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Sabrina Lindemann, maatschappelijk betrokken  

kunstenares in de tussentijd.                               P. 6 

Henk en Gerda van Poecke runnen samen met hun zoon 

De bloemenexpres in station Hollands Spoor.   P. 6.  

Krijn Taat maakt rond de kerst tot zijn eigen verbazing 

zijn debuut als danser in het Lucent Theater..           P. 4 Een Betrokken Haagse Huisarts: dr. J.C. Bonda       P. 7 

De Croissant door de ogen van Etienne Monfils.        P.5 

De Stad door de ogen van Jos Soeverijn. Hij expo-

seert tot de kerst in Artifact. Ook in 3D!             P. 5 
De muurschilderingen bij het Rode Dorp worden gerestaureerd door de 

zoon en dochter van de ontwerper, Hermanus Berserik.                P. 5 
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HS 5e jaargang nr. 4 
 

Bewonerskrant Hollands Spoor 
Stationsweg 137 

2515 BM Den Haag 

hs@buurtstation.nl 

Redactie:  
 

Annemarijke Jolmers 
Vries Kool  

Franka Korteweg 
Madeleine Steigenga  

Amieke Vos 
intermediair Buurtstation: 
Cathelijne Dommerholt  

samenstelling en lay out:  
Gary van der Heemst 

 

druk: De Groot Drukkerij 
 

Advertenties, reacties en kopij: 
hs@buurtstation.nl 

 

Krant op Web 
De buurtkranten vanaf december 

2007 staan geheel in kleur op: 
www.buurtstation.nl/wijkkrant 

 

Hier zijn ook de laatste nieuwtjes, 
filmpjes en fotoalbums over activiteiten 

in de buurt te zien. 

Website  
Actueel buurtnieuws kunt u vinden op 
de website van de Stationsbuurt: 
www.buurtstation.nl.  
Hier vindt u informatie over de werk-
groepen van het Buurtstation, bouw-
plannen en ontwikkelingen en activi-
teiten in de wijk en de stad plus links 
naar handige, leuke en praktische 
adressen in de stad.  
Webmaster Koen van Venetië ver-
zorgt de technische kant, maar zoekt 
nog redactieleden om de inhoud sa-
men te stellen en up to date te hou-
den. 
Mail: webmaster@buurtstation.nl 

Digitale  
muurkrant 

De ‘digitale muurkrant’ staat in de 
etalage van het Buurtstation aan de 
Stationsweg. Uw buurtnieuws kan nu 
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 

 

Bewonersorganisatie Buurtstation komt op voor 
de belangen van de bewoners van de Stations-
buurt. Ze doet dit vanuit haar tijdelijke huisves-
ting aan Stationsweg 137 (open dinsdag en 
donderdag 9 tot 12 uur).  
Voor het Buurtstation zijn vrijwilligers in werk-
groepen actief, professioneel ondersteund door 

Carla Janmaat (administratie) en Bonny v.d. 
Burg (samenlevings-opbouw). De activiteiten 
van het Buurtstation worden uitgevoerd door de 
volgende werkgroepen; 
 

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

Werkgroep Verkeer  
problemen en ideeën rond verkeer en vervoer. 
Voorzitter: Peter Viallé. 
 

Redacties krant en website en muurkrant 
Vries Kool, Koen van Venetië en Harrie Kampf 
informeren met hun redacties de buurtbewo-
ners over zaken die spelen in de buurt.  
 

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 of 424 80 00 
p.haverkort@zebrawelzijn.nl 
 

Maatschappelijk werk 
Spreekuur in Parada 
424 8000  
 

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 
070-3121218 / 06- 19140233,  
 

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 
 

Doktersnachtdienst 
346 96 69 
Apotheek (avond en nacht) 
070-3451000 
 

Dierenambulance 0900-403 50 09 
Dierenarts 070-3110307 
 

ENECO storing  
elektriciteit 0800-0072 
gas      0800-0072 
Water  384 39 39 
 

Gemeentelijke Diensten 
Klachten, meldingen e.d. 14070 
Meld- en Steunpunt Woonoverlast 
(www.denhaag.nl/woonoverlast)  
14070, werkdagen 8.00 tot 20.00  
Gemeentehuis 353 20 00 
Stadsdeelkantoor 353 20 00 
Contactcentrum 353 3000 
Servicepunt 353 30 30 
 

Groot Wijk Overleg   
Het GWO is dè vergadering waar buurtbewoners allerlei onder-
werpen die te maken hebben met de buurt aan de orde kunnen 
stellen. Bijvoorbeeld zwerfvuil, gevaarlijke verkeerssituaties of 
een gebrek aan groen in uw straat. Op het GWO kunt u uw 
klachten en ideeën direct met gemeenteambtenaren, de wijk-
agent en woningcorporaties bespreken. 
Het doel daarvan is om samen oplossingen en mogelijkheden te 
vinden om de leefbaarheid in de buurt te vergroten.  
Voorzitter is Harrie Kampf. 
 

Het Buurtstation (de bewonersorganisatie van de Stationsbuurt) 
is gastheer en voorzitter van het GWO. Er wordt zo veel moge-
lijk 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. 
 

In veel gevallen kunnen wensen gehonoreerd en klachten ver-
holpen worden. Als iets niet mogelijk is wordt door de betrokken 
instantie uitgelegd waarom het niet kan. De ervaring leert dat 
het de moeite waard is om het GWO bij te wonen omdat uw 
ideeën en klachten veelal naar tevredenheid worden behandeld.  
 

Het GWO vindt 6 keer per jaar plaats op woensdagavond.  

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

U bent als buurtbewoner van harte welkom  op het 
GWO.Buurtstation, Stationsweg 137. Aanvang 19.30 uur. 

 

In 2011 GWO-bijeenkomsten op  

 

Buurtkrant Hollands Spoor is een 
krant op A3-formaat van 8 of 12  
pagina’s, die wordt gemaakt door 
e n t h o u s i a s t e  v r i j w i l l i g e 
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 
b e r e i k t  u  z o ´ n  8 . 0 0 0 
buurtbewoners!  
 

Verschijningsdatums 2011: 
#21, eind maart deadline  1 maart 
#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 in 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  

19 januari 
16 maart 

18 mei 
13 juli 

21 september 
16 november 

 

Sinds enkele maanden heeft het Buurtstation een nieuw bestuur. (zie 
pagina 1 voor foto en namen) 
Twee kakelverse bestuursleden en een diehard stellen zich aan u voor in 
een driedubbelinterview. 
 

Irene Ashikali 
“Ik woon op de rand van de 
Schilderswijk en de Stationsbuurt 
tegenover het politiebureau aan 
de Hoefkade. Ik ben al jaren op 
heel veel plekken actief als vrij-
williger. Zo kun je me bijvoor-
beeld elke woensdag vinden bij 
Parada, waar ik achter de balie 
zit. Ik ben bij het Buurtstation 
gegaan, omdat ik het leuk vind 
om dingen te organiseren voor 
mijn eigen buurt. Ik heb daar 
altijd veel ideeën voor. Op 28 
november heb ik bijvoorbeeld in 
de Julianakerk een grote bazar 

georganiseerd met modeshows, workshops en een heleboel stands. Het 
was mijn eigen idee. Ik ben er in april mee begonnen en ik heb alles zelf 
gedaan: budget regelen, standhouders benaderen, de politie vragen etc. 
Heel veel werk, maar wel leuk. Ik heb ook wel ideeën voor de Stations-
buurt. Mijn hobby is jeu de boules. Ik doe dit op de Verademing aan de 
Gaslaan en bij De Blinkert in Scheveningen. Je begrijpt dat ik enorm uit-
zie naar een jeu de boulesbaan in het Huijgenspark.” 

 

Kamlie Jagesar 
“Ik ben opgegroeid in de Schilders-
wijk, om precies te zijn in de 
De Bockstraat. Voor mijn werk ben 
ik een tijdje uit Den Haag wegge-
weest. Inmiddels woon ik sinds 2 
jaar weer in Den Haag aan de Wol-
terbeekstraat. Ik ben opgeleid als 
medisch en chemisch analiste en 
heb jarenlang achter de microscoop 
gezeten om zieke en gezonde li-
chaamscellen van elkaar te onder-
scheiden. Naast het werken (40-
urige werkweek) studeer ik ook nog 
(Psychologie). Het is grappig dat ik 

in deze buurt terecht ben 
gekomen. Vroeger mocht ik 
namelijk van mijn ouders 
beslist niet in deze buurt ko-
men, anders dan alleen uit 
de tram stappen op Hollands 
Spoor om de trein te nemen. 
In al die jaren is er natuurlijk 
veel veranderd. Ik merk dat ik 
graag wil weten wat er in de 
buurt speelt. Toen ik op het 
Buurtstation zag dat be-
stuursleden gezocht werden, 
vond ik het belangrijk genoeg 
om mij aan te melden voor 
het bestuur. Ik ga de komen-
de tijd in het bestuur kijken 
welke activiteiten er op ons 
afkomen en waar ik mijn bij-
drage bij kan leveren.” 
 

