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Uitnodiging Bewonersavond
6 oktober 2010
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Stichting Buurtstation houdt op woensdag 6 oktober vanaf 19.30
uur de jaarlijkse bewonersavond; adres: Stationsweg 137
Alle Stationsbuurtbewoners zijn van harte uitgenodigd voor deze
avond, die naast de bestuursverkiezing, de verantwoording en de
vooruitblik een bijzondere presentatie biedt. Voor het eerst wordt
het lichtkunstplan, bedoeld voor de Stationsweg, door kunstenaar
Rob Thuis aan de buurtbewoners gepresenteerd. Komt u vooral
kijken!

Interview met
Leo van der Meij
Iedereen die wel eens actief is voor onze
buurt, komt hem vroeg of laat tegen: Leo van
der Meij van de gemeentelijke Bestuursdienst. Hij is diplomaat, opbouwwerker, bemiddelaar en actievoerder tegelijk. “Zelf
noem ik het wijkcoördinator.” Zie pagina 4

Programma:
19.30 uur: inloop, welkom
19.45 uur: financiële en inhoudelijke verantwoording
over 2009-2010; vooruitblik 2010-2011
20.10 uur: voorstelronde van de 9 bestuurskandidaten
20.20 uur: bestuursverkiezing
20.30 uur: pauze
20.45 uur: presentatie lichtkunstplan Stationsweg
door Rob Thuis en Stichting Buurtstation
21.15 uur: gelegenheid tot reageren, vragen stellen, uw mening
over het lichtkunstplan
21.45 uur: afsluiting met hapje en drankje

stadsdeelwethouder de Jong p. 3

Bewonersavond Stationsbuurt - 6 oktober 2010
Stationsweg 137 - vanaf 19.30 uur
Zie voor de bestuurkandidaten en meer informatie pagina 2

Ondertussen in het Park
9, 10 en 11 september werd gevierd dat 150 jaar geleden begonnen werd
met de aanleg van het Huijgenspark. Kraampjes, optredens, cultuur, met z’n
allen eten, dansen, muziek, kinderactiviteiten, toneel. Drie dagen plezier in
het park. Meer hierover op pagina’s 6 en 7. En over Huijgens zelf: pagina 11.
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renovatie Rode Dorp
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De woningen van het Rode Dorp aan de
Hoefkade, die al jaren op de nominatie
staan om gesloopt te worden, krijgen
een nieuwe toekomst: ze worden niet
meer gesloopt, maar gerenoveerd om te
verhuren als studentenwoningen. Dat
heeft Staedion onlangs besloten. Staedion gaat daarvoor samenwerken met
een aantal onderwijsinstellingen. Waar
mogelijk wil de corporatie ook de ideeën
van studenten gebruiken bij de ontwikkeling van de verdere plannen, bijvoorbeeld voor het beheer van de openbare
ruimte.
Om u als bewoner van de Stationsbuurt
te informeren over deze plannen is er
een informatieavond op maandag 11
oktober om 19.30 uur in het Buurtcentrum Parada aan de Van Limburg Stirumstraat 280. U bent van harte welkom!
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Krant op Web

Het Buurtstation
De bewonersorganisatie Buurtstation
komt op voor de belangen van de bewoners van de Stationsbuurt. Ze doet
dit vanuit haar tijdelijke huisvesting
aan Stationsweg 137 (open dinsdag
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
(samenlevings-opbouw). 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

De buurtkranten vanaf december
2007 staan geheel in kleur op: Werkgroep Verkeer
problemen en ideeën rond verkeer en
www.buurtstation.nl/wijkkrant
Hier zijn ook de laatste nieuwtjes,
filmpjes en fotoalbums over
activiteiten in de buurt te zien.

vervoer. Voorzitter: Peter Viallé.

Redacties krant en website en muurkrant
Vries Kool, Koen van Venetië en Harrie Kampf informeren met hun redacDe ‘digitale muurkrant’ staat in de eta- ties de buurtbewoners over zaken die
lage van het Buurtstation aan de Stati- spelen in de buurt.

Digitale muurkrant

onsweg. 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

Het GWO is dè vergadering waar buurtbewoners allerlei
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.
Het doel daarvan is het samen vinden van oplossingen en
mogelijkheden 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 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.
In veel gevallen kunnen wensen gehonoreerd en klachten
verholpen 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 Stationsbuurtbewoner van harte welkom het
GWO bij te wonen.
Buurtstation, Stationsweg 137. Aanvang 19.30 uur.
De volgende bijeenkomsten zijn op
17 november’10
19 januari’11

Website

Open voor
nieuwe inschrijvingen:
Huisartsengroep
"Hollands Spoor"
Dr. A.L.L.M. Stevens
Stationsweg 107
2515 BL Den Haag
Kom gerust langs of bel:
070 - 384.03.83
ma t/m vr 08.30-12.30
en 13.15-16.00u

Bewonersavond woensdag 6 oktober 2010
19.45 – 20.30 uur Bestuur Buurtstation:
verantwoording en verkiezing.
Wij lichten toe: de (financiële) verantwoording en vooruitblik, waaronder aanstaande
bezuinigingen; de huisvesting van Buurtstation.
We nemen afscheid van de gewaardeerde
bestuursleden Ellen Wesselingh, Maaike
Schweers en Madeleine Steigenga.

De bestuurskandidaten voor de
periode 2010-2011:
Harrie Kampf, Peter Tolenaars,
Mark Drabbe, Aloush El-Baroudi,
Mohamed El Allaoui, Irene Ashikali,
Jurjen Baaijen, Kamlie Jagesar,
Cathelijne Dommerholt.

Voorlichting veiligheid

De zes schakels van het
lichtkunstwerk zijn tezamen één ketting die
Hollands Spoor met het
centrum verbindt. Rob
Thuis vertelt op 6 oktober hoe hij tot dit bijzondere plan is gekomen.
U kunt op woensdag 6
oktober het hele plan
horen en zien, u bent
welkom om vragen te
stellen en uw reactie te
geven.
Meer informatie op website
www.buurtstation.nl .

Primeur op de foto:
Alvast 1 onderdeel van
het hele lichtkunstwerk.
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Nieuwe bestuurskandidaat:
Er hebben zich drie nieuwe kandidaten
voor het bestuur gemeld: Kamlie Jagesar,
Jurjen Draaijer en Irene Ashikali. Jurjen
stelt zich hieronder alvast voor, op 6 oktober stellen alle kandidaten zichzelf -kortvoor.
Mijn

naam

is

Jurjen Baaijen
en ik heb recentelijk mijn 30-ste
verjaardag
gevierd.
Alhoewel ik geboren en getogen ben in Den
Haag woonde ik
de afgelopen 10
jaar in Groningen
(voor mijn studie Internationale Betrekkingen) en Brussel (voor mijn werk als lobbyist bij de International Air Transport Association). Sinds het begin van dit jaar ben ik
weer terug in Den Haag en woon ik samen met mijn vriendin en onze twee katten aan het mooie Groenewegje. Met veel
plezier ben ik de Stationsbuurt aan het
ontdekken en als bestuurslid van het
Buurtstation wil ik me graag actief inzetten
voor onze mooie buurt.

