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Goed met naaimachine 
en met mensen?  
We zoeken vrijwilligers voor het naaiatelier van de nieuwe ReShare Store in 

Den Haag. In het atelier worden er onder jouw toezicht met cliënten producten 

gemaakt die direct in de winkel worden verkocht. De winkel opent in voorjaar 

2015. Kijk voor meer informatie op onderstaande website.  

www.legerdesheilsdenhaag.nl 

04   INTERVIEW ANS MARKUS 
  Selfmade woman Ans Markus schildert met thuislozen in 

Amsterdam en wist heftige emoties in mannen vast te leg-
gen in haar serie Verborgen Verdriet. Ze vindt dat er best 
eens stil gestaan mag worden bij medemenselijkheid.
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  In Rotterdam-Zuid wonen alleen homoseksuele vluchtelingen, 

nadat ze eerder in de opvang in Ter Apel werden geadviseerd 
van het hoogste gebouw te springen.

08 REPORTAGE VROUWENVERWENDAG
  Dak- en thuislozen laten zich op de jaarlijkse verwendag 
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nagelstylisten. 
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  De kubuswoningen maken ruim dertig jaar na de bouw  

nog steeds indruk.
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  ‘De zus van’ de beroemde scheidsrechter vertelt hoe zijn 

geaardheid thuis direct werd geaccepteerd, maar dat 
dat op zijn werk moeilijker lag. Met de John Blankenstein 
Foundation zet Karin zich in voor homo-emancipatie bij 
voetbalclubs.
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  Bestuurders en inwoners van Delft gaan in gesprek over  
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Wonen

Duizenden rijen huizen schieten voorbij van 

achter het treinraam. Sommigen zien er precies 

hetzelfde uit, anderen hebben elk hun eigen 

karakter. Achter elke voordeur schuilt een ander 

verhaal. Die zal ik, en alle andere passagiers die 

uit het raam staren, nooit horen. Om u toch een 

kijkje achter iemands voordeur te geven, is het 

thema van deze Straatnieuws wonen. Wat nu 

als je huis bijvoorbeeld in de Delftse spoorzone 

staat. Waar vorig jaar de trein nog over een 

viaduct zoefde, maar nu ongevraagd door een 

tunnel onder je straat? Of erger, als je helemaal 

geen huis hebt. Kunstenares Ans Markus was 

razend benieuwd naar de verhalen van deze 

mensen. Ze luisterde, gaf hen schilderles en 

maakte portretten van ze voor haar eigen 

tentoonstelling. Veel leesplezier!

> Van de redactie

Djenna Perreijn



Markus zich nog heel goed herinneren. 
“Ze had gestudeerd en werkte als tro-
penarts. Toen verloor ze haar dochtertje 
en is twaalf jaar dakloos geweest. En 
dan schildert ze een tuintje met daarin 
een klein meisje…Dan breekt je hart.”

Helpende hand
De vrouw met het tuintje heeft ze nooit 
meer gezien, maar met de man met 
het Vivienne Westwood-hoedje heeft 
Markus nog wel contact. “Hij is weg bij 
het Leger, heeft een eigen plek, heeft 
weer een prachtig gebit, hij is weer aan 
het schilderen. Er wordt volgens mij 
zelfs een boek over zijn leven geschre-
ven. Zo fijn om te zien dat er uit zoveel 
negatiefs toch weer iets positiefs komt.” 
Een helpende hand is daarbij wel heel 
belangrijk, weet Markus. “Ik weet nog 
dat ik net gescheiden was en dat er 
een man naar me toekwam en zei: wil 
jij voor vijfentwintig gulden portretjes 
schilderen op onze braderie? Ik was 
dolblij: Ik kon geld verdienen met wat 
ik het allerliefste deed!” Weer iemand 
anders hielp haar met de hypotheek 
zodat zij en haar dochter in hun eigen 
huis konden blijven wonen. “Hoe anders 
was ons leven geweest als we daar niet 
hadden kunnen blijven? Als je diep in 
de put zit heb je iemand nodig die een 
hand toesteekt. Dat geldt voor iedereen.”

Ans Markus. Als ik jou was… 
museum de Fundatie in Zwolle en  
kasteel nijenhuis in Heino t/m 17 april.

> Als er iemand heeft geleerd om als 
vrouw op eigen benen te staan dan is 
het kunstschilder Ans Markus (69). Ze 
moest wel. Ze was dertig, alleenstaand 
moeder én blut. Het tekenen had ze 
zichzelf aangeleerd. Gewoon, door het 
veel te doen, met veel vallen en met 
evenveel opstaan. “Ik zou mezelf niet 
direct een feministe noemen”, over-
peinst ze, wanneer ik haar vraag naar 
haar rol als selfmade woman. “Maar ik 
heb wel schilderijen gemaakt die laten 
zien dat je als vrouw in een relatie ook 
vrij kunt zijn. Dat je mag zijn wie je 
bent.”

Heldere ogen
Haar eerste schilderijen waren vrouwen 
(vaak stond dochter Sigrid model) met 
windels, zowel geborgen als verborgen 
voor de buitenwereld. Beetje bij beetje 
werden de windsels afgewikkeld. Nu 
kijken heldere ogen de ruimte in. Naar 
buiten, naar de ander. Niet voor niets 
heet haar imposante overzichtsten-
toonstelling bij de Fundatie in Zwolle 
Als ik jou was… “Zo’n titel had ik toen 
ik jonger was, denk ik, nooit gekozen”, 
vertelt ze, al nippend aan haar thee in 
de woonkeuken van haar huis/atelier 
in Amsterdam. “Ik was toen nog teveel 
bezig met mijn eigen perikelen, met 
mijn eigen bezigheden. Nu kijk ik meer 
om me heen, kan ik me beter verplaat-
sen in de ander.”

Huilen
Zo maakte ze eind jaren ’90 een serie 
over Medea, de vrouw die uit wraak 
op haar overspelige man hun twee 
zoontjes vermoordde, en wijdde ze twee 
series aan haar moeder, die in 2013 
op 101-jarige leeftijd overleed. Maar 
de duidelijkste medemenselijkheid 
zit verscholen in haar portrettenserie 
Verborgen Verdriet, die ze tussen 2014 

en 2015 maakte. Het idee van de cyclus 
ontstond toen ze door een man werd 
gevraagd om een portret te maken van 
zijn broer, die op 30-jarige leeftijd aan 
een hartaanval was overleden. “Dat 
verdriet van moeder en zoon kwam zo 
hard bij me binnen.” De serie bestaat 
uit enkel mannen, allen met de han-
den voor het gezicht. Onbenaderbaar, 
ontroostbaar. “Ik denk dat ik hiervoor 
meer naar de mannen trok, omdat die 
niet mogen huilen. Dat is niet stoer. 
Vrouwen zijn daar wat gevoeliger in.” 
De jongeman met de overleden broer 
werd haar eerste portret. Andere ge-
schikte kandidaten sprak ze zelf aan. “Ik 
weet eigenlijk al bij de eerste oogopslag 
of dit het gezicht is dat ik zoek. Mijn 
man Wybe wilde ook graag meedoen, 
maar die man is altijd gelukkig. Dat 
past niet bij het verborgen verdriet. Of 
hij moet zijn verdriet wel heel erg goed 
verborgen houden!” 

