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Film over vergeten
scheepsramp
Spreek gerust van ‘De Titanic
van Den Haag’. De ondergang
van drie Engelse kruisers
HMS Cressy, Hogue en Aboukir vlak voor de Scheveningse
kust in 1914 is een van de
vijf grootste scheepsrampen
ter wereld. Toch weet bijna
niemand ervan. Filmmaakster Klaudie Bartelink
brengt daar verandering in.

u Pauline Aarts
U Den Haag
Met een documentaire wil de
filmmaakster uit Monster het
belang van het behoud van de
wrakken onder de aandacht
brengen. “De drie kruisers horen bij de meest bedoken wrakken op de Noordzeebodem; en
er liggen er zo’n duizend. Er
worden soms ook spullen geborgen, bijvoorbeeld koper. Dat
is niet echt illegaal, want het is
slecht in de wet geregeld. Het is
een ethisch vraagstuk, want het
is een zeemansgraf, maar vervult ook een belangrijke ecologische rol. Hoe ga je daarmee
om? Daarom heeft de organisatie ‘Duik en wrak schoon’ waar
ik bij betrokken ben vorig jaar
de actie ‘Stop de sloop’ gevoerd.
2500 Mensen die vinden dat de
wrakken beschermd moeten
worden, hebben de petitie getekend. Van daaruit is het idee
ontstaan voor deze documentaire.” Journaliste Annet van Aarsen gaat in de film op zoek naar

Films van filmmaakster Klaudie Bartelink zijn te zien in
Sea Life. Ze werkt nu aan een docu over de scheepsramp
met de HMS Cressy, Hogue en Aboukir.
FOTO: R. STAM
de waarde van de wrakken. Ze
gaat bij familieleden van bemanningsleden op bezoek, maar er
zijn ook onderwaterbeelden te
zien. Afgelopen weekend werd
de ramp voor het eerst in 98 jaar
herdacht in het Engelse Chatham. Op 22 september 1914
werden de HMS Cressy, Hogue
en Aboukir getorpedeerd door
een U-boot. De schepen van
de Engelse marine moesten het
scheepsverkeer in de Noordzee
belemmeren aan het begin van
de Eerste Wereldoorlog. 1459
mariniers kwamen om. Ze werden begraven in onder meer
Den Haag, Scheveningen en
‘s-Gravenzande. “Dat het zo
onbekend is heeft te maken met
de neutraliteit van Nederland”,
vertelt Kaludie. “Het werd stilgehouden om onze positie niet

in gevaar te brengen. In Engeland werd het in de doofpot gestopt om een groot
schandaal te voorkomen.
Veel van de opvarenden waren 15-jarige kadetten van
wie de identiteitspapieren
waren vervalst en reservisten. Rond Londen zijn ze
twee generaties mannen
kwijtgeraakt in deze ramp.
Daar was ik van onder de indruk.” Dankzij de film is de
ramp weer in de belangstelling gekomen. “Veel nabestaanden zijn geschokt dat er
zo weinig respect is voor de
wrakken.” In 2014 verschijnt
de documentaire, 100 jaar
na de ramp. Klaudie hoopt
dat de kruisers dan op een
Unescolijst met beschermde
wrakken staan.

Lezers Posthoorn: ‘Nieuw theater
in crisistijd is geldverspilling’
Den Haag

Lezers hebben massaal gereageerd op de plannen van
het gemeentebestuur om een
nieuw theater te bouwen op het
Spuiplein. Ook worden de eerste bijnamen voor het gebouw,
dat de Anton Philipszaal en
Lucent Danstheater moet vervangen, genoemd. De reacties
wisselend. Want is dat nou wel
nodig, zo’n nieuw muziekpaleis in de crisistijd? “Iets moois
platgooien en iets lelijks ervoor
terug zetten... proficiat Den
Haag, jullie weten onze centen
goed te besteden!” vindt Wou-

ter Beugelsdijk. George Walther
is het met hem eens: “Volgens
mij staat wat er nu staat er niet
eens zo gek lang. Maakt het
uit, gooi maar plat. Weer 5 jaar
binnenstad overhoop, overlast
en ellende.” Jolande Goverde:
“Zorg eerst maar eens dat de
zalen vol komen. Het Residentie Orkest heeft daar al jaren erg
veel moeite mee. Investeren in
cultuur is prima, maar dit is onnodige geldverspilling.” Maar
er zijn ook voorstanders. Zo reageert Party Mania op Wouter
Beugelsdijk. “Iets moois plat
gooien Wouter, ik weet niet,

maar vind het Spuiplein nou
niet echt een mooie aanblik
hebben. Met dit gebouw meer
aanzien en meer kansen voor
Den Haag.” En Willem van
Altena zegt: “Schitterend, en
hard nodig om de stad te laten
bruisen. Kijk maar naar hoe
muziektheaters andere steden
tot leven gewekt hebben. Mijn
belastinggeld mag erheen.”
Als bijnaam worden genoemd:
de broodrooster, winkelmand,
krijspaleis, de bonbondoos,
muziekdoos en kroonjuweel.
In november buigt de gemeenteraad zich over het plan.