Bewonerskrant HOLLANDS SPOOR
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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

Nood: 112
Politie Haaglanden
Wijkagenten Ester van Aalst en
Simon Daw,
bureau Hoefkade 350:
Spreekuur woensdag: 12-14 uur,
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

Sinds enige tijd geven wijkagenten Simon Daw en Ester
van Aalst voorlichting over veiligheid. Bij deze voorlichting
geven zij u informatie over bijvoorbeeld: Manieren van melden bij/contact met de politie; ook anoniem; Uitleg noodgebied; Preventieadviezen (zakkenrollen/colportage/
woninginbraken/pinnen); Werkwijze politie; Sms-alert/
burgers in blauw; en wat u verder eventueel nog wenst.
Tijdens deze voorlichting krijgt u uitleg over bovenstaande
onderwerpen en kunt u de wijkagent hier vragen over stellen.
Heeft u interesse in een dergelijke voorlichting? Heeft u
wellicht buren, vrienden of kennissen die dit ook interessant zouden vinden? Neemt u dan contact op met wijkagent Simon Daw via: Simon.daw@haaglanden.politie.nl
Zodra er voldoende aanmeldingen zijn wordt er een moment met u gepland.

genoten als nummer 6 in de Top 10 van de participatie-plannen gekozen (eind juni 2009). Het plan
wordt vanavond gepresenteerd aan de Stationsbuurt.

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

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

13 juli’11
21 september’11

Wilt u wel eens iets bespreken met de wijkagenten Ester
en Simon? Heeft u een vraag over de veiligheid in de
buurt? Maakt u zich zorgen, of heeft u tips of klachten? Wilt
u wel eens weten wat de wijkagenten allemaal doen in onze buurt?
Kom dan naar het spreekuur van de wijkagenten! Ester en
Simon zijn elke woensdag tussen 12.00 en 14.00 uur te
vinden op de Jan Blankenstraat 94 (wijkkantoor Staedion).

20.45 uur: Presentatie lichtkunstplan Stationsweg
Kunstenaar Rob Thuis heeft op uitnodiging van
Stichting Buurtstation een ontwerp gemaakt voor
een lichtkunstwerk dat de Stationsweg kan gaan
sieren. Het project is in een prille fase door buurt-

16 maart’11
18 mei’11

Wekelijks spreekuur
wijkagenten

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

Actueel buurtnieuws kunt u vinden op de
we b s i t e
va n
de
S t at i o n s bu u r t :
www.buurtstation.nl.
Hier vindt u informatie over de werkgroepen van het Buurtstation, bouwplannen en
ontwikkelingen en activiteiten in de wijk en
de stad plus links naar handige, leuke en
praktische adressen in de stad.
Webmaster Koen van Venetië verzorgt de
technische kant, maar zoekt nog redactieleden om de inhoud samen te stellen en up
to date te houden.
Help mee de buurt op internet te zetten!
Mail: webmaster@buurtstation.nl

Adressen

Groot Wijk Overleg

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

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
6.000
buurtbewoners!
Verschijningsdatums 2010/2011:
#20, half dec. deadline 20 nov.
#21, half maart deadline 1 maart
#22, half juni deadline 1 juni
Prijzen:
Hele pagina 1040 mm2 € 400
1/2 pagina 520 mm2 € 200
1/4 pagina 260 mm2 € 100
1/6 pagina 173 mm2 € 75
1/8 pagina 130 mm2 € 50
1/16 pagina 70 mm2 € 30
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

Stadsdeelwethouder Marjolein de Jong:
“Klein leed gaan we sneller aanpakken”
Sinds een paar maanden heeft Den Haag een nieuw
College van Burgemeester en Wethouders. Marjolein
de Jong (D66) is de wethouder voor het stadsdeel
Centrum, waar ook de Stationsbuurt onder valt. Reden
voor Hollands Spoor om eens bij haar te gaan buurten
over wat het stadsdeelwethouderschap inhoudt en wat
haar visie op de Stationsbuurt is. Begin september
had de redactie een speeddate met haar op de achtste verdieping van het ijspaleis.

“Is dat zo? Ik kan alleen maar zeggen dat gebouwd
wordt waar vraag naar is en aan studentenwoningen is
in Den Haag met grote onderwijsinstellingen en overloop van studenten uit Leiden en Delft grote behoefte.
Ik heb niet het beeld dat studenten heel geconcentreerd wonen. Er wonen ook veel studenten in Laak,
het Zeeheldenkwartier en elders in het centrum. Het is
natuurlijk wel logisch dat studenten dicht bij de plek
wonen waar onderwijs wordt aangeboden. En in Den
Haag zijn we trots op ons hoogwaardige onderwijs. Ik vind dat studenten ook de buurt
verlevendigen en dat waar studenten zijn, het
voorzieningenniveau groter wordt.”
Het nieuwe college heeft ervoor gekozen elk
stadsdeel aan een wethouder toe te wijzen en
het stadsdeelwethouderschap belangrijker te
maken. U heeft het Centrum, waar ook de
Stationsbuurt onder valt, in uw portefeuille.
Wat gaat onze buurt daarvan merken?
“Alle wethouders hebben vanuit hun portefeuille betrokkenheid bij de Stationsbuurt. De
een is verantwoordelijk voor verkeer, de ander
voor welzijn en weer een ander voor onderwijs of gezondheidszorg. Als stadsdeelwethouder voor het Centrum ben ik overkoepelend. Als er een kwestie is rond bijvoorbeeld
een fietspad, dan zal collega-wethouder Smit,
die over verkeer gaat, het plan ontwikkelen en
ik kijk dan mee. De bouwplannen rond het
Stationsplein doet Marnix Norder. Ik hang als
een soort paraplu boven alles wat er in de
buurt speelt. Als mensen mij benaderen met
problemen en vragen, dan zal ik in sommige
gevallen een doorgeefluik zijn. In andere gevallen komt er meer armslag voor de stadsdelen en
dus voor mij als stadsdeelwethouder om dingen aan te
pakken. Dan moet je vooral denken aan zogenaamd
klein leed in de openbare ruimte: kapotte bankjes,
verwaarloosd groen, defecte verlichting, vernielde
prullenbakken. Er komen meer verantwoordelijkheden
bij de stadsdeeldirecteuren te liggen, zodat we zulk
klein leed, dat voor bewoners heel belangrijk is, sneller
kunnen aanpakken. Hoe dat precies in zijn werk gaat,
weet ik nog niet. Dat wordt momenteel uitgewerkt.”

Als u denkt aan de Stationsbuurt, wat ziet u dan?
“De Stationsbuurt heet niet voor niets zo. Ik begin dan
bij station Hollands Spoor. Dat is een belangrijke entree van de stad. Steeds meer mensen komen naar
Den Haag met de trein. Ik ben daar groot voorstander
van. Ik zie graag dat mensen met het openbaar vervoer naar Den Haag komen. Je komt dan aan op Hollands Spoor: een geweldig mooi gebouw. Ik heb laatst
ook weer de Koninklijke Wachtkamer gezien, die is
opgeknapt. Fantastisch. Eigenlijk zou die opengesteld
moeten worden voor publiek. Daarna loop je Hollands
Tot slot: wat gaan de bewoners van de Stationsbuurt
Spoor uit, de stad in. Dat is het visitekaartje van Den
van u merken de komende jaren.
Haag en dan …”
“Ik ga proberen zichtbaar te zijn voor de bewoners van
.. even slikken?
het centrum. Zo heb ik vrijdag 10 september het Huij“Nou ja, er moet daar nog wel veel gebeuren. Daar gensparkfestival geopend. Voor zulke dingen kom ik
wordt ook aan gewerkt natuurlijk. Mijn collega- wet- graag. En ik houd elke maand een spreekuur. Alle
houder Marnix Norder is hard bezig met alle ruimtelijke centrumbewoners kunnen daar al hun problemen aan
plannen daar. In de tussentijd moeten we proberen de me voorleggen.“
boel aantrekkelijk te houden. Daarom vind ik het, ook
als wethouder cultuur, zo van belang dat de begane
Madeleine Steigenga en Vries Kool
grond van het oude belastingkantoor mooi gemaakt
wordt door middel van (tijdelijke) kunst. Daar zijn we
nu druk over in overleg met de Geste Groep.
Biografie Marjolein de Jong:
We zetten onze virtuele tour voort, verlaten de lege
houder van
Marjolein de Jong (1959) is wet
gebouwen aan het Stationsplein en lopen de Stationsal
iona
rnat
Inte
en
stad
nen
Bin
,
Cultuur
weg af
Internaling
ikke
ontw
ieds
(Citymarketing en geb
“Ik zie jullie buurt als een kleurrijk en levendig gebied.
elwetsde
stad
zij
is
st
rnaa
Daa
e).
tionale zon
Afwisselend, met veel kleine winkeltjes, allemaal met
Jong zat sinds
houder Centrum. Marjolein de
lange openingstijden en nauwelijks personeel in
ad namens
tera
een
gem
gse
2002 in de Haa
dienst. Er wordt keihard gewerkt daar. In de Stationsfractievoorzitter
ook
ze
was
010
5-2
200
In
.
D66
buurt zijn veel nationaliteiten. Het is een smeltkroes
van D66.
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van culturen en bevolkingsgroepen en dat gaat daar
allemaal heel mooi samen. In die zin vind ik dat de
Stationsbuurt een voorbeeldfunctie heeft. Het is ook
een verschijningsvorm van Den Haag als internationaData en locatie
s spreekuur Mar
jolein de Jong
le stad.”
14 oktober 2010
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woningen. Er is niets tegen studentenhuisvesting,
maar is dit niet te veel van het goede?