 

Cathelijne Dommerholt 
“In het dagelijks leven ben ik 
ambtelijk secretaris van een 
ondernemingsraad en onder-
steun ik de medezeggenschap 
van werknemers in hun organi-
satie. Met het voorzitterschap 
van het bestuur van het Buurt-
station doe ik in feite hetzelfde 
voor de bewoners van de Stati-
onsbuurt. Dat is erg leuk. Je 
zou kunnen zeggen dat ik van 
mijn werk mijn hobby heb ge-
maakt. Ik ben begonnen in de 
redactie van de Hollands 
Spoor. Later ben ik overgestapt 
naar het bestuur van het Buurt- station. Daar zit ik nu voor het vierde 
jaar in. Ik ben er trots op hoe het nu gaat. We hebben laatst zitten 
tellen hoeveel vergaderingen en activiteiten we het afgelopen jaar heb-
ben georganiseerd. Het waren er veel. Het aantal vrijwilligers en activitei-
ten in de buurt zit in de lift. Er gebeurt hier veel. We hebben bovendien 
een nieuw, fris bestuur, waarmee we de stijgende lijn hopen voort te zet-
ten. Belangrijke punten voor de komende maanden zijn de nieuwe huis-
vesting voor het Buurtstation en wat de gemeentelijke bezuinigingen be-
tekenen voor het Buurtstation.” 

Buurtstation 

Nieuw bestuur voor het Buurtstation 

Het Buurtstation is op zoek naar een grafisch 
ontwerper die het leuk vindt een herkenbare stijl 
voor de bewonersorganisatie te ontwerpen. Het 
gaat vooral om een bruikbaar logo, maar wij 
staan van harte open voor meer mogelijkheden. 
Wilt u uw creativiteit -op vrijwillige basis- inzetten 
voor het Buurtstation? Wij horen graag van u: 
- e-mail naar Buurtstation@zonnet.nl  
- bel of kom langs: op dinsdag en donderdag  
van 9.00 – 12.00 via telefoonnummer 3634993,  
adres Stationsweg 137 

GFH 

GFH 

Buurtstati-

In Den Haag zijn naar schatting ca. 75.000 
mantelzorgers, zij zijn een onmisbare schakel in 
de zorg. Om de zorg voor hun naaste vol te 
kunnen houden is het van belang dat ook zij 
ondersteuning krijgen én dat er voldoende ver-
vangende mantelzorg beschikbaar is.  
Stichting MantelZorg Den Haag biedt onder 
andere individuele ondersteuning aan mantel-
zorgers.  
Daarvoor kun je terecht bij het Steunpunt Man-
telzorg, dat is gevestigd in Wijk- en Diensten-

centrum De Sprong aan de Paviljoensgracht 33. 
Daar zit consulente Eugenie Buhlmann klaar 
voor al je vragen. Zij is telefonisch bereikbaar 
op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 
- 17.00 uur, en op woensdag van 09.00-12.00 
uur. Haar telefoonnummer is 427.30.00 of mo-
biel 06.309.26.016. 
Je kan ook binnenlopen op haar inloopspreek-
uur: elke maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 
uur. Eugenie is per e-mail bereikbaar via 
e.buhlmann@mantelzorgdenhaag.nl. 

Buurtstation zoekt  
grafisch ontwerper 

Individuele steun aan mantelzorgers 

http://www.buurtstation.nl/wijkkrant
mailto:hs@buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl/wijkkrant
http://www.buurtstation.nl/wijkkrant
http://www.buurtstation.nl/wijkkrant
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
mailto:e.buhlmann@mantelzorgdenhaag.nl
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De nieuwe wethouder Ingrid van 
Engelshoven (Onderwijs en Dienst-
verlening) heeft een nieuwe manier 
bedacht om de subsidie aan bewo-
ners- en andere vrijwilligersorgani-
saties te organiseren. Op de stads-
deelavond voor het Centrum op 15 
november werd dit plan met de 
bewoners besproken.  
Harrie Kampf was namens het 
Buurtstation aanwezig: “Het eerste 
dat op deze avond opviel was dat 
de bewonersorganisaties in het 
Centrum eensgezind zijn in de op-
vatting dat als de administratieve 
ondersteuning - in ons geval onze 
Carla - wegvalt, de activiteiten niet 
meer in de huidige omvang kunnen 
worden georganiseerd. Dit geldt 
ook voor de huisvesting; als de 
subsidie daarvoor nog minder wordt 
dan nu kun je zelfs geen gedeelte 
van een pand meer huren.” 
“De gedachte van de wethouder is 
om bewonersorganisaties actiever 
te maken. Wij - en onze collega's in 
het Centrum - bewijzen heel actief 
te zijn met een kleine subsidie. Als 
de basis weggenomen wordt weten 
wij niet hoe we deze hoeveelheid 

en diversiteit aan activiteiten moe-
ten volhouden. De wethouder zei 
dat als de bewonersorganisatie 
actief is en ruimte aan anderen 
biedt er in de praktijk niets veran-
dert. Dit werd onderstreept door de 
stadsdeeldirecteur, die volgens het 
plan dit budget in de toekomst gaat 
beheren.” 
“Het is afwachten wat er uiteindelijk 
in het raadsvoorstel aan het eind 
van het jaar zal staan. Wij zijn 
weliswaar actief, en zijn al drie jaar 
bezig met samenwerking met ande-
re organisaties en steun aan allerlei 
bewonersinitiatieven, zoals de wet-
houder voor ogen heeft. Aan de 
andere kant hebben wij dat kunnen 
doen dankzij een kleine basissubsi-
die, en maken we ons best zorgen 
om het plan dit af te schaffen.”   
 

Wat doet het Buurtstation nu? 
Jaarlijks organiseert Buurtstation 
zes overleggen waarbij bewoners 
allerlei problemen direct kunnen 
aankaarten, en daarnaast zo’n vijf-
tien andere vergaderingen of bij-
eenkomsten (overleg over bouw-
plannen, bestuursverkiezing, lente-

receptie). Buurtstation heeft – mede 
- een tiental activiteiten opgestart: 
onder andere het Buurttheater, het 
Huygensparkfeest, de computercur-
sus, de tai chi in het park, de Buur
(t)vrouwen). De buurtmedia worden 
geheel door vrijwilligers gemaakt: 
deze wijkkrant, de website en de 
digitale muurkrant. Daarnaast biedt 
het Buurtstation vergader- en cur-
susruimte aan allerlei initiatieven 
voor en door bewoners. 
Onze vrijwilligersorganisatie kan zo 
veel doen dankzij de administratie-
ve ondersteuning en een 'eigen' 
plek. Carla wordt voor zo'n 8 uur 
per week 'ingehuurd', en zorgt in 
die korte tijd voor essentiële zaken 
als de post- en mailstroom, agenda-
s en uitnodigingen, verslagen en 
twee ochtenden de openstelling van 
het Buurtstation. Het Buurtstation 
ontvangt nu ongeveer 4.000 euro 
per jaar voor het betalen van huur 
en 6.000 voor het organiseren van 
activiteiten. In het nieuwe plan ver-
valt alles, en wordt alleen 'op aan-
vraag' subsidie voor activiteiten uit 
het stadsdeelbudget toegekend.  

Cathelijne Dommerholt 

Subsidie bewonersorganisatie op losse schroeven 

BINGO   
 

Weer terug van weggeweest in 
De Sprong: 

 

BOODSCHAPPENBINGO 
 

Donderdag  27 Januari 2011  WinterBingo 
Donderdag  24 Februari 2011 KrokusBingo 
Donderdag  24 Maart 2011   LenteBingo 
Donderdag  21 April  2011     PaasBingo 
Donderdag  26 Mei  2011     ZomerBingo 
 

U bent welkom in Wijk- en Dienstencentrum  
De Sprong, Paviljoensgracht 33, Den Haag  

 

Inloop en kaartverkoop vanaf 13.30 uur; 
Start om 14:00 uur. 
 

Prijs: € 4,50 per boekje (6 rondes en 1 superronde). 
Extra bingokaart voor de superronde: € 0,50 per stuk. 
 

Informatie bij de Sprong: telefoon 424 81 30 
Deze activiteit wordt georganiseerd door het Ouderenwerk en 
haar vrijwilligers 
 

Tekenen in de Sprong 
 

Vanaf januari kunt u in een gezellige sfeer komen tekenen: werken met 
houtskool, Siberisch krijt, potlood, kleurpotlood en wasco. Voor begin-
nelingen en gevorderden. Kunstenaar Aaron zal u begeleiden. Het ma-
teriaal is bij de prijs inbegrepen. 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, Paviljoensgracht 33 
 

Prijs: € 8,= (ooievaarspas 6,=) incl. materiaal en 1 kopje koffie/thee 

Ouderenwerk  
 

Patricia Haverkort,  
Ouderenadviseur 
p.haverkort@zebrawelzijn.nl 
telefoon 424.81.13 
Wijkcentrum de Sprong, Paviljoensgracht 33 Den Haag. 

Foto: 

Een goede vijf jaar geleden besloten twee 
buurtbewoners – Gary van der Heemst en Jan 
Verheij – om de lang niet meer verschenen 
buurtkrant Hollands Spoor nieuw leven in te 
blazen. In de jaren zeventig en tachtig was de 
Hollands Spoor-krant in lijn met de tijdgeest 
een echte ‘axiekrant’, compleet met old school 
getypte letters. Het was een spreekbuis voor 
buurtbewoners in actie tegen iets; tegen leeg-
stand, tegen verloedering, tegen overlast, te-
gen tippelen, tegen van alles en nog wat.  
 

