
20 | DE ACHTERPAGINA Den Haag Centraal  |  Donderdag 6 september 2018

&? OPEN DAGEN
ADVERTENTIE

Marjet van Zuijlen <1> (Bilthoven, 1967)  
bracht haar jeugd door in Twente. Ze studeerde 
Geschiedenis en Politicologie en kwam na 
omzwervingen (Groningen, Amsterdam, 
Nijmegen) tien jaar geleden in Den Haag terecht. 
Zij was Tweede Kamerlid voor de PvdA, partner 
bij Deloitte en is nu actief als dagvoorzitter, 
coach, consultant en toezichthouder. In Den 
Haag is zij lid van de raad van toezicht van Het 
Nationale Theater en voorzitter van The Hague & 
Partners (een recente fusie van Den Haag 
Marketing, The Hague Convention Bureau en het 
WestHolland Foreign Investment Agency). Met 
haar man Hans Turkesteen woont ze in de 
Archipelbuurt. 

Door Caroline Ludwig 
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BUURT
“De Archipel, het is een beetje een 
vrijgevochten bende. Met prach-
tige oude monumenten, intieme 
hofjes, statige huizen, leuke winkels 
en veel terrassen. Daar zitten vaak 
pensionado’s die genieten van hun 
vrije leven.”

UITGAAN
“Naar de literaire talkshow van Kees 
’t Hart in Zaal 3 van Het Nationale 
Theater aan het De Constant Re-
becqueplein. Met vooraf lekker eten 
in het theatercafé. Ook leuk: eerst 
naar De Paas <2> en daarna eten bij 
Basaal voor een ideaal avondje aan 
de Bierkade. Zeker met mooi weer 
zit je daar heerlijk op en aan het 
water. De cafés aan het Anna Pau-
lownaplein vind ik ook gezellig.”

BESTUURDER M 
“Marco Esser, hij is een van de direc-
teuren van The Hague & Partners. 
Een echte Hagenees en een politiek 
natuurtalent. Marco moet ooit nog 
eens wethouder van Den Haag wor-
den. Hij is trouwens ook stand-up 
comedian.” 

BESTUURDER V
“Onze minister Ingrid van Engels-
hoven <3> is rustig, weloverwogen 

en lekker feministisch. Een power-
vrouw.”

RESTAURANT
“De Tapperij in de Atjehstraat heeft 
goed eten in de sfeer van een klas-
sieke kroeg. Gastheer Richard is een 
topper.”

GEBOUW 
“Van café De Oude Mol naar de Pa-
leistuin loopt een straatje. Het is 
daar als in een sprookje, inclusief 
mysterieuze bel.”

AFBREKEN
“Ziekenhuis Westeinde, de straat is 
leuk maar dan zie je dat lelijke pand 
opdoemen.”

TYPISCH 
“De zonsondergang bij De Kwartel 
op het Zuiderstrand, high tea bij Des 
Indes en de restaurants bij de ha-
ven van Scheveningen. Mooier dan 
Saint-Tropez.”

WERKPLEK 
“Ik coach mijn klanten al wande-
lend vanuit mijn huis. Arendsdorp/
Oostduin, het Haagse Bos, de Sche-
veningse Bosjes, Meijendel, het 
Westbroekpark, het is allemaal even 
prachtig en rustgevend.”

STIJLICOON 
“Roos van Put maakt onder de 
naam Mrs Rosehip de prachtigste 
tassen en ziet er altijd überhip uit. 
Ze weet precies wat in en wat uit 
is.”

EVENEMENT
“Te veel om op te noemen: Dag in de 
Branding, Winternachten, CaDance. 
Muziek, boeken en dans op topni-
veau.”

KUNSTENAAR
“Werk van Navid Nuur, geboren in 
Iran, hangt in musea in diverse lan-
den en hij woont in Den Haag. Wij 
hebben een mooi lichtsculptuur van 
hem.”

LUNCHROOM 
“Bij Foam in de Frederikstraat heb-
ben ze gezond en lekker eten en 
krijg je persoonlijke aandacht. Het 
is veganistisch en hip tegelijk. Voor 
een zakelijke lunch ga ik het liefst 
naar Cottentree City op het Voor-
hout.”

