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Er was eens, zeven jaar geleden, een man die met zijn 
zoontje in het Huijgenspark 3 kastanjes vond. Henk 
Schaapman, zo heette het jongetje, nam ze mee naar 
huis en begroef ze in hun achtertuin aan de Van der 
Duijnstraat. In de loop der jaren groeide daar wonderwel 
een heuse boom uit, die steeds groter en groter werd, tot 
hij niet meer in het kleine tuintje paste. Niemand wist wat 
te doen; de boom was veel te mooi om zomaar om te 
hakken. Vader Chris schreef een brief naar wijkkrant 
Hollands Spoor, want die wordt door veel mensen gele-
zen; zelfs op dit moment. Ook wethouder Sander Dekker 
hoorde zo van het probleem. Op 18 januari kwam hij zelf 
naar het Huijgenspark om samen met Henk, vader Chris, 
mannen in oranje pakken en een aantal buurtkinderen 
het jonge kastanjeboompje een veilige plaats in het park 
te geven tussen zijn ouders en familie. En als het goed 
is, kan iedereen hem daar nog steeds trots zien staan; 
de verloren zoon die terugkeerde.   
  

Zie ook de de oproep in Hollands Spoor 18, juni 2010, en op  
http://www.buurtstation.nl/wijkkrant/HS2010_2_4.pdf 

Gary van der Heemst. 

Dit jaar bestaat het winkelcen-
trum “De Bazar” aan de Hoef-
kade twintig jaar. 1991-2011, 
een mooie gelegenheid voor 
een feest, zou je denken. 
Maar een feeststemming of 
feestversiering hangt er niet. 
Het 20-jarig jubileum wordt 
niet gevierd. Het gaat stilletjes 
voorbij en daar is alle reden 
toe. 
 

De Bazar was bedoeld als een 
wereldplein waar exotische 
geuren, kleuren, smaken, am-
bachten en mensen van alle 
standen, leeftijden en etnische 
achtergronden samenkomen 
en elkaar ontmoeten. Het win-
kelcentrum is eigendom van 
de gemeente. De gemeente 
verhuurt de winkelruimtes aan 
de ondernemers. Hoewel de 
bedoeling van de gemeente 
met De Bazar goed was, pakt 
het anders uit. Aan de ene kant investeerde 
de gemeente in een winkelcentrum om de 
wijk een positieve uitstraling te geven. Aan de 
andere kant dragen het belabberde beheer 
van De Bazar en de gemeentelijke maatrege-
len bij aan de ondergang van de winkeliers. 
Voorbeelden hiervan zijn het veranderen van 
de Hoefkade in een straat met eenrichtings-

verkeer en het opheffen van parkeerplaatsen. 
En op dit moment ligt het plein voor de bazar 
al weken open. Navraag leert dat het niet 
duidelijk is waarom de uitvoering van een oud 
herinrichtingsplan nu opeens wordt uitge-
voerd.  

 

Meer over De Bazar op pagina 5. 

Een cadeau voor de jarige Bazar? 

De nieuwe plannen voor ons Stationsplein en het 
brede deel van de Stationsweg mogen op veel 
belangstelling rekenen. Op de inloopavond van 8 
februari werden deze gepresenteerd aan een 
groot aantal direct omwonenden.  

Een week daarvoor hadden de actieve leden van 
de werkgroepen Verkeer en Bouw&Visie al een 
voorproefje gekregen op het stadhuis. 

Zie artikel op pagina 3. 

Plan: Ingenieursbureau Den Haag 

Ontwikkelingen rond Hollands Spoor 

Ook dit jaar vieren we weer Kin-
derKoninginnedag in het Huijgens-
park. Het leukste kinderfeest van 
het jaar georganiseerd voor en 
door bewoners en ondernemers 
uit de Stationsbuurt. De voorberei-
dingen zijn al in volle gang en het 
belooft zoals altijd een geweldig 
feest te worden. 
 

Haal je verkleedkist maar alvast 
tevoorschijn. We beginnen de dag 
om 10.00 uur met een kinderop-
tocht. Alle kinderen en hun ouders 
mogen meedoen. Het thema voor 
dit jaar is: ‘Cowboys en indianen’. Op de 
vrijmarkt is er weer volop gelegenheid om 
een mooie deal te maken. Dat kan door de 
verkoop van spullen, maar we roepen 
iedereen ook van harte op zelf je talenten, 
favoriete activiteiten, kookkunsten e.d. te 
demonstreren.  
 

Andere vaste onderdelen zijn het spring-
kussen, de gouden koets, het poppenthea-
ter, de knutseltafels en nog veel meer! De 
attracties zijn alleen bestemd voor  
kinderen tot ongeveer 12 jaar. Voor ieder-
een is er gelegenheid om iets te eten en te 
drinken. 
 

Ook het open podium is weer van de partij. 

Kun je heel goed zingen, dansen, muziek 
maken, goochelen, verhalen vertellen of 
iets anders en vind je het leuk om op te 
treden voor je buurtbewoners, dan is dit je 
kans. Meld je hiervoor aan via  
kinderkoninginnedag@buurtstation.nl.  
Je kunt dit e-mail adres ook gebruiken om 
je aan te melden als vrijwilliger of gewoon 
voor meer informatie.  
 

Houd voor dit laatste zeker ook onze web-
site in de gaten: 
www.buurtstation.nl/kinderkoninginnedag. 
Binnenkort wordt hier alle informatie ge-
plaatst over het programma. 
 

Graag tot ziens op de  
KinderKoninginnedag in het Huijgenspark. 

KinderKoninginnedag Huijgenspark   
woensdag 30 april             Een feest voor vooral jong en oud! 

Ook in dit nummer: 

Vrijdag 15 april  17.00 – 19.00 
 

Lentereceptie Buurtstation: voor alle buurtbewoners 
 

Het Buurtstation heet u van harte welkom op de lentereceptie in ons tijde-

lijk onderkomen op   Stationsweg 137.  
 

U kunt historische buurtfoto's en bewonerskranten bekijken, kennis ne-
men van de activiteiten of gewoon gezellig een praatje maken. Wij zorgen 
voor een hapje en een drankje, en een kleine fleurige attentie voor alle 
bezoekers.  

Lentereceptie Buurtstation 2011 

Nieuwe directeur 
Wijkontwikkelings-

maatschappij 
(WOM) 

 
 

Eveline Braam:  
“Ik zeg tegen iedereen:  

kom langs” 
 

Zie interview op pagina 6. 

Nieuw:      Twitter mee op:         http://twitter.com/BuurtStation# 

Ondertussen in het park: Het sprookje van de Kastanje 

GFH 

GFH 

GFH 

http://www.buurtstation.nl/wijkkrant/HS2010_2_4.pdf
mailto:kinderkoninginnedag@buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl/kinderkoninginnedag
http://twitter.com/BuurtStation
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intermediair Buurtstation: 
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samenstelling en lay out:  
Gary van der Heemst 
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Advertenties, reacties en kopij: 
hs@buurtstation.nl 

 

Hollands Spoor op internet 
HS staat geheel in kleur op: 

www.buurtstation.nl/wijkkrant 
 

http://twitter.com/BuurtStation# 

 

Bewonersorganisatie Buurtstation komt op 
voor de belangen van de bewoners van de 
Stationsbuurt. Ze doet dit vanuit haar tijde-
lijke huisvesting aan Stationsweg 137 
(open dinsdag en donderdag 9 tot 12 uur).  
Voor het Buurtstation zijn vrijwilligers in 
werkgroepen actief, professioneel onder-
steund door Bonny v.d. Burg 
(samenlevings-opbouw).en Carla Janmaat 
(administratie) en  De activiteiten van het 
Buurtstation worden uitgevoerd door de 
volgende werkgroepen; 
 

Werkgroep Bouw en Visie 
houdt ontwikkelingen op het gebied van 
bouwplannen in de gaten en probeert daar 
een visie op te ontwikkelen. 
Voorzitter: Madeleine Steigenga 
 

Werkgroep Verkeer  
problemen en ideeën rond verkeer en ver-
voer. Voorzitter: Peter Viallé. 
 

Website  
Actueel buurtnieuws en informatie over het 
Buurstation kunt u vinden op de website 
van de Stationsbuurt: www.buurtstation.nl.  
Webmaster Koen van Venetië verzorgt de 
technische kant, maar zoekt nog redactie-
leden om de inhoud samen te stellen en up 
to date te houden.  
Mail: webmaster@buurtstation.nl 
 

Digitale muurkrant 
De ‘digitale muurkrant’ staat in de etalage 
van het Buurtstation aan de Stationsweg.  
Buurtnieuws kan op de website èn op de 
muurkrant geplaatst worden.  
Het Buurtstation mag een gedeelte van de 
pagina’s voor advertenties inruimen. Wilt u 
een nieuwsbericht insturen of adverteren? 
Mail: buurtstation@zonnet.nl 
 

Groot Wijk Overleg   
Het GWO is dè vergadering waar buurtbe-
woners onderwerpen die te maken hebben 
met de buurt aan de orde kunnen stellen. 
Bijvoorbeeld zwerfvuil, gevaarlijke ver-
keerssituaties of een gebrek aan groen in 
uw straat. Op het GWO kunt u uw klachten 
en ideeën direct met gemeenteambtena-
ren, de wijkagent en woningcorporaties 
bespreken. 
Voorzitter is Harrie Kampf. 
Het Buurtstation (de bewonersorganisatie 
van de Stationsbuurt) is gastheer en voor-
zitter van het GWO. Er wordt zo veel mo-
gelijk geprobeerd direct oplossingen te 
vinden. Als dit niet mogelijk is, omdat er 
bijvoorbeeld iets uitgezocht moet worden, 
let het Buurtstation op het nakomen van de 
afspraken. 
De ervaring leert dat het de moeite waard 
is om het GWO bij te wonen omdat ideeën 
en klachten veelal naar tevredenheid wor-
den behandeld.  
Het GWO vindt 6 keer per jaar plaats op 
woensdagavond.  

Onderwerpen voor het GWO kunt u mailen 
aan buurtstation@zonnet.nl  
 

Buurtbewoners zijn van harte welkom  op 
het GWO:  

Buurtstation, Stationsweg 137.  

