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BANKJE BIJ HOFVIJVER
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Opleiding Middelbare 

school. ‘Wilde erna van al-

les, nooit iets afgemaakt.’

Loopbaan De politiek 

verslaggever/commen-

tator werkt voor het RTL 

Nieuws. Op zijn 16e was 

hij betrokken bij de op-

richting CDJA in Alkmaar. 

Als 17-jarige jongen zette 

hij zijn eerste stappen in 

de journalistiek bij het 

radioprogramma Janboel. 

Wester kreeg een baan 

bij de fractievoorlichting 

CDA en werd persoonlijk 

voorlichter van Eelco 

Brinkman. Na de Kamer-

verkiezingen in 1994 trad 

hij in dienst bij RTL.

            Frits Wester
Parlementair verslaggever 

‘Tussen de bedrijven door loop 
ik vaak een rondje en zit ik op dit 
bankje. Nadenken. Het is een fijne 
plek bij de Hofvijver, ernaast het 
standbeeld van Van Oldenbarnevelt. 
Vanaf deze plek kijk je mooi over de 
vijver tegen de Eerste Kamer aan. 
Van Oldenbarnevelt was misschien 
wel de grootste staatsman, die lang 
samenwerkte met Maurits van 
Oranje. Uiteindelijk werd hij zijn 
slachtoffer, en geëxecuteerd. Op een 
steenworp afstand van dit standbeeld 
werden de gebroeders De Witt ge-
lyncht. Het Binnenhof en het gebied 
eromheen is een grote bron voor 
onze geschiedenis. Ik zie een beetje 
op tegen de verbouwing volgend 
jaar, en De Tweede kamer voor vijf 
jaar verhuist naar het oude Minis-
terie van Buitenlandse Zaken. Dit 
is al 35 jaar mijn habitat als politiek 
journalist. Al die mooie plekjes en de 
sfeer ga ik missen. De gebouwen ken 
ik als mijn broekzak. Iedere zolder, 
kelder of gangetje weet ik te vinden. 
Ik heb eens een reportage gemaakt 
met de klein, klein, klein, kleinkin-
deren van Van Oldenbarnevelt, acht 
generaties verder ofzo. Er is een 
vermoeden dat Van Oldenbarnevelt 
begraven ligt in de kelder onder de 
oude Hofkapel. Zij maken zich hard 
dat tijdens de verbouwing op die 
plek gezocht wordt. Als toch alles op 
de schop gaat..... Als de verbouwing 
op tijd verloopt, ben ik nog net voor 
mijn pensioen terug op mijn oude 
stek.’
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Opleiding Pedagogische Hoge-

school, Consumptieve techniek

Loopbaan Wind is executive 

chef van het rijdende restaurant 

De Haagse Hoftrammm, een 

initiatief van Bobby van Galen. 

Samen runnen ze eveneens 

het Trammmhuys in Voorburg, 

(alleen zaterdag geopend en voor 

ieder budget). Hij is een reizende 

chefkok, docent, ontwikkelaar 

van smaaklessen op basisscho-

len in binnen- en buitenland. 

Wind draagt zijn steentje bij in de 

(Haagse) samenleving met in-

novatieve ideeën. Wind werd eind 

jaren 90 bekend als tv kok. Nog 

steeds maakt hij programma’s 

op de (regionale) tv. Wind is in 

2014 uitgeroepen als Kok des va-

derlands, en won diverse prijzen 

zoals De Zilveren Garde.

           Pierre Wind
Kok 

‘Ik reis veel door het land, en iedere 
keer als ik via de A4 of A12 de stad 
binnenrijd en de skyline met de twee 
‘tieten’ zie, kom ik thuis. Ik ben 
opgegroeid in de Haagse Venen, 
en woon nu in het Staten/Geuzen-
kwartier op de rand van Scheve-
ningen. Den Haag is mijn stad, ook 
vanwege de relaxte sfeer. Er zijn 
zoveel mooie plekken. In de duinen 
fiets en wandel ik geregeld met mijn 
vlam. (Lachend) Mijn hondje Mini 
Me in een rugzakje, die van haar, 
Spook, op zijn eigen poten. Als ik 
dan nog een tweede bijzondere plek 
mag noemen: de tweede haven, en 
dan het liefst tijdens zonsonder-
gang. Vroeger wilde ik altijd zeeman 
worden. Nog steeds heb ik plannen 
om mijn vaarbewijs te halen, en een 
varend restaurant te beginnen. Iets 
voor later. Een paar jaar geleden 
heb ik een plan ingediend voor een 
Smaak pretpark in die buurt. Helaas 
won mijn concept niet, maar dat wil 
niet zeggen dat het er niet komt. Als 
ik iets in mijn hoofd heb....... Ik ben 
zo’n type dat bruist van innovatieve 
ideeën, en ze meestal realiseer.’
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