Kinder
Koninginnedag
werd dit jaar goed bezocht.
De vele kraampjes met
door de kinderen verzamelde spullen en de leuke activiteiten van vrijwilligers zorgden voor een
ontspannen en gezellige
feestsfeer.
Oudere bezoekers konden op grote schermen
de kroning en de festiviteiten daaromheen volgen.
Zie foto‟s op pagina 6

Stationswerk

Afscheidsinterview

Jos Jas
Ruim 35 jaar was hij
een bekend gezicht
op de Stationsweg:
drogist Jos Jas. Op
24 augustus opent
hij zijn deuren voor
het laatst. Op een te
koude maandagmorgen in juni, terwijl
Jos af en toe een
klant helpt, praat
Hollands Spoor met
hem over zijn winkel,
de Stationsbuurt en
het winkelend publiek.
Interview op pag. 8

Vegetarische Snackbar
De Stationsbuurt heeft sinds enige tijd een nieuwe
attractie op culinair gebied: de Vegetarische Snackbar. Jonas, tienjarige vlees- en snackliefhebber, en
Vries, veertigjarige flexitariër, beiden buurtbewoner,
gingen namens de krant op onderzoek uit. Verzadigd
van de vegetarische lekkernijen kwamen zij thuis.
Zie verslag op pagina 7

De ondernemersvereniging Stationswerk
is opgericht: een
samenwerking tussen de ondernemers
van onze buurt. Het
is, naast Stichting
Buurtstation,
een
tweede organisatie
die de buurtbelangen kan behartigen
als volwaardige gesprekspartner bij het
overleg met de gemeente Den Haag.
Zie pagina 5

De voorzitter van Stationswerk,
Diederik Noordhoek

Kunstproject „Surveillance‟

Expositie Alex Roest
Stationsbuurter Alex Roest ziet er nu uit als een keurige meneer, maar leidde dertig jaar geleden een ruig
leven in punk- en heavy metalbands met zicht op een
platencontract. Foto‟s uit zijn verleden zijn nu te zien
bij eethuisje Winston & Wei Wei.
Zie pagina 8

Van 16 maart tot 16
april was in onze
buurt een bijzonder
kunstproject
„Surveillance‟ aan de
gang.
Misschien
heeft u de gouden
lijn op het wegdek
wel gezien in de omgeving van het Huijgenspark en Galerie
West.
Die lijn was slechts
het startpunt voor
een serie van zeven
activiteiten, of „acts‟.
Zie pagina 6.

Ondertussen in het Park: Jan en Alleman en anderen
Zaterdag 15 juni organiseerde het
Haagsche strijdkoor Jan & Alleman een
korentreffen in Den Haag.
Dat is een evenement dat eens in de
paar jaar ergens in Nederland door een
strijdkoor spontaan georganiseerd
word.
Uit heel Nederland komen progressieve
koren bijeen om samen hun, vaak kritische maar vooral ook vrolijke zang te
laten horen in de strijd tegen wantoestanden in de wereld.
In het totaal waren er zo‟n 160 zangers
en zangeressen van een tiental koren
die in het Huijgenspark en diverse andere plekken in het Centrum optraden
tot groot genoegen van het verraste
publiek.
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Verder in deze krant:
Informatie Buurtstation, HS en Samen Sterk
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Bewonersorganisatie Buurtstation komt op
voor de belangen van de bewoners van de
Stationsbuurt. Ze doet dit vanuit haar tijdelijke huisvesting aan Stationsweg 6 (open
maandag en donderdag 9 tot 12 uur).
Voor het Buurtstation zijn vrijwilligers in
werkgroepen actief, professioneel ondersteund door Carla Janmaat (administratie)
en Bonny v.d. Burg (samenlevingsopbouw).
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 vervoer.
Website
Actueel buurtnieuws en informatie over het
Buurtstation kunt u vinden op de website
van de Stationsbuurt: www.buurtstation.nl.
Mail: „website@buurtstation.nl‟
Digitale muurkrant
De „digitale muurkrant‟ staat in de etalage
van het Buurtstation aan de Stationsweg.
Buurtnieuws kan op de website én 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 dé vergadering waar buurtbewoners onderwerpen 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
wijkagent en woningcorporaties bespreken.
Voorzitter is Harrie Kampf. Het Buurtstation
is gastheer en voorzitter van het GWO. Er
wordt zo veel mogelijk 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 worden
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:
Parada, Van Limburg Stirumstraat 280
De GWO-bijeenkomsten in 2013 zijn op
3 juli
18 september
6 november
Aanvang 19.30 uur.
Meer informatie over de werkgroepen op:
www.buurtstation.nl

Bewonerskrant Hollands Spoor
8e jaargang nr. 2
Stationsweg 6
2515 BN Den Haag
Redactie:
Annemarijke Jolmers
Vries Kool
Franka Korteweg
Madeleine Steigenga
Jane Wijbers
samenstelling en lay out:
Gary van der Heemst
Advertenties, reacties en kopij:
hs@buurtstation.nl
HS staat geheel in kleur op:
www.buurtstation.nl/wijkkrant

http://twitter.com/BuurtStation
www.facebook.com/BuurtStation
Aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief op

http://www.buurtstation.nl/contact.html
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Stichting Samen Sterk Den Haag
Zieken 103
2515 SB Den Haag
070 – 388 66 23
www.samensterkdenhaag.nl
info.samensterk@online.nl

Spelletjesmiddag
Woensdag 3 Juli
Ben jij tussen de 10 en 12 jaar oud en heb jij zin in een leuke uitdagende spelletjesmiddag?
Meld je dan nu aan bij stichting Samen Sterk want het kan !
Datum: Woensdag 3 juli
Tijd: 14:00/16:00
Entree: gratis
__________________________________________________________-plk

50 plus fit
Bewegen op muziek
onder professionele begeleiding
Start: 11 september
Elke woensdag 14.30 - 15.30 uur

Bijdrage € 2,- per les;
€ 20,- bij vooruit betaling voor 10 lessen
Dit is een activiteit voor mensen van 50 jaar
en ouder
Aanmelden: Rik Kalter :070 - 388 66 23
Locatie van de lessen: Samen Sterk,

__________________________________________________________-plk
e

2 Serie Kooklessen Samen Sterk
e

De 1 serie kooklessen zijn ‘lekker’ van start!
De groep is zeer enthousiast en wil ook na de zomer weer meedoen. Vanwege het succes
heeft Samen Sterk besloten een 2e serie kooklessen te starten in het najaar (september/
oktober).
In deze cursus leert u gerechten maken uit verschillende werelddelen.
De 2e cursus gaat door bij voldoende aanmeldingen!!!
Geef u daarom vandaag nog op. Hoe meer aanmeldingen hoe eerder we kunnen starten
en smullen maar!
Benodigdheden Een schort. Verder zijn alle benodigdheden aanwezig.
Tenzij de docent van te voren iets anders aangeeft.
Wanneer:
Donderdagavond 18:00 - 22:00 uur
Startdatum:
Zodra zich voldoende deelnemers hebben aangemeld.
Kosten:
10 lessen, € 6,- per les (bij aanvang het volledige bedrag betalen)
Locatie:
Leskeuken, 1e verdieping, Samen Sterk,
Aanmelden:
Samen Sterk, Rik Kalter 070-388 66 23 of stuur een e-mail:
samensterk@online.nl
________________________________________________________ _-plk

Start Inloopochtend Samen Sterk
Thema: ouderenmishandeling
Angst en schaamte maken het niet gemakkelijk om over ouderenmishandeling te praten.
Toch is het nodig om er aandacht aan te besteden, want ongeveer 5 procent van de ouderen krijgt ermee te maken. Theatergroep DRANG maakte er in samenwerking met de GGD
een voorstelling over.
Naar aanleiding van de Theatervoorstelling BROOS van theatergroep DRANG op woensdag 12 juni jl. in Theater De Vaillant heeft Samen Sterk aangeboden om als aanspreekpunt
in de wijk te fungeren; een plek waar over dit onderwerp vragen gesteld kunnen worden en
waar medewerkers inlichtingen kunnen geven en indien nodig kunnen doorverwijzen. Samen Sterk zal in dit verband nauw samenwerken met o.a. de GGD en het Steunpunt Huiselijk Geweld.
Om als aanspreekpunt bekend te worden, zal Samen Sterk in het najaar (september) verschillende inloopochtenden organiseren. De exacte startdatum is nog niet bekend.
Houd onze website in de gaten: www.samensterkdenhaag.nl of loop eens binnen!
Voor algemene informatie kunt u terecht op telefoonnummer: 070 388 66 23
________________________________________________________ _-plk

Wereld Keuken “Moksi Patu”
Elke laatste vrijdag van de maand behalve
„Liefde gaat door de maag‟,
Samen Sterk weet al langer dan 7 jaar met in juli, augustus en december.
succes haar wereldkeuken te organiseren: Geniet van een compleet drie-gangen menu
voor € 6,- Ooievaarspas € 3,een kennismaking met diverse culturen.
________________________________________________________ _-plk

Computerles in Samen Sterk vanaf 17 september
In deze cursus maakt u kennis met
„Sociale Media‟
 Hoe werkt Facebook en wat kan ik ermee
 Hoe kan ik chatten met Skype
 Wat is Twitter en hoe werkt het
 Hoe gebruik ik Google
 Hoe werkt DigiD en hoe werkt het
 En nog veel meer…

Aanmelden bij Rik Kalter:
070-3886623 of 06-2392192
Kosten eenmalig € 10,-

Buurtstation Stationsbuurt
Carla Janmaat, Bonny v.d. Burg
Stationsweg 6,
2515 BN Den Haag
tel. 363 49 93
buurtstation@zonnet.nl
www.buurtstation.nl
ma. & 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

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

Advertenties
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!
Volgende edities:
bezorging
#31, eind sept.
#32, half dec.
Prijzen:
Hele pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/6 pagina
1/8 pagina
1/16 pagina

deadline
15 september
1 december

1040 mm2
520 mm2
260 mm2
173 mm2
130 mm2
70 mm2

€ 440
€ 220
€ 110
€ 85
€ 55
€ 35

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

Wilt u niet alleen, neem dan uw buurvrouw of buurman mee!

U krijgt gratis hulp bij de opmaak van de advertenties.

De cursus is voor alle leeftijden
Let op: het lokaal bevindt zich op de
2e verdieping, zonder liftvoorzieninig.

Bewonerskrant HOLLANDS SPOOR

Adressen

hs@buurtstation.nl
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Koningspaar bezoekt Avenue
Culinaire en Ooievaart
21 juni 17.00 uur

6 JULI BUUR(T)VROUWEN 11
De Buur(t)vrouwen van de Stationsbuurt hebben al 10
succesvolle bijeenkomsten georganiseerd.

lunch op
6 juli tussen 12 en 14 uur

De tour in Den Haag begint om 17.00 uur met een ontvangst door burgemeester Jozias van Aartsen bij de kruising Spinozastraat/Groenewegje. Hierna brengt het paar
een bezoek aan het Midzomergracht festival, een culinair
en muzikaal evenement op de Avenue Culinaire (Bierkade
en het Groenewegje). De Koning en Koningin gaan aan
boord van „de Ooievaart‟ voor een korte vaartocht langs de
terrassen en de muziekoptredens op de kades.