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

Foto:

Met de telefooncirkel een veilig gevoel
Het zal je maar overkomen… onlangs waren in de media weer diverse
stukjes te lezen van mensen die al langer ziek of zelfs overleden in
huis lagen, zonder hulp. Er bestaat een eenvoudige manier om voor
elkaars veiligheid te zorgen, namelijk de telefooncirkel.
Hoe werkt het? Elke dag van het jaar wordt u opgebeld. De eerste die
belt is de dagvrijwilliger, die belt naar de volgende, die naar de volgende enzovoort. De laatste in de cirkel belt weer de dagvrijwilliger. Die
weet dan dat de cirkel rond is en iedereen gelukkig nog gezond.
Als u meedoet belt u dus maar 1 keer per dag en wordt u ook maar 1
keer per dag opgebeld. Wij zoeken vrijwilligers en deelnemers, om een
nieuwe telefooncirkel(s) te starten.
Is er behoefte aan een e-mailcirkel, dan is dat - bij voldoende aanmeldingen – ook mogelijk.
Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden voor zo’n cirkel? Bel of mail
dan met Patricia (zie hierboven)

Hulp en aandacht voor elkaar
Er zijn nog vele mensen in de wijk die een beetje hulp, een maatje of
andere contacten kunnen gebruiken.
Wist u bijvoorbeeld dat...
 Ben, een vrolijke maar blinde 65+-er iemand met goede ogen zoekt
om met hem samen op zijn tandem fietstochten te maken?
 mevrouw van 80+ opgewekt en positief ingesteld, een maatje zoekt
die met haar naar buiten wil en dat zij ook wil winkelen? (zij heeft een
goede rolstoel en woont in het centrum)
 er veel mensen mantelzorger zijn, en alleen voor de zorg van een
dierbare staan en ook wel eens een ochtend of middag “vrij” willen.
Wie komt helpen?
 er een groepje 55+ers is die graag in het najaar wil gaan schilderen
en zij nog op zoek zijn naar een begeleidende “kunstenaar”.
 interesse in (hobby) schilderen? Sluit u zich dan bij hen aan.
 bij voldoende belangstelling groepen worden gestart voor
‘Bewegen voor ouderen’ en yoga. Meld u dus aan!
 er in de Sprong wekelijks 3 avonden warm kan worden gegeten?
 de Senioren Contact Bank bestaat en helpt bij het zoeken naar nieuwe vrienden/kennissen?
 de Consulente Ouderenwerk/Ouderenadviseur bij u in de buurt zit en
u bij haar ook met individuele vragen terecht kunt. (zie gegevens
hierboven)

BINGO
Weer terug van weggeweest
in De Sprong:
BOODSCHAPPENBINGO
Donderdag 23 september :
NazomerBingo
Donderdag 28 oktober:
HerfstBingo
Donderdag 25 november:
SinterklaasBingo
Donderdag 16 december:
KerstBingo
U bent welkom in Wijk- en Dienstencentrum De
Sprong, Paviljoensgracht 33.

Foto Bingo

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 verkrijgbaar bij De Sprong, telefoon 424 81 30

Deze activiteit wordt georganiseerd door het Ouderenwerk en
haar vrijwilligers.
GFH
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Portret van wijkcoördinator Leo van der Meij
“Je gaat een beetje houden van de buurt”

Voormalig belastingkantoor
tijdelijk anders ingevuld
Het belastingkantoor aan het Stationsplein
1 staat nu al enkele jaren leeg zonder dat
er iets lijkt te gebeuren. Als tijdelijke oplossing worden er nu misschien ateliers of
expositieruimtes gehuisvest.
De Geste Groep had plannen om het gebouw te verhogen tot elf etages. Er moesten grote appartementen in komen, met
op de begane grond onder meer horeca.
Op zeker moment was sprake van de
komst van fast food-keten Kentucky Fried
Chicken. Door de economische crisis is dit
alles op losse schroeven komen te staan.
Zo verwacht Geste bijvoorbeeld geen
huurders te kunnen vinden voor de appartementen.

Iedereen die wel eens actief is voor onze
buurt, komt hem vroeg of laat tegen: Leo van
der Meij van de gemeentelijke Bestuursdienst.
Hij is diplomaat, opbouwwerker, bemiddelaar
en actievoerder tegelijk. “Zelf noem ik het wijkcoördinator.”
Officieel heet zijn functie ‘coördinator Bijzondere Projecten’. En bijzondere projecten (en
mensen), die zijn er genoeg in de Stationsbuurt. Een gesprek met een man die onze
buurt een warm hart toedraagt.
Spannende buurt
“Treintjes en trams kijken: daarvoor kwam ik
als kind uit het Statenkwartier al naar de Stationsbuurt”, vertelt de geboren Hagenaar. Een
levendige buurt was het ook toen al. “Een
handelsbuurt, spannend voor mij als jongen.
Je had Dikke Gerrit met zijn radiozaak op het
Groenewegje, en daarnaast zat dan een juffrouw in de etalage”, begint Leo herinneringen
op te halen. “Je zag ook toen al arm én rijk,
vlak op elkaar. Zoals je dat in deze buurt hebt,
met het Huijgenspark aan de ene kant en het
Oranjeplein aan de andere kant, zo zie je dat
bijna nergens in Den Haag.”
De tijden veranderen
Leo loopt alweer heel wat jaren mee op het
stadhuis. “Ik was erbij toen begin jaren tachtig
de stadsvernieuwing begon, met later Adri
Duivestein als wethouder. In die tijd was de
Stationsbuurt echt aan het afglijden.” Het is
ook de periode waarin de Jan Blankenstraat
en de Kraaijenhoffstraat hun huidige nieuwbouw kregen. “Jammer van die periode is dat
veel ondernemers moesten verdwijnen. Dat
was de trend: wonen en werken scheiden, dat
werd toen door de gemeente gestimuleerd.”
Kijken we naar het heden, dan vindt Leo dat
de gemeente vooral moet investeren in de
openbare ruimte. “Mensen zijn hier bezorgd
over bijvoorbeeld het aantal bakkers, maar
daar kunnen we vanuit de gemeente niets aan
veranderen. Waar we wel aan werken bijvoorbeeld is een mooier toekomstbeeld voor de
Stationsweg, en het zou helemaal mooi zijn

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat het
oude belastingkantoor dan maar nog een
aantal jaren leeg blijft staan. Dat vonden
ook twee gemeenteraadsleden van D66.
Zij stelden daarom hierover vragen aan het
Haagse stadsbestuur. Mede daardoor zijn
er nu afspraken gemaakt met de Geste
Groep om het pand een tijdelijke invulling
te geven. Geste is in gesprek gegaan met
een initatiefnemer voor ateliers. Hopelijk
lukt het om het oude belastingkantoor zo
weer een zinvolle bestemming te geven –
al is het tijdelijk - en de uitstraling te verbeteren.