Schilderlessen
Ze benaderde een jongen die straat-
kranten verkocht bij de reformwinkel 
om de hoek, en kruiste toevallig het pad 
met dat van de zoon van een politiek 
vluchteling. “Ik zat koffie te drinken op 
de Haarlemmerdijk en hij kwam voor-
bij.  Ik zag die prachtige kop met die 
paardenstaart, en ik wist: daar zit een 
verhaal achter! Hij woont zijn hele leven 
al hier, heeft twee masters afgerond, 
is een ontzettend slimme jongeman. 
Dan gaat hij op strandvakantie met zijn 
vrienden, wordt gepakt door een golf 
en raakt verlamd.” Verborgen verdriet, 
weet Markus, zit zo om de hoek. “We 
lopen er allemaal maar snel, te snel aan 
voorbij.” Iets wat Markus ook ondervond 
in de jaren dat ze workshops gaf bij het 
Leger des Heils in Amsterdam. “Een 
jongeman bij het Leger vroeg me of ik 
schilderlessen aan thuislozen wilde ge-

ven. Ik heb direct ‘ja’ gezegd.” Eén avond 
per maand konden ze komen schilderen, 
de inloop was vrij. “Elke avond was 
anders, al was er ook een vaste kern die 
vaker kwam. Dat waren zulke bijzon-
dere, waardevolle ontmoetingen.”

Draadje
Eén van de vaste bezoekers belandde 
ook in de serie. “Hij had geen tanden 
in z’n mond, was vrij mager, maar had 
wel een heel mooi hoedje van Vivian 
Westwood op. Dat vond ik zo bijzonder! 

Al snel raakten we aan de praat. Hij 
was vroeger een succesvol schilder 
geweest, had zelfs een appartement op 
Fifth Avenue. Maar door drank en drugs 
en heel veel verdriet was hij uiteindelijk 
hier terecht gekomen. Dan realiseer je je 
hoe scheef het soms kan gaan. Er hoeft 
maar een draadje te knappen. Je verliest 
je baan, je huis, je gezin.” Eén dame kan 
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#052016interview ans markus

Jarenlang werkte kunstenares Ans Markus met thuislozen in Amsterdam. 
Enkele van hen maken hun opwachting in de serie Verborgen Verdriet, nu te 
zien in Museum de Fundatie in Zwolle. ‘We lopen er allemaal maar snel, te snel 
aan voorbij.’ tekst Bregtje Schudel  portret linkerpagina Mark Kohn  illustratie Ans Markus  foto Sigrid Markus

ans Markus schildert 
Verborgen Verdriet

‘Er hoeft maar één 
draadje te knappen. 
Je verliest je  baan, 
je huis, je gezin’



Het komt uit onverdachte hoek: ik ben over-
tuigd republikein. al was het maar om de 
onvrijheid van in ieder geval één persoon in 
een monarchie, namelijk die van de koning. 
die heeft niks te kiezen in het leven; hij 
moet koning worden. daar wordt hij vorste-
lijk voor beloond. dat dan weer wel. maar 
toch. tot nu toe hoorde ik van deze koning 
weinig anders dan als koning-koopman. 
Handelsmissie hier, sportfestijntje daar. 
tot hij, laatst op staatsbezoek in Frankrijk, 
ineens een Boodschap had voor het volk: 
vluchtelingen een veilig dak bieden hoort 
tot wat fatsoenlijke mensen doen in tijden 
van oorlog. met andere woorden: mensen uit 
syrië vangen we hier gewoon op. daar bood 
de koning zo maar ineens het morele kompas 
dat we, lijkt het, als maatschappij steeds 
ernstiger missen. maar het werd nog gekker: 
een dikke week later stond hij, willem-
alexander, vlak na de aanslagen in Brussel, 
in de Haagse schilderswijk op de markt. 
geïmproviseerd werkbezoekje. Hij greep de 
microfoon van een journalist, en zei, op zijn 
kenmerkende onbeholpen manier, dat we ons 
niet laten kisten en gewoon al die dingen 
doen die we altijd doen: de drukke Haagse 
markt opgaan in de schilderwijk bijvoor-
beeld. we zullen die aanslagplegers niet hun 
zin geven.

een koning die doet wat hij moet doen, 
zult u zeggen. maar hij had het ook kunnen 
laten. dus ben ik deze week vóór de koning. 
ik wacht nog op zijn positieve stemadvies 
voor het referendum over het handelsverdrag 
met oekraïne. of vraag ik nu te veel? Zo ben 
ik inmiddels ook fan van angela merkel. wir 
schaffen das. en dat volhouden. karakter! te 
veel leidende politici in europese welvarende 
landen buigen mee met de gemakkelijke 
schreeuwers tegen. dit is het moment om 
leiderschap te tonen.

Column door

Willy

Marieke Bolle

> Toen Sandro Kortekaas hoorde hoe 
de lhtb-ers werden behandeld in het 
asielzoekerscentrum Ter Apel, nam hij 
contact op met de politiek. “Ik vond 
hun situatie in Ter Apel onacceptabel. 
De mensen werden bespuugd, geduwd 
en structureel getreiterd. Ze kregen het 
advies om geen aangifte te doen. En dat 
zit me dwars. De situatie was ernstig, 
maar leek door niemand serieus geno-
men te worden.”
Kortekaas zag hoe angstig en wanhopig 
de mensen waren en vond dat er wat 
moest veranderen. Hij nam het initiatief 
om de opvang van de lhtb-asielzoekers 
in betere banen te leiden. Maar pas toen 
de vluchtelingen zelf in hongerstaking 
waren gegaan kwam met behulp van 
de Partij van de Arbeid Rotterdam, de 
opvang bij Humanitas van de grond.
“De overheid betaalt niet voor dit soort 
speciale opvang”, zegt Kortekaas, “dus 
moest ik op zoek naar donateurs. Mijn 
man en ik hebben een galerie en geluk-
kig boden twee van onze klanten aan 

om de opvang tot en met april te beta-
len.” Eindelijk konden de asielzoekers 
weg van de pesterijen en bedreigingen.

Geen namen
We zitten in een van de gehuurde 
kamers en de lhtb-ers druppelen bin-
nen. Het verzoek is om vanwege de 
veiligheid, geen namen te gebruiken. 
Er worden handen geschud, drankjes 
aangeboden en in het Engels maken 
we kennis met elkaar. Dit alles is voor 
de bewoners heel spannend. “Ik wil 
eigenlijk niet praten over alles wat er is 
gebeurd. Ik heb er al te veel over ge-
praat en liever wil ik het vergeten”, zegt 
een van hen. Een ander: “Er werd tegen 
mij gezegd dat ik maar van het hoogste 
gebouw naar beneden moest springen. 
Ik ben weggevlucht van de bedreigingen 
in Egypte, en nu moest ik ze hier in het 
azc, weer doormaken.”
Ze hebben overduidelijk ontzettend veel 
meegemaakt, en de mensen willen zich 
liever focussen op de mooie dingen van 

het leven. Dat wordt helemaal duidelijk 
als een van hen, een man van begin 
20, plotseling de kamer binnenkomt 
in de outfit van een buikdanseres, en 
vraagt ons met hem mee te gaan, naar 
beneden. In de eetzaal zit een groepje 
bejaarde bewoners, na hun ‘prakkie’ net 
aan hun toetje. Op exotische muziek 
laat onze performer een spetterende act 
zien. 
Je zou verwachten dat een buikdanser 
met zwarte sjaal en rinkelende bel-
letjes om zijn naakte middel en een 
glanzend, goudgerand masker voor 
opgetrokken wenkbrauwen bij de ou-
deren zou zorgen. Niets van dat alles, 
al snel wordt het een feestje. Door een 
lhtb-er wordt een rolstoel heen en weer 
gereden op de klanken van de muziek. 
De oudere dame in de rolstoel zit wild 
met haar armen mee te swingen. Een 
andere mevrouw krijgt de sjaal van de 
buikdanser(es) in haar gezicht, slaat die 
om haar eigen nek, en ligt in een deuk 
van het lachen. “Nou, zo lenig ben ik al 

jaren niet meer”, murmelt een ander.
Samen dansen, eten of naar muziek 
luisteren, blijken de vaste bewoners en 
de asielzoekers al vaker te hebben ge-
daan. Even minder angst, meer verbin-
ding. Door je open te stellen voor elkaar, 
kunnen er mooie dingen ontstaan. Dat 
blijkt hier maar weer.