Als inbreng wordt van de lunchende buur(t)vrouwen
gevraagd naar hun wensen en ideeën voor de komende
buur(t)vrouwen bijeenkomst.

vieren we de 11e bijeenkomst.

Wil je meehelpen met de voorbereiding, of op onze mailinglijst? Mail naar stationsbuurtvrouw@gmail.com.

Autorit
Vanaf de kruising Wagenstraat/Groenewegje gaat het paar
in een oldtimer naar Chinatown voor een aantal activiteiten
in de Wagenstraat. De autorit eindigt op het Spuiplein waar
jongeren samen met het Residentieorkest een muziekstuk
uitvoeren.
Bron: City Mondial

28

Eigenlijk was mijn collega Annemieke
Brons aan de beurt om een column te
schrijven, maar zij is opgeroepen om te
helpen bij een rechercheonderzoek. Tijd
voor het schrijven van een column is er
dan niet. De eerste column van Annemieke houdt u dus tegoed.
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Voor meer informatie over het Schilderswijkfestival 2013
(datum, programma etc.) kunt u de komende maanden
het best de websites
www.parapludh.nl (Bewonersorganisatie De Paraplu) en
www.schilderswijk.nl goed in de gaten houden.
Ook op de Facebookpagina van de wijk zal binnenkort
van alles over het festival te vinden zijn:
www.facebook.com/schilderswijknetwerk

Wijkcentrum de Sprong
p.haverkort@zebrawelzijn.nl
06-43395222
Belangrijke veranderingen:

Paviljoengracht 33
afd. Ouderenwerk:
receptie Xtra: 070-2052000

Bingo
vanaf september weer
maandelijkse boodschappen
bingo in de Sprong

De Ouderenconsulent, Patricia Haverkort is sinds mei 2013 via haar zakelijke
mobiele telefoonnummer bereikbaar,
daarmee is haar vaste toestelnummer
Donderdag 26 september 2013 en
komen te vervallen.
Donderdag 31 oktober 2013.
06-43395222.
13:30 uur start de kaartverkoop
Mocht u toch liever een vast toestel14:00 uur start de Bingo tot ongeveer
nummer gebruiken dan kan dat: 07015:45 uur.
2052000, de telefonistes van Xtra, waar
de werkmaatschappij ZEBRA, VOOOR Boekje = € 4,50
(7 rondes inclusief superronde)
en MOOI toe behoren kunnen u dan
€ 0,50 losse kaart en losse superronde
doorverbinden.
Ook is het emailadres gewijzigd in
P.Haverkort@zebrawelzijn.nl

De wijkagenten

Tijdens een gezonde

Op vrijdag 21 juni brengen koning Willem Alexander en
koningin Maxima een bezoek aan Den Haag. Hierbij doen
zij de Avenue Culinaire aan. Een van de mooiste stukjes
van de stad aan de rand van onze wijk.

Patricia Haverkort,
Ouderenconsulent

Column

Tai Chi

Voor wie: 55+
Ook beschikt de consulent nu over een Wanneer: Donderdagochtend van
laptop, zodat zij overal waar zij werkt,
10:00 – 11:00 uur
direct bereikbaar is, en niet meer afhan- Kosten: € 8,= per maand
kelijk is van 1 vaste locatie waar een
vaste computer staat.

Samen Fit,

Hiermee heeft de organisatie de bereikmeer bewegen voor ouderen
baarheid en flexibiliteit van haar perso- Wanneer: maandag 13:30 - 14:15 uur
neel vergroot.
Wekelijkse lessen met uitzondering van
de maanden juli en augustus.
Patricia Haverkort
Voor wie: 55+ m/v
Ouderenconsulent Zebra
Wat: les van een gediplomeerde
Team PLZ
MBVO-vakkracht
www.xtra.nl
Kosten: Per maand € 6,(met ooievaarspas € 3,-)
Na afloop gelegenheid tot het met elkaar drinken van koffie/thee op eigen kosten.

Zebra zoekt HAGG
Ambassadrices
Vanuit buurtcentrum Parada is een
groep vrouwen als Ambassadrice actief
voor de Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG). Deze groep zoekt nieuwe vrouwen die zich volgend schooljaar
– vrijwillig - willen inzetten voor een gezonde leefstijl in hun wijk.
HAGG-Ambassadrices stimuleren mensen uit hun eigen leefomgeving tot een
gezondere leefstijl. Ze informeren en
organiseren in samenwerking met verschillende organisaties uit de wijk activiteiten rond het thema gezonde leefstijl.

We zoeken enthousiaste vrouwen
die

 Zich goed kunnen uitdrukken in het
Nederlands

 Actief (willen) zijn in de wijk
 Voor een jaar als vrijwilliger inzetbaar zijn

 Wonen in de Schilderswijk, Stationsbuurt of Rivierenbuurt
Wij bieden een warm welkom, een interessant en leerzaam trainingsprogramma en veel ruimte voor eigen inbreng
en het ontwikkelen van eigen initiatieven.
Vrouwen die interesse hebben om mee
te doen of die meer informatie willen
kunnen contact opnemen met
Cora den Boer,
Welzijnscoach bij Zebra Welzijn,
c.denboer@zebrawelzijn.nl
of 06 81129384.

Deze activiteiten worden georganiseerd door het ouderenwerk en haar vele vrijwilligers.

Bewonerskrant HOLLANDS SPOOR
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Dit is een mooie aanleiding om u wat
meer te vertellen over het werk van een
wijkagent. Soms worden we voor speciale politietaken ingezet, maar ook onze
“gewone” werkzaamheden als wijkagent zijn erg gevarieerd. Geen dag is
hetzelfde. De ene dag leiden we de dodenherdenking in goede banen. De volgende dag helpen we de HTM met een
grote controle actie in de tram, checken
we of iemand een bouwvergunning
heeft, betrappen we een auto-inbreker
en vinden we op straat opeens een oliepomp. Het zijn maar wat voorbeelden.
Ook doen we projecten en hebben we
alle drie onze eigen aandachtsgebieden
zoals extremisme (in allerlei vormen zoals geloof, politiek en voetbal), drugs,
station Hollands Spoor en de scholen.
Een recent voorbeeld van een project
dat we op een school hebben gedaan, is
de voorlichting over cyberpesten: pesten
of gepest worden via internet of mobiele
telefoon. Het woordgebruik bij cyberpesten is behoorlijk heftig en ook de zogenoemde bangalijsten met namen van
meisjes zijn een kwalijk fenomeen. Op
school geven we voorlichting over wat
cyberpesten kan aanrichten. Met de kinderen van groep 7 en 8 doen we een
rollenspel en leren hun wat de grenzen
zijn. Als kinderen worden gepest is het
belangrijk dat ze er niet mee blijven
rondlopen, maar dit aan hun ouders of
leraar vertellen.
Als het om melden en aangifte doen
gaat, zijn het soms niet alleen kinderen
die er te lang mee blijven rondlopen.
Ook de meldingsbereidheid van volwassenen bij bijvoorbeeld inbraken kan een
stuk beter. Als je iemand op heterdaad
betrapt, is het niet logisch dat je een
kwartier later pas de politie belt. Daarom
hebben we een project gedaan met adviezen voor burgers voor betere aangifte. Het algemene advies is: horen, zien
en bellen!
Bel bij spoedgevallen: 112,
en anders 0900-8844
of Meld Misdaad Anoniem 0800 -7000.
Meer weten over de activiteiten van de
wijkagenten: volg ons op twitter
@wagstationsbrt .
Mede namens mijn collega’s wens ik u
een mooie zomer. En als u op een terras
zit, let dan goed op uw spullen.
Simon Daw
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Veranderingen rond de tramhaltes en een afslag minder op het Rijswijkseplein
De komende jaren staat er nogal wat te
gebeuren rond station Hollands Spoor,
wat gevolgen heeft voor alle soorten
verkeer. De afslag van Rijswijkseplein
naar Oranjelaan komt te vervallen, en
het Stationsplein gaat maar liefst twee
keer op de schop.
Oorspronkelijk lag er een strakke planning voor aanpassing van de perrons
aan het nieuwe trammaterieel en de
totale gedaanteverandering van het Stationsplein. Het verzoek uit de Stationsbuurt om te onderzoeken of er een fietskelder onder het Stationsplein in de
bouwplannen kon worden meegenomen, werd onder meer vanwege van
deze strakke planning van de hand gewezen. Nu blijkt die planning losgelaten
en wordt het Stationsplein in twee fasen
aangepakt.
Eerst worden in 2014 alle tramperrons
versmald. Dat is nodig zodat er nieuwe,
extra brede trams langs kunnen. De
reiziger levert dan tijdelijk sta-ruimte in
op de perrons. Betekent dit geen gevaar
voor de wachtende reiziger tijdens de
spits? Er zijn regels hoeveel kinderen er
in een klaslokaal mogen zitten, er zijn
regels waarin de relatie tussen de
breedte van een vluchttrap en het aantal
vluchtende mensen is vastgelegd, maar
regels voor de ruimte op een wachtperron voor tram of bus? Jammer voor die
reiziger!
In 2015 meer in- en uitstapruimte voor
tramreizigers
Maar we kijken graag naar de toekomst.
Het versmallen van de tramperrons is
een tijdelijke maatregel. Na de totale
aanpassing van het Stationsplein in
2015 heeft de tramreiziger de beschikking over twee maal één perron in het
midden tussen de rails, waarlangs aan
beide kanten een tram kan stoppen.
Deze „top-haltes‟ worden 75 meter lang
en 7,5 meter breed en worden overkapt,
beter verlicht dan de normale abri, en
voorzien van reizigersinfo, een noodknop en gratis wifi. Het 'halteren' vraagt
een perfecte planning van het rij- en
stopschema van de trams voor Station
HS. Als het goed werkt, staat per tram
het hele perron ter beschikking van de
passagiers.
Het perron aan de Zuidkant, tegenover
het Rode Dorp, wordt voor het op- en
uitstappen van de lijnen 1, 9, 11, 12, 16
en 17; richting Delft, Vrederust, Scheveningen en Laak. De bewoners van de Ellips kijken uit op het perron aan de noordzijde, bij het Strijkijzer.
Hier 'halteren' de lijnen richting Centrum
en Centraal Station; nummers 1, 9, 16
en 17 en natuurlijk de lijnen 11 en