Komende GWO-bijeenkomsten zijn op  

18 mei, 13 juli, 21 september en 
16 november. Aanvang 19.30 uur. 

 

Meer informatie over de werkgroepen op: 
www.buurtstation.nl 

Adressen 
Buurtstation Stationswijk 
Carla Janmaat, Bonny v.d. Burg 
Stationsweg 137,  
2515 BM Den Haag 
tel. 363 49 93  
buurtstation@zonnet.nl 
www.buurtstation.nl 
di. & do. 09.00-12.00  
 

Zebra  
Ouderenconsulent 
Patricia Haverkort 
424 81 13  
p.haverkort@zebrawelzijn.nl 
 

Maatschappelijk werk 
Spreekuur in Parada 
424 80 00  
 

Buurthuis Parada  
Van Limburg Stirumstraat 280 
tel. 42 48 267 of 42 48 269 
Joke van Gemmert 
j.vangemmert@zebrawelzijn.nl 
 

Stichting Boog 
Connie Slutter 
312 12 18 / 06- 191 402 33,  
 

Stichting Samen Sterk 
Zieken 103 
38 86 623 (10-22 uur) 
samensterk@online.nl   
 

Wijkcoördinator Fietsersbond 
Michiel van Bokhorst 
m.vanbokhorst@gmail.com 

Nood: 112 
Politie Haaglanden 
Wijkagenten Ester van Aalst en 
Simon Daw,  
bureau Hoefkade 350: 
algemeen telefoonnummer:  
0900 8844, of mail naar 
Ester.van.aalst@haaglanden.politie.nl  
of  simon.daw@haaglanden.politie.nl. 
 

Brandweer 424 46 44 
 

Doktersnacht/weekend dienst 
346 96 69 
 

Gemeentelijke Diensten: 
Klachten, meldingen, vragen e.d. 
14070 
Meld- en Steunpunt Woonoverlast 
(www.denhaag.nl/woonoverlast)  
werkdagen 8.00 tot 20.00  
Gemeentehuis 353 20 00 
Contactcentrum 353 30 00 
Milieudepot 311 77 11 
Chemisch afval 311 77 78 
Ongedierte 311 77 75 
Parkeren 353 68 83 
Grofvuil 366 08 08 
Onrechtmatig wonen 353 40 65 
 

Buurtkrant Hollands Spoor is een 
krant op A3-formaat van 8 of 12  
pagina’s, die wordt gemaakt door 
enthousiaste vrijwillige 
buurtbewoners. Hollands Spoor 
wordt geheel gefinancierd door 
sponsors en adverteerders. 
De krant wordt huis-aan-huis in de 
Stationsbuurt rondgebracht en in 
winkels en horeca in stapeltjes 
neergelegd. Hollands Spoor 
verschijnt 4  keer per jaar in een 
oplage van 4.000 stuks. Daarmee 
bereikt u zo´n 8.000 
buurtbewoners!  
 

Verschijningsdatums 2011: 
#22, eind juni  deadline  1 juni 
#23, eind sept.  deadline 1 sept. 
#24, eind dec.  deadline 1 dec. 
 

Prijzen: 
Hele pagina 1040 mm2 € 440 
1/2   pagina   520 mm2 € 220 
1/4   pagina   260 mm2 € 110 
1/6   pagina   173 mm2 €   85 
1/8   pagina   130 mm2 €   55 
1/16 pagina     70 mm2 €   35 

De advertentie wordt tevens gratis 
geplaatst op de webversie op  
www.buurtstation.nl/wijkkrant 

 

U krijgt gratis hulp bij de opmaak 
van de advertenties.  

Aanleveren digitaal in overleg. 

hs@buurtstation.nl 
 

Advertenties  

Buurtstation 

Mark Drabbe  
 

Sinds twee jaar ben ik de penning-
meester van het Buurtstation. Mijn 
naam is Mark Drabbe, 37 jaar oud, 
getrouwd en vader van een zoontje 
van bijna 5 en een dochtertje van bijna 
2. We wonen alweer 10 jaar met veel 
plezier in de Stationsbuurt. Een mooi 
dorpje, ingeklemd tussen Centrum, 
Rivierenbuurt en de grote Schilders-
wijk. Ik woon en kom graag in deze 
buurt. De mooiste plekken vind ik zelf 
de gracht die we delen met het Cen-
trum, Huijgenspark en Oranjeplein. 
Samen met een groepje andere bewo-
ners organiseer ik ieder jaar de Kinder-
Koninginnedag in het Huijgenspark. Dit 
gebeurt onder de vlag van het Buurt-
station. Op deze manier ben ik in con-
tact gekomen met het Buurtstation. Het 
is een actieve bewonersorganisatie die 
de afgelopen jaren voor, maar zeker 
ook achter, de schermen veel goede 
zaken heeft geregeld voor de Stations-
buurt. Maar nog steeds is er veel te 
doen. 
Mijn werkgever bevindt zich net aan de 
andere kant van het Rijswijkseplein, ik 
werk sinds twee jaar bij de Consumen-
tenbond. Daar ben ik onderzoeker fi-
nanciële diensten. In deze functie ver-
richt je het onderzoek waarover vervol-
gens wordt geschreven in de Consu-
mentengids en Geldgids. Hiervoor heb 
ik 10 jaar bij ABN AMRO Bank gewerkt 
in diverse functies. 

Harrie Kampf 
 

Van origine ben ik eigenlijk 
een 'nerd', iemand die een 
studieboek op wetenschap-
pelijk of filosofisch gebied 
leest als een roman, honge-
rig om uit te zoeken hoe de 
wereld en het universum in 
elkaar steken en waarom 
dingen werken zoals ze wer-
ken. En af toe mij erover 
verbazend dat die honger bij 
andere mensen lijkt te ont-
breken. De belangstelling 
voor wat de wereld is en hoe 
die werkt heeft mij ook ge-
bracht tot de vraag hoe die 
beter zou kunnen; dat leidde 
tot actief lidmaatschap van 
een politieke partij en zes 
jaar raadslidmaatschap (GL). 
Dat was allemaal goed om 
de extraverte kanten van 
mijzelf (zaal toespreken, 
discussie leiden) te ontwikke-
len. Op een ander vlak voer-
de mijn belangstelling tot het 
beroep van chemisch analist 
en op latere leeftijd tot een 
studie politicologie.  
In het licht van al die grote 
onderwerpen leek mijn eigen 
buurt tot 2007 eigenlijk maar 
iets kleins, en leek participe-
ren in een bewonersorgani-
satie dan ook niets voor mij. 
Maar via gesprekken met 
Cathelijne en Peter ging ik er 
anders over denken, kwam ik 
in het bestuur van Buurtstati-
on en werd gaandeweg en-
thousiast over het creatief 
kunnen bijdragen aan een 
betere buurt en een nieuwe 
stijl van optreden als bewo-
nersorganisatie. Met, naast 
werken aan wensen en 
klachten van bewoners, ook 
bezig zijn voor mensen die 
aan vergaderingen een 

broertje dood hebben, en 
voorts het zoeken van sa-
menwerking met anderen die 
ook wat in de buurt doen. In 
gemeentelijke stukken ston-
den fraaie beschrijvingen 
hoe mooi het zou moeten 
worden (‘Quartier Latin', en-
tree van Den Haag, verbin-
ding HS-Centrum), alleen is 
dat papier wel erg geduldig.  
Het is erg inspirerend om 
met een groep mensen te 
werken die door eigen initia-
tieven willen zorgen dat eer-
dere ambities ook echt van 
de grond komen, ook al gaat 
het allemaal langzamer dan 
je zou willen. Waarbij ik het 
gemak heb dat aan te spre-
ken ambtenaren mensen zijn 
die ik vaak nog ken van mijn 
raadsperiode. Ondertussen 
dienen zich alweer nieuwe 
uitdagingen aan: bezuinigin-
gen en hinderlijke aanpassin-
gen van de subsidie-
grondslagen. Maar met onze 
stevig betrokken werkgroe-
pen, bestuur, actieve bewo-
ners en anderen actief in de 
Stationsbuurt, zullen we ook 
daar een antwoord op vin-
den. In elk geval  heb ik wel 
zin om een tijdje door te 
gaan. 

Bestuur stelt zich voor… In de vorige editie stelden we 3 vrouwen uit het 
9-koppige bestuur voor. Deze keer 3 mannen.  

Hoe lang woon je al in de Stati-
onsbuurt? 
“Al zo’n dertig jaar. Het eerste 
huis waar ik woonde stond op de 
plek waar nu het Strijkijzer is. 
Sindsdien ben ik hier gebleven 
en ik blijf ook in de toekomst 
hier.” 
 

Waarom woon je er graag? 
“Toen ik in de Stationsbuurt 
kwam wonen kwam ik in een oud 
gebouw. Veel gebouwen en hui-
zen waren toen oud en slecht. In 
de jaren daarna is er in de Stati-
onsbuurt veel afgebroken, ver-
bouwd en gebouwd. Het is een 
mooie buurt nu met allemaal 
verschillende soorten mensen. 
Arm, modaal en rijk wonen hier 

gemengd door elkaar. Juist dat 
mengen vind ik goed.” 
 

Waarom ben je in het bestuur 
van het Buurtstation gegaan? 
“Ik zag een oproep staan in de 
wijkkrant dat ze bestuursleden 
zochten en toen heb ik gerea-
geerd. Ik woonde hier al lang, 
voelde me betrokken bij de buurt 
en wilde daar graag wat mee 
doen. Ik vond het ook belangrijk 
dat de Marokkaanse mensen die 
in de Stationsbuurt wonen in het 
bestuur vertegenwoordigd zijn 
en zo hun stem kunnen laten 
horen.” 
 

