je zult het 
begrijpen. Waar 
zijn de taxi’s ge-
bleven, vraagt 

vriendin die door de bomen het kun-
stig aangelegde berkenbos niet ziet. En 
waar zijn we eigenlijk? Waar is de weg? 
Waar is het hertenkamp? En wat doen 
die plastic koeien daar verderop?

Ik vertel van de wethouders die kwa-
men en gingen, die een paar jaar de 
baas over het groen waren maar stuk 
voor stuk nog nooit van de bloeme-
tjes en de bijtjes hadden gehoord. Laat 
staan van genius loco, de geest van 
de plek. Ik lepel op: de tunnel van de 
Binckhorst loopt nu tot het plein van 
het Vredespaleis en de Scheveningse-
weg is een vierbaansrondweg, de fly-
over bij het inmiddels wereldberoemde 
World Forum is een knap staaltje van 
het negeren van de zwaartekracht en 
staat in het Guinness Book of Records, 
de boulevard is voor de tweede keer 
verbouwd omdat de zeespiegel is ge-
stegen, en op de lange betonnen muur 
zijn hotels gebouwd... daar hebben 
jullie toch vast wel iéts van gehoord, 
daar op jullie berg in Spanje? Ik stel ze 
ook gerust en zeg dat de Scheveningse-
weg niet echt weg is, omdat hij in het 
klein is nagebouwd in het vernieuwde 
grote New Madurodam. Samen met de 
Joodse begraafplaats en het oude park 
Zorgvliet van Cats, omdat op die plek 
nu een villapark voor de rich & expats 
ligt. En zo fraai, met ondergrondse par-
keergarages! De ouderwetse rood-gele 
tram is ook terug, die leidt nu toeris-
ten om de beveiligde compound! Leuk 
toch? Vooral de ‘zoek de beroemd-
heid’-tour is een enorm succes. Nee 
serieus, waar zijn de Koekamp en het 
Malieveld gebleven, dringen de vrien-
den aan. Wacht nou even, zeg ik. Kijk 
liever eerst nog even naar de zestien 
torenflats met 25.000 appartementen! 
Onze trots, dit is het nieuwe Central 
Innovation District van Delva Land-
scapes! Zie je hoe fraai dat groen op 
de balkonnetjes met dit berkenbosje 
combineert? Dat is nou nieuwe natuur! 
Helemaal door mensenhanden aange-
legd. En kijk, daar is onze elektrische 
riksja al. Rijdt helemaal vanzelf, zonder 
bestuurder! Typ maar in: New Madu-
rodam, Coecamp. Wel met een C hoor, 
want het is echt helemaal nagebouwd 
zoals het vroeger was, vóór de sloop in 

2018! Zo authentiek! Zo eigenwijs! Zo, 
zeg maar: Haags!  

Wendy Hendriksen

Meer informatie: www.anemaa.
home.xs4all.nl/ges/onderwer-
pen/akte_van_redemptie.htm

Later

Stadsgroen.

Mato Hakhverdian toont het Armeense alfabet, ontworpen door Mesrop Masjtots,  
dat meer dan 1600 jaar oud is. | Foto: Ingrid Tieken

Taalkundige prof. dr. Ingrid Tieken-Boon van Ostade  (Den Haag, 1954), verbonden aan het Leiden University Centre 
voor Linguistics, schrijft de komende maanden voor DHC over de talen van Den Haag. Het zijn er vele tientallen, en elke 
taal is verbonden met mensen, geschiedenis, het land van oorsprong en natuurlijk deze stad. Tieken vertelt daarover aan 
de hand van interviews. Zij woont met haar man Herman in de Stationsbuurt, waar ze veel van al die Haagse talen bijna 
dagelijks tegenkomt. Meer informatie: www.facebook.com/haagsetalen

Door Ingrid Tieken

E 

ind december was ik bij 
het kerstfeest van de 
Armeense vereniging 
Abovian, in het clubge-

bouw in de Weesperstraat. Ik was 
er op uitnodiging van Mato Hakhver-
dian, die bij ons in de wijk woont. Er 
wordt dus ook Armeens in de Stationsbuurt 
gesproken. En niet alleen hier, want toen ik 
hem later sprak, vertelde Mato dat er van de 9 
à 10 miljoen Armeniërs maar zo’n 3 miljoen in 
Armenië zelf wonen. De rest woont elders in 
de wereld: in de VS, Rusland en het Midden-
Oosten, maar dus ook in Den Haag. Armeense 
achternamen herken je aan ‘-ian’, zoals tv-
persoonlijkheid Kim Kardashian en de in 2015 
overleden Amerikaanse miljardair Kirk Kerko-
rian. Charles Aznavour, ook een Armeniër, 
heet eigenlijk Aznavourian.

Mato is een van de oprichters van Abovian, 
waar zang- en danslessen worden gegeven, en 
taallessen voor kinderen en volwassenen. De 
vereniging bestaat al sinds 1984, en er is duide-
lijk behoefte aan, want ouders willen graag de 
Armeense cultuur aan hun kinderen doorgeven. 
Mensen komen er ook gewoon om elkaar te ont-
moeten, en kinderen leren er al zingend de taal.

Mato is in Isfahan in Iran geboren, en na zijn 
studie werktuigbouwkunde ging hij werken 
in Frankrijk. Daar las hij een advertentie voor 
een baan bij het Europees Octrooibureau in 
Rijswijk, en zo is hij in Nederland terechtgeko-
men, nu alweer 45 jaar geleden. Zijn dochter 
blijkt Engels in Leiden te hebben gestudeerd, 
en ja, ik kan me haar herinneren. Ze is inmid-
dels literair vertaler en heeft vertalingen van 
boeken als ‘The Dark Valley’ van Aksel Ba-
kunts op haar naam staan. 

Als Indo-Europese taal is het Armeens in de 
verte familie van het Nederlands. Waar merk 
je dat aan, vraag ik. Dat zie je aan woorden als 
‘deur’ dat ‘durr’ is in het Armeens (դուռ), en 
aan ‘mayr’ (մայր) voor ‘moeder’ en ‘doestr’ 
(դուստր) voor ‘dochter’, dat soort basiswoor-
den. Er bestaan twee standaardvarianten van 

de taal, het West-Armeens en het 
Oost-Armeens. Mato zelf spreekt 
Oost-Armeens. Het West-Armeens 
is in het Ottomaanse Rijk ont-

staan. Het heeft maar zes naamval-
len tegenover zeven in het Oost-

Armeens. De naamval die ontbreekt 
is de locatief, waarmee je een plaats 

aanduidt, bijvoorbeeld met de uitgang ‘oem’ 
in het Oost-Armeens (‘Jes aproem em Ni-
derlandneroem’, ‘Ik woon in Nederland’) en 
zonder, of eigenlijk in de nominatief- of ac-
cusatiefvorm, in het West-Armeens (‘Jes Hol-
landa gabrim’). Ook de uitspraak is anders. 
Zo wordt de ‘d’ een ‘t’ in het West-Armeens, 
en de ‘g’ een ‘k’. Soms geeft dat verwarring, 
zoals wanneer het woord voor ‘mes’ (‘danak’, 
դանակ) wordt verstaan als ‘inkt’ (‘tanak’, 
թանաք), al blijkt de betekenis altijd wel uit de 
context. 

Mato heeft een handgeknoopt kleed mee-
genomen met het Armeense alfabet erop, 36 
letters, van ‘A’ (Ա) van ‘Astvats’ (God) tot ‘Q’ (Ք) 
van ‘Qristos’ (Christus). De zes klinkers zijn in 
het blauw weergegeven. Het kleed is gemaakt 
in 2005, ter gelegenheid van het 1600-jarige 
bestaan van het alfabet. De zevende letter, Է, 
is de belangrijkste letter, vertelt hij, omdat het 
ook ‘zijn’ of ‘bestaan’ betekent. Je komt het 
vaak op afbeeldingen tegen. Mato legt uit dat er 
moeilijke en makkelijker klanken zijn, en hij 
leert me een zinnetje als hulpmiddel om de ts 
van de ts’ en de ch te leren onderscheiden: ‘tsitə 
tsarin tsəlvəlum ē’ (ծիտը ծառին ծլվլում է), ‘de 
vogel fluit in de boom’. Daar heb je dan weer dat 
woordje է, ‘tsəlvəlum ē’, ‘is aan het fluiten’. 

Mato wil nog graag een anekdote kwijt, om 
te illustreren dat je in de hele wereld met Ar-
meens terechtkan. In de jaren zestig reisde de 
Sovjet-Armeense wereldkampioen schaken 
Tigran Petrosjan de wereld rond, en overal 
waar hij kwam, raakte hij aan de praat. ‘Hoe-
veel talen spreek je eigenlijk?’, vroeg een van 
zijn reisgenoten, onder de indruk van Tigrans 
talenkennis. ‘Twee,’ antwoordde Petrosjan, 
‘Russisch en Armeens.’ Armeniërs vind je im-
mers overal.

Den Haag
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+ leuke, relaxte tent
+ schappelijke prijzen
- te weinig variatie
- gebrekkige afzuigkap

Pan y Vino
Spaans/Portugees

N 

et als je denkt dat je er voorbij bent, 
sta je er voor de deur: Pan y Vino, zo 
ongeveer tussen de Centrale 
Bibliotheek en het Rijswijkseplein 

in. We zijn de eersten deze avond na de storm, 
en dat blijven we ook. Dat wil zeggen de 
eersten die ook eten. Want af en toe waait er 
iemand binnen die even dag komt zeggen of op 
weg naar huis kijkt of er vrienden zitten om 
later samen YouTube te kijken en te kletsen.  

Het is een ruime zaak, betonnen vloer, 
simpele houten tafels, grote vitrine met wat 
alles wat klaar is; fijn, helder licht, nee, geen 
neon, wel een breedbeeld-tv met Cesaria Evora 
en Mariza op net de goede geluidssterkte. Het 
gaat hier, u begreep het al, om de Spaanse en 
Portugese keuken. Je kunt er iets kleins 
gebruiken, of een heel menu, of een kop soep 
of alleen een glas wijn, en dat de hele dag door. 
Meenemen kan ook. Pan y Vino is heerlijk 
pretentieloos. We voelen ons welkom. 

We beginnen met een glas Planicie (€ 3,75), 
de witte, Portugese huiswijn van Pan y Vino. 
Nooit van gehoord, maar niet slecht, en 
bovendien gul geschonken. Ter viering van 
onze komst dekt de gastheer met, zoals hij het 
noemt, ‘het gouden bestek’, brengt warm 
brood met aioli en de menukaart, en zegt: 
neem de tijd. 

Er staan een boel op de kaart, maar ach, we 
maken het ons makkelijk en nemen beiden 
het ‘menu de prueva‘ – het net-zoveel-proeven-
als-je-wiltmenu (€ 22,50 p.p). Het verlegen 
meisje uit de keuken brengt bij wijze van 
voorgerecht een plank met lekkere hapjes, 
ingelegde, gevulde ansjovisjes, mooie Spaanse 
ham, manchego, andere kaas met confiture 
van meloen, plakjes worst en nog zo wat. 
Goede, verse producten.

Erna volgen dan de ‘echte’ tapas, althans zo 
heten ze op de kaart. Maar dan wel maatje 
Hollandse trek, want jeetje, het zijn forse 
jongens. Geen prikkertjeswerk. Eerder kleine 
maaltijden. Dat geldt zeker voor de fikse punt 
tortilla die niet enkel uit aardappel bestaat, 
maar ook ham en room bevat. Dat had voor ons 
niet gehoeven, wij zijn meer van de eenvoudi-
ge tortilla. Tweede glas wijn, karaf water, en 
door met gevulde paprika’s in kaassaus.

Het velletje van de paprika’s is eraf, de 
gehaktvulling had meer pit kunnen gebruiken, 
de kaassaus maakt het geheel wel erg machtig. 
Plens olijfolie was beter geweest. Vooral omdat 
de met tomaat gevulde courgette die erna 
komt ook al met kaas gegratineerd is. Pan y 
Vino leunt te veel op zuivel. We missen het 
zilte van een schelpje, we missen octopus, we 
missen iets fris als tegenhanger van alle kaas en 
room. 

Nog een laatste gerechtje, spannend ditmaal: 
in port gepocheerde peer met gebakken 
bloedworst, niet die schijven die wij kennen, 
maar kleine, zwarte worstjes, in plakjes. We 
zijn ermee ingenomen. En zijn intussen ook 
meer dan voldaan. Even een kleine pauze. Toch 
een toetje. Er zijn er veel en je kunt ze zien in 
de ronde vitrine, ze wenken je. Chocoladetaart, 
sinaasappelrol? Delen? Nee, zegt tafelgenote, 
ik wil een pastel de nata, vanwege de herinne-
ringen aan Lissabon, waar het in de wijk Belem 
dringen is voor de pastéis. Goed plan, zo’n klein 
lekkertje bij de espresso. Doen we beiden. 

We rekenen € 68,30 af. Pan y Vino is een 
leuke, hartelijke en relaxte tent. Nu nog wat 
meer variatie; niet iedereen is een kaaskop. 
Tweede advies: doe iets aan de afzuiginstalla-
tie! Al onze kleren moesten na afloop in de 
was!

Christl Visser

Drinken.
ADVERTENTIE

Vlees
◯  400 gr kippendijenvlees
◯  1 el olijfolie
◯  1 el sesamolie
◯  1 el Mechoui kruidenmix 

of iets dergelijks
◯  zout en gemalen peper

Groente
◯  ½ ui1 kleine courgette
◯  1 kleine aubergine
◯  1 ½ teentje knoflook 

heel fijn gehakt
◯  1 el fijngehakte verse 

oregano
◯  1 el fijngehakte verse 

peterselie
◯  1 laurierblad
◯  1 tl komijnpoeder
◯  150 ml gehakte tomaat 

(blik)
◯  50 ml witte wijn
◯  citroensap
◯  zout en gemalen peper

Koken.

Alledaagse ratatouille met kip

A 
ubergine heeft niet echt een heel uitgesproken smaak, maar gebak-
ken in olie met wat zout of verwerkt in een ratatouille heeft het 
een unieke heerlijke, zacht bittere en iets hartige smaak, met een 

zalvige textuur. Hier thuis eten we het regelmatig en voor alle collega’s op 
de DHC-nieuwjaarsreceptie had ik een heel grote bak gemaakt. Schoon op 
trouwens. Vorig jaar deelde ik nog een Portugese variant van de ratatouille. 
De Marokkaanse zaalouk is hun versie van de ratatouille. De komijn in dit 
recept komt ook uit die hoek.

Van een geheel andere orde, maar omdat ik het toch over ratatouille heb: 
ik kan u de gelijknamige animatiefilm van Disney zeer aanbevelen, alleen 
al om de strenge eetrecensent Anton Ego te zien smelten voor een bord ra-
tatouille. Overigens gecreëerd door Thomas Keller.  

Bereiding
Ik snij de vette randjes van het vlees en vervolgens snij ik het vlees in dikke 
repen. Meng de kruiden, zout en peper met de olie en het vlees in een kom 
en zet apart. Snijd kop en staart van de aubergine en de courgette en snijd 
ze vervolgens in de lengte in lange plakken van circa 1 cm dik en de plakken 
vervolgens in stroken van wederom circa 1 cm. Snijd de stroken dan in blok-
jes van 1 cm. Snijd de ui heel fijn en hak de knoflook ook fijn. De truc met 
een ratatouille is om alles apart te bakken. We beginnen met de aubergine, 
bak deze in royaal olie mooi bruin en zacht. Doe over in een platte schaal. 
Bak dan de courgette in olie tot bruin en voeg bij de aubergine. Dan de ui, 
doe die ook bij de aubergine en tot slot de gehakte knoflook, bak deze tot de 
look bruin kleurt en blus al roerend af met de tomaten en de wijn, voeg de 
kruiden en de eerder gebakken groentes toe. Schep goed om en dek de pan 
af met een deksel, om op een heel laag vuurtje verder gaar te sudderen. Het 
mooiste is het om dit een dag van tevoren te doen zodat de smaken er nog 
beter in kunnen trekken. Dat geldt ook voor de stukken kip die je rondom 
bruin bakt in een sudderpan. Draai het vuur dan heel laag en leg een deksel 
op de pan om verder te garen voor nog een kwartier. Tot zover heb je dan 
alles voorbereid en ben je morgen in no-time klaar. Warm de ratatouille 
op in een open sudderpan en laat langzaam warm worden. Het vocht mag 
iets verdampen. Breng op het laatst op smaak met een beetje citroensap, 
peper en zout. Warm ook de kip op in de pan. Maak een mooie dam van de 
ratatouille diagonaal op een bord, leg er wat stukken kip op, maal er nog iets 
peper over en garneer met ster-kers of iets dergelijks.

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

Michiel de Vlieger, eigenaar van ‘Cometa Culinair,  
de vliegende keuken’, heeft een voorliefde voor recepten met  

een Franse, Italiaanse en Noord-Afrikaanse inslag.
Makkelijk, maar ook experimenteel. 

Eten.

‘We missen 
iets fris als 

tegenhanger 
van alle kaas 

en room ’ 

Cijfer: 6½

Adres
Spui 450
Telefoon
070-2146797
Info
www.panyvino.nl
Geopend
 Elke dag van 09.00  
tot 22.00 uur
Losse tapas 
vanaf € 5,80
Planken met hapjes
vanaf € 17,50
Menu € 22,50
Salades 
vanaf € 6,80
Nagerechten 
vanaf € 2,25

Wijn 
vanaf € 3,75 per glas

Contant & pin 

Vijf keer scheepsrecht,
eigenlijk zes keer … 

Het is wat, om als jongeling telkens het mooiste compliment te 
krijgen. In het geval van onze Matsu ‘El Picaro’ lijkt er geen einde 
te komen aan de lovende woorden. Eerst werd deze wijn ‘Tapas-

wijn van het jaar’, toen ‘Huiswijn van het jaar’ en vervolgens deelde 
Decanter Magazine 93 punten uit. De KLM selecteerde de wijn om haar 
businessclasspassagiers extra te verwennen en aan het einde van 2017 
werd Matsu door Proefschrift uitgeroepen tot ‘Wijn van het jaar’. En alsof 
dat allemaal nog niet genoeg was, deelde wijncriticus Onno Kleyn een 
fraaie 8,5 uit in de Volkskrant van afgelopen weekend.

‘El Picaro’ is een volbloed rode wijn, 100% gemaakt van de nobele tem-
pranillodruif. Donker, geurig, vol smakend en overtuigend. Bovendien 
gemaakt van biodynamisch geteeld fruit en ook Vegan gecertificeerd. 

Deze denderend lekkere wijn heeft al vijf jaar dezelfde prijs 
waar menig ander de prijzen flink verhoogde. Voor € 9,95 een 
fantastisch lekker ‘glas’. En als u bij ons een doos van zes fles-
sen oppikt, dan vervangen wij één fles voor de (nóg) meer 
geconcentreerde ‘El Recio’, een extra verwenwijn voor het 
weekend.

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

Bestellen via via www.bosmanwijnkopers.nl of per e mail. info@bosmanwijnkopers.nl.  
Onze wijnkoperij is gevestigd aan de Frederik Hendriklaan 251 Den Haag. U bent welkom.

Prijs  
Matsu ‘El Picaro’ 2016 

€ 9,95 
Doos van 6 flessen 
€ 59,70 (inclusief de 

fles El Recio) 



18 | SPORT Den Haag Centraal | Donderdag 25 januari 2018

Willem

Na de zomer van 1974 hing er een 
poster van Willem van Oranje aan 
een van de muren van mijn jon-
genskamer. Daarop stond niet de 
parfumeerde Vader des Vaderlands, 
maar een echte volksheld. Hij had 
tijdens het WK’74 de wereld ge-
toond wat je als voetballer allemaal 
met één been kon doen. Zijn linker. 
Oké, hij gebruikte ook regelmatig 
zijn ellenbogen en andere delen van 
zijn ijzersterke lichaam. Maar het 
meest ontwikkelde lichaamsdeel 
waren toch zijn hersenen, daar ge-
beurden de onmogelijkste dingen, 
het kromme lijf volgde de comman-
do’s. Er was nog één orgaan dat op 
hetzelfde hoge niveau functioneer-
de: zijn tong.

Die roerde zich tijdens de wed-
strijden, met woorden kon hij 
tegenstanders verkreukelen, maar 
vooral ook na afloop. Behalve dat 
hij een fotografisch geheugen voor 
wedstrijdsituaties had en de sleutel-
momenten van een match perfect 
wist te omschrijven, waren scherts 
en luim nooit ver weg. De fameuze 
rubriek ‘Bal Na’ van Rob Vente, die 
ik in onze Haagsche Courant elke 
maandag spelde, waren verreweg 
de meeste grappen afkomstig van 
‘onze vaste medewerker W.v.H. uit 
H-I-A.’ Willem woonde toen met 
zijn eerste vrouw Truus in het fo-
renzendorp Hendrik-Ido-Ambacht 
onder de rook van Rotterdam. Zijn 
adres stond gewoon in de VI. Wim 
Jansen woonde iets verderop.

Hij was de populairste voetbal-
ler van Nederland, aardse tegen-
pool van de geniale Johan Cruijff, 
en toen deze iconen, omringd door 
al die andere talenten, de handen 
ineensloegen, leken we onoverwin-
nelijk. Laatst vond ik de langspeel-
plaat met radioverslagen van het 
WK’74 in mijn kast en ik zette hem 
op: een schitterende schijf, behalve 
het laatste nummer van kant B.

Willem, die zijn vader in de oor-
log had verloren, had zo graag de 
Duitsers verslagen.

Nou ja, een van de goede dingen 
van 2018 is dat we nu al weten dat 
we dit jaar niet weer een WK-finale 
zullen verliezen. Een veel minder 
aspect van het nieuwe jaar is de 
bekendmaking dat Willem aan de 
gevreesde volksziekte lijdt. De kans 
op genezing schijnt groot te zijn. Hij 
wordt bedolven onder de steun-
betuigingen en tijdens Ajax-Fey-
enoord droegen alle spelers shirts 
met ‘Sterkte Willem’. Inmiddels 
houdt iedereen van hem.

Ik heb eenmaal een onverge-
telijke middag met hem mogen 
doorbrengen. We keken in de studio 
van de zeer tijdelijke sportzender 
TV7 samen naar de binnenkomende 
wedstrijden. Toen de ruim beneus-
de spits René Eijkelkamp plat op de 
grond lag, zei Willem: ‘Voorzichtig 
omhoog halen, anders haalt ie de 
grasmat open.’

Willem van Hanegem is onster-
felijk.

Marcel Verreck

Marcel

In het jaar dat HVV 135 jaar be-
staat, mogen eindelijk ook meisjes 
voetballen voor de Koninklijke in 
het Benoordenhout. “Ruimte is 
een groter probleem dan het 
principe om ook meisje te laten 
spelen,” legt algemeen voorzitter 
Jeroen Smits uit.

Door Bert Tielemans

Wat een mooie start van het nieuwe jaar: 
meisjes mogen voor het eerst voetballen 
bij HVV.
Algemeen voorzitter Jeroen Smits: “De eer-
ste zondagochtend stonden er negen meis-
jes van zes jaar binnen de lijnen op de Diep-
put. Een heugelijk moment. De meisjes spe-
len in gemengde teams, maar de meesten 
wisten hun wedstrijdje wel gewoon te win-
nen. Al een tijd zijn we binnen de club met 
elkaar in gesprek om ook meisjes en vrou-
wen als spelend lid toe te laten. We willen 
een familieclub zijn, dat zijn we al, maar 
daar horen meisje en vrouwen als spelende 
leden natuurlijk ook gewoon bij. Zeker nu 
de populariteit van vrouwenvoetbal zo 
enorm toeneemt.”

Waarom duurde het zo lang?
“Ruimte op ons sportpark is een veel groter 
probleem dan het principe om meisjes te la-
ten voetballen bij HVV. Was dat in een ver 
verleden misschien nog een probleem, nu 
gaat het echt om de veldcapaciteit. We heb-
ben drie velden die heel intensief worden 
gebruikt voor trainingen en wedstrijden en 
hebben daarnaast een wachtlijst voor jon-
gens. Eigenlijk hebben we geen ruimte om 
te groeien met meisjesvoetbal. Tegelijk wil-
len we ons als club openstellen, daarom 
zijn we vanaf 1 januari gestart met meisjes-

voetbal voor de jongste jeugd. Meisjes gebo-
ren in 2012 kunnen instromen in gemeng-
de teams in de zondagmorgencompetitie, 
een interne competitie waar onze jongste 
jeugd in wedstrijdvorm speels kennis-
maakt met voetbal. En op woensdag wordt 
er getraind.”

Blijft het hierbij?
“Wat het bestuur betreft niet. Vanaf de on-
derkant willen we de piramide op een ge-
zonde manier opbouwen. Tegelijkertijd 
zoeken we naar mogelijkheden om vanaf 
volgend seizoen misschien wel enkele 
meisjes- of vrouwenteams te laten instro-
men. Het liefste worden we dé grote con-
current van het ADO Den Haag-vrouwen-
team. Maar we moeten realistisch zijn, het 
veldprobleem is niet een-twee-drie opge-
lost.”

Waar zou in de omgeving ruimte zijn 
voor een extra veld voor HVV?
“De mogelijkheden zijn beperkt in de di-
recte omgeving. Daarvoor hebben wij echt 
de hulp van de gemeente nodig. Er zijn ge-
sprekken gaande met de verenigingen om 
ons heen, maar de grootste wens is om ex-
tra capaciteit op ons eigen complex te be-
werkstelligen. Dat zal niet gemakkelijk 
zijn, maar daar gaan wij uiteraard wel voor. 
Het zou echt fantastisch zijn als wij ook 
met onze meisjesafdeling verder kunnen 
groeien.”

Maar het begin van meisjesvoetbal bij 
HVV is er.
“En daar ben ik erg blij mee. De negen 
Kroonleeuwinnen deden niet onder voor 
de jongens. Het enthousiasme spatte ervan 
af. Op het veld, maar ook bij de ouders langs 
de lijn. Met 140 voetballende jongstejeugd-
leden is de zondagmorgencompetitie so-
wieso een succes. Het doel is om dit voor 
meisjes de komende jaren door te zetten.”

Loek van Bergen en Henegouwen gaat bij Hellas voorop in de strijd. | Foto: Jet van Bergen en Henegouwen 

HVV start na 135 jaar met meisjesvoetbal

Kroonleeuwinnen     gezocht!

Op de Diepput voetballen nu ook – en met zichtbaar plezier – meisjes in      de bekende HVV-kleuren. | Foto: PR
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De bal rolt alweer twee weken in de 
hoogste klassen van het amateurvoet-
bal. Maar komend weekend is de 
winterstop voor álle amateurclubs 
voorbij. Hoe staan ze er in de Haagse 
regio voor? 

Door Bert Tielemans

Quick wil goede lijn vasthouden
Quick doet het fantastisch in de derde divisie zon-
dag. De ploeg van Paul van der Zwaan veroverde 
met aantrekkelijk en aanvallend voetbal de harten 
van vele voetballiefhebbers. De vraag is of de debu-
tant het hoge niveau, en de derde plek op de rang-
lijst, na de winterstop kan vasthouden. Volgens de 
ervaren trainer gaan tegenstanders nu ‘rekening 
houden met promovendusje Quick, waardoor we 
als ploeg een stapje moeten maken om weer resul-
taat te halen’. Feit is dat Quick goed uit de startblok-
ken is gekomen. Thuis won het met 3-2 van EVV en 
afgelopen weekend eindigde de regioderby tegen 
Westlandia in Naaldwijk in een gelijkspel: 2-2. 
Daarmee zetelen de Haantjes met 32 punten op 
een keurige derde plek op de ranglijst. Los van de 
ranglijst is de derby tegen HBS op 10 maart het 
klapstuk van de tweede seizoenshelft. HBS zal re-
vanche willen voor de thuisnederlaag. Nieuw Ha-
nenburg zal ongetwijfeld afgeladen vol zijn voor de 
Derby van Pex. Vanwege de CPC Loop op zondag 11 
maart is de wedstrijd vervroegd naar zaterdag-
avond. 

Maakt Schaken het verschil?
Met het aantrekken van oud-prof Ruben Schaken 
verraste HBS vriend en vijand deze winterstop. De 
35-jarige Schaken, die speelde voor onder andere 
VVV Venlo, Feyenoord en ADO Den Haag en zelfs 
zeven keer het Oranjeshirt droeg, moet HBS aan 
goals gaan helpen. Trainer Marcel Koning erkent 
dat het voor de winterstop maar matig gesteld was 
met de doelpuntenproductie: “Met Ruben hopen 
we de dit aantal te kunnen opvoeren.” De aanval-
ler voelt zich na het beëindigen van zijn profloop-
baan nog fit en had nu de keuze uit verschillende 
clubs in binnen- en buitenland. “Ik wil er het beste 
uithalen en ben nog fanatiek en bij alle clubs waar 
ik speelde heb ik me met jonge spelers beziggehou-
den.” In zijn debuutwedstrijd tegen Westlandia 
scoorde Schaken gelijk twee keer. Tegen Jong De 
Graafschap vorige week maakte de aanvaller niet 
het verschil: 2-2. Toch is zichtbaar dat HBS meer 
mogelijkheden heeft met de snelle aanvaller en 
dus een serieuze poging doet om lijfsbehoud te be-
werkstelligen. Trainer Marcel Koning verlengde in 
de winterstop in ieder geval zijn contract met HBS 
om ‘te kunnen doorbouwen aan de talentvolle spe-
lersgroep’.