12 die start en finish hebben op het
Rijswijkseplein.
Afslag autoverkeer RijswijksepleinOranjelaan verdwijnt
Om de trams regelmatiger te laten rijden
van en naar het Stationsplein, wordt het
verkeersknooppunt Rijswijkseplein aangepast. De automobilist die vanaf de
Rijswijkseweg via het Rijswijkseplein de
Stationsbuurt binnenrijdt, kan nu nog via
die afslag de Huijgensstraat inrijden of
voor de route Oranjelaan/Hoefkade kiezen. Deze afslag wordt geschrapt.
In een computeranimatie in het SOOSoverleg van 26 maart was een vergelijking te zien van de huidige en toekomstige situatie. Wanneer de afslag vervalt, rijden auto's vanaf de Weteringkade - de ventweg van het Schenkviaduct
- in een veel regelmatiger stroom de
Oranjelaan in. Daarmee vormen zij een
minder groot obstakel voor de trams,
waardoor de trams weer minder hinder
geven voor de andere verkeersstromen.
Problemen en vragen
En toen kwamen de vragen. Hoe is de
Stationsbuurt dan bereikbaar voor autoverkeer? Raken we de winst - een rustiger verlopende verkeersstroom - niet
kwijt door een groter aantal trambewegingen in de toekomst? Wordt er minder
autoverkeer voor de Hoefkade verwacht? En wat zijn de gevolgen voor
fietsers en voetgangers? Een deel van
deze vragen is beantwoord.
Autoverkeer
De auto's uit richting Rijswijk rijden onze
buurt binnen via de Pletterijkade. Het
station, Huijgenspark en de Hoefkade is
bereikbaar via de Bierkade of de Amsterdamse Veerkade en vervolgens het
smalle deel van de Stationsweg. De
automobilist die vanaf de Rijswijkseweg
naar de Oranjelaan wil, doet dat via de
Pletterijkade en dan terug langs het Zieken.
De hoeveelheid verkeer dat de Hoefkade in gaat rijden blijft gelijk en dat stelt
teleur. Deze route loopt door een dichtbevolkte woonbuurt waarin astmatische
problemen aan de orde zijn. Een tweetal
fijnstoftellers zouden op de Hoefkade en
in de Koningsstraat een tijdje als graadmeter horen te staan, voordat alle routeaanpassingen definitief worden.
Tramverkeer
Het was een geruststellende mededeling tijdens het SOOS-overleg dat het
aantal trambewegingen niet zal toenemen. Het aantal reizigers rondom Hollands Spoor groeit (met duizend per jaar
naar 40.000 in 2025), en dat vraagt om
grotere capaciteit. Volgens de deskundigen van de gemeente vangen de

Uit het verslag SOOS 26 maart, calamiteitenroute rond Stationsplein:
‘Door het instellen van éénrichtingsverkeer in het plangebied (Parallelweg en brede deel
Stationsweg) zal de route voor nood- en hulpdiensten worden gewijzigd. Dit betekent
dat de Zuylichemstraat en de Koningstraat (tussen Hoefkade en Parallelweg) onderdeel
worden van het netwerk nood- en hulpdiensten. Hierdoor ontstaat een sluitend netwerk,
zodat bij calamiteiten via verschillende aanrijroutes naar de plaats van bestemming in de
Stationsbuurt/ Schilderswijk kan worden gereden.'
nieuwe bredere trams dit op, en hoeven voorzitterschap van projectleider Hettie
er dus niet méér trams te gaan rijden.
Verheijen, proberen belanghebbenden,
professionals en buurtbewoners te comFietsers en voetgangers
municeren over alle te nemen stappen
Nog onduidelijk zijn de gevolgen voor
en grip te houden op het totaal. Het blijft
fietsers en voetgangers die willen overeen gemis dat twee spelers, NS en
steken op het punt Oranjelaan/Zieken/
HTM, hierbij niet aanwezig zijn.
Huijgensstraat, waar nu het eindpunt
Inmiddels is bij de gemeente het besef
van trams 11 en 12 is. Dit probleem is
gekomen dat de complexe logistiek rond
nu al gesignaleerd door de buurt: “Je
alle werkzaamheden aan gebouwen en
moet wel een gaatje tussen de auto's
openbare ruimte, aandacht vereist. Er is
kunnen vinden!” Als straks de stroom
daarom een aparte medewerker bouwauto‟s van Weteringkade naar Oranjelogistiek aangesteld. Wilt u alles uit de
laan continu gaat doorlopen, zal de
eerste hand vernemen? Alle belangsteloversteek voor fietsers en voetgangers
lende buurtbewoners zijn welkom op dit
op dit punt nog problematischer worden.
SOOS-overleg!
De gemeentelijke afdeling Verkeer
schijnt te werken aan een voorstel om
Madeleine Steigenga
de straatinrichting te wijzigen ten gunste
Het volgende SOOS-overleg is op
van fietsers en voetgangers, maar die
oplossing kon nog niet gepresenteerd 24 september en 26 november.
worden. Ook is nog onduidelijk wat de Tijd: 19.30-21.30.
aanpassingen rondom Station HS voor Locatie: Stadhuis, Spui 70,
gevolgen hebben op het fiets- en voet- 4e verdieping A04.15.
Informatie over agenda via:
gangersverkeer.
Karel Amir: karel.amir@denhaag.nl
Grip houden en kritisch blijven
De computeranimatie die getoond werd, Informatie voor dit artikel:
was gebaseerd op de huidige verkeers- SOOS-overleg 26 maart,
stromen. Er gaat echter veel verande- Peter Viallé Rijswijk,
ren, niet alleen rond station Hollands info Bouwlogistiek april 2013.
Spoor, maar bijvoorbeeld de versmalling
nb de straatnaam 'van Zuilychemstraat
van de Haagweg - het Rijswijkse deel dekt het gebied af wat door de buurt
van de Rijswijkseweg - wordt in Rijswijk keer op keer als bijzonder onveilig onal voorbereid voor uitvoering in 2014. der de aandacht van 'de gemeente'
Het is voor de Stationsbuurt dan ook wordt gebracht.
slecht te overzien wat ons te wachten
staat. Binnen het SOOS-overleg, onder

Geen lustrum voor Buurttheater
Het is september 2013
In het Huijgenspark staat een grote blauwe theatertent. Het publiek komt binnen. Sfeervolle ambiance
met tafeltjes en stoeltjes als in een theesalon.
Studenten van het Koninklijk Conservatorium spelen
muziek die rond 1800 populair was. De zaal is in stijl
aangekleed door leerlingen van de Kunstacademie.
Medewerkers van de Overkant en de Voordeelbakker
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serveren gratis thee en bijbehorende hapjes. In het midden van de tent is een verhoging waarop drie adellijke dames met gemengde gevoelens wachten op de komst
van de nieuwe koningin. Het
zijn de vrouwen van het driemanschap Van Hogendorp,
Van Limburg Stirum en Van der Duijn, die Willem maart 1815 uitriep tot koning der Verenigde NederlanFrederik, zoon van Stadhouder Willem V, uit Enge- den en hertog van Luxemburg.
land haalden om hem als vorst te installeren.
En weer vooruit: mei 2013
Terug in de tijd:
De gemeentelijke subsidie voor het Buurttheater is
december 1813
grotendeels ingetrokken. Andere financiële bronnen
Willem is soeverein vorst en nog geen koning. Hij blijken ontoereikend. Er wordt gezocht naar alternatievindt Nederland te klein. De vrouwen van het drie- ve mogelijkheden, maar ook andere locaties en conmanschap proberen de vrouw van Willem ervan te cessies blijken niet haalbaar. Helaas moet worden
overtuigen dat zij hem moet overhalen wel koning besloten het repetitieproces stop te zetten en het
te worden. Zij twijfelt. Dan vallen revolutionairen de Buurttheater net voor het vijfjarig bestaan te beëintheesalon binnen en wordt duidelijk dat de Franse digen. Daarmee komt een einde aan een verbindend
revolutie hier nog veel volgelingen heeft.
sociaal cultureel instituut in de Stationsbuurt, waar
Dat de bemoeienissen van de dames effect hebben zowel publiek als deelnemers veel aan hebben gehad.
gehad, blijkt uit het feit dat Willem zichzelf op 16
Gary van der Heemst
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Beter een goede buur dan een verre vriend

Rijk in je Wijk is een burennetwerk dat
staat voor verbinding, zorgzaamheid,
vernieuwing, elkaar inspireren en vooral
samen plezier hebben. Onder het motto
“beter een goede buur dan een verre
vriend”. De redactie sprak met buurtcoördinator Lucia Lindner over dit initiatief
in de Stationsbuurt.
Lucia Lindner is gevraagd door Rijk in je
Wijk-oprichters Nelleke Cornelissen en
Heleen Goddijn om een burennetwerk in
de Stationsbuurt te starten. Want elke
Rijk in je Wijk heeft een buurtcoördinator
die samen met de buurtbewoners het
netwerk opzet. Op dit moment zijn er
zeven burennetwerken in Den Haag.
Nelleke startte het eerste burennetwerk
in haar eigen wijk Valkenboskwartier. Dit

beviel zo goed dat zij samen met Heleen Opstartfase
Goddijn Rijk in je Wijk heeft opgestart. Lucia Lindner is de buurtcoördinator van
Rijk in je Wijk is een project van Stek.
Rijk in je Wijk van de Stationsbuurt. Ze
heeft al eerder netwerken opgezet, onNetwerk in eigen buurt
der andere in de Rivierenbuurt. Zij zal
Rijk in je Wijk is er voor mensen die
één jaar bij Rijk in je Wijk van de Statidichtbij elkaar wonen, die elkaar kunnen
onsbuurt blijven om het vorm te geven.
inspireren en elkaar kunnen helpen. SaHet is de bedoeling dat de leden het
men met de leden bedenk je je eigen
daarna samen voortzetten.
activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld zijn saRijk in je Wijk van de Stationsbuurt staat
men eten waarbij iedereen zelf wat te
op het punt om van start te gaan. Er zijn
eten mee brengt, samen sporten, een
al vier initiatiefrijke leden die onder befilmavond of een alternatieve Sintergeleiding van Lucia enthousiast bezig
klaasavond organiseren. Maar ook de
zijn met de vormgeving van het netwerk
kat eten geven als je op vakantie bent,
in de Stationsbuurt. Zij zijn ook bezig
iemand helpen in de tuin of met klusjes
met de voorbereidingen voor een grote
in huis. Rijk in je Wijk maakt dat u niet
informatiebijeenkomst op 30 juni 2013.
meer afhankelijk hoeft te zijn van familie
Tijdens deze bijeenkomst kunt u ervaren
of vrienden die ver weg wonen.
of Rijk in je Wijk wat voor u is en zal NelDe leden bepalen zelf wat er georgani- leke Cornelissen vertellen over de ervaseerd wordt. Daarom is elke Rijk in je ringen van Rijk in je Wijk in andere wijWijk anders. Elke Rijk in je Wijk binnen ken.
Den Haag staat met elkaar in verbinding
Meer informatie
doordat er regelmatig overkoepelende
Nieuwsgierig geworden? Kom dan 30
activiteiten worden georganiseerd. Deze
juni 2013 om 16.00 uur naar de eerste
zijn terug te vinden op de website
bijeenkomst van Rijk in je Wijk, op Huijwww.rijkinjewijk.nl.
gensstraat 6. Voor meer informatie en

aanmelding kunt u terecht bij
Lucia Lindner 06 24 55 82 17
E-mail: lmalindner@ziggo.nl en
Marijke Beets 070 305 00 35.
Jane Wijbers

Wil je meer mensen kennen in de
buurt?
Kom naar de informatie- & kennismakingmiddag over een nieuw inspirerend buurtnetwerk.
Lucia Lindner, Luisa Gorelli, Marijke
Beets en Christiaan Donner nodigen je
uit.