Wat wil je bereiken als bestuurs-
lid? 
“Wat ik vooral belangrijk vind, is 
dat de verschillende groepen 
bewoners in de buurt op een 
goede manier samenwerken om 
de leefbaarheid van de buurt te 
verbeteren. Daarbij komt dat ik 
veel mensen in de buurt ken en 
voor de Marokkaanse mensen 
een soort aanspreekpunt ben 
voor de problemen die zij in de 
Stationsbuurt zien. Ik ben daar-
door op de hoogte van wat er bij 
hen leeft. Dat kan ik ter sprake 
brengen in het Buurtstation, zo-
dat zij gehoord worden en er iets 
aan die problemen kan worden 
gedaan.” 
 

Wat zie jij als problemen in de 
buurt die moeten worden aange-
pakt? 
“Toen ik begon bij het Buurtstati-
on was dat de drugsoverlast. De 
start van de opvang op het Zie-
ken speelde toen en het thema 
onveiligheid leefde heel erg. 
Veel mensen vonden dat ze niet 
veilig over straat konden gaan.  
Dat speelt nu niet meer. Er zijn 
nu andere problemen. In de 
buurt is nauwelijks ruimte voor 
activiteiten buitenshuis voor 
groepen, zoals ouderen, jonge-
ren of vrouwen. Vooral voor 
mensen die de neiging hebben 
binnen te blijven is het belangrijk 
dat er genoeg ruimte is voor 
welzijnsactiviteiten. Iets heel 
anders: elke keer als er ge-
bouwd wordt komen er studen-
tenwoningen. Ik heb niets tegen 
studenten, maar ik vind dat het 
aantal studentenwoningen in de 
buurt doorslaat. Het nieuwe par-
keerbeleid is voor sommige 
mensen heel duur en het is heel 
slecht voor de ondernemers in 
de buurt. Mensen moeten veel 
betalen en mogen op sommige  
plekken maar een half uur blijven 
staan. Mensen moeten rustig de 
tijd hebben om te kunnen winke-
len, vind ik. Het is belangrijk dat 
het Buurtstation er is en wat met 
dit soort signalen doet.” 

Doe mee met de nieuwste thea-
tervoorstelling voor en door be-
woners van de Stationsbuurt! Wij 
zijn op zoek naar iedereen die 
zin heeft om te leren toneelspe-
len. Voor mensen die wel wilden, 
maar nog niet eerder konden/
durfden/mochten! Ervaring is niet 
vereist, enthousiasme wel. 
 

Vanaf 14 maart repeteren we 
iedere maandagavond aan op-

voeringen die waarschijnlijk in 
september in de wijk worden 
gehouden. 
 

Gary van der Heemst en Michael 
Driebeek van der Ven gaan de 
repetities weer begeleiden. Aan 
de hand van vaste teksten en 
improvisaties worden de omstan-
digheden rond de moorden aan 
het huidige Huijgenspark in 1872 
weer tot leven gebracht met de 

nodige suspense, maatschap-
pijkritiek en natuurlijk humor.  
 

Aanmelden en informatie 
Meld je nu aan bij Bonny van der 
Burg via: buurtstation@zonnet.nl 
of telefoon 06 180 184 91 (ook 
voor informatie).  
Of kom gewoon naar een reptitie 
op maandagavond vanaf 19.30 
uur in Buurthuis Parada,  
Van Limburg Stirumstraat 280. 

Het Buurttheater is weer gestart          en meedoen is gratis! 

Allouch el Baroudi   
is voor het zesde jaar bestuurs-
lid van het Buurtstation. 

mailto:hs@buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl/wijkkrant
http://twitter.com/BuurtStation
mailto:webmaster@buurtstation.nl
mailto:buurtstation@zonnet.nl
mailto:buurtstation@zonnet.nl
http://www.buurtstation.nl
mailto:m.vanbokhorst@gmail.com
mailto:Ester.van.aalst@haaglanden.politie.nl
mailto:simon.daw@haaglanden.politie.nl
mailto:hs@buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl/wijkkrant
mailto:hs@buurtstation.nl
mailto:buurtstation@zonnet.nl
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De nieuwe plannen voor ons Stationsplein 
en het brede deel van de Stationsweg 
betreffen de herinrichting van de openbare 
ruimte. De aanleiding voor het plan is de 
grote groei van het aantal tramreizigers op 
het Stationsplein.  
 

Binnen 10 jaar verdubbelt dat aantal naar 
70.000. Ook heeft de HTM nieuw materi-
eel aangeschaft waarvoor de perrons 
moeten worden aangepast. In plaats van 
de huidige tramperrons komen er twee 
ruime, tweezijdige perrons die alle trams 
bedienen. Er zijn twee bijzondere oplos-
singen in de voorgestelde herinrichtings-
plannen. De eerste is de typisch Haagse 
oplossing om de rails over grasvlakken te 
laten lopen. Ook wordt in het voorstel de 
chaos aan lantaarnpalen en tramleidingen 
aangepast. Al het kabelwerk voor verlich-
ting en tramleidingen wordt in de lucht 
gehouden door tussen de gebouwen ge-
spannen kabels en een paar elegante 
pilonen. Er komt een klinkerbestrating met 
een natuurstenen tapijt van HS tot de 
Oranjelaan.  
Tegelijkertijd wordt ook het autoverkeer 
rond het station aangepakt: er wordt con-
sequent éénrichtingsverkeer ingevoerd. 
De fietsroutes worden verlegd en - hope-
lijk - logischer. Wanneer het materieel van 
alle tramlijnen is vervangen, is de keerlus 
op het Rijswijkseplein niet meer nodig en 
vervalt de tramroute op het brede deel van 
het Stationsplein. 
 

Gastvrijheid 
Stichting Buurtstation wil dat de openbare 
ruimte in de buurt gastvrijheid uitstraalt, 
zoals dat hoort bij een binnenstad met zo 
veel passanten. Wat meegenomen wordt 
in de plannen is een nieuwe bestrating en 

een nieuw verlichtingsplan. De schetsen 
beloven deze gastvrije uitstraling – bijvoor-
beeld door zitmogelijkheden en kleine 
waterelementen. Tot zover een hoopvol 
verhaal over de investering in de openba-
re ruimte.  
 

Taxistandplaatsen 
Maar er wordt ook kritisch gekeken naar 
de plannen. Want wordt de problematiek 
rond dit knooppunt van openbaar vervoer 
echt helemaal opgelost met dit plan? Het 
lijkt dat dit maar ten dele gebeurt. De com-
plexiteit van de verkeerssituatie is groot. 
Er wordt ingegrepen in de busroutes. Die 
komen allemaal via de Waldorpstraat ach-
ter Hollands Spoor te rijden. Maar bijvoor-
beeld de taxi’s houden hun opstelplaatsen 
aan de voorkant van station HS, en blijven 
net als nu dwars over het Stationsplein 
rijden. Daarbij vermindert het aantal op-
stelplaatsen – er ligt immers nog steeds 
een plan van NS Poort om een hotel te 
bouwen tegen het spoortalud aan. 
Het idee om de wachtplek voor de taxi’s in 
de Van Zuylichemstraat te situeren, heeft 
terecht tot breed protest geleid van de 
bewoners van de Ellips, het Hofwijckplein, 
de Haagweide, de Van Zuylichemstraat en 
het Rijswijkseplein. Natuurlijk moeten rei-
zigers een taxi kunnen nemen. Maar 
waarom kunnen ze niet achter HS op een 
taxi stappen? En aan de voorzijde alleen 
de milieuvriendelijke elektrische Tuktukjes 
die we steeds vaker tegenkomen in Haag-
se straten? En neem de fietsenstallingen. 
Er zijn ideeën om fietsenstallingen onder 
de perrons te bouwen, bereikbaar vanuit 
de fietstunnel richting Haagse Hoge-
school. Het idee is er, maar er kunnen nog 
geen concrete plannen getoond worden. 
Ook het aantal fietsen waarin de stalling 
moet voorzien is nog niet bekend. 
 

Achter het station 
Het is niet alleen nogal druk voor het stati-
on, het wordt ook steeds drukker áchter 
station Hollands Spoor. Een beetje snibbig 
werd tijdens de inloopavond meegedeeld 
dat de (kennelijk alleen door de Stations-
buurt gewenste) doorsteek van de stati-
onshal naar de Waldorpstraat echt niet 
door gaat, want ‘de NS vindt het niet nod-
ig’. Wat is er immers achter het station? 
Niets toch? Ondertussen presenteren wet-

houders plannen aan de pers voor twee 
torens met studentenflats (ruim 500 stu-
dentenkamers) ‘achter station HS’. Even 
later blijkt ook ‘achter station HS’ een lap 
grond door de gemeente verkocht te wor-
den voor een hindoestaans tempelcom-
plex – 1500 bezoekers – in combinatie 
met 2 woontorens.  
 

Horeca, woningen en voorzieningen 
In combinatie met de herinrichtingsplan-
nen van het brede deel van de Stations-
weg, heeft ontwikkelaar Geste aan wet-
houder Norder beloofd nu toch echt de 
gedroomde horeca- en woningbouwplan-
nen af te ronden. Op de plek van het klei-
ne belastingkantoor, links als u het station 
uitkomt, worden nu echt appartementen 
gebouwd op een begane grond met voor-
zieningen. De eigenaar van het grote be-
lastingkantoor wil misschien ook wel zijn 
plint ontwikkelen. 
 

De aanpassing van de tramsporen en de 
herinrichting van het stationsgebied start 
in 2012 en wordt afgerond voor het in wer-
king treden van de winterdienstregeling in 
december 2013. Wanneer echt alle bouw-
stofwolken optrekken is onbekend, maar 
als alle plannen rondom het Stationsplein 
opgeleverd zijn belooft het een dynami-
sche en gastvrije aanblik te worden. En 
ondertussen werkt de Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling aan een visieplan voor de 
hele Stationsweg. We gáán ervoor dat de 
rode deurmat voor station HS, die nu uit-
gebreid is tot een tapijt, uiteindelijk uit-
groeit tot de zo gewenste route door de 
Stationsweg. 
 

Madeleine Steigenga,  
met dank aan Peter Viallé 

Ontwikkelingen rond Hollands Spoor  

Studententorens Architectenbureau K2 

Hindoetempels; architect: Aniel Ramjanam 

Beste buurtgenoten, 
 

is het u ook opgevallen dat het er rond HS ineens 
wat mooier uitziet? Ik bedoel niet het zwerfvuil, dat 
wordt regelmatig bijgehouden. Er staan minder fiets-
wrakken in de rekken en tegen de lantaarnpalen. 
 

