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VERENIGING

EEN VRIEND 
STELT ZICH VOOR

Een nieuwe rubriek waarin aan een van onze leden een aantal vragen wordt gesteld

Tristan Groot, 38 jaar

Geboren in Den Haag; Frans-Neder-

landse ouders.

Academische achtergrond; gewerkt  

als projectmanager bij een ingenieurs-

bureau, nu op zoek naar iets meer 

sociaal-maatschappelijks.

Woonachtig in het Statenkwartier.

Sinds wanneer ben je lid van de  
Vereniging Vrienden van Den Haag?
Eind 2019.

Waarom ben je Vriend geworden?
De missie van de vereniging onder-

schrijf ik volledig. Het verenigingsblad 

Ons Den Haag bevat interessante 

verhalen over het Den Haag van 

vroeger en scherp-kritische bijdragen 

over actuele kwesties, die ik graag  

(op papier) lees. Verder leek me dit een 

laagdrempelige manier om stadgeno-

ten te treffen die ook van Den Haag 

houden.

Wat vind je van ons tijdschrift Ons Den 
Haag?
Aantrekkelijk om te lezen, algemeen 

mooi ontwerp. Mag iets meer pagina’s 

en artikelen bevatten. 

Wat vind je van de Nieuwsbrief?
Goed. Ik heb ook bijgedragen aan de 

oproep om suggesties voor activiteiten. 

Ik ben trouwens ook erg te spreken 

over de website.

Heb je ook andere Haagse Vrienden-/
lidmaatschappen?
Haagse Historie.

Voel je je Hagenaar of Hagenees?
Ik heb op verschillende plekken in Den 

Haag gewoond. Ook in het buitenland. 

Voor iemand die zich nergens echt 

thuis voelt, maar overal gemakkelijk 

landt is volgens mij de benaming 

‘wereldburger’ toepasselijk.

Wie is jouw favoriete Hagenaar?
Zo velen, maar de eerste die in mij 

opkomt is Spinoza.

Heb je een favoriete plek in Den Haag?
Ook vele, maar ik noem hier graag 

Emma’s Hof, Galileïstraat 36. Absoluut 

een bezoek waard. Kijk op: https://

www.emmashof.nl/paginas/view/1

Wat is voor jou typisch Haags?
De koffietentjes.

Wat zou je in Den Haag willen  
verwijderen en wat behouden?
De hoogbouwplannen mogen van tafel. 

En ook minder slopen! 

Behoud - en onderhoud! - oude 

gebouwen. 

De Haagse politiek en ambtenarij 

presenteert haar beleidsplannen en –

ideeën altijd prachtig, met mooie ‘artist 

impressions’. De realiteit is echter dat 

uitvoering en resultaat vaak onthut-

send zijn. 

Typerend vind ik een bericht dat ik las, 

jaren na de bouw van de Hoftoren 

(OCW). Een impressiefoto vanaf de 

Plaats liet zien dat de hoogte van de 

toren nauwelijks boven het Binnenhof 

zou uitsteken. Maar die foto bleek te 

zijn genomen vanaf kniehoogte! Dan 

de enorme glasbewassingsinstallaties, 

die zie je nooit bij de plannen. Die zijn 

mij een doorn in het oog. Ook de 

lichtvervuiling (hal en trappenhuis) van 

nieuwbouwappartementen. Verder het 

gefluit en de loskomende platen bij 

harde wind. De burger komt er telkens 

bekaaid vanaf en niemand draagt 

verantwoordelijkheid. 

Behoud van beschermd stadsgezicht 

staat zwaar onder druk. Ik vind het 

stuitend dat de gemeente zich soms niet 

eens aan haar eigen beleidslijn houdt.

Wat vind je van onze Vereniging? 
Onmisbaar, want ze vraagt steeds 

opnieuw aandacht voor zorgwekkende 

situaties in onze stad. Ik bewonder de 

mede-Vrienden die er veel tijd in 

steken! 

Neem je deel aan activiteiten van de 
Vereniging? 
Graag zou ik zien dat er weer wandelin-

gen en excursies worden georganiseerd. 

Dat de gemeente blijft adverteren 

binnen te blijven, vind ik belachelijk. 

Buitenlucht en fysieke beweging zijn 

geweldig gezond! Meedoen met 

activiteiten staat vrij voor iedereen die 

wil en zich er prettig bij voelt. 

Wat wil je verder nog kwijt?
Ik hoop dat er dit jaar vele Vrienden bij 

zullen komen en dat we elkaar snel 

zullen treffen!

Jan Bron Dik, interview