Toen de Stationsbuurt vanaf medio jaren ne-
gentig stapje voor stapje uit het moeras om-
hoog kwam, was er met wisselende redacties 
en frequenties een buurtkrant die van die ont-
wikkelingen verslag deed. In 2004 verscheen 
Holland Spoor nog twee maal onder redactie 
van Driek Berndsen en Chris van de Wetering, 
waarna de krant ophield te bestaan bij gebrek 
aan middelen en medewerkers.  
 

Gary en Jan misten informatie over de buurt en 
begonnen in de zomer van 2005 samen met 
opbouwwerker Bonny van der Burg aan een 
nieuwe krant. Als proefnummer werd een infor-
matiefolder van 12 pagina’s gemaakt over de 
gebruikersruimte aan het Zieken. Op de eerste 
redactievergadering op 21 juni 2005 kwamen 
alleen de initiatiefnemers opdagen. Maar na 
wat betere voorbereidingen werd op een ruim 
bezochte bijeenkomst op 28 maart 2006 een 
goedwerkende redactie samengesteld. Dat 
was de start van bewonerskrant Hollands 
Spoor zoals we die nu kennen. De eerste edi-
tie werd op 31 mei 2006 door Jan en Gary zelf 
opgehaald bij de drukker in Maassluis en door 
de hele redactie in feeststemming rondge-
bracht in de buurt. Sindsdien verschijnt de 
krant elk jaar ten minste 4 keer. De krant wordt 
in zijn geheel gemaakt door vrijwilligers uit de 
buurt, die het leuk vinden stukjes te schrijven, 
de krant op te maken en advertenties te wer-
ven. De enige kosten die worden gemaakt zijn 
drukkosten. Deze worden deels betaald uit een 
bijdrage van het Buurtstation en deels uit ad-
vertentie-inkomsten. Dat gaat redelijk, zeker 
nadat het aantal advertenties – allemaal van 
bedrijven uit de buurt – weer is aangetrokken 
door inspanningen van Amieke Vos (die nu 
helaas een tijdje uit de running is). 
 

De redactie is een enthousiast en op elkaar 
ingespeeld team van buurtbewoners, bestaan-
de uit Gary van der Heemst, Annemarijke Jol-
mers, Amieke Vos, Madeleine Steigenga, 
Franka Korteweg en Vries Kool. Cathelijne 
Dommerholt, die vanaf de eerste bijeenkomst 
actief was als redactielid, functioneert nu als 
contactpersoon uit het bestuur van het Buurt-
station. Hierna stelt de redactie zich aan u 
voor. Voor nieuw bloed is in de redactie zeker 
nog plaats, evenals voor mensen die het leuk 
vinden incidenteel een keer een stukje te 
schrijven of die anderszins iets willen beteke-
nen voor de krant. 
 
Met hulp van de Stationsbuurt gaan we op 
naar de volgende 20 edities van Hollands 
Spoor! 

Vries Kool 

Jubileum krant Hollands Spoor: nummer 20! 

Franka Korteweg 
“Ik ben sinds een jaar 
actief als vrijwilliger 
voor de wijkkrant Hol-
lands Spoor. Het werk 
bij de wijkkrant is voor 
mij een leuke en snelle 
manier om allerlei ver-
schillende mensen te 
leren kennen en er-
achter te komen wat er 
allemaal in de wijk 
gebeurt. De onderwer-
pen waar ik over schrijf 
zijn heel divers. De 
ene keer gaat het over een papegaai in het Huijgenspark, de 
andere keer over brood dat op straat wordt gegooid. Mijn favo-
riete onderwerpen om over te schrijven zijn de nieuwe winkels 
en restaurants in de wijk. Hiermee houden wij de buurtbewo-
ners op de hoogte en tegelijkertijd helpen we de nieuwe on-
dernemers een beetje bij de start. Voor mijzelf is het een 
mooie gelegenheid om wat vaker uit eten te gaan in bijzonde-
re eethuisjes en rond te neuzen in winkels waar ik anders mis-
schien niet zo snel zou komen.” 

Vries Kool 
“Ik woon nu vijftien jaar in het cen-
trum van Den Haag, waarvan de 
laatste zes in de Stationsbuurt; 
aan het Huijgenspark om precies 
te zijn. In de redactie van de Hol-
lands Spoor zit ik sinds een jaar of 
vier. Al mijn leven lang zit ik in de 
redactie van de schoolkrant, het 
faculteitsblad, het personeelsblad 
en nu dus de buurtkrant. Ik vind 
stukjes schrijven leuk en het extra 
leuke van de redactie van de Hol-
lands Spoor is dat je onvermoede 
kanten van de buurt leert kennen, 
en allerlei kleurrijke en bijzondere 
bewoners ontmoet die de Stations-
buurt rijk is. Ik hoop een volgend 
jubileum weer mee te maken!”  Gary van der Heemst 

“Oorspronkelijk ben ik kultureel werker en dramadocent. Op dit mo-
ment ben ik regisseur van wisselende groepen van het Haags ama-
teurtoneel en begeleider van het Stations Buurt Theater. Hoewel ik 
bij de start van Hollands Spoor in 2005 al 10 jaar op het Stations-
plein woonde, zei de Stationsbuurt me niet veel. Het was een onder-
deel van de grote stad. Nu loop ik hier rond als in een dorp, met 
overal bekenden en herinneringen. Binnen de redactie concentreer 
ik me op korte berichten, het in elkaar zetten van de krant en de 
opmaak van foto’s en advertenties. Het leukst daarbij vind ik het om 
voor ieder nummer een nieuw logo te maken en alle kopij in de be-
perkte ruimte te passen. In 2007 ben ik begonnen met het maken 
van een webeditie van de krant: 
www.buurtstation.nl/wijkkrant. Hier 
plaats ik naast alle nummers van 
de krant veel foto’s en soms film-
pjes en actueel nieuws. Sinds het 
tweede nummer bezorg ik de 4000 
kranten zelf huis aan huis. Vier 
middagen hard werken, maar met 
veel leuke contacten onderweg. De 
mensen die ik spreek zijn blij met 
de krant. Dat geeft toch steeds 
weer een voldaan gevoel.”   

Annemarijke Jolmers 
“Ruim vier jaar geleden 
ben ik gaan schrijven voor 
deze krant. Ik had net 
samen met mijn vriend 
een huis gekocht in de 
Stationsbuurt en zag toen 
de oproep in de krant voor 
nieuwe redactieleden. 
Omdat ik heel graag 
schrijf, leek het me leuk 
om dit voor mijn eigen 
wijk te gaan doen. Zo kon 
ik meteen de wijk en de 
mensen beter leren ken-
nen. En zo ging het ook 
echt: toen we Vogelaar-
wijk (of krachtwijk) werden 
ben ik erop uitgetrokken om mensen op straat te vragen wat ze 
daarvan vonden. Dat zou ik anders nooit zomaar doen, maar nu 
´moest´ ik wel voor de krant. Door dit soort contacten ben ik me 
alleen maar nog meer thuis gaan voelen in de Stationsbuurt.” 

Madeleine Steigenga 
“Toen nummer 1 verscheen zat ik al ‘bij 
de krant’. Daar kwam daarna even de 
klad in, maar op een gegeven moment 
ben ik weer aangehaakt. Met mijn ach-
tergrond als architect kijk ik ook naar 
de gebouwen en de ruimtelijke ontwik-
kelingen in de buurt. Van geheel ande-
re orde is de kippencolumn, die ik ge-
ruime tijd geschreven heb. De kippen 
leven nog, maar hun kritische kakel is 
momenteel iets te bedaard om tot co-
lumN te ontwikkelen. Het leukste van 
meewerken aan de krant vind ik de 
redactievergaderingen – nabespreken 
en voorbereiden - waarin we onze heel 
verschillende buurtervaringen uitwisselen.” 

Wie-is-Wie in de redactie  

mailto:p.haverkort@zebrawelzijn.nl
http://www.buurtstation.nl/
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In de Middeleeuwen kwamen er bakkerijen waar je 
brood kon kopen. Daarvoor bakte iedereen zijn eigen 
brood. Tegenwoordig bakt bijna niemand zijn brood 
meer zelf. We gaan naar de bakker. Maar naar welke 
bakker? Gaat u altijd naar dezelfde bakker en eet u altijd 
hetzelfde brood? Of haalt u het ene brood hier en het 
andere brood daar?  
 
Het aantal bakkers in de Stationsbuurt breidt zich lang-
zaam maar gestaag uit. Op bijna iedere hoek is er wel 
één. Al deze bakkers hebben verschillende soorten 
brood. Sommige broden zijn typisch Nederlands, andere 
buitenlands. Soms bedenkt de bakker zelf een nieuwe 
soort. De redactie bezocht voor u een aantal bakkers en 
kocht hun lekkerste brood. 
 
Bakker Brouwer 
Het is moeilijk kiezen bij de bakker op de hoek van de 
Wagenstraat. Zijn bijna zwarte oerbrood en het Ardeen-
se brood, een lekkere bol, blijft lekker lang zacht door de 
combinatie van tarwe, volkoren en roggemeel. Bestoven 
met roggemeel: gewoon mooi. 