Annemarijke Jolmers

als dat zou kunnen worden gecombineerd met
het opknappen van prachtige gevels hier. Als
de overheid op die manier vertrouwen in een
buurt zichtbaar maakt, dan komt de rest vanzelf.”
Trots is hij op de verkiezing van beste buurtidee in de zomer van 2009, waaruit onder andere het festival Kop van Jut/Carnivale is
voortgekomen. “Het was de allereerste keer
dat mensen echt helemaal zelf konden kiezen
wat er ging gebeuren in hun buurt.” Het is een
werkwijze die tegenwoordig goed ligt bij de
gemeente: heb je als bewoner een idee, dan
kun je gemeentelijke steun krijgen maar je
moet het wel zoveel mogelijk zelf uitvoeren.
Houden van de buurt
Zo kent elke tijd zijn eigen beleid. “De politiek
heeft een eigen dynamiek; de ene keer biedt
dat mogelijkheden, de andere keer is het frustrerend”, beaamt Leo. “Daar moet je wel mee
om kunnen gaan, maar ik kan goed mijn weg
vinden binnen het stadhuis en steeds beter
zaken op de agenda zetten.” Komt hij nooit in
spagaat tussen buurtbewoners en gemeente,
met elk hun eigen belangen? Hij wijst op zijn
hart. “Ervaring en intuïtie. Die zorgen ervoor
dat ik weet wat ik moet doen. Ik volg niet automatisch de wensen van bewoners, maar als er
een kans is om iets voor elkaar te krijgen voor
de buurt dan spring ik erin.”
Dan, met volle overtuiging: “De overheid is er
voor de mensen. Als een burger jou als ambtenaar belt of aanspreekt, moet je je realiseren
dat dát degene is die jouw salaris betaalt. Dat
moet je basishouding zijn.”
Hij zegt het niet met zo veel woorden, maar
voelt zich duidelijk als een vis in het water in
het spanningsveld tussen buurt en stadhuis.
“Samen met elkaar kun je veel bereiken, en
het is prachtig als iets lukt.” En als iets niet
lukt, heeft hij de pest in. “Je gaat toch een
beetje houden van ‘jouw’ buurt en de bewoners. Zo is mijn rol.”

Annemarijke Jolmers

Bus 18 weg uit de Stationsbuurt?
Onze Stationsbuurt is op dit moment goed bereikbaar met het openbaar vervoer: trein en tram
stoppen bij station Hollands Spoor en bus 18
doorkruist het midden van de wijk via de Stationsweg. Deze belangrijke route door onze wijk staat
echter op de tocht: Haaglanden is van plan om
bus 18 te verplaatsen naar de achterzijde van het
station (Waldorpstraat) in verband met het in
2012 in te voeren eenrichtingsverkeer op de Parallelweg en het Stationsplein. Naar verwachting
komt de Stationsbuurt dus in 2012 zonder busvervoer te zitten!

GFH

7 oktober Open Huis ROC Mondriaan!
Nieuwgierig naar hoe vakmensen opgeleid
worden? Een keer ervaren hoe studenten een kopje koffie serveren of haar knippen, hoe je een cappuccino maakt of hoe
je met een winnend ontwerp scoort? Of
hoe jonge ondernemers oefenen een bedrijf op te zetten? De gezondste kroket
van Nederland proeven die door studenten
is bedacht? Kijken naar de nieuwbouwplannen? Dat kan allemaal bij ROC Mondriaan aan het Leeghwaterplein 72
op donderdag 7 oktober van 14.00
tot 20.00 uur.

ding? Een beroep leer je niet alleen in theorie, maar vooral in de praktijk. In professionele leerbedrijven leren en oefenen de
studenten hun ondernemerschap. ROC
Mondriaan heeft aan het Leeghwaterplein
diverse leerbedrijven zoals restaurants,
een koffieshop, een lunchroom, een fitnesscentrum, een interieuradviesbureau,
een stoffenwinkel, een kapsalon, en zelfs
een Wellness Centre. Maar ook een giftshop, een beveiligingsbedrijf en een copyshop. De leerbedrijven worden gerund
door studenten van Mondriaan onder begeleiding van (vak)docenten en zijn toeROC Mondriaan zet die dag de deuren
gankelijk voor buurtbewoners.
wagenwijd open voor vmbo-scholieren en
hun ouders, decanen, buurtbewoners en Van 4 tot en met 9 oktober 2010 wordt de
andere geïnteresseerden. Behalve lezin- 6-Daagse Beroepsonderwijs gehouden.
gen voor decanen van vmbo-scholen, be- Met evenementen en andere gebeurtenislangstellenden uit het bedrijfsleven en an- sen maken we duidelijk hoe belangrijk
dere geïnteresseerden zijn er ook tal van beroepsonderwijs en vakmanschap zijn
workshops die laten zien en ervaren hoe je voor onze samenleving. Het landelijke
bij Mondriaan een vak leert. Ook is er infor- Open Huis is één van de activiteiten. De 6matie over alle ruim 250 opleidingen van Daagse Beroepsonderwijs wordt georganiROC Mondriaan en zijn er rondleidingen s e e r d
door
de
MBO
Raad
door het gebouw. Het precieze programma (brancheorganisatie van alle mbois te vinden op
instellingen), de Stichting Branchepromotie
www.rocmondriaan/6dbo2010.
Beroepsonderwijs Nederland (BBN) en
Altijd al een kijkje willen nemen in een MBO 2010. Meer info op www.6dbo.nl
praktijklokaal van een beroepsoplei-

Voor bewoners van de wijk zou het verdwijnen van bus 18 ook een aderlating betekenen.
Zeker voor oudere bewoners van de wijk worden
de loopafstanden tot de dichtstbijzijnde bus- en
tramhalte wel érg groot. De Stationsbuurt dreigt
een blinde vlek te worden op de OV-kaart van
Den Haag!

Hoe bus 18 in de toekomst in te passen in de
Stationsweg is een uitdaging (zeker als deze in
de toekomst eenrichtingsverkeer krijgt), maar of
schrappen van de lijn de enige oplossing is…?
Juist op een rustiger Stationsweg is een stille en
Ondernemers in de wijk hebben al aangegeven schone aardgasbus minder hinderlijk voor andere
dat ze zeer ongelukkig zijn met dit voornemen: weggebruikers en het winkelpubliek.
de verbinding tussen station HS en het centrum
De werkgroep Verkeer van het Buurtstation is
verslechtert aanzienlijk, zeker voor de ondernebenieuwd naar uw mening over het verdwijnen
mers in de omgeving van de Stationsweg en de
van bus 18. Uw reacties zijn van harte welkom
Wagenstraat. Ook verdwijnt het leven en de socivia verkeer@buurtstation.nl.
ale controle uit de straat. In het verleden is al
gebleken dat straten waaruit de bus of tram ver- De werkgroep Verkeer is op zoek naar nieuwe
dwijnt behoorlijk wat klanten verliezen (denk bij- leden. Wilt u deelnemen aan de werkgroep Vervoorbeeld aan de Boekhorststraat, Piet Hein- keer? Meldt u dan aan via hetzelfde e-mailadres.
straat en de Weimarstraat).
GFH
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Swingend diner voor Tanzania in Croissant

Lopende zaken
Ondergrondse afvalcontainers
Al sinds 2007 is
de Stationsbuurt
‘krachtwijk’.
Zo
lang bestaat ook
al het plan om in
onze buurt ondergrondse afvalcontainers te maken,
zodat elke buurtbewoner op elk
moment zijn zakken met afval kan
weggooien.
Dit
zou onder meer
het
zwerfafval
moeten verminderen. Lange tijd
werd hier niks meer van gehoord. Er werd onderzocht waar
en hoe de ondergrondse containers wel (of niet) geplaatst
zouden kunnen worden.
Half september dit jaar werd er dan toch een voorstel in de
gemeenteraad (commissie Leefomgeving) besproken. Wethouder Sander Dekker beloofde daar om nog voor het einde
van dit jaar met een concreet voorstel te komen. Duidelijk
was al wel dat de Stationsbuurt in aanmerking komt om op
heel korte termijn te starten met het aanbrengen van ondergrondse afvalcontainers. Zodra het zover is leest u het in
deze krant.