RKAVV keihard onderuit
RKAVV uit Leidschendam ging in de eerste wed-
strijd in het nieuwe jaar snoeihard onderuit in de 
uitwedstrijd tegen hoogvlieger Hollandia. De 8-1 

nederlaag deed de ploeg van Maurizio Ceccucci, die 
ook volgend seizoen als hoofdtrainer voor de groep 
staat, veel pijn. Een rode kaart voor Karam Boukha-
ri, die ook volgend jaar op de Kastelenring zal spe-
len, deed de ploeg de das om. RKAVV, dat zeker 
geen onaardige selectie heeft, laat zien hoe zwaar 
de hoofdklasse op zondag is. De Leidschendam-
mers zullen alle zeilen moeten bijzetten om niet in 
degradatiezorgen te komen.

Forum Sport kan het titelkandidaten lastig 
maken
Een paar kilometer verderop in Voorburg kende 
Forum Sport in de eerste klasse A op zaterdag net 
voor de winterstop een uitstekende fase. De ploeg 
van Bas Steffens, die ook zijn contract met een jaar 
verlengde, pakte veel punten, waardoor de Voor-
burgers gedeeld derde op de ranglijst staan. Zater-
dag opent Forum Sport tegen CSW de jacht op een 
periodetitel. Ook de koplopers ARC, Sportlust’46 
en RKAV Volendam hebben de Voorburgers in het 
vizier. De titel is misschien te hoog gegrepen, maar 
dat Steffens het met zijn ploeg de koplopers lastig 
gaat maken, is zeker.

Derby HVV-VUC
De tweede klasse C op zondag opent dit weekend 
gelijk met de derby HVV–VUC. Waar VUC van 
Mark Moen omhoog kijkt (derde met vijf punten 
achterstand op koploper DSOV) en een voorzichti-
ge poging zal ondernemen om de titel binnen te 
slepen, moet HVV op z’n tellen passen. De ploeg 
van scheidend trainer Edmund Vriesde staat op de 
voorlaatste plaats met slechts elf punten. Toch 
hoeft HVV niet te wanhopen, de ploegen om de 
Kroonleeuwen heen hebben niet veel meer pun-
ten veroverd in de eerste competitiehelft. HVV zal, 
met volgend seizoen de gelouterde André Wetzel 
voor de groep, niet richting de derde klasse willen 
afzakken. TAC’90 en GDA staan stevig in de mid-
denmoot, waar ook Laakkwartier, met Jan Linker-
hof sinds kort voor de groep, nog volop aan de bak 
moet om degradatie te ontlopen.

Graaf Willem II/VAC gaat voor het kampioen-
schap
In de derde klasse B op zondag draait Graaf Willem 
II/VAC meer dan uitstekend. Onder leiding van 
oud-FC Den Haag-speler Martin Abbenhuis heb-
ben de Wassenaarders zich op de tweede plek ge-
nesteld. Weliswaar met zes punten minder dan 
koploper SVV uit Schiedam, maar nog met alle 
kansen op promotie. Het bestuur van de club was 
ook tevreden over de verrichtingen van Abben-
huis, waarna hem een contractverlenging van 
een jaar werd aangeboden. In dezelfde klasse 
heeft Wilhelmus het een stuk lastiger. De jonge 
ploeg van Oscar Laguna Burgos degradeerde een 
seizoen eerder uit de tweede klasse, maar een ga-
rantie om een jaar later om de prijzen te spelen is 
dat zeker niet. De wisselvalligheid brengt de 
Voorburgse ploeg nu op de zesde plek. Overigens 
start de competitie zondag gelijk met de kraker in 
Schiedam tussen de nummer 1 en 2. Jawel SVV-
Graaf Willem II/VAC.

Oud-international Ruben Schaken aan de bal voor HBS. | Foto: DHC

Winterstop voorbij voor álle voetbalclubs

HBS haalt met Ruben 
Schaken ervaring en goals

Loek van Bergen en Henegouwen zet 
als ‘aanvoerder met uitstraling’ de 
handballers van Hellas 1 op scherp. 
Een unieke promotie naar de BeNe-
League lonkt.

Door Karl Flieger

Loek van Bergen en Henegouwen (25) was nog 
maar een broekie van amper zeventien jaar, 
toen hij zijn debuut maakte in Hellas 1. De 
handbalploeg was net kampioen geworden en 
voor de geboren Hagenaar was dat eerste sei-
zoen een langgerekte jongensdroom. “Ik was 
jong, maar heb nooit stilgestaan bij het feit dat 
ik tegen allemaal volwassen kerels moest spe-
len. Het was voor mij alleen maar genieten dat 
ik in dat team mocht proeven van het niveau, 
met die geweldige spelers uit die tijd. Met de te-
genstanders hield ik me eigenlijk niet bezig. 
Hoe groot en sterk ze ook waren.”

Die goedmoedige Haagse bluf is Van Bergen en 
Henegouwen gelukkig nooit kwijtgeraakt. In-
middels is hij aanvoerder en zet hij in het veld de 
lijnen uit. Tegenstanders zijn er om van te win-
nen, is zijn instelling. En die probeert hij op zijn 
team over te brengen. “Dat beetje bluf moet je wel 
hebben,” zegt hij. “Handbal is een harde sport en 
dus moet je iets uitstralen van ‘er valt hier van-
daag voor jullie niks te halen, want wij gaan onze 
huid heel duur verkopen’. Dat heeft de een meer 
in zich dan de ander. Daarom probeer ik voor wed-
strijden de boel op scherp te zetten. Als je op dit ni-

veau wilt presteren, is dat ook gewoon nodig. We 
staan nu hoog, maar dat betekent nog lang niet 
dat we al gepromoveerd zijn. Met zijn allen moe-
ten we er elke wedstrijd weer staan, uit en thuis. 
Met alles wat we hebben. Ik heb daar wel vertrou-
wen in. We hebben een goeie groep.”

Tweede thuis
Geboren in de Vruchtenbuurt (16 maart 1992) 
werd Loek van Bergen en Henegouwen al snel dui-
delijk dat Hellas zijn tweede thuis zou zijn. Vader 
en moeder handbalden (‘mijn moeder heeft zelfs 
een paar interlands gespeeld, mijn vader speelde in 
het tweede’) en dus werden ook de kinderen in het 
blauw en wit gehesen. Nu zijn (master)student 
Technische Bestuurskunde Loek en zijn zus Nien-
ke nog als enigen actief. “Er zit een bijzondere hart-
afwijking in onze familie, waar mijn zus en ik ge-
lukkig geen last van hebben. Het is best een beetje 
cru, hoor. Mijn broertje moest verplicht stoppen 
en ik mag nog elke week mijn wedstrijden spelen. 
Dat geeft je ook wel weer een speciaal gevoel.”

Twee seizoenen geleden begon voor Hellas de 
jacht naar het hoogste niveau. Dat die vruchten 
lijkt te gaan afwerpen is bijzonder, want de concur-
rentie in de regio is moordend. Loek van Bergen en 
Henegouwen: “We hadden destijds een heel jong 
team met veel jeugdig talent. Daardoor hebben we 
als club veel meer aantrekkingskracht op spelers 
van buitenaf. Ze willen nu graag voor Hellas spelen 
en zo kunnen we als vereniging stabieler worden. 
Het zou echt mooi zijn als we zouden promoveren 
naar de BeNeLeague. Dat zou voor Hellas een heel 
mooie periode kunnen inluiden.”

Haagse bluf brengt  
Hellas naar de top

HVV start na 135 jaar met meisjesvoetbal

Kroonleeuwinnen     gezocht!

Op de Diepput voetballen nu ook – en met zichtbaar plezier – meisjes in      de bekende HVV-kleuren. | Foto: PR
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donderdagavond 15 februari 
20.15 uur - Nieuwe Kerk

Romantische hoogtepunten

Musici: Quartetto di Venezia / Sofya Gulyak, piano / Henk Neven, bariton /  
 Hans Eijsackers, piano / Simone Lamsma, viool / Ishay Shaer, piano /  
 Lestari Scholtes & Gwylim Janssens, piano

ADVERTENTIE

Het Holland Dance Festival is net begonnen. Al 23 
jaar is Samuel Wuersten (Gstaad, Zwitserland, 
1961) <1> de bevlogen directeur die iedere twee 
jaar de beste internationale gezelschappen naar 
Den Haag haalt. Hij leidde lang een 
nomadenbestaan. Na opleidingen in Hamburg en 
Rotterdam danste hij van 1990 tot 1995 in New 
York. Sinds die tijd pendelt hij tussen Den Haag 
en Rotterdam, waar hij sinds 2009 woont met 
man Nikk Conneman (kinderarts en 
neonatoloog). Samuel is lid van het College van 
Bestuur van de Hogeschool voor de Kunsten in 
Rotterdam en artistiek leider bij de dansopleiding 
van de Zurich University of The Arts.

Door Caroline Ludwig 

1

BUURT
“Het Hofkwartier vind ik leuk vanwege 
de afwisseling in winkels en restau-
rants. Het is een intieme en leven-
dige wijk waar altijd iets te doen is. De 
Schuilkerk is een mooie verborgen 
plek.”

KOFFIE
“Pistache Café vind ik een heerlijk 
zaakje op de hoek van de Prinsestraat 
en de Noordwal. Ze zijn lekker vroeg 
open, dus kan ik hier om kwart over 
acht al afspreken.”

UITGAAN
“Het Holland Dance Festival is het 
hoogtepunt van twee jaar hard werken. 
Tijdens het festival ontvang ik veel 
gasten, collega’s en vrienden en kom ik 
in alle uithoeken van de stad. Dit jaar 
bijvoorbeeld ook in De Uithof. Het ope-
ningsgala is altijd het spannendst. Met 
prinses Beatrix als trouwe bezoeker; zij 

is een geweldige ambassadeur voor de 
dans.”

PODIUM
“Het Zuiderstandtheater, zolang het 
nog kan. In het begin was er veel weer-
stand, maar bezoekers zijn nu verliefd 
op het theater. Het is een echte hotspot. 
Door inzet van bussen en fietstaxi’s is 
deze zaal prima bereikbaar.”

DANSKUNSTENAARS
“Jiří Kylián en Sabine Kupferberg zijn 
twee iconische dansfiguren waar Den 
Haag trots op mag zijn. Voor mij zijn 
ze heel erg met de stad verbonden. 
Ik ontmoet hen hier en ze werken 
vanuit Den Haag. Hij is een van de 
meest spraakmakende choreografen 
van zijn tijd. Zij had een hele carrière 
als danseres. Sabine is de protagonist 
in de film ‘Scalamare’ van Jiří, die tij-
dens het festival twee keer vertoond 
wordt.” RESTAURANT

“Portfolio, een nieuwe zaak in de Prin-
sestraat. De jonge souschef Tibor Pals 
maakt interessante en verfijnde com-
binaties voor een goede prijs. Hij is een 
creatieve geest in de keuken.”
 
GEBOUW
“Het Korzo Theater <2> is een huis voor 
de dans. Een belangrijke culturele plek 
in Den Haag die me zeer dierbaar is. 
Het is een theater, repetitieruimte en 
we houden er als festival kantoor. Het 
pand is een aantal jaren geleden ingrij-
pend en succesvol gerenoveerd.”

AFBREKEN
“Alle troosteloze gebouwen uit de ver-
keerde decennia. En dan bedoel ik de 
jaren tachtig en begin jaren negentig. 
Fantasieloos, armoedig en met een on-
menselijke uitstraling. Van die te kleine 
ramen krijg ik het benauwd. Die punai-

sebouw met gevelplaten staat in schril 
contrast met geslaagde nieuwbouw en 
mooie oude architectuur.”

TYPISCH
“Hotel Des Indes hoort voor mij zo bij 
Den Haag. Het is een statement voor 
de stad. Je voelt de rijke geschiedenis; 
zo is danseres Anna Pavlova er precies 
87 jaar geleden overleden. Ik spreek 
hier graag af en heb er ook weleens 
geslapen.”

LEKKERNIJ
“Chocolatier Hop & Stork  in de Passage 
heeft een geweldig en exclusief assorti-
ment. Een tip: geniet zonder schuldge-
voel. Als je het doet, doe het dan goed.”

FESTIVAL
“TodaysArt <3> vind ik inventief, cre-
atief, eigenzinnig en grensoverschrij-
dend. Een spannende toevoeging aan 
het aanbod in Den Haag. Ook Festival 
Classique vind ik erg leuk.”

STIJLICOON
“Rinus Sprong van De Dutch Don’t 
Dance Division denkt na over wat hij 
aantrekt en gaat altijd opvallend en 
chic gekleed. Hij heeft er de verschij-
ning voor.”

SUGGESTIE
“Als Zwitser mis ik een mooie berg. 
Waar die zou moeten liggen? Bij het 
Prins Clausplein en die zou minimaal 
500 meter hoog moeten zijn. Een berg 
geeft een landschap een ander per-
spectief.”

GEHEIMTIP
“Solo’s @ the Sea bij strandpaviljoen de 
Fuut is een uniek etentje en voorstel-
ling. Met een beetje mazzel is er op 
de achtergrond een fraaie zonsonder-
gang.”

ONDERGEWAARDEERD 
“Den Haag is veel minder saai dan men-
sen vaak roepen. In werkelijkheid is 
het een boeiende, levendige, internati-
onale stad.”

BUITEN
“De Paleistuin is een hele prettige plek 
voor een korte wandeling.”

OMRIJDEN
“Op weg naar werk kies ik vaak voor 
het Lange Voorhout <4>, om een beetje 
te genieten van dit beeldschone oude 
plein.”

| Foto: DHC/Sebastiaan Boot | Foto: DHC/Sebastiaan Boot

| Foto: Den Haag Marketing
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‘Als Zwitser mis ik een mooie berg, bij 
het Prins Clausplein’
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Drukte, verdrukking, gebrek aan lucht en ruimte. Dat zijn thema’s die de Duits-Amerikaanse fotograaf Michael Wolf op verbluffende wijze zichtbaar maakt in de 
reportages die hij maakte in de miljoenensteden van Zuidoost-Azië. Zowel de beangstigende massaliteit van woonflats daar als de benauwde toestanden in de metro 
van Tokyo worden voelbaar. Het Fotomuseum Den Haag toont nu een overzicht van Wolfs werk, waarvan ook een reusachtige installatie deel uitmaakt die een 
commentaar vormt op de Chinese massaproductie van speelgoed. Te zien tot en met 22 april. | Foto: Michael Wolf / zie pagina 6/7 
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Downsizing

Noorse wetenschappers ontdekken hoe 
ze mensen kunnen laten krimpen tot een 
lengte van slechts 13 centimeter. Zo 
willen ze overbevolking tegengaan. Het 
plan is om dit in tweehonderd jaar tijd 
wereldwijd in te voeren. Al snel komen 
mensen erachter dat ze in een miniatuur-
wereld meer waar voor hun geld kunnen 
krijgen. In de hoop op een beter leven 
besluiten de alledaagse Paul Safranek 
(gespeeld door Matt Damon) en zijn 
vrouw Audrey (gespeeld door Kristen 
Wiig) hun gestreste bestaan in Omaha 
(Nebraska, VS) achter zich te laten om 
zich klein en fijn te vestigen in een 
nieuwe miniatuurgemeenschap – een 
beslissing die tot levensveranderende 
avonturen leidt. Te zien in Pathé Buiten-
hof en Pathé Scheveningen.  
| Foto: Paramount Pictures (via Universal)

FILM
A G E N D A

D E N H A A G
DO 25 JAN T/M WO 31 JAN 2018

 Za. 17.00 (GB, 86')  SPECIAL

 VERMEER Exhibition on screen: een frisse blik op Vermeer.	
 Vr. 13.00 (VS, 115') SPECIAL
 BABYBIOS – THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI	
 Ma. 21.30 (90') SPECIAL

 SNEAK PREVIEW Een verrassende voorpremière.	
 Dag. 19.00; Dag. (beh. Ma.) 12.30 (NL, 94') PREMIÈRE

 HET LEVEN IS VURRUKKULLUK Verfilming van Remco Campert’s 
gelijknamige, caleidoscopische boek over jongeren. Wed. English subtitles.	

 Dag. 19.15; Do. 17.00; Vr. 10.15; Za. Ma. t/m Wo. 14.15; Zo. 13.50 (FR, 102') PREMIÈRE

 MÉDECIN DE CAMPAGNE Cluzet als huisarts die zijn praktijk moet 
overdragen aan een collega. Dat blijkt lastiger dan gedacht. 	

 Zo. 13.30 (VS, 152') KLASSIEKER

 WEST SIDE STORY Een wervelende filmmusical.	
 Ma. 17.00 (FR, IT, 105') KLASSIEKER

 LE MÉPRIS Brigitte Bardot in één van Godard's mooiste kleurenfilms.	
 Do. 17.00; Ma. Wo. 17.15 (FR, 80') KLASSIEKER

 VIVRE SA VIE Twaalf episodes in het leven van een Parijse vrouw.	
 Dag. (beh. Vr. Zo.) 15.00; Dag. (beh. Ma.) 21.30; Vr. 15.10; Zo. 10.15 (FR, 107') 2E WK

 LE REDOUTABLE Over cineast Jean-Luc Godard.	
 Do. Ma. t/m Wo. 12.30; Vr. Zo. Di. 21.00; Zo. 14.45 (DK, 93') 2E WEEK

 MESTEREN Koning van de Deense kunstwereld raakt in de problemen.	
 Dag. 19.30; Dag. (beh. Vr.) 12.45 (MX, 103') 2E WEEK

 LAS HIJAS DE ABRIL Psychologisch drama over een zwanger meisje.	
 Vr. Zo. Di. 17.15; Za. Ma. Wo. 10.15 (NL, 89') 2E WEEK

 MY NAME IS NOBODY Lofzang op filmstad Rome met Sergio Leone  
en Ennio Morricone.	

 Dag. 10.30 20.30; Do. Vr. 16.30; Dag. (beh. Do. Vr.) 16.00 (VS, 115') 3E WEEK

 THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI Wederom 
glansrol van Frances McDormand.	

 Do. Za. Ma. Wo. 21.00; Za. Di. 14.45; Wo. 17.00 (NL, 85') 3E WEEK

 BEYOND WORDS Over jonge, succesvolle advocaat.	
 Za. 10.45 (RU, 130') 3E WEEK

 PARADISE Het verhaal van drie individuen tijdens WOII.	
 Dag. 14.45 19.00 (FR, 95') 3E WEEK

 ÔTEZ-MOI D'UN DOUTE Weduwnaar op zoek naar biologische vader.	
 Vr. Zo. Di. 16.45 (IL, FR, 96') 4E WEEK

 BAR BAHAR Kleurrijk portret van drie jonge Palestijnse vrouwen.	
 Do. Za. Ma. Wo. 16.45 21.00 (IT, 118') 4E WEEK

 A CIAMBRA Over 14-jarige Pio in een kleine gemeenschap van Roma.	
 Do. Za. Ma. Wo. 21.15; Do. Za. Ma. Di. 10.15; Vr. Zo. Di. 17.00 (GB, 71') 7E WEEK

 THE PARTY “A comedy of tragic proportions”	
 Do. Wo. 14.45; Vr. Zo. Di. 21.00; Za. 16.45 (HU, 116') 7E WEEK

 ON BODY AND SOUL Gouden Beer Berlijn, meesterwerk! Wed. Eng. subs.	
 Dag. 18.45; Do. Zo. Di. 10.15; Za. Ma. Di. Wo. 14.00 (FR, 90') 8E WEEK

 VISAGES VILLAGES Docu met Agnès Varda. Wed. English subtitles.	
 Do. 17.15; Zo. Di. 16.30; Ma. Wo. 11.00 (GB, IE, 121') 9E WEEK

 THE KILLING OF A SACRED DEER Indrukwekkende wraakthriller.	
 Vr. Zo. Di. 21.15; Vr. Za. 16.15; Zo. 10.45; Ma. Wo. 16.30; Di. 11.00 (SE, 142') 12E WK

 THE SQUARE Bijtende satire op de kunstwereld. Wed. English subtitles.	
 Dag. 12.00 (GB, 95') 14E WEEK

 LOVING VINCENT De eerste volledig geschilderde biopic.	
 Do. Di. Wo. 10.15; Vr. 10.45 (VS, 90') LAATSTE WEEK

 JANE Jane Goodall kijkt terug op haar baanbrekende werk met chimpansees.	
 Zo. 15.00 (NL, JP, CA, 110') LAATSTE WEEK

 TOKYO TRIAL Over rechter Bert Rölin. 	

  KINDERVOORSTELLINGEN   
Za. Zo. 11.45 (DK, 40') 7E WEEK

 RITA & KROKODIL Lieve en sfeervolle verhaaltjes over een 4-jarige.	
 Za. Zo. 10.15 (NO, 75') 7E WEEK

 DE DIEREN UIT HET HAKKEBAKKEBOS Avonturen met Klaas 
Klautermuis, Maarten Bosmuis en Hazeman.	

 Za. Zo. 12.45 (GB, FR, 95') 8E WEEK

 PADDINGTON 2 Nieuwe avonturen van beer Paddington.	
 Do. Di. 20.00; Vr. 11.00 19.00; Za. 21.00; Zo. 16.15 (NL, 94') 

 HET LEVEN IS VURRUKKULLUK Een film over liefde en verlangen. 
Naar het beroemde boek van Remco Campert.	

 Do. Vr. Di. 16.00; Vr. 21.00; Za. 18.45; Zo. 14.00; Wo. 20.00 (VS, GB, 121') 

 BATTLE OF THE SEXES De zinderende tenniswedstrijd tussen Billie 
Jean King (Emma Stone) en Bobby Riggs (Steve Carell). 	

  KINDERVOORSTELLINGEN   
Za. 16.00; Wo. 15.00 (126') 

 COCO Muzikaal spektakel! Voor de hele familie. Nederlands gesproken. 2

     
Adres:
Spui 191
2511 BN Den Haag

TEL: 070 365 6030

Koop kaarten online:
www.fi lmhuisdenhaag.nl

Openingstijden:
KASSA

CAFÉ
Ma. t/m Vr. 9.00 - 00.30 uur 
Za. en Zo. 10.00 - 00.30 uur

Ma. t/m Vr. 9.00 - 22.00 uur 
Za. en Zo. 10.00 - 22.00 uur

  

 

Reserveren:
070 - 326 55 09 
www.theaterdakota.nl 
Zuidlarenstraat 57
2545 VP Den Haag

All movies are shown in their original language, with Dutch subtitles except for  
children’s screening (kindermatinees) which are dubbed to Dutch. 

Explanation of days:
Dagelijks = Daily, Do = Thursday, Vr = Friday, Za = Saturday,  
Zo = Sunday, Ma = Monday, Di = Tuesday, Wo = Wednesday