Bakkerij Ensar  
Bij Firini Ensar kopen we een groot ovaal plat brood. De 
naam van het brood is pide. Dit type brood komt uit Ma-
latya, een streek in het zuidoosten van Turkije tegen het 
Taurusgebergte aan. De bergen herken je in de heuvels 
en dalen op de bovenkant brood. Als we vragen bij welk 
specifieke gerecht de pide wordt genuttigd wordt er ver-
baasd gekeken. Het antwoord: “Zonder brood kun je niet 
eten.” Ook krijgen we een dringend advies mee bij onze 
aankoop: eerst even onder de grill. We sprenkelen wat 
rozemarijn en olijfolie op het brood, doen wat ons ge-
zegd is en eten onze Stationsweg-pide bij een kom ste-
vige soep. 

Banketbakker Gordijn 
Gordijn is al meer dan 65 jaar in de Wagenstraat geves-
tigd. Vroeger een stukje verderop, voorbij de houtwinkel 
van Osinga, nu op nummer 165. Een authentieke ban-
ketbakker met chocolaterie. Met achter in de etalage 
ook altijd wat mandjes met croissants en halfjes wit en 
bruin. Voor u proefden we het meergranenbrood, een 
aanrader met geitenkaas en appelperenstroop. 
 

Brood- en banketbakkerij Marakesh 
Naast twee zaken in Rotterdam, heeft Marakesh met de 
winkel op de hoek Stationsweg/Oranjelaan nu ook twee 
vestigingen in Den Haag. De talrijke Marokkaanse zoe-
tigheden in de winkel zijn kunststukjes op zich. De ver-
leiding is groot, maar we kopen toch maar brood en 
kiezen voor smida. Dit platte ronde griesmeelbrood 
wordt meestal gegeten bij Marokkaanse tajinegerechten 
en is ook heerlijk met warm gehakt of kip. 

Uw voordeelbakker 
De voordeelbakker op de hoek Stationsweg/Van Hogen-
dorpstraat is ongekend populair. Deze brood- en ban-
ketbakker verkoopt naast Nederlands en buitenlands 
brood ook gebak, Marokkaanse koekjes, prachtige taar-
ten en allerlei andere lekkernijen. Favoriet is het stok-
brood. Het heeft niet zo’n harde korst als de Nederland-
se versie en door zijn lengte van achtenzestig centime-
ter lijkt er geen eind aan te komen. Heerlijk als aanvul-
ling bij een maaltijd, een bord soep, met verschillende 
soorten beleg of, zoals wij deden, bij de kaasfondue. 

In de Stationsbuurt is dagelijks van 7 tot 21 uur vers 
brood verkrijgbaar. En als u nu echt voor andere tijden 
kiest: de Fresh & Snack heeft zelf-na-bak-broodjes in de 
schappen! 
 

Madeleine Steigenga en Franka Korteweg 

Dagelijks brood  
Of zoals bakker Ensar zegt: “Zonder brood kun je niet eten” 

Ardeens 

Pide 

Smida 

Boterham 

Van 4 december tot 23 december 
exposeert  kunstschilder Jos Sou-
ver i jn ,  bewoner  van  de 
“Croissant”, in de galerie van te-
kenvakhandel Artifac aan de 
Noordwal 17 in Den Haag.  
Jos, die dit jaar de publieksprijs 
van de Haagse Schilderkunst 
Award won, maakt prachtige, 
kleurrijke en voor iedereen be-
taalbare kunst. 
Uniek aan de komende expositie 
bij Artifac is het aantal schilderijen 
in 3-D: een primeur in Nederland! 
De feestelijke opening is op zater-
dag 4 december om 15.00 uur en 
iedereen is van harte welkom.  

De entree is gratis en onder het 
genot van een hapje en drankje 
kunt u de schilderijen bekijken. 
Ook maakt elke bezoeker kans 
op een gratis schilderij van Jos. 
En zoekt u voor de feestdagen 
nog een bijzonder, origineel ca-
deau, dan is er vanaf 25 euro al 
een schilderij inclusief lijst te 
koop! 
Galerie Artifac is te bereiken met 
tram 17, richting Statenkwartier 
en uitstappen bij halte Noordwal. 
Openingstijden, zie www.artifac.nl 
Meer informatie is op de blog van 
Jos te vinden:  
http://jos-souverijn.blogspot.com 

Expositie buurtbewoner  
Jos Souverijn bij Galerie Artifac 

In mei van dit jaar openden Omar en Aziz 
de Mystery Lounge: een trendy ingericht 
Grand Café op het pleintje aan het begin 
van de Wagenstraat. Vanaf één uur ‘s 
middags is iedereen er welkom voor kof-
fie, thee of een ander drankje en kleine 
gerechten zoals gebakken eieren en tos-
ti’s. De bedoeling van Omar en Aziz is 
om de menukaart in de toekomst uit te 
breiden.  

Bijzonder aan dit Grand Café in de Stati-
onsbuurt is, dat je er waterpijp (Shisha) 
kunt roken. Het roken van Shisha wordt 
ook bij het uitgaanspubliek in Nederland 
steeds populairder. De waterpijp met 
Shisha wordt gerookt om de smaak. 
Shishatabak is vermengd met melasse 
en fruitsmaken zoals appel, druif, me-
loen, aardbei, kersen of munt. Het roken 
van Shisha heeft ongeveer hetzelfde 
effect als het roken van een sigaret en is 
vooral een sociale aangelegenheid. Een 
manier van ontspannen samen met je 
vrienden en vriendinnen. Dat het roken 
van Shisha al lang niet meer alleen voor 
mannen is, blijkt uit de vele vrouwen die 
de Mystery Lounge bezoeken.  
Hoewel beide eigenaren van Marokkaan-
se afkomst zijn, is de Mystery Lounge 
zeker niet alleen bedoeld voor Marok-
kaans publiek. “Iedereen is hier van harte 

w e l k o m ” ,  b e n a d r u k t  O m a r ; 
“buurtbewoners, mensen van buiten, 
mannen, vrouwen, jongvolwassenen, 
ouderen, studenten. De Mystery Lounge 
is geen traditioneel koffiehuis, maar een 
grand café voor een breed publiek.” 
 

Mystery Lounge, Wagenstraat 150A, 
www.mysterylounge.nl 

Mystery Lounge 

Heeft u van de zomer ook zo 
genoten van Treintje Cornelis? 
Misschien bent u ook wel een 
toneelspeler in de dop. Het Buurt-
theater gaat weer van start en 
meedoen is GRATIS! 
 

Doe mee met weer een nieuwe 
theatervoorstelling voor en door 
bewoners 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. 
 

Op 22 januari 2011 is er een in-
troductieworkshop bij Buurthuis 
Parada. Deze workshop is be-
doeld voor iedereen die mee wil 
doen met de theatervoorstelling. 
Zowel voor de eerdere spelers als 
nieuwelingen.  

Vanaf half februari beginnen de 
repetities. Deze vinden 1x per 
week plaats op de woensdag-
avond en zijn gratis. 
Gary van der Heemst en Michael 
Driebeek van der Ven gaan de 
voorstelling weer begeleiden. 
Waar en wanneer deze zal 
plaatsvinden is op dit moment 
nog niet bekend. 
Je hoeft geen ervaring te hebben, 
wel doorzettingsvermogen! 
 

Aanmelden en meer informatie 
Meld je nu aan! Dat doe je bij 
Bonny van der Burg via:  
buurtstation@zonnet.nl of  
telefoonnummer 06 180 184 91. 
Dit nummer kun je ook bellen met 
vragen. Of kom gewoon 22 janua-
ri naar de eerste bijeenkomst in 
Buurthuis Parada, van Limburg 
Stirumstraat 280. 

OPROEP: speel mee  

met het Buurttheater 

Moonrider, zwevend cafe aan een hijskraan, 2005  
Kunstenaar: Tatsurou Bashi  
Organisatie: Mobiel projectbureau OpTrek  
(Sabrina Lindemann, Annechien Meier)  
Locatie: Wesselsstraat Transvaal  
Fotografie: Annechien Meier  
Zie interview Sabrina Lindeman op pagina 6. 

http://www.artifac.nl/
http://jos-souverijn.blogspot.com
http://www.mysterylounge.nl/
mailto:buurtstation@zonnet.nl
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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.  

De welbekende muurschilderingen in en 
langs het Rode Dorp zijn in de ochtend 
van 18 november door medewerkers van 
Staedion zorgvuldig verwijderd. Dat ge-
beurde met de hulp van de zoon en 
dochter van de ontwerper, Hermanus 
Berserik.  
 

Teun en Francoise Berserik, zelf geves-
tigde kunstenaars, hielpen in 1988 hun 
vader bij het vervaardigen van de grote 
schilderijen. “Het is echte Talens acryl-
verf”, verklaart Francoise op de vraag 
waarom de afbeeldingen toch zo lang 
relatief goed zijn gebleven in zon en re-
gen, “maar er is bijna niets meer over van 
de oorspronkelijke kleuren; die waren zo 
schitterend.” 
Samen met haar broer gaat ze de ko-
mende twee jaar een paar van de schil-
derijen, waaronder die met de bekende 
pop, met financiële steun van Staedion 

restaureren. Dat doen ze in 
een opslagplaats van Teun. 
De twee genieten duidelijk 
van de aandacht van pers en 
omstanders als ze de technici 
aanwijzingen geven bij het 
losmaken van de platen en 
zelf de grote panelen overne-
men voor transport. Als alles 
goed gaat kunnen we in 2013 
de kunstwerken weer fris in 
de verf bewonderen. 
 