30 juni, 16.00 uur, Huijgensstraat 6.
Neem je buren, vrienden, kennissen
mee & iets lekkers om te drinken en te
eten.
Soep & Broodjes aanwezig
Je kunt je aanmelden bij:
Luica Lindner (070 3561830)
Marijke Beets (070 3050035)
www.rijkinjewijk.nl

Stationswerk, de nieuwe ondernemersvereniging voor de Stationsweg
De ondernemersvereniging Stationswerk is opgericht:
een samenwerking tussen de ondernemers van onze
buurt. Het is, naast Stichting Buurtstation, een tweede
organisatie die de buurtbelangen kan behartigen als
volwaardige gesprekspartner bij het overleg met de
gemeente Den Haag.
In uw buurtkrant nummer 27 deden wij verslag van de
startbijeenkomst van de nieuwe ondernemingsvereniging, in september 2012 bij City Mondial. Ter plekke
werd toen de noodzaak van een belangenorganisatie
aangetoond: een aantal ondernemers bleek niet bekend met de herinrichting van een deel van de Stationsweg. Penningmeester Viggo van Zeventer, bestuurslid Diana Toby en secretaris Mohammed Allaoui
vormen samen het nieuwe bestuur onder voorzitterschap van Diederik Noordhoek. Waren de eerste drie
bestuursleden ook aanwezig tijdens de bijeenkomst in
september 2012, de voorzitter was er toen nog niet bij.
Hij werd door buurtbewoner Joris Hentenaar bij de oprichting van de ondernemersvereniging betrokken.
Diederik Noordhoek is eigenaar van Dutchpoint, een
bureau dat zich richt op commerciële groei bij bedrij-

ven. Noordhoek studeerde economische geografie en
rondde deze studie af met een scriptie over de economische ontwikkelingen van drie stationsgebieden,
waaronder ook ons Hollands Spoor. Precies wat onze
buurt nodig heeft!
Voor alle ondernemers
In een gesprek met Diederik Noordhoek, die in 1995
naar de Stationsbuurt is verhuisd, licht hij de ambities
van de ondernemersvereniging toe. Belangrijk is dat
het de vereniging niet gaat om 'de Stationsweg' maar
om het hele verzorgingsgebied rond de Stationsweg.
Dus ook de scooterverhuur aan het Groenewegje en
ook ondernemers aan de Hoefkade en het Stationsplein. Het bestuur heeft gekeken hoe soortgelijke verenigingen zich ontwikkeld hebben. Je kunt je beperken
tot de kerstverlichting, maar ook als ondernemers gezamenlijk diensten inkopen: energie, afval of alle communicatiediensten gezamelijk onderbrengen bij één
mediabureau. Ook de uitstraling van de ondernemers
in de buurt wordt onder de loep genomen. Meelopen
met een schouw - om het gemeentelijke onderhoud
van de buurt scherp te houden - maar ook etalagemanagement om de
uitstraling van de
winkels te verbeteren, behoren tot de
mogelijkheden.

De voorzitter van Stationswerk, Diederik Noordhoek
Profiteren
Het streven van het bestuur is gemeenschappelijkheid
te creëren tussen de belanghebbenden: winkeliers en
ondernemers. Een belangrijk thema van het nieuwe
bestuur is de Stationsbuurt als transitieroute. Hoe kan
de buurt optimaal profiteren van haar bijzondere ligging in de stad, en haar grote aantallen passanten?
Informatie of direct aanmelden als lid van de ondernemingsvereniging?
Meld u aan bij info@stationswerk.nl.
Madeleine Steigenga

Ontmoeten, eten, leren op Gezond Terras, Oranjeplein
Het Gezond Terras is een wijkkeuken
voor en door de buurtbewoners op het
Oranjeplein. De buurtbewoners kunnen
elkaar op deze plek ontmoeten om bijvoorbeeld samen te koken. Kinderen
kunnen spelenderwijs leren over gezond
eten.
Het Gezond Terras is een van de vele
activiteiten in en rond het Oranjeplein
die bijdragen aan de doelstellingen van
de Haagse Aanpak Gezond Gewicht
(HAGG), namelijk het verbeteren van de
leeftstijl van kinderen in de leeftijd van 0
tot 19 jaar en hun ouders en opvoeders.
De HAGG wil het overgewicht bij kinderen en jongeren aanpakken. Kenmerkend voor de HAGG-aanpak is gezonde
voeding, meer bewegen en verbeterd
zelfvertrouwen.
Het doel van het Gezond Terras is dat
buurtbewoners de activiteiten zelf gaan
organiseren en in actie komen. Dit zal in
het begin onder begeleiding zijn van
buurtcentrum Parada en HAGGmedewerkers, maar uiteindelijk zullen
de buurtbewoners het Gezond Terras
zelf draaiende houden. Er is een werkgroep gestart die aan de opbouw en de

toekomst van het Gezond Terras werken. De werkgroep bestaat op dit moment uit zes enthousiaste buurtvrouwen.

Komende zomer worden de MoKimiddagen verplaatst naar het Gezond
Terras. De wijkkeuken in combinatie
met de speelruimte op het Oranjeplein
is voor de MoKi-middag een ideale
Moeder-Kind-middag (MoKi)
Eén activiteit op het Gezond Terras is in locatie om aan hun doelstellingen te
elk geval de “Moeder-Kind-middagen voldoen en biedt mogelijkheden om
(MoKi)” van buurtcentrum Parada. Al meer deelnemers te ontvangen.
drie jaar lang zijn deze middagen druk Resultaat
bezocht. Gemiddeld zijn er 50 moeders Gezond eten en bewegen levert posien kinderen van verschillende afkom- tief resultaat op. Het is gebleken dat
sten die wekelijks deelnemen. De com- vier deelnemende moeders in 6 tot 12
binatie van gezond eten en bewegen maanden 10 tot 15 kilo zijn afgevallen.
wordt hier op een speelse manier over- Dit komt door het gebruik van minder
gebracht aan de moeders en hun kinde- suiker, bewuster en gezonder te eten.
ren.
Naast het informatieve aspect is de
De middag start met een gezamenlijke MoKi-middag ook een middag van
gezonde lunch die door de moeders samenzijn: het brengt gezelligheid, er
wordt klaargemaakt. Daarna worden de is respect voor elkaar, moeders kunkinderen meegenomen voor een spel- nen van elkaar leren en elkaar versteren sportactiviteit. Er is een wisselend ken. Het is de bedoeling dat op het
thema en een educatief element. De Gezond Terras in de toekomst meer
moeders krijgen informatie over gezond activiteiten gaan plaatsvinden die het
en bewust eten en gaan hierover in ge- samenzijn van de buurtbewoners kunsprek met elkaar. Regelmatig komen nen versterken.
mensen uit het werkveld langs, zoals
Jane Wijbers
een wijkverpleegkundige of een diëtiste, Met dank aan Suzanne Tuinman en
om advies en voorlichting te geven.
Joke van Gemmert, medewerkers

buurtcentrum Parada
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Oproep werkgroep Gezond Terras
Een wijkkeuken voor en door de wijk op
het Oranjeplein: dit wordt de plek in de
wijk waar buurtbewoners elkaar kunnen
ontmoeten. Er kan bijvoorbeeld samen
gekookt worden, kinderen kunnen spelenderwijs leren over gezond eten of mensen
kunnen met elkaar in gesprek gaan onder
het genot van een hapje.
Voor het gezond terras is een werkgroep
opgericht. Deze werkgroep denkt onder
andere na over de invulling van het gezond terras en organiseert activiteiten.
Heb jij ideeën voor de wijkkeuken of lijkt
het jou leuk om hieraan mee te werken?
Meld je dan nu aan voor de werkgroep
gezond terras!
Voor het aanmelden of met vragen kun je
langskomen bij buurtcentrum Parada:
Joke van Gemmert en Suzanne Tuiman,
Van Limburg Stirumstraat 280,
tel. 070 205 22 10
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De regels van de straat in zeven acts
Van 16 maart tot 16 april was in onze
buurt een bijzonder kunstproject
„Surveillance‟ aan de gang. Misschien
heeft u de gouden lijn op het wegdek
wel gezien in de omgeving van het
Huij genspark en G aler ie W est
(Groenewegje). Die lijn was slechts het
startpunt voor een serie van zeven activiteiten, of „acts‟.

Hoop en avontuur
Hoewel alle zeven acts van te voren
zijn bedacht en in draaiboeken gevat,
zit er ook een aspect in van spontaniteit
en snelheid. “We hanteren de methode
van hoop en avontuur”, lacht Yeb. “We
overrompelen mensen wiens medewerking we nodig hebben, de handelingen
tuimelen over elkaar heen. We hebben
nauwelijks tijd om stil te staan.” Juist
door deze werkwijze, en met hulp van
buurtbewoners (zie kader), krijgen ze in
korte tijd veel voor elkaar.