Zo 10:30  VOORPRemièRe
PAC FestivAl  PAC	 4gasdt
Za 19:00  PAthé OPerA
tosCA (PuCCini) (2018)  	
Do 11:30 17:00 20:00 Vr 13:50 20:15 Za 10:40 15:10 21:10 Zo 12:30 20:45  PRemièRe
ma 13:15 17:00 20:00 Di 11:50 16:10 18:00 20:00 Wo 15:10 18:00 21:30 
Downsizing  PAC	 3ht
Do 14:10 18:00 20:50 Vr 14:10 17:30 20:45 Za 12:30 17:10 20:50 Zo 14:50 20:10  2e WeeK
ma 11:30 15:15 18:00 20:50 Di 11:30 14:50 20:15 Wo 14:45 17:40 20:30 
DArkest Hour  	 9at
Do 11:10 19:30 Vr 11:05 14:20 19:40 Za 12:40 19:50 Zo 10:40 19:10  2e WeeK
ma 11:10 14:30 20:40 Di 11:10 16:20 20:50 Wo 17:10 19:20 
tAAl is zeg MAAr eCHt Mijn Ding  	 1t
Do 14:20 Vr 13:00 17:30 Za 10:15 16:45 Zo 16:50 ma 13:40 Di 14:10 Wo 13:30  2e WeeK
eArtH: een onvergetelijke DAg  Pathé DOCS	 2a
Do 15:20 18:40 21:15 Vr 13:15 19:00 21:30 Za 15:45 18:20 22:00 Zo 17:10 21:20  3e WeeK
ma 11:50 14:20 16:40 21:10 Di 11:05 15:40 18:30 21:10 Wo 12:10 18:15 21:10 
tHree BillBoArDs outsiDe eBBing, Missouri  PAC	 4gt
Do 12:30 20:20 Vr 19:20 Za 21:40 Zo 18:00 ma 12:30 20:20 Di 13:30 18:20  3e WeeK
Wo 12:20 20:45 
CAll Me By your nAMe  PAC	 3st
Do 20:40 Vr 15:10 21:00 Za 14:20 19:30 Zo 12:20 19:40 ma 18:45 Di 19:15  4e WeeK
Wo 11:20 19:10 
tHe greAtest sHowMAn  	 9a
Do 21:40 Vr 15:50 22:10 Za 17:20 Zo 22:00 ma 21:30  4e WeeK
you were never reAlly Here  PAC	 4gt
Do 16:00 Vr 11:40 16:50 Za 14:45 Zo 14:30 ma 11:10 15:50 Di 11:15 13:15  4e WeeK
Wo 11:45 16:40 
tHe leisure seeker  PAC	 2gat
Do 16:30 Vr 11:20 Za 21:50 ma 17:20 Di 21:30 Wo 21:40  5e WeeK
Molly’s gAMe 	 3ght
Do 18:20 Vr 18:40 Za 18:30 ma 18:20 Di 13:00 Wo 21:00  6e WeeK
Huisvrouwen BestAAn niet  	 3st
Vr 21:45  7e WeeK
stAr wArs: tHe lAst jeDi  	 3ga
Vr 11:30 Za 11:00 Zo 14:45 ma 15:00 Di 15:30 Wo 11:15  8e WeeK
PADDington 2 (originele versie)  	 2g
Vr 16:40 Za 15:55 Zo 17:45 ma 12:45  9e WeeK
CoCo (originele versie) 3D  	 2a
Do 17:45 Vr 18:10 Za 19:10 ma 16:10 Di 17:40 Wo 18:30  12e WeeK
MurDer on tHe orient exPress  	 3ga
Di 21:00  vOOrPremière
sneAk Preview  	 4gasdht
Do 13:30 ma 19:15 Di 13:30  50+bios
giFteD  	 1ga
Za 12:00 21:15 00:00 Zo 16:15 Wo 20:00  VOORPRemièRe
PoDAtek oD MilosCi  	 3sht
Do 11:00 17:40 Vr 13:00 19:45 23:00 Za 10:00 17:50 21:50 Zo 16:45  PRemièRe
ma 11:15 18:30 Di 11:15 18:30 Wo 11:10 18:30 
MAze runner: tHe DeAtH Cure  	 4ga
Do 13:15 16:00 19:00 20:30 21:50 Vr 11:30 14:30 16:00 17:30 19:00 20:30 22:00  PRemièRe
Za 12:00 14:55 16:50 20:00 21:00 23:00 Zo 11:00 13:45 15:50 18:45 20:00 21:00 
ma 13:30 16:30 19:45 21:20 Di 13:30 16:30 19:30 21:30 Wo 13:40 16:30 19:30 21:30 
MAze runner: tHe DeAtH Cure 3D  	 4ga
Do 16:05 19:40 Vr 11:45 16:30 20:10 Za 14:05 19:00 Zo 15:45 20:15  PRemièRe
ma 11:15 16:10 20:40 Di 11:45 16:15 20:40 Wo 11:50 14:20 20:40 
Downsizing  PAC	 3ht
Do 13:20 20:40 Vr 19:55 23:15 Za 12:30 19:40 22:45 Zo 11:10 17:00  2e WeeK
ma 13:55 19:05 21:10 Di 14:30 19:35 21:55 Wo 15:30 19:40 22:00 
FAtHer Figures  	 3gt
Do 14:05 18:15 Vr 11:15 14:00 18:10 Za 10:05 19:20 Zo 12:45 18:55 20:40  2e WeeK
ma 14:10 17:55 Di 16:15 17:50 Wo 14:10 18:00 
tAAl is zeg MAAr eCHt Mijn Ding  	 1t
Do 16:00 Vr 11:00 Za 10:25 Zo 10:45 ma 16:15 Di 15:50 Wo 17:00  2e WeeK
eArtH: een onvergetelijke DAg  Pathé DOCS	 2a
Do 12:00 20:05 22:15 Vr 14:20 21:30 Za 12:20 19:10 00:05 Zo 16:55 21:20  2e WeeK
ma 11:00 18:00 Di 11:00 19:45 Wo 11:25 17:55 22:10 
24 Hours to live  	 4gt
Do 13:30 17:35 20:10 22:15 Vr 12:55 15:05 18:45 21:00 23:25  3e WeeK
Za 13:15 18:15 21:30 23:20 Zo 10:15 14:40 19:20 21:35 ma 11:20 14:00 15:20 21:25 
Di 11:20 14:00 20:00 22:10 Wo 11:30 14:00 19:55 22:05 
tHe CoMMuter  	 3gat
Do 12:30 14:45 19:30 Vr 17:00 22:15 Za 10:45 16:20 20:30 Zo 17:20  3e WeeK
ma 15:15 17:30 20:15 Di 15:10 18:10 21:00 Wo 17:30 20:15 
All tHe Money in tHe worlD  	 4gt
Do 13:15 18:00 Vr 14:50 Za 14:50 Zo 12:15 18:20 ma 12:05 18:55  4e WeeK
Di 12:00 19:00 Wo 12:10 19:00 
tHe greAtest sHowMAn  	 9a
Do 15:40 21:15 Vr 11:10 22:30 Za 16:50 23:20 Zo 20:50 ma 16:20 21:00  5e WeeK
Di 16:50 Wo 16:50 21:10 
Molly’s gAMe  	 3ght
Do 11:30 17:30 22:05 Vr 12:40 Za 10:30 14:45 Di 18:00 21:45 Wo 13:20  6e WeeK
PitCH PerFeCt 3  	 3gt
Do 15:30 Vr 11:50 Zo 10:20 ma 15:25 Di 15:25 Wo 15:30  6e WeeK
juMAnji: welCoMe to tHe jungle  	 3g
Do 18:45 Vr 17:15 21:45 Za 15:30 20:20 Zo 13:20 18:55 ma 18:25 Di 18:15 Wo 18:15  6e WeeK
juMAnji: welCoMe to tHe jungle 3D  	 3g
Do 13:50 18:30 Vr 19:20 Za 18:00 Zo 18:30 ma 11:05 Di 13:00  6e WeeK
Huisvrouwen BestAAn niet  	 3st
Do 11:40 Vr 16:45 Za 10:15 Zo 10:25 ma 11:15 Di 11:10 Wo 11:15  7e WeeK
stAr wArs: tHe lAst jeDi 3D  	 3ga
Do 11:15 22:15 Vr 19:40 23:30 Za 22:10 23:45 Zo 21:30 ma 11:45  9e WeeK
Di 11:30 22:15 Wo 11:40 22:15 
esCAPe rooM  	 4gat
Vr 16:35 Za 17:00 ma 13:00 Di 11:10  9e WeeK
BAD MoMs 2  	 3st
ma 20:00  9e WeeK
tHe killing oF A sACreD Deer  PAC	 4g
Di 21:15  vOOrPremière
sneAk Preview  	 4gasdht
13:30  50+bios
giFteD  	 1ga
Za 14:10 Zo 14:00 16:10 18:20  VOORPRemièRe
PoDAtek oD MilosCi  	 3sht
Do 17:15 22:00 Vr 17:15 21:10 Za 17:15 21:10 Zo 17:15 20:10 21:45  PRemièRe
ma 11:50 17:15 20:10 Di 12:00 17:15 Wo 20:10 
MAze runner: tHe DeAtH Cure  	 4ga
Do 10:45 14:15 20:00 23:00 Vr 11:00 14:50 20:00 23:00 Za 11:15 14:50 20:00  PRemièRe
23:00 Zo 15:30 18:30 ma 15:20 18:15 21:15 Di 15:15 18:15 21:15 Wo 15:30 18:30 21:30 
MAze runner: tHe DeAtH Cure 3D 	 4ga
Do 17:30 Vr 17:50 Za 17:50 Zo 15:40 ma 10:00 15:40 Di 10:00 17:10 Wo 15:40  PRemièRe
PADMAAvAt  Pathé Bollywood	
Do 20:15 Vr 10:55 20:15 Za 10:35 20:20 Zo 12:20 19:00 ma 12:20 19:00  PRemièRe
Di 13:55 20:10 Wo 19:00 
PADMAAvAt 3D  Pathé Bollywood	
Za 10:30  PRemièRe
tHe MAze runner MArAtHon  Pathé Filmmarathon	 4
Do 12:15 16:45 20:50 Vr 10:50 14:30 21:45 Za 00:10 10:45 17:30 21:20 23:50  2e WeeK
Zo 16:45 22:30 ma 09:40 14:20 16:45 21:45 Di 09:40 14:20 16:45 21:45 
Wo 10:20 16:45 21:45 
FAtHer Figures  	 3gt
Do 12:25 18:45 20:50 Vr 09:25 14:00 19:25 22:45 01:00 Za 09:10 22:30 00:35  2e WeeK
Zo 09:10 16:20 20:00 23:00 ma 09:50 11:15 15:40 22:50 Di 13:15 18:20 23:00 
Wo 09:15 16:20 18:00 20:05 23:05 
24 Hours to live  	 4gt
Do 10:40 18:30 23:45 Vr 09:25 17:45 Za 18:30 Zo 00:30 13:40 21:20  2e WeeK
ma 22:55 Di 20:30 22:45 Wo 21:20 
DeliHA 2  turkse films	 2gt
Do 09:25 11:40 14:00 17:40 19:10 21:30 23:40 Vr 11:10 13:20 17:35 19:55 22:10  3e WeeK
23:40 Za 17:40 19:55 22:10 23:40 Zo 10:00 15:55 18:30 20:30 22:20 ma 10:00  
13:45 16:00 18:20 20:40 23:00 Di 09:10 11:30 13:45 16:10 18:30 20:45 23:05  
Wo 11:00 15:55 18:20 20:35 22:20 
tHe CoMMuter 	 3gat
Do 17:50 23:15 Vr 15:35 19:05 00:05 Za 17:15 22:20 Zo 22:10  3e WeeK
ma 10:10 18:00 22:20 Di 15:20 18:00 Wo 10:55 18:30 
All tHe Money in tHe worlD  	 4gt
Do 12:55 23:50 Za 00:30 Zo 00:05 22:45 ma 22:10 Di 22:30 Wo 22:30  3e WeeK
AriF v 216  	 3gt
Do 09:45 15:30 20:45 Vr 10:05 15:15 16:50 20:30 Za 11:55 16:55 20:10 Zo 11:45  4e WeeK
17:45 20:15 ma 09:35 12:05 17:45 19:50 Di 09:45 12:05 16:05 20:15 Wo 13:40 20:15 
tHe greAtest sHowMAn  	 9a
Do 11:50 23:05 Vr 11:40 00:00 Za 23:20 ma 10:55 20:00 Di 11:05 13:15 Wo 09:50  5e WeeK
Molly’s gAMe  	 3ght
Do 10:10 14:40 16:20 Vr 09:10 13:10 18:25 Za 15:10 Zo 09:55 18:10  6e WeeK
ma 13:15 17:45 Di 18:10 Wo 11:20 18:10 
PitCH PerFeCt 3  	 3gt
Do 17:00 Vr 16:10 Za 16:20 Zo 19:10 ma 19:10 Di 12:45 19:10 Wo 10:40 19:10 22:50  6e WeeK
juMAnji: welCoMe to tHe jungle  	 3g
Do 09:50 14:30 19:30 22:55 Vr 11:30 21:30 Za 18:50 20:45 Zo 14:40  6e WeeK
ma 14:45 Di 10:10 Wo 17:40 
juMAnji: welCoMe to tHe jungle 3D  	 3g
Do 09:35 14:25 Vr 09:35 14:45 Zo 09:30 14:30 ma 13:20 Di 11:00 14:50  6e WeeK
Wo 09:35 13:20 
Huisvrouwen BestAAn niet  	 3st
Do 14:45 Vr 14:10 Za 14:10 ma 11:55 Di 11:55 Wo 11:15  7e WeeK
stAr wArs: tHe lAst jeDi  	 3ga
Do 11:15 20:40 Vr 11:50 18:45 21:55 Za 19:20 Zo 20:45 ma 15:00 20:50  7e WeeK
Di 15:00 20:50 Wo 22:10 
stAr wArs: tHe lAst jeDi 3D  	 3ga
Do 12:00 Vr 12:20 17:00 Za 00:45 Zo 13:00 ma 13:00 Di 09:30  12e WeeK
MurDer on tHe orient exPress 	 3ga
20:30  18e WeeK
sneAk Preview  	 4gasdht
Do 09:10 12:05 15:00 18:00 21:00 23:55 Vr 09:30 12:30 15:30 18:30 21:30 00:30  PRemièRe
Za 09:30 12:30 15:30 18:30 21:30 00:30 Zo 10:30 13:30 16:30 19:30 22:30 
ma 10:30 13:30 16:30 19:30 22:30 Di 10:30 13:30 16:30 19:30 22:30 
Wo 10:30 13:30 16:30 19:30 22:30 
MAze runner: tHe DeAtH Cure 3D iMAx  	 4ga

Vr 16:30 Za 15:10 Zo 12:40  PRemièRe
DieP in De zee  	 2ga
Za 10:10 Zo 10:10 Wo 15:45  PRemièRe
DieP in De zee 3D  	 2ga
Do 11:05 Vr 11:05 Za 10:45 12:20 Zo 10:20 ma 11:05 Di 11:10 Wo 11:10 12:50  2e WeeK
eliAs: Alle Ankers vooruit  	 1
Za 10:20 Zo 15:30 Wo 14:15  6e WeeK
FerDinAnD (neDerlAnDse versie)  	 2ga
Za 13:30  6e WeeK
FerDinAnD (neDerlAnDse versie) 3D  	 2ga
Za 12:50 Zo 10:15 Wo 16:00  8e WeeK
PADDington 2 (neDerlAnDse versie)  	 2g
Za 13:20  9e WeeK
CoCo (neDerlAnDse versie)  	 2a
Zo 12:10 Wo 13:40  9e WeeK
CoCo (neDerlAnDse versie) 3D  	 2a
Do 15:40 Vr 11:00 16:15 Za 12:50 Zo 16:20 ma 14:15 Di 14:20 Wo 13:30  PRemièRe
DieP in De zee  	 2ga
Do 11:15 Vr 14:40 Za 14:50 Zo 14:15 Wo 16:05  PRemièRe
DieP in De zee 3D  	 2ga
Do 11:35 Vr 11:00 13:10 Za 10:20 Zo 10:35 ma 13:40 Di 14:10 Wo 15:50  2e WeeK
eliAs: Alle Ankers vooruit  	 1
Za 13:30 Zo 12:45 15:00 Wo 13:35  6e WeeK
FerDinAnD (neDerlAnDse versie)  	 2ga
Do 15:15 Vr 14:30 Za 16:45 Zo 13:30 ma 16:15 Di 16:10 Wo 16:15  6e WeeK
FerDinAnD (neDerlAnDse versie) 3D  	 2ga
Za 14:20 Zo 10:00  7e WeeK
k3 love Cruise  	 1
Za 16:00 Zo 12:00  8e WeeK
PADDington 2 (neDerlAnDse versie)  	 2g
Za 10:35 Zo 14:30  8e WeeK
De FAMilie sliM  	 1
Za 12:35 Zo 14:45 ma 13:15 Di 13:15 Wo 14:30  9e WeeK
CoCo (neDerlAnDse versie)  	 2a
Zo 12:30  9e WeeK
CoCo (neDerlAnDse versie) 3D  	 2a
Za 13:00 Zo 11:30 ma 09:20 Wo 16:00  PRemièRe
DieP in De zee  	 2ga
Vr 09:10 Za 11:00 15:00 Zo 09:30 13:30 Di 09:10 Wo 13:25  PRemièRe
DieP in De zee 3D  	 2ga
Do 09:10 13:35 Vr 09:15 13:50 Za 09:10 13:50 Zo 10:30 12:00  2e WeeK
ma 09:10 Wo 09:10 12:40 14:25 
eliAs: Alle Ankers vooruit  	 1
Vr 15:30 Za 15:30 Zo 10:10 Wo 13:45  6e WeeK
FerDinAnD (neDerlAnDse versie)  	 2ga
Do 15:10 Za 12:30 Zo 12:25 13:55 Wo 15:20  6e WeeK
FerDinAnD (neDerlAnDse versie) 3D  	 2ga
Za 09:50 Zo 09:40 11:45 Wo 09:15 14:15  7e WeeK
k3 love Cruise  	 1
Za 09:10 13:10 Zo 12:15 Wo 13:10  8e WeeK
PADDington 2 (neDerlAnDse versie)  	 2g
Do 09:25 Vr 09:10 Za 09:10 11:10 Zo 11:10 Di 09:15 Wo 11:50 15:00  8e WeeK
De FAMilie sliM  	 1
Za 10:20 12:55 15:15 Zo 15:30 ma 15:30 Wo 12:45 16:05  9e WeeK
CoCo (neDerlAnDse versie)  	 2a

BuitenHoF
www.pathe.nl/
buitenhof

Buitenhof 20

Filminfo en reserveringen
0900-1458 (€ 0,80 cpm)

Kassa open:
Alle dagen 11 uur.  
Za & Zo 10 uur.
 
Pathé café elke dag open 
10:00 uur.

Voor alle 3D voor- 
stellingen gelden andere 
tarief voorwaarden.

sCHeveningen
www.pathe.nl/
scheveningen

Kurhausweg 2

Filminfo en reserveringen
0900-1458 (€ 0,80 cpm)

Kassa open:
Dagelijks vanaf 15 
minuten voor aanvang.

Voor alle 3D voor- 
stellingen gelden andere 
tarief voorwaarden.

sPuiMArkt
www.pathe.nl/
spuimarkt

Spuimarkt 65

Filminfo en reserveringen
0900-1458 (€ 0,80 cpm) 
 
Kassa open: 
Dagelijks 15 minuten 
voor aanvang eerste 
voorstelling.

Voor alle 3D, IMAX en 
IMAX 3D voorstellingen 
gelden andere tarief 
voorwaarden.

KINDERvooRstEllINgEN
BuitenHoF

sCHeveningen

sPuiMArkt

All movies are shown in their original language, with Dutch subtitles except for  
children’s screening (kindermatinees) which are dubbed to Dutch. 

Explanation of days:
Dagelijks = Daily, Do = Thursday, Vr = Friday, Za = Saturday,  
Zo = Sunday, Ma = Monday, Di = Tuesday, Wo = Wednesday

Zo 10:30  VOORPRemièRe
PAC FestivAl  PAC	 4gasdt
Za 19:00  PAthé OPerA
tosCA (PuCCini) (2018)  	
Do 11:30 17:00 20:00 Vr 13:50 20:15 Za 10:40 15:10 21:10 Zo 12:30 20:45  PRemièRe
ma 13:15 17:00 20:00 Di 11:50 16:10 18:00 20:00 Wo 15:10 18:00 21:30 
Downsizing  PAC	 3ht
Do 14:10 18:00 20:50 Vr 14:10 17:30 20:45 Za 12:30 17:10 20:50 Zo 14:50 20:10  2e WeeK
ma 11:30 15:15 18:00 20:50 Di 11:30 14:50 20:15 Wo 14:45 17:40 20:30 
DArkest Hour  	 9at
Do 11:10 19:30 Vr 11:05 14:20 19:40 Za 12:40 19:50 Zo 10:40 19:10  2e WeeK
ma 11:10 14:30 20:40 Di 11:10 16:20 20:50 Wo 17:10 19:20 
tAAl is zeg MAAr eCHt Mijn Ding  	 1t
Do 14:20 Vr 13:00 17:30 Za 10:15 16:45 Zo 16:50 ma 13:40 Di 14:10 Wo 13:30  2e WeeK
eArtH: een onvergetelijke DAg  Pathé DOCS	 2a
Do 15:20 18:40 21:15 Vr 13:15 19:00 21:30 Za 15:45 18:20 22:00 Zo 17:10 21:20  3e WeeK
ma 11:50 14:20 16:40 21:10 Di 11:05 15:40 18:30 21:10 Wo 12:10 18:15 21:10 
tHree BillBoArDs outsiDe eBBing, Missouri  PAC	 4gt
Do 12:30 20:20 Vr 19:20 Za 21:40 Zo 18:00 ma 12:30 20:20 Di 13:30 18:20  3e WeeK
Wo 12:20 20:45 
CAll Me By your nAMe  PAC	 3st
Do 20:40 Vr 15:10 21:00 Za 14:20 19:30 Zo 12:20 19:40 ma 18:45 Di 19:15  4e WeeK
Wo 11:20 19:10 
tHe greAtest sHowMAn  	 9a
Do 21:40 Vr 15:50 22:10 Za 17:20 Zo 22:00 ma 21:30  4e WeeK
you were never reAlly Here  PAC	 4gt
Do 16:00 Vr 11:40 16:50 Za 14:45 Zo 14:30 ma 11:10 15:50 Di 11:15 13:15  4e WeeK
Wo 11:45 16:40 
tHe leisure seeker  PAC	 2gat
Do 16:30 Vr 11:20 Za 21:50 ma 17:20 Di 21:30 Wo 21:40  5e WeeK
Molly’s gAMe 	 3ght
Do 18:20 Vr 18:40 Za 18:30 ma 18:20 Di 13:00 Wo 21:00  6e WeeK
Huisvrouwen BestAAn niet  	 3st
Vr 21:45  7e WeeK
stAr wArs: tHe lAst jeDi  	 3ga
Vr 11:30 Za 11:00 Zo 14:45 ma 15:00 Di 15:30 Wo 11:15  8e WeeK
PADDington 2 (originele versie)  	 2g
Vr 16:40 Za 15:55 Zo 17:45 ma 12:45  9e WeeK
CoCo (originele versie) 3D  	 2a
Do 17:45 Vr 18:10 Za 19:10 ma 16:10 Di 17:40 Wo 18:30  12e WeeK
MurDer on tHe orient exPress  	 3ga
Di 21:00  vOOrPremière
sneAk Preview  	 4gasdht
Do 13:30 ma 19:15 Di 13:30  50+bios
giFteD  	 1ga
Za 12:00 21:15 00:00 Zo 16:15 Wo 20:00  VOORPRemièRe
PoDAtek oD MilosCi  	 3sht
Do 11:00 17:40 Vr 13:00 19:45 23:00 Za 10:00 17:50 21:50 Zo 16:45  PRemièRe
ma 11:15 18:30 Di 11:15 18:30 Wo 11:10 18:30 
MAze runner: tHe DeAtH Cure  	 4ga
Do 13:15 16:00 19:00 20:30 21:50 Vr 11:30 14:30 16:00 17:30 19:00 20:30 22:00  PRemièRe
Za 12:00 14:55 16:50 20:00 21:00 23:00 Zo 11:00 13:45 15:50 18:45 20:00 21:00 
ma 13:30 16:30 19:45 21:20 Di 13:30 16:30 19:30 21:30 Wo 13:40 16:30 19:30 21:30 
MAze runner: tHe DeAtH Cure 3D  	 4ga
Do 16:05 19:40 Vr 11:45 16:30 20:10 Za 14:05 19:00 Zo 15:45 20:15  PRemièRe
ma 11:15 16:10 20:40 Di 11:45 16:15 20:40 Wo 11:50 14:20 20:40 
Downsizing  PAC	 3ht
Do 13:20 20:40 Vr 19:55 23:15 Za 12:30 19:40 22:45 Zo 11:10 17:00  2e WeeK
ma 13:55 19:05 21:10 Di 14:30 19:35 21:55 Wo 15:30 19:40 22:00 
FAtHer Figures  	 3gt
Do 14:05 18:15 Vr 11:15 14:00 18:10 Za 10:05 19:20 Zo 12:45 18:55 20:40  2e WeeK
ma 14:10 17:55 Di 16:15 17:50 Wo 14:10 18:00 
tAAl is zeg MAAr eCHt Mijn Ding  	 1t
Do 16:00 Vr 11:00 Za 10:25 Zo 10:45 ma 16:15 Di 15:50 Wo 17:00  2e WeeK
eArtH: een onvergetelijke DAg  Pathé DOCS	 2a
Do 12:00 20:05 22:15 Vr 14:20 21:30 Za 12:20 19:10 00:05 Zo 16:55 21:20  2e WeeK
ma 11:00 18:00 Di 11:00 19:45 Wo 11:25 17:55 22:10 
24 Hours to live  	 4gt
Do 13:30 17:35 20:10 22:15 Vr 12:55 15:05 18:45 21:00 23:25  3e WeeK
Za 13:15 18:15 21:30 23:20 Zo 10:15 14:40 19:20 21:35 ma 11:20 14:00 15:20 21:25 
Di 11:20 14:00 20:00 22:10 Wo 11:30 14:00 19:55 22:05 
tHe CoMMuter  	 3gat
Do 12:30 14:45 19:30 Vr 17:00 22:15 Za 10:45 16:20 20:30 Zo 17:20  3e WeeK
ma 15:15 17:30 20:15 Di 15:10 18:10 21:00 Wo 17:30 20:15 
All tHe Money in tHe worlD  	 4gt
Do 13:15 18:00 Vr 14:50 Za 14:50 Zo 12:15 18:20 ma 12:05 18:55  4e WeeK
Di 12:00 19:00 Wo 12:10 19:00 
tHe greAtest sHowMAn  	 9a
Do 15:40 21:15 Vr 11:10 22:30 Za 16:50 23:20 Zo 20:50 ma 16:20 21:00  5e WeeK
Di 16:50 Wo 16:50 21:10 
Molly’s gAMe  	 3ght
Do 11:30 17:30 22:05 Vr 12:40 Za 10:30 14:45 Di 18:00 21:45 Wo 13:20  6e WeeK
PitCH PerFeCt 3  	 3gt
Do 15:30 Vr 11:50 Zo 10:20 ma 15:25 Di 15:25 Wo 15:30  6e WeeK
juMAnji: welCoMe to tHe jungle  	 3g
Do 18:45 Vr 17:15 21:45 Za 15:30 20:20 Zo 13:20 18:55 ma 18:25 Di 18:15 Wo 18:15  6e WeeK
juMAnji: welCoMe to tHe jungle 3D  	 3g
Do 13:50 18:30 Vr 19:20 Za 18:00 Zo 18:30 ma 11:05 Di 13:00  6e WeeK
Huisvrouwen BestAAn niet  	 3st
Do 11:40 Vr 16:45 Za 10:15 Zo 10:25 ma 11:15 Di 11:10 Wo 11:15  7e WeeK
stAr wArs: tHe lAst jeDi 3D  	 3ga
Do 11:15 22:15 Vr 19:40 23:30 Za 22:10 23:45 Zo 21:30 ma 11:45  9e WeeK
Di 11:30 22:15 Wo 11:40 22:15 
esCAPe rooM  	 4gat
Vr 16:35 Za 17:00 ma 13:00 Di 11:10  9e WeeK
BAD MoMs 2  	 3st
ma 20:00  9e WeeK
tHe killing oF A sACreD Deer  PAC	 4g
Di 21:15  vOOrPremière
sneAk Preview  	 4gasdht
13:30  50+bios
giFteD  	 1ga
Za 14:10 Zo 14:00 16:10 18:20  VOORPRemièRe
PoDAtek oD MilosCi  	 3sht
Do 17:15 22:00 Vr 17:15 21:10 Za 17:15 21:10 Zo 17:15 20:10 21:45  PRemièRe
ma 11:50 17:15 20:10 Di 12:00 17:15 Wo 20:10 
MAze runner: tHe DeAtH Cure  	 4ga
Do 10:45 14:15 20:00 23:00 Vr 11:00 14:50 20:00 23:00 Za 11:15 14:50 20:00  PRemièRe
23:00 Zo 15:30 18:30 ma 15:20 18:15 21:15 Di 15:15 18:15 21:15 Wo 15:30 18:30 21:30 
MAze runner: tHe DeAtH Cure 3D 	 4ga
Do 17:30 Vr 17:50 Za 17:50 Zo 15:40 ma 10:00 15:40 Di 10:00 17:10 Wo 15:40  PRemièRe
PADMAAvAt  Pathé Bollywood	
Do 20:15 Vr 10:55 20:15 Za 10:35 20:20 Zo 12:20 19:00 ma 12:20 19:00  PRemièRe
Di 13:55 20:10 Wo 19:00 
PADMAAvAt 3D  Pathé Bollywood	
Za 10:30  PRemièRe
tHe MAze runner MArAtHon  Pathé Filmmarathon	 4
Do 12:15 16:45 20:50 Vr 10:50 14:30 21:45 Za 00:10 10:45 17:30 21:20 23:50  2e WeeK
Zo 16:45 22:30 ma 09:40 14:20 16:45 21:45 Di 09:40 14:20 16:45 21:45 
Wo 10:20 16:45 21:45 
FAtHer Figures  	 3gt
Do 12:25 18:45 20:50 Vr 09:25 14:00 19:25 22:45 01:00 Za 09:10 22:30 00:35  2e WeeK
Zo 09:10 16:20 20:00 23:00 ma 09:50 11:15 15:40 22:50 Di 13:15 18:20 23:00 
Wo 09:15 16:20 18:00 20:05 23:05 
24 Hours to live  	 4gt
Do 10:40 18:30 23:45 Vr 09:25 17:45 Za 18:30 Zo 00:30 13:40 21:20  2e WeeK
ma 22:55 Di 20:30 22:45 Wo 21:20 
DeliHA 2  turkse films	 2gt
Do 09:25 11:40 14:00 17:40 19:10 21:30 23:40 Vr 11:10 13:20 17:35 19:55 22:10  3e WeeK
23:40 Za 17:40 19:55 22:10 23:40 Zo 10:00 15:55 18:30 20:30 22:20 ma 10:00  
13:45 16:00 18:20 20:40 23:00 Di 09:10 11:30 13:45 16:10 18:30 20:45 23:05  
Wo 11:00 15:55 18:20 20:35 22:20 
tHe CoMMuter 	 3gat
Do 17:50 23:15 Vr 15:35 19:05 00:05 Za 17:15 22:20 Zo 22:10  3e WeeK
ma 10:10 18:00 22:20 Di 15:20 18:00 Wo 10:55 18:30 
All tHe Money in tHe worlD  	 4gt
Do 12:55 23:50 Za 00:30 Zo 00:05 22:45 ma 22:10 Di 22:30 Wo 22:30  3e WeeK
AriF v 216  	 3gt
Do 09:45 15:30 20:45 Vr 10:05 15:15 16:50 20:30 Za 11:55 16:55 20:10 Zo 11:45  4e WeeK
17:45 20:15 ma 09:35 12:05 17:45 19:50 Di 09:45 12:05 16:05 20:15 Wo 13:40 20:15 
tHe greAtest sHowMAn  	 9a
Do 11:50 23:05 Vr 11:40 00:00 Za 23:20 ma 10:55 20:00 Di 11:05 13:15 Wo 09:50  5e WeeK
Molly’s gAMe  	 3ght
Do 10:10 14:40 16:20 Vr 09:10 13:10 18:25 Za 15:10 Zo 09:55 18:10  6e WeeK
ma 13:15 17:45 Di 18:10 Wo 11:20 18:10 
PitCH PerFeCt 3  	 3gt
Do 17:00 Vr 16:10 Za 16:20 Zo 19:10 ma 19:10 Di 12:45 19:10 Wo 10:40 19:10 22:50  6e WeeK
juMAnji: welCoMe to tHe jungle  	 3g
Do 09:50 14:30 19:30 22:55 Vr 11:30 21:30 Za 18:50 20:45 Zo 14:40  6e WeeK
ma 14:45 Di 10:10 Wo 17:40 
juMAnji: welCoMe to tHe jungle 3D  	 3g
Do 09:35 14:25 Vr 09:35 14:45 Zo 09:30 14:30 ma 13:20 Di 11:00 14:50  6e WeeK
Wo 09:35 13:20 
Huisvrouwen BestAAn niet  	 3st
Do 14:45 Vr 14:10 Za 14:10 ma 11:55 Di 11:55 Wo 11:15  7e WeeK
stAr wArs: tHe lAst jeDi  	 3ga
Do 11:15 20:40 Vr 11:50 18:45 21:55 Za 19:20 Zo 20:45 ma 15:00 20:50  7e WeeK
Di 15:00 20:50 Wo 22:10 
stAr wArs: tHe lAst jeDi 3D  	 3ga
Do 12:00 Vr 12:20 17:00 Za 00:45 Zo 13:00 ma 13:00 Di 09:30  12e WeeK
MurDer on tHe orient exPress 	 3ga
20:30  18e WeeK
sneAk Preview  	 4gasdht
Do 09:10 12:05 15:00 18:00 21:00 23:55 Vr 09:30 12:30 15:30 18:30 21:30 00:30  PRemièRe
Za 09:30 12:30 15:30 18:30 21:30 00:30 Zo 10:30 13:30 16:30 19:30 22:30 
ma 10:30 13:30 16:30 19:30 22:30 Di 10:30 13:30 16:30 19:30 22:30 
Wo 10:30 13:30 16:30 19:30 22:30 
MAze runner: tHe DeAtH Cure 3D iMAx  	 4ga