Gary van der Heemst  

“Dag pop, tot ziens!” 
Berseriks worden gerestaureerd 

De Stationsbuurt gezien door ... Etienne Monfils 
Naar aanleiding van de oproep in de vorige krant heeft Etienne Monfils (11 jaar) de 
plek getekend waar hij woont: de bocht van Guinea. 

Rond de kerstdagen speelt de Dutch Don’t 
Dance Division de dansvoorstelling 
‘Abdallah en de Gazelle van Basra’ in het 
Lucent Danstheater. Buurtbewoner Krijn 
Taat – in het dagelijks leven hotelmanager - 
maakt in het stuk tot zijn eigen verbazing 
zijn debuut als danser. 
 

Hoe kom je – zonder enige ervaring in die 
richting – terecht in een dansvoorstelling? 
“De Dutch Don’t Dance Division maakt elk 
jaar een voorstelling met Kerst. De afgelo-
pen jaren speelden ze de Notenkraker in de 
Oude Kerk. Ik heb drie jaar geleden voor de 
hotelketen waar ik werk een relatie-
evenement rond de Notenkraker georgani-
seerd. Ik heb contact gehouden met de initi-
atiefnemers en organiseer dit jaar weer een 
relatie-evenement. Ze vertelden me dat ze 
dit jaar met een echt orkest werken in plaats 
van met een orkestband. Ik speel zelf vrij 
fanatiek hoorn in een orkest. Omdat de 
Dutch Don’t Dance Division altijd werkt met 
een mix van professionals, studenten en 
amateurs heb ik bij wijze van grap 
gezegd dat ik het leuk zou vinden 
met het orkest mee te spelen. Daar 
kwamen ze later op terug. Ze zei-
den: we weten iets veel beters. We 
hebben een rol voor je als stoffen-
verkoper. Ik heb het eerst afgehou-
den, want het kost veel tijd en het 
leek me niets voor mij, maar ze 
bleven aanhouden. Uiteindelijk heb 
ik toegegeven. Waarom niet, dacht 
ik.” 
 

De repetities zijn in volle gang. Hoe 
bevalt het? 
“Ik vind het echt hartstikke leuk om 
te doen. Het is wel zwaar. Het repe-
teren kost veel tijd en ik heb vrese-
lijke spierpijn. Ik ren van de ene 

naar de andere kant op het podium en ik 
gebruik spieren waarvan ik niet wist dat ik ze 
had. Van tevoren dacht ik: ik heb een rol als 
stoffenverkoper en ik loop een beetje heen 
en weer op het podium. In de eerste acte is 
dat ook zo, maar zonder dat ik het wist bleek 
ik ook in de tweede en de derde acte een rol 
te hebben. In de tweede acte ben ik gast op 
een Bacchanaal en in de derde acte ben ik 
gast bij het huwelijk van Abdallah in Basra. 
In die rollen moet ik ook echt dansen. Dood-
eng en heel spannend vind ik dat. Tussen 
de bedrijven door moet ik me twee keer om-
kleden. Heel inspannend allemaal, maar ik 
vind het waanzinnig leuk om te doen en ik 
leer er ontzettend veel van.” 
 

De voorstelling ‘Abdallah en de Gazelle van 
Basra’ staat van 25 tot en met 28 december 
in het Lucent Danstheater. In drie van de 
zes voorstellingen speelt Krijn mee in de 
blauwe cast. Kijk voor kaartjes op 
www.ldt.nl. 

Vries Kool 

Krijn Taat danst de sterren van de hemel 

Krijn Taat wacht bij de dansrepetitie tot hij aan de 
beurt is 

Aan de rand van Station Hollands Spoor 
bloeien de mooiste bloemen. Al jarenlang. 
Henk en Gerda van Poecke runnen er sa-
men met hun zoon De bloemenexpres. De 
vader van Henk begon met de bloemenhan-
del bij Hollands Spoor in 1948. De bloemen 
werden verkocht vanuit een bakfiets onder 
de kap van de oude tram 11. Op zestienjari-
ge leeftijd ging Henk bij zijn vader in de 
zaak. Al snel hadden zij twee bloemenstal-
len in het station zelf. Eén boven en één 
beneden. 
Henk kreeg verkering met Gerda, een doch-
ter van een café-eigenaar in de Stations-
buurt. Al voordat ze trouwden draaide ook 
Gerda in de bloemenzaak mee. Toen de 
vader van Henk vijfenzestig werd, stopte hij 
ermee en liet de zaak aan zijn zoon en 
schoondochter. Door de jaren heen verhuis-
de de bloemenzaak meerdere keren naar 
een andere plek in het station. “We hebben 
alle hoeken gezien”, zegt Henk. Sinds veer-
tien jaar zit De bloemenexpres op de huidige 
locatie, bij binnenkomst rechts in de hal. 
Naast een uitgebreid assortiment bloemen 
en planten verkopen zij ook cadeauartikelen. 
Henk en Gerda hebben er veel meege-

maakt. Het leuke aan het werk vinden zij dat 
zij iedere dag weer andere mensen in hun 
winkel zien. De leukste tijd van het jaar von-
den zij altijd de maand december. Dan liep 
Sint met zijn Pieten door het Station en hing 
er vrolijke kerstversiering. Helaas organi-
seert de eigenaar, de Nederlandse Spoor-
wegen, dit soort dingen niet meer. 
Toch gebeurt er iedere dag wel wat. Henk 
verbaast zich nergens meer over. Of eigen-
lijk toch wel. “Ik begrijp niet waarom het ou-
de belastingkantoor aan de overkant van het 
station al vijftien jaar leegstaat”, zegt hij. 
“Het andere belastingkantoor is voor veel 
geld opgeknapt, werd twee jaar na de ver-
bouwing gesloten en staat sindsdien ook 
leeg. Een aantal jaar geleden moesten ook 
de mensen in de panden aan het brede deel 
van de Stationsweg er met spoed uit. Is er 
inmiddels iets gebeurd? Nee!” 
Ondanks de langdurige leegstand in de wijk, 
hebben Henk en Gerda er nog steeds ple-
zier in. De bloemen in Hollands Spoor blij-
ven voorlopig nog wel bloeien, want zolang 
hun gezondheid het toelaat gaan zij door. 

Franka Korteweg 

De bloemenexpres 

GFH 

GFH 

GFH 

http://www.ldt.nl/
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Op zondag 15  mei 2011 vindt in de Stations-
buurt en Rivierenbuurt het project ‘Parels 
van..’ plaats. In beide wijken bruist het van 
talenten! Wij willen bewoners de mogelijkheid 
bieden om deze met andere wijkbewoners te 
delen.  
 

Wat kan je verwachten? 
Op 15 mei wordt er een fiets-/wandelroute 
door de wijken georganiseerd. Met de route 
in de hand nemen bewoners een kijkje achter 
de coulissen van hun wijk.  Je kiest zelf welke 
bijzondere Parels je wil bezoeken. 
 

Wie organiseert Parels van de Stationsbuurt 
& Rivierenbuurt? 
In andere delen van Den Haag wordt ‘Parels 
van..’ ook georganiseerd. Boog helpt bewo-
ners om dit project op te zetten. Maar bewo-
ners beslissen en organiseren het project.  
Vind je het leuk om mee na te denken over 
dit project? Of houd je van organiseren? Meld 
je dan aan! 
 

Wat zijn parels? 
Iedereen kan een parel zijn. Heb jij een bij-
zondere hobby, verzamelwoede, ambacht of 
talent? Doe dan mee met deze pareldag! 
 

De komende maanden zal er meer bekend-
heid worden gegeven aan dit project. Kijkt 
ook eens op: www.deparelsvan.nl 
 

Doe je mee?  
Heb je een talent of passie? 
Beschik je over een fantastische verzameling 
postzegels, poppen of iets anders? 
Ben je goed in een bepaald ambacht of word 
je gewoon enorm enthousiast van iets? 
Meld je dan aan bij Margriet Snaterse  
(070 19044476, snama@boog.nl) of   
Elsbeth van der Ven (070 3121257,  
venel@boog.nl) 

Parels van de Stationsbuurt  
& Rivierenbuurt 

Hollands Spoor is altijd op zoek naar creatie-
velingen in de buurt. Ditmaal spraken we met 
buurtgenote, kunstenares en zelfbenoemd 
urban curator Sabrina Lindemann. 
 

Je bent van oorsprong Duits. Hoe ben je in 
Den Haag en in de Stationsbuurt terecht 
gekomen? 
“Ik studeerde grafische vormgeving aan de 
kunstacademie in Kiel en kwam in 1991 voor 
een uitwisselingsproject van drie maanden 
naar de Haagse academie (KABK), waar ik 
verder ging studeren met schilderen en vrije 
grafiek. Ik ben nooit meer weggegaan. Ik 
woonde in die tijd steeds anti-kraak in af-
braakpanden. In 1992 heb ik al een tijd hier 
in de buurt gewoond. Daar waar nu het rode 
huizenblok staat aan de Hoefkade waren 
toen nog kleinere huizenblokken. Ik woonde 
in de Christiaan Bruningstraat. Die straat 
bestaat niet meer. Ze waren daar toen enorm 
aan het slopen en bouwen. De bazar aan de 
Hoefkade stond er volgens mij net. Daarna 
heb ik op veel verschillende plekken ge-
woond, waarvan zes jaar in Transvaal en 
sinds een paar jaar woon ik weer hier in de 
buurt in de Van Hogendorpstraat.” 
 