Niet aardig
Een van de lhtb-ers zegt: Wij willen 
ons leven gewoon veilig leven. Het is 
prima als je ons niet aardig vindt, maar 
doe ons geen pijn. Wij zijn blij dat we 
in Nederland zijn. De mensen zijn erg 
goed voor ons.” Een ander vult aan: “Wij 
hebben de hoop nog niet verloren. Ook 
dankzij deze geweldige man.” En hij 
klopt Sandro lachend op zijn schouder.
Sandro Kortekaas: “Binnenkort start 
de actie Serious LHTB request, om geld 
in te zamelen voor opvang van lhtb 
asielzoekers in nood. Deze actie wordt 
ondersteund door alle homo horeca in 
Rotterdam.”
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Tijdens het schrijverscafé in de Pauluskerk iedere 
woensdagochtend van 10.30 uur tot 11.30 uur tref 
je een bont gezelschap aan van dichters en schrijvers 
van de straat. Hieronder enkele van hun poëtische 
producten verzameld door Daphne Wijnstok.
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#052016 reportage lhtb-asielzoekersgedichten schrijverscafécolumn

Je bent lesbisch, homo, transgender, biseksueel en zoekt asiel in Nederland. Je 
wordt uitgekotst in het asielzoekerscentrum. Waar kun je heen? Humanitas in 
Rotterdam-zuid biedt onderdak. tekst Liselore Zevenhuizen  illustratie Olaf Zefanja de Baar

lhtb en asielzoeker, 
een lastige combi?



de teennagels grondig worden bewerkt 
met veilen, schaartjes en crèmes. Aan 
de andere kant van de zaal, die normaal 
voor yoga wordt gebruikt, staan drie 
tafels waarop mensen liggen voor een 
reikibehandeling. Sommige hebben wel 
drie therapeuten om zich heen, die door 
handopleggingen energie doorgeven. De 
ene klant ziet er ontspannener uit dan 
de ander. “Ik kreeg er nogal de zenuwen 
van, al die handen aan mijn lijf,” zegt 
één dame als ze opgelucht weer van de 
tafel afstapt. Andere vrouwen lachen 
haar toe. “Je moet ook wel een beetje 
ontspannen, hé” Andere deelnemers 
vielen juist in slaap, weet Alexandra 
van Reikcentrum Zijn. “Of er kwam 
van alles los waardoor ze emotioneel 
werden. Iedereen reageert anders. Reiki 
is een stuk ontspanning, dames laden 
hier op.”

die mensen hebben van daklozen. Ik 
vind dat iedereen gelijk behandelt 
moet worden en niemand zijn hoofd 
moet wegdraaien voor een dakloze. 
Zo denken veel mensen er na zo’n dag 
vaak ook over. En na alle aandacht 
die de vrouwen hier hebben gekregen, 
houdt iemand straks opeens de deur 
voor ze open. Of de buschauffeur wacht 
nog even als ze komt aanrennen. Zo’n 
gevoel van worden gezien is belangrijk.”
 
Ontspannen
Op de tweede verdieping het gebouw, 
ver bij de drukte vandaan, is een ruimte 
ingericht voor massages, pedicure en 
reikibehandelingen. Bij binnenkomst 
komt de geur van lavendel en andere 
ontspannende oliën bezoekers tegemoet. 
Op de grond zitten vrijwilligers op 
kussens. In hun schoot voeten waarvan 

scoren bij Pakkie Deftig staan bij veel 
nog op de verlanglijst. Hennatattoos 
worden geshowd en sieraden worden 
op de houten tafels uitgestald. “Ik 
herken sommige van jullie niet eens 
meer terug door alle make-up,” grapt 
Joy als ze de dames toespreekt. Ze 
reikt prijzen uit die deelnemers met 
een loterij kunnen winnen. Onder luid 
gejuich worden namen getrokken. 
Cadeaupaketten van Rituals, Calvin 
Klein en Therme worden blij door 
winnaressen in ontvangst genomen. 
Joy is tevreden over de het verloop van 
de vrouwenverwendag, die ieder jaar 
succesvoller lijkt te worden. “Er zijn 
niet alleen veel, maar ook echt goede 
spullen gedoneerd. De dames gaan 
hier straks weg met een ander gevoel. 
Dat geldt ook voor de vrijwilligers. 
Deze dag verandert de beeldvorming 

de watten te leggen of ondernemers 
die hun ruimte beschikbaar stellen. Zo 
had de eigenaresse van restaurant de 
Hagedis in De Grote Pyr genoeg aan één 
mailtje. Vandaag heeft ze de hele dag 
haar keuken afgestaan waardoor wij 
een uitgebreide lunch kunnen geven.” 
In de keuken van die eigenaresse, Freya 
van Wageningen, is het een drukte 
van jewelste. “Ik heb vandaag alles uit 
handen gegeven. Heel gek, maar het is 
voor een goed doel.” Vrijwilligers roeren 
in pannen, scheppen borden op en lopen 
èèn voor èèn de keuken uit om soep, 
lasagna en broodjes te serveren. 
 
Showen
Bij de lunch wordt druk nagepraat over 
de behandelingen en de plannen die de 
deelnemers nog hebben. Een fotoshoot, 
muziekworkshop en een nieuwe outfit 

> ‘Dat epileren doe ik echt nooit meer, 
wat deed dat een pijn!’ zegt een dame 
uitgelaten tegen haar vriendin terwijl 
ze de deur van de gymzaal van de Grote 
Pyr achter zich sluit. Ze zijn net onder 
handen genomen door visagistes, na-
gelstylistes en kapsters. Die werken in 
razend tempo door om alle dames in de 
watten te leggen. We hebben het druk, 
we zijn dan ook de meest populaire 
afdeling,” vertelt kapster Barbera Sterk. 
“De meeste bezoeksters komen als 
eerste hierheen.” Naast wassen, knip-
pen en föhnen wordt er druk gekletst 
en veel gelachen. Haar verven kan dit 
keer niet, daar zijn de faciliteiten niet 
naar. Maar als Barbera de zwarte kap-
persdoek met een zwaai van de schou-
ders van een klant afhaalt en in de 
spiegel vraagt wat ze ervan vindt, is de 
vrouw evengoed blij. “Bedankt, ik vind 

het prachtig,” reageert de ze als ze 
met haar hand door haar glanzende 
bruine lokken strijkt. Barbera krijgt 

een dikke knuffel terwijl de volgende 
dame alweer plaatsneemt in de kap-
persstoel.  

Haar kapsalon Haagsche Kopjes was 
de afgelopen weken één van de inza-
melpunten waar dozen en tassen vol 
kleding, make-up, nagellak, crèmes, 
zeep, shampoo, tasjes, sieraden, vitami-
nes en tandenborstels gebracht werden 
gebracht. “De spullen die we vandaag 
gebruiken, krijgen we gesponsord van 
leveranciers. Maar met àl die bergen 
gedoneerde spulletjes zijn we met een 
team van vrijwilligers dagen bezig ge-
weest. We hebben alles gesorteerd  en 
verdeeld over 518 goody bags. Het was 
bijzonder omdat we hulp kregen van 
vrouwen uit de doelgroep; van dagbe-
steding centrum Reakt kwamen ook 
dames helpen.”
 