Lotte Geeven en Yeb Wiersma zijn de
kunstenaars achter het project. Ik
spreek met Yeb (uitgesproken als: Iep)
bij Galerie West terwijl hun project Surveillance ruim over de helft is. Vijf acts Zo draaide het in act nummer 2 „Dark
zijn achter de rug, twee hebben ze nog Hour‟, op 23 maart, om een poging het
te gaan. “Wij onderzoeken de speel- gebied binnen hun gouden lijnen volleruimte en spelregels van de straat. We dig te verduisteren. Ze haakten aan bij
willen mensen met een opgefriste blik het internationale „dark hour‟, waarbij
laten kijken naar dat wat al gauw van- mensen wereldwijd een uur lang hun
zelfsprekend wordt: je dagelijkse omge- verlichting uitdoen om energie te beving.” Wanneer je voor de zoveelste sparen. Geholpen door buurtbewoners
keer naar de Voordeelbakker loopt voor werden lantaarnpalen en etalages afgeiets lekkers, sta je er niet bij stil. “Maar dekt met vuilniszakken, en werd bewoons straatbeeld wordt gekenmerkt door ners en ondernemers verzocht hun licht
een dik tapijt van zichtbare en onzicht- uit te doen. Al snel moest de act op last
bare regelgeving. Wat zie je als je de van de politie worden beëindigd. Missie
straat oversteekt? En wat valt je hele- mislukt? Nee hoor. “We kwamen in vele
maal niet op? Bewust en onbewust houd je rekening met
allerlei gedragscodes en regels. Bijna iedere vierkante
centimeter op straat behoort
iemand toe. Elke kleine verschuiving van het gebruik
betekent een onderhandeling.” Daar spelen Lotte en
Yeb mee.
Neem die gouden lijn van
bladgoud die de twee over
straat hebben getrokken. “Die
vormt een rechthoek, een
soort gouden kettinkje voor
de buurt, van ongeveer 1
vierkante kilometer groot. Wij
„claimen‟ tijdelijk die ruimte
als ons werk- en speelterrein.
Dat geeft een spanningsveld
tussen de openbare ruimte en
dat rechthoek.” Een extra dimensie ontstaat door de reacties van mensen. “We kregen
respect en aanmoediging, dat
we - in de kou - zo precies die
rechte fonkelende lijn aan het
leggen waren. Tegelijk was er
de politie, die regelmatig
kwam inspecteren en eigenlijk niet goed wist wat ze ermee aan moest.” Deze ontre- Twee sympathisanten van het 'Dark Hour Team' in
gelende handeling zette de actie. Met behulp van een hengel en een zwarte hoes
toon voor de nog volgende wordt de straatverlichting tijdelijk verduisterd.
acts.

onverwachte situaties en op de meest
uiteenlopende locaties terecht. Van
bordeel tot Chinese huisartsenpraktijk.
Er openden zich nieuwe deuren en perspectieven.”
Schemergebied
De kunstenaars begeven zich met hun
acts in het schemergebied tussen wat
mag en wat illegaal is, tussen wat
„normaal‟ is en waar mensen van opkijken, tussen beeldende kunst en realiteit, tussen ongeschreven regels en
verstorende activiteiten. Yeb: “Stel dat
ik ineens op blote voeten de straat op
ga, dan valt dat - hoe onschuldig ook –
toch op. Daar zullen mensen meteen
op reageren, hardop of niet. Sommigen
zullen het vreemd vinden of afkeuren.”
Dit spanningsveld roept bij Yeb en Lotte allerlei vragen op: Hoe komt ons gedrag in de openbare ruimte tot stand?
Hoe creëer je een omgeving op straat
die ons denken en ons straatgedrag
spontaan en levendig houdt? Die speelruimte open laat voor nieuwe ontmoetingen en ervaringen? “Want juist in dat
schemergebied, de ruimte tussen de
regels, tussen orde en chaos, vind je
een onverwachte ervaring die je nog
niet kende. Dát is waar kunst over
gaat”, stelt Yeb.

“Er gebeurde iets met ons”
Adriano Destilo was een van de bewoners (van het Oude Centrum) die meewerkte aan het project. “Ik werd erin
meegezogen eigenlijk, door Marie-José
van Galerie West en daarna door Lotte
en Yeb zelf. Ik deed onder andere mee
aan de act ‘Dark Hour’. Er gebeurde iets
met mensen die bij de acts betrokken
waren. Dat spreekt me aan, ik ben een
liefhebber van conceptuele kunst. Het
was van ´we gaan samen iets doen en
daarna zien we wel´. Gaandeweg begreep ik pas dat het helemaal niet ging
om de acts op zich, maar om de reacties daarop en de reacties die dán weer
volgen. Dat ik dit nu aan jou vertel,
hoort wat mij betreft eigenlijk ook nog
een beetje bij het project.”

Annemarijke Jolmers
Via www.west-denhaag.nl/exhibitions
(archive) zijn alle acts inclusief foto’s en
video‟s terug te vinden.

Kinder
Koninginne
dag
werd dit jaar goed
bezocht.
De vele kraampjes
met door de kinderen
verzamelde spullen
en de leuke activiteiten van vrijwilligers
zorgden voor een
ontspannen en gezellige feestsfeer.

Openingstijden:
W erkdagen
08.30 - 17.30 uur
Zaterdag
10.00 - 14.00 uur
Stationsweg 31
2515 BH Den Haag

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
medicatie leveren in een medicatierol. Uw medicatie is dan al voor u uitgezet in
zakjes. Dit bespaart u tijd en geeft minder verwarring.
Wij vragen ook voor u de recepten bij de arts aan.
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Vegetarische Snackbar: Verantwoord snacken in de Stationsbuurt
De Stationsbuurt heeft sinds enige tijd
een nieuwe attractie op culinair gebied:
de Vegetarische Snackbar. Jonas, tienjarige vlees- en snackliefhebber, en
Vries, veertigjarige flexitariër, beiden
buurtbewoner, gingen namens de krant
op onderzoek uit. Verzadigd van de vegetarische lekkernijen kwamen zij thuis.
De Vegetarische Snackbar zit op het
Stationsplein tegenover de fietsenstalling van Hollands Spoor. Wel een plek
voor een vette bek, maar minder voor
iets hips als een vegetarische snackbar,
dachten we. We vroegen ons daarom af
of de mensen de weg naar de Vegetarische Snackbar, die een paar maanden
geleden geopend was, zouden weten te
vinden. Dat bleek wel het geval. Op deze druilerige vrijdagavond zat de Vegetarische Snackbar bijna helemaal vol.
Anders dan in de reguliere snackbar was
de meerderheid van het publiek vrouw,
maar dat kan toeval zijn geweest.

Bekend met de menukaart van de reguliere snackbar, vroegen we ons van tevoren af wat de Vegetarische Snackbar
in het assortiment zou hebben. Dat is
eenvoudig, want het is eigenlijk hetzelfde, maar dan gemaakt van andere voe-

was de verrassing van de Onze conclusie: een aanwinst voor de
avond, want die was lek- Stationsbuurt, de Vegetarische Snackker!! Niet te koud en met bar. Ga erheen met een lege maag.
heel veel chocola. Hoewel
Jonas en Vries Kool
het dus superlekker was,
moest Vries het halverwege
van Jonas overnemen om
ontploffingsgevaar te voorkomen. Het ijs van Professor Grunschnabel (puur
plantaardig, lactosevrij, glutenvrij, sojavrij; wat er wel in
zit stond er niet bij) proeven
we graag de volgende keer.
dingsstoffen. Dus ook hier kroketten, bamischijf, loempia en hamburger. Maar dan wel oesterzwamkroket, healthy planet bamischijf, lupineloempia en Vegabomburger. En verder zijn alle
sauzen veganistisch en alle
drankjes biologisch. Boeiend al
die namen, maar de vraag is natuurlijk hoe het smaakt. Dat is in
één woord samen te vatten als:
prima. Volgens Jonas zat de
loempia vol met lekkere dingen,
zoals gember, kruiden en dus …
lupine. Ook de Vegabom, een
hamburger met veel saus op een
lekker bruin broodje, was heerlijk.
We hadden het erover of een
tweede ronde er nog in zat, omdat
we nog veel meer wilden proeven.
Wat bijvoorbeeld te denken van
een broodje Karma Kingsize, ofwel diervriendelijke shoarma?
Echter, ook vegetarische snacks
zijn vullend, dus besloten we ons
te beperken tot een toetje. Jonas
koos de chocolade milkshake. Dat
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Afscheidsinterview drogist Jos Jas: “Ik ben een van de laatste der Mohicanen”
Ruim 35 jaar was hij een bekend gezicht op de Stationsweg: drogist Jos
Jas. Op 24 augustus opent hij zijn deuren voor het laatst. Op een te koude
maandagmorgen in juni, terwijl Jos af
en toe een klant helpt, praat Hollands
Spoor met hem over zijn winkel, de Stationsbuurt en het winkelend publiek.

Hoe bent u hier terecht gekomen?
"Door mijn schoonfamilie was ik al drogist. Ik had de zaak van mijn schoonvader overgenomen. Dat was een drogisterij op de Piet Heinstraat, die al zo‟n 40
jaar bestond. Ik wou er nog wel een
zaak bij. Van een vertegenwoordiger in
make-up hoorde ik dat haar oude winkel op de Stationsweg te koop stond. Ik
ben me gaan oriënteren en gesprekken
gaan voeren. Zo is het begonnen. In

1978, vijfendertig jaar geleden, opende
ik hier de zaak."

Hoe is de buurt veranderd in die 35
jaar?
"Toen ik hier kwam stond de buurt niet
zo best bekend. Het was en is een
volksbuurt met veel culturen. Sindsdien
is de buurt drie keer op de schop gegaan, maar het blijft een wijk met potentie, die veel te weinig wordt benut. Een
klap voor de Stationsbuurt was de opening van het Centraal Station. Daarvoor
waren er veel meer winkels en liepen er
veel meer mensen door de buurt, die
hier hun geld besteedden. Daarna is
het aantal passanten sterk verminderd
en is de looproute tussen Hollands
Spoor en het centrum tot op de dag van
vandaag onaantrekkelijk gebleven. Dat
is doodzonde. Het is een schande als je
ziet hoe lang het Stationsplein en het
brede deel van de Stationsweg al een
puinhoop zijn. Zoiets heeft negatieve
gevolgen voor het aantal en de kwaliteit
van de winkels. In mijn eigen assortiment heb ik in de loop der tijd vooral
een verschuiving gezien van wat duurdere producten zoals parfums, die ik
vroeger had, naar basisproducten, die
men gelijk koopt als men even naar het
postkantoor gaat."

U bent niet alleen winkelier, maar was
ook voorzitter van de ondernemersvereniging.
"Dat klopt. Ik ben er tien jaar voorzitter
van geweest. Het Lint heette dat. We
hadden op het hoogtepunt 54 leden.
Allemaal ondernemers tussen Hollands
Spoor en de Bijenkorf. Onze inspanningen waren eerst en vooral gericht op
het herstel van de loop tussen die twee
locaties; dat het aantrekkelijker zou

worden om daar te zijn en te verblijven.
Er is een boel gebeurd. We hadden
Liesbeth Sloots, een vrouw uit de buurt,
die als een soort winkelstraatmanager
initiatieven van de grond probeerde te
krijgen, subsidies aanvroeg etc. Maar
we liepen ook op tegen de gemeente,
die delen van het gebied liet verloederen en bijvoorbeeld door winkels op de
Koningsstraat toe te staan voorkwam
dat de Stationsweg een soort winkelcentrum voor de buurt kon worden. Samen met Jaap van Leggelo heb ik er
hard aan getrokken. Het was jammer
dat het ons niet is gelukt voor opvolging
te zorgen. Er stond niemand op van de
jongere generatie die het wou doen. Ik
hoop dat iets dergelijks weer van de
grond komt."