Skatevoorziening in het Huijgenspark
In de zomer van 2009 was een verkiezing van ‘beste buurtidee’. Op nummer drie van de stemming eindigde een skatevoorziening in het Huijgenspark. Dit idee werd ingebracht
door enkele jeugdige buurtbewoners en hun ouders, die een
speelplek missen voor kinderen tussen grofweg 6 en 14 jaar.
Dit idee valt niet bij iedereen in goede aarde. Deze tegenstanders konden hun bezwaren onder andere uiten tijdens de
inspraakavond op 14 september. “Het is niet veilig; niet voor
de kinderen en niet voor het verkeer”, “Het geeft geluidsoverlast” en “Dit wordt een hangplek” waren de belangrijkste bezwaren. Voorstanders, onder wie de betrokken ouders en
bestuursleden van de Haagse Skate Unie die meedachten
met het ontwerp, probeerden duidelijk te maken dat al alles
was gedaan om de geluidsoverlast zo klein mogelijk te maken en de veiligheid zo groot mogelijk.
Komt de skatevoorziening er nu wel of niet? Dat was nog
onbekend toen deze krant ter perse ging. We houden u natuurlijk op de hoogte. In de tussentijd tonen we u het conceptontwerp zoals dat besproken is op 14 september, met daarin
diverse geluids- en veiligheidsaanpassingen verwerkt.

bron: Stedon

GFH

Niet met grote tv-acties, maar met
kleine gezellige bijeenkomsten geld
inzamelen voor directe plaatselijke
hulp aan de lokale bevolking in Tanzania. Dat doet de Twajali Stichting. Op
28 augustus organiseerden buurtbewoonsters Ann Kuntz en Rosita en
Sacha Kiron, samen met familie en
vrienden, in dat kader een benefietdiner in de bewonersruimte van de
Croissant aan het Zieken.

goed entertainment van belangeloos
optredende artiesten. Zo vertolkte Willem van Ekeren gedichten van Charles
Bukowski op pianomuziek van Bach,
met de rauwheid van een Tom Waits
gecombineerd met een gevoelige
toetsaanslag. De swingende jazz daarna van trompettist Phillip Harper, begeleid op piano door Edgar van Asselt,
deed denken aan Miles Davis en Chet
Baker. Zaddik Francis, choreograaf en
danseres bij Operadans liet prachtige
Enkele tientallen gasten genoten van
fragmenten van de voorstelling Sjaheen heerlijke maaltijd en verrassend
Arabian nights zien, waarmee ze van

10 t/m 13 november te zien is in het
Culturalis Theater. Een aanrader!
De opbrengst van de avond gaat geheel naar de laatste werkzaamheden
aan een schooltje in Matanji Village,
dat in 2007 door de Twajali-stichting
met de plaatselijke bevolking is gebouwd. Inmiddels moeten er nog enkele aanpassingen gedaan worden,
zodat de nieuwe lichting kinderen
spoedig weer naar school kan.
Meer informatie over dit project op
www.twajali.nl.

Straatfeest Jan Blankenstraat groot succes!
Op 28 juli 2010 vond in de Jan Blankenstraat een zeer geslaagd straatfeest plaats. Een groepje van zo’n
acht vrouwen zijn ongeveer twee
maanden bezig geweest om dit te
organiseren. De dag begon rond 10
uur in de ochtend. Een aantal vrouwen
begonnen met het bereiden van lekkere hapjes voor de avond. Andere vrouwen maakten de straat gezellig met
slingers en ballonnen. Toen rond 12
uur de muziek aanging en het lucht-

kussen werd neergezet, werd al snel
de interesse van de kinderen uit de
straat gewekt. Om 13 uur ging het
feestje voor de kinderen dan echt van
start. Zo’n 80 kinderen genoten van
een suikerspin, het luchtkussen en
diverse spelletjes als zaklopen, appelhappen, waterballon-lopen en spijkerpoepen.
Om 16 uur werden alle spelletjes opgeruimd en werd de tafel gedekt voor
de bewoners uit de straat. Straatbewo-

ners konden meeproeven van de zelfgemaakte aardappelsalade, Turkse
pizza’s en lekkere broodjes.
Al met al een zeer geslaagd feestje.
De bewoners van de Jan Blankenstraat bedanken Bewonersorganisatie
het Buurtstation en de gemeente Den
Haag hartelijk voor hun financiële bijdrage. Daarnaast bedanken zij ook
Staedion en Stichting Boog voor de
hulp bij het organiseren.

Connie Slutter

Nieuwe parkeerregeling
De gemeente stelt met betrekking tot de Stationsbuurt voor
om over te gaan tot betaald parkeren op maandag tot en met
zondag van 09.00 – 24.00 uur.
Dit zou er toe leiden dat minder bezoekers in de wijk parkeren en er dus meer parkeerruimte voor bewoners komt.
De prijs voor bewonersvergunningen zal daarbij voorlopig
niet stijgen.
Sinds 13 september inventariseert de gemeente de reacties
van bewoners op dit plan.
Naar aanleiding daarvan wil men de regeling begin 2011
invoeren.

Containerflats Laakplein
Het lijkt een gigantisch spelletje Tetris, maar het worden
uit containers opgebouwde wooneenheden van Duwo,
bedoeld voor Leidse universitaire studenten, aan de andere kant van het spoor tegenover de Wolterbeekstraat.

GFH

GFH
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Dit is Trijntje Cornelis, 357 jaar
De Zaanse Trijntje Cornelis is
de hoofdpersoon in een komedie die Homo Universalis Constantijn Huijgens
schreef in 1653. Met haar
man, de schipper Klaas Gerritszoon, vaart Trijntje naar
Antwerpen. Zij dwaalt in de
stad, bezoekt een kathedraal
en een klooster en onderweg
naar het kasteel wordt ze
meegenomen door een prostituee, Marie. Deze Marie
voert haar met hulp van twee
mannen dronken, berooft
haar van haar geld, kleding en sieraden en laat haar
berooid achter op een mestvaalt. Daar wakker geworden
vraagt ze zich af wie ze is en

hoe ze op een waardige manier terugkeert bij Klaas.
In de bewerking voor het Stationsbuurt-theater meert Trijntje, nu Treintje geheten, aan
op onze eigen eenentwintigste-eeuwse Bierkade en gaat
zij op zoek naar Maison de
Bonneterie. Al vragend naar
de juiste route, raakt ze
steeds verder de weg kwijt.
Op haar reis komt ze een
non, een moslima en een
prostituee tegen, waarmee ze
steeds gesprekken heeft over
de weg zoeken, van het pad
afraken en de weg kwijt zijn.
357 jaar later blijkt het stuk
nog steeds actueel te zijn.