Sokken
Tussen alle activiteiten door loopt 
organisator Joy Falkena van Straat 

Consulaat. Ze complimenteert dames op 
hun nieuwe make-over en maakt her 
en der een praatje. “Het mooiste van 
de vrouwenverwendag vind ik de soli-
dariteit van vrijwilligers en donateurs. 
Honderden badkamers zijn binnenste-
buiten gekeerd. Mensen hebben speci-
aal voor deze vrouwen spullen uitge-
kozen. We vroegen in het bijzonder om 
tandenborstels en tandpasta, die kregen 
we bijna nooit. Nu kwamen die juist in 
grote getale, dus het interesseert men-
sen echt. Net als schone nieuwe sokken. 
Die willen we graag om deelnemers na 
een pedicure te geven en ook die kregen 
we enorme hoeveelheden. Ik vind het 
bijzonder dat mensen zo bewust bezig 
zijn voor een ander. Dat geldt natuurlijk 
ook voor de 87 vrijwilligers die hielpen 
met de voorbereiding, professionals 
die hier vandaag staan om iedereen in 
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#052016reportage vrouwenverwendag

De krulspelden, nagellak, lippenstift en crémes zijn niet aan te slepen op de jaar-
lijkse vrouwenverwendag. 87 dak- en thuisloze dames worden flink in de watten 
gelegd op internationale vrouwendag. Om het evenement mogelijk te maken, 

Vertroetelt op de    Vrouwenverwendag

 ‘Honderden 
badkamers zijn 
binnenstebuiten 
gekeerd’

werden zóveel spullen ingezameld, dat er 518 goody bags vol fijne, nieuwe bad-
kamerartikelen werden samengesteld. Die zijn onder meer gedoneerd aan voed-
selbanken. ‘Dames gaan hier weg met een heel ander gevoel’ tekst Djenna Perreijn  fotografie Eveline van Egdom

‘Straks houdt 
iemand opeens de 
deur voor haar  
open’
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#052016tijdsbeeld

1977
Kubuswoningen

of je ze nu mooi of lelijk vindt, bijzonder 
is het wel. toeristen kijken al ruim dertig 
jaar hun ogen uit bij de rotterdamse 
kubuswoningen. Ze zijn dan ook uniek, 
het controversiële ontwerp van architect 
piet Blom heeft weinig navolging 
gekregen. Blom ontwierp de moderne 
huizen in de jaren ’70. na Helmond 
werden de woningen boven Blaak en 
vlakbij de oude Haven gebouwd. elke 
woning moet een boom voorstellen en 
het totale complex, inclusief woontoren 
Het potlood, een bos. wonen in een 
kubuswoning is maar voor een klein 
groepje mensen weggelegd. gelukkig 
is één van de 38 woningen omgevormd 
tot museum om toch een indruk te 
krijgen. en de ervaring van slapen is 
tegenwoordig ook binnen handbereik: 
één van de woningen wordt verhuurd.

Foto Stephen Molkenboer



Bereik in de Wijk is er voor mensen die professionele 
hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen (blijven) 
wonen. Door een combinatie van problemen is het 
soms lastig om op eigen kracht oplossingen te vinden. 
Via een sociale wijkzorgteam of een andere verwijzer 
(bijvoorbeeld justitie, woningcorporatie e.d.) kunt u 
ons inschakelen voor ondersteuning en advies.
 
We werken preventief om huisuitzetting te voorkomen 
en bieden nazorg om bijvoorbeeld bij het verlaten van 
een instelling weer op te starten en een terugval te 
voorkomen.
 
Ons team is deskundig op veel gebieden, zoals 
psychiatrie, fi nanciën, forensische zorg en LVB. Bereik 
in de Wijk kan passend advies/ondersteuning geven.
 
Meer weten? 
Neem een kijkje op www.bereikindewijk.nl of bel 
tijdens kantoortijden naar 070-8 500 588.
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> ‘Hé homo! Mietje!’ Deze termen 
vliegen regelmatig over en weer op de 
sportvelden en in de sportclubs. Het 
lijkt onschuldig gescheld, maar is het 
dat ook? Want het zou zomaar kun-
nen zijn dat jeugdige sporters die nog 
worstelen met hun geaardheid zich wel 
twee keer zullen bedenken voordat ze 
uit ‘de kast komen’.
“En het is niet alleen dat waarde-
oordeel over die geaardheid,” meent 

Karin Blankenstein. “Als mannelijke 
homosporter wordt je gelijk geassoci-
eerd met ‘zwak’. Het gekke is, dat over 
lesbische sportsters juist het tegendeel 
gedacht wordt. Die worden gezien als 
de ‘bulldozers’ in het veld. Kortom, de 
vooroordelen over homoseksualiteit in 
de sport zijn er. En het bespreekbaar 
maken van die vooroordelen over ho-
moseksuele sporters; dat is wat de John 
Blankenstein Foundation (JBF) al sinds 
2008 doet”

Moed, lef en karakter
Ho! Wacht effe! John Blankenstein! Die 
naam doet een sporthistorisch belletje 
rinkelen. Werd anno 1949 geboren in de 
Bilt. Het gezin Blankenstein verhuisde 
in datzelfde jaar naar de Haagse Melis 
Stokelaan. Daar ging John, zoals zoveel 
jongetjes in de buurt op voetballen. Dat 
voetballen was niet zijn sterkste kant. 
Het scheidsrechterschap was dat wel. In 
1966 begon hij, 17 jaar oud, als arbiter 
bij Spoorwijk 9 tegen Die Haghe 11. In 
1980 debuteerde hij als scheidsrechter 
in het betaald voetbal en toen ging 
het snel. Het zouden overigens niet de 
502 ere divisie wedstrijden zijn, noch 
de 88 internationale duels waarmee 
hij geschiedenis zou schrijven. Nee, 
dat was iets anders. Hij was de eerste 
scheidsrechter die openlijk voor zijn ho-
moseksualiteit uit kwam. Een dergelijke 
ontboezeming in het macho voetbalwe-
reldje in die tijd; daar was moed, lef en 
karakter voor nodig. 
Zus Karin schets het voortraject: “In de 
pubertijd werd John agressiever, een 
gevolg van een opgekropte angst. Toen 
hij op zijn 18e uit de kast was gekomen, 
viel die spanning en agressiviteit weg. 
Zijn geaardheid werd binnen het gezin 
gelijk geaccepteerd. Absoluut. In eerste 
instantie stortte John zich op zijn car-
rière. Het ging mis toen hij, omwille 
van zijn geaardheid, de wedstrijd FC 
Barcelona-FC Milaan niet mocht fluiten 
van de UEFA. Werd niet zo gezegd, 
maar alles wees erop. Dat gaf hem 
een enorme knauw en daarna heeft 
hij zich meer activistisch opgesteld. 
John ging zich steeds sterker inzetten 
voor de homorechten en klaagde een 
Rotterdamse imam aan, die stelde dat 

homo’s nog minder als honden waren. 
Toen hij dat proces verloor vanwege 
het recht op vrijheid van meningsuiting 
van die imam, besloot John zich na zijn 
carrière volledig in te zetten voor de 
homorechten. Zijn dood maakte daar in 
2006 een eind aan. Wij, zijn broer Rob 
en ik, zijn toen verder gegaan met het 
optuigen van de JBF. Eerst als onderdeel 
van het COC Nederland en vanaf 2008 
zelfstandig.”

“We geven nu lezingen en workshops op 
sportclubs om het thema bespreekbaar 
te maken. Op 30 oktober hebben we een 
schitterende bijeenkomst gehad in het 
ADO stadion, mede georganiseerd door 
de KNVB, de KNHB en de gemeente 
Den Haag. Naar aanleiding van die dag 
hebben een groot aantal clubs gezegd 
van ‘Kom maar eens langs en adviseer 
ons wat wij bij onze clubs kunnen doen 
om het ook voor homoseksuelen veilig 
te maken.’ En dat is nog steeds nodig. 
Sommige trainers en bestuurders zeg-
gen: Bij ons is dat niet nodig, want we 
hebben geen homoseksuele spelers. Oh 
nee? Heb je ze echt niet of is de sfeer in 
je sportclub zodanig dat ze er niet voor 
uit durven te komen? En juist voor die 
laatste groep zet de JBF zich in.”