Hoe kijkt u aan tegen de toekomst van
de Stationsbuurt?
"Ik vind het een prettige buurt en heb
hier altijd met plezier mijn winkel gehad.
Over de toekomst maak ik me wel zorgen. Niet alleen voor de Stationsbuurt,
maar meer in het algemeen over de
toekomst van de kleine winkelier. Ik ben
nu een van de laatste der Mohicanen.
Mijn belangrijkste zorg is dat voor het
winkelend publiek alles alleen maar
sneller en goedkoper moet. Daarom
gaan ze voor alles naar de supermarkt
en naar webwinkels. Dat is dodelijk
voor de kleine winkeliers. En met die
winkels verlies je veel in een buurt: sociale controle, gezelligheid op straat,
levendigheid. Ik zou wensen dat het
winkelend publiek daar wat meer bij
stilstaat. Ik ben ervan overtuigd dat er
een moment komt dat mensen de kleine winkels weer terugwillen in het
straatbeeld. Het is een proces van jaren

om dat weer een beetje van de grond te
krijgen. Alleen is het nu echt vijf voor
twaalf. Ik hoop dat mensen zich dat
meer gaan realiseren."

Is al bekend wat er in uw winkel komt
en wat gaat u zelf doen?
"Nee, dat is nog niet duidelijk. Er worden nog gesprekken over gevoerd,
maar er is nog geen „witte rook‟. Zelf
woon ik al een tijdje in het buitenland.
Doordeweeks ben ik hier en logeer ik
bij mijn dochter. Verder ga ik doen wat
alle mensen doen die een leven lang
hebben gewerkt."

Heeft u nog een laatste woord voor de
buurt?
“Ik wil alle klanten bedanken voor het
genoten vertrouwen en de klandizie en
voor de vele leuke contacten die ik in al
die jaren heb mogen opbouwen.”
Vries Kool

Expositie Winston & Wei Wei: Alex Roest: hoe een punker een moderne „mod‟ werd
Stationsbuurter Alex Roest ziet er nu uit
als een keurige meneer, maar leidde
dertig jaar geleden een ruig leven in
punk- en heavy metalbands met zicht
op een platencontract. Foto‟s uit zijn
verleden zijn nu te zien bij eethuisje
Winston & Wei Wei.
Alex komt vaak bij Winston & Wei Wei.
“Dit is een tweede huiskamer voor me.”
Hij vond het daarom wel een goede
plek om er de foto‟s uit zijn verleden te
tonen. Bovendien haalde Willem van
der Veen, mede-buurtbewoner en bestuurslid BuurtStation, hem over. Van
Alex zelf hoefde het niet zo. “Het verleden is het verleden.”
Gegrepen door punk
Toch begint hij direct gretig herinneringen op te halen. Hoe hij als veertienjarig jongetje gegrepen werd door de
punkmuziek. In muziekblad OOR zag
hij een overzicht met nieuwe bands, en
de jonge Alex realiseerde zich: “Dit is
mijn tijd, hier wil ik bijhoren.” De allereerste punk-LP in 1977, van The Damned, deed de rest. “Het was vrijgevochten, de stijl sprak me aan, rock & roll.“
Op zijn zeventiende verliet hij zijn ouderlijk huis, en besloot dat niemand
hem nog zou zeggen wat ie moest

doen. Dat houdt hij vol tot op de
dag van vandaag. “Elke subcultuur heeft zijn eigen ongeschreven regels, tot op het dogmatische af. Toen ik van een punkband overstapte naar een heavymetal-band, was dat voor sommigen onbegrijpelijk: „Hoe kún je‟.
Daar wil ik me dus niet door laten
leiden. Nog steeds ga ik mijn
eigen gang.”
Performer
In alle bands was Alex de zanger. “En een goede”, stelt hij, “en
zeker een goede performer.” Zijn punkband heette 3rd Generation; in Winston
& Wei Wei hangt een uitvergroot krantenknipsel waarin hun optreden in
Jailhouse in Sommelsdijk wordt aangekondigd. “De saamhorigheid, samen
een goed optreden neerzetten voor de
zaal, dat was mooi.” Daarna dus heavy
metal, in de groep Proud Existence.
“We waren groot in Den Haag, en in
Nederland behoorden we tot de subtop.” Een eigen album hadden ze; de
voorkant van de LP-hoes is ook bij
Winston & Wei Wei te bezichtigen. Zelfs
voor een platencontract werden ze gepolst. “Maar toen stopte een van de
gitaristen ermee.”

Daarna volgden andere bands en muziekstijlen, om na twintig jaren van optreden te beginnen aan een “terugkeer
in de maatschappij”. In 2000 kreeg Alex
een vast dienstverband, gevolgd door
verwijdering van alle zichtbare tatoeages die hij had laten zetten als beginnend artiest. “Tja, ik ging er vol in dus
tatoeages hoorden er ook bij.” Wederom: de tatoeages zijn deels te zien op
de foto´s bij Winston & Wei Wei.
Stijl en rust gevonden
Zoals hij als kind begreep dat punk bij
zijn tijdperk hoorde, zo kijkt hij nu verder terug in de tijd. “Ik ontdekte de oude, zwarte soul, en van daaruit ook de
vroege hiphop, acid jazz en obscure

Nieuwe flat
tussen Spui en Zieken
Op het braakliggende terrein op de kruising tussen het Spui en
het Lamgroen (vroeger v.d. Stighel) wordt komend jaar gebouwd
aan een flatgebouw met 72 huurappartementen en 2 commerciële ruimten. Ieder appartement krijg een eigen parkeerplaats binnen het gebouw. Het gebouw heeft de naam Stadsbaken SpuiLamgroen gekregen en is ontworpen door Inbo architecten uit
Rijswjik.
Maandag 24 juni wordt van 19.00 tot 20.30 uur een informatieavond georganiseerd in Buurthuis De Boskant, Uilenbomen 71.

Hiernaast montagefoto‟s vanaf de Bierkade en het Zieken.
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dance-muziek uit eind jaren ‟80. Maar
ook de kledingstijl van begin jaren ‟60.
Mijn imago is geswitcht van rock naar
klassiek.” Ook hier gaat hij weer grondig te werk, schrijft artikelen over Engelse subculturen en over stijl voor internet, in boeken en magazines. “Stijl zit in
details, in een eigentijdse touch aan
een klassieke basis.”
Kortom: wat Alex doet, doet hij vol overtuiging. Dat zal een belangrijke reden
zijn dat hij niet is te porren voor een
reünie met zijn oude band Proud Existence. Hoewel het tij meezit: dit jaar
komt een van hun nummers uit op een
verzamelalbum „The first wave of Dutch
heavy metal‟. Ook vragen bewonderaars wel eens om een reünie. Maar
nee: “Dat nooit. Ik zou er geen plezier
meer aan beleven, alleen maar stress.
Want als je het doet moet het wel goed
zijn. Nee, ik ben blij met de rust die ik
nu gevonden heb."

Op http://www.winstonweiwei.com/
tentoonstelling.htm krijgt u een voorproefje van de foto‟s uit Alex Roest‟s
roemrijke verleden. Tot eind september
kunt u ze aan de wanden van het eethuisje bezichtigen.
Annemarijke Jolmers

Afval, wat moet ik ermee en vooral: hoe kom ik er vanaf?
In onze wijk hebben we inmiddels veel verschillende ondergrondse containers. U moet
maar net weten welk afval waarin hoort. Bovendien is het van belang te weten wat u
moet doen als het er niet in past of als het
niet voor de container bedoeld is.

WEL in de papierbak: oude kranten

WEL

Als u in een plastic draagtas het papier hebt
verzameld gooi dan niet het papier met plastic tas en al in de papierbak. Op deze manier
raakt de container vervuild. Gooi alleen het
papier in de papierbak. De plastic tas kun je
Hieronder een korte toelichting over hoe om hergebruiken of in de afvalbak werpen.
te gaan met uw afval. Op deze manier houden we de wijk met elkaar schoon en leef- Op de website van de gemeente Den Haag
baar. Bovendien hoeven we ons dan niet te staat een mooi overzicht wat wel en niet in
ergeren aan de troep van anderen. Veel van de papierbak mag: http://www.denhaag.nl/
deze informatie is afkomstig van de website home/bewoners/natuur-en-milieu/to/Afvalvan
de
gemeente
Den
H a a g scheiden-Papier.htm.
(www.denhaag.nl/afval).
In onze wijk hebben we drie verschillende
ondergrondse containers staan:
Papierbakken
Glasbakken
Restafvalbakken

De papierbak

glas.

Door reclamefolders, gratis kranten en huisaan-huisbladen (ongeadresseerd drukwerk)
krijgt u snel veel oud papier. Wilt u geen onX
geadresseerd drukwerk ontvangen? Plak dan
sen
een:
nee/ja-sticker (geen reclame, wel gratis
kranten) of
nee/nee-sticker (geen reclame en geen
gratis kranten) op uw brievenbus
De stickers zijn gratis verkrijgbaar bij de balie
van het Den Haag Informatiecentrum in het
Stadhuis aan het Spui.

De restafvalbak worden ook wel de ORAC‟s
(ondergrondse restafvalcontainers) genoemd. In deze bakken kunt u uw huisvuil in
afgesloten vuilniszakken kwijt. Huisvuil is al
het huishoudelijke restafval wat overblijft
nadat groente-, fruit-, en tuinafval, papier,
glas, textiel, kunststof, klein chemisch afval
en (kleine) afgedankte elektrische en elektronische apparaten hiervan is gescheiden.
Plaats uw vuilniszakken altijd IN de verzamelcontainers. Plaats deze nooit naast of
rondom de verzamelcontainers. Gebruik
geen grote vuilniszakken, maar juist kleinere
in de glasbak: verpakkings- vuilniszakken. Deze passen beter in de verzamelcontainer en vullen de container beter
op zodat verstoppingen (van de inwerptrommel) worden voorkomen.

NIETin de glasbak: vazen die niet pas-

Belangrijk om te weten
Voor alle bakken geldt dat als het er niet in
past:
Zet het NIET naast de container.
Bel de grofvuiltelefoon (070 366 08 08) en
ze komen het GRATIS ophalen
Breng het zelf naar het afvalbrengstation
op de Binckhorst. Vergeet uw Haagse afvalpas niet mee te nemen! (adres afvalbrengstation: Plutostraat 1, 2516 AL)

De glasbak:

In de papierbak gaan bijvoorbeeld oude kranten, reclamefolders en lege eierdozen. Kartonnen dozen mogen ook in de papierbak.

Plaats ook GEEN dozen naast de restafvalcontainer. Verscheur deze in kleine stukken
en gooi ze in de papiercontainer.

X NIETnaast de glasbak: vazen of andere glasproducten die niet door de opening
van de glasbak passen.