Je bent een maatschappelijk betrokken kun-
stenaar. Kun je iets vertellen over je werk? 
“Toen ik in de jaren negentig in de Schilder-
wijk woonde voerde ik nog als individuele 
kunstenaar projecten uit. De omgeving om 
me heen prikkelde me enorm. Je zou kunnen 
zeggen dat ik bezig was met het archiveren 
van de oorspronkelijke bebouwing en de 
verhalen van mensen, die aan het verdwijnen 
waren. Ik maakte fotoreportages en ik verza-
melde spullen uit leegstaande panden. Ik heb 
bijvoorbeeld de oude handgeschilderde huis-
nummerbordjes verzameld van een hele 
buurt. Ik heb die nog in dozen staan. Ik heb 
ook een woning in een slooppand van onder 
tot boven wit geschilderd om alle sporen van 
vorige bewoners en hun geschiedenis uit te 
wissen. Ik wilde een neutrale ruimte schep-
pen die geen geschiedenis had; voor een 
moment de tijd stilzetten. Grappig was dat er 
een inbraak plaatsvond en dat het eerste wat 
de inbrekers deden was met houtskool de 
witte muren beschilderen. 
 

De afgelopen acht jaar heb ik in Transvaal 
gewerkt. Ook daar werden grote delen van 
de wijk gesloopt en er kwam nieuwbouw voor 
in de plaats. Ik heb samen met andere kun-
stenaars (Annechien Meier, Leontine Lieffe-

ring, Marjan Schoenmakers) een organisatie 
opgezet - Mobiel projectbureau OpTrek – 
met het doel om te onderzoeken welke func-
tie kunst kan hebben in zo’n veranderings-
proces. We wilden deze grootschalige af-
braak niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 
Middels kunstprojecten in de wijk maakten 
we de transformatie zichtbaar en stelden die 
ter discussie. Mijn eigen rol verschoof toen 
van individueel uitvoerende kunstenaar meer 
naar die van opdrachtgever voor andere kun-
stenaars en beden-
ker van projecten 
voor Transvaal. Ik 
werkte op het snijvlak 
van architectuur, 
kunst en steden-
bouwkunde. Zelf 
noem ik het ‘urban 
curator’.  
 

Er zijn heel veel ver-
schillende projecten 
van allerlei kunste-
naars gerealiseerd, 
zoals de Moonrider – 
een café-restaurant 
dat hangt aan een 
hijskraan – en “Hotel 
Transvaal, verblijf in 
de Tussentijd”, een 
tijdelijk hotel in ver-
schillende afbraak-
panden. We noem-
den het het grootste 
hotel van de wereld 
omdat de hele wijk 
het hotel was. De 
bestaande voorzie-
ningen uit de wijk 
waren ook die van 
het hotel. Onze pro-
jecten hadden ook 
een politiek doel. We wilden aantonen dat bij 
grootschalige langdurige vernieuwingsopera-
ties ook kwaliteiten verloren gaan. Sociale 
structuren vallen uit elkaar; het geheugen 
van de wijk verdwijnt en er ontstaat een grote 
breuk in het weefsel van de stad. Ik ben niet 
tegen vernieuwing, als het nodig is moet er 
afgebroken worden, zoals bijvoorbeeld in de 
Schilderswijk waar echt sprake was van ver-
krotte huizen. Maar wat ik noem de ‘tabula 
rasa’-aanpak - alles plat, alles nieuw - is niet 
meer van deze tijd. In Transvaal stonden 
veel betere huizen van de woningbouwcorpo-

raties, met ornamenten en een eigen identi-
teit. Ik denk dat het voor de wijk beter was 
geweest als de afbraak selectiever had 
plaatsgevonden.” 
 

Wat verwijt jij de politiek? 
“De gemeente en de corporaties richten zich 
vaak op een eindbeeld, een ideaal: ‘in 2020 
is alles klaar en alle problemen zijn opgelost’. 
Waar men aan voorbij gaat is dat dat eind-
beeld nooit gerealiseerd zal worden. In de 

periode tot het eind-
beeld gebeurt er na-
melijk van alles wat 
niet was voorzien: 
een kredietcrisis bij-
voorbeeld die ervoor 
zorgt dat mensen 
stoppen met het ko-
pen van huizen. Met 
OpTrek hebben wij 
aandacht gevraagd 
voor wat wij noemen 
de tussentijd: de tijd 
tussen het moment 
dat een buurt of een 
blok rijp is voor de 
sloop en het moment 
dat een bouwplan is 
gerealiseerd. In de 
tussentijd, die jaren 
kan duren, wonen er 
ook mensen en moe-
ten er ook voorzienin-
gen zijn. Dat vergeten 
gemeentes vaak.  
Waar ik voor pleit is 
om te stoppen met 
extreem grootschalige 
afbraakprojecten en 
toe te gaan naar een 
andere manier van 
stedenbouw: flexibel, 

in kleine stapjes denkend, met organische 
ontwikkelingen en aansluitend bij wat men-
sen zelf willen. Dat vraagt wel een langere 
adem. Ik ben ook een groot voorstander van 
collectief opdrachtgeverschap.”   
 

Met welke projecten ben je nu bezig? 
“In het voorjaar heb ik samen met mijn col-
lega’s twee boeken uitgebracht over ons 
werk in Transvaal. Daarmee is een periode 
tot een afronding gekomen. Samen met ar-
chitect Iris Schutten, met wie ik ook het Labo-
ratorium voor de Tussentijd heb ontwikkeld in 
Transvaal, heb ik het programma ‘Under 

Construction’ bedacht: een nieuwe invulling 
voor het oude en leegstaande wijk- en dien-
stencentrum in Transvaal. Ons idee was: 
geen masterplan ontwikkelen, maar tweeën-
half jaar de tijd nemen om op een organische 
manier met mensen uit de buurt deze plek te 
ontwikkelen. Helaas gaat dit niet door. In het 
kader van de bezuinigingen wil de wethouder 
het pand nu snel verkopen. Economische 
argumenten gaan in deze tijd voor. Ik heb het 
afgelopen jaar veel gereisd, onder meer Ber-
lijn, Istanbul, Wenen en de Balkan bezocht, 
op zoek naar soortgelijke (kunstenaars)
initiatieven als OpTrek in Transvaal. Ik heb 
op elke reis tal van interviews gehouden, 
nam die op met een videocamera en heb nu 
de tijd om het materiaal toegankelijk te ma-
ken voor derden. Het is heel leerzaam hoe 
het in verschillende landen gaat. Het valt mij 
op dat in de Balkan en Istanbul de politieke 
omstandigheden veel extremer zijn. Op een 
hoog niveau worden zonder betrokkenheid 
van de bewoners rigide plannen in de stad 
doorgedrukt. Als kunstenaar kan je op eigen 
wijze je stem laten horen. Het is wel steeds 
een spanningsveld of je dan autonoom bent 
of verwordt tot een speelbal van de autoritei-
ten.” 
 

Hoe kijk jij vanuit de projecten die je deed en 
doet aan tegen de Stationsbuurt? 
“Als een prettige buurt om te wonen vooral. 
In 1992, toen ik er voor het eerst woonde, 
was het grimmig. Toen was de Poeldijk-
sestraat er nog. En er was veel drugsover-
last, veel schietincidenten. Door toeval woon 
ik hier 18 jaar later weer. De buurt heeft een 
enorme vooruitgang doorgemaakt. De le-
venskwaliteit is hoger en de sfeer is relaxter. 
Het is ook een gemixte wijk, waar heel veel 
verschillende groepen mensen wonen zon-
der dat er een groep is die domineert. Elke 
groep beïnvloedt de wijk op zijn eigen ma-
nier. Nog steeds is het een wijk met een ruw 
randje, maar het is prettig wonen hier.”  
 

Heb je ook plannen voor een kunstproject in 
de Stationsbuurt? 
“Eigenlijk niet. Ik vind het hier fijn om te wo-
nen. Voor een kunstproject in deze buurt voel 
ik niet de noodzaak die past bij het soort pro-
jecten dat ik op dit moment doe.” 
 

Meer weten over de projecten van Sabrina 
Lindemann? Kijk op www.optrektransvaal.nl 
of www.hoteltransvaal.com. 
 

Vries Kool 

“Afbraakpanden, leegstand en stadswijken in de tussentijd”  
Interview Sabrina Lindemann 

Wijzigingen in buslijnen  
Op 12 december gaat een nieuwe 
dienstregeling in voor enkele bussen. De 
dienstregeling voor het tramverkeer blijft 
in 2011 gelijk. Hieronder leest u wat er 
gaat veranderen en voor welke buslijn. 
 