Meer info: 
www.johnblankensteinfoundation.nl

Homovriendelijkheid in de sport. Het zou normaal  moeten zijn, maar er 
blijkt nog een wereld te winnen, meent Karin Blankenstein. Met haar John 
Blankenstein Foundation (JBF) zet zij zich in voor het bespreekbaar maken van 
homoseksualiteit binnen de sportclubs. tekst Paul Waaijers foto John Blankenstein Foundation

  Sport en homoseksualiteit:

‘Een wereld te winnen’

‘Homo’s? 
Die hebben we
hier niet!’
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harpe:
 ‘vroeger reden 350 treinen door de 
stad. we zijn gaan bouwen en delft zou 
er 117 miljoen aan bijdragen. in 2014 
bleken de tekorten door de spoorzone 
80 miljoen te zijn. de economische 
crisis is een belangrijke reden, maar 20 
miljoen kwam door andere factoren. we 
kwamen onder toezicht van de provincie 
en moesten bezuinigen op bijvoorbeeld 
de kinderboerderij, welzijn, buurthuizen, 
zwembaden, zorg, onderhoud en investe-
ringen. we hebben nu als stad een schuld 
van ruim een half miljard en geen cent te 
makken om te investeren. maar je kunt 
niet zeggen: we bouwen het stadskan-
toor of de parkeergarage niet af, zoals 
in de raad is gesuggereerd. Je kunt de 
trein niet meer stoppen. Bovendien is 
dit een kans uit duizenden. de stad was 
gescheiden door het viaduct; we maken 
er nu één prachtig geheel van met prima 
verbindingen met de grote steden.’ 

Droge:
 ‘op zich vind ik het zonde dat de 
spoorweg nu ondergronds loopt. ik mis 
’s nachts het treingeluid en ik wil graag 
wat zien in de trein. vier sporen is leuk 
verzonnen, maar we hadden er drie en 
hebben er nu nog maar twee. voor die 
extra sporen moet nog geld komen. wat 
we wel hebben gekregen is een mooi 
stadskantoor en een mooie opwaardering 
van de omgeving. ik heb geen last van 
de werkzaamheden, er staan nu zelfs 
vaak minder auto’s voor de deur van 
mijn kantoor voor stoplichten staan te 
wachten.’

Bongers:
 ‘ik kan me nog de spoorwegovergangen 
herinneren vroeger, er kwam een viaduct 
en nu is er dus een tunnel. de overlast 
voor bewoners was behoorlijk, dus ik 
vind het een goed project. Het grote 
nadeel is het financiële tekort, dat in 
korte tijd de pan uitgerezen is. delft had 
honderd miljoen op de spaarbank staan. 
die zijn we kwijt; deels door slechte 
deals en wanbeleid in het verleden. we 
hebben nu een zeer hoge onroerend 
Zaak Belasting, wat voor een deel van 
onze kiezers erg slecht is. als sp wil-
len we weten waar het in het verleden 
mis is gegaan. de onderste steen moet 
boven komen. we hebben als raad een 
onderzoek gedaan naar ervaringen met 
de schaderegeling voor ondernemers in 
het gebied, bijvoorbeeld doordat onder-
nemers minder klanten krijgen omdat 
hun zaak niet bereikbaar is. een avond-
winkelier in het gebied vertelde me, dat 
het zo veel gedoe zou geven, dat hij er 
maar niet aan begon. de regeling op zich 
is toegankelijk, maar je krijgt niet vaak 
gelijk als benadeelde.’

Over de spoorzone tot nu toe

Venderbos:
‘Het spoorviaduct vormde een prachtige 
garage toen we hier kwamen wonen. we 
sliepen één keer slecht; dat was toen de 
treinen niet reden. maar sinds de tunnel er 
is slapen we toch wel beter. we vinden het 
vervelend, dat regelmatig al voor zeven uur 
’s morgens begonnen wordt met werken, 
waarvoor ik iedere twee weken de gemeente 
moet bellen. Het afsluiten van de straat 
heeft meerdere keren tot onrust onder 
bewoners geleid. en ik heb meerdere kinde-
ren van straat op geraapt met hersenletsel 
en gebroken benen, omdat de kruising voor 
ons huis steeds verandert en erg onveilig is. 
er was ook geen inspraak mogelijk over de 
ingang van de parkeergarage voor ons huis, 
of over opheffing van een tramhalte. dat 
wordt zonder overleg gedaan. dat zou de 
gemeente beter kunnen oppakken. we heb-
ben daarnaast schade aan de achtergevel en 
een scheur en er zijn verzakkingen. maar dat 
valt mee in vergelijking tot bijvoorbeeld de 
noord-Zuid lijn in amsterdam. vanwege de 
werkzaamheden zijn een aantal ondernemers 
vertrokken, zoals bijvoorbeeld ijzerhandel 
Zwaard en oldtimergarage klassieker Cen-
trum. Uiteindelijk hoop ik dat het op een 
mooie manier wordt afgemaakt.’

Georgina Venderbos (45)
aanwonende, kinder-neuropsycholoog.

Lennart harpe (55)
wethouder verkeer en vervoer, grond-
zaken en vastgoed, spoorzone (vvd).

Tim Droge (63)
wethouder verkeer en vervoer, grond-
zaken en vastgoed, spoorzone (vvd).

Maurits Bongers (68)
gemeenteraadslid sp, woont net buiten 
het spoorzonegebied.

en de toekomst van de spoorzone

harpe:
‘Het wordt een autoluw gebied, we rea-
liseren een parkeergarage, ondergrondse 
fietsenstallingen, er komen een stadspark 
en 800 tot 1000 woningen voor mensen 
die wat meer kunnen besteden. daarin 
zijn veel mensen geïnteresseerd en zo 
wordt de positie van delft versterkt. ik 
ben optimistisch over hoe het er hier 
over tien jaar uitziet, ondanks dat we 
hebben moeten beknibbelen op de inrich-
ting van de openbare ruimte qua materi-
aalkeuze en hoeveelheid groen. in de tus-
sentijd proberen we het gebied zo goed 
mogelijk leefbaar te houden. ik weet niet 
hoeveel bewoners er de afgelopen jaren 
vertrokken zijn vanwege de werkzaam-
heden. over het algemeen vind ik het 
heel bijzonder hoe groot het draagvlak, 
ondanks ongemak, omleidingen en scha-
dezaken, nog steeds is en daarmee het 
incasseringsvermogen van de delftenaar 
om het allemaal te ondergaan.’

Droge:
‘ik ben misschien een van de weinigen, 
maar ik vind het stadskantoor - ook wel 
de glasbak genoemd - een schitterend 
gebouw. de mensen staan in de rij voor 
de te bouwen woningen; er is veel vraag 
naar. de waarde van de huizen in dit 
gebied daalde toen het werk begon, van-
wege de puinhoop waar je op uit keek. 
maar nu men ziet dat het ergste achter 
de rug is, denkt men: de rest komt ook 
wel. ik verwacht dat de waarde van de 
woningen nog gaat stijgen. ikzelf wacht 
nog op een directe spoorverbinding naar 
rotterdam airport. ik ben nu nog sneller 
in amsterdam of schiphol. dat is toch te 
gek.’

Bongers:
‘Je krijgt niet automatisch alle kwali-
teiten in het gebied, daar moet je hard 
aan werken. maar we hebben een goede 
stadsbouwmeester en een klankbord-
groep. Het kan prachtig worden en dit 
gebouw van architectenbureau mecanoo 
is een aardig begin. de mogelijkheden 
zijn er, maar er kan ook rotzooi worden 
neergezet en dan zit je er weer honderd 
jaar mee. de kansen moeten gegrepen 
worden en dat kost nog heel wat bloed, 
zweet en tranen.’