Vr 16:30 Za 15:10 Zo 12:40  PRemièRe
DieP in De zee  	 2ga
Za 10:10 Zo 10:10 Wo 15:45  PRemièRe
DieP in De zee 3D  	 2ga
Do 11:05 Vr 11:05 Za 10:45 12:20 Zo 10:20 ma 11:05 Di 11:10 Wo 11:10 12:50  2e WeeK
eliAs: Alle Ankers vooruit  	 1
Za 10:20 Zo 15:30 Wo 14:15  6e WeeK
FerDinAnD (neDerlAnDse versie)  	 2ga
Za 13:30  6e WeeK
FerDinAnD (neDerlAnDse versie) 3D  	 2ga
Za 12:50 Zo 10:15 Wo 16:00  8e WeeK
PADDington 2 (neDerlAnDse versie)  	 2g
Za 13:20  9e WeeK
CoCo (neDerlAnDse versie)  	 2a
Zo 12:10 Wo 13:40  9e WeeK
CoCo (neDerlAnDse versie) 3D  	 2a
Do 15:40 Vr 11:00 16:15 Za 12:50 Zo 16:20 ma 14:15 Di 14:20 Wo 13:30  PRemièRe
DieP in De zee  	 2ga
Do 11:15 Vr 14:40 Za 14:50 Zo 14:15 Wo 16:05  PRemièRe
DieP in De zee 3D  	 2ga
Do 11:35 Vr 11:00 13:10 Za 10:20 Zo 10:35 ma 13:40 Di 14:10 Wo 15:50  2e WeeK
eliAs: Alle Ankers vooruit  	 1
Za 13:30 Zo 12:45 15:00 Wo 13:35  6e WeeK
FerDinAnD (neDerlAnDse versie)  	 2ga
Do 15:15 Vr 14:30 Za 16:45 Zo 13:30 ma 16:15 Di 16:10 Wo 16:15  6e WeeK
FerDinAnD (neDerlAnDse versie) 3D  	 2ga
Za 14:20 Zo 10:00  7e WeeK
k3 love Cruise  	 1
Za 16:00 Zo 12:00  8e WeeK
PADDington 2 (neDerlAnDse versie)  	 2g
Za 10:35 Zo 14:30  8e WeeK
De FAMilie sliM  	 1
Za 12:35 Zo 14:45 ma 13:15 Di 13:15 Wo 14:30  9e WeeK
CoCo (neDerlAnDse versie)  	 2a
Zo 12:30  9e WeeK
CoCo (neDerlAnDse versie) 3D  	 2a
Za 13:00 Zo 11:30 ma 09:20 Wo 16:00  PRemièRe
DieP in De zee  	 2ga
Vr 09:10 Za 11:00 15:00 Zo 09:30 13:30 Di 09:10 Wo 13:25  PRemièRe
DieP in De zee 3D  	 2ga
Do 09:10 13:35 Vr 09:15 13:50 Za 09:10 13:50 Zo 10:30 12:00  2e WeeK
ma 09:10 Wo 09:10 12:40 14:25 
eliAs: Alle Ankers vooruit  	 1
Vr 15:30 Za 15:30 Zo 10:10 Wo 13:45  6e WeeK
FerDinAnD (neDerlAnDse versie)  	 2ga
Do 15:10 Za 12:30 Zo 12:25 13:55 Wo 15:20  6e WeeK
FerDinAnD (neDerlAnDse versie) 3D  	 2ga
Za 09:50 Zo 09:40 11:45 Wo 09:15 14:15  7e WeeK
k3 love Cruise  	 1
Za 09:10 13:10 Zo 12:15 Wo 13:10  8e WeeK
PADDington 2 (neDerlAnDse versie)  	 2g
Do 09:25 Vr 09:10 Za 09:10 11:10 Zo 11:10 Di 09:15 Wo 11:50 15:00  8e WeeK
De FAMilie sliM  	 1
Za 10:20 12:55 15:15 Zo 15:30 ma 15:30 Wo 12:45 16:05  9e WeeK
CoCo (neDerlAnDse versie)  	 2a

BuitenHoF
www.pathe.nl/
buitenhof

Buitenhof 20

Filminfo en reserveringen
0900-1458 (€ 0,80 cpm)

Kassa open:
Alle dagen 11 uur.  
Za & Zo 10 uur.
 
Pathé café elke dag open 
10:00 uur.

Voor alle 3D voor- 
stellingen gelden andere 
tarief voorwaarden.

sCHeveningen
www.pathe.nl/
scheveningen

Kurhausweg 2

Filminfo en reserveringen
0900-1458 (€ 0,80 cpm)

Kassa open:
Dagelijks vanaf 15 
minuten voor aanvang.

Voor alle 3D voor- 
stellingen gelden andere 
tarief voorwaarden.

sPuiMArkt
www.pathe.nl/
spuimarkt

Spuimarkt 65

Filminfo en reserveringen
0900-1458 (€ 0,80 cpm) 
 
Kassa open: 
Dagelijks 15 minuten 
voor aanvang eerste 
voorstelling.

Voor alle 3D, IMAX en 
IMAX 3D voorstellingen 
gelden andere tarief 
voorwaarden.

KINDERvooRstEllINgEN
BuitenHoF

sCHeveningen

sPuiMArkt

All movies are shown in their original language, with Dutch subtitles except for  
children’s screening (kindermatinees) which are dubbed to Dutch. 

Explanation of days:
Dagelijks = Daily, Do = Thursday, Vr = Friday, Za = Saturday,  
Zo = Sunday, Ma = Monday, Di = Tuesday, Wo = Wednesday

Zo 10:30  VOORPRemièRe
PAC FestivAl  PAC	 4gasdt
Za 19:00  PAthé OPerA
tosCA (PuCCini) (2018)  	
Do 11:30 17:00 20:00 Vr 13:50 20:15 Za 10:40 15:10 21:10 Zo 12:30 20:45  PRemièRe
ma 13:15 17:00 20:00 Di 11:50 16:10 18:00 20:00 Wo 15:10 18:00 21:30 
Downsizing  PAC	 3ht
Do 14:10 18:00 20:50 Vr 14:10 17:30 20:45 Za 12:30 17:10 20:50 Zo 14:50 20:10  2e WeeK
ma 11:30 15:15 18:00 20:50 Di 11:30 14:50 20:15 Wo 14:45 17:40 20:30 
DArkest Hour  	 9at
Do 11:10 19:30 Vr 11:05 14:20 19:40 Za 12:40 19:50 Zo 10:40 19:10  2e WeeK
ma 11:10 14:30 20:40 Di 11:10 16:20 20:50 Wo 17:10 19:20 
tAAl is zeg MAAr eCHt Mijn Ding  	 1t
Do 14:20 Vr 13:00 17:30 Za 10:15 16:45 Zo 16:50 ma 13:40 Di 14:10 Wo 13:30  2e WeeK
eArtH: een onvergetelijke DAg  Pathé DOCS	 2a
Do 15:20 18:40 21:15 Vr 13:15 19:00 21:30 Za 15:45 18:20 22:00 Zo 17:10 21:20  3e WeeK
ma 11:50 14:20 16:40 21:10 Di 11:05 15:40 18:30 21:10 Wo 12:10 18:15 21:10 
tHree BillBoArDs outsiDe eBBing, Missouri  PAC	 4gt
Do 12:30 20:20 Vr 19:20 Za 21:40 Zo 18:00 ma 12:30 20:20 Di 13:30 18:20  3e WeeK
Wo 12:20 20:45 
CAll Me By your nAMe  PAC	 3st
Do 20:40 Vr 15:10 21:00 Za 14:20 19:30 Zo 12:20 19:40 ma 18:45 Di 19:15  4e WeeK
Wo 11:20 19:10 
tHe greAtest sHowMAn  	 9a
Do 21:40 Vr 15:50 22:10 Za 17:20 Zo 22:00 ma 21:30  4e WeeK
you were never reAlly Here  PAC	 4gt
Do 16:00 Vr 11:40 16:50 Za 14:45 Zo 14:30 ma 11:10 15:50 Di 11:15 13:15  4e WeeK
Wo 11:45 16:40 
tHe leisure seeker  PAC	 2gat
Do 16:30 Vr 11:20 Za 21:50 ma 17:20 Di 21:30 Wo 21:40  5e WeeK
Molly’s gAMe 	 3ght
Do 18:20 Vr 18:40 Za 18:30 ma 18:20 Di 13:00 Wo 21:00  6e WeeK
Huisvrouwen BestAAn niet  	 3st
Vr 21:45  7e WeeK
stAr wArs: tHe lAst jeDi  	 3ga
Vr 11:30 Za 11:00 Zo 14:45 ma 15:00 Di 15:30 Wo 11:15  8e WeeK
PADDington 2 (originele versie)  	 2g
Vr 16:40 Za 15:55 Zo 17:45 ma 12:45  9e WeeK
CoCo (originele versie) 3D  	 2a
Do 17:45 Vr 18:10 Za 19:10 ma 16:10 Di 17:40 Wo 18:30  12e WeeK
MurDer on tHe orient exPress  	 3ga
Di 21:00  vOOrPremière
sneAk Preview  	 4gasdht
Do 13:30 ma 19:15 Di 13:30  50+bios
giFteD  	 1ga
Za 12:00 21:15 00:00 Zo 16:15 Wo 20:00  VOORPRemièRe
PoDAtek oD MilosCi  	 3sht
Do 11:00 17:40 Vr 13:00 19:45 23:00 Za 10:00 17:50 21:50 Zo 16:45  PRemièRe
ma 11:15 18:30 Di 11:15 18:30 Wo 11:10 18:30 
MAze runner: tHe DeAtH Cure  	 4ga
Do 13:15 16:00 19:00 20:30 21:50 Vr 11:30 14:30 16:00 17:30 19:00 20:30 22:00  PRemièRe
Za 12:00 14:55 16:50 20:00 21:00 23:00 Zo 11:00 13:45 15:50 18:45 20:00 21:00 
ma 13:30 16:30 19:45 21:20 Di 13:30 16:30 19:30 21:30 Wo 13:40 16:30 19:30 21:30 
MAze runner: tHe DeAtH Cure 3D  	 4ga
Do 16:05 19:40 Vr 11:45 16:30 20:10 Za 14:05 19:00 Zo 15:45 20:15  PRemièRe
ma 11:15 16:10 20:40 Di 11:45 16:15 20:40 Wo 11:50 14:20 20:40 
Downsizing  PAC	 3ht
Do 13:20 20:40 Vr 19:55 23:15 Za 12:30 19:40 22:45 Zo 11:10 17:00  2e WeeK
ma 13:55 19:05 21:10 Di 14:30 19:35 21:55 Wo 15:30 19:40 22:00 
FAtHer Figures  	 3gt
Do 14:05 18:15 Vr 11:15 14:00 18:10 Za 10:05 19:20 Zo 12:45 18:55 20:40  2e WeeK
ma 14:10 17:55 Di 16:15 17:50 Wo 14:10 18:00 
tAAl is zeg MAAr eCHt Mijn Ding  	 1t
Do 16:00 Vr 11:00 Za 10:25 Zo 10:45 ma 16:15 Di 15:50 Wo 17:00  2e WeeK
eArtH: een onvergetelijke DAg  Pathé DOCS	 2a
Do 12:00 20:05 22:15 Vr 14:20 21:30 Za 12:20 19:10 00:05 Zo 16:55 21:20  2e WeeK
ma 11:00 18:00 Di 11:00 19:45 Wo 11:25 17:55 22:10 
24 Hours to live  	 4gt
Do 13:30 17:35 20:10 22:15 Vr 12:55 15:05 18:45 21:00 23:25  3e WeeK
Za 13:15 18:15 21:30 23:20 Zo 10:15 14:40 19:20 21:35 ma 11:20 14:00 15:20 21:25 
Di 11:20 14:00 20:00 22:10 Wo 11:30 14:00 19:55 22:05 
tHe CoMMuter  	 3gat
Do 12:30 14:45 19:30 Vr 17:00 22:15 Za 10:45 16:20 20:30 Zo 17:20  3e WeeK
ma 15:15 17:30 20:15 Di 15:10 18:10 21:00 Wo 17:30 20:15 
All tHe Money in tHe worlD  	 4gt
Do 13:15 18:00 Vr 14:50 Za 14:50 Zo 12:15 18:20 ma 12:05 18:55  4e WeeK
Di 12:00 19:00 Wo 12:10 19:00 
tHe greAtest sHowMAn  	 9a
Do 15:40 21:15 Vr 11:10 22:30 Za 16:50 23:20 Zo 20:50 ma 16:20 21:00  5e WeeK
Di 16:50 Wo 16:50 21:10 
Molly’s gAMe  	 3ght
Do 11:30 17:30 22:05 Vr 12:40 Za 10:30 14:45 Di 18:00 21:45 Wo 13:20  6e WeeK
PitCH PerFeCt 3  	 3gt
Do 15:30 Vr 11:50 Zo 10:20 ma 15:25 Di 15:25 Wo 15:30  6e WeeK
juMAnji: welCoMe to tHe jungle  	 3g
Do 18:45 Vr 17:15 21:45 Za 15:30 20:20 Zo 13:20 18:55 ma 18:25 Di 18:15 Wo 18:15  6e WeeK
juMAnji: welCoMe to tHe jungle 3D  	 3g
Do 13:50 18:30 Vr 19:20 Za 18:00 Zo 18:30 ma 11:05 Di 13:00  6e WeeK
Huisvrouwen BestAAn niet  	 3st
Do 11:40 Vr 16:45 Za 10:15 Zo 10:25 ma 11:15 Di 11:10 Wo 11:15  7e WeeK
stAr wArs: tHe lAst jeDi 3D  	 3ga
Do 11:15 22:15 Vr 19:40 23:30 Za 22:10 23:45 Zo 21:30 ma 11:45  9e WeeK
Di 11:30 22:15 Wo 11:40 22:15 
esCAPe rooM  	 4gat
Vr 16:35 Za 17:00 ma 13:00 Di 11:10  9e WeeK
BAD MoMs 2  	 3st
ma 20:00  9e WeeK
tHe killing oF A sACreD Deer  PAC	 4g
Di 21:15  vOOrPremière
sneAk Preview  	 4gasdht
13:30  50+bios
giFteD  	 1ga
Za 14:10 Zo 14:00 16:10 18:20  VOORPRemièRe
PoDAtek oD MilosCi  	 3sht
Do 17:15 22:00 Vr 17:15 21:10 Za 17:15 21:10 Zo 17:15 20:10 21:45  PRemièRe
ma 11:50 17:15 20:10 Di 12:00 17:15 Wo 20:10 
MAze runner: tHe DeAtH Cure  	 4ga
Do 10:45 14:15 20:00 23:00 Vr 11:00 14:50 20:00 23:00 Za 11:15 14:50 20:00  PRemièRe
23:00 Zo 15:30 18:30 ma 15:20 18:15 21:15 Di 15:15 18:15 21:15 Wo 15:30 18:30 21:30 
MAze runner: tHe DeAtH Cure 3D 	 4ga
Do 17:30 Vr 17:50 Za 17:50 Zo 15:40 ma 10:00 15:40 Di 10:00 17:10 Wo 15:40  PRemièRe
PADMAAvAt  Pathé Bollywood	
Do 20:15 Vr 10:55 20:15 Za 10:35 20:20 Zo 12:20 19:00 ma 12:20 19:00  PRemièRe
Di 13:55 20:10 Wo 19:00 
PADMAAvAt 3D  Pathé Bollywood	
Za 10:30  PRemièRe
tHe MAze runner MArAtHon  Pathé Filmmarathon	 4
Do 12:15 16:45 20:50 Vr 10:50 14:30 21:45 Za 00:10 10:45 17:30 21:20 23:50  2e WeeK
Zo 16:45 22:30 ma 09:40 14:20 16:45 21:45 Di 09:40 14:20 16:45 21:45 
Wo 10:20 16:45 21:45 
FAtHer Figures  	 3gt
Do 12:25 18:45 20:50 Vr 09:25 14:00 19:25 22:45 01:00 Za 09:10 22:30 00:35  2e WeeK
Zo 09:10 16:20 20:00 23:00 ma 09:50 11:15 15:40 22:50 Di 13:15 18:20 23:00 
Wo 09:15 16:20 18:00 20:05 23:05 
24 Hours to live  	 4gt
Do 10:40 18:30 23:45 Vr 09:25 17:45 Za 18:30 Zo 00:30 13:40 21:20  2e WeeK
ma 22:55 Di 20:30 22:45 Wo 21:20 
DeliHA 2  turkse films	 2gt
Do 09:25 11:40 14:00 17:40 19:10 21:30 23:40 Vr 11:10 13:20 17:35 19:55 22:10  3e WeeK
23:40 Za 17:40 19:55 22:10 23:40 Zo 10:00 15:55 18:30 20:30 22:20 ma 10:00  
13:45 16:00 18:20 20:40 23:00 Di 09:10 11:30 13:45 16:10 18:30 20:45 23:05  
Wo 11:00 15:55 18:20 20:35 22:20 
tHe CoMMuter 	 3gat
Do 17:50 23:15 Vr 15:35 19:05 00:05 Za 17:15 22:20 Zo 22:10  3e WeeK
ma 10:10 18:00 22:20 Di 15:20 18:00 Wo 10:55 18:30 
All tHe Money in tHe worlD  	 4gt
Do 12:55 23:50 Za 00:30 Zo 00:05 22:45 ma 22:10 Di 22:30 Wo 22:30  3e WeeK
AriF v 216  	 3gt
Do 09:45 15:30 20:45 Vr 10:05 15:15 16:50 20:30 Za 11:55 16:55 20:10 Zo 11:45  4e WeeK
17:45 20:15 ma 09:35 12:05 17:45 19:50 Di 09:45 12:05 16:05 20:15 Wo 13:40 20:15 
tHe greAtest sHowMAn  	 9a
Do 11:50 23:05 Vr 11:40 00:00 Za 23:20 ma 10:55 20:00 Di 11:05 13:15 Wo 09:50  5e WeeK
Molly’s gAMe  	 3ght
Do 10:10 14:40 16:20 Vr 09:10 13:10 18:25 Za 15:10 Zo 09:55 18:10  6e WeeK
ma 13:15 17:45 Di 18:10 Wo 11:20 18:10 
PitCH PerFeCt 3  	 3gt
Do 17:00 Vr 16:10 Za 16:20 Zo 19:10 ma 19:10 Di 12:45 19:10 Wo 10:40 19:10 22:50  6e WeeK
juMAnji: welCoMe to tHe jungle  	 3g
Do 09:50 14:30 19:30 22:55 Vr 11:30 21:30 Za 18:50 20:45 Zo 14:40  6e WeeK
ma 14:45 Di 10:10 Wo 17:40 
juMAnji: welCoMe to tHe jungle 3D  	 3g
Do 09:35 14:25 Vr 09:35 14:45 Zo 09:30 14:30 ma 13:20 Di 11:00 14:50  6e WeeK
Wo 09:35 13:20 
Huisvrouwen BestAAn niet  	 3st
Do 14:45 Vr 14:10 Za 14:10 ma 11:55 Di 11:55 Wo 11:15  7e WeeK
stAr wArs: tHe lAst jeDi  	 3ga
Do 11:15 20:40 Vr 11:50 18:45 21:55 Za 19:20 Zo 20:45 ma 15:00 20:50  7e WeeK
Di 15:00 20:50 Wo 22:10 
stAr wArs: tHe lAst jeDi 3D  	 3ga
Do 12:00 Vr 12:20 17:00 Za 00:45 Zo 13:00 ma 13:00 Di 09:30  12e WeeK
MurDer on tHe orient exPress 	 3ga
20:30  18e WeeK
sneAk Preview  	 4gasdht
Do 09:10 12:05 15:00 18:00 21:00 23:55 Vr 09:30 12:30 15:30 18:30 21:30 00:30  PRemièRe
Za 09:30 12:30 15:30 18:30 21:30 00:30 Zo 10:30 13:30 16:30 19:30 22:30 
ma 10:30 13:30 16:30 19:30 22:30 Di 10:30 13:30 16:30 19:30 22:30 
Wo 10:30 13:30 16:30 19:30 22:30 
MAze runner: tHe DeAtH Cure 3D iMAx  	 4ga

Vr 16:30 Za 15:10 Zo 12:40  PRemièRe
DieP in De zee  	 2ga
Za 10:10 Zo 10:10 Wo 15:45  PRemièRe
DieP in De zee 3D  	 2ga
Do 11:05 Vr 11:05 Za 10:45 12:20 Zo 10:20 ma 11:05 Di 11:10 Wo 11:10 12:50  2e WeeK
eliAs: Alle Ankers vooruit  	 1
Za 10:20 Zo 15:30 Wo 14:15  6e WeeK
FerDinAnD (neDerlAnDse versie)  	 2ga
Za 13:30  6e WeeK
FerDinAnD (neDerlAnDse versie) 3D  	 2ga
Za 12:50 Zo 10:15 Wo 16:00  8e WeeK
PADDington 2 (neDerlAnDse versie)  	 2g
Za 13:20  9e WeeK
CoCo (neDerlAnDse versie)  	 2a
Zo 12:10 Wo 13:40  9e WeeK
CoCo (neDerlAnDse versie) 3D  	 2a
Do 15:40 Vr 11:00 16:15 Za 12:50 Zo 16:20 ma 14:15 Di 14:20 Wo 13:30  PRemièRe
DieP in De zee  	 2ga
Do 11:15 Vr 14:40 Za 14:50 Zo 14:15 Wo 16:05  PRemièRe
DieP in De zee 3D  	 2ga
Do 11:35 Vr 11:00 13:10 Za 10:20 Zo 10:35 ma 13:40 Di 14:10 Wo 15:50  2e WeeK
eliAs: Alle Ankers vooruit  	 1
Za 13:30 Zo 12:45 15:00 Wo 13:35  6e WeeK
FerDinAnD (neDerlAnDse versie)  	 2ga
Do 15:15 Vr 14:30 Za 16:45 Zo 13:30 ma 16:15 Di 16:10 Wo 16:15  6e WeeK
FerDinAnD (neDerlAnDse versie) 3D  	 2ga
Za 14:20 Zo 10:00  7e WeeK
k3 love Cruise  	 1
Za 16:00 Zo 12:00  8e WeeK
PADDington 2 (neDerlAnDse versie)  	 2g
Za 10:35 Zo 14:30  8e WeeK
De FAMilie sliM  	 1
Za 12:35 Zo 14:45 ma 13:15 Di 13:15 Wo 14:30  9e WeeK
CoCo (neDerlAnDse versie)  	 2a
Zo 12:30  9e WeeK
CoCo (neDerlAnDse versie) 3D  	 2a
Za 13:00 Zo 11:30 ma 09:20 Wo 16:00  PRemièRe
DieP in De zee  	 2ga
Vr 09:10 Za 11:00 15:00 Zo 09:30 13:30 Di 09:10 Wo 13:25  PRemièRe
DieP in De zee 3D  	 2ga
Do 09:10 13:35 Vr 09:15 13:50 Za 09:10 13:50 Zo 10:30 12:00  2e WeeK
ma 09:10 Wo 09:10 12:40 14:25 
eliAs: Alle Ankers vooruit  	 1
Vr 15:30 Za 15:30 Zo 10:10 Wo 13:45  6e WeeK
FerDinAnD (neDerlAnDse versie)  	 2ga
Do 15:10 Za 12:30 Zo 12:25 13:55 Wo 15:20  6e WeeK
FerDinAnD (neDerlAnDse versie) 3D  	 2ga
Za 09:50 Zo 09:40 11:45 Wo 09:15 14:15  7e WeeK
k3 love Cruise  	 1
Za 09:10 13:10 Zo 12:15 Wo 13:10  8e WeeK
PADDington 2 (neDerlAnDse versie)  	 2g
Do 09:25 Vr 09:10 Za 09:10 11:10 Zo 11:10 Di 09:15 Wo 11:50 15:00  8e WeeK
De FAMilie sliM  	 1
Za 10:20 12:55 15:15 Zo 15:30 ma 15:30 Wo 12:45 16:05  9e WeeK
CoCo (neDerlAnDse versie)  	 2a

BuitenHoF
www.pathe.nl/
buitenhof

Buitenhof 20

Filminfo en reserveringen
0900-1458 (€ 0,80 cpm)

Kassa open:
Alle dagen 11 uur.  
Za & Zo 10 uur.
 
Pathé café elke dag open 
10:00 uur.

Voor alle 3D voor- 
stellingen gelden andere 
tarief voorwaarden.

sCHeveningen
www.pathe.nl/
scheveningen

Kurhausweg 2

Filminfo en reserveringen
0900-1458 (€ 0,80 cpm)

Kassa open:
Dagelijks vanaf 15 
minuten voor aanvang.

Voor alle 3D voor- 
stellingen gelden andere 
tarief voorwaarden.

sPuiMArkt
www.pathe.nl/
spuimarkt

Spuimarkt 65

Filminfo en reserveringen
0900-1458 (€ 0,80 cpm) 
 
Kassa open: 
Dagelijks 15 minuten 
voor aanvang eerste 
voorstelling.

Voor alle 3D, IMAX en 
IMAX 3D voorstellingen 
gelden andere tarief 
voorwaarden.

KINDERvooRstEllINgEN
BuitenHoF

sCHeveningen

sPuiMArkt
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Door Annerieke Simeone

T 

oen Paul Broekhoff (54) 
nog directeur Sport en 
Cultuur was bij de ge-
meente, ja, toen wilden 
zijn twee puberkinderen 
nog weleens opschep-

pen over het beroep van hun vader. 
Maar sinds hij per 1 januari directeur 
is van de Haagse bibliotheken en het 
gemeentearchief, reageren ze heel 
anders. “Dat ga ik echt niet aan mijn 
vrienden vertellen, hoor. De biblio-
theek, saai!” Broekhoff – blauw pak, 
wit overhemd – is zich bewust van 
het grijzemuizenimago. Veel mensen 
associëren ‘de bieb’ met rijen boeken 
en zitplekken waar je stil moet zijn. 
Maar dat is allang niet meer zo. Broek-
hoff: “Wij zijn de grootste culturele 
instelling van Den Haag. De biblio-
theek, daar ontmoet je elkaar.” 

Om dat te demonstreren geeft de 
kunsthistoricus (‘ik ben eigenlijk 
een Rembrandt-expert’) eerst een 
rondleiding in de Centrale Biblio-
theek aan het Spui. In het drukke 
café staat een rij. “Goede koffie is 
onontbeerlijk voor een plek als 
deze,” merkt Broekhoff op. Daarna 
passeert hij twee mannen die een 
Chinese en een Spaanse krant lezen. 
Een verdieping hoger krijgen jon-
geren les in programmeren. Met de 
roltrap gaan we weer omhoog. De 
bibliotheek blijkt ook een podium 
te hebben waar wekelijks concer-
ten worden gegeven. Broekhoff 
wijst op een geluidsdichte ruimte. 
Daarin speelt een dame op de piano. 
Even verderop stopt de directeur 
voor het raam en kijkt naar bui-
ten. “Dit is het mooiste terras van 
Den Haag, daar moet echt iets mee 
worden gedaan. Ja, wat? Daar ben 
ik nu over aan het nadenken.” Als 
hij terugkeert in zijn werkkamer 
met uitzicht op de Nieuwe Kerk en 
het cultuurcomplex in aanbouw, 
vertelt hij tevreden dat de Haagse 
bibliotheken – de Centrale Biblio-
theek, dertien wijkbibliotheken en 
vier buurtbibliotheken – rond de 
2,7 miljoen bezoekers per jaar trek-
ken. “Mind you, dat is meer dan het 
Rijksmuseum.” 

Dat is een mooi cijfer. Maar zeg 
eens eerlijk, had u voor uw aan-

stelling zelf een abonnement op 
de bibliotheek? 
“Heel eerlijk? Nee!” Schaterend: “Wat 
een gemene vraag.” En nog eerlijker: 
“Ik leende wel, maar op het pasje 
van mijn kinderen.” Daarna serieus: 
“Vroeger leende ik veel hoor en als 
student kwam ik ook regelmatig in 
een bibliotheek. Toen ik zeventien 
jaar geleden in Den Haag kwam wo-
nen, heb ik ook een tijdje een pasje 
gehad. Maar op een gegeven moment 
verwaterde dat. Toen ben ik boeken 
gaan kopen.”   