Bus 26 rijdt vaker  
Bus 26 gaat ook in de daluren vaker 
rijden. Tussen 09.00 en 18.00 uur komt 
er voortaan elke 10 minuten een bus 26 
aan de halte. Voor de Stationsbuurt is de 
dichtstbijzijnde halte op de Waldorpstraat 
achter station HS.  
 

Bus 18, 22 en 28 afgestemd 
Door de route van bus 18, 22 en 28 op 
elkaar af te stemmen, wordt de dienst-
verlening van deze lijnen efficiënter en 
kunnen er meer reizigers mee. Dat bete-
kent voor de drie lijnen het volgende: 
bus 18 rijdt voortaan tussen Centraal 
Station en De Schilp. Het gedeelte van 
de route tussen het Centraal Station en 
Clingendael wordt overgenomen door 
de gewijzigde bus 28. 

Bus 28 gaat elke 15 minuten in de spits 
en elke 30 minuten in de daluren rijden. 
Vanaf het nieuwe eindpunt Clingendael 
rijdt bus 28 via het Centraal Station en 
de Binckhorst naar Station Voorburg. 
Het deel van de route via Station Hol-
lands Spoor naar Laan van NOl komt te 
vervallen. Voor bus 22 is er een kleine 
routewijziging tussen Bronovo Zieken-
huis en Centraal Station. De haltes 
Raamweg en Dr. Kuyperstraat verval-
len. De dienstregelingen van Randstad 
Rail en de trams en bussen in de regio 
Haaglanden staan op www.htm.net, 
www.veolia-transport.nl en www.ret.nl  

 

Carnivale gaat dit jaar niet door 
Van Joris Hentenaar, de voorzitter van 
de Stichting Kop van Jut Carnivale, kre-
gen we het bericht dat de gemeente 
geen bijdrage levert aan een tweede 
editie van de Carnivale. Hierdoor zal het 
festival in 2010 niet doorgaan. Joris be-
dankt iedereen voor het geduld en ver-
trouwen dat getoond werd naar de orga-
nisatie 
Vanaf januari 2011 gaan ze aan de slag 
voor een nog mooiere editie dan in 2009. 
Zo zal de Carnivale, met al haar magi-
sche elementen uit de tijd van de Kop 
van Jut, blijven verwonderen en betove-
ren. Ook zet Carnivale dit jaar de dagen 
voor kerst wel zijn tenten op in Gronin-
gen, waar het hoofd van Hendrik Jaco-
bus Jut zich nog steeds bevindt. 
En (maar dat is nog zeer geheim) er is 
grote kans dat we komend jaar de heer 
H.J. Jut al eerder tegenkomen in de 
buurt… 
 

Fietswrakken 
In december gaat de gemeente aan de 
slag met het verwijderen van fietswrak-
ken in de Staionsbuurt. Een fietswrak is 
een fiets (of brommer) waarvan 3 be-
langrijke onderdelen kapot zijn of ontbre-
ken. De gemeente plakt eerst een sticker 
op de fiets waarop staat dat de eigenaar 
2 weken de tijd heeft om hem weg te 
halen. Wordt de fiets niet binnen die tijd 
opgehaald, dan haalt de gemeente hem 
weg. 
 
 

Korte Berichten 
Welke activiteiten onderneemt de gemeente vol-
gend jaar in het stadsdeel Centrum? In oktober 
organiseerde de gemeente twee bewonersavon-
den om van de centrumbewoners zelf te horen 
wat zij belangrijk vinden voor hun eigen wijk of 
buurt. De punten van de bewoners worden mee-
genomen in het gemeentelijke activiteitenplan 
2011. Aan de orde kwamen pleinen en openbare 
ruimte, burgerschap, leefbaarheid en veiligheid, 
welzijn en de communicatie tussen bewoners en 
de gemeente. 
Helaas waren er op deze avonden maar weinig 
Stationsbuurtbewoners aanwezig. Toch zijn er 
voor de Stationsbuurt veel punten aangedragen. 
Voorbeelden hiervan zijn de verloedering van de 
lege panden aan de Stationsweg, de plaatsing 
van ondergrondse vuilcontainers, de toekomst 
van de Doubletstraat, snelheidsovertredingen, 
vochtproblemen in woningen, het verdwijnen van 
voorzieningen voor ouderen (Van Limburg Sti-
rumhuis) en de lange wachttijd voor voetgangers 
en fietsers op het Rijswijkseplein. Ook werden 
zaken besproken die bewoners dwarszitten en 
voor het hele stadsdeel gelden, zoals het Ver-
keersCirculatiePlan, de handhaving buiten kan-
tooruren en de (on)mogelijkheid om anoniem 
aangifte te doen. 
 

Een aantal activiteiten voor 2011 is al bekend. Zo 
komen er dertig medewerkers voor handhaving 
bij en komt er snel een voorstel over de toekomst 
van de Stationsweg. Voor de aanpak van het 
brede deel van de Stationsweg is al geld gereser-
veerd. Welke activiteiten in 2011 daadwerkelijk 
worden uitgevoerd in het Stadsdeel Centrum, 
hangt af van het College van Burgemeester en 
Wethouders. Het College moet het activiteiten-
plan namelijk goedkeuren. 
Meer informatie over het activiteitenplan Centrum 
kunt u vinden op www.denhaag.nl  

Stadsdeelavonden  

http://www.optrektransvaal.nl/
http://www.hoteltransvaal.com
http://www.htm.net
http://www.veolia-transport.nl
http://www.ret.nl
http://www.denhaag.nl/
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Kijkt u ook zo uit naar de feestdagen? 
De kerstboom optuigen, cadeautjes uit-
pakken en vuurwerk afsteken? U krijgt 
hier tips om het leuk en vooral schoon te 
houden in de Stationsbuurt. En daar 
kunt u zelfs prijzen mee winnen! 
 

Vuurwerk en kerstbomen opruimen loont 
Door – samen met uw (klein)kinderen - 
mee te doen aan de ‘Vuurwerk en Kerst-
bomen-actie’ helpt u mee uw eigen 
straat weer netjes te krijgen. Jonge Ha-
genaars kunnen sparen voor een mooie 
beloning door na de feestdagen de 
straat op te gaan om afgedankte kerst-
bomen en vuurwerkresten te verzame-
len. 
U kunt met de kerstbomen of vuurwer-
kresten terecht bij het inzamelpunt in het 
Huijgenspark. Hier kunt u ook zakken 
ophalen om het afval in te doen. Het 
inzamelpunt is open op 29 en 30 decem-

ber, en van 2 t/m 7 januari. In ruil krijgt 
uw kind een kaartje met een unieke in-
logcode. Vul deze code in op 
www.crownies.nl. Met de gespaarde 
punten (‘crownies’) kunnen de kinderen 
allerlei leuke beloningen bestellen. 
Uw kerstboom kunt u ook op 29 en 30 
december inleveren bij het Afvalbreng-
station aan de Plutostraat 1. 
 

Wat valt er te winnen? 
Hoe meer de kinderen inleveren, hoe 
meer kans ze maken op de hoofdprijzen. 

Tussen de codekaartjes is een aantal 
‘gouden codes’ verstopt. Met een beetje 
geluk levert het opruimen ook nog een 
superprijs op, zoals een Playstation 3, 
een compleet gesigneerde ADO Den 
Haag-outfit of samen met drie vriendjes 
schaatsen en lekker eten. 
 

Openingstijden inzamelpunt Huijgens-
park 
Wo. 29 en do. 30 december:  
           11:00 – 16:00 uur 
Zondag 2 januari:  12:00 – 17:00 uur 
Ma. 3 en di. 4 januari:  
           15:00 – 17:00 uur 
Wo. 5 januari:    12:00 – 17:00 uur 
Do. 6 en vrij 7 januari: 
           15:00 – 17:00 uur 
 

Kijk voor meer informatie vanaf  
15 december op www.crownies.nl. 

 

Houd het gezellig en schoon met kerst en oud&nieuw 

Vreugdevuren 
Om de jaarwisseling veilig te laten ver-
lopen, vraagt de politie u om een oogje 
in het zeil te houden tegen vreugdevu-
ren. Ziet u dat er ergens pallets worden 
verzameld of afval wordt opgestapeld? 
Geef dit dan door aan de politie via het 
algemene telefoonnummer 0900-8844. 

Staedion heeft voor het 
complex Rode Dorp en de 
Spinozastraat maatregelen 
genomen om overlast tij-
dens de feestdagen te voor-
komen. 
 

Vanaf 1 december zal er 
door de eigen medewerkers 
gedurende werktijd dage-
lijks tenminste 1 rondje wor-
den gelopen waarbij de lege 
panden goed worden ge-
controleerd. Ook worden 
vanaf dezelfde datum dage-
lijks van 16.00 tot 08.00 uur 
2 extra toezichthouders 
ingezet die vanuit een pand 
in het Rode Dorp toezicht 
houden op de beide com-

plexen. Vanaf 16 december 
tot en met de eerste week 
van januari worden zij zelfs 
24 uur per dag ingezet. Zij 
zullen meerdere keren per 
etmaal controlerondes lo-
pen. 
 

Ook met de politie van Bu-
reau Hoefkade zijn afspra-
ken gemaakt voor extra 
toezicht tijdens de feestda-
gen. Op deze manier ver-
wacht Staedion de overlast 
te kunnen voorkomen dan 
wel beperken. Heeft nu nog 
vragen hierover dan kunt u 
contact opnemen met Stae-
dion via telefoonnummer 
0900 1424. 