Venderbos:
‘ik heb het gevoel dat de intentie bij de 
bestuurders goed is, men is erg voor het 
plan. maar ik voel nog niet dat de sturing 
heel op de burgers gericht is. toch heb ik er 
wel vertrouwen in dat de verantwoordelijken 
voor een kwalitatief goede uitwerking en 
de veiligheid van de omwonenden zullen 
zorgen. van die slechte financiële situatie 
van de gemeente merk ikzelf niet veel. maar 
ik kan me indenken dat anderen, mensen die 
bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voed-
selbank, er wel echt last van hebben. de 
gemeente moet wat dat betreft goed kijken 
hoe het met geld van de bewoners omgaat. 
en ik heb het idee dat ik de komende tijd 
nog de vinger aan de pols moet houden, 
opdat er iets moois komt. dat zou een mooi 
cadeau zijn als compensatie voor de jaren-
lange overlast.’
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#052016interview de delftse spoorzone

ruim 20 jaar een bouwplaats midden in de stad 

De Delftse spoorzone
De rand van de oude Delftse binnenstad ligt al jarenlang overhoop. De bouwput 
(veel werkverkeer, oude gebouwen die verplaatst worden) vormt een krater van 
een paar kilometer. De kaalslag wordt nu opgevuld met twee spoortunnels en 
een stadskantoor annex station. Straks komen er bovendien nieuwe straten, 
woningen en ….? Wat doet zo’n bouwoperatie met de stad en haar bewoners. En 
waar is het in financieel opzicht fout gegaan? Stijgen de prijzen van woningen, 
of is er juist sprake waardevermindering als het eindplaatje eindelijk zichtbaar 
wordt? Een Nieuw stadshart of een gemiste kans? Een rondetafelgesprek in het 
nieuwe stadskantoor met de verantwoordelijke wethouder, een ondernemer, een 
aanwonende en een gemeenteraadslid. tekst Lex Veldhoen
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In de luwte van het boomhuis veegt een mier 
zijn stoepje schoon. Samen met zijn buurman 
zoekt hij tussen ‘t oude afgevallen blad naar 
voedsel. Hij zegt “het is niet voor niets dat ik 
in dit bos al jaren woon”. Ze kijken samen naar 
de kleuren, het gaat van paars naar heel fel 
groen en hier en daar oranje. De buurman zegt 
“hier bij jou in Holland is het fijn” en daarna 
“we kwamen van zó ver gekropen, over blad en 
wei en woud, door de herfst eerst en de winter, 
de torren klaagden, de egels en de vossen, ze 
hadden het ontzettend koud. 

In de luwte van appartement 653 doet 
een kleine vrouwenhand de glasgordijnen 
voorzichtig toe. Het is al avond, de dag gaf 
het geleende licht juist aan de hemel terug, 
tegen het donker klimt de maan. De vrouw, 
ze knipt een lampje aan.  Hier waar ik ben, 
zet ik de oven aan. Morgen, morgen, bel ik bij 
haar aan. Dan zeg ik “dag mevrouw, ik ben 
uw buurvrouw, hier is uw krant , ‘k heb een 
welkomstaart voor u gebakken” en “kan ik u 
misschien wat helpen, waar komt u helemaal 
vandaan”? tekst Bianca Hiemcke Schriek

foto's

Johan Slager

foto's

Eveline  

van Egdom
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#042016beeldverhalen goedegebuuren
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Uitgepuzzeld?

Als u bent uitgepuzzeld leest u in de gekleurde hokjes, een 
plek waar het beest en/in de mens is te zien.

Stuur uw oplossing vóór maandag 18 april naar: 
Straatnieuws, Nutshuis Riviervismarkt 5, 2513 AM Den 
Haag of mail naar redactie@haagsstraatnieuws.nl.

Straatnieuws verloot onder 
de goede inzendingen twee 
cadeaubonnen voor een 
Parketvaart met stichting De 

Ooievaart. Elke zondag vertrekt de 
boot vanaf de Bierkade om langs de Scheveningse bosjes, 
Waterpartij en het Westbroekpark te varen. Hier wil het 
stadsbestuur één groot Internationaal Park realiseren. De 
gidsen kennen alle voors en tegens, en delen die kennis 
tijdens de rondvaart.

Wij hebben veel inzendingen met de juiste oplossing van de 
cryptoville 265 in editie 4 ontvangen. Na een eerlijke loting 
is de winnaar Trudy Voskuil geworden. Een exemplaar van 
van Haagse Harry 6 - De mazzol! wordt toegezonden.

Horizontaal
1 Groene journalistiek? (5)
3 Zeevruchtenverkoper uit Scheveningen (9)
8 Kun je veel mee doen vond Wim Sonneveld (4)
9 Hier komt het geld voor de galg vandaan (11)
11  Geeft 5 groene poorten bonus aan  

schoolmeesters (9)
13 De weg van de generaal gaat door Rijswijk (5)
14 Hogere, maar waterige beloning (8)
16 Voorzetsel (6)
18 en 23
  Geboren Rotterdammer kwam uit Den Haag 

terug om voetballers op te lappen (6+3+4)
20 Zijn grote naamgenoot is in Londen (3)
23 Zie 18
24 en 32
  Van hem kunnen alle Rotterdammers de boom 

in (4+4)
25 Pientere uitroep (4)
28  Portemonnee in Rotterdam en Amsterdam, maar 

niet in Den Haag (5)
29 Bloem van een meisje, op het oog (4)
31  Bedient zich van volzinnen bij het Haagse  

voetbal (4+6)
32 Meisje? Hond? (4)
33  Nieuwe voorletters voor een Scheveningse 

dierentent (1+1+1+1)
34  Max werd in 1928 kampioen in Den Haag, en 

stond later 2 jaar voor het wiskundebord in Rot-
terdam (4)

Verticaal
1 Sleutel op de trap (5)
2 Was een legendarisch nummer (8)
3 Voornaamste dierendoder (7)
4 Slecht weer voor de Cryptovillemaakster (5)
5 Westlands hijswerktuig (4)
6 Belachelijk om voor dit dier te staan (3)
7 Aan de Hogewal kan uw kunstader vloeien (6)
10  Vogels van de oude middelbare school in  

Den Haag (2+7)
12 Rotterdam viert zichzelf (2+4)
13 Klein nadeel (4)
15  Materiaal om een willoze man van te  

maken (4)
17 Jacoba’s ‘tuin der lusten’ sluit in mei (9)
19 Jammerlijk ongeluk (4)
21 Diep van toon, voor een man (6)
22 In het hart (van de stad) (6)
26 Naasten (5)
27 Weinig Haagse groente naast je bord (5)
28  Geliefde kleur in Delft en veel gewenst op  

straat (5)
30 Nooduitgang (4)

OPLOSSING CRYPTOVILLE 265: 
rotterdammers en hun stad

Straatnieuws geeft adresgegevens niet door aan derden, maar gebruikt 

deze incidenteel voor eigen mailings. 

door mariëtte storm
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publiek. een gids vertelt je over 
het gebouw en de instellingen 
die erin gehuisvest zijn. een 
rondgang door de grote en kleine 
rechtszaal, de gaanderijen en de 
Japanse Zaal geeft u een impres-
sie van de mooiste ruimtes in het 
gebouw. €9,50. 
www.vredespaleis.nl
20.00 paard van Troje: 3FM 
Serious Talent presents: Haevn, 
The Brahms, Son Mieux. 
drie super bands op één avond. 
Het kan, en 3Fm maakt het moge-
lijk. 3Fm talents son mieux, the 
Brahms en Haevn delen voor een 
avond het podium. Vanaf €12,50. 
www.paard.nl
20.15 paleiskerk: 
Jubileumconcert Haags 
Symfonie-Orkest Euterpe. 
in 1891 werd in den Haag het 
amateur-strijkorkest euterpe 
opgericht met als bijzonder doel 
om leerlingen van de koninklijke 
muziekschool (het latere koninklijk 
Conservatorium) de gelegenheid te 
bieden podiumervaring op te doen. 
nu, 125 jaar later, biedt Hso 
euterpe nog steeds een podium 
aan jong talent. Vanaf €15,-. 
www.haso-euterpe.nl
13.30 Museon: Geologie lezing 
van Hans Steur. 
lezing in samenwerking met de 
Haagse geologische vereniging. 
geheimen van oerplanten ont-
raadseld; de wondere wereld van 
de rhynie Chert. presentatie door 
Hans steur. Je kunt de presentatie 
bijwonen als je in het bezit bent 
van een geldig toegangsbewijs van 
het museon van die dag. €11,50. 
www.museonlezingen.nl