Is dat niet de grootste reden 
waarom vooral de wat welgestel-
dere mens de bieb tegenwoordig 
overslaat?
“Dat is deels zo, maar tegelijkertijd 
zie je dat een wijk als het Benoor-
denhout na de sluiting van de bi-
bliotheek als gevolg van de grote 
bezuinigingsronde ruim vijf jaar 
geleden nu de behoefte heeft aan 
een eigen bibliotheek. Er is nu een 
buurtvoorziening in een bejaarden-
tehuis. Maar mensen willen liever 
een aparte en grotere locatie.” 

U zei net bij de rondleiding: de fo-
cus zal minder op boeken komen 
te liggen en meer op nieuwe me-
dia. Leg eens uit. 
“We zien het aantal uitleningen ge-
staag dalen met anderhalf procent 
per jaar. Maar het aantal bezoeken 
blijft gelijk, en het ledenaantal 
stijgt. Mensen komen steeds vaker 
voor iets anders dan een boek. Om 
te studeren, een taal te leren, voor 
spreekuren, voor debatten. Vandaag 
alleen al hebben we hier in de Cen-
trale Bibliotheek meer dan driedui-
zend man over de vloer gehad.” 

Uit onlangs verschenen rappor-
ten van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau blijkt dat er steeds 
minder jongeren lezen en dat er 
2,5 miljoen laaggeletterden zijn 
in Nederland. Zou de bibliotheek 
dan niet juist meer moeten inzet-
ten op het lezen van boeken?
“Je ziet dat er een omslag is gekomen 
in heel het land. Bibliotheken zijn op-
nieuw gaan nadenken over hun maat-
schappelijke meerwaarde. Daarbij is 
in 2015 een nieuwe wet in het leven 

geroepen. Die zegt dat naast leesbe-
vordering en kennismaking met lite-
ratuur de nadruk moet liggen op infor-
matieverstrekking, educatie, debat en 
ontmoeting en kunst en cultuur.”

Maar wat doet de bibliotheek nu 
aan leesbevordering?
“In de Schilderswijk geven vrijwilli-
gers huiswerkbegeleiding. Dan is er 
nog de VoorleesExpress die kinde-
ren met een taalachterstand helpt. 

Rondom de ECI Literatuurprijs orga-
niseren we jaarlijks ‘The Battle of 
the Books’, waarbij scholieren de 
genomineerde titels verdedigen. En 
voor volwassenen is er het Taalhuis 
op de tweede verdieping. Mensen 
kunnen daar gratis de Nederlandse 
taal beter leren schrijven en lezen.” 

In andere steden zijn bibliotheken 
verzelfstandigd, terwijl hier in 
Den Haag de wethouder verant-
woordelijk is. Is dat een nadeel?
“Dat wij een publiekgefinancierde 
instelling zijn, heeft voor- en nade-
len. Mijn collega’s in andere steden 
zijn veel autonomer. Daar is de be-
sluitvorming vlotter als het gaat om 
nieuwe investeringen. Maar het is 
niet zo dat wethouder Joris Wijs-
muller mij vertelt wat ik moet doen. 
Een voordeel is dat ik weer kortere 
lijntjes met gemeenteambtenaren 
heb, waardoor ik sneller mensen 
aan elkaar kan koppelen.” 

Stel dat het volgende college net 
als dit jaar de subsidie van 21 mil-
joen euro per jaar honoreert of er 
zelfs een schepje bovenop doet. 
Wat zijn dan uw toekomstwensen?     
“Ik zou het Benoordenhout en 
Bouwlust weer een eigen wijkbibli-
otheek geven, maar daarvan ben ik 
afhankelijk van de politiek. En de 
Centrale Bibliotheek mag na twee-
entwintig jaar wel wat moderner. 
Bijvoorbeeld door het plaatsen van 
ledschermen zodat je op elke verdie-
ping kunt lezen wat waar en wan-
neer te doen is. Verder wil ik graag 
meer werkplekken voor studenten. 
Straks komt het Koninklijk Con-
servatorium naar het Spuiplein. Ik 
zou best wat muziekinstrumenten 
die het Gemeentemuseum in huis 
heeft, hier naartoe willen halen, 
zodat ons podium meer bespeeld 
kan worden. En wat denk je van 
muziekhistorische lezingen? Daar is 
echt animo voor. Op de vierde etage 
krijgen we zo dadelijk de grootste 
collectie oude muziek en bladmu-
ziek van Nederland. Maar ja, niet al-
les kan op zaal.”

Want er moet ruimte komen 
voor nieuwe media. 
“Precies. Er komen meer gratis cursus-
sen rondom mediawijsheid. Tabletles-
sen voor ouderen, leren programme-
ren voor jongeren. In de Schilderswijk 
staat nu al een 3D-printer die koekjes 
maakt met een chocoladerandje. En 
als ik dan aan mijn kinderen vertel 
dat ze zo’n workshop kunnen volgen, 
ja, dan vinden ze de bieb opeens wel 
weer interessant.”   

Meer informatie: www.bibliotheekdenhaag.nl

Paul Broekhoff, kersverse directeur Haagse bibliotheken, zet in op nieuwe media

‘In de Schilderswijk kun je 
nu al koekjes printen’ 

‘We trekken meer 
bezoekers dan het 
Rijksmuseum’

Paul Broekhoff: ‘De bibliotheek, daar ontmoet je elkaar.’ | Foto: DHC/Sebastiaan Boot

lezersaanbieding
SPECIAAL VOOR KINDEREN
Knip, kleur en vouw je eigen 
kijkdoos. Of ga op onderzoek 
uit met de speciale kijkwijzer. 
Gratis voor iedere bezoeker. 

Voor meer informatie:
www.museumbredius.nl 

Wat is het geheim van de zeventiende- 
eeuwse kijkkast? Ontdek het zelf in Mu-
seum Bredius, waar de enige kijkkast 
van Nederland centraal staat in de expo 
‘Schoonheid misleidt’. Naast heel veel an-
dere werken die de bezoeker misleiden. Voor meer informatie:Voor meer informatie:

  Nu in Museum Bredius

Schoonheid misleidt  
                        

ADVERTENTIE
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jazz

Het is een eigenlijk een klein mirakel 
dat het kan. Afgelopen weekeinde zo-
maar drie toppianisten achter elkaar 
in Den Haag. Niet op het concertpo-
dium waar ze zonder meer thuisho-
ren, maar in horeca-etablissementen. 
Zaterdag Rob van Kreeveld in Murp-
hy’s Law. Heerlijke jazz waarin hij al-
tijd een huwelijk tussen stijlen sluit, 
oud en nieuw. Met als hoogtepunt 
zijn versie van Franz Léhars ‘Dein ist 
mein ganzes Herz’. Weinigen zullen 

de operettemelodie herkend heb-
ben, maar Cannonball Adderley nam 
hem al eens op als ‘Yours is my heart 
alone’. Rob van Bavels brille moest 
ik missen in Speaker’s op de zondag, 
want ik hoorde elders (in Pavlov) pi-
anist Juraj Stanik bij de band van de 
Duitse drummer Jo Krause. Stanik 
was onnavolgbaar. Het lijkt of zijn 
brein rechtstreeks op het klavier 
staat aangesloten. Zo direct, adembe-
nemend en emotioneel is de stroom 

van ideeën die eruit oplaaien. Dat 
waren twee jazzdagen Den Haag. 
Dat moet hier wel goed zitten met 
die jazz, zou je denken. Wel, daar val-
len wel wat kanttekeningen bij te 
maken. Enkele daarvan zijn op vrij-
dag 2 februari te horen in het Mar-
riott Hotel, ooit als Bel Air een stuk 
Haagse jazzhistorie. Allereerst is daar 
het feestelijke concert van zangeres 
Marjorie Barnes die haar nieuwe cd 
‘Brighter shores’ met de band Equi-
nox ten doop houdt: gitarist Dan 
Nicholas, pianist Bob Wijnen, bassist 
Steven Zwanink, tenorist Simon Rig-
ter en drummer Marcel Serierse. “She 
ís jazz,” zegt gitarist Daniel Nicholas 
over Marjorie Barnes en hij vindt het 
hun meest doorwerkte cd. Hij heeft 
nóg iets in petto voor die avond. Een 
documentaire die hij maakte over de 
plek van de jazz in Den Haag, ‘Facing 

the music’. Met meningen van jazz-
musici. Van bebopgoeroe Barry Har-
ris, Benjamin Herman, Peter Beets, 
Frits Landesbergen (‘heerlijk om te 
spelen met publiek direct onder je 
neus’), Eric Ineke (‘de meeste men-
sen weten niet wat jazz is’), John 
Ruocco, Ellister van der Molen (‘al 
betaalt ’t slecht, we doen ’t toch’) en 
de grijze maestro Ack van Rooijen 
(‘jazz is een ‘love affair’). Daniel 
Nicholas wil het positief houden, 
maar ontkomt niet aan die kritische 
kanttekeningen in zijn breed opge-
zette en goed geargumenteerde do-
cument. Met Equinox zet hij al vele 
jaren een onmisbare pijler onder het 
Haagse jazzleven. Zonder enige of-
ficiële steun, maar met tegenwerking 
(zoals bij zijn Peter Bernstein-concert 
in de Anton Philipszaal) of onbe-
grip. “Jazz is een cultureel instituut 

dat bedreigd wordt,” zegt hij. “Den 
Haag is tot de rand gevuld met goede 
jazzmuzikanten en ik begrijp niet 
waarom jazz niet de aandacht krijgt 
die het verdient. Plus een waardige 
plaats.” Uit het wekelijkse jazz-
strooigoed nog een paar tips: Benja-
min Hermans New Cool Collective 
in het Paard op 27 januari (19.30 uur) 
en op 28 januari in Pavlov (14.00 uur) 
een optreden van tenorsaxofonist 
Sjoerd Dijkhuizen met zijn gulle en 
doorvoelde geluid. Tezelfdertijd in 
De Bieb (Veenkade) een eerbetoon 
aan Wayne Shorter van onder ande-
ren Simon Rigter en Karel Boehlee. 
En in de Regentenkamer op 1 febru-
ari John Ruocco (sax), Rembrandt 
Frerichs (piano), Jos Machtel (bas) en 
Joost van Schaik (drums).

Bert Jansma

Marriott,  
Equinox en de 
plek van de jazz

‘To be or not to be’ wordt ‘être 
ou ne pas être’. En dat is niet 
het enige wat anders is aan 
de Franse opera die ooit naar 
Shakespeare’s ‘Hamlet’ is 
gemaakt. Opera2Day voegt 
met zíjn uitvoering nog weer 
nieuwe lagen toe.   

Door Herman Rosenberg

D 

e toon is meteen 
gezet, letterlijk 
en figuurlijk. 
Het gebabbel 
van het pu-
bliek verstomt 
donderdag-

avond in de foyer van de Koninklijke 
Schouwburg, als plotseling sonore 
trombones klinken. Een treurmars. 
De blazers van het New European 
Ensemble, het orkest in deze produc-
tie, trekken door de hal. Achter hen 
dragers met een kist die schuilgaat 
onder de Deense vlag. Damesstem-
men zetten in. De koning is dood.  
Zo begint het nieuwe waagstuk van 
het Haagse gezelschap Opera2Day 
verrassend. Een waagstuk om-
dat ‘Hamlet’ (1868) van de Franse 
componist Ambroise Thomas oor-
spronkelijk een ‘grand opéra’ is. Vijf 
akten, zware solopartijen, groot 
koor, balletten. Regisseur Serge van 
Veggel en dirigent Hernán Schvartz-
man bewerkten het stuk stevig. De 
balletten sneuvelden en samen met 
andere coupures deed dat het geheel 
met één uur krimpen. Maar dan blij-
ven er altijd nog twee over met een 
aaneenschakelijking van veeleisen-
de scènes. Zangers en instrumen-
talisten maakten er een feest van. 
Precies zoals Thomas ooit voor ogen 
moeten hebben gestaan, veranderde 
Shakespeare’s wraaktragedie in een 
Frans spektakelstuk. 

Die opmaat in de foyer trekt ieder-
een meteen het verhaal in: de oude 
koning Hamlet is dood, de zoektocht 
van de jonge Hamlet naar wraak en 
gerechtigheid begint. Maar ook naar 
liefde hunkert hij en juist die vindt 

hij niet, verstrikt als hij raakt in intri-
ges, twijfels en misverstanden. Op-
hélie (Ophelia) en hij krijgen elkaar 
niet. Het hele drama wordt ingenieus 
ondersteund met filmbeelden van 
cineaste Margo Onnes, die zich liet in-
spireren door de Franse ‘film noir’ en 
‘nouvelle vague’. Daarmee wordt ook 
meteen het probleem van de geest 
van Hamlets vader opgelost, want die 
verschijnt gewoon op doek. Dat aan-
sluiting zoeken bij de filmtraditie gaat 
wel wat ver als er ook nog eens ge-
sproken monologen klinken. Er komt 
nog net geen Citroën DS de hoek om. 

Hoogtepunten 
De productie kent twee onbetwiste 
hoogtepunten. Aan het einde van de 
eerste akte ontvouwt zich de sleutel-
scène waarin Hamlet een toneelstuk 

laat opvoeren – een stuk binnen een 
stuk dus – dat het hele hof duidelijk 
moet maken dat de nieuwe koning 
Claudius zijn voorganger heeft ver-
moord. Hier gaan alle registers open: 
een pantomime door Pierrot-achtige 
figuren en een travestiet als koningin. 
En daar doorheen de gejaagde com-
mentaren van Hamlet, een zware rol 
die uitstekend wordt vertolkt door 
bariton Quirijn de Lang. De makers 
lijken hier te zijn geïnspireerd door 
de beroemde film ‘Les Enfants du pa-
radis’ (Carné/Prévert, 1945) die over 
een Parijs’ volkstheater gaat.  Totaal 
anders – strak en sober – is de sfeer na 
de pauze in wat in elk geval muzi-
kaal gezien het hoogtepunt is van de 
opera: de zelfmoord van Ophélie. So-
praan Lucie Chartin schittert hier in 
de ‘waanzinaria’. Maar eigenlijk is het 

een complete scène. Het romantische 
Ophélie-thema wordt afgewisseld 
met woeste coloraturen die culmine-
ren in een ijzingwekkend hoge noot, 
die de zelfmoord markeert. Ze han-
teert hier een mes, maar op het doek 
zien we, als verwijzing naar de origi-
nelen van Shakespeare en Thomas, 
het roerloze lichaam van de jonge 
vrouw in het water. En dat beeld is 

ontleend aan het beroemde schilde-
rij ‘Ophelia’ van de prerafaëliet John 
Everett Millais. Het is een van de vele 
cultuurhistorische lagen die deze pro-
ductie extra diepgang verlenen.

Aan het slot weer verrassingen. 
Ambroise Thomas leverde finales 
naar keuze: een waarin Hamlet in 
leven blijft en een waarin hij, zoals 
bij Shakespeare, sterft. Ook hier be-
dacht het duo Van Veggel/Schvartz-
man een originele oplossing, die we 
niet verklappen. Deze Haags-Franse 
‘Hamlet’ is een must voor iedereen 
die ook maar iets met opera heeft.

Opera2Day en New European Ensemble, 
‘Hamlet’ (gezien donderdag 18/1),  
30 en 31 januari, 10 en 11 april, 19.30 uur,  
Koninklijke Schouwburg.  
Meer informatie: www.opera2day.nl

Opera2Day doet ‘Hamlet’

Britse wraaktragedie wordt 
Frans spektakelstuk

De zelfmoord van Ophélie, met sopraan Lucie Chartin. | Foto: Opera2Day       

Een pantomime 
door Pierrot-
achtige figuren en 
een travestiet als 
koningin 

R e c e n s i e
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Door Eric Korsten

Ze maakte eerder de tongen 
los met ‘Nobody Home’. 
Daarin ging Daria Bukvić 
(Tuzla, 1989) samen met 
drie acteurs en hun fami-
lies op zoek naar de wor-
tels van hun en haar eigen 
vluchtelingenbestaan in 
Nederland. Die voorstel-
ling werd geselecteerd 

voor het Nederlands Theaterfestival 2015 als een 
van de beste van dat seizoen. Vervolgens regis-
seerde Bukvić de jongerenvoorstelling ‘Jihad’, 
over drie vrienden die zich niet meer thuis voe-
len in Nederland en vertrekken naar het Midden-
Oosten om zich aan te sluiten bij jihadisten.  
Bukvić is vanaf dit jaar als regisseur aan Het Nati-
onale Theater (HNT) verbonden. Later dit seizoen 
maakt ze de voorstelling ‘Melk en Dadels’, geïn-
spireerd op het gelijknamige boek met honderd 
recepten en levensgeschiedenissen van de eer-
ste generatie Marokkaanse vrouwen in Neder-
land. Maar in haar eerste regie bij HNT maakt ze 
een eigenzinnige bewerking van Shakespeare’s 
tragedie ‘Othello’. Daarin legt de succesvolle 
zwarte legeraanvoerder het aan met Desdemona, 
een mooie, witte vrouw van notabele afkomst. 
Bukvić’ versie gaat over racisme: hoe gaat een 
witte wereld om met het succes van een zwarte 
man? Ze belooft een spannende voorstelling met 
de hartslag van een videoclip met toneelspel op 
het scherp van de snede.

Wat wil je ons met ‘jouw’ ‘Othello’ laten zien? 
“Shakespeare schreef ‘Othello’ vierhonderd jaar 
geleden, maar nog altijd is er bij de grote theater-
gezelschappen geen versie geweest die werkelijk 
draait om wat hij erin beschreef: een zwarte man 
die succes heeft in een witte wereld. Vier eeuwen is 
die kerngedachte uit Shakespeare’s stuk moedwil-
lig weggedrukt. Dat is bijna absurdistisch te noe-
men. Kennelijk wordt die inhoud dus als giftig be-
schouwd. Ik wil onze witte samenleving een spiegel 
voorhouden, maar ook de theaterwereld. Er zijn tot 
nu toe alleen maar schijnbewegingen gemaakt.”

Maakt het wel zoveel uit of Othello wit, 
zwart dan wel zwartgemaakt is, zoals dat 
veelvuldig is gebeurd? 
“Natuurlijk! Want Shakespeare beschreef Othel-
lo als een Moor met een zwarte huid. Een witte 
acteur deze rol laten spelen met blackface kan 
écht niet meer. Een witte acteur die Othello 
speelt terwijl het racismedebat in ons land hoog 
oplaait, vind ik sowieso een zwaktebod. Het is 
tijd voor Werner Kolf als Othello.”

Wat is het sleutelmoment, waar werk je  
naartoe?
“ ‘Othello’ is een well-made play. Natuurlijk komen 
die liefde, jaloezie, ambitie en wraak ook in mijn 
versie aan bod. Maar als regisseur ben ik niet zozeer 
geïnteresseerd in de intrige als wel in de maatschap-
pelijke relevantie van dit stuk. Ik wil het publiek 
met een tollend hoofd naar buiten sturen.”

Het Nationale Theater, ‘Othello’ (met Lotte Driessen, Sallie 
Harmsen, Claire Hordijk, Werner Kolf, Mark Lindeman, Rick 
Paul van Mulligen, Martijn Nieuwerf en Joris Smit), dinsdag 
30 januari t/m zaterdag 3 februari (première) en woensdag 
28 t/m zaterdag 31 maart, HNT Studio’s. Meer informatie: 
www.hnt.nl 

ADVERTENTIE

Dé internationale sensatie uit Korea te zien tijdens het Holland Dance Festival

Dancing Grandmothers 

De Koreaanse oma’s in Dancing Grandmothers 

stelen wereldwijd alle harten met hun voorstelling vol 

flowerpower, folklore en electro. Na het daverende succes 

in andere landen is nu dan ook eindelijk Nederland aan 

de beurt. Dancing Grandmothers laat zien hoe Koreaanse 

vrouwen kijken naar dans. Choreografe Eun-Me Ahn, alias 

‘de Pina Bausch van Seoul’, maakte een productie vol 

energie, plezier en verleiding, gedanst door jong en oud. 

Een absolute ‘feel-good’-voorstelling: mis het niet! 

Tickets en info: 
holland-dance.com

vr 26 jan & za 27 jan – 20:00 uur | zo 28 jan – 14:00 uur
Theater aan het Spui, Den Haag

Daria Bukvić regisseert ‘Othello’ bij HNT

‘Géén blackface’

Werner Kolf als Othello en Sallie Harmsen als Desdemona in ‘Othello’ bij Het Nationale Theater. | Foto: Robin de Puy
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Na een carrière als fotojournalist 
besloot de Duits-Amerikaanse Mi-
chael Wolf om alleen nog aan per-
soonlijke fotoprojecten te werken. 
Ruim tien jaar later is hij een be-
roemde fotograaf. Het Fotomuseum 
geeft met ‘Life in Cities’ een overzicht 
van zijn verontrustende fotoseries.   

Door Lisanne Hoogerwerf

Michael Wolf heeft als een ech-
te wereldburger in veel lan-
den gewoond. Na een jeugd 
in Amerika oefende hij het 
grootste deel van zijn journa-

listenbaan uit in Duitsland. De laatste decen-
nia vond hij nieuwe inspiratie in Hongkong, 
Chicago en, enigszins gedwongen door een 
carrièrekeuze van zijn vrouw, Parijs. 

Hoewel hij overal fraaie fotoreportages 
maakte, zijn Wolfs series over de dichtbevolkte 
steden in China en Japan verreweg het verbluf-
fendst. In de reeks ‘Architecture of Density’ 
bijvoorbeeld heeft hij foto’s van woonflats in 
Hongkong zo uitgesneden dat de lucht en ho-
rizon wegvallen. Door het kader lijken de rijen 

ramen abstracte rasters die oneindig doorlo-
pen. Het besef dat er achter alle ontelbare ko-
zijnen mensen wonen, is overweldigend.

Minstens zo verpletterend is de serie ‘Tokyo 
Compression’, waarin Wolf op intieme wijze 
de verstikkende drukte tijdens de ochtend-
spits toont. Op een onbewaakt gedeelte van 
een metrostation ontdekte hij een smal per-
ronnetje waar hij ongestoord de ingeklemde 
forenzen achter de ramen van de voertuigen 
kon vastleggen. Zijn foto’s geven genadeloos 
weer hoe ontredderde reizigers zich overge-
ven aan de massale verdrukking. Op sommige 
beelden staan de passagiers met hun hoofd 
tegen de beslagen ruiten aangeperst (zie foto 
voorpagina UITdekunst). Geen smakelijk ge-
zicht, als je bedenkt dat de bewaseming op 
het glas vooral bestaat uit collectieve adem- 
en zweetdampen. Diverse reizigers lijken zich 
bewust van Wolfs camera en proberen zich 
wanhopig af te wenden. Anderen hebben zich 
vermoeid teruggetrokken in hun eigen wereld 
en staan de rit uit met gesloten ogen. 

‘Made in China’
De meest schrijnende fotoreeks is ‘The Real Toy 
Story’. Voorafgaand aan deze serie verzamelde 
Wolf talrijke plastic ‘Made in China’-speeltjes. 
Naar eigen zeggen is deze drang ontstaan om-
dat hij van zijn ouders vroeger alleen maar met 
houten speelgoed mocht spelen. De vraag ‘waar 

komt het speelgoed eigenlijk precies vandaan?’ 
motiveerde hem om enige tijd later in Chinese 
speelgoedfabrieken arbeiders te portretteren die 
zich dagelijks onderwerpen aan het uitzicht-
loze lopendebandwerk. Aan een wand op de 
expositie hangen zijn foto’s van vermoeide en 
zelfs verminkte speelgoedmakers tussen ruim 
20.000 opgeplakte speelpoppetjes. Het vrolijk 
ogende speelgoed vormt zo een wrange omlijs-
ting van de deprimerende portretten.   

Menselijkheid  
Dat Wolf geen fan is van de grootschalige 
modernisering in de Aziatische steden, is 
wel aan zijn foto’s af te lezen. Zelf ziet hij de 
uitdijende ontmenselijking in de megaste-
den als een wereldwijde tragedie. Het meest 
verontrustend is daarbij nog wel het besef dat 
mensen deze catastrofe eigenhandig creëren. 
‘Urbanisatie heeft onze levenskwaliteit niet 
verbeterd,’ aldus Wolf. ‘Steden worden druk-
ker, vuiler en luidruchtiger. [...] De disbalans 
tussen arm en rijk groeit met de dag.’ 

Toch is het te simplistisch om zijn series 
enkel op te vatten als waarschuwingen voor 
groeiende inhumaniteit in de wereld. Want 
hoewel Wolfs foto’s alarmerend kunnen uit-
werken, zoekt hij juist ook naar sporen van 
menselijkheid in anonieme miljoenensteden.  

Soms doet hij dit door letterlijk op personen 
in te zoomen, zoals in de serie ‘The Transpa-

O 
ok Den Haag doet nu mee aan het project ‘De Schoolschrijver’. De opzet daarvan is dat schrijvers op 
scholen helpen om het leesplezier en de schrijfvaardigheid van de leerlingen te vergroten. Schrijfster 
Ineke Mahieu (Den Haag, 1959), onder meer bekend van het kinderboek ‘Over water’, werd maandag 
op basisschool Erasmus aan de Ambachtsgaarde onthaald en beëdigd in het bijzijn van alle leerlingen, 

ouders en leerkrachten van de school.
Het project wordt in Den Haag begeleid door het Kinderboekenmuseum, dat deel uitmaakt van het Literatuur-

museum. Museumdirecteur Aad Meinderts is er enthousiast over. “Het Kinderboekenmuseum staat voor leesbe-
vordering en het stimuleren van de eigen talenten en creativiteit. Daar sluit De Schoolschrijver perfect bij aan,” 
zegt hij. Sinds begin 2016 maakt het Kinderboekenmuseum deel uit van de Leescoalitie, een landelijk samenwer-
kingsverband dat erop gericht is zo veel mogelijk mensen aan het lezen te krijgen.

Andere deelnemers aan De Schoolschrijver zijn de Heleen Parkhurstschool (Escamp), OBS Max Velthuijs (Zee-
heldenkwartier) en ’t Schrijverke in Zoetermeer. Hier treden Claudia Jong, Rian Visser en Marie-Louise & Mark 
Sekrève op als Schoolschrijver. De schrijvers verbinden zich voor een half schooljaar aan een school en voeren 
een programma uit dat speciaal is ontwikkeld voor scholen met een hoog percentage ‘taalzwakke’ kinderen. Dat 
programma, waaraan in totaal vijftig Nederlandse scholen deelnemen, heeft intussen internationaal de aandacht 
getrokken en is genomineerd voor de Astrid Lindgren Memorial Award. Deze ‘Nobelprijs voor de jeugdliteratuur’ 
wordt meestal toegekend aan één schrijver, maar soms wordt een organisatie bekroond. De winnaar wordt eind 
maart in Italië bekendgemaakt op de Bologna Book Fair.

Het Residentie Orkest krijgt steeds meer 
jonge musici en die moeten hun weg en 
elkaar nog vinden. Ook het publiek kan 
contact met hen maken tijdens ‘Nieuwe 
musici in de schijnwerpers’.

Door Frans van Hilten

Eens per jaar presenteren de nieuwko-
mers van het Residentie Orkest zich 
met een concert in de Nieuwe Kerk. 
Ditmaal maken drie strijkers en een 
hoboïst hun opwachting. En er staat 
iets speciaals op het programma. Alt-
violiste Hannah Strijbos speelt sinds 
augustus vorig jaar bij het Residentie 

Orkest (RO). “Mijn auditie is al heel lang geleden, in 
maart 2016. Ik werd aangenomen, maar ik heb toetre-
den toen uitgesteld. Ik woon namelijk in Londen en 
moest eerst veel in orde maken. Gelukkig was het or-
kest heel flexibel.” 

Ook violistes Wiesje Nuiver en Yeeun Ha zijn in au-
gustus gestart. Eerste hoboïst Roger Cramers is al sinds 
januari 2017 orkestlid en is inmiddels door zijn proef-
jaar heen. “Ik heb me altijd heel erg bij het orkest thuis 
gevoeld, het zijn aardige collega’s,” zegt Cramers. “Te-
gelijkertijd moet je realistisch zijn: er zijn maar zo wei-
nig banen voor orkestmusici, je hebt het niet voor het 
kiezen. Maar deze vacature kwam precies op het goede 
moment en ik ben blij dat het het Residentie Orkest is 
geworden.”

De musici hebben zelf een programma samengesteld, 
waaraan de artistieke directie vervolgens goedkeuring 
heeft gegeven. Cellist Roger Regter, die ook meespeelt, 
is geen nieuweling, maar zonder cellist was een goede 
programmering onmogelijk. De nieuwe musici mogen 
collega’s uit het orkest lenen.