Column

Henk Bres
Afscheid van Joop van Tellingen
Zoals ik verleden week al schreef is mijn goede
vriend Joop van Tellingen overleden en daar ben
ik knap ziek van. We kwamen elkaar tegen op
feestjes en iedere week al zeven jaar was hij onze
gast in mijn radio programma de ‘Start van de
Nacht’ waarin hij het hete shownieuws vol vuur
vertelde en ondanks dat het een Utrechtenaar was
deed hij het met Haagse humor. Ja en dan krijg
je een band met zo’n persoonlijkheid en zijn hele
familie. Altijd hun eigen wegcijferen en medelijden met een ander tonen en dat sierde de familie
van Tellingen. Ook voor Ria, waar ik de laatste
maanden van Joop iedere zaterdagnacht telefonisch een voorgesprekje mee had over hoe het nu
ging met Joop en of hij niet te ziek was om in de
uitzending te komen, heb ik diep respect. We zijn

nog een paar weken geleden bij hem geweest en
toen was hij nog positief en zou eerdaags wel weer
op de rode loper staan, vertelde hij. Maar zoals
ik hem toen zag wist ik eigenlijk al dat het niet
lang meer zou duren. Toen we weggingen gaf ik
hem een zoen en hij zei ‘komt allemaal wel goed
jochie’ en in mijn hart wist ik eigenlijk al dat het
een afscheid was. Ik ben naar zijn afscheid geweest
in Montfoort en dat was zo indrukwekkend, net
zoals zijn crematie een dag later in Leusden. Precies zoals Joop het wilde, want hij was tenslotte
de vader van de Papparazzi. Nou maatje, ik heb
van je genoten en je bent veel te vroeg van ons weggegaan en ik ben super blij dat ik als vriend deel
heb mogen uitmaken van jouw leven. R.I.P Joop
en ‘het komt allemaal wel goed Jochie’!

29 september NVM Open Huizen Dag
van 11.00 - 15.00 uur
Open huis: 11.00 – 15.00 uur

Open huis: 11.00 – 15.00 uur

Open huis: 11.00 – 15.00 uur

Den Haag, Burg. Hovylaan 72C

Den Haag, Prinsegracht 39C

Den Haag, Zeekant 48

Vraagprijs: € 285.000,-- k.k.

Vraagprijs: € 1.700,-- per maand

Vraagprijs: € 525.000,-- k.k.

In het fraaie, kleinschalige appartementencomplex “Villa Klinkenberg” gelegen, ruime
3-kamer parterrewoning met riante woonkamer, 2
slaapkamers en groot zonnig terras over de volle
breedte grenzend aan schitterend aangelegde
gemeenschappelijke tuin. Tevens ondergelegen
parkeergarage en bergingen. Eigen grond. Nabij
winkelcentrum Loosduinen en Houtwijk, diverse
scholen, sportvelden, openbaar vervoer en
uitvalswegen, Ockenburgse bos en Kijkduin.

In het markante monumentale stijl gebouw
“Princeville” in goede staat van onderhoud,
fraai en stijlvol gemeubileerd 3-kamer
stadsappartement op 1e verdieping met
plafondhoogte ca. 3.10 meter!!, zonneterras,
inpandige auto-opstelplaats en ﬁetsenberging via afgesloten parkeergarage. Midden in
de Haagse binnenstad op loopafstand van
winkels, diverse restaurants en openbaar
vervoer.

Wonen met uitzicht op strand en zee! In Residence
Savoy gelegen, direct te betrekken 4-/5kamer maisonnetteappartement met 3 slaapkamers, ruim balkon met heerlijk uitzicht over de nieuwe boulevard
en zee, ruime half open keuken, royale badkamer,
bergruimte, inpandige berging, gemeenschappelijke ﬁetsenberging, gemeenschappelijk zwembad
en sauna, zonneterras en eigen parkeerplaats
in inpandige garage, inwonende huismeester
aanwezig, complex is zeer goed beveiligd.