za 16 april
12.00 Galerie Helder: Different 

za 23 april
10.00 Binnenstad: rondleiding 
Joods verleden van Den Haag. 
rondleiding door de verdwenen 
buurt, het gebied in het centrum 
van de stad, waar in vroeger 
tijden veel Joodse stadsgenoten 
leefden en werkten. deze wijk was 
tot in de tweede wereldoorlog 
na amsterdam de grootste 
Jodenbuurt van nederland. op de 
kade staan nog de woningen van 
beroemde 17e eeuwse Hollandse 
meesters. de wandeling start elke 
zondag tot en met 4 mei bij vvv 
den Haag aan het spui en duurt 
1,5 uur. €4,-. 
www.excursies.denhaag.com

zo 24 april
09.30 Malieveld: Hartstocht 
Den Haag - Wandel mee voor 
het hart. 
loop tijdens de Hartstocht vanaf 
het malieveld langs Haagse grach-
ten en parken richting de kust. 
wandel door de duinen, over de 
moderne boulevard en eindig op 
de beroemde scheveningse pier. 
met je deelname doe je mee in de 
strijd tegen hart- en vaatziekten. 
de Hartstichting organiseert de 
Hartstocht van 5, 10 en 15 km 
samen met den Haag marathon. 
€15,-. 
www.hartstichting.nl/hartstocht-
denhaag

wo 27 april
08.30 lange Voorhout: 
Nationale Geraniummarkt. 
de mooiste geraniums en andere 
perkplantjes scoor je traditiege-
trouw op koningsdag tijdens de 
nationale geraniummarkt. de 
standhouders zullen je weer ver-
rassen met een zeer ruim aanbod 
aan zomerbloeiende perkplanten, 
waaronder een uitgebreid sor-
timent geraniums, aangevuld 
met kuipplanten, vaste planten, 
vetplanten, diverse kleine heesters 
en planten voor de groentetuin. 
Gratis. 
www.denhaag.groei.nl
 

rOTTErDaM 

do 7 april
10.00 Theater Zuidplein: 
peutertheaterfestival. 
speciaal voor peuters organiseren 
theater Zuidplein en Bibliotheek 
rotterdam van zondag 3 t/m zon-
dag 17 april alweer de derde editie 

van het peutertheaterfestival. 
met zeven vrolijke, interactieve 
theatervoorstellingen en leuke 
kinderactiviteiten voor peuters. 
ouders, oma’s en opa’s zijn 
natuurlijk ook van harte welkom. 
Vanaf €3,-. 
www.theaterzuidplein.nl

vr 8 april
09.45 Binnenstad: Coffee 
TrendTour. 
met de Coffee trendtour maak je 
met een aantal mensen een road-
trip door de stad en bezoek je vijf 
koffiezaken. inspirerende verha-
len van ondernemers, verrassende 
concepten en trends wisselen 
elkaar af. een leuke tour om op 
een andere, verfrissende manier 
naar de stad en de wereld om je 
heen te kijken. Vanaf €49,95. 
www.trendcult.nl/trendtour
12.00 Centraal station: 
rewriters010 live. 
rewriters is verantwoordelijk 
voor de eerste street art route 
in rotterdam waarvan de start 
bij het Centraal station is. de 
route leidt je vervolgens door 
het centrum van onze prachtige 
Havenstad. op 9 april is de offici-
ele opening van de route en voor 
de eerste keer toegankelijk voor 
publiek. om dit te vieren gaan er 
diverse kunstenaars live aan het 
werk in de Hoornbrekerstraat. 
Bezoekers kunnen de kunstwerken 
zien ontstaan.  
http://www.rotterdamviertde-
stad.nl/agenda

di 12 april
20.30 Schouwburg: Studio 
Erasmus - Talkshow over gab-
ber en rotterdam. 
gabber ofwel rotterdam hardcore 
- een unieke muziekstroming 
ontstaan in rotterdam en het 
bekendste muzikale exportpro-
duct. wetenschappers vertellen 
hoe de rauwheid van een moderne 
stad in ontwikkeling het artis-
tieke en culturele klimaat heeft 
beïnvloed en gabber als subcul-
tuur kon groeien en bloeien. 
met interviews, minicolleges en 
livemuziek. Gratis. 
www.eur.nl

vr 15 april
10.00 lloyd Multiplein: 
Koningskermis. 
de jaarlijkse kermis op het lloyd 
multiplein aan de schiehaven 
biedt meer dan zestig attracties 
voor jong en oud. van het kermis-
café tot de schietsalon en van de 

poffertjeskraam tot de grijpkraan. 
Gratis. 
www.kermisrotterdam.nl

vr 22 april
20.00 TENT: Utopian Dreams. 
dromen van kunstenaars en archi-
tecten voor een nieuw rotterdam 
in deze omvangrijke groepsten-
toonstelling. in het kader van 
‘rotterdam viert de stad!’, brengt 
verzamelaar en voormalig muse-
umdirecteur reyn van der lugt 
een tiental historische en heden-
daagse toekomstfantasieën over 
rotterdam bijeen. de stad ontwik-
kelt zich door, wordt diverser, 
innovatiever, ecologischer. nu de 
stad (bijna) af is met haar karak-
teristieke skyline rijst de vraag: 
hoe kijkt de kunstenaar naar het 
rotterdam van nu? waar zou de 
stad behoefte aan hebben? €5,-. 
www.tentrotterdam.nl
12.00 Worm: The Museum of 
analogue reality. 
theater als immersieve bele-
ving. theatercollectief macabre 
neemt haar intrek in het nieuwe, 
uitgebreide worm en bouwt er 
een walhalla van science Fiction 
theater. Zij leggen een fictief 
toekomstbeeld bloot, waar mens 
en technologie volledig zijn sa-
mengesmolten. €5,-. 
www.tcmacabre.nl

za 23 april
20.00 Theater Zuidplein:  
Best of Musical. 
na het succes van ‘Best of 
musical 2014’ brengt ramaekers 
entertainment een nieuwe show 
met de mooiste musicalnummers 
in alle stijlen. van the phantom of 
the opera en nine tot west side 
story en evita… alle bekende na-
men komen voorbij! Vanaf €19,50. 
www.theaterzuidplein.nl

wo 27 april
13.00 Theater Walhalla 
Deliplein: royal rollerdisco. 
skaten, dansen, vrijmarkt, live 
muziek, workshops en leuke 
kinderactiviteiten op koningsdag. 
wie geen skates heeft kan ze 
ter plekke huren. er zijn kraam-
pjes, gezellige terrasjes en de 
walhallabar is open. en verder: 
kids-dj met Ik hou van Oranje 
Show, een spetterende discoshow 
voor kinderen en ouders,de grote 
oranjeQuiz, de wannebiez, lek-
ker meezingen met de bekendste 
smartlappen en Bourbon avenue. 
Gratis. 
www.theaterwwalhalla.nl

