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Stichters minipark betre
Hagenaars bij klimaatpro
Door Saskia Herberghs

“De politie stuurt minimaal vijf agenten naar de
Bezemstraat als de vlam weer eens in de pan slaat,”
vertelde Elise Israel van cliënte woningcorporatie
Steenvoorde mij. “Met minder man durven ze het
niet aan.” De families Van Klaveren en Dupuis hadden in 2001 hun woonwagens verruild voor flats in
de Rotterdamse volksbuurt Krooswijk. Die woningen
huurden ze van mijn cliënte. Maar de verandering van
woonomgeving had de families geen goed gedaan. De
aanvankelijke vriendschap sloeg onder invloed van
het gebrek aan ruimte en het relatieve burgermansbestaan om in animositeit. Toen Henk van Klaveren
tijdens een voetbalwedstrijd vergat om de bal af te
spelen aan zijn vrijstaande elftalgenoot Harry Dupuis,
was de boel geëscaleerd. Dupuis had zijn oude makker
een kopstoot gegeven en toen waren de rapen gaar.
Een familievete was geboren en die werd uitgevochten in de flat. Elise Israel: “Aanvankelijk beperkte de
ruzie zich tot geschreeuw over en weer. Maar op een
dag kregen de jongste zoons van de families het met
elkaar aan de stok in het portiek. Bij de vechtpartij die
volgde, kreeg de knul van Dupuis een klap die hem
een hersenschudding bezorgde. En dat moest natuurlijk gewroken worden.” De volgende nacht stond de
Opel Mantra van dochter Van Klaveren in de fik. Dader
onbekend. Niet lang daarna werden de ramen van de
slaapkamer van het echtpaar Dupuis ingegooid en was
er een handgemeen tussen de vaders Henk en Harry in
het plantsoentje voor de flat. Buren en buurtbewoners
hadden zich beklaagd bij mijn cliënte. Zij waren het
gedonder en de bijkomende overlast zat en vonden dat
woningcorporatie Steenvoorde moest ingrijpen. “Wij
hebben de huurders afzonderlijk van elkaar gesproken
en hen gewaarschuwd,” vertelde Elise Israel.” Steenvoorde zou verder wangedrag niet toestaan, anders
zouden de huurovereenkomsten beëindigd worden.”
Maar de families hadden ieder hun handen in onschuld
gewassen. Niet zij maar juist de andere familie was de
aanleiding voor alle ellende. Hoe durfde Steenvoorde
hen te beschuldigen? Mijn cliënte stuurde schriftelijke
bevestigingen van de gesprekken naar haar ruziënde
huurders en hoopte er het beste van.
In juli 2016 was er een volgend incident. In de supermarkt naast de huurwoningen had de 16-jarige Priscilla
Krooswijk een brandende sigaret in het gezicht van
Joke van Klaveren geduwd. De politie had de dames uit
elkaar moeten halen. Niet veel later was er een vechtpartij in de lift van de flat, waarbij kinderen van beide
families elkaar in de haren vlogen. Een buurjongetje
dat net uit school kwam, werd per ongeluk geraakt en
moest met een snijwond worden afgevoerd naar de
EHBO. Voor Elise Israel was de maat vol. “Het probleem
is alleen dat wij niet weten wie hier de schuldige is, familie Krooswijk of familie Dupuis? Dus wie moet er gedagvaard worden?” Alhoewel ongebruikelijk, besloten
wij beide families in een gerechtelijke procedure te betrekken en ontbinding van de huurovereenkomsten te
vorderen. Het uitgangspunt was: waar er twee vechten,
hebben er twee schuld. Het verloop van de zitting was
voorspelbaar. De advocaten van de families wezen ieder
naar de andere partij. Hun cliënten waren onschuldig
en waren de dupe van de agressie van de ander.
Tijdens de comparitie werden de verhoudingen binnen de rivaliserende families mooi zichtbaar. Waar
Henk van Klaveren en Harry Dupuis zich stil hielden
en nors voor zich uit keken, was er een hoofdrol weggelegd voor hun echtgenotes. Het leken wel zussen van
elkaar. Spierwit geblondeerd haar, oranje zonnebankhoofden, jassen met tijgerprinten. “Ik gaat dus alleen
vertrekken als zij van hiernaast ook gaat, anders gaat ik
dus niet,” zei Tascha van Klaveren. De kantonrechter
keek met rode blosjes op zijn wangen naar Riet Dupuis.
Die veegde een pluk haar uit haar gezicht en hakte de
knoop door. “Ik gaat omdat zij van de overkant zeg dat
ze ook gaat als ik gaat. Eerlijk is eerlijk, toch?”
Raymond de Mooij
Partner GMW advocaten
Gespecialiseerd in vastgoedrecht en huurrecht.
www.gmw.nl
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et allerkleinste officiële park van Nederland,
het BijBinnenhofpark, bestond onlangs één
jaar. Een verjaardag die de stichters Annechien Meier en Gert-Jan Gerlach met zang
luister hebben bijgezet. En zij vulden de
steeds wisselende populatie in het 50 bij 50 centimeter
kleine park op de Hofplaats aan met een mini-Sneeuwwitje, een paarse octopus en wat andere parkbewoners. Want,
zegt Gerlach, groene kunstprojecten hebben op den duur
de neiging te verslonzen. Om dat te voorkomen moet er af
en toe reuring zijn.
Zo weten beeldend kunstenaar Annechien Meier (46) en
filmmaker en conceptueel ontwikkelaar Gert-Jan Gerlach
(56) zich verzekerd van de betrokkenheid van passanten,
die mede zorgen voor het park. “Kinderen zongen verjaardagsliedjes met ons mee.’’ De twee steken achter het
Laboratorium voor Microklimaten dat vier jaar geleden is
opgericht om wereldwijd kunstprojecten te initiëren die
het klimaat verbeteren. Zij weten zich daarbij gesteund
door wetenschappers, een rechter en kunstenaars die zitting hebben genomen in het bestuur van de stichting. “Ook
werken we in onderzoeken samen met de universiteit van
Wageningen.’’
En dankzij de luchtige manier van presenteren en de toegankelijkheid van hun projecten weten Meier en Gerlach
ook andere mensen aan zich te binden. Denk aan de oproep
aan Hagenaars om deel te nemen aan bodemonderzoek
met behulp van theezakjes, de moestuinen op het binnenplein van wooncomplex Pander, de groentetuin op de Turf- Het BijBinnenhofpark (50 x 50 cm) op de Hofplaats, aangelegd door Ann
het Laboratorium voor Microklimaten, wordt mede onderhouden door
markt in het kader van de actie Onttegel! Ze zijn net terug
uit Zuid-Korea, waar ze experimenteerden met drijvende
eilandjes met microklimaten. Daar zagen ze hoe op een oppervlakte van twee bij anderhalve meter een minibos en
een miniwoestijn hun eigen ontwikkeling hadden.
Inspireren
Het BijBinnenhofpark kan mensen inspireren om ook tegels uit de tuin weg te halen en er mooie miniboompjes in
te planten. Gerlach: “Het hoeft echt geen begonia te zijn.’’
Volgens Meier is het juist in Den Haag noodzaak om de
warmte in de stad tegen te gaan en te zorgen voor de afvoer
van overvloedig regenwater. “Het belangrijkste is dat de
aarde hier opengaat, zeker omdat Den Haag het warmste
stadscentrum van Nederland heeft.’’ In die zin draagt het
park ook een politieke boodschap uit. “In vergelijking met
de andere grote steden zet Den Haag zich onvoldoende op