Gemeenteberichten
Met ingang van 1 maart 2012 publiceert de gemeente Den Haag
de gemeenteberichten op denhaag.nl/gemeenteberichten. De gemeenteberichten

Open huis: 11.00 – 15.00 uur

Open huis: 11.00 – 15.00 uur

Open huis: 11.00 – 15.00 uur

staan niet langer in De Posthoorn maar in het nieuwe digitale Gemeenteblad
op de website.

Den Haag, Mozartlaan 273

Den Haag, Laan van Poot 416

Vraagprijs: € 149.000,-- k.k.

Vraagprijs: € 615.000,-- k.k.

Vraagprijs: € 1.750.000,--k.k. / € 4.950,-- p.m.

Zeer centraal gelegen in Waldeck een
4-kamer appartement met 2 slaapkamers,
inpandig balkon / loggia en berging in de
onderbouw. Tegenover het winkelcentrum
Alphons Diepenbrockhof, op loopafstand
van openbaar vervoer (Randstadrail naar
Den Haag centrum en Zoetermeer), Landgoed Meer en Bos en badplaats Kijkduin.
Eigen grond.

Uniek aan de voet van de duinen gelegen
8 kamer hoekherenhuis woonopp. ca. 133
m met 5 slaapkamers, garage, 2 stenen
schuren en een fraai aangelegde voortuin
en zonnige achtertuin ca. 14.00 x 11.00
(zuidwesten). Nabij scholen (o.a. The International School of The Hague), openbaar
vervoer, diverse sportfaciliteiten, winkels en
op steenworp afstand van de duinen, strand
en zee. Erfpacht t/m 31-12-2020.

Buitengewoon stijlvol gerenoveerd met
behoud van vrijwel alle originele elementen,
7-kamer 4-laags herenhuis met 3 badkamers, 5 slaapkamers, woon-/eetkeuken, gerestaureerde rijk geornamenteerde plafonds,
fraai trappenhuis en wandbeschilderingen
in de serre. De statige Surinamestraat
maakt onderdeel uit van een beschermd
stadsgezicht met monumentale panden.
Eigen grond.

Open huis: 11.00 – 15.00 uur

Den Haag, Galvanistraat 54
Vraagprijs: € 399.000,-- k.k.

In gewilde Duinoord gelegen, schitterend
gerenoveerd, ruim ca. 160 m zes/zevenkamer
dubbelbovenhuis in authentieke staat met
kamer en suite, moderne keuken, 3 slaapkamers, 2 badkamers en een zonnig terras op
het zuiden. In directe omgeving van winkels
aan Reinkensstraat, Frederik Hendriklaan en
Fahrenheitstraat, openbaar vervoer, haven van
Scheveningen, Bosjes van Poot en strand zee
en duinen. Eigen grond.

Ons kantoor is tijdens de
NVM Open Huizen Dag
van 11.00 tot 15.00 uur
geopend.
Heeft u vragen of wilt
u verdere informatie
dan kunt u ons bereiken
op 070 365 00 00.
Wonen in en om
Den Haag

Den Haag, Surinamestraat 41

U kunt op denhaag.nl/gemeenteberichten alle bekendmakingen lezen in
het digitale Gemeenteblad, maar u kunt ze ook eenvoudig online
doorzoeken. Bijvoorbeeld op soort vergunning, op postcode
of op stadsdeel. Natuurlijk kunt u ook een vrije zoekterm gebruiken.
E-mailservice

Heeft u geen tijd om elke week de bekendmakingen te bekijken? Dan kunt
u zich via denhaag.nl/gemeenteberichten abonneren op de e-mailservice.
U geeft zelf aan in welk soort berichten u geinteresseerd bent en u krijgt
automatisch een e-mail wanneer zo’n bericht verschijnt.
Geen internet? Geen nood!

Distelvinkenplein 9
2566 GH Den Haag
Tel. 070 365 00 00
www.joostvanvliet.nl

Heeft u zelf geen internet? Dan kunt u terecht bij het Haags Informatie
Centrum in het atrium van het Stadhuis (Spui 70). U kunt ook een
papieren exemplaar van het Gemeenteblad afhalen bij een van de
stadsdeelkantoren of bibliotheken. Op de stadsdeelkantoren kunt u de
berichten bovendien bekijken op posters naast de hoofdingang.