SPORTPLEK
“In Park Clingendael train ik twee 
keer per week met Leon Parlevliet. Hij 
geeft crossfit en dan werk je veel met 
je eigen lichaamsgewicht. Clingendael 
is een groot stadspark met prachtige 
hoekjes, bankjes en waterpartijen.” 

MUSEUM
“Het is heerlijk om een paar uur 
door te brengen in Museum Bredius 
<4> en bij De Mesdag Collectie.” 

HAGENAAR M
“De schrijvers Louis Couperus, Al-
fred Birney en Christiaan Weijts. Ik 
ben een lezer.”

HAGENAAR V
“Operazangeres Eva-Maria West-
broek vind ik fantastisch. Interna-
tionaal gezien is zij de beroemdste 
Haagse vrouw.”

SUGGESTIE
“Hoewel het de laatste tijd beter 

gaat – met de komst van Portfolio 
als hoogtepunt – kan Den Haag nog 
wel wat restaurants in het topseg-
ment gebruiken. Eén Michelinster 
is echt te mager voor onze stad. En 
een aanlegplaats voor een sloep, zo-
dat ik zelf door de Haagse grachten 
kan varen.”

ONDERGEWAARDEERD
“De Binckhorst met leuke plek-
ken als Capriole, De Kompaan Bier, 
MaMa Kelly, Bink Rooftop en Loïc. 

En natuurlijk de prachtige skyline 
van Den Haag.”

GEHEIMTIP
“Café de la Gare in de Nieuwe 
Schoolstraat is een oase van rust 
midden in de stad. Net als begraaf-
plaats St. Petrus Banden. Ook jazz 
in Den Haag is een goed bewaard 
geheim. Lees iedere week de co-
lumn van Bert Jansma in deze 
krant.”

OMRIJDEN
“Voor de Indische restaurants die 
niet in het centrum zitten, zoals Bo-
gor en Didong, maar The Raffles is 
natuurlijk het lekkerst.”
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Marjet van Zuijlen

‘Eén Michelinster is echt te mager  
voor onze stad’

| F
ot

o:
 D

H
C/

W
in

is
h 

Ch
ed

i

Olivier


Olivier


Olivier


Olivier


Olivier


Olivier



	DHC-583
	DHCEN-M_05-09-18_01
	DHCEN-M_05-09-18_02,03
	DHCEN-M_05-09-18_04,05
	DHCEN-M_05-09-18_06,07
	DHCEN-M_05-09-18_08,09
	DHCEN-M_05-09-18_10,11
	DHCEN-M_05-09-18_12,13
	DHCEN-M_05-09-18_14,15
	DHCEN-M_05-09-18_16,17
	DHCEN-M_05-09-18_18,19
	DHCEN-M_05-09-18_20

	DHC-583_UITAGENDA
	DHCEN-M+UITAGENDA_05-09-18_01
	DHCEN-M+UITAGENDA_05-09-18_02,03
	DHCEN-M+UITAGENDA_05-09-18_04,05
	DHCEN-M+UITAGENDA_05-09-18_06,07
	DHCEN-M+UITAGENDA_05-09-18_08,11
	DHCEN-M+UITAGENDA_05-09-18_12

	DHC583_BijlagePrinsjesdag
	DHC_PRINSJESDAG 01
	DHC_PRINSJESDAG 02
	DHC_PRINSJESDAG 03
	DHC_PRINSJESDAG 04
	DHC_PRINSJESDAG 05
	DHC_PRINSJESDAG 06
	DHC_PRINSJESDAG 07
	DHC_PRINSJESDAG 08
	DHC_PRINSJESDAG 09
	DHC_PRINSJESDAG 10
	DHC_PRINSJESDAG 11
	DHC_PRINSJESDAG 12
	DHC_PRINSJESDAG 13
	DHC_PRINSJESDAG 14
	DHC_PRINSJESDAG 15
	DHC_PRINSJESDAG 16