Miraculeus

Eerlijk is eerlijk

Het verandert, maar
niet snel
genoeg

N

iemand kwam
maandagavond
naar perscentrum Nieuwspoort om tijdens het Grote
Sinterklaas College van
Herman Pleij zijn gelijk te
halen. Nee, iedereen kwam
voor intellectueel vermaak.
Want dat is wat de aanwezigheid van Herman Pleij
garandeert: intellectueel
vermaak. Niemand die ontevreden vertrok. De eerste
die wegging was Pleij zelf,
omdat hij zijn trein moest
halen.
“Goedenavond, dames en
heren, eerst een slokje.”
Mensen lachen al. “Mocht u
na afloop geen vragen heb-

‘Het belangrijkste is dat de aarde
hier opengaat, zeker omdat Den
Haag het warmste stadscentrum
van Nederland heeft’

de klimaatkaart. Het is hier erg stil. Wij willen het initiatief
graag nemen.’’
Dat Meier en Gerlach het in zich hebben, blijkt wel uit
hun deelname aan wereldwijde kunstmanifestaties. Ze
hebben behalve in Zuid-Korea ook in de Verenigde Staten,

ben, dan stel ik mezelf enkele vragen.” De toon is gezet.
Een wat oudere man achter me
lacht hardop en zal de hele avond
blijven lachen, ongestoord, met de
lach van een jongetje van zeven dat
net begrepen heeft hoeveel fun je
uit het leven kunt halen. Aanstekelijk. De hele avond verdeel ik mijn
aandacht tussen de fantastische
Herman Pleij en de oude heer van
zeven.
Wanneer mijn aandacht naar de
emeritus hoogleraar gaat, hoor ik:
Sinterklaas is meer dan een kinderfeest. Het is een ventielfeest, een

veranderd zijn: palingtrekken, ganzentrekken. Het ritueel als plaatsvervangende religie.
“Het is niet racistisch bedoeld,”
stelt Pleij en hij herhaalt de zin nog
eens. Wat nu gebeurt, is meer dan
een frictie, het is een botsing. Maar
kijk wat de nieuwkomers zien:
een zwarte die het hulpje van een
blanke is.
Dat het feest verandert, is heel duidelijk. Maar niet snel genoeg. Het
standpunt is duidelijk. Het punt is
gemaakt. “Het gaat voor iedereen
de goede kant op.” En hij herhaalt
weer: “Voor íédereen.”

‘Ben je nu blij/ Dat ik
niet meer met je vrij?’
onderbreking van het dagelijkse
leven. Zoals het carnaval. Tijdens
een ventielfeest wordt de orde even
verlaten. Het lijkt een revolutie,
maar is het juist niet, het bevestigt
de orde. Begin twintigste eeuw waren er meer rituelen die inmiddels

Maar in de zaal zit niemand die er
een punt van maakt dat rituelen –
en in het bijzonder het sinterklaasritueel – niet snel veranderen. Als je
je vermaakt, sta je immers buiten de
tijd en de geschiedenis.
De mensen zijn gekomen om zich