GFH

The making of Treintje Cornelis (2010)
Op een doordeweekse avond in augustus terwijl veel buurtgenoten nog maar koud
terug waren van costa of camping - kwam in
Parada na alledaagse beslommeringen de
cast bijeen van Treintje Cornelis, alweer de
tweede productie van het Stationsbuurttheater. Met nog maar een paar weken te

6

gaan was het een van de laatste repetities.
Door afwezigheid van enkele spelers (“Is
Julien er niet?”, “Moet ik alweer jou kussen?”), geïmproviseerde attributen en met
Parada's kinderkamer als bijzonder decor,
was het een unieke voorstelling met als achtergrondgeluid het gekoer van de duiven in

de Van Limburg Stirumstraat. Zes enthousiaste vrouwen (de enige man was verhinderd) uit de Stationsbuurt deden hun best de
weg te vinden, die ze in allerlei verschillende
rollen waren kwijtgeraakt. Het eindresultaat
was in het weekend van 10-12 september
live te bewonderen.
Vries Kool
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Versier je eigen park
In de week van 21 juni deden ruim 25 mensen
mee aan een workshop van Topaze. Ter ere van
het 150-jarig bestaan van het Huygenspark werden zij aangemoedigd een eigen kunstwerk te
maken. Uw krant ging kijken bij een van de
workshops bij Topaze aan de Spijkermakersstraat, en zag daar een aantal zeer creatieve
vrouwen aan het werk. Zo was daar Mia die aan
de slag ging met een projector waarmee zij een
foto van de Bierkade uit 1900 uitvergrootte, om
daar vervolgens haar eigen nieuwe (kleurrijke?)
invulling aan te geven. En Bobby die Akademie
heeft gedaan en altijd abstract werk schildert,
die daarom vooral aan het nadenken was hoe ze
van die concrete oude zwart-wit foto’s toch tot
iets abstracts kon komen wat bij haar zou passen. En Ali, die graag heldere kleuren gebruikt
en met stift uitslaande vlammen op een vel papier tekende, om daar nog lapjes stof in even
vrolijke kleuren aan toe te voegen. “Je kan alle
kanten op vliegen, steeds verder”, gaf ze als
toelichting. En Ursula, die zich grondig had voorbereid door op internet informatie te verzamelen
over Huygens en het park. Ook maakt ze zelf
altijd veel foto’s; een selectie heeft ze al thuis
uitgeprint. Zij knipt, schuift met plaatjes, plakt,
terwijl ze me uitlegt dat het Huygenspark het
middelpunt zal vormen. Dat zal ze zelf erbij gaan
schilderen, evenals de blauwe lucht eromheen.
Zo zie ik langzaamaan een creatieve collage
ontstaan.

Huigenspark 150 jaar
10, 11, 12 september 2010

Na alle workshops van die week is een selectie
van de kunstwerken gemaakt. Een deel is uitvergroot, opgehangen aan steigers en vormde zo
tijdens het feest de toegangspoort naar het park.
Een ander deel werd een unieke set ansichtkaarten. Iedereen die het feest op 10-12 september bijwoonde, kon een set bemachtigen.
‘Groeten uit de Stationsbuurt!’

Geen feest
zonder vrijwilligers
Bijzonder aan het Huijgensparkfestival is dat
het in zijn geheel is bedacht en georganiseerd door buurtbewoners. Buurtbewoonster
Madeleine Steigenga kwam twee jaar geleden met de constatering dat het Huijgenspark zijn 150-jarig bestaan naderde. Diverse
mensen vonden het een goed idee om hier
aandacht aan te besteden.
Dit mondde uit in een werkgroep met een
aantal enthousiaste vrijwilligers. Bonny van
der Burg, die de werkgroep ondersteunde,
vertelt: "Veel mensen hebben er veel tijd in
gestoken. Er waren heel veel ideeën. De ene
wilde voordrachten over Huijgens, de ander
wilde het buurttoneel een voorstelling laten
spelen, weer een ander stelde een schaaktoernooi voor. We hebben geprobeerd zo
veel mogelijk ideeën ten uitvoer te brengen.
Sommige mensen hebben er heel veel tijd in
gestoken als vrijwilliger." Een van die vrijwilligers is Maaike Zweers. Zij vertelt: "Ik woon in
de buurt en heb vorig jaar naar het Buurtstation gebeld of ik wat kon doen in de buurt. Ik
heb toen ook al meegeholpen met het buurtfeest. Ik vind het leuk dat er hier wat gebeurt.
Het opbouwen van een buurtfeest is op sommige momenten heel hectisch. Mooi aan
onze buurt is dat er altijd veel mensen zijn
die iets willen doen. Dat geldt trouwens ook
voor de winkeliers. De één geeft ons gratis
boodschappen, de ander leent ons een grote
partytent en weer een ander bakt pizza's
voor de kinderen. Een festival als dit brengt
de buurt echt samen. Dat vind ik echt heel
leuk om te zien."

Vries Kool

Annemarijke Jolmers
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Dit is Constantijn Huijgens:
allrounder
Constantijn Huijgens leefde van 1596 tot
1687. In het dagelijks leven was hij staatsman en hij werkte als diplomaat/ secretaris
voor wel drie prinsen van Oranje (Frederik
Hendrik, Willem II en Willem III), maar hij
vond ook tijd om daarnaast nog heel veel
andere dingen te doen. Bijvoorbeeld om te
musiceren (op meerdere instrumenten) en
te componeren, gedichten en toneelstukken te schrijven, zijn eigen huis te ontwerpen – nu nog steeds bekend als Museum
Hofwijck in Voorburg, dat statige rechthoekige gebouw aan het water en de spoorlijn
– en bovendien de Scheveningseweg te
bedenken. Een veelzijdig man!

GFH

is een bekende persoon in de Nederlandse
geschiedenis. Vervolgens noemde Constantijn zijn oudste zoon ook Constantijn,
en zijn tweede zoon Christiaan naar zijn
eigen vader. Ook deze twee zoons werden
bekend: de eerste als staatsman en natuurkundige, de tweede werd wereldberoemd
als wetenschapper in de wis- en natuurkunde en astronomie.
In het Mauritshuis kunt u Constantijn in de
ogen kijken op een schilderij uit 1639,
waarop hij is te zien omringd door zijn vijf
kinderen. Zijn geliefde vrouw Suzanna is
dan twee jaar eerder overleden, bij de geboorte van hun vijfde kind.

Meer over Huijgens op: pagina 11

Het is trouwens makkelijk om ‘onze’ Constantijn Huijgens te verwarren met anderen
die (bijna) dezelfde naam hebben. Zijn vader heette Christiaan Huijgens en ook dat
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Met dank aan Joke Komen die
deze en nog veel meer informatie over
Constantijn Huygens bijeenzocht voor
haar voordracht tijdens het feest.
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Ghanafest op Oranjeplein
Schilderswijkfestival op Oranjeplein
Het eerste Schilderswijkfestival
op het Oranjeplein op zondag 19
september was een groot succes.
Er waren veel verschillende activiteiten, zoals een informatiemarkt, talrijke vormen van kindervermaak, sportdemonstraties,
kunstuitingen om aan mee te
doen, een talententent voor podiumkunst, een picknickplek met
onder andere Gezond Terras, en
ten slotte een groot Poppodium
met sterke optredens van vooral

artiesten uit de wijk en een echte
wijk-‘battle’ van buurtrappers.
Opmerkelijk hoeveel initiatief en
talent uit de Schilderswijk en Stationsbuurt hier bijeenkwamen.
De organisatie was in handen
van Bewonersorganisatie De Paraplu in samenwerking met Theater in Feite en Mozaick organiseert…, met medewerking van tal
van andere instellingen. Een initiatief dat echt voor herhaling vatbaar is.
Zie ook www.talentenwijk.nl.