Breed programma
“We hebben een bezetting voor hobo met strijkers; zo-

‘Schoolschrijvers’ geven taalles
Ineke Mahieu wordt in OBS Erasmus gekroond tot Schoolschrijver. | Foto: Eveline van Egdom  

Nieuwe musici Residentie Orkest 
brengen Willem van Otterloo terug

Michael Wolf, Architecture of Density, Hong Kong (2003-2014). | Foto: Michael Wolf 2018

Michael Wolf in Fotomuseum

De nachtmerrie van miljoenensteden

R e c e n s i e
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veel is daar niet voor geschreven,” vertelt Strijbos. “Je komt 
gauw op bepaalde standaardwerken: Mozarts Hobokwartet is 
het bekendst en heel erg mooi, maar we spelen ook het Hobo-

kwartet van Benjamin Britten. In elk kwartet doet een van de 
violistes mee.” Naast Mozart en Britten staan onder anderen 
Bach en Dvorák op het programma. “We hebben veel geluis-
terd en uitgeprobeerd en een zo breed mogelijk programma 
samengesteld: klassiek, romantisch en modern.”

Voor dat moderne hebben de musici iets bijzonders in petto. 

Het Residentie Orkest had jarenlang een grote reputatie als 
het ging om het spelen van moderne en Nederlandse muziek. 
Geheel in die traditie staat het Strijktrio van Willem van Ot-
terloo op het programma. Geen willekeurige keuze, licht Han-
nah Strijbos toe. “Van Otterloo is heel lang vaste dirigent van 
het Residentie Orkest geweest. Het Strijktrio wordt niet vaak 
uitgevoerd en er bestaat geen opname van. Dit voegt echt iets 
extra’s toe.”

Geen clubje
Hoewel deze musici allen in 2017 begonnen, zijn ze nog geen 
‘clubje-2017’. “Natuurlijk heb je in elk groter gezelschap 
groepsvorming, maar dat valt in het orkest wel mee,” meent 
Strijbos. “Zelf ben ik vooral nog bezig iedereen te leren ken-
nen.” Ook bij de instrumentsecties is geen sprake van kliek-
vorming volgens Roger Cramers: “Als hobo’s zijn we maar met 
z’n vieren en de andere eerste hoboïst en ik spelen nooit ge-

lijktijdig. Wat je wel een beetje ziet, is dat de jongere generatie 
naar elkaar trekt.”

Strijbos: “Er zitten steeds meer jonge mensen bij het orkest, 
dat is erg leuk. En de musici die al langere tijd bij het orkest 
spelen, zijn ook blij met een frisse jonge lichting.” Cramers: 
“Er is een periode geweest dat er bijna geen nieuwe musici 
toetraden tot het orkest. Ik vind het goed dat het nu een gemê-
leerder gezelschap is.”

De orkestleden kondigen zelf de stukken aan. “Ik denk dat 
ik me daar nog het meest op moet voorbereiden,” lacht Cra-
mers. Bij een voorstelrondje hoort natuurlijk ook persoonlijk 
contact;  na afloop van het concert is er dan ook gelegenheid 
de musici te ontmoeten en te spreken.

Residentie Orkest, ‘Nieuwe musici in de schijnwerpers’, woensdag 31 janu-
ari, 20.15 uur, Nieuwe Kerk. Meer informatie: www.residentieorkest.nl en 
www.zuiderstrandtheater.nl 

rent City’ waar hij op zijn eerder gemaakte foto’s 
van wolkenkrabbers een zakenman ontdekte die 
’s avonds een partijtje golf speelt. In zijn reeks 
‘100 x 100’ laat hij individualiteit op een heel an-
dere wijze zien door bewoners in identieke een-
kamerappartementen te portretteren. De hon-
derd foto’s bewijzen dat iedereen exact dezelfde 
ruimte van slechts negen vierkante meter totaal 
anders heeft kunnen inrichten. Bovendien is het 
wonderbaarlijk om te zien, hoe ieder zijn leven in 
zo’n klein hokje weet te passen.

Poëtisch
De recent afgeronde serie ‘Informal Solutions’ 
geeft de verborgen menselijkheid in de stad het 
meest poëtisch weer. Tijdens zwerftochten door 
de kleine steegjes van Hongkong bestudeerde 
Wolf in de afgelopen jaren de vindingrijkheid 
waarmee mensen uit de onderklasse dagelijkse 
problemen oplossen. Zijn foto’s van gekleurde 
schoonmaakhandschoentjes op ventilatieroos-
ters, speels uitgestalde dweilstokken en inventie-
ve houtje-touwtjestoelen geven de expositie een 
hoopvolle noot: het gebrek aan geld en ruimte 
zorgt dan wel voor benauwende taferelen in de 
megastad, maar ongemerkt blijkt het ook een gro-
te stimulans voor de onuitputtelijke creativiteit 
van haar hardwerkende bewoners.                  

Michael Wolf, ‘Life in Cities’, t/m 22 april, Fotomuseum Den 
Haag. Meer informatie: www.fotomuseumdenhaag.nl

Nieuwe musici Residentie Orkest 
brengen Willem van Otterloo terug

Hannah Strijbos met dirigent Nicholas Collon. | Foto: Julie AlgraRoger Cramers. | Foto: Maarten Fleskens

‘Ik vind het goed dat het nu een 
gemêleerder gezelschap is’

Michael Wolf, Architecture of Density, Hong Kong (2003-2014). | Foto: Michael Wolf 2018

Michael Wolf in Fotomuseum

De nachtmerrie van miljoenensteden

Gemma Jelier wordt 
per 1 april algemeen 
directeur van Korzo 
Theater in Den Haag. 
Zij volgt daarmee 

artistiek directeur Leo Spreksel 
en voormalig zakelijk directeur 
Aukje Bolle op. Spreksel wilde 
al een tijdje met pensioen, maar 
bleef vanwege de burn-out van 
Bolle langer aan dan gepland. 
Jelier zal straks worden onder-
steund door een nog aan te stel-
len artistiek leider dans en een 
zakelijk leider. 

Jelier werkt nu als hoofd van 
de Bacheloropleiding dans en als 
coördinator van de vooropleiding 
bij ArtEZ, Hogeschool voor de 
Kunsten (Arnhem). De afgelopen 
zes jaar nam ze tevens zitting in 
de Raad voor Cultuur. In het ver-
leden was zij zakelijk directeur 
bij DOX, algemeen directeur van 
Springdance, zakelijk leider van 
Huis & Festival a/d Werf, voor-
zitter van de VSCD Dansjury en 
voorzitter van de commissie Dans 
van de RRKC. 

Gemma Jelier algemeen 
directeur Korzo Theater

| Foto: Van Haaff
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vrijdag 26 januari
10:00 Binnenhof rondleidingen ProDemos 

| rondleiding |  
ProDemos - Huis voor democratie en 
rechtsstaat, www.reserveren.prode-
mos.nl, vanaf €5,00 tot €10,00

10:00 Babyconcert | jeugd |  
Theater Dakota, www.theaterdakota.nl, 
vanaf €5,00

10:00 Omniversum films | jeugd |  
Omniversum 

10:00 Bites & Stories - Food Tour The 
Hague | culinair/rondleiding/wandeling |  
Noordeinde, www.bitesandstories.com, 
vanaf €50,00

12:00 Rondleiding stadsboerderij UF002 
De Schilde | culinair/rondleiding |  
UrbanFarmers, www.excursies.den-
haag.com, vanaf €7,50 tot €18,50

12:30 Residentie Orkest - Lunchconcert | 
klassieke muziek |  
Zuiderstrandtheater 

13:00 Rondleiding toren Grote Kerk | rond-
leiding |  
Grote Kerk, www.dehaagsetoren.nl, 
vanaf €6,00, Jeugd: vanaf €4,00

13:00 Wandelen met Maup - Walking with 
Maup - Moordwandeling | rondlei-
ding/wandeling |  
Binnenstad Den Haag, Jeugd: vanaf 
€7,50, , www.excursies.denhaag.com, 
vanaf €12,50

14:00 UrbanFarmers Dak Markt | culinair/
markt |  
UrbanFarmers, gratis

16:00 Concerten Jong Talent in Gotische 
zaal | klassieke muziek | Serie concerten 
van de School voor Jong Talent in de Go-
tische Zaal. Tijdens de concerten treden 
diverse ensembles en solisten op in de 
leeftijd van twaalf tot achttien jaar. 
Gotische Zaal, gratis

19:30 Holland Dance Festival | ballet |  
Binnenstad Den Haag, www.holland-
dance.com, vanaf €10,00 tot €40,00

19:30 Paardcafé: LaBomba CD release 
+ Beyond the Moon | popmuziek | 
LaBomba is een Haags bomb shell trio 
met veel Amerikaanse invloeden. Beyond 
the Moon is een Haagse band en speelt 
moonrock. 
Paard, gratis

19:30 Holland Dance Festival - Le Patin 
Libre: Vertical Influences | ballet | 
Cutting edge ice dance performance, 
dat brengt de Canadese Le Patin Libre. 
Hun naam zegt het al: vrij schaatsen en 
dus verre van kunstschaatsschema’s en 
stereotypen. 
De Uithof, www.holland-dance.com, 
vanaf €22,50

20:00 Wat is de (on)zin van verkiezin-
gen in Congo? | lezing/film | Officieel 
eindigde het mandaat van de Congolese 
president Joseph Kabila in december 
2016. Hij trad echter niet af. Overal in het 
land gingen Congolezen de straat op 
om hiertegen te protesteren. Daarvóór 
protesteerde het volk tegen het feit dat 
Kabila aan de grondwet wilde sleutelen 
zodat hij zichzelf voor een derde, on-
grondwettelijke termijn kon kandideren. 
Bij elk protest treedt Kabila’s bewind hard 
op, met tientallen doden en honderden 
politieke gevangen als gevolg. 
Humanity House, gratis

20:00 Marcin Wasilewski trio | jazz |  

Paard, vanaf €12,59 tot €17,50
20:00 Disney's The Lion King | musical |  

AFAS Circustheater, www.stage-enter-
tainment.nl, vanaf €33,85 tot €104,85

20:00 Holland Dance Festival: Eun-Me 
Ahn Company - Dancing Grand-
mothers | ballet | Een absolute 'feel 
good'-voorstelling! De Koreaanse oma’s 
in 'Dancing Grandmothers' stelen we-
reldwijd alle harten. Na het grote succes 
in andere landen is nu dan ook eindelijk 
Nederland aan de beurt. 
Het Nationale Theater - Theater aan het 
Spui, www.hnt.nl, vanaf €24,00, Uitpas: 
vanaf €22,50

20:00 Residentie Orkest - De baanbre-
kende Tweede | klassieke muziek |  
Zuiderstrandtheater, www.zuider-
strandtheater.nl, vanaf €25,00 t

20:15 Acoustic Alley | popmuziek | Maan-
delijks organiseren Frank Bukkems en 
Marlies Willemsen een akoestisch con-
cert met een nationale of internationale 
singer-songwriter.  
Theater in de steeg, www.acousticalley.
nl, vanaf €15,00

20:15 Friday Night Live - Simone Pormes | 
jazz/popmuziek | 
Regentenkamer, www.regentenkamer.
nl vanaf €12,50

20:15 Ernst Jansz (50 jaar in het vak) - De 
Neerkant | popmuziek | Ernst Jansz, 
oprichter van Doe Maar en voormalig 
tieneridool, stond vijftig jaar geleden voor 
het eerst op het podium. In dit jubileum-
concert leest hij voor uit zijn nieuwe boek 
‘De Neerkant’, over de hippiecommune 
in een Brabants dorpje en de eerste jaren 
van Doe Maar, en speelt hij met zijn band 
liedjes van de gelijknamige cd. 
Nieuwe Kerk, www.zuiderstrandthea-
ter.nl, vanaf €2

20:15 Ntjam Rosie - Breaking Beats | jazz/
popmuziek |  

Theater Dakota, www.theaterdakota.
nl, vanaf €19,00

20:15 Theatergroep SPOT - Closer | musical 
| Een schrijver, een dermatoloog, een 
kunstfotograaf en een stripper. Op zoek 
naar liefde, geluk of misschien gewoon 
iets anders. 
Drangstudio, www.kaarten.theater-
groepspot.nl, vanaf €15,00

20:15 De Uitdaging van Thijs Borsten! 
| jazz/klassieke muziek/popmuziek | 
Komend seizoen komt dit beproefde 
concept terug in dit theater met een serie 
van drie unieke muzikale combinaties. 
De Nieuwe Regentes 

20:30 Holland Dance Festival - Samir 
Calixto en Cello Octet Amsterdam: 
Summa | ballet | De iconische muziek 
van Arvo Pärt is voor talloze mensen een 
inspiratie door zijn tijdloze en haast ethe-
rische kwaliteit. De puurheid en vrijheid 
in zijn muziek raakt aan het verlangen 
naar troost en stilte in tijden van verwar-
ring en onrust. Stilte is in Pärts werk net 
zo belangrijk als de muzikale noten. Het is 
deze ‘muziek van de stilte’ die choreo-
graaf Samir Calixto en het Amsterdamse 
Cello Octet samenbrengt om Summa te 
creëren. 
Korzo theater, www.holland-dance.
com, vanaf €19,50, Uitpas: vanaf €18,00

20:30 Peter Pannekoek - Later was alles 
beter | cabaret |  
Theater Diligentia, www.diligentia-
pepijn.nl, vanaf €17,50, Uitpas: vanaf 
€16,00

20:30 Lebbis - De Bovengrens | cabaret |  
Theater Ludens, www.theaterludens.nl, 
vanaf €18,00, Uitpas: vanaf €16,50

22:00 Champagne Party | dance |  
Millers 

22:30 DJ Friss | dance |  
Zèta, gratis

23:00 Resident Freestyle | dance |  
Magistrat, gratis

23:00 Club Godverdomme | dance | Heb jij 
nog nooit gedraaid, maar wil je dit graag 
een keer doen? Dit is je kans. 
PIP Den Haag 

23:00 Hard Techno | dance |  
Magistrat, gratis

23:00 Popcake | dance | Popcake het Straight 
Friendly feest, met het mooiste uitzicht 
van Den Haag vanaf de 42ste verdieping 
van The Penthouse.  
Haagse Toren The Penthouse vanaf 
€8,00

23:30 Feestcafe Rootz | dance/popmuziek |   
Rootz, gratis

23:30 Vunzige deuntjes | dance/popmuziek |  
Paard, www.paard.nl, vanaf €6,73 tot 
€9,32

23:30 The Phantom Four | popmuziek | ! 
De Zwarte Ruiter, gratis

23:30 Paardcafé - DJ PJ | dance |  
Paard, gratis

23:59 Dodge presents: Downtown | dance 

popmuziek | De genres die aanbod komen 
zijn House & (UK)Garage met een vleugje 
HipHop en R&B. 
Rootz, gratis

zaterdag 27 januari
10:00 Bites & Stories - Food Tour The 

Hague | culinair/rondleiding/wandeling |  
Noordeinde, www.bitesandstories.com, 
vanaf €50,00

10:00 Omniversum films | jeugd |  
Omniversum 

10:00 Binnenhof rondleidingen ProDemos 
| rondleiding |  
ProDemos - Huis voor democratie en 
rechtsstaat, www.reserveren.prode-
mos.nl, vanaf €5,00 tot €10,00

10:30 Poëzieworkshop De genomineerde 
dichter | lezing/workshop |  
Van Stockum Boekverkopers, www.
vanstockum.nl vanaf €7,00

11:00 De Nationale Voorleesdagen bij 
Van Stockum Boekverkopers in Den 

Haag | lezing/jeugd | Voorlezen maakt 
van kleintjes grote lezers. Daarom vinden 
van 24 januari tot en met 3 februari 2018 
De Nationale Voorleesdagen plaats. Van 
Stockum Boekverkopers in Den Haag 
ontvangt dat weekend speciaal bezoek 
van de Gruffalo en Sylvia Vanden Heede, 
schrijfster van Vos en Haas. 
Van Stockum Boekverkopers, gratis

11:00 UrbanFarmers Dak Markt | culinair/
markt |  
UrbanFarmers, gratis

11:15 Rondleiding stadsboerderij UF002 
De Schilde | culinair/rondleiding |  
UrbanFarmers, www.excursies.den-
haag.com, vanaf €7,50 tot €18,50

13:00 Rondleiding toren Grote Kerk | rond-
leiding |  
Grote Kerk, www.dehaagsetoren.nl, 
vanaf €6,00, Jeugd: vanaf €4,00

14:00 Alain Clark en Loes Riphagen bij 
Paagman | lezing | Zaterdag 27 januari 
om 14.00 uur zijn Alain Clark en Loes 
Riphagen te gast bij Paagman vestiging 
Fred. Zij zullen hun kinderboek Kat en 
Vis presenteren en aansluitend signeren. 
Leeftijdsindicatie: vanaf 4 jaar. 
Paagman, gratis

14:30 Max de mol | jeugd | Kooman's Pop-
pentheater, vanaf €10,00, Uitpas: vanaf 
€9,00

14:30 Das Neue Mannheimer Orchester 
olv Anders Muskens - Mozart, 
Mannheim, and the London Bach | 
klassieke muziek | Das Neue Mannheimer 
Orchester is trots een concert te kunnen 
geven met opera en orkestmuziek op de 
verjaardag van Mozart om zijn verwant-
schap met het Mannheimhof en Johann 
Christian Bach te vieren - de jongste zoon 
van Johann Sebastian Bach. 
Binnenstad Den Haag, www.dasneu-

emannheimerorchester.com, vanaf 
€10,00 tot €15,00

15:00 Disney's The Lion King | musical |  
AFAS Circustheater, www.stage-enter-
tainment.nl, vanaf €33,85 tot €104,85

15:30 Bätzorgelconcert | klassieke muziek |  
Lutherse Kerk Den Haag, gratis

15:30 Else Krijgsman - Wijnconcerten | 
klassieke muziek | De entree is 12 euro 
t.b.v. Artsen zonder Grenzen. 
Concertsalon Else Krijgsman, €12,00

16:30 Bites & Stories - Wijntour | culinair/
rondleiding/wandeling |  
Plein, www.bitesandstories.com, vanaf 
€75,00

17:00 Holland Dance Festival | ballet |  
Binnenstad Den Haag, www.holland-
dance.com, vanaf €10,00 tot €40,00

17:00 Holland Dance Festival - Le Patin 
Libre: Vertical Influences | ballet | 
Cutting edge ice dance performance, 
dat brengt de Canadese Le Patin Libre. 
Hun naam zegt het al: vrij schaatsen en 
dus verre van kunstschaatsschema’s en 

stereotypen. 
De Uithof, www.holland-dance.com, 
vanaf €22,50

19:30 Paardcafé: Club 3voor12 | popmuziek 
| Muziek uit Den Haag en omstreken: 
3voor12 Den Haag heeft de beste bands 
weer opgesnorkeld. 
Paard, gratis

19:30 New Cool Collective | jazz |  
Paard, www.paard.nl, vanaf €17,50

20:00 Tim Akkerman sings The Boss | 
popmuziek |  
Paard, www.paard.nl, vanaf €19,50

20:00 Holland Dance Festival: Eun-Me 
Ahn Company - Dancing Grand-
mothers | ballet | Een absolute 'feel 
good'-voorstelling! De Koreaanse oma’s 
in 'Dancing Grandmothers' stelen we-
reldwijd alle harten. Na het grote succes 
in andere landen is nu dan ook eindelijk 
Nederland aan de beurt. 
Het Nationale Theater - Theater aan het 
Spui, www.hnt.nl, vanaf €24,00, Uitpas: 
vanaf €22,50

20:00 Nederlands Blazers Ensemble & 
Duda Paiva Company - The Fairy 
Queen | klassieke muziek | Samen met 
de befaamde Braziliaanse theatermaker 
en poppenspeler Duda Paiva gaat het 
NBE Purcells, op Shakespeare geïnspi-
reerde, aangrijpende drama ‘Fairy Queen’ 
opnieuw vertellen. 
Zuiderstrandtheater, www.zuider-
strandtheater.nl

20:15 Stef Bos & Band - Kern | popmuziek |  
Het Nationale Theater - Koninklijke 
Schouwburg, www.hnt.nl, vanaf €16,75 
tot €27,50, Uitpas: vanaf €15,25 tot 
€26,00, Jeugd: vanaf €13,25

20:15 Stefano Keizers - Erg heel | cabaret |  
Theater Diligentia, www.diligentia-
pepijn.nl

Theater, Muziek
& Evenementen

Gegevens voor de UITagenda
De brongegevens voor deze weekagenda zijn afkomstig van Den Haag 
Marketing. Vanwege de beperkte ruimte bevat de agenda een selectie van het 
totale culturele aanbod in de regio. Kijk voor het volledige programma en de 
omschrijvingen op www.denhaag.com Tips kunt u (uiterlijk een week van 
tevoren) uitsluitend mailen naar info@denhaag.com ter attentie van Arja 
Kalhorn en Rob Hogeslag.

advertentie

Peter Verhelst (poëziegeschenk 2018), Marieke Lucas Rijneveld 
en Abdelkader Benali in Centrale Bibliotheek
 Zondag 28 januari, 20.30 uur, Centrale Bibliotheek Den Haag
 
Het is Poëzieweek in Nederland en Vlaanderen! De Vlaamse dichter, romancier 
en regisseur Peter Verhelst schreef speciaal hiervoor het poëziegeschenk Wat ons 
had kunnen zijn. Ook de Centrale Bibliotheek Den Haag doet mee aan de Poëzie-
week. In een speciale editie van Literatuur Late Night worden de veelbekroonde 
auteur van het poëziegeschenk Peter Verhelst en het jonge literaire talent 
Marieke Lucas Rijneveld geïnterviewd door Abdelkader Benali. En er is livemuziek 
van Lindertje Mans & Joost Steltenpool.
 
Meer informatie en kaartverkoop: www.eventbrite.nl. Korting abonnees DHC.

Sven Weyens , bas-bariton, en Rixt van der Kooij, piano,  
brengen de ‘Winterreise’
Woensdag 31 januari, 20.15 uur, Koorenhuis

Met Franz Schubert’s beroemde liedcyclus ‘Winterreise’ wordt de vocale 
serie van St. Kamerbreed Klassiek geopend. Een man dwaalt, afgewezen in 
de liefde, door een winters landschap. Woensdag 14 maart klinken vrolijke 
liederen van Zelter, Beethoven en Schubert rondom het thema ‘Serenade’. 
In het slotconcert op woensdag 18 april staat de hoorn centraal. Composi-
ties van onbekende Weense componisten flankeren het grote lied ‘Auf dem 
Strom’ van Franz Schubert.

Kaartverkoop aan de zaal. Meer informatie: www.kamerbreedklassiek.nl

advertentie
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20:15 Theatergroep SPOT - Closer | musical 
| Een schrijver, een dermatoloog, een 
kunstfotograaf en een stripper. Op zoek 
naar liefde, geluk of misschien gewoon 
iets anders. Allemaal hebben ze wensen 
en dromen. 
Drangstudio, www.kaarten.theater-
groepspot.nl, vanaf €15,00

20:15 Iranian on the move - Zhouan 
Enemsble | jazz | Stichting Iranian on the 
move presenteert het Zouan Ensemble. 
Geweldige en prachtige Iraanse, Perzi-
sche en Koerdische muziek. 
Theater Dakota, www.theaterdakota.
nl, vanaf €20,00

20:30 Andersmans Veren Live - Er mag 
zoveel niet | cabaret |  
Theater Ludens, www.theaterludens.nl, 
vanaf €19,50, Uitpas: vanaf €18,50

20:30 Holland Dance Festival - Samir 
Calixto en Cello Octet Amsterdam: 
Summa | ballet | De iconische muziek 
van Arvo Pärt is voor talloze mensen een 
inspiratie door zijn tijdloze en haast ethe-
rische kwaliteit. De puurheid en vrijheid 
in zijn muziek raakt aan het verlangen 
naar troost en stilte in tijden van verwar-
ring en onrust. Stilte is in Pärts werk net 
zo belangrijk als de muzikale noten. H 
Korzo theater, www.holland-dance.
com, vanaf €19,50, Uitpas: vanaf €18,00

20:30 Cabaretpoel | cabaret |  
Theater PePijn, www.diligentia-pepijn.nl

21:00 Soul City | dance |  
Car Jeans Stadion - ADO Den Haag voet-
balstadion, www.soulcitydance.com, 
vanaf €12,50 tot €15,00

21:30 Westwood Classic x Tijdmachine 
XXL | dance |  
Club Westwood 

22:30 Banditas | dance/popmuziek |  
De Zwarte Ruiter, gratis

23:00 I Love Techno | dance |  
Magistrat, gratis

23:00 Deep Sea Discotheque | dance | Deep 
Sea Discotheque bij PIP Den Haag, je hebt 
het gevoel dat je op het Haagse strand los 
aan het gaan bent! 
PIP Den Haag 

23:00 Molotov | dance | Russian hardbass 
maakt een primeur in Nederland!  
Paard, gratis

23:00 Manjefiek | dance | Een losse editie van 
het oudste Haagse Gayfeestje in de meest 
populaire club van Den Haag "Club Rooz!" 
Rootz 

zondag 28 januari
10:00 Omniversum films | jeugd |  

Omniversum 
10:00 Bites & Stories - Food Tour The 

Hague | culinair/rondleiding/wandeling |  
Noordeinde, www.bitesandstories.com, 
vanaf €50,00

10:00 Simone de Jong - Walvisjong |  jeugd |  
Het Nationale Theater - Koninklijke 
Schouwburg, www.hnt.nl, vanaf €12,50, 
Uitpas: vanaf €11,00, Jeugd: vanaf €8,00

10:30 Bach Cantatedienst | klassieke muziek |  
Kloosterkerk, gratis

10:30 Reflectie op een begraafplaats | 
lezing | Met elkaar reflecteren over een 
concrete situatie, die je als deelnemer zelf 
inbrengt o.l.v. filosofisch practicus Ties 
Ament.  
Begraafplaats St. Petrus Banden, gratis

11:00 Residentie Orkest - De baanbre-
kende Tweede | klassieke muziek | 
In 1809 annexeerde Rusland het Finse 
grondgebied en verbood de Finse taal. Als 
stille kritiek verstopte Sibelius de klank 
van zijn moedertaal in de baanbrekende 
Tweede symfonie. Doorleefde muziek die 
hunkert, als vroege voorjaarsbloemen in 
de sneeuw. Samen met het romantische 
Vioolconcert van Bruch precies de muziek 

waar virtuoos violiste Maria Milstein haar 
bijzondere talent in kwijt kan. 
Zuiderstrandtheater, www.zuider-
strandtheater.nl, vanaf €25,00

12:00 Disney's The Lion King |  musical |  
AFAS Circustheater, www.stage-enter-
tainment.nl, vanaf €33,85 tot €104,85

12:00 Open Kinderatelier Gemeente-
museum | workshop | Elke zondag 
kunnen kinderen vanaf 5 jaar zich creatief 

vermaken in het Open Kinderatelier van 
het Gemeentemuseum Den Haag. 
Gemeentemuseum Den Haag, gratis

13:00 Rondleiding toren Grote Kerk | rond-
leiding |  
Grote Kerk, www.dehaagsetoren.nl, 
vanaf €6,00, Jeugd: vanaf €4,00

13:00 Wandelen met Maup - Walking with 
Maup - Verrassende zondagswan-
deling | rondleiding/wandeling |  
Binnenstad Den Haag, www.wande-
lenmetmaup.wordpress.com,  vanaf 
€10,00

14:00 Holland Dance Festival: Eun-Me 
Ahn Company - Dancing Grand-
mothers | ballet | Een absolute 'feel 
good'-voorstelling! De Koreaanse oma’s 
in 'Dancing Grandmothers' stelen wereld-
wijd alle harten. 
Het Nationale Theater - Theater aan het 
Spui, www.hnt.nl, vanaf €24,00, Uitpas: 
vanaf €22,50

14:00 Holland Dance Festival | ballet |  
Binnenstad Den Haag, www.holland-
dance.com, vanaf €10,00 tot €40,00

14:30 Andersmans Veren Live - Er mag 
zoveel niet | cabaret |   
Theater Dakota, www.theaterdakota.
nl, vanaf €18,00

14:30 Tim Langedijk Trio / Rein Godefroy 
Trio - dubbelconcert | jazz | Niet één 
maar twee trio’s uit de top van de Neder-
landse jazz. 
Diamant Theater, vanaf €12,00

15:00 Flamenco del Barrio - Johan 
Frauenfelder y Grupo | jazz | Theater 
De Nieuwe Regentes presenteert een 
nieuwe aflevering van Flamenco del 
Barrio. Dit keer met flamencogitarist 
Johan Frauenfelder y Grupo. Nu zonder 
de bekende Haagse ‘Flamingo’ groep de 
Règâhs, maar met een groep toparties-

ten uit de Nederlandse flamenco. 
De Nieuwe Regentes, www.denieuwe-
regentes.nl, vanaf €15,00 tot €17,00