DEN HaaG

vr 7 april
12.00 Binnenstad: Bites & 
Stories - Food Tour The Hague. 
de liefde van een stad gaat door 
de maag, vinden ze bij Bites & 
stories. Bites & stories neemt 
je tijdens de vier uur durende 
Food tour the Hague mee langs 
een heerlijke mix van de Haagse 
hoogtepunten en de beste ver-
borgen plekjes. elke locatie heeft 
een uniek product om te proeven 
en een inspirerend verhaal om te 
delen. Vanaf €50,-. 
www.bitesandstories.com
10.00 Muzee: De ‘Sleep’ – 
Honderd jaar scheepsbouw 
en scheepsreparatie op 
Scheveningen. 
tentoonstelling over de nv 
sleephelling maatschappij 
scheveningen (sms). op 
scheveningen stond dit bedrijf 
bekend als de ‘sleep’. Het bedrijf 
werd opgericht in 1905, maakte in 
de eerste decennia na de tweede 
wereldoorlog een periode van 
grote bloei door, maar ging ten 
onder in de jaren zeventig. na het 
faillissement in 1979 realiseerden 
scheveningse ondernemers Huib 
Hoogenraad en Cees kuyt een 
doorstart in afgeslankte vorm. 
Uiteindelijk viel na honderd jaar 
het doek. tot 12 juni. €7,50. 
www.muzee.nl

zo 9 april
10.00 Vredespaleis: 
rondleiding. 
een aantal weekenden per 
jaar worden de deuren van het 
vredespaleis geopend voor het 

Corners (Fairy Tales). 
men uit zich vaak in metaforen, 
omdat we niet rechtstreeks 
kunnen duiden wat de wereld is. 
als alles heel helder zou zijn en 
we alles zouden begrijpen, hoe 
zou die realiteit er dan uitzien? 
op zoek naar de echte wereld via 
verbeelding, verhalen en vanuit 
verschillende invalshoeken komen 
we misschien tot een beter begrip. 
tot 15 mei. Gratis. 
www.galeriehelder.nl/
exhibitions?id=90

zo 17 april
10.30 Bierkade: parketvaart. 
met de ooievaart kan dat tij-
dens de speciale vaarten naar 
de parken in de internationale 
Zone. we varen door de parken 
waar zoveel commotie over is. 
actievoerders verenigen zich 
om de scheveningse bosjes, 
waterpartij en het westbroekpark 
te behouden, terwijl het college 
van burgemeester en wethouders 
één groot internationaal park wil 
realiseren. geniet van het uitzicht 
op het Hubertuspark en het van 
stolkpark en van de ongekende 
rust van het westbroekpark en 
de waterpartij, luisterend naar 
verhalen over plekken waar de 
tijd schijnbaar stil is blijven 
staan. Vanaf €12,- 
www.ooievaart.nl
11.00 paard van Troje: Haags 
korenfestijn. 
de meeste koren brengen modern 
repertoire en noemen zich dan ook 
popkoren, maar er is zeker ook 
afwisseling. twee koren brengen 
een jazzy repertoire, er is een 
gospelkoor, een smartlappenkoor, 
een koor dat wereldmuziek zingt 
en ook het klassieke genre is 
vertegenwoordigd. Bijna ieder 
koor treedt twintig minuten op. 
Vanaf €3,- 
www.vokaaltotaal.nl

vr 22 april
20.15 Theater Dakota: 
Theatergroep Trivelino - Stuart 
little. 
deze bijzondere theatergroep 
bestaat uit spelers met en zonder 
verstandelijk beperking uit den 
Haag. Ze hebben een tijd inten-
sief gerepeteerd en zijn nu klaar 
voor de muzikale voorstelling 
van stuart little, het verhaal van 
de muis in new York die verliefd 
wordt op een vogel. verschillende 
theaters in en om den Haag. 
Vanaf €8,50. 
www.trivelino.nl

ale plek voor (oud) musicalCamp 
deelnemers anna speksnijder, anne 
Homburg, anouk van laake, Britt 
van schie, Britt everson, ginno 
rehling, Job greuter en sanne 
pronk. deze groep afgestudeerde 
musicalartiesten en studenten 
van o.a. Codarts rotterdam en 
Fontys tilburg, zal een groot deel 
van het solowerk op zich nemen. 
daarnaast zullen de deelnemers van 
danceCamp zorgen voor een aantal 
spectaculaire dans acts.

tip 2  za 23 en zo 24 april > Best of Musical rOTTErDaM

musicalactrice sophie veldhuizen 
zal ook te zien en zijn in Best of 
Musical. sophie laat samen met 
musicalacteurs ara Halici en ivo 
Chundro de mooiste musicalnum-
mers horen. Zowel bekende als 
minder bekende songs komen 
voorbij. sophie was de afgelopen 
jaren te zien in musicals als Mary 
Poppins (alternate mary poppins), 
Soldaat van Oranje, Hij gelooft in 
mij, Anatevka, Onder de Groene 
Hemel en My Fair Lady. dit 

seizoen is sophie te zien in De 
Tweeling.

naast de bekende artiesten 
zingen enkele (oud)musicalCamp 
deelnemers tevens als solist. 
Zo zullen anouk van laake 
(Fontys), Job greuter, Britt 
van schie, anna speksnijder 
(allen Codarts rotterdam), 
ginno rehling (afgestudeerd 
aan dapa), sanne pronk (vanaf 
komend jaar song & dance 
academy) en Britt eberson 
de zware taak op zich nemen 
samen met de bekende solisten 
te zingen. allen hebben ze schit-
terende stemmen en een enorme 
drive om het meeste uit deze 
unieke ervaring te halen. de 
presentatie van de avond is in 
handen van Frits sissing. vanaf 
€19,50. 

 
 
 

Voor meer informatie:  
www.theaterzuidplein.nl/
productie/best-of-musical-2/

Na het succes van ‘Best 
of Musical 2014’ brengt 
ramaekers Entertainment 
een nieuwe show met de 
mooiste musicalnummers in 
alle stijlen. Van The phantom 
of the Opera en Nine tot 
West Side Story en Evita… 
alle bekende namen komen 
voorbij!
 
naast de professionele musi-
calartiesten is er een speci-

2

1

van burgemeester en wethouders 
één groot internationaal park wil 
realiseren. geniet van het uitzicht 
op het Hubertuspark en het van 
stolkpark en van de ongekende 
rust van het westbroekpark en 
de waterpartij, luisterend naar 
verhalen over plekken waar de tijd 
schijnbaar stil is blijven staan.  
terwijl voor- en tegenstanders 
zich opmaken voor een strijd om 
het toerisme en de natuur, wordt 
met de rondvaart de verbinding 
gemaakt. elke zondagmorgen vanaf 
17 april vertrekt de boot om 10.30 
uur vanaf de Bierkade voor deze 
twee uur durende beleving. 

naast de parketvaart worden het 
hele jaar door ooievaarten gevaren. 
tijdens een anderhalf uur durende 
rondvaart door het centrum van 
den Haag worden bezoekers on-
der de vleugels genomen van de 

tip 1  vanaf zo 17 april > parketvaart DEN HaaG

vrijwilligers van stichting de 
ooievaart, Hagenaars die de 
stad op hun duimpje kennen. 
Heerlijk varen door de wijken 
van Jacobse en van es of buur-
ten bij Baron van avezaathe. 

de schipper manoeuvreert u 
vakkundig door de prachtige 
grachten van den Haag, terwijl 
de gids geheimen onthult en de 
bezienswaardigheden toont.
onze opstapplaats bevindt zich 
aan de avenue Culinaire, u kunt 
dus voor en na de vaart is er 
een ruime keuze aan horeca. 
vanaf €12,- 
 
 
 

Voor meer informatie:  
www.ooievaart.nl

Het is weer lente! De tem-
peratuur stijgt langzaam 
maar zeker en de natuur ont-
waakt. Wat is er mooier dan 
in het vroege voorjaar te 
varen tussen de uitlopende 
bomen en struiken, elk met 
hun eigen kleur groen?
 

met de ooievaart kan dat tij-
dens de speciale vaarten in de 
internationale Zone. we varen door 
de parken waar zoveel commotie 
over is. actievoerders verenigen 
zich om de scheveningse bosjes, 
waterpartij en het westbroekpark 
te behouden, terwijl het college 

Straatnieuws selecteerde

uit de agenda twee gratis

of goedkope uitjes voor u. 

Fo
To

 W
W

W
.M

uS
Ic

Al
SI

Te
S.

nl