Zaterdag 21 augustus werd op het Oranjeplein
het Ghanafest gehouden, met sportactiviteiten,
een seminar en optredens van diverse bands.
De hele middag en een groot deel van de avond
ging het er luidruchtig en gezellig aan toe. Ghanezen in hun meest feestelijke klederdracht kwamen toegestroomd en genoten van een lekker
zonnetje, elkaars gezelschap en de muziek.
Wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling,
Volkshuisvesting en Integratie) verzorgde de
officiële opening. Hij vond het een bijeenkomst
met een positieve uitstraling, schreef hij later op
zijn weblog, maar zag ook zaken die hem zorgen
baren. “De groep Ghanezen leeft vrij geïsoleerd
in Den Haag. […] ondanks dat het midden in de
stad was, trok de gebeurtenis maar weinig
nieuwsgierige Hagenaars.” Ook deze krant
hoopt volgend jaar op tijd een aankondiging te
kunnen plaatsen zodat het festival beter bekend
is bij iedereen.

Buurtstation

GFH
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Activiteiten Najaar 2010
ACTIVITEITEN voor VROUWEN:

Kom op voor jezelf
Assertiviteitstraining

1,- per keer

Koffieleut

5,-

Ontspanning en ontmoeting, sport en spel, creatief
MAANDAG 09.15 -11.00

Vrouwencafé

22,- 11 lessen
MAANDAG 09.15 -11.15MAANDAG 13.00 -15.00
20,- 8 lessen

Naailes speciaal

Traditionele Marokkaanse kleding maken
Engels voor beginners
20,- 10 lessen
MAANDAG 09.30 -11.00

Computerles voor gevorderden

Opvoedsteunpunt
Workshops, dansen, chillen met vriendinnen, … 0,50 per keer Het opvoedsteunpunt geeft informatie, advies en kortdurende ondersteuning aan ouders van kinderen tot
VRIJDAG 15.00 – 17.00
19 jaar, die opvoedingsvragen of -problemen hebben

10,- 10 lessen

Contactpersoon: Narimane Polat
5,- 5 lessen

3,- per maand
Informatie over de Nederlandse samenleving en gezondheid
DINSDAG 09.30 - 11.00
Marhaba info

3,- per maand
Les voor vrouwen die het Nederlands willen blijven oefenen
DONDERDAG 13.15 – 14.45
combinatie met Marhaba Iinfo
5,- per maand
Marhaba kitap

Nederlandse les

Inloop dagelijks tussen 09 - 12.00 uur
Contactpersoon: Coby van Vianen 070 4248267

(13 – 23 jr.)

MEIDEN DE BAAS

VRIJDAG 09.00 -11.00

Kitap taalonderhoud

I-shop
Bij dit informatiepunt kunt u terecht met uw vragen
ELKE EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND 14.00 – 16.00 over huisvesting, zorg en welzijn, werk en inkomen
(gemeentelijke) overheid en wijkvoorzieningen. De IContactpersonen vrouwenwerk:
shop biedt hulp bij het invullen van formulieren, het
Narimane Polat, Josee de Gilde en Joke van Gemmert.
schrijven van brieven, e.d.
3,- per keer

Met de ooievaarspas krijgt u 50 procent korting
op de vrouwenactiviteiten vanaf 10 euro.

DONDERDAG 09.30 -11.00

Computerles voor beginners
MAANDAG 13.00 -15.00

5 lessen
BIJ PARADA VINDT U:

VRIJDAG 13.45 – 14.45

Naailes

Buurtcentrum Parada
Van Limburg Stirumstraat 280, 2515 PT Den Haag
Tel. 070-424.82.67/69
www.zebrawelzijn.nl

5,- per maand

WOENSDAG 09.15 – 11.15

20,- 10 lessen
WOENSDAG 09.00 -10.15DONDERDAG 09.00 -10.15
Fietsles beginners

ACTIVITEITEN voor KINDEREN:
Maandag:

15.00 – 17.00 Sport & spel

(jongens en meisjes van 7-9 jr)

0,50 per keer

Dinsdag:
14.45 - 16.30 Speel o theek (0-8 jr)
Woensdag:
12.30 -15.00 MoKi-middag

3,- per jaar

0.50 per keer

Inloopspreekuur op dinsdag tussen 09.00 en 11.30
uur
en volgens afspraak
Contactpersoon: Indra Jankie
06 41877378
Spreekuur Preventie (Context)
Hier kunt u terecht voor advies bij psychische problemen en/of verslavingsproblematiek. Context geeft
geen therapieën, maar kan u doorverwijzen naar passende hulp.

(voor moeders & kinderen tot 12 jr )
15.30 -17.00 Meidenclub (8-12 jr) 0.50 per keer

Inloopspreekuur: maandag 13.00 - 15.00 uur
Contactpersoon: Zeynep Sarikaya 070 3918191

Donderdag:
13.00- 15.00 Samen-spelen

Spreekuren maatschappelijk werk

(voor moeders & kinderen van1 - 2 jr )
15.00-16.30 Kleuterclub (4-6 jr) 0,50 per keer

20,- 10 lessen
Vrijdag:
WOENSDAG 10.30 - 11.30 DONDERDAG 10.30 - 11.30 15.00-16.30

Spreekuur op afspraak:
maandag en donderdag 09.00 - 16.00 uur
Contactpersoon: Lilian Connor
070 4248000

Fietsles gevorderden

Liever bewegen dan moe voor diabetici

8,-

8 lessen

WOENSDAG 09.30 – 11.00

(8-12 jr) 0,50 per keer

Contactpersonen kinderwerk:
Corrie Dirksen , Ingrid Baldew en Fatima Ajjaj

Tai Chi in de winter
Op 4 september was de laatste Tai
Chi in het Huijgenspark na 13 zaterdagochtenden heerlijk bewegen. De
opkomst was iets minder dan vorig
jaar, maar gemiddeld waren er toch
16 deelnemers per keer.
Hetty Mouyal, de gedreven docente,
blijft ook in de winter lesgeven in haar
Golden Flower Tai Chi school op het

Instuif

Westeinde 175R.
Haar introductiecursus bestaat uit 10
lessen van anderhalf uur en kost
€ 85,=.
Informatie: telefoon 330 06 36 of 06
24 54 38 64.
E-mail: ton@goldenflower.nl, internet:
www.goldenflower.nl

Ricciotti
ensemble
in het
Huijgenspark
17 juli
Dit enthousiaste gezelschap kwam
met een bus aanrijden, liep musicerend een rondje om het park, installeerde zich onder een boom en gaf
een geweldig concert van ruim een
uur. Daarbij verhoogden instrumentale en lichamelijke grappen de
feestvreugde. Er werd staand, zittend, liggend, dansend en zelfs
vanaf omliggende balkons gespeeld.
De kwaliteit van zowel klassieke als
modernere stukken was ondanks
de capriolen van de veelal jonge
musici verrassend hoog.
Hopelijk zien we deze muzikale
wervelwind nog vaak terug in het
park!
Zie foto’s: http://ww.buurtstation.nl/
wijkkrant/ricciotti.htm

GFH

Oproep aan
alle kinderen van de Stationsbuurt
Beste Stationsbuurtkinderen,
Wij maken elke vier maanden een nieuwe buurtkrant: de Hollands Spoor.
In de krant staan allerlei stukken over mensen uit de Stationsbuurt en over
dingen die in de Stationsbuurt gebeuren. Wij hebben al een paar keer gehoord
dat de krant een beetje saai is. Hij staat altijd vol met dingen voor volwassenen
en er staat nooit iets in voor kinderen. De kinderen die dat zeiden hebben eigenlijk wel gelijk. Wij willen daarom graag dat een deel van de volgende krant
voor kinderen is. En wie weet er nu beter wat kinderen leuk vinden dan de
kinderen van de Stationsbuurt zelf.
Daarom vragen wij aan alle kinderen van de Stationsbuurt: maak een tekening
van de buurt, schrijf een verhaal over jouw belevenissen in de buurt of maak
iets anders moois wat in de krant zou kunnen.
Lever je bijdrage uiterlijk 20 november in. Je kunt hem mailen naar
hs@buurtstation.nl of in de brievenbus gooien bij Huijgenspark 32 A (ter attentie van Vries Kool).
Uit de mooiste en leukste bijdragen maakt de redactie een keuze. De volgende
Hollands Spoor verschijnt in december.
Doe je best allemaal! Wij zijn benieuwd naar jullie bijdragen.
De redactie van Hollands Spoor
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Chico
de charmeur van het Huijgenspark
Kent u Chico al? Hij is een verschrikkelijke
charmeur. Hij fluit naar alle vrouwen die
hem voorbij lopen of fietsen in het Huijgenspark. Oud of jong, knap of minder knap,
het maakt hem eigenlijk niet uit. Nou ja een
beetje wel, want naar jonge vrouwen fluit
hij net iets harder.