De glasbak is bedoeld voor glazen verpakkingen. Zowel wit- als bontgekleurde glazen
verpakkingen kunt u in de glasbak/
glascontainer gooien. Ander afval hoort niet
in de glascontainer, dus ook geen plastic
flessen (PET-flessen). Voor alle glazen verpakkingen geldt: het liefst zo schoon mogelijk, en zonder doppen, kurken en dekseltjes.
NIET naast de papierbak: de dozen. Scheur Wat mag NIET in de glasbak, zet het er dus
ze in stukken en werp ze in de papierbak.
ook NIET ernaast:
(Gebroken) vlakglas/ruiten, (kristallen) glazen, spiegels, hittebestendig glas zoals
ovenschalen, theeglazen.
Producten van steen, porselein en keramiek,
zoals: theekopjes en an- der serviesgoed (porselein), vazen en bloempotten
Overig: kapotte gloeilampen, TL-buizen (=
klein chemisch afval), spaarlampen (=
klein chemisch afval)

X NIET in de papierbak: plastic zakken.
Klein chemisch afval
Steen, porselein, keramiek, spiegels, vlakglas/ruiten en dergelijke kunt u aanbieden bij
het grofvuil of bij de afvalbrengstations. TLbuizen en spaarlampen horen niet bij het
huisvuil, grofvuil of in de glasbak, want dit is
klein chemisch afval (KCA).

Ten slotte: als één van de bakken vol zit
meld dit dan bij de gemeente: telefoon 14070
of via de website: http://www.denhaag.nl/
home/bewoners/natuur-en-milieu/to/Volleafvalbak-glasbak-of-papierbak-melden.htm

Handige links voor meer informatie

X NIET in de glasbak: plastic drankflessen
Op onderstaande link staat een mooi overzicht wat wel en niet in de glasbak mag:
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/
natuur-en-milieu/to/Afval-scheiden-Glas.htm

De restafvalbak
GFT: Groente-, fruit en tuinafval
Per 22 april 2013 is de gemeente Den Haag
gestopt met het inzamelen van GFT. Dit betekent dat u uw GFT nu „gewoon‟ bij het
huisvuil kunt inzamelen. Kijk voor meer informatie hierover op: http://www.denhaag.nl/
home/bewoners/natuur-en-milieu/to/Groentefruit-en-tuinafval-gftafval.htm

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/
natuur-en-milieu/afval.htm: Meer informatie
over afvalscheiding. Hier kunt u ook uw afvalpas aanvragen mocht u die nog niet hebben.
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/
Afvalbrengstations-voor-grofvuil-en-anderafval.htm; informatie over afvalbrengstations
in Den Haag
http://www.milieucentraal.nl/themas/afval-heb
-je-zelf-in-de-hand/afvalscheiding: Handige
afvalscheidingswijzer, nu ook met een app.
Ingeborg Boon

Biedt u uw (huis)vuil naast een verzamelcontainer (papier, glas of restafval) aan?
Dan bent u in overtreding. Bij heterdaad
krijgt u een geldboete opgelegd van € 90. Bij
niet-heterdaad wordt het huisvuil eerst verwijderd en daarna onderzocht. De kosten
die de gemeente hierbij maakt, worden bij u
in rekening gebracht. Dat kost u € 119.

Ook kunt u van uw eigen GFT compost maken, kijk voor meer informatie op: http://
www.milieucentraal.nl/themas/afval-heb-jezelf-in-de-hand/zelf-composteren

Nieuwbouw Zuidwal opgeleverd
Op 23 mei 2013 zijn de vier
appartementen op de hoek van
de Zuidwal en de Paviljoensgracht opgeleverd. Deze zijn
herbouwd in historiserende stijl.
Zo is het metselwerk voorzien
van knipvoegen en zijn de grote
dakoverstekken voorzien van
kraallatten. Tijdens de Openhuizen-dag van de NVM op 6
april wisten ruim 60 mensen de
weg naar de Zuidwal 1 te vin-

den, hoewel het complex toen
nog niet geheel opgeleverd
was. Dankzij de overweldigende belangstelling die dag zijn
alle vier appartementen reeds
verkocht. De nieuwbouw is uitgevoerd door aannemingsbedrijf Bakels + Ouwerkerk in opdracht van de Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt
– Oude Centrum (WOM).
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In de reeks: 200 jaar koninkrijk

De opkomst en val van Gijsbert Karel van Hogendorp
Vanaf eind dit jaar vieren we twee jaar
lang dat ons land in 1813 een koninkrijk
werd. De Stationsbuurt heeft een bijzondere band met de gebeurtenissen
van tweehonderd jaar geleden. Er zijn
straten vernoemd naar Van Hogendorp,
Van der Duyn en Van Limburg Stirum.
Dit zogeheten „driemanschap‟ zorgde
voor een soepele overgang van de
Franse bezetting door Napoleon naar
een voor die tijd modern koninkrijk met
een grondwet. Hollands Spoor besteedt
dit hele jaar aandacht aan het jaar
1813. In de tweede aflevering: Gijsbert
Karel van Hogendorp, naamgever van
de Van Hogendorpstraat en auteur van
de eerste Grondwet van ons land.
Gijsbert Karel van Hogendorp wordt
geboren op 27 oktober 1762 in een Rotterdams regentengeslacht. Zijn vader
Willem is lid van het Rotterdamse
Vroedschap, zoiets als de gemeenteraad, en schopt het later nog tot Regent
van diezelfde stad. Er zijn goede banden tussen het geslacht Van Hogendorp en de Oranjes, die al eeuwenlang
de stadhouder leveren. In de vroege
jeugd van Gijsbert Karel is Willem V van
Oranje die stadhouder. Via de vrouw
van Willem V, Wilhelmina van Pruisen,
wordt geregeld dat de jonge Gijsbert
Karel een militaire opleiding in Berlijn
krijgt. Maar daar ligt zijn roeping niet:
zijn hart ligt bij de studie en het meest
interessant vindt hij het ontstaan en het
besturen van staten. Dat is een actueel
onderwerp, want de staten in Europa

Van Hogendorp in 2013
Gijsbert Karel van Hogendorp is niet
vergeten. In de geschiedenisboekjes is
hij terug te vinden als de opsteller van
de eerste Grondwet van ons land en als
lid van het driemanschap dat de komst
van het Koninkrijk Holland voorbereidde. Als zodanig is hij ook met zijn kompanen Van Limburg Stirum en Van der
Duijn vereeuwigd in het enorme standbeeld op Plein 1813 in Den Haag. In zijn
geboortestad Rotterdam kreeg hij in
1867 een eigen standbeeld, dat nu bij
het Beursgebouw staat. Door heel Nederland zijn straten naar hem vernoemd en ook enkele scholen dragen
zijn naam. Niet alleen Staatkunde had
Van Hogendorps belangstelling. In zijn
tijd als Kamerlid streed hij onvermoeibaar voor vrijhandel en bestreed hij de
ideeën van Koning Willem I, die een
vurig pleitbezorger was van handelsbescherming. Van Hogendorp wordt daarom gezien als een voorman van het liberalisme.
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zijn nog jong en er broeit veel. Zijn moeder regelt voor Gijsbert Karel dat hij kan
meereizen met de eerste Nederlandse
gezant in Amerika, dat zich net heeft
losgemaakt van Engeland.
Inspiratie in Amerika
Amerika is heeft een bestuur gekregen
volgens principes die in het oude Europa als uiterst buitenissig worden gezien.
Op zijn reis in Amerika heeft Van Hogendorp dan ook een leerzame tijd. Hij
ontmoet er de legendarische generaal
George Washington en discussieert
avondenlang met de latere president
Thomas Jefferson, met wie hij goed
bevriend raakt en met wie hij nog lang
zal blijven corresponderen. Na terugkeer besluit hij definitief zijn militaire
carrière te beëindigen. Hij bekeert zich
tot de wetenschap en promoveert binnen de kortste keren in Leiden. Met de
Oranjes gaat het ondertussen slecht. Er
is een felle strijd tussen de Oranjes en
de Staten-Generaal. In 1787 delft Willem V het onderspit en verruilt Den
Haag voor het veiliger Nijmegen. Van
Hogendorp trekt hem achterna en wordt
in deze Nijmeegse periode een vertrouweling van de Oranjes. Uiteindelijk grijpt
Pruisen met steun van Engeland in,
waarna het gezag van Willem V wordt
hersteld. Van Hogendorp wordt beloond
met de functie van pensionaris van zijn
geboortestad Rotterdam. Bronnen zeggen dat hij had gehoopt op meer, ambitieus als hij is.
Uit het landsbestuur gezet
Een grote verandering voor Van Hogendorp en vele anderen is als in 1795
Frankrijk – waar in 1789 de Revolutie
plaatsvond - Nederland bezet. Willem V
en Wilhelmina ontvluchten met hun kinderen Nederland. Zolang de Fransen
Nederland bezetten is het voor Oranjeaanhanger Van Hogendorp onmogelijk
een bestuurlijke functie te hebben. Hij
raakt zijn positie aan het hof kwijt en
wordt directeur van een Amsterdams
handelshuis. Maar het zakenleven heeft
zijn interesse niet en hij is er ook niet
echt goed in. Met het idee om aan de
Kaap een „Volksplanting‟ te stichten
verliest hij kapitalen. Na een paar jaar
trekt hij zich terug op het buitenhuis
Adrichem in Beverwijk, waar hij na zijn
huwelijk met Hester Clifford is gaan wonen. Daar legt hij zich toe op de opvoeding van zijn tien kinderen en op het
schrijven van vele artikelen over zijn
passie, de Staatkunde. Tot 1813 blijven
dat zijn belangrijkste bezigheden.

Schets van een eerste
grondwet
Volgens welke principes
moet Nederland na het vertrek van de Fransen worden
ingericht? Met dat thema
houdt Van Hogendorp zich
bezig wanneer duidelijk
wordt dat de Franse overheersing op zijn einde loopt.
In 1812 ontwerpt hij zelfs al
een schets van een grondwet voor het aanstaande
koninkrijk, met een koning
en een parlement en wetten
die voor beiden gelden. Hij
woont dan inmiddels aan de
Kneuterdijk in Den Haag,
omdat het voor de opvoeding van zijn kinderen beter
is in een stad te wonen.
Bovendien loopt Van Hogendorp zich al warm voor
een functie in het nieuwe
landsbestuur. Daar aan de
Kneuterdijk organiseert hij
bijeenkomsten met gelijkgezinden om
de omwenteling voor te bereiden.
Drie mannen „regelen‟ een koning
In 1813 komt de Franse overheersing
ten einde. Van Hogendorp vormt het
voorlopig bewind samen met Frans
Adam van der Duyn van Maasdam en
Leopold van Limburg Stirum - de andere naamgevers van straatnamen in de
Stationsbuurt. Gedrieën spannen ze
zich in om Willem Frederik van Oranje,
de oudste zoon van Willem V, over te
halen om “Souverein vorst van de Nederlanden” te worden. Willem Frederik
woont dan in Londen en spreekt nauwelijks Nederlands. Aanvankelijk stribbelt
hij ook tegen, maar na moeizame onderhandelingen laat hij zich toch overhalen. Een van de struikelblokken is de
positie van de koning: kan Willem Frederik naar eigen goeddunken regeren,
zoals de vroegere Europese vorsten, of
moet er - conform de laatste mode een grondwet komen met regels die ook
voor de koning gelden? Van Hogendorp
weet Willem Frederik van het laatste te
overtuigen, maar makkelijk gaat dat
niet. Het is al duidelijk dat de twee mannen, hoewel ze elkaar nog van vóór
1795 kennen, geen warme relatie
hebben. Beiden zijn dominant, koppig
en ijdel en dat botst.