Na jaren van klachten is de gemeente begonnen 
met het verwijderen van fout geparkeerde fietsen. 
Vooralsnog alleen rond HS, nog niet in de rest van 
de buurt, maar toch. Het was ook wel nodig, je zag 
soms fietsen aan voetgangers- stoplichten geke-
tend, zodat je maar met moeite kon oversteken En 
dan zijn wij wel niet blind, sommige OV-reizigers zijn 
dat wel, en voor hen was oversteken bij een zebra 
soms een onmogelijke opgave. De spreekwoordelij-
ke druppel was de TNT-brievenbus bij het station: 
op een gegeven moment stonden daar zo'n 20 fiet-
sen aan vast geketend of tegenaan gesmakt, 
slechts de lenigen onder ons leken nog het recht op 
het posten van een brief te hebben. 
 

Maar sinds kort is dat anders. Het fietsdepot, wat 
ons al in september 2008 was toegezegd, is nu ein-
delijk ook voor onze buurt actief. Het fietsdepot is de 
plek waar fout gestalde fietsen na  verwijdering 
naartoe gaan en waar je je fiets tegen betaling van 
een boete mag terughalen.  Er lopen 2 controleurs 
door de wijk en die doen goed werk. Het gevaar is 
dat het tijdelijk zal zijn: er zijn voor HS, CS en Sche-
veningen slechts 2 controleurs, dat is net genoeg 
voor ons of voor CS. Als het zomer wordt moeten 
deze mensen alle zeilen bijzetten in Scheveningen, 
en dan kan het hier zo weer vol staan. 
Het werd eens tijd dat de gemeente en de NS werk 
gingen maken van meer fietsstallingsplaatsen. Idee-
ën waren er al, er ligt een mooi plan om onder het 
brede deel van de Stationsweg een ondergrondse 
stalling in te richten. Niet de goedkoopste optie na-
tuurlijk, wel een duurzame en één die nog tientallen 
jaren ruimte biedt aan groei. Een tweede optie is 
een stalling onder de NS-sporen, te bereiken vanuit 
de fietstunnel, dan wordt het daar gelijk wat levendi-
ger. 
Voorlopig is er echter nog niets besloten en dat mag 
van ons allemaal wel wat sneller. Het is natuurlijk 
gek dat je fout geparkeerde fietsen weghaalt, terwijl 
er véél te weinig legale stallingsplaatsen zijn. Je 
moet mensen ook de kans geven het goed te doen! 
 

Maar niet te veel getreurd, HS en de fietsen staan 
op de agenda. En dat is beter dan het voornemen 
het ooit op de agenda te zetten - want zo was het. 
We houden de boel in de gaten! 
 

Paul Lamers, lid van de werkgroep verkeer 

Fietsen + station 

Samen de buurten leuker maken, voor el-
kaar en met elkaar 
 

De 1e bezuinigingsronde is geweest. Van 
een aantal fijne collega’s heb ik afscheid 
moeten nemen. Mijn team ouderenwerk is 
gelukkig compleet gebleven, maar we gaan 
wel wat dingen anders doen. 
 

Zo krijgt u, de (oudere) bewoner, meer te 
zeggen over het aanbod. Dat betekent dat ik 
dingen niet meer voor u ga organiseren en 
regelen. Wel hélp ik u, samen met stagiai-
res, om zelf activiteiten te organiseren en te 
begeleiden. Het meedoen is belangrijk. Met 
deze werkwijze hoort u er weer bij. Bij te 
weinig door u georganiseerde activiteiten in 
de centrumwijken bestaat het risico, dat de 
gemeente bij nieuwe bezuinigingsrondes dit 
centrum zal sluiten. 
 

Vorig jaar ben ik met u deze weg ingesla-

gen. Zal ik u uitleggen wat ik 
bedoel? Een vraag was: wan-
neer komt er weer bingo in De 
Sprong? Een 66-jarige dame 
bood zich aan om de bingo te 

draaien, maar vertelde niet meer in staat te 
zijn de prijzen te kopen. Een paar jonge 
meiden van rond de 40 vertelden mij dat 
hun kinderen op school zitten en dat hun 
moeders en tantes in de buurt een bingo erg 
leuk zouden vinden. Zullen wij dan de bood-
schappen doen? En zo is er dus één keer 
per maand een bingo in De Sprong, vanaf 
september 2010. 
 

Klaverjassen en jokeren 
Een paar wijkbewoners zouden graag willen 
klaverjassen en jokeren. Wilt u dat ook? 
Meldt u zich dan aan bij de receptie van De 
Sprong. Er zijn twee dames en twee heren, 
die contact met u zullen opnemen om dit te 
organiseren in de ontmoetingsruimte. 
 

Tekenlessen 
De tekenlessen zijn begin januari gestart op 
dinsdagmiddag. Een aantal mensen wilde 

altijd al graag meer en beter gaan tekenen, 
maar had niet het geld om dure lessen te 
volgen. Een zoektocht naar een kunstenaar, 
die de lessen vrijwillig wilde geven, begon 
en is gevonden. Er zijn nog enkele plaatsen 
open, komt u eens kijken? 
 

Meer Bewegen 
Het gemeentebestuur heeft besloten dat 
sportactiviteiten niet meer bij een welzijnsor-
ganisatie horen, dus daarmee moesten wij 
stoppen per 1 januari 2011. De gymgroepen 
van het Zeeheldenkwartier waren boos, zo 
niet woest. Zij stapten naar de krant en de 
wethouder. Resultaat: voor ouderen wordt 
een uitzondering gemaakt en de drie gym-
groepen in de Heldenhoek en de drie groe-
pen in het Klokhuis blijven bestaan.  
 

Dat was geweldig nieuws, want u zelf, de 
oudere Hagenaars, hebben het voor elkaar 
gekregen een voorziening te behouden. Ik 
kan u melden dat ook in De Sprong weer 
een sportaanbod komt voor 55-plussers.  
 

Patricia Haverkort  
 

BINGO 
Weer terug van weggeweest in de 

Sprong,  
BOODSCHAPPENBINGO 

 

Donderdag 24 Maart 2011  LenteBingo 
 

Donderdag 21 April  2011  PaasBingo 
 

Donderdag 26 Mei  2011  ZomerBingo 
 

Inloop en kaartverkoop vanaf 13.30 uur  
 

Start om 14:00 uur 
 

Prijs: €4,50 per boekje (6 rondes en 1 
superronde) 
Extra bingokaart superronde: € 0,50  
 
Informatie bij de Sprong: 4248130 

Tekenen in de Sprong 
 

In een gezellige sfeer uw tekenvaardig-
heid verbeteren. Voor beginnelingen en 
gevorderden. Werken met houtskool, 
Siberisch krijt, potlood, kleurpotlood en 
wasco. Het materiaal is bij de prijs inbe-
grepen. Kunstenaar Aaron zal u begelei-
den. Er zal een pauze zijn waarin u per 
les een kopje koffie of thee van ons krijgt. 
Andere consumpties op eigen kosten 
verkrijgbaar. 
 

Startdatum:  4 januari 2011 
Wanneer:  Dinsdagmiddag 13 – 15 uur 
Waar: Wijkcentrum de Sprong 
Prijs:  € 8, = per maand incl. materiaal 
(ooievaarspas 6,=)  

Samen Fit 
Bewegen voor ouderen (55+) m/v 
Start wekelijkse lessen: maandag 7 maart 
2011 
 

Waar:  WDC De Sprong, Paviljoensgracht 33 
 

Tijd:   13.30 – 14.15 uur  
(bij voldoende deelnemers 2e groep 14.30-
15.15 uur) 
 

Wat:  Les van een gediplomeerde MBVO 
vakkracht  
 

Wie : Bewegen voor iedereen vanaf 55 jaar. 
 

Kosten: Per maand € 6,- (ooievaarspas € 3,-)  
Info en inschrijvingen: 
Ouderenwerk Zebra  4248130 / 4248113 

Ouderenwerk Wijkcentrum de Sprong,  
Paviljoensgracht 33, Den Haag. 

GFH 

Patricia Haverkort,  
Ouderenadviseur 
p.haverkort@zebrawelzijn.nl 
telefoon 424.81.13 

WOENSDAG 1 JUNI:  
BUITENSPEELDAG in de STATIONSBUURT  

 

2011 is nog maar net begonnen en Boog is 
alweer dik van start met de opzet van leuke 
projecten in jouw wijk! Een van de projecten is 
de organisatie voor de BUITENSPEELDAG. 
 

Eén dag per jaar krijgen kinderen uit centrum-
wijken de gelegenheid om zonder zorgen vei-
lig op straat te spelen. De straat wordt voor 
één dag afgesloten. Ook andere organisaties 
werken mee aan de BUITENSPEELDAG.  
 

We maken er met zijn allen een kinderfeest 
van! Met leuke activiteiten, zoals een spring-
kussen, behendigheidsspelletjes, muziek, 
limonade, gezonde snacks en veel meer. 
Houd de website www.boog.nl en de digitale 
muurkrant goed in de gaten voor meer infor-
matie. 
 

Om deze dag een groot 
succes te maken voor 
alle kinderen uit de wijk 
hebben we vele handen 
nodig die meehelpen en 
koppies die meedenken. 
Wil jij dat jouw kinderen, 
broertjes, zusjes, nicht-
jes, neefjes een onverge-
telijke dag meemaken 
help dan mee, want Boog 
kan het niet alleen. 
 

MELD JE VANDAAG 
NOG AAN bij Kim Korte-
kaas, stichting Boog 
Bel mij: 312 12  61 
Mail mij: korkim@boog.nl  

De locatie van de 
Buitenspeeldag is 
de Van Limburg 
Stirumstraat tot aan 
de Jan Blanken-
straat en op het 
Oranjeplein. Op 1 
juni zal vanaf 12.00 
uur de Van Limburg 
Stirumstraat afge-
sloten zijn voor ver-
keer en is de voor-
bereiding in volle 
gang. Wij vragen 
verkeersdeelne-
mers en buurtbewo-
ners deze dag om 
begrip voor deze 
situatie. 

mailto:p.haverkort@zebrawelzijn.nl
http://www.boog.nl/
mailto:korkim@boog.nl
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Koffie, toiletpapier of een pakje sigaretten 
nodig? Zin in iets exotischers op tafel dan 
aardappelen? Of juist op zoek naar de ge-
rechten die je moeder vroeger voor je klaar-
maakte?  
 