15:00 De Nationale Voorleesdagen bij 
Van Stockum Boekverkopers in Den 
Haag | lezing/jeugd | Voorlezen maakt 
van kleintjes grote lezers. Daarom vinden 
van 24 januari tot en met 3 februari 2018 
De Nationale Voorleesdagen plaats. Van 
Stockum Boekverkopers in Den Haag 

ontvangt dat weekend speciaal bezoek 
van de Gruffalo en Sylvia Vanden Heede, 
schrijfster van Vos en Haas. 
Van Stockum Boekverkopers, gratis

15:00 Symfonie-orkest Musica - Feest in 
de Hemel | klassieke muziek |  
Zuiderstrandtheater, www.zuider-
strandtheater.nl

15:30 Lazy Sunday JazzGroove | jazz |  
Café de BieB, gratis

16:00 Het Portret Spreekt - De abso-
lute vrijheid of het gejij en gejou | 
toneelstuk | Stichting Het Portret Spreekt 
en Muzee Scheveningen presenteren in 
samenwerking met het Genootschap 
Belle van Zuylen en Première Parterre: De 
absolute vrijheid of het gejij en gejou (La 
Parfaite liberté ou les vous et les toi). 
Muzee Scheveningen, www.muzee-
scheveningen.nl, vanaf €20,00

16:00 Eric Beekes - Diva's | popmuziek | 
Deze middag een eerstr try-out van de 
voorstelling waarin Eric Beekes vertelt en 
zingt over zijn ontmoetngen met divas 
Adèle Bloemendaal, Simone Signoret, So-
nia Gaskell, Caterina Valente, Hetty Blok, 
Liesbeth List, Ramses Shaffy, Leonard 
Bernstein e.a. 
Regentenkamer, www.regentenkamer.
nl, vanaf €12,50

16:00 Radio West Concert - The authentic 
string quartet & more | klassieke 
muziek | De definitie van wat oude mu-
ziek is, is altijd in ontwikkeling en met 
dit programma gaan studenten divers 
kamermuziek- en strijkorkestrepertoire 
uit de 19e eeuw onderzoeken. Dit alles zal 
plaatsvinden onder leiding van de nieuwe 
KC docente voor authentiek strijkkwar-
tet, Rebecca Huber. 
Nieuwe Kerk, www.zuiderstrandthea-
ter.nl vanaf €6,00

16:30 Jan Rot - Sex & Drugs & Rot & Roll | 
popmuziek/cabaret |  
Theater PePijn, www.diligentia-pepijn.nl

17:00 Holland Dance Festival - PRA 
Muziektheater: Good [old] Times, 
Into my arms | workshop/ballet | Hol-
land Dance Festival besteedt door het 
jaar heen aandacht aan de combinatie 
dans en ouder worden via workshops en 
cursussen. De vorige editie van Good [old] 
Times van twee jaar terug scoorde hoge 
ogen, zo hoog dat de dansers werden 
uitgenodigd voor een optreden in het 
prestigieuze Sadler’s Wells Theatre in 
Londen. 
Het Nationale Theater - Theater aan het 
Spui, www.holland-dance.com

18:30 Instock DH Food & Jazz - Miguel 
Sucasas & Albert Casán Millá | jazz | 
Swingend eten redden? Dat kan! Er zijn 
weer Music Sessions in Den Haag en ze 
worden afgetrapt door Miguel Sucasas & 
Albert Casan. 
Instock Den Haag 

20:30 Holland Dance Festival - Samir 
Calixto en Cello Octet Amsterdam: 
Summa | ballet | De iconische muziek 
van Arvo Pärt is voor talloze mensen een 
inspiratie door zijn tijdloze en haast ethe-
rische kwaliteit. De puurheid en vrijheid 
in zijn muziek raakt aan het verlangen 
naar troost en stilte in tijden van verwar-
ring en onrust. Stilte is in Pärts werk net 
zo belangrijk als de muzikale noten. Het is 
deze ‘muziek van de stilte’ die choreo-
graaf Samir Calixto en het Amsterdamse 
Cello Octet samenbrengt om Summa te 
creëren. 
Korzo theater, www.holland-dance.
com, vanaf €19,50, Uitpas: vanaf €18,00

20:30 B-Unlimited | lezing | 
Centrale Bibliotheek, www.b-unlimited.
nl vanaf €7,00 tot €10,00

23:00 The Rootz Sunday 'Open' Jam | dance 
| Elke zondag The Rootz Sunday 'Open' 
Jam met live muziek. 
Rootz, gratis

maandag 29 januari
10:00 Binnenhof rondleidingen ProDemos 

| rondleiding |  
ProDemos - Huis voor democratie en 
rechtsstaat, www.reserveren.prode-
mos.nl, vanaf €5,00 tot €10,00

10:00 Omniversum films | jeugd |  

Omniversum 
19:00 Maartje Paumen bij Paagman | 

lezing | Maandag 29 januari is hockeyster 
Maartje Paumen om 19:00 uur te gast 
bij Paagman vestiging Fred, Frederik 
Hendriklaan 217. Zij wordt naar aanleiding 
van haar biografie Altijd tot het uiterste 
geïnterviewd door advocaat en oud-
Nederlands elftal aanvoerder Marc Delis-
sen. Aansluitend zal zij signeren. 
Paagman, gratis

dinsdag 30 januari
10:00 Binnenhof rondleidingen ProDemos 

| rondleiding |  
ProDemos - Huis voor democratie en 
rechtsstaat, www.reserveren.prode-
mos.nl, vanaf €5,00 tot €10,00

10:00 Bites & Stories - Food Tour The 
Hague | culinair/rondleiding/wandeling |  
Noordeinde, www.bitesandstories.com, 
vanaf €50,00

13:30 Audiovisuele presentatie - One Pla-
net | lezing | Dinsdagmiddag presentatie 
aansluitend bij de diverse inhoudelijke 
thema's van het Museon. Je kunt de 
presentatie bijwonen als je in het bezit 
bent van een geldig toegangsbewijs van 
het Museon van die dag. 
Museon 

19:30 OPERA2DAY & New European 
Ensemble - Hamlet | klassieke muziek 
| Deze ‘grand opéra’ van Ambroise 
Thomas (1811-1896) is een psychologische 
operathriller zonder weerga. De Franse 
componist baseerde zijn meesterwerk op 
Shakespeare’s beroemde toneelstuk en 
schreef met 'Hamlet' een van de geliefd-
ste opera’s van zijn tijd. 
Het Nationale Theater - Koninklijke 
Schouwburg, www.opera2day.nl, vanaf 
€10,00 tot €30,00, Uitpas: vanaf €17,25 
tot €28,50, Jeugd: vanaf €15,25

20:00 Disney's The Lion King | musical |  
AFAS Circustheater, www.stage-enter-
tainment.nl, vanaf €33,85 tot €104,85

20:00 Holland Dance Festival: Stopgap 
Dance Company - The Enormous 
Room | ballet | Hoe gaan wij mensen om 
met verlies? De Engelse Stopgap Dance 
Company zoekt op deze vraag antwoor-
den in hun nieuwste productie, 'The Enor-
mous Room', waarin we een vader en een 
dochter volgen die worstelen met het 
verlies van hun echtgenote en moeder. 
Het Nationale Theater - Theater aan het 
Spui, www.hnt.nl, vanaf €24,00, Uitpas: 
vanaf €22,50

20:00 Holland Dance Festival - Mourad 
Merzouki: Pixel | ballet | De bekende 
choreograaf met roots in de hiphop Mou-
rad Merzouki, presenteert met ‘Pixel’ een 
ongekende mix van dans en interactieve 
video in 3D. De dansers zijn acrobaten, 
hiphoppers en circusartiesten en laten 
een verbluffende combinatie zien van illu-
sie en digitale schoonheid in een constant 
veranderende omgeving. 
Zuiderstrandtheater, www.holland-
dance.com, vanaf €29,00 tot €45,00, 
Uitpas: vanaf €27,50 tot €43,50, Jeugd: 
vanaf €10,00

20:00 Holland Dance Festival | ballet |  
Binnenstad Den Haag, www.holland-
dance.com, vanaf €10,00 tot €40,00

20:15 DNR Filmclub,  Soviet Masterpie-
ces: Come and See | film | Veronica and 
Boris are blissfully in love, until the erup-
tion of World War II tears them apart. 
De Nieuwe Regentes, www.denieuwe-
regentes.nl, vanaf €5,00 tot €6,00

20:15 Stichting voor Kamermuziek - 
Cuarteto Casals (Spanje) | klassieke 
muziek | Een kwartet voor het nieuwe 
millennium’ schreef het gerenommeerde 
Engelse tijdschrift the Strad na het 

Optreden van het befaamde Spaanse Cuarteto Casals
Dinsdag 30 januari, 20.15 uur, Diligentia

Op 30 januari geeft het uit Catalonië afkomstige Cuarteto Casals een concert in 
de reeks concerten van de Stichting Kamermuziek Den Haag.
Het strijkkwartet trad al eerder op in Diligentia (in 2007 en 2012) en heeft zo veel 
indruk gemaakt dat het thans opnieuw te horen is in het theater aan het Lange 
Voorhout, nu met een Beethoven-programma, aangevuld met een stuk van de 
hedendaagse, Israëlische componist Matan Porat, een première voor Nederland.
Het veelzijdige ensemble is te gast op de belangrijke concertpodia in de hele 
wereld en hun optreden in Den Haag belooft dan ook een spetterend begin van 
het kamermuziekjaar 2018 te worden!

www.cuartetocasals.com en www.diligentia-pepijn.nl

advertentie

28/01

09/02

15/02

PETER VERHELST & MARIEKE LUCAS RIJNEVELD     LITERATUUR LATE NIGHT

THOMAS VERBOGT & KOEN PEETERS     LITERATUUR LATE NIGHT

KIEZEN IS GELOVEN     MET PIETER HILHORST, PAUL STAMSNIJDER & JAAP SPIJKERS

TOEGANG € 10,- / LEDEN BIBLIOTHEEK, OOIEVAARSPAS 
€ 7,- / STUDENTEN EN SCHOLIEREN GRATIS

AANVANG: 20.30 U - DEUR OPEN: 20.00 U 
CENTRALE BIBLIOTHEEK, SPUI 68 DEN HAAG

TICKETS: WWW.B-UNLIMITED.NL

B - U N L I M I T E D
LITERATUUR | SCIENCE | DEBAT

H A AG S  C E N T R U M  VO O R

ADVERTENTIE

Jan. 25 20:15 u. ELKE VIERVEIJZER 
Elke Vierveijzer zingt Maarten van 
Roozendaal | Muziek

Jan. 26 20:15 u. ISABELLE BEERNAERT  
Tabula Rasa | Dans

Jan.  27 20:15 u. SHIRMA ROUSE 
The Queen of Soul Celebration 
Tour | Muziek

Jan.  27 20:15 u. PIEPSCHUIM 
Zo doen we dat hier| Cabaret

Jan. 28 
 

14:00 u. TINA, de musical 
Voor meiden, moeders en 
oma’s | musical

Jan. 30 20:00 u. SCANDINAVIË OP ZN WILDST 
Jolanda Linschoten presenteert 

Feb. Vr. 2
Za. 3 
Zo. 4 

20:00 u. 
20:00 u. 
14:00 u.

HAIRSPRAY (5+) 
Rijswijks Jeugdtheater| NuRT 
Musical 

Feb. 8 20:15 u. 
 

THE MAGIC OF JEANS 
A brand new day 
Muziek | Show

De Rijswijkse Schouwburg brengt uit dichtbij!  
Gratis en voldoende parkeergelegenheid.  

Informatie en kaartverkoop via  
www.rijswijkseschouwburg.nl of 070- 336 0 336.

www.rijswijkmusicalstad.nl 
Rijswijkse Schouwburg | Generaal Spoorlaan 10 | Rijswijk

ADVERTENTIE
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Vervolg | Theater, Muziek & Evenementen

Atrium Den Haag
10/01/2018 tot 30/01/2018 
100x Beter | De gemeente Den Haag heeft de af-
gelopen jaren veel werk verzet om de stad veiliger 
en leefbaar te maken en te houden. Met volop 
ruimte voor bewegen, verblijven en ontmoeten. 
De tentoonstelling 100x Beter laat 100 foto’s zien 
van plekken waarin die verbeteringen duidelijk 
zichtbaar zijn. gratis

Binnenstad Den Haag
06/12/2017 tot 31/03/2018 
Untitled TZT The Hague | Bos Fine Art organi-
seert in de Vijverbergzaal aan het Korte Voorhout 
2 (naast het Mauritshuis) een expositie met werk 
van verschillende kunstenaars. (objecten, beelden, 
keramiek, reliëfs, prints, collages, concrete kunst). 
gratis
31/01/2018 tot 30/03/2018 
De Haagse dierentuin | De provincie brengt de 
dierentuin opnieuw tot leven met een kunstex-
positie van 1 februari tot en met 31 maart. Het 
adres van het provinciehuis van Zuid-Holland is 
Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag. gratis

COMM - Museum voor Communicatie
31/10/2017 tot 30/12/2024 
COMM Museum | Wat is de invloed van commu-
nicatie op jou en je omgeving? Deze vraag staat 
centraal in COMM Museum.

Corpus
31/12/2017 tot 30/12/2031 
CORPUS reis door door de mens | Ontdek hoe 
jouw ingenieuze lichaam werkt in CORPUS ‘reis 
door de mens’! Maak in het 5D-harttheater een 
duizelingwekkende ‘reis’ als rood bloedlichaampje, 
spring op de tong, loop door het oor, verwonder 
je in de hersenen en verbaas je over je eigen 
fantastische lichaam. Adviesleeftijd vanaf 8 jaar, 
minimumleeftijd 6 jaar. www.corpusexperience.
nl vanaf €17,75 tot €18,25, Jeugd: vanaf €14,25 tot 
€15,75

De Mesdag Collectie
31/12/2013 tot 30/12/2020
Bij de Mesdags' thuis: Foto's van een kunste-
naarsbestaan 
31/12/2013 tot 30/12/2020
Door de ogen van Vincent van Gogh | In deze 
kleine focuspresentatie worden schilderijen 
bijeengebracht waar Van Gogh destijds van onder 
de indruk was. Hierdoor wordt duidelijk dat 
Mesdag en Van Gogh veel gemeen hadden in hun 
waardering voor kunst.

Escher in het Paleis
14/11/2014 tot 30/12/2020
Verwondering, of hoe verveling een optische 
illusie wordt | Hoewel het werk van Maurits 
C. Escher wereldwijd bekend is, blijkt het toch 
mogelijk nieuwe feiten te ontdekken. In deze 
tentoostelling wordt een verband gelegd tussen 
het schoolgebouw en prenten die Escher dertig 
jaar later maakte.

Fotomuseum Den Haag
20/10/2017 tot 03/02/2018 
Art Deco in de fotografie 
19/01/2018 tot 21/04/2018 
Michael Wolf - Life in Cities | Het Fotomuseum 
Den Haag toont een groot overzicht van Wolfs 
werk, vanaf zijn vroegste jaren als documentai-
refotograaf tot en met zijn recentere series Archi-
tecture of Density (2003 - 2014) en Transparent 
City (2006).

GEM - Museum voor actuele kunst
26/01/2018 tot 17/03/2018 
Now or Never #4 | Om de twee jaar zet GEM, 
museum voor actuele kunst, de schijnwerpers op 
kunstenaars die net zijn afgestudeerd aan de Ko-
ninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) 
in Den Haag. De selectie van directeur Benno 
Tempel bestaat deze keer uit zeven Beeldende 
Kunst-alumni van de lichtingen van 2016 en 2017: 
Maria Bigaj, Lydia Buijs, Thijs Jaeger, Luis Maly, 
Renée van Roekel, Suzie van Staaveren en Gitte 
Svendsen. Samen presenteren zij hun uiteenlo-
pende en verrassende werk in Now or Never #4.

Exposities
beluisteren van het Cuarteto Casals kort 
na de oprichting in 1997. Die voorspelling 
is uitgekomen en dus alle reden om het 
ensemble na zijn optreden in 2007 en 
2012 terug te vragen in de kamermuziek-
serie in Diligentia. 
Theater Diligentia, www.diligentia-
pepijn.nl

20:30 Holland Dance Festival - Min Hee 
Bervoets: One Limited Space | ballet |  
Korzo theater, www.korzo.nl, vanaf 
€19,50, Uitpas: vanaf €18,00

23:00 Tequila Tuesdays | dance/popmuziek |  
Millers, vanaf €4,00, vanaf €6,00, gratis

woensdag 31 januari
09:25 Koning ontvangt geloofsbrieven 

ambassadeurs | optocht |  
Paleis Noordeinde 

10:00 Omniversum films | jeugd |  
Omniversum 

10:00 Binnenhof rondleidingen ProDemos  
| rondleiding |  
ProDemos - Huis voor democratie en 
rechtsstaat, www.reserveren.prode-
mos.nl, vanaf €5,00 tot €10,00

10:00 Bites & Stories - Food Tour The 
Hague | culinair/rondleiding/wandeling |  
Noordeinde, www.bitesandstories.com, 
vanaf €50,00

12:00 UrbanFarmers Dak Markt | culinair/
markt |  
UrbanFarmers, gratis

12:00 Rondleiding stadsboerderij UF002 
De Schilde | culinair/rondleiding |  
UrbanFarmers, www.excursies.den-
haag.com, vanaf €7,50 tot €18,50

13:00 Wandelen met Maup - Walking with 
Maup - Jugendstilwandeling | rondlei-
ding/wandeling |  
Binnenstad Den Haag, www.excursies.
denhaag.com, vanaf €12,50, Jeugd: 
vanaf €7,50

14:00 Ton Meijer - Voorleesmiddag | jeugd 
| Theaterduizendpoot Ton Meijer Ton 
Meijer (Amsterdam, 1959) is acteur en do-
cent dramatische vorming. Hij heeft alle 
hoeken en gaten van zijn vak verkend: hij 
heeft in tv series gespeeld, met theater-
gezelschappen opgetreden en geacteerd 
in het bedrijfsleven. Sinds 2010 speelt Ton 
circa 200 jeugdvoorstellingen per jaar 
in theaters, bibliotheken en scholen in 
Nederland en België. 
Het Nationale Theater - Koninklijke 
Schouwburg, www.hnt.nl, vanaf €12,50, 
Uitpas: vanaf €11,00, Jeugd: vanaf €8,00

14:30 Max de mol | jeugd | Kooman's Pop-
pentheater, vanaf €10,00, Uitpas: vanaf 
€9,00

19:00 COMM Live | lezing | COMM Live: elke 
woensdagavond in het museum. COMM 
Live is een initiatief van COMM, het ver-
nieuwde museum voor Communicatie. 
COMM - Museum voor Communicatie, 
www.comm.nl, vanaf €7,00

19:30 Is de VN-Veiligheidsraad meer dan 
politiek theater? | lezing/toneelstuk 
| Nederland heeft in 2018 een jaar lang 
een zetel in de VN-Veiligheidsraad. Op 
het allerhoogste niveau praten wij mee 
over conflict en vrede in de wereld. Critici 
stellen dat de Veiligheidsraad puur poli-

tiek theater is en zijn cynisch over haar 
functioneren. Toch is het op dit moment 
wel hét instituut waar de wereld het mee 
doet. 
Humanity House, www.humanity-
house.org

20:00 Holland Dance Festival: Stopgap 
Dance Company - The Enormous 
Room | ballet | Hoe gaan wij mensen om 
met verlies? De Engelse Stopgap Dance 
Company zoekt op deze vraag antwoor-
den in hun nieuwste productie, 'The Enor-
mous Room', waarin we een vader en een 
dochter volgen die worstelen met het 
verlies van hun echtgenote en moeder. 
Het Nationale Theater - Theater aan het 
Spui, www.hnt.nl, vanaf €24,00, Uitpas: 
vanaf €22,50

20:00 Holland Dance Festival | ballet |  
Binnenstad Den Haag, www.holland-
dance.com, vanaf €10,00 tot €40,00

20:00 Holland Dance Festival - Mourad 
Merzouki: Pixel | ballet | De bekende 
choreograaf met roots in de hiphop Mou-
rad Merzouki, presenteert met ‘Pixel’ een 
ongekende mix van dans en interactieve 
video in 3D. De dansers zijn acrobaten, 
hiphoppers en circusartiesten en laten 

een verbluffende combinatie zien van illu-
sie en digitale schoonheid in een constant 
veranderende omgeving. 
Zuiderstrandtheater, www.holland-
dance.com, vanaf €29,00 tot €45,00, 
Uitpas: vanaf €27,50 tot €43,50, Jeugd: 
vanaf €10,00

20:00 Disney's The Lion King | musical |  
AFAS Circustheater, www.stage-enter-
tainment.nl, vanaf €33,85 tot €104,85

20:00 Jamsessie Regentenkamer | jazz |  
Regentenkamer, gratis

20:15 Residentie Orkest - Nieuwe musici 
in de schijnwerpers | klassieke muziek |  
Nieuwe Kerk, www.zuiderstrandthe-
ater.nl

20:15 Kamerbreed klassiek - Winterreise | 
klassieke muziek |  
Koorenhuis 

20:30 Holland Dance Festival - Min Hee 
Bervoets: One Limited Space | ballet | 
We verwelkomen het gloednieuwe gezel-
schap HNDRD uit buurland België, opge-
richt door Min Hee Bervoets. Ze werd bij 
het grote publiek vooral bekend als jurylid 
en choreografe van 'So You Think You Can 
Dance'. Voor haar allereerste voorstelling 
'One Limited Space' heeft Bervoets een 
bonte verzameling dansers gevonden 
met uiteenlopende achtergronden. 
Korzo theater, www.korzo.nl, vanaf 
€19,50, Uitpas: vanaf €18,00

20:30 Henk Schiffmacher - Schiffmacher 
vertelt | lezing |  
Theater Ludens, www.theaterludens.nl, 
vanaf €19,50, Uitpas: vanaf €18,00

22:00 Salsa in de Boterwaag | dance |  
De Boterwaag, gratis 

donderdag 1 februari
08:00 Intershoot | sport | 

Sporthal Ockenburgh, gratis
10:00 Binnenhof rondleidingen ProDemos 

| rondleiding |  

ProDemos - Huis voor democratie en 
rechtsstaat, www.reserveren.prode-
mos.nl, vanaf €5,00 tot €10,00

10:00 Bites & Stories - Food Tour The 
Hague | culinair/rondleiding/wandeling |  
Noordeinde, www.bitesandstories.com, 
vanaf €50,00

10:00 Haagse Antiek- en Boekenmarkt | 
markt |  
Plein, gratis

13:00 Rondleiding stadsboerderij UF002 
De Schilde | culinair/rondleiding |  

UrbanFarmers, www.excursies.den-
haag.com, vanaf €7,50 tot €18,50

13:00 Rondleiding toren Grote Kerk | rond-
leiding |  
Grote Kerk, www.dehaagsetoren.nl, 
vanaf €6,00, Jeugd: vanaf €4,00

18:00 Cookin' Jazz | jazz | Live Jazz in de Foyer 
onder het genot van een Indische maal-
tijd (€5,-). Vrij entree, met optredens. 
Regentenkamer, gratis

19:00 Jhanna Houweling - interview | 
lezing | In het kader van de Maand van 
de Spiritualiteit komt theatermaak-
ster Jhanna Houweling op donderdag 1 
februari om 19.00 uur bij Van Stockum 
Boekverkopers Den Haag een lezing 
geven over haar boekje Leven! What’s 
the name of the game? Na afloop wordt 
Jhanna geïnterviewd door Alexander 
Münninghoff (auteur van De Stamhou-
der) en worden er boeken gesigneerd. 
Van Stockum Boekverkopers, gratis

19:30 MAAS theater en dans - Beauty 
en het Beest | toneelstuk | Rennend 
achter een gouden bal aan, raakt Beauty 
verdwaald in de bevroren wereld van het 
beest. Beauty moet aardbeien plukken 
in de sneeuw, slapen bij een poel, uren 
dansen op het mos. En maar blijven 
volhouden, totdat het monster een prins 
wil worden. Gelukkig wordt ze geholpen 
door een groep echte kinderen die ook 
door het sprookjesbos dwalen. 
Het Nationale Theater - Konink-
lijke Schouwburg, www.hnt.nl, vanaf 
€22,00, Jeugd: vanaf €10,00

20:15 Karin Bloemen - Volle Bloei | cabaret |  
Theater Diligentia, www.diligentia-
pepijn.nl

20:15 Discordia en 't Barre Land - Point-
less International brings Poly-
interpretability | toneelstuk | 'Poly-
interpretability' is een Engels gesproken, 
internationale clownsvoorstelling. Na 
hun succesvolle clownsvoorstelling 
'Pointless International' in 2014 gaan 
Coco, Buster, Joey en hun voorbeeldige 
toneelknecht Sugar door waar ze geble-
ven waren in 'Poly-interpretability'. 
Het Nationale Theater - Theater aan 
het Spui, www.laaktheater.nl, vanaf 
€17,50, Uitpas: vanaf €16,00, Jeugd: 
vanaf €14,00

20:15 Holland Dance Festival | ballet |  
Binnenstad Den Haag, www.holland-
dance.com, vanaf €10,00 tot €40,00

20:30 Yvonne Keuls en Max Douw - Twee 
niet-gekke | dames/musical/toneelstuk 
| In 'Twee niet-gekke dames' deelt de 
Haagse rasverteller Yvonne Keuls het 
podium met zanger, muzikant en liedjes-
schrijver Max Douw. In deze bij vlagen 
hartverscheurende en toch vrolijke 
voorstelling vertelt Yvonne u twee bizarre 
en waargebeurde verhalen. Max zorgt 
zingend en pianospelend op geheel eigen 
wijze voor muzikale hilariteit. 
Het Nationale Theater - Koninklijke 
Schouwburg, www.hnt.nl, vanaf €17,75, 
Uitpas: vanaf €16,25

20:30 PePijn Comedy Club | cabaret |  
Theater PePijn, www.diligentia-pepijn.
nl, vanaf €14,00, Uitpas: vanaf €13,00

23:30 Piñata | popmuziek |  
De Zwarte Ruiter, gratis

ADVERTENTIE

denhaag.com

De toeristische en culturele portal van Den Haag, 
Scheveningen en Kijkduin bevat actuele informatie 

over kunst en cultuur, winkelen, restaurants en 
uitgaan, festivals en evenementen en strand.
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THEATERS  
AFAS Circustheater 
Circusstraat 4
070-4167600
Branoul
Maliestraat 12
070-3657285
Diamant Theater
Diamanthorst 183
070-4066381
Diligentia
Lange Voorhout 5 
070-3610540
Het Veur Theater
Damlaan 44 
Leidschendam
070-3000013 
Koninklijke
Schouwburg
Korte Voorhout 3
0900-3456789

Kooman’s
Poppentheater
Frankenstraat 66
070-3559305
Korzo Theater
Prinsestraat 42
070-3637540
Nationale Toneel 
Gebouw
Schouwburgstraat 8
0900-3456789 
Nutshuis
Riviervismarkt 5
070-3459090
Rijswijkse
Schouwburg
Gen. Spoorln. 10
Rijswijk, 070-3360336 
Theater Dakota
Zuidlarenstraat 57
070-3265509

Theater Merlijn   
Bilderdijkstraat 33
070-3450996
Theater Pepijn
Nwe Schoolstr. 21-23
070-3610540
Laaktheater
Ferrandweg 4
070-3933348
Theater De Vaillant 
Hobbemastraat 120
070-4452808
Theater in de Steeg
Westeinde 165a
070-3648408
Theater Ludens 
burg. Feithplein 95
Voorburg 070-3871168
Theater aan het Spui
Spui 187, 070-3465272
Zaal 3

De Constant  
Rebequeplein 20a
070-3656546
Theater  
De Nieuwe  
Regentes
Weimarstraat 63
070-2119988
World Forum
Convention Center
Churchillplein 10
070-3066228
Zeeheldentheater
Trompstraat 342
070-3992222
Zuiderstrandtheater
Scheveningen Haven, 
Kranenburgweg 211, 
070 880 0333

MUZIEKCENTRA 
Haags Pop Centrum
Burg. Hovylaan 12
070-4400086
Lokaal Vredebreuk
Papestraat 38
070-3656046
Koorenhuis
Prinsegracht 27
070-3422722 
Musicon
Soestdijksekade 345
070-3686800
Muziekcafé De Paap
Papestraat 32
070-3652002
Paard van Troje
Prinsegracht 12
070-3601838
Podium Vocale
Ln v. Meerdervoort 32

070-3451423
Regentenkamer
Noordwest  
Buitensingel 20,  
070-3658612 
SuperMarkt
Grote Markt 25
070-3649549
’t Syndicaat
Nieuwe Molstraat 10
070-3600053  

INFORMATIE

Pixel voert je mee naar een wereld waarin álles mogelijk is
Dinsdag 30 januari & woensdag 31 januari, 20.00 uur, Zuiderstrandtheater 

Een virtueel podium waarop alles mogelijk is. Dat is de dansvoorstelling 
Pixel, die te zien is tijdens het Holland Dance Festival. Bij de Franse urban 
dansgroep Käfig komt de verbinding van dans, licht en interactieve video 
in 3D op spectaculaire en innovatieve wijze samen. Sneeuw die hori-
zontaal of recht omhoog dwarrelt, muren die groeien, golven die rollen, 
vloeren die openbreken. De dansers zijn acrobaten, hiphoppers en circus-
artiesten en laten een verbluffende combinatie zien van illusie en digitale 
schoonheid in een constant veranderende omgeving. Laat je meevoeren in 
de digitale wereld van Pixel! 