steeds liberaler. Dit brengt hem in conflict met Willem I, die meent dat “een
dienaar zijn vorst geen moeielijkheden
in den weg moest leggen.” Van Hogendorp kent zijn plek en neemt uiteindelijk
ontslag bij de Raad van State
Hij concentreert zich vanaf dan op zijn
lidmaatschap van de Tweede Kamer,
waar hij zich vooral bezighoudt met
economische vraagstukken. Ook dan
komt hij regelmatig in conflict met de
regering en de nog zeer machtige koning. Hij vindt het economisch beleid te
roekeloos en stemt tegen belastingverhogingen en tegen volgens hem te hoge investeringen in defensiewerken,
kanalen, wegen en het nieuw te bouwen paleis van de koning in Brussel. Hij
maakt zich zo impopulair bij Willem I,
dat die tot driemaal toe vergeefs probeert Van Hogendorp uit de Tweede
Kamer te krijgen.
Uit de gratie
In 1819 wordt hem zijn titel als Minister
van Staat ontnomen. Zo is alsnog voor
iedereen duidelijk dat Van Hogendorp
uit de gratie ligt bij Willem I, nog geen
zes jaar nadat Willem I mede dankzij
dezelfde Van Hogendorp koning was
geworden. Van Hogendorp houdt het
nog tot 1825 uit in de Tweede Kamer,
maar besluit dan, enigszins moedeloos
geworden, dat hij niet herkozen wil worden.
Zijn gezondheid is al geruime tijd slecht.
Dat weerhoudt hem er niet van om in de
jaren daarna geregeld de publiciteit te
zoeken over staatszaken. In 1830 baart
hij nog één keer opzien als hij – zeer
tegen de publieke opinie in – begrip
toont voor de Belgische afscheidingsbeweging. In 1834 overlijdt Van Hogendorp na een kort ziekbed op 72-jarige
leeftijd.
Vries Kool

Bronnen:
Wikipedia
www.parlement.com
Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, deel 2, 1912.
H. Laman Trip-De Beaufort, G.K. van
Hogendorp. Grondlegger van het
Koninkrijk, 1963

Nederland krijgt een Grondwet
Op 30 november 1813 is het zover en
stapt Willem Frederik als de Prins van
Oranje in Scheveningen aan wal. Op
7 december wordt hij in Amsterdam
beëdigd als Koning Willem I en wordt
Van Hogendorp minister van Buitenlandse Zaken. Nog in diezelfde
maand wordt Van Hogendorp voorzitter van de commissie die voor Nederland een Grondwet moet ontwerpen.
De commissie neemt Van Hogendorp‟s eerdere schets als uitgangspunt en binnen twee maanden wordt
de Grondwet in elkaar getimmerd.
Deze wordt op 29 maart 1814 vastgesteld door 474 notabelen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.
In conflict met de koning
In de jaren daarna bekleedt Van Hogendorp tal van hoge functies: vicepresident van de Raad van State,
voorzitter van de commissie die de
herziene Grondwet van 1815 opstelt
(vereniging met België), Tweede Kamerlid en Minister van Staat. Van Hogendorp‟s denkbeelden over democratie en de macht van de koning worden
in die jaren, in lijn met de tijdgeest,
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Het Driemanschap
Gijsbert Karel van Hogendorp,
Frans Adam van der Duyn van Maasdam
en Leopold van Limburg Stirum
op het Nationaal Monument op Plein
1813 in Den Haag.

Boekwinkeltje
Op de Stationsweg zet ik bij mooi weer een kistje
boeken neer. Voor een halve euro, drie voor 1 euro, kunnen passanten hun pocketboekje meenemen. Het aanbod is in het Nederlands, Engels,
Duits en Frans geschreven. De inhoud verwoordt
soms wetenschappelijke, soms populaire kennis
die we nu anoniem van het internet plukken, maar
in de vorige eeuw nog per tas vervoerden. Geschiedenis, economie, sociologie, demografie,
godsdienst, wijsbegeerte, stedenbouw, emancipatie: niets was toen te gek voor de redacties van de
Penguin Books, Mentor en Dell Books, Rororo,
Presses Universitaire de France en de Aulareeks.
De handel verloopt naar wens. Een enkele keer
wordt een boekje gekaapt. Nadat het geldblikje
een keer wordt meegenomen, zet ik het door Franka gepropageerde Groninger model in: geld graag
door de gleuf van de brievenbus werpen. Een
mooie dag levert een paar euro's op, met een uitschieter naar 8,5. De kopers? De sociologie is eruit
geplukt door één van de bezoekers van het Marokkaanse café twee deuren verder, buitenlandse talen worden door jongere-met-kleine-rugzak uit het
kistje geplukt, wat oudere mannen met een
'geleerde' uitstraling staan op straat te lezen, de
mannelijke helft van de oudere dagjesmensen vaak twee grijzende koppels samen op stap staan vaak te zoeken, de vrouwen manen tot doorlopen. De boekenkast thuis is al vol.
Madeleine Steigenga

Huijgens Tentoonstelling in Grote Kerk
In de Grote Kerk is nog tot en met 28
augustus een veelzijdige en interactieve tentoonstelling te zien over Constantijn en Christiaan Huygens. Vanwege het Huygenspark in onze buurt
een niet te missen belevenis.
Vader Constantijn (1596 - 1687) en
zijn zoon Christiaan (1629 - 1695)
liggen begraven in de Grote Kerk onder een zwarte, glimmende grafsteen
in de kooromgang. Ze waren echte
mensen van hun tijd, de Gouden
Eeuw, waarin de Republiek der Nederlanden de machtigste staat ter
wereld was met een indrukwekkende
handelsvloot. Constantijn was vooral
de staatsman, netwerker en diplomaat, Christiaan de wetenschapper
en uitvinder. Beiden waren op tal van
terreinen invloedrijk, innovatief, slim,
de toverlantaarn en de telescoop. Het
en gezaghebbend. Hun invloed op
effect van die verbeteringen kan de
het heden zie je terug in de tentoonbezoeker zelf ervaren, bijvoorbeeld
stelling.
doordat je de kwaliteit kan vergelijken
Zien en doen
van telescopen van vóór en na ChrisEr is van alles te zien en beleven: tiaan. Ook is er een interactieve vloer
filmpjes, games, doeboekjes, schilde- waarmee de bezoeker zelf een golfrijen, modellen. De wetenschapper patroon kan creëren. Dit illustreert de
Christiaan verbeterde belangrijke in- theorie, door Christiaan ontwikkeld,
strumenten, zoals het slingeruurwerk, dat licht, geluid en water zich in golven verplaatsen.

Buurtcolumn
Bedelverbod
Stel, je bent heel erg arm. Zo arm, dat er niets anders
op zit dan bedelen. Waar kan je dan het beste gaan
zitten of staan om zo veel mogelijk geld op te halen?
Op plekken waar veel mensen komen. Dat ligt voor
de hand. Dus het centrum, in winkelstraten, op stations en bij mooi weer op de boulevard. Het nadeel is
dat je niet de enige bedelaar bent die dit heeft bedacht. Ook andere armlastigen komen hier naar toe.
Met een hele groep vis je in dezelfde vijver van gulle
gevers. De spoeling wordt daardoor dunner. Om aandacht te trekken en geld te krijgen moet je technieken gaan toepassen zoals aanklampen en de weg
versperren. Het gevolg is dat mensen zich aan bedelaars irriteren en het bedelen als overlast ervaren.
In navolging van Amsterdam en Rotterdam heeft de
gemeente Den Haag hier iets op gevonden: het bedelverbod. Vanaf 1 mei 2013 is het bedelverbod Den
Haag van kracht, lees ik op Twitter. Bedelen in het
centrum, op het Stationsplein, Hollands Spoor, Stationsweg en het Oranjeplein is niet meer toegestaan.
De boete is vastgesteld op 90 euro exclusief administratiekosten.
De politieke partijen hebben lang over het verbod
gedebatteerd. Argumenten als het waterbedeffect en
het verkeerde middel om bedelaars naar extra hulp
te begeleiden, mochten niet baten. De voorstanders
haalden er van alles bij. Georganiseerde criminaliteit,
mensenhandel, vervelende straatmuzikanten en
mensen uit Midden- en Oost-Europa (MOE-landers)
die na het bedelen in een Mercedes naar huis zouden
rijden. Het resultaat is dat de Raad instemde met de
wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening.
Dit betekent een bedelverbod in de binnenstad.
Hoe wrang dit in het geval van bedelaars ook klinkt:
net als met veel andere zaken zijn het de goeden die
lijden onder de kwaden. Een boete van 90 euro.
Waar zou je deze als bedelaar van moeten betalen?
Dan kan je op Hollands Spoor maar beter gelijk de
trein naar Heemstede-Aerdenhout nemen. Of de bus
naar Wassenaar.

Tot en met 28 augustus is de tentoonstelling open: van dinsdag t/m
zaterdag van 10.00-17.00 uur, op
zondag van 11.30-17.00 uur. Meer
informatie:
www.huygenstentoonstelling.nl.

Het zal me niet verbazen als er in dit politieke klimaat
vroeg of laat een keurmerk of vergunning voor
“echte” bedelaars komt. Dat keurmerk of die vergunning kan je dan aanvragen voor 90 euro exclusief
administratiekosten. Misschien is een aanbestedingsprocedure voor een vast bedelplekje in een bepaalde
wijk ook geen slecht idee. Gereguleerde marktwerking heet dit dan. Net zoals in de gezondheidszorg.
Helaas zijn het in de zorgsector ook niet de zieken en
armlastigen die hier beter van zijn geworden.
Franka Korteweg

Eyecatcher: de Oranjezaal
Eyecatcher van de tentoonstelling is een replica
op ware grootte van de
Oranjezaal in Huis ten
Bosch, woonpaleis van
onze koning. Constantijn
Huygens was actief betrokken bij het bedenken
en realiseren van de decoraties en metershoge
schilderijen aan de wanden. De Oranjezaal wordt
gezien als één van de
hoogtepunten van de Gouden Eeuw. De echte is
alleen voor gasten van de
koning te bezichtigen,
maar nu dus - als waarheidsgetrouw replica - ook
door bezoekers van de
Grote Kerk.
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Uw Haagse Visspecialist
 Lekkerbek menu 7,99

=Lekkerbek, Friet,
saus, portie salade, drinken
om mee te nemen:
 Lekkerbekjes
4 voor 4,99, 1 voor 1,50
 Vissoep 2,50
 Studentenmenu 4,99
=Lekkerbek, Friet, portie salade
Stationsweg 130

2515 BR Den Haag

Stationsweg 53
2515 BJ Den Haag
www.winstonweiwei.nl
12

Tel. 070 389 78 73

tel. 070 326 39 30
fax 070 331 60 54
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