Of misschien een jellaba op maat laten ma-
ken? Een ander kapsel? Kleurrijke Afrikaan-
se stoffen om je heen draperen? Gedroogde 
vis met drakenkop bekijken? Een praatje 
maken met vriendelijke winkeliers, die u 
graag als (nieuwe) klant begroeten? 
Het kan allemaal in ons overdekte winkelcen-
trum De Bazar aan de Hoefkade in de Stati-
onsbuurt. Je kunt dagelijks wegdromen van 
dinsdag tot en met zondag, in deze kleurrijke 
overdekte markt. 
 

De Bazar heeft food 
Biekram verkoopt groenten en fruit uit Suri-
name, Latijns-Amerika en Afrika. Goed ge-
sorteerde supermarkt, gespecialiseerd in 
grootverpakkingen rijst en maismeel. Onze 
ervaring: geen bananenbladeren op de 
Haagse Markt te krijgen? Duik even bij Bie-
kram in de diepvrieskist, altijd raak! Maar ook 
Nigeriaanse kruiden en grutterswaren zoals 
schoonmaakmiddelen zijn hier te verkrijgen. 
A True market is de Afrikaanse concurrent. 

Een bezoekje waard vanwege de vele ver-
schillende soorten gedroogde vis, waaronder 
catfish en exotische producten zoals verse 
yams. Maar ook die ene lap stof die we uit 
Mali meenamen, hadden we gewoon in deze 
‘winkel om de hoek’ kunnen kopen. 
Tot onze spijt blijkt de vishandel El Bazar 
gesloten, wat ook een einde betekent aan 
onze droom dat deze viszaak de basis zou 
worden van een mooie diverse ‘foodcourt’. 
Wat nu? In het buitenland ga je vaak even 
happen op zo’n plek en het trok de klanten 
naar achteren in De Bazar. De buurman ach-
terin De Bazar is slagerij Morabet, een slager 
van Marokkaanse origine, zeer vriendelijk. 
We zien een heerlijk stuk rosbief liggen. Sla-

gerij Morabet verkoopt naast ver-
schillende soorten rund-, lams- en 
orgaanvlees, ook kruideniersartike-
len. 
De keurig onderhouden dranken-
handel Royaal, drank en horecabe-
nodigdheden wordt uitgebaat door 
een vriendelijke Turkse winkelier. 
Zijn meest verkochte product is 
Legner Jenever. Verder verschillen-
de soorten rum, wijn en alles wat 
een drankenzaak moet hebben. Wij 
beperken ons tot de kop koffie die 
we gastvrij krijgen aangeboden en 
besluiten nog eens terug te komen 
om eens wat wijnen uit Turkse en 

Griekse wijngebieden te proberen. 
 

En De Bazar heeft nonfood 
Het aantrekkelijkste in kleur en diversiteit zijn 
de Afrikaanse stoffen en de Marokkaanse 
kleermaker in De Bazar. Een waar feest zo-
als de stoffen – keurig in plastic verpakt - de 
achtergrond vormen van A True Market, en 
helemaal te gek die keuze van de stoffen en 
de schoenen die staan uitgestald in de mooie 
open zaak van Doria’s African Textiles. En 
nog zo’n topper in de Bazar: de uitstalling 
van de knopen, fournituren en garens in El 
Giyat, waar de kleermaker uw kledingrepara-
ties uitvoert maar je het liefst een authentieke 
jellaba zou aanmeten. Er is ook nog een 
kleurig kledingwinkeltje, maar dit was tijdens 

ons bezoek helaas gesloten. 
Belangrijk in De Bazar zijn de kappers. Het 
zijn de zaken waar de mensen niet alleen 
gekapt worden, maar waar ook de sociale 
contacten plaatsvinden. Rondhangen bij de 
kapper? We kregen bij dames- en herenkap-
per Kapsalon Hassan direct een kopje koffie 
aangeboden. Een frisse zaak met vriendelij-
ke kapper. En zijn collega en buurman Dori-
as, de Nigeriaanse dames- en herenkapper, 
stond ons ook graag te woord in zijn gezelli-
ge drukke kapperszaak. Wilt u uw haren zelf 
thuisbehandelen? Dan kunt u voor haarpro-
ducten terecht bij de Gymboat compagny 
een kleurrijke Afrikaanse kraam met huid -en 
haarverzorgingsproducten, schoenen, cd’s 
en allerlei andere producten. 
De rokers onder ons kunnen voor een siga-
retje terecht bij Harmin, tabakspeciaalzaak. 
Naast rookwaarden verkoopt Harmin ook een 
aantal basisproducten zoals koffie, suiker, 
toiletpapier en u kunt ook bij hem terecht om 
een kopietje te maken of een faxbericht te 
verzenden. De eigenaar is van Turkse origi-
ne en heeft al vanaf de start in 1991 zijn zaak 
in De Bazar. 
 

Een bezoek aan De Bazar raden we onze 
lezers van harte aan. En wilt u erover naar 
huis schrijven of bellen? Dan kunt u terecht 
in de belwinkel ETT telecentre! 
 

Madeleine Steigenga, Franka Korteweg 

 Specialist in voedingssupplementen +Postkantoor 

 Jos Jas   drogisterij   Stationsweg 63  

 

Een van de weinige winkels die tijdens het 
bestaan van de Bazar veel mensen naar het 
winkelcentrum bleef trekken, was vishandel 
El Bazar. Rond deze goedlopende vishandel 
ontstonden echter problemen en het rolluik 
werd voorgoed neergelaten. Door het vertrek 
van de vishandel hebben de achtergebleven 
winkeliers minder klanten. Verschillende 
rolluiken blijven dicht, wat het exotische win-
kelcentrum een trieste uitstraling geeft. De 
overgebleven winkeliers laten de achteruit-
gang moedeloos over zich heen komen. Een 
winkeliersvereniging is er niet meer. De on-
dernemers zijn het vergaderen moe. Het 
vertrouwen in de gemeente en in het beheer 
is verdwenen. Maar ook het ontbreken van 
stimulerende momenten, als bijvoorbeeld de 
Ha-Schi-Ba - een feestelijk moment waar 
mensen van heinde en ver naar toe kwamen 
- wordt door de winkeliers in De Bazar 
enorm gemist. 

 

Terwijl om de hoek het plein van Hollands 
Spoor wordt geplaveid met natuursteen, 
verpaupert De Bazar. Gebrek aan onder-
houd, een ondoordacht verhuurbeleid en 
slechte bereikbaarheid zijn hier enkele oor-
zaken van. En dat is heel spijtig. Juist nu het 
Stationsplein wordt opgeknapt, kan De Ba-
zar als authentieke multiculturele markt een 
aantrekkelijke functie voor de buurt hebben: 
praktisch voor de buurtbewoners en een 
trekpleister voor voorbijgangers en toeristen. 
Het zou gepast zijn als de gemeente De 
Bazar voor zijn twintigste verjaardag een 
mooi cadeau geeft. Een cadeau dat het 
voortbestaan van de huidige winkeliers ga-
randeert en waardoor het winkelaanbod zich 
uitbreidt. Dan is er volgend jaar mogelijk wel 
reden voor een feestje. Misschien wel onze 
eigen Haagse Stationsbuurt Bazar?  
 

Madeleine Steigenga, Franka Korteweg 

Winkelcentrum De Bazar: de Stationsbuurtmarkt uit alle windstreken 

Op 4 december 2010 vond de opening 
plaats van de expositie van onze buurt-
bewoner Jos Souverijn bij kunstgalerie 
Artifac. Ondanks de sneeuw waren er 
toch veel mensen gekomen om te ge-
nieten van de grote collectie kleurrijke 
schilderijen die Jos maakt. Dezelfde dag 
zijn er zelfs drie schilderijen verkocht! 
 

Iedereen kon kans maken op een gratis 
schilderij waarvan de trekking op 28 
december was, aan het eind van de 
expositie. De winnares is mevrouw An-
gelina A. uit Den Haag geworden. Zij 
was héél verrast en blij met het kleurrij-
ke schilderij dat Jos haar overhandigde. 
Mocht u ook belangstelling hebben voor 
de schilderijen van Jos, kijk dan op zijn 
weblog: 
http://jos-souverijn.blogspot.com  

Expositie van Jos Souverijn groot succes 

Vrije interpretatie van hoe de buurt eruit ziet, door Iskender Kool, 5 jaar.  
Wil je jouw tekening of foto over de buurt ook in de krant terug zien, mail naar hs@schrijft.nl  

Een cadeau voor de jarige Bazar? 
Vervolg van voorpagina 

Tekening van de maand 

http://jos-souverijn.blogspot.com/
mailto:hs@schrijft.nl
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Sinds 1 januari is Eveline Braam directeur 
van de wijkontwikkelingsmaatschappij 
(WOM) Stationsbuurt - Oude Centrum. Hol-
lands Spoor sprak haar tijdens haar witte-
broodsweken over zichzelf, de WOM en de 
bijdrage die zij aan de Stationsbuurt wil leve-
ren. 
 

