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VERENIGING

EEN VRIEND 
STELT ZICH VOOR

In deze rubriek wordt aan een van onze leden een aantal vragen gesteld

Coos Wentholt, 1943

Geboren in Utrecht.

Doctoraal Geschiedenis Universiteit 

Utrecht.

Archivaris opleiding Den Haag.

Was 36 jaar (educatief) medewerker 

van het Haags Gemeentearchief. 

Woonachtig in het Zeeheldenkwartier.

Wanneer werd je lid van onze Vereni-

ging?
Vanaf het begin, door Hermance 

Schaepman die onze Vereniging in 1973 

oprichtte en met succes ten strijde trok 

tegen de sloop van het Kurhaus en de 

bouw van een parkeergarage onder de 

Hofvijver. Later ben ik ook bestuurslid 

geweest.

Voel je je Hagenaar?
Ja, absoluut. Na het Wagenings Lyceum 

(Maarten van Rossem was een klasge-

noot) studeerde ik in Utrecht. Daarna 

ging ik naar Den Haag voor de archief-

opleiding. Al snel in mijn baan bij het 

Haags Gemeentearchief werd ik 

gevraagd om lezingen te geven over 

Den Haag, ontzettend leuk. Al die jaren 

heb ik dat gedaan, overal, elk jaar 

minstens 50 lezingen. Voor scholen, 

kerken, wijkverenigingen en tal van 

groepen en organisaties, expats, noem 

maar op. Ook in het Museon. Algemeen 

over Den Haag, maar ook specifiek over 

welke wijk dan ook. Ik hou van Den 

Haag, weet er bijna alles van. Ik word 

nog steeds gevraagd. 

Wie is jouw favoriete Hagenaar?
Wim Deetman, onze vroegere burge-

meester. Bijzonder capabele man, ook 

vol humor. Hagenees (zegt hij zelf 

altijd) van origine. Ik moest een keer  

zo lachen, toen hij op een borrel in plat 

Haags een verhaal hield over de règâh 

(reiger). En dat daarna in keurig 

Nederlands. Ja, zei hij, er wonen twee 

soorten mensen in Den Haag. Ze leven 

samen, maar verstaan elkaar vaak niet. 

Heb je een favoriete plek in Den Haag?
Prins Hendrikplein, in mijn wijk.  

Mooi heringericht en heerlijk voor  

mij om tijdens corona naar toe te gaan. 

In café-restaurant Victoria (vroeger 

Savannah) kom ik vrijwel elke dag. 

Restaurant Van Kinsbergen is nieuw, 

echt prima. Bezorgt ook thuis.

Wat vind je typisch voor Den Haag?

De koffietentjes.

Wat vind je van onze Vereniging en 
ons tijdschrift?
Na bijna 50 jaar meer dan ooit onmis-

baar als tegengeluid tegen het treurige 

beleid van de gemeente. Ons Den Haag 

vind ik een mooi blad, leuk, en goed 

leesbaar. Ik bewaar het altijd.

Wat vind jij essentieel voor Den Haag?
Dat de cultuuromslag overheid-burger, 

waarover je zoveel hoort, vooral ook in 

onze stad plaatsvindt. Den Haag is 

verworden tot een speelbal van 

projectontwikkelaars, vreselijk. De 

gewone burger kan niet op tegen de 

macht van de ambtenaren op het 

stadhuis. Begrijp me goed, ik ken 

genoeg goede ambtenaren, maar teveel 

zijn voor zichzelf bezig en zetten met 

procedures en slimme handelwijze 

alles naar hun hand. De monstrueuze 

hoogbouw is natuurlijk verschrikkelijk, 

maar de gemeente laat het helaas ook 

vaak afweten bij behoud, bescherming, 

en hergebruik van bestaande bouw.

Wat wil je verder nog kwijt?
Als vertegenwoordiger van de vereni-

ging GDO (Groepswonen door Ouderen) 

zit ik in de vereniging Stedelijke 

Ouderen Commissie (SOC), die opkomt 

voor ouderen in Den Haag. Het SOC 

geeft het college van B en W gevraagd 

en ongevraagd advies. Als je niet meer 

zelfstandig kunt wonen, moet je hulp 

huren of naar een bejaardenhuis. Bij 

GDO echter wonen ouderen in groeps-

verband op basis van zelfbeschikking 

en zelfredzaamheid. In een woongroep 

doe je burenhulp voor elkaar. Al vanaf 

50 jaar kun je je aanmelden als reserve-

lid bij twee woongroepen waar je zou 

willen wonen, als zij ook jou willen. Als 

zelfstandig wonen niet meer mogelijk 

is, is groepswonen voor ouderen de 

oplossing. Daarvoor pleit ik vurig.

Jan Bron Dik, interview

Wilt u ook een keer geïnterviewd 
worden voor deze rubriek, neem 
dan contact met ons op via 
redactie@vriendenvandenhaag.nl