Extra toezicht feestdagen  
bij Rode Dorp en Spinozastraat 

Huisarts Jooske Bonda ontvangt me hartelijk 
met kruidenthee in haar praktijk op de 2e 
verdieping op de Stationsweg, boven het 
AZIVO-kantoor. De etage is een paar jaar 
geleden naar eigen ontwerp smaakvol ver-
bouwd, zodat alle ruimtes mooi via de ramen 
verlicht worden. Enthousiast vertelt ze me 
over de bezieling voor haar werk. 
  

"Het gaat mij niet alleen om het herkennen 
en bestrijden van ziektes. Een patiënt die 
hier met een kwaal binnenkomt is meer dan 
die kwaal. Zo iemand is een individu, met zijn 
eigen achtergrond, met zijn eigen situatie 
thuis en op het werk, en met een eigen per-
soonlijke geschiedenis. Voor veel aandoenin-
gen speelt die achtergrond natuurlijk geen 
rol. Want als je een tak in je oog hebt gekre-
gen maakt het niet uit of je man of vrouw 
bent, of je oud of jong bent, student, schoon-
heidsspecialiste, straatveger of juwelier, en 
of je moslim, atheïst, vegetariër of rapper 
bent. Dan wil je gewoon dat ik goed onder-
zoek of er beschadigingen in je oog zijn. En 
dat je een behandeling krijgt die de genezing 
bespoedigt. Punt uit." 
  

De hele mens 
Maar vaak spelen die persoonlijke achter-
gronden wel degelijk een belangrijke rol bij 
de gezondheid. "De manier waarop iemand 
in het leven staat en met een aandoening 
omgaat is vaak heel bepalend bij het gene-
zingsproces. Het maakt heel wat uit als je 
inziet en accepteert dat je bij een ziek-
te keuzes hebt. En ook erna, als je gezond-
heid schade opgelopen heeft. Als je dat als 
patiënt begrijpt kan je een heel nieuwe rich-
ting in je leven ontdekken. Natuurlijk is het 
vreselijk om door een ziekte ineens van alles 
niet meer te kunnen. Maar vaak ontstaan 
daardoor wel andere kansen, die je leven 
een andere richting kunnen geven. Je kunt er 
echt voor kiezen om geen slachtoffer te wor-
den van de pech die jou is overkomen. Soms 
kan je een probleem dus niet oplossen, maar 
er wel anders mee leren omgaan, wat de 
kwaliteit van leven behoorlijk kan verbeteren. 
Als ik vermoed dat ik mijn patiënt daarbij kan 
helpen steek ik daar graag veel energie in. 
En het blijkt te werken. Dat is fijn voor de 
patiënt. En ook voor mij. Geneeskunde is 
een professioneel vak en dat moet je als arts 
natuurlijk heel goed beheersen. Maar de 
manier waarop je met patiënten omgaat is 
zeker zo belangrijk." 
 

Met hart en ziel 
Jooske Bonda is blij dat ze ooit voor dit vak 
gekozen heeft. En ze leert er nog steeds van, 
ook van haar patiënten. Ze is sterk geïnteres-
seerd in mensen, zo divers, met al die ver-
schillende achtergronden, verhalen en ma-
nieren van leven. Door de verscheidenheid 
van de mensen in de Stationsbuurt voelt ze 
zich hier dan ook helemaal op haar plaats. 
Voor ze zich hier 8 jaar geleden zelfstandig 
vestigde, was ze in dienst van een groot ge-
zondheidscentrum. "Hier bevalt het me beter, 
omdat ik zelf de beslissingen neem over de 
stijl en de inrichting van de praktijk. En ook 
omdat ik mijn werk op mijn eigen manier kan 
doen. Voor patiënten is het fijn te weten dat 
ze met één en dezelfde arts contact hebben. 
Als dat nodig is, kan ik meer tijd nemen voor 
mijn patiënten, die ik daardoor ook beter leer 
kennen. Als een eerste consult te kort blijkt, 
maak ik daarom meteen een nieuwe af-
spraak voor een langer gesprek. Want ik kijk 
nu eenmaal naar de hele mens om erachter 
te komen of er een diepere oorzaak is van de 
gezondheidsproblemen 
Daarom is dokter Bonda ook geïnteresseerd 
in 'Mindfulness' en andere methoden om 
lichaam en geest in harmonie met elkaar te 
brengen en als mens te groeien. Ze zou het 
zinvol vinden als er meer mogelijkheden voor 
groepen in de wijk zouden komen voor dit 
soort activiteiten. Ze staat open voor aanvul-
lende geneeswijzen, maar natuurlijk houdt ze 
zich ook op de hoogte van de nieuwste we-
tenschappelijke medische ontwikkelingen. 
 

In de Stationsbuurt van Den Haag wonen 
mensen van overal en elders, en ze verhui-
zen, trouwen of overlijden, net als overal. 
"Zwangerschap en geboorte zijn prachtig, en 
ook een jongere helpen bij een blinde darm-
ontsteking, seksuele voorlichting of een ge-
slachtsziekte is heel belangrijk. Maar de be-
geleiding van patiënten aan het eind van hun 
leven maakt al met al dat je het idee hebt 
echt van betekenis te kunnen zijn, een all-
round medisch-sociaal vertrouwenspersoon 
van mensen." 

Tango-danseres, maar wel een "echte huis-
arts" 
Naast betrokken huisarts is Jooske Bonda 
ook moeder van twee opgroeiende zonen. 
En in haar vrije tijd doet ze ook nog aan 'Tai 
Chi' en volgt ze Spaanse taallessen. Daar-
naast is er nog een passie: de Argentijnse 
tango... 

 

Praktijk 
Vaste en nieuwe patiënten kunnen dagelijks 
voor 12 uur bellen voor een afspraak. Meest-
al kan je dezelfde dag nog terecht. En als dr. 
Bonda er niet is, word je geholpen door de 
twee andere artsen op de etage, die toegang 
hebben tot alle praktijkgegevens. "Een pati-
ënt krijgt overdag dus nooit te maken met 
een compleet vreemde die niets van zijn me-
dische verleden weet." Bloedafname is elke 
dag mogelijk. In de praktijk wordt samenge-
werkt met een diëtiste, een verloskundige en 
een hulpverlener voor geestelijke gezond-
heidszorg. "Vergeet mijn assistentes Rafi en 
Desiree niet hè, die zijn absoluut onmisbaar!" 
 

De huisartspraktijk van dr. Jooske Bonda is 
gevestigd op Stationsweg 107, telefonisch 
bereikbaar via 380 06 61. De website van de 
praktijk is in ontwikkeling: 
 www.bonda.praktijkinfo.nl 

 

Gary van der Heemst 

Interview met een BHH, een Betrokken Haagse Huisarts; mw. dr. J.C. Bonda, 

Van 16 oktober tot en met 31 december is in 
GEMAK, de tentoonstellingsruimte van de 
Vrije Academie aan de Paviljoensgracht 20, 
de tentoonstelling Accidental Meeting te zien 
van de Duitse kunstenaar Jarg Geismar.  
 

Het dagelijkse leven in een stedelijke omge-
ving vormt voor Geismar de inspiratiebron en 
het onderzoeksgebied voor zijn kunst. De 
Vrije Academie nodigde de kunstenaar uit 
om een tentoonstellingsproject te realiseren 
over het sociale leven in het Oude Centrum 
van Den Haag, de wijk waar de Vrije Acade-
mie is gevestigd en waar een groot aantal 
mensen afkomstig uit verschillende culturen 
woont en werkt.  
 

Wonen aan de Bierkade 
Om de buurt en haar bewoners goed te leren 
kennen nam Geismar een aantal weken zijn 
intrek in een appartement aan de Bierkade. 
In de tentoonstelling heeft Jarg Geismar zijn 
persoonlijke beleving van het oudste stads-
deel van Den Haag op poëtische wijze ver-
beeld. De kunstenaar bekleedde alle wanden 
van de tentoonstellingsruimte met wit papier 
waarop hij in een sobere beeldtaal een ste-
delijk decor heeft verbeeld. Op de getekende 

wanden zijn 
videoprojecties 
te zien die het 
ontstaansproces 
van de monu-
mentale wandte-
kening in beeld 
brengen. Ook 
worden steeds 
wisselende pro-
jecties getoond 
van foto’s en video’s die Geismar in de buurt 
heeft gemaakt.  
 

16 december laatste openbare ontmoeting 
Rond de tentoonstelling is een reeks open-
bare ontmoetingen gepland met mensen die 
in het Oude Centrum wonen en/of werken. 
De programmering van deze ‘accidental 
events’ is in handen van Jarg Geismar en 
Felix Villanueva, curator bij GEMAK. Donder-
dag 16 december is de laatste keer dat deze 
ontmoeting plaatsvindt: vanaf 17.00 uur in 
het gebouw van de Vrije Academie, gratis 
toegankelijk. Kijk op de website 
www.gemak.org om te zien welke gast wordt 
verwelkomd. 
 

Accidental Meeting door Jarg Geismar in de Vrije Academie 
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http://www.crownies.nl/
http://www.crownies.nl/
http://www.bonda.praktijkinfo.nl
http://www.gemak.org/
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