Monumentaal torentje terug

Bij mooi weer houdt hij vanaf de stoep of
het terras van café de Bordelaise alles en
iedereen in de gaten. Chico is de zesjarige
papegaai van Riet van den Hoogenband,
de eigenaresse van café de Bordelaise.
“Chico is erg geliefd bij de vaste cafébezoekers en met zijn gefluit trekt hij ook
nieuwe klanten aan,“ zegt Riet. “Zo kwamen er opeens zes vrouwen die net een
Ooievaart rondvaart hadden gedaan bij
café de Bordelaise terecht. Ze waren erg
nieuwsgierig wie er toch zo enthousiast
naar hen floot. Toen ze ontdekten dat het
geen man maar een papegaai was vonden
ze dit zo grappig, dat ze gelijk maar wat

kwamen drinken.”
Chico houdt ook op andere manieren mensen voor de gek. Hij kan namelijk heel
goed de geluiden van een autoalarm en
een achteruitrijdende vrachtwagen nadoen.
Hij doet dit zo treffend, dat sommige mensen gelijk kijken of het om het alarm van
hun eigen auto gaat. Maar Chico kan nog
veel meer. Hij kan lachen, hoesten, blaffen
en fietsbellen nadoen. Schelden kan hij
ook. En goed. Wat hij dan allemaal zegt,
schrijven we maar niet in deze krant. Chico
geniet in ieder geval van alle aandacht die
hij van de gasten krijgt. Zijn favoriet is
stamgast Koos, want die geeft hem cashewnoten. Verder houdt Chico erg van
chips en snoept hij graag wat mee van de
gevarieerde daghap die Riet haar gasten in
de Bordelaise aanbiedt voor 6 euro per
persoon.
Franka Korteweg

Het DUWO House of Music
aan de Hoefkade heeft
sinds 7 september weer het
karakteristieke torentje op
het dak terug. Het pand,
waarin woningen voor conservatoriumstudenten komen, wordt momenteel gerenoveerd.
Het in het oog springende
torentje is enkele maanden
geleden verwijderd om afzonderlijk te worden gerenoveerd (zie foto). In het gebouw (vroeger katholieke
meisjesschool, daarna bordeel) komen 43 geluidsgeïsoleerde appartementen
voor internationale muziekstudenten. Het torentje
wordt onderdeel van een
van deze woningen. Eind dit
jaar is de oplevering.

“Ik wil in elk geval mijn stem laten horen”
Buurtbewoonster Aloisa van de Ven heeft
bezwaar tegen de sloop van de panden aan
het Zieken, die grenzen aan haar woning op
het Huijgenspark. De redactie van Hollands
Spoor sprak met haar. Relaas van een burger die het niet eens is met een besluit van
de gemeente.
De situatie
“Het gaat om Zieken 185-189. Daar is een
sloopvergunning voor aangevraagd. Ik ben
tegen sloop van die panden, die aan mijn
tuin grenzen. En als ze toch gaan slopen, wil
ik dat ze rekening houden met de mensen.
Daarom heb ik een handtekeningenactie
gehouden en een bezwaarschrift ingediend.
Veertig bewoners van het Zieken en het Huijgenspark hebben hier hun handtekening
onder gezet. De volgende stap is dat ik een
beroepschrift ga indienen, net als sommige
van mijn buren trouwens. Ik heb van het begin af aan gedacht: ik weet niet of het resultaat heeft, maar ik wil in ieder geval mezelf
niet hoeven verwijten dat ik niets heb gedaan.”

GFH

De voorgeschiedenis
”In 2003 ben ik hier aan het Huijgenspark
komen wonen. De uitvoering van de vernieuwing van het Zieken en het Huijgenspark
was sinds 2001 in volle gang. Ik woonde
oorspronkelijk een paar huizen verderop,
maar aan dat huis mankeerde veel. Toen de
eerste panden aan het Huijgenspark klaar
waren ben ik hier in mijn huidige huis komen
wonen. Toen stonden de panden aan het
Zieken, die nu gesloopt zouden moeten worden, en de aangrenzende panden aan het
Huijgenspark allemaal leeg. Er was toen alle
tijd om ook aan die panden iets te doen zonder dat er ook maar iemand last van had. Ik
vind het nog het meest onbegrijpelijk van
allemaal dat die panden toen niet zijn meegenomen in de renovatie van het Huijgenspark en het Zieken, maar dat ze als een
soort rotte kies zijn blijven staan. Waarom
dat zo is gegaan heeft nog nooit iemand mij
kunnen uitleggen.”

wel een architect is met een bouwplan, maar
dat die plannen nog niet zijn goedgekeurd.
Wat ik echt niet wil, is dat er panden grenzend aan mijn tuin worden gesloopt zonder
dat er zicht is op de bouw van iets nieuws.
Dat ziet er niet uit en levert inbraakgevaar
op. De gemeente wil daar anti-klimhekken
neerzetten. Zij zeggen dat dat veilig is, maar
ik geloof dat niet. Ik heb het nagevraagd bij
de wijkagent en die denkt ook niet dat dat
veilig is. Maar nog los daarvan: ik snap niet
waarom deze panden gesloopt moeten worden. Op het Zieken en het Huijgenspark worden overal panden opgeknapt. Alleen hier
willen ze panden slopen met alle overlast
van dien en iets nieuws neerzetten. De gemeente zegt dat de bouwtechnische staat zo
slecht is dat sloop op korte termijn nodig is.
De panden bij mij achter zouden op instorten
staan. Ik heb daar de afgelopen zeven jaar
niets van gemerkt en die huizen staan er
sowieso al meer dan 100 jaar. Ik geloof gewoon niet wat de gemeente zegt. Ik heb al
Waarom slopen?
verschillende malen gevraagd om een rap“Een tijd geleden bleek dat de gemeente de
port waaruit blijkt dat de panden aan het Ziebewuste panden wou gaan slopen. Ik ben
ken op instorten staan. Ik krijg daar tot op
me daar toen in gaan verdiepen, omdat mijn
tuin eraan grenst. Het bleek dat er

heden geen antwoord op, volgens mij omdat
zo’n rapport er niet is.”
Inspraak en beroep
“Ik wilde toch laten zien dat ik het niet eens
ben met de sloop en daarom heb ik een petitie ingediend. Ik werd toen uitgenodigd voor
een hoorzitting. Ik heb daar samen met een
aantal anderen mijn verhaal gedaan. Ik had
niet echt het idee dat er naar ons geluisterd
werd. Er werd niet echt ingegaan op wat we
zeiden. Het is een papieren werkelijkheid. Er
staat nu in het verslag nog eens zwart-op-wit
dat de gemeente vindt dat de bouwkundige
staat van de panden sloop vereist. Waarop
dat gebaseerd is, blijkt ook nu weer niet. Een
van mijn buren