Welke route heb je afgelegd, voordat je bij de 
WOM aanlandde? 
“Ik heb een juridische achtergrond met nota-
riaat als specialisme. Ik ben begonnen als 
kandidaat-notaris, wat je dan gemiddeld de 
eerste tien jaar van je carrière blijft.  Alles 
draaide daarin om de toepassing en uitleg 
van theorie en regels, vaak in standaardcon-
tracten. Ik kwam er snel achter dat iets ope-
rationelers me beter ligt. Ik wilde graag meer 
mensgericht en meer resultaatgericht bezig 
zijn. 
Uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij de 
Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de ge-
meente Den Haag. Tot 1 januari was ik daar 
hoofd van de afdeling Vastgoedmanage-
ment. Toen ik bij die afdeling begon, waren 
er slechts drie mensen bezig met het beheer 
van de gemeentelijke panden, waarvan een-
tje voor de helft van de tijd. Ik vond dat een 
scheve verhouding, 
want beheer is heel 
belangrijk voor de 
leefomgeving, zowel 
voor gebruikers als voor de omwonenden die 
tegen een pand moeten aankijken. Ik heb de 
afdeling in de afgelopen jaren uitgebreid, 
zodat met meer aandacht kan worden be-
heerd. Steeds opnieuw moet de afweging 
gemaakt worden tussen financieel en maat-
schappelijk rendement, afhankelijk van de 
omstandigheden. Misschien is in dit verband 
de overgang naar de WOM wel een logische 
stap. Hier gaat het er vooral om, een positie-
ve bijdrage aan de omgeving te leveren door 
het opknappen en herontwikkelen van de 
panden die de WOM in bezit heeft.” 
 

Wat trof je aan toen je begon? 
“Vanuit mijn vorige functie kende ik al veel 
panden en volgde ik van een afstand de ont-
wikkelingen in de Stationsbuurt en het Oude 
Centrum. Toen ik begon, was ik verrast wat 
er in de tweeëneenhalf jaar dat de WOM 
bestaat al is gebeurd. Van de ruim 300 een-
heden bleek bij circa 180 panden sprake van 
achterstallig onderhoud. Bij 2/3 van de wo-
ningen is achterstallig onderhoud aangepakt. 
Aan het eind van dit jaar is al het achterstallig 
onderhoud weggewerkt. 
Daarnaast heeft de WOM in samenspraak 
met de gemeente Den Haag twintig projecten 
aangewezen, zoals bijvoorbeeld Zieken 185 
t/m 189. Eind dit jaar hebben we voor al deze 

projecten ofwel een bouwaan-
vraag lopen, ofwel het project 
is in uitvoering genomen, of 
het is opgeleverd. Dat springt 
dus niet altijd even goed in het 
oog, bijvoorbeeld als het gaat 
om woningen aan het Hofwij-
ckplein, het Oranjeplein, de 
Repelaerstraat et cetera. Kri-
tiek krijgen we natuurlijk vooral 
op de projecten die nog niet 
zijn gerealiseerd, want die zijn 
er ook. Zeker als het zichtbare 
plekken zijn in de buurt, zoals 
Stationsweg 80, is een buurt 
kritisch. Dat begrijp ik heel 
goed.” 
 

Wat gaat de buurt van jou 
merken? 
“Wat voor mij prioriteit heeft, is 
goede en open communicatie 
met de buurt. Toen ik hier 
startte, is mij ook meegegeven 
dat hier vanuit de buurt grote 
behoefte aan is. In de eerste 
twee jaar hebben het opstar-
ten en de projecten zelf veel 

energie opge-
slokt van de 
W OM. W e 
moeten meer 

aandacht gaan besteden aan 
contact met bewoners. Ik heb 
me voorgenomen heel laag-
drempelig te zijn en zeg tegen 
iedereen: ‘kom langs’. Dit geldt 
in de eerste plaats voor de 
vertegenwoordigers 
van huurders en bewo-
ners. Voor individuele 
klachten van huurders 
moet ik in eerste instantie verwijzen naar 
onze beheerder MVGM in Rijswijk. Voor vra-
gen van algemene aard of indien de klachtaf-
handeling niet naar behoren gaat, dan is de 
individuele huurder hier natuurlijk ook wel-
kom. Ik krijg bijvoorbeeld vanmiddag de be-
wonerscommissie van de Van Hogendorp-
straat op bezoek. Die zijn boos over de trage 
aanpak van het groot onderhoud van hun 
panden. Dat begrijp ik heel goed, want het 
sleept al heel lang. Bovendien zou er eerst 
alleen iets aan de gevel worden gedaan, 
terwijl er ook binnen achterstallig onderhoud 
is. Over dat laatste praten we nu, want som-
mige investeringen die we nu willen uitvoe-
ren, leiden tot een huurverhoging en daar 
moeten de huurders voor tekenen. Die huur-
verhoging is natuurlijk niet leuk, maar anders 
worden de huren te laag voor een gezonde 
exploitatie. 

Los van dit voorbeeld is dat 
hoe ik te werk wil gaan: 
goed luisteren naar bewo-
ners, beoordelen of hun 
wensen redelijk en financi-
eel haalbaar zijn en – als 
dat zo is – dan niet wach-
ten, maar gelijk actie onder-
nemen. En als het niet haal-
baar is, moeten we het ook 
duidelijk zeggen. Dat is echt 
hoe ik wil dat de WOM ope-
reert.” 
 

Zie je grote verschillen tus-
sen de Stationsbuurt en het 
Oude Centrum? 
“Het zijn natuurlijk heel ver-
schillende buurten. Als ik 
me beperk tot het overleg 
met bewoners, dan zie ik in 
de Stationsbuurt grote be-
trokkenheid. En ook een 
kritische houding, vanuit het 
ongeduld om panden aan te 
pakken en de rode loper 
van de Stationsweg te reali-
seren. Ook in het buurtover-
leg van het Oude Centrum 
is de betrokkenheid groot. 
Daar heeft de buurt te ma-
ken met verschillende pro-
blemen, waarbij ook con-
structief wordt meegedacht. 
Er is ook frustratie, omdat er 
enkele delen van de buurt 
zijn waar de verandering 
nog steeds niet van de 

grond komt. Denk 
aan de Doubletstraat 
en omliggende stra-
ten, of de grote leeg-

stand in de Boekhorststraat, die de weg naar 
boven maar niet vindt ondanks de investerin-
gen van Staedion in de afgelopen jaren.” 
 

Wat kan de WOM doen om het winkelbe-
stand in de Stationsbuurt te verbeteren? 
“Een belangrijke beperking is dat we ons 
alleen kunnen richten op de winkels die in 
ons bezit zijn. Dat zijn er in de Stationsbuurt 
maar enkele. Sinds januari 2011 is er meer 
samenwerking met de Winkelpanden CV, die 
circa zeven winkels en wat bedrijfsruimte en 
horeca in de Stationsweg heeft. Ook De Ba-
zar is van de Winkelpanden CV. Als de WOM 
of Winkelpanden CV een winkel verhuurt, 
screenen we tegenwoordig op kredietwaar-
digheid, ondernemingsplan en er wordt een 
verklaring van goed gedrag vereist. Als dat 
een probleem oplevert, verhuren we het 
pand niet. Het is voor ons ook een reden om 

de huur op te zeggen. 
Wat we ook kunnen doen, is panden geschikt 
maken voor bepaald gebruik, bijvoorbeeld als 
het gaat om restaurants. Voor de soorten 
winkels die we wel willen hebben, zijn de 
mogelijkheden beperkt. We kunnen proberen 
winkeliers uit een bepaalde branche te inte-
resseren en dat doen we ook, maar als die 
niet willen houdt het op. En als een winkelier 
uit een andere branche, die aan de eisen 
voldoet, wél wil huren, dan verhuren we het 
pand aan hem. Of die winkelier een blijvertje 
is, hangt vervolgens af van de buurt: of die bij 
hem wil kopen. Kortom: we doen ons best, 
maar we zijn beperkt in wat we kunnen 
doen.” 

Vries Kool 

“Eind dit jaar is alle achterstallig 
onderhoud weggewerkt” 

                         Eveline Braam:    “Ik zeg tegen iedereen: kom langs” 

De moskee op Stationsweg 89 is vorig jaar 
zichtbaarder geworden nadat de entreedeu-
ren zijn vervangen door houten deuren, ver-
sierd met traditioneel Marokkaans houtsnij-
werk. Na het interview met dokter Bonda, 
één van onze buurthuisartsen, heeft uw be-
wonerskrant een gesprek aangevraagd met 
de imam van onze moskee.  

De afspraak was snel gemaakt. Maar op het 
moment waarop het interview plaats vindt, 
staat de wereld op zijn kop. Na Tunesië en 
Egypte is er nu ook een volksopstand in Li-
bië, en zelfs in Marokko zijn protestbijeen-
komsten geweest. Het gesprek vindt plaats in 
de bestuurskamer op de tweede verdieping. 
De imam, de heer dr. A. Baghdadi wordt ge-
flankeerd door een zestal bestuursleden. 
Maar ook de twee wijkagenten Simon Dawn 
en Ester van Aalst zijn van de partij. Zij blij-
ken net een rondleiding door de moskee ge-
had te hebben van een collega-agent. Hij 
blijkt een paar weken geleden ook de Haag-
se korpschef rondgeleid te hebben.  
 

We worden gastvrij 
ontvangen met Marok-
kaanse thee (groene 
thee met honing en 
munt) en de traditionele 
Marokkaanse patisserie 
waar onze buurtbak-
kers in uitblinken. De 
politiek is iets wat ieder-
een in de kamer bezig 
houdt. Eerst vragen we 
naar het verschil tussen 
soeniten en shi’iten. 
Onze buurtmoskee is van de soeniten, de 
grootste islamitische stroming. Haar aanhan-
gers zien Mohammed als de laatste profeet, 
zoals in het christendom Jezus Christus de 
laatste profeet is. Het gesprek keert al snel 
terug naar de waan van de dag, want alle 
aanwezigen hebben een lichte shock na de 
uiterst vreemde toespraak van de heer Gad-
haffi in Libië, waarin hij zijn eigen mensen 
met de dood bedreigt. Met instemming heb-
ben onze Marokkaanse buurtgenoten de 
Marokkaanse protestbijeenkomsten gevolgd 
op de verschillende islamitische tv-zenders. 
Vreedzaam en waardig verlopen, zoals het 
hoort.  
Al pratend ontdekken we dat de El Mouhsinin 
Moskee dit jaar 30 jaar bestaat. In 1981 start-
te de moskee aan de Van Limburg Stirum-
straat 77. Eén van de bestuursleden was nog 
bij de oprichting van de moskee, 30 jaar ge-
leden. De oprichters komen met name uit het 
noorden van Marokko, de kuststreek van Al 
Haceima en Nador. Na 5 jaar werd het pand 
aan de Stationsweg aangekocht en betrok-
ken. Eén van de aanwezigen weet dat hier 

vroeger een marine-
kantoor gevestigd 
was. De gemeente die 
imam El Baghdadi 
bedient heeft onge-
veer 1500 leden, die 
als ze het kunnen 50 
euro per jaar bijdra-
gen. 
 

De imam is raadgever 
en wordt benaderd 
door wie daar behoef-
te aan heeft. Iedereen 

is welkom in de moskee en kan om raad ko-
men bij de imam, daarvoor hoef je geen lid of 
Marokkaan te zijn. De meeste leden gaan 
alleen op vrijdag naar de moskee. Ook de 
moskee heeft last van terugloop van met 
name het aantal jongere bezoekers, wordt 
beaamd na een vraag van wijkagent Esther. 
Te druk met school en werk. Maar in ver-
schillende leeftijdgroepen bezoeken tussen 
de 80 en 100 kinderen de verschillende les-
sen die in de moskee gegeven worden. Op 
de vrijdagen tijdens de ramadan wordt de 
moskee het drukst bezocht. Zeker 1500 men-
sen wonen dan de gebedsdiensten bij. Op 
een normale vrijdag is dat de helft. 
Een kleine zorg is wel het nieuwe parkeerbe-
leid van de gemeente: het kan terugloop ver-
oorzaken doordat sommige gelovigen een 
moskee kiezen waar parkeren nog wel gratis 
is. Geïnspireerd door alle aandacht besluiten 
de aanwezigen dat een Open Dag voor de 
buurt om de vernieuwde jarige moskee te 
bezoeken, dit jaar heel gepast zou zijn. 
 

Na het gesprek wordt ook even gekeken 

naar de recent opgeknapte moskeeruimte op 
de begane grond. Op de foto’s ziet u hoe 
mooi deze ruimte is geworden. De centrale 
plek in deze ruimte is ook vernieuwd. Op de 
foto ziet u de wand waarin bibliotheekkasten 
zijn ingebouwd. In het midden zit een mans-
hoge holte met links en rechts een deur. De 
linker deur is speciaal voor de imam, zodat 
hij buitenom de samenkomstruimte kan be-
treden. De holle ruimte in het midden is hele-
maal versierd met dunnen koperen platen, 
‘geslagen’ op traditionele manier. Hier gaat 
de imam staan wanneer hij in het gebed 
voorgaat. Hij staat dan met zijn rug naar zijn 
geloofsgenoten die hem kunnen volgen door-
dat er op deze plek een microfoon gemon-
teerd is. Als de rechter deur opengaat schuift 
er een houten trap/ preekstoel uit, zodat de 
voorganger uit verhoogde stand zijn toe-
spraak kan houden. 
 

Madeleine Steigenga 

Stationsbuurtprofessional     De imam van de El Mouhsinin Moskee op de Stationsweg 

Imam, met aan weerszijde twee bestuursleden 

Wat is de WOM? 
 

WOM staat voor Wijkontwikkelingsmaat-
schappij Stationsbuurt- Oude Centrum CV. 
De WOM is een samenwerkingsverband 
tussen de gemeente Den Haag en Staedi-
on, opgericht in 2007. Het ging na een lang 
voortraject operationeel op 1 juli 2008, na-
dat Staedion door de overname van Stede-
lijk Belang een groot aantal slecht onder-
houden panden in de Stationsbuurt en het 
Oude Centrum in bezit kreeg. De WOM is 
ingesteld voor tien jaar en heeft tot doel om 
achterstallig onderhoud weg te werken in 
de ruim 300 eenheden (voornamelijk wonin-
gen en enkele winkels) in haar bestand, en 
om twintig projecten uit te voeren gericht op 
renovatie of herontwikkeling van panden. 
Sinds 2008 is voor 120 panden/ wooneen-
heden achterstallig onderhoud weggewerkt. 
Dit jaar pakt de WOM de laatste zestig een-
heden aan, waaronder 21 woningen in de 
Van Hogendorpstraat. Sinds 2009 zijn 
twaalf van de twintig projecten gestart, 
waarvan er vijf zijn afgerond en drie binnen-
kort worden opgeleverd. Vier projecten zijn 
in het bouwvergunningtraject. De overige 
projecten worden in de loop van 2011 opge-
start. Andere activiteiten in 2011 zijn onder 
meer, in overleg met Stichting Stroom, een 
creatieve invulling voor specifieke panden 
van de WOM. 
Naast de WOM is in de Stationsbuurt ook 
de Winkelpanden CV actief, die winkelpan-
den beheert en verhuurt op onder meer de 
Stationsweg, Wagenstraat en Hoefkade 
(Bazar). Ook dit is een samenwerkingsver-
band tussen Staedion en de gemeente Den 
Haag. Per 1 mei wordt deze samengevoegd 
met de WOM, zodat alles in één hand komt.  
De WOM is gevestigd op de Amsterdamse 
Veerkade 23 en telefonisch te bereiken op 
nummer 070 310 61 77  
en per mail op info@wom-soc.nl .    

“Ik wil goed luisteren naar bewoners en 
waar mogelijk gelijk actie ondernemen” 

mailto:info@wom-soc.nl
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Na de succesvolle Pareldagen in andere 
wijken in Den Haag wordt nu de Pareldag op 

15 mei 2011  

ook georganiseerd in de Stationsbuurt.  
 

In samenwerking met de buurtorganisaties 
en buurtbewoners organiseert Boog deze 
dag, waarop bewoners en instellingen met 
een bijzondere passie, talent of activiteit in 
de schijnwerper worden gezet.  
 

Op dit moment hebben zich al 20 parels aan-
gemeld met zeer gevarieerde activiteiten en 
talenten.  
We willen natuurlijk ook dat u meedoet en 
aan ons kenbaar maakt wat uw passie of 
talent is. We willen graag zo’n 30 Parels pre-
senteren op 15 mei tussen 13.00 en 17.00 
uur presenteren.  

U kunt zich dus nog opgeven. Bent u ook 
een Parel? Of kent u iemand die wel een 
Parel zou kunnen zijn? Neemt u dan contact 
op met Ruut Willems van Stichting Boog. 
Telefoon 3121216 of mail wilru@boog.nl. 
 

Dit project is mogelijk met financiële steun van 
Fonds 1818, Oranjefonds, VSB fonds, Staedion en 
de gemeente Den Haag 

Ze is al jaren gevestigd aan het Groeneweg-
je: expositieruimte West van Marie-José 
Sondeijker. “Ik ben nieuwsgierig en wil dat 
ook bij anderen opwekken. Ik wil communi-
catie tot stand brengen.” Dat doet ze met 
bijna maandelijks een nieuwe tentoonstelling. 
 

Tot 26 maart hangen in Gale-
rie West werken van Jan van 
der Ploeg (Amsterdam), die 
worden gecombineerd met 
werk van Gerold Miller 
(Duitsland), Heimo Zobernig 
(Oostenrijk) en Beat Zoderer 
(Zwitserland). In iedere ruimte 
hangt een schilderij van Jan 
tegenover dat van één van de 
andere kunstenaars. “Het was 
Marie-José’s idee om ook 
andere kunstenaars uit te nodigen”, vertelt 
Jan van der Ploeg als hij zich even vrijmaakt 
tijdens het ophangen van de schilderijen. 
“Deze drie kende ik en zo kwam deze combi-
natie tot stand.”  
Het is typerend voor de aanpak van West; 
Marie-José houdt ervan jonge én ervaren 
kunstenaars te laten exposeren. “Mijn taak is 
het dan om te zorgen dat ze elkaar niet weg-
drukken, maar juist versterken.” Ze heeft een 
voorliefde voor kunstenaars die gedreven 
zijn. “Hebben ze een vaste lijn of interessan-
te ontwikkeling? Daar kijk ik naar. Neem nu 
Jan van de Ploeg: hij blijft continu zoeken, is 
heel geconcentreerd en professioneel bezig 
op één terrein.” 
 

Muurschildering met effect 
Wat Jan drijft is zijn fascinatie met vor-
men en patronen. In zijn huidige expositie 
in West hangen drie werken in zwart-wit 
en één in ultramarijnblauw-wit, allemaal 
van hetzelfde langgerekte formaat en met 

deels hetzelfde lijnengebruik. 
“Net landschappen, geometri-
sche landschappen”, sugge-
reert Jan. Voor hemzelf zit er 
geen specifieke betekenis in 
zijn schilderingen. “Toen ik 
meer ronde vormen gebruikte 
hadden mensen er vaker as-
sociaties bij, bijvoorbeeld een 
plant of een ruggengraat. Maar 
ook toen al was dat nooit mijn 
bedoeling. Het gaat mij om de 
studie naar de vorm, en welk ef-

fect die vorm heeft.” 
Dat effect kan bijzonder groot zijn, zo maakt 
zijn andere werk in West duidelijk: een muur-
schildering in het trappenhuis. Drie dagen 
lang stond Jan banen af te meten, randen af 
te plakken en was hij - van vloer tot plafond - 
met achttien kleuren muurverf in de weer. “Ik 
wilde hier juist géén duidelijke vorm aanbren-
gen, maar veel meer alleen een patroon”, 
legt hij uit. “De breedte van de banen heb ik 
afgestemd op de situatie: de hoogte van de 
ruimte, het licht, de hoeken. Eenmaal bezig 
heb ik bijvoorbeeld voor enkele banen net 
iets fellere kleuren gekozen, omdat het op 
die plek donkerder was dan ik dacht. Doordat 
je het einde van de schildering niet ziet, krijgt 

het iets monumentaals.” Met de muurschilde-
ring is West in goed gezelschap: onder ande-
re ons eigen Haags Gemeentemuseum heeft 
ook een muurschildering van Jan. 
 

Met andere ogen 
Kunst zoals die van Jan van der Ploeg, is 
niet voor iedereen direct begrijpelijk. Marie-
José: “Zelf houd ik van dit soort conceptuele 
kunst, waar het draait om het idee. En eigen-
lijk denk ik dat mensen heel veel kunnen 
begrijpen als je ze een beetje helpt. En als ze 
willen, natuurlijk. Kunst laat je vaak met an-
dere ogen naar de wereld kijken, daar moet 
je wel voor open staan.”  
Nieuwsgierigheid speelt ook hier weer een 
centrale rol voor Marie-José. “Waar is een 
kunstenaar mee bezig? En hoe kijkt iemand 
anders dan ikzelf ernaar? Dat zijn voor mij 
belangrijke vragen.” Het brengt haar de hele 
wereld over: dit gesprek vindt plaats tussen 
reizen naar Madrid en New York door. “Vaak 

krijg ik verraste reacties als buitenlanders 
ontdekken dat we niet in Amsterdam zitten, 
maar in Den Haag. Dat vind ik juist leuk. In 
deze stad wil ik iets toevoegen aan het 
bestaande, ik wil iets anders bieden. En 
het is fantastisch dat ik kan kiezen wat we 
hier laten zien.”  
Haar enige wens is dat nog meer buurtbe-
woners de weg naar West weten te vinden. 
“Een galerie is soms een beetje eng en kil 
voor mensen. Ik hoop dat meer buurtbewo-
ners gewoon een keer komen kijken. Ze 
hoeven echt niet iets te kopen!”, lacht Ma-
rie-José. “Maar ik wil vooral dat mensen 

hier komen kijken.” 
Openingstijden West: woensdag t/m zater-
dag van 12-18 uur 
Adres: Groenewegje 136 
Website: www.west-denhaag.nl 
 

Annemarijke Jolmers  
Fotografie: Jhoeko 

 

Kunst bij West: mensen goed laten kijken 

Jan van der Ploeg in het kort 
Jan van der Ploeg (1959, Amsterdam) volg-
de de Gerrit Rietveldacademie, het Croydon 
College of Art (Londen) en de Rijksakademie 
van Beeldende Kunsten. Sinds 1985 heeft hij 
tientallen solo- en groepstentoonstellingen 
gehad in binnen- en buitenland. In 2005 
kreeg het Gemeentemuseum een muurschil-
dering, in 2005 maakte hij zijn eerste muur-
schildering in West. Het ministerie van Finan-
ciën kreeg bij de recente renovatie een mo-
numentale, kleurrijke entrée van de hand van 
Jan van der Ploeg. 

Marie-José Sondeijker 

Eric de Vries en Sara Benhamou vormen 
een stel. Ze wonen in de Stationsbuurt en 
zijn allebei kunstenaar. Samen ontwierpen zij 
het Joods kindermonument op het Rabbijn 
Maarsenplein achter de Bijenkorf. Hollands 
Spoor sprak met hen. 
 

Jullie zijn beiden kunstenaar. Vertel eens iets 
over je werk? 
Sara: “Mijn werk gaat over identiteit. Ik heb 
me in mijn leven vaak moeten aanpassen 
aan een nieuwe omgeving. In mijn werk komt 
vaak camouflage voor als metafoor: persona-
ges of voorwerpen nemen de vorm en de 
kleur van hun omgeving aan. Ook komen 
flarden van ontwikkelingen in het wereld-
nieuws terug in mijn werk, omdat dat me erg 
bezig houdt. Ik heb tijdens de Irak-oorlog 
bijvoorbeeld een plant gemaakt, waaraan 
blaadjes groeien in de vorm van soldaten. Ik 
werk conceptueel. Ik bedenk concepten en 
beelden en zoek daar een techniek bij. De 
ene keer schilder ik, de andere keer maak ik 
een installatie. Het gaat mij om het idee er-
achter.” 
 

Eric: “Ik ben fotograaf. Deels werk ik in op-
dracht. Ik werk veel voor grafische ontwerp-
bureaus en maak portretten. Daarnaast doe 
ik vrij werk. Ik werk daarbij altijd met een vast 
thema. Ik heb bijvoorbeeld tien jaar lang 
woestijnen gefotografeerd. Elk jaar gingen 
we naar een woestijn om te fotograferen. Na 
verloop van tijd raakte dat thema uitgeput. 
Als nieuw thema is water op mijn weg geko-
men. Op een gegeven moment hadden Sara 
en ik een expositie. Daarvoor moesten we 
elke keer op en neer over een brug bij een 
kapotte sluis. Daardoor hoopte het vuil zich 
op in de gracht. Het stonk daar enorm. Dat 
irriteerde me. Als fotograaf is mijn eerste 
reflex om het dan op de foto te zetten. Dat 
deed ik en in die foto ontdekte ik kleuren en 
patronen van een enorme schoonheid. Dat 
was een verrassing. Ik heb er nog veel meer 

foto’s van gemaakt en daar is de serie ‘Dirt’ 
uit voortgekomen. Vanaf dat moment was 
mijn interesse voor water gewekt en is het al 
weer geruime tijd het thema waaraan ik 
werk. Water is voor mij een metafoor voor de 
constante verandering van de materie.” 
 

Een herkenbaar kunstwerk voor de buurt, 
waaraan jullie samen hebben gewerkt, is het 
monument voor Joodse kinderen op het 
Rabbijn Maarsenplein. Hoe komt zo’n op-
dracht tot stand? 
Sara: "Nadat de oude joodse school aan de 
Bezemstraat werd gesloopt, raakte de buurt 
in verval. Dat heeft jaren geduurd en het was 
een grote bron van ergernis voor mij. Ik heb 
toen een ontwerp gemaakt waarmee de ge-
schiedenis van de Joodse buurt naar boven 
kwam. Dat ontwerp heb ik gepresenteerd op 
het stadhuis. Een inspiratiebron voor mij was 
het boek ‘De verdwenen buurt’ van Ies van 
Creveld over de geschiedenis van de Joodse 
gemeenschap in Den Haag. Hierin beschrijft 
hij hoe 1700 Joodse kinderen in de Tweede 
Wereldoorlog vanuit die school werden gede-
porteerd en vermoord. 
Een half jaar later werd ik uitgenodigd om 
een ontwerp te maken voor een monument 
voor die  1700 omgekomen kinderen. Dat 
werd een wedstrijd en uiteindelijk heb ik die 
gewonnen.” 
 

Hoe ben je op het idee gekomen van de 
stoelen, zoals ze uiteindelijk zijn geworden? 
Eric: “Om te beginnen was er een lange lijst 
met eisen, waaraan het ontwerp moest vol-
doen. Allemaal begrijpelijke eisen, zoals vei-
ligheid, bestand tegen vandalen, educatief 
etcetera, maar het maakte het wel heel inge-
wikkeld.” 
Sara: “Ik wilde iets dat niet provoceert. Het 
moest een natuurlijke plaats krijgen in de 
omgeving. Ik wilde ook betrokkenheid van 
kinderen. Ik heb gedacht wat er past bij een 
school en bij kinderen en heb letterlijk het 
materiaal uit een school – stoelen en tafels -  
gebruikt om een vorm voor het kunstwerk te 
vinden. Het zijn stoelen geworden. Ze reiken 
omhoog, richting de hemel en het zijn er zes. 
Het monument is niet eenduidig. Ik nodig 
iedereen uit er zijn eigen betekenis aan te 
geven. De betrokkenheid van kinderen heb ik 
bereikt door de namen van de verdwenen 
kinderen te laten schrijven door 
Haagse schoolkinderen van de 
Prinses Marijkeschool. Dat maakt 
het persoonlijk en vertaalt het 
naar het heden en de toekomst: 
Het monument is om de gebeur-
tenissen van toen te herdenken, 
maar het kan zo weer gebeuren.” 
 

Het monument staat er nu een 
paar jaar. Hoe kijken jullie er nu 
naar als je er langsloopt? 
Sara: “Ik vind dat het een natuur-
lijk onderdeel van het Plein is 
geworden. Het is niet dominant. 
Het is ook niet direct herkenbaar 

als monument. Je moet er je best voor doen 
om je in het monument te verdiepen en de 
betekenis te voelen en te begrijpen. Je ziet 
ook dat er andere functies van het monu-
ment ontstaan. Je ziet pubers die zich er 
rond verzamelen en voor wie het een hang-
plek is. Je ziet ook kleintjes, die het uitprobe-
ren als speeltoestel. Ik vind dat leuk.” 
Eric: “Wat mij het meest heeft geraakt: vorig 
jaar was één van de stoelen kapot, waar-
schijnlijk door een aanrijding. Wij hebben 
daar ontzettend veel reacties op gehad, alle-
maal met de strekking: wat naar dat ons 
beeld stuk is. Dat vond ik hartverwarmend.” 
 

Vries Kool 
Nieuwsgierig geworden? 
Werk van Sara Benhamou is te zien op 

www.sarabenhamou.com 
Werk van Eric de Vries is te zien op 
www.ericdevries.com 

Op zaterdag 14 mei is er een rommelmarkt in 

de “Croissant”, aan het Zieken 1. 
U bent welkom van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
De entree is gratis en de koffiebar is open 
voor een heerlijk kop koffie, thee of een fris-
drankje. 

Voor meer informatie kunt u bellen met  
telefoonnummer 06 20532449. 

Rommelmarkt 

Sara Benhamou    “Ik wilde een kunstwerk dat niet provoceert”    Eric de Vries 

Parelproject nu ook in Stationsbuurt 

http://www.sarabenhamou.com/
http://www.ericdevries.com/
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Apotheek Van Beest, al jaren uw vertrouwde adres in de wijk  
voor al uw medicijnen en medicijn adviezen. 

 

Heeft u veel medicatie en ziet u door de bomen het bos niet meer? Wij kunnen uw medica-
tie leveren in een medicatierol. Uw medicatie is dan al voor u uitgezet in zakjes. Dit be-
spaart u tijd en geeft minder verwarring. Wij vragen ook voor u de recepten bij de arts aan.  

tel. 360 52 33                                             Wagenstraat 143-A  

Sleutelspecialistsmeets@hotmail.com 
 

GFH 

Stationsweg 53  
2515 BJ Den Haag 
tel. 070 326 39 30 
 

fax  070 331 60 54 

Chinees Javaans Surinaams   

www.winstonweiwei.nl 

mailto:Sleutelspecialistsmeets@hotmail.com