Tickets en info: www.holland-dance.com  

advertentie
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Atrium
Spui 70, 070-3533629
De Mesdag Collectie
Laan van 
Meerdervoort 7F
070-3621434
Escher in het Paleis
Lange Voorhout 74
070-4277730
Fotomuseum  
Den Haag
Stadhouderslaan 43
070-3381144
GEM
Stadhouderslaan 43

070-3381133
Galerij Prins Willem V
Buitenhof 33
070-3023456
Gemak
Paviljoensgracht 20
070-3638968
Gemeentemuseum 
Den Haag
Stadhouderslaan 41
070-3381111
Haags Historisch 
Museum
Korte Vijverberg 7
070-3646940

Haagse Kunstkring
Denneweg 64
070-3647585
Humanity House
Prinsegracht 8
070-3100050
Kinderboeken-
museum
Prins Willem-
Alexanderhof 5 
070-3339666
Koninklijke 
Bibliotheek
Prins Willem-
Alexanderhof 5

070-3140911
Literatuur- 
museum
Prins Willem-
Alexanderhof 5
070-3339666
Louis Couperus 
Museum
Javastraat 17
070-3640653
Louwman 
Museum
Leidsestraatweg 57
070-3047373
Mauritshuis

Buitenhof 33
070-3023456
Museon
Stadhouderslaan 37
070-3381338
Museum 
Meermanno
Prinsessegracht 30
070-3462700
Museum de 
Gevangenpoort
Buitenhof 33
070-3460861
Museum voor 
Communicatie

Zeestraat 82
070-3307500
Panorama 
Mesdag
Zeestraat 65
070-3106665
Pulchri Studio
Lange Voorhout 15
070-3461735
Stroom Den Haag
Hogewal 1
070-3658985
Vonkel
Assendelftstraat 19
070-4278084

INFORMATIE

Voorbehoud
De agenda die wij wekelijks op 
deze pagina's afdrukken is niet 
compleet. Door het grote aanbod 
zijn we genoodzaakt een selectie 
te maken. Dat geldt voor de thea-
teragenda en de expositieagenda.

De hoofdredactie

Galerie 44
11/01/2018 tot 13/02/2018 
Annemarie Spijkerman | Annemarie Spijkerman, 
aquarellen en acrylschilderijen.

Galerie De Twee Pauwen
13/01/2018 tot 17/02/2018 
Bas Meeuws, Lucas van Eeghen, Alessandro 
Papetti | Bas Meeuws, gefotografeerde bloemstil-
levens. Lucas van Eeghen, schilderijen. Alessandro 
Papett, schilderijen.

Galerie Helder
12/01/2018 tot 16/02/2018 
Coordinated Coordinates | Werk van Marcel 
Wesdorp, Anna Lange, Joris Kuipers, Sandro 
Setola.

Galerie Maurits van de Laar
06/01/2018 tot 03/02/2018 
The Wild - Anouk Griffioen, Jim Holyoak Ed 
Pien, Sebastiaan Schlicher | Tekeningen en werk 
op papier van Anouk Griffioen, Jim Holyoak, Ed 
Pien en Sebastiaan Schlicher.

Galerij Prins Willem V
31/12/2013 tot 30/12/2020
Galerij Prins Willem V, een prinselijke verza-
meling | In de Galerij hangen circa 150 schilderijen. 
Ze zijn voornamelijk van Hollandse en Vlaamse 
meesters zoals Steen, Potter, Van Mieris, Van 
Honthorst en Rubens.

Gemeentemuseum Den Haag
31/12/2013 tot 30/12/2020
Wonderkamers | Bezoekers maken hier op een 
verrassende, speelse en interactieve wijze kennis 
met beeldende kunst, kunstnijverheid, architec-
tuur en mode.
31/12/2013 tot 30/12/2020
Mondriaan & De Stijl
31/12/2013 tot 30/12/2020
Het wonder van Delfts Blauw
31/12/2013 tot 30/12/2020
Ontdek het moderne | Ervaar twijfels, worste-
ling, uitbundigheid, sensualiteit, zoeken naar 
utopie of spelen als een kind.
25/08/2017 tot 03/02/2018 
Anton Heyboer | Een unieke overzichtstentoon-
stelling over het leven en werk van Anton Heyboer 
(1924-2005).
08/09/2017 tot 24/03/2018 
The Vincent Award Room - Poëtisch zwart | In 
de tentoonstelling Poëtisch zwart in The Vincent 
Award Room komen de verschillende aspecten 
van zwart samen in schilderijen, prenten, mode 
én poëzie; voor deze verrassende samenstelling is 
geput uit de collecties van het Gemeentemuseum 
en de Monique Zajfen Collectie.
22/09/2017 tot 27/01/2018 
Uta Eisenreich - This, that and other | In de 
Projectenzaal flirt Uta Eisenreich (1971) met Dada 
en De Stijl. In haar wetenschappelijk ogende 
video’s gebruikt ze vaak alledaagse objecten die ze 
door handmatige rangschikking op een tafel een 
andere betekenis geeft.
13/10/2017 tot 03/03/2018 
Marthe Wéry - Verfijning op papier | In het 
verfijnde werk van Marthe Wéry (1930-2005), dat 
in al zijn eenvoud zo krachtig is, gaat het om de 
zeggingskracht van lijn, vlak en kleur in relatie tot 
de ruimte. 
13/10/2017 tot 03/03/2018 
Art Deco - Paris 
03/11/2017 tot 17/02/2018 
Frans Hoogendoorn. Een Haagse couturier 
| De Haagse couturier Frans Hoogendoorn is al 
meer dan 40 jaar een begrip in Nederland.
03/11/2017 tot 17/02/2018 
100 jaar Steltman juweliers
03/11/2017 tot 17/02/2018 
Hans de Jong | Keramist Hans de Jong (1932-2011) 
werd geboren in Leiden en volgde zijn opleiding in 
Amsterdam. De Jong maakte gedraaid en geboet-
seerd, vaak humoristisch, figuratief werk.
24/11/2017 tot 01/04/2018 
González, Picasso en vrienden | In deze ten-
toonstelling van Gemeentemuseum Den Haag 
staat González' ontwikkeling van ambachtsman 
naar avant-garde kunstenaar centraal. 
24/11/2017 tot 01/04/2018 
Julio González | De Spaanse kunstenaar Julio 
González (1876 - 1942) wordt samen met Con-
stantin Brancusi en Pablo Picasso als een van de 
belangrijkste beeldhouwers van de twintigste 
eeuw gezien.

Grand Hotel Amrâth Kurhaus
04/11/2017 tot 24/02/2018 
Passion at the Kurhaus in glas en brons | In 

deze expositie worden 28 bronzen beelden van 
Irénée Duriez en 50 glazen kunstwerken van 
Quirine en Sabina van Eps getoond. Ook zijn er 
diverse kunstwerken te zien van Emile Cornelis, 
Arvid, Carlos Mata en Luigi Galligani.

Haags Historisch Museum
26/11/2015 tot 30/12/2020
Den Haag Vandaag, 1945 tot nu
20/09/2017 tot 27/01/2018 
Afrikaanse bedienden aan het Haagse Hof. 
Het verhaal van Cupido en Sideron | Najaars-
tentoonstelling van het Haags Historisch Museum 
gewijd aan Afrikaanse bedienden aan het Haagse 
hof. Deze tentoonstelling gaat over het tot nog 
toe relatief onbelichte fenomeen van de ‘hofmoor’. 

Haagse Kunstkring
02/01/2018 tot 27/01/2018 
Tentoonstellingen Haagse Kunstkring | Van 3 
t/m 28 januari 2018 zijn vier verschillende tentoon-
stellingen te zien in de Haagse Kunstkring. Werk 
van Martin Sjardijn, Will van Sebille, Gerrie Brust 
Bijmolt, Husein Huseinov, Hans la Hey. gratis
30/01/2018 tot 24/02/2018 
Vers bloed 2018 | Werk van beeldend kunstenaars 
en vormgevers die in 2017 zijn geworden van de 
Haagse Kunstkring.

Heden
12/01/2018 tot 23/02/2018 
David Pedraza en Martijn Mendel | Werk van 
David Pedraza en Martijn Mendel. gratis

Hoorn & Reniers
13/01/2018 tot 02/03/2018 
Nurture | In januari en februari 2018 toont Hoorn 
& Reniers de eerste grote solo-expositie van de 
Rotterdamse kunstenaar Inge Aanstoot, getiteld 
‘Nurture’. In haar nieuwe kleurrijke en associatieve 
schilderijen belicht zij thema’s als de positie van 
de vrouw in de maatschappij en de wijze waarop 
cultuur het individu vormt. gratis

Humanity House
19/12/2017 tot 03/02/2018 
Ik zie vrede | Hoe ziet vrede eruit? Over die vraag 
bogen vier afstuderende fotografiestudenten van 
de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten 
in Den Haag zich sinds september. De studenten 
gingen dit bij zichzelf na en onderzochten wat 
voor hen vrede symboliseert. De tentoonstelling Ik 
Zie Vrede is het eindresultaat van deze zoektocht.

Huygens' Hofwijck
31/12/2013 tot 30/12/2020
Christiaan onder de sterren | Kinderen en 
volwassenen kunnen, net als Christiaan zelf ooit 
deed, gaan ontdekken en uitvinden. 
31/12/2013 tot 30/12/2020
De Gouden Eeuw van Constantijn | Er wordt 
ingezoomd op Constantijn Huygens' band met 
de Oranjes, zijn boeiende privéleven, literatuur, 
muziek, architectuur en kunst.

Kinderboekenmuseum
31/12/2013 tot 30/12/2020
Papiria | Help jij Inktvraat te verslaan? Uiteraard 
krijg je hulp van bekenden als Dolfje Weerwolfje, 
Minoes en Pippi Langkous.
03/10/2014 tot 30/12/2020
ABC met de dieren mee | Speel- en leertentoon-
stelling vol geliefde kinderboekenbeesten.
09/12/2016 tot 30/12/2020
Ik ben Kikker | De tentoonstelling "Ik ben Kikker" 
nodigt de allerkleinsten uit tot spel en prikkelt hun 
fantasie.

Koninklijke Bibliotheek
31/12/2013 tot 30/12/2020
Expositie Topstukken KB | Een nieuwe selectie 
topstukken uit de bijzondere collecties van de KB. 
Onder de stukken zijn een handschrift (ca. 1450) 
met een bijzondere miniatuur en een tekening van 
het Colosseum.

Literatuurmuseum
04/04/2010 tot 30/12/2020
Het Pantheon | Nederlandse en Vlaamse 
schrijvers vanaf de middeleeuwen tot heden. Het 
Pantheon brengt alle hoogtepunten uit de Neder-
landse literatuur in de meest brede zin bijeen.
06/04/2010 tot 03/03/2021 
Schrijversportretten door Steye Raviez | 
‘Zeergewaardeerde Kollega, Ik vind je de beste 
mensenfotograaf die ik ken, omdat je op je fotoos 
ook het innerlijk van de persoon uitbeeldt,’ schreef 
Gerard Reve in een brief aan zijn huisfotograaf 
Steye Raviez.
31/12/2013 tot 30/12/2020
Nationale Schrijversgalerij | Bejubeld, verguisd 

of vergeten. Alfabetisch op schrijversnaam zijn 
meer dan 500 portretten te zien. Brutaal, vitaal en 
onconventioneel.

Louis Couperus Museum
14/10/2017 tot 11/05/2018 
Van manuscript tot app | Couperus is springle-
vend! Het begon allemaal met fraaie Art Nouveau 
boekbanden en eindigt met een literaire wande-
lapp. De tentoonstelling geeft een beeld van alle 
mogelijke vormen van promotie van het werk van 
Couperus.

Louwman Museum
31/12/2013 tot 30/12/2020
Louwman Museum | In het Louwman Museum 
staat 's-werelds oudste privécollectie automo-
bielen. .

Museon
24/02/2012 tot 30/12/2020
Satellieten - ver weg, toch dichtbij
31/12/2013 tot 30/12/2020
Geologie & Techniek 
31/12/2013 tot 30/12/2020
Kind in oorlog 
31/12/2013 tot 30/12/2020
Nederland waterland
31/12/2013 tot 30/12/2020
Poolzaal
31/12/2013 tot 30/12/2020
Jouw Wereld, Mijn Wereld
31/12/2013 tot 30/12/2020
Hoogland/Laagland 
31/12/2013 tot 30/12/2020
Leefruimte 
31/12/2013 tot 30/12/2020
Water, bron voor iedereen 
31/12/2013 tot 30/12/2020
Vulkanen en aardbevingen 
31/12/2013 tot 30/12/2020
Eerste kustbewoners 
31/12/2013 tot 30/12/2020
Geluid, er is meer dan je hoort 
28/10/2016 tot 30/12/2019 
One Planet 
30/06/2017 tot 30/12/2022 
Mens & Evolutie 
28/09/2017 tot 01/09/2018 
Ridders en kastelen, een nieuwe kijk op de 
Middeleeuwen
11/10/2017 tot 09/06/2018 
National Geographic Photo Ark 

Museum Beelden aan Zee
16/02/2017 tot 29/11/2018 
VoorBeelden | De collectie van museum Beelden 
aan Zee.
02/11/2017 tot 03/02/2018 
Tirzo Martha - No Excuses! | Dit najaar strijkt 
Tirzo Martha (Willemstad, Curaçao, 1965) neer 
in Scheveningen. Museum Beelden aan Zee 
presenteert de eerste solotentoonstelling van de 
vermaarde Curaçaose beeldhouwer en perfor-
mancekunstenaar in Nederland.
30/11/2017 tot 27/02/2018 
Les Deux Garçons - Parcours | Met deze ten-
toonstelling willen Les Deux Garçons de aandacht 
vestigen op de problemen omtrent de klimaatver-
andering en het publiek aansporen tot een groter 
respect voor de aarde.

Museum Bredius
30/11/2017 tot 31/03/2018 
Schoonheid misleidt | De tentoonstelling zal aan 
de hand van een aantal heldere voorbeelden een 
beeld geven van de diverse aspecten en afwegin-
gen van het weer samenbrengen van stukken die 
fysiek gescheiden zijn geweest.

Museum Meermanno 
Huis van het boek
17/11/2017 tot 03/03/2018 
De kunst van lezen. Van William Kentridge tot 

Wikipedia | In Meermanno staan ruim twintig 
installaties opgesteld, die als in een proeflokaal de 
bezoeker kennis laten maken met allerlei aspecten 
van het lezen. Zo is er de gedrukte versie van de 
Nederlandse Wikipedia, door de Amerikaanse kun-
stenaar Michael Mandiberg en het intrigerende 
2nd hand reading van de beroemde Zuid-Afrikaan-
se kunstenaar William Kentridge.

Museum Voorlinden
08/12/2017 tot 29/06/2018 
Stage of Being | Stage of Being - vernoemd naar 
het gelijknamige schilderij van Robert Zandvliet 
- laat zien hoe kunstenaars door de tijd heen de 
mens met al zijn emoties en driften verbeelden. 45 
werken in uiteenlopende disciplines zetten aan tot 
nadenken over wie we zijn, over onze relatie tot 
anderen en hoe wij worden herinnerd wanneer we 
er niet meer zijn.
19/01/2018 tot 26/05/2018 
Martin Puryear | Solotentoonstelling van de 
Amerikaanse kunstenaar Martin Puryear (1941). Al 
50 jaar werkt Puryear aan een consistent oeuvre 
dat niet in een stroming te vangen is. Met zijn 
sculpturen onderzoekt hij identiteit, cultuur en 
geschiedenis.

Museum de Gevangenpoort
31/12/2013 tot 30/12/2020
Museum de Gevangenpoort | De Gevangen-
poort geeft een spectaculair beeld van de wijze 
waarop gevangenen vanaf de 15de tot het begin 
van de 19de eeuw in ons land werden opgesloten, 
berecht en gestraft.

Muzee Scheveningen
09/12/2017 tot 14/04/2018 
Haring en Scheveningen: de beste maatjes | 
Deze tentoonstelling beschrijft de geschiedenis 
van de (Scheveningse) haring door de eeuwen 
heen en waar kan dat beter worden gedaan dan 
in Muzee Scheveningen, het museum waar de 
visserij altijd een onderdeel is geweest van de vaste 
presentatie.
13/01/2018 tot 13/03/2018 
Mia Westerhof - Schevenings werk | Schilde-
rijen van Mia Westerhof.

Nationaal Archief
23/02/2017 tot 25/06/2018 
De wereld van de VOC | De bezoeker wordt in 
deze tentoonstelling van het Nationaal Archief 
op ontdekkingsreis meegenomen langs unieke 
kaarten, scheepsjournalen, brieven en tekeningen 
uit 200 jaar geschiedenis. vanaf €5,00, Jeugd: 
vanaf €3,00

Nest
12/01/2018 tot 10/03/2018 
Infinity & Another Dimension | Kunstwer-
ken van Zoro Feigl De gedurende de tentoon-
stelling nieuwe kunstwerken zal maken in 
een tijdelijke werkplaats in de fabriekshal. 
Gelijktijdig zal in Nest de groepstentoonstel-
ling Another Dimension openen. Twaalf 
kunstenaars, door Zoro Feigl bijeengebracht, 
putten uit de verste hoeken van de kosmos 
en koesteren liefde voor het onzichtbare, 
ambacht en wetenschap. Gefascineerd door 
elementaire vragen zetten zij het experiment 
in, vastberaden te achterhalen hoe de wereld 
van de materie functioneert. Met: Frank 
Ammerlaan, Nicky Assmann en Joris Strijbos, 
Boris de Beijer, Semâ Bekirovic,

Panorama Mesdag
11/11/2017 tot 10/02/2018 
Pieter de Josselin de Jong - Een vergeten mees-
ter uit de 19e eeuw | Pieter de Josselin de Jong 
(1861-1906) was in Mesdags tijd een internationaal 
gelauwerde kunstenaar en een geliefde collega 
met een vooraanstaande positie in de Haagse 
kunstwereld. Door zijn vroegtijdige dood raakte 
zijn naam al snel op de achtergrond. 

Project 2.0 / Gallery
06/01/2018 tot 10/02/2018 
Jacqueline Bozon - Secret Stories | Schilderijen 
van Jacqueline Bozon. gratis

Pulchri Studio
12/01/2018 tot 03/02/2018 
Verhalen van stof | In de tentoonstelling ‘Ver-
halen van stof ’ vertellen zo’n twaalf bekende en 
minder bekende Hagenaars en Hagenezen over 
een favoriet kledingstuk waar een verhaal aan 
vastzit. Vijf kunstenaars vertaalden deze verhalen 
naar schilderijen, foto’s, houtcollages en een 
installatie. gratis
12/01/2018 tot 03/02/2018 
Tentoonstelling van Bulgaarse kunstenaars, 
leden en niet leden | Werk van Tchavdar Liev, 
Kancho Kanev, Eadina Dankova, Rada Yakova, 
Rositza Stanisjewa. gratis
12/01/2018 tot 03/02/2018 
Simone van den Heuvel, Ingrid Greijn en Wil-
lem Veerman 
26/01/2018 tot 17/02/2018 
Walter Rast | Walter Ras, schilderijen.
26/01/2018 tot 17/02/2018 
Voorbeelden VI | De NKvB is een landelijke 
kunstenaarsvereniging voor ruimtelijk werkende 
kunstenaars met 160 leden. Ze bestaat bijna 100 
jaar en viert in 2018 haar jubileum ook in Pulchri 
met een expositie die reflecteert op 100 jaar 
beeldhouwkunst.
26/01/2018 tot 17/02/2018 
Joep Struyk en Dominique Ampe - Weerspie-
gelingen | In deze ontmoeting tussen schilder en 
beeldhouwer zie je een hommage aan kunst en 
vakmanschap in relatie tot het thema natuur.

Stroom Den Haag
01/12/2017 tot 17/02/2018 
Jan Rosseel - Back-up | De tentoonstelling 'Back-
up' van Jan Rosseel is het slot van een drieluik 
waarvan het eerste deel plaatsvond bij Vlaams 
Cultuurhuis De Brakke Grond (Amsterdam) en 
het tweede deel bij Museum Dr. Guislain (Gent, 
België). Gerijpt, doorontwikkeld en vol met nieuw 
werk richt de tentoonstelling bij Stroom Den Haag 
zich op de complexe relatie tussen geheugen, 
beeld en verbeelding. gratis

Uniper Electriciteitsfabriek
12/01/2018 tot 10/03/2018 
Zoro Feigl - Infinity | In de industriële omgeving 
de Electriciteitsfabriek zijn een groot aantal kunst-
werken van Zoro Feigl bijeengebracht. Te midden 
van dit bewegend decor werkt de kunstenaar da-
gelijks met zijn team in een tijdelijke werkplaats. 
Op uitnodiging van Nest en EF maakt Feigl deze 
winter er een nieuwe installatie. vanaf €8,00

Vrijmetselarij Museum
31/10/2017 tot 31/12/2019 
Rondleiding Vrijmetselarij Museum | Tijdens de 
rondleidingen wordt door een team van deskun-
dige vrijwilligers stap voor stap uitleg gegeven. 
vanaf €7,50, Jeugd: vanaf €5,00
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sudoku oplossingen van vorige week

K I P P I G S C H E M A

H L R A C E W A G E N R C

O E R O S W A L T I B E R

R U I F K E N A U G E N E

D R S B I S M U S D A M

E K R A N T I R E N E E

IJ S D IJ

E S P I T S S P A L K O

N U L S A P M A N N U F

T R O G B E K A F F U I F

E I K E L L O L G E S T E

N N M A J E S T E I T J R

E L S T A R E X T A S E

kruiswoordpuzzel

Horizontaal: 1 rode vrucht  
6 deel van Nederland  
12 apenbroodboom  
13 verschillend 15 effen  
16 boomloze zone 18 Kamer 
van Koophandel 19 gestold 
vleesnat 20 gouden tientje 
22 godin v.d. vrede 25 circa 
26 tuchtzweep 29 Chinees 
gerecht 30 duivel 32 vetplant 
34 gokspel 36 huidblaasje  
37 papegaai 39 onvolwassen 
41 wild rund 43 sedert  
45 soort beeldscherm (afk.) 
47 halsmisdrijf 49 Frans 
lidwoord 50 babydoek  

52 ondernemingsraad  
53 gravin van Holland  
55 varkentje 56 gard  
58 honingdrank 59 grond-
soort 61 spanning 63 huisdier 
met een stamboom  
64 doktersvoorschrift.

Verticaal: 1 bloedverwant  
2 vrouwtjesschaap  
3 megabyte 4 wilde haver  
5 schuilhokje 7 golfbeweging 
op een tribune 8 akker  
9 Nederduits 10 seconde  
11 dopheide 12 kinderwagentje
14 reptiel 17 behoeftig mens 

18 benarde situatie 21 land in 
Afrika 23 legsel v.e. vogel  
24 zeeman 27 deftige kamer  
28 schoeisel 30 hevige wind 
31 romp 33 ongebonden  
35 Spaanse uitroep  
38 godsdienst v.d. moslims 
40 houten pennetje 41 riv. 
in Polen 42 woonplaats 
44 elk 46 civiel ingenieur 
48 oxidatie 50 lichtpaars 
51 lichtrode wijn 54 grote 
papegaai 55 dierenmond  
57 etcetera 58 oplawaai  
60 Gedeputeerde Staten  
62 muzieknoot. 
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abonnement

Word abonnee, 
lees DHC!

Een abonnement kost € 105,- per jaar,  
daarvoor krijgt u de krant op papier en digitaal voor smartphone, tablet of pc.

Een nieuwe jaarabonnee krijgt de krant 8 weken gratis en ontvangt een 
restaurantcheque van € 35,- of een waardebon van € 100,- te besteden bij kunstuitleen 

Heden. Wilt u eerst nader kennismaken, neem dan een proefabonnement  
van € 10,- voor 10 weken. Vul onderstaande antwoordstrook in en stuur deze naar:  

Den Haag Centraal, Antwoordnummer 24665, 2490 WB Den Haag. Postzegel niet nodig.

Of ga naar www.denhaagcentraal.net/abonnementen

□  Ja, ik neem een jaarabonnement op Den Haag Centraal en betaal slechts € 105,- voor 14 maanden en
    ontvang tevens de cadeaucheque.  * □ Kunst □ Diner
□ Ja, ik neem een proefabonnement van € 10 voor 10 nummers.*

□ Dhr □ Mevr
Voorletter(s) en achternaam:         

Telefoon:      E-mailadres:      

Adres:           Huisnummer: 

Postcode:      Plaats:       

IBAN/Bankrekeningnr:          

 

Handtekening:     

          
 *Aanbod is uitsluitend geldig bij automatische incasso. 

Heeft u alles goed ingevuld? Alleen dan kunnen wij uw aanvraag verwerken. 

ABONNEMENTENSERVICE 
Voor opgave abonnementen, verhuizingen, bezorging en wijzigingen: 

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

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

uiterlijk 4 weken voor einde abonnementsperiode).
@DENHAAGCENTRAAL

WWW.FACEBOOK.COM/DENHAAGCENTRAAL

Den Haag Centraal B.V.
Juffrouw Idastraat 11 | 2513 BE  Den Haag | 070-3644040 | www.denhaagcentraal.net

colofon

Hoofdredacteur 
Herman Rosenberg

Chef redactie 
Annerieke Simeone
 
Eindredactie 
Herman Jansen
Jasper Gramsma

Stadsredactie 
Kim Andriessen (coördinator)
Mieke van Dixhoorn (politiek)
P. van der Eijk
Saskia Herberghs
Vera de Jonckheere
Marc Konijn
Loek Moor
Alexander Münninghoff
Casper Postmaa
Jeroen van Raalte
Dick van Rietschoten
Marloe van der Schrier
Jan van der Ven
Danny Verbaan
Paul Waayers
Adrie van der Wel

Cultuurredactie 
Jan-Hendrik Bakker
Frans van Hilten
Margreet Hofland
Lisanne Hoogerwerf
Bert Jansma
Eric Korsten
Hendrik van Leeuwen
Olivier van Nooten
Anneke Ruys 

Illustraties
Eveline van Egdom
Diederik Gerlach
Claudia Tuhehay

Sportredactie 
Klaas-Jan Droppert (coördinator)
Theo Bollerman (historie)
Karl Flieger
Bert Tielemans
Hans Willink

Rubrieken 
Emilie Bolsius (medisch) 
Daphne Browne (culinair)
Wendy Hendriksen (tuin) 
Joke Korving
Caroline Ludwig
Raymond de Mooij (juridisch)
Willem Post (internationaal)
Ingrid Tieken (taal)
Jimmy Tigges 
Christl Visser (culinair)
Michiel de Vlieger (culinair)
Emmy van der Woude (onderwijs)
Terugblik: redactie Haags 
Gemeentearchief

Vormgeving 
Anneke de Zwaan
Hans Fresen

Fotografie 
Sebastiaan Boot
Jurriaan Brobbel
Eveline van Egdom
Piet Gispen
Robert van Stuijvenberg
en fotopersbureaus  WFA  
en Hollandse Hoogte

Columnisten 
Mira Feticu
Jan D. Swart
Marcel Verreck

Uitgever  
René Wagemaker

Advertentieverkoop
Rogier Panis
panis@denhaagcentraal.net
mobiel: 06 24 62 65 01
Rob Jurriaans
jurriaans@denhaagcentraal.net
mobiel: 06 10 82 76 38

Familieberichten
Geboorte-, huwelijks-, 
overlijdensberichten,  
in memoriams of dankbetuigingen. 
Informeer naar onze tarieven bij 
de advertentieafdeling.
Correspondentie
• Advertentie  
advertentie@denhaagcentraal.net
• Redactie  
redactie@denhaagcentraal.net
• Algemeen  
info@denhaagcentraal.net

Druk
Rodi Rotatiedruk, Diemen

Abonnementsprijzen 
Jaar € 105,-  
Halfjaar € 58,- 
Kwartaal € 32,50
Digitaal abonnement  
per jaar € 84,-

* Bij betaling met acceptgiro  
worden € 2,50 administratie-

  kosten in rekening gebracht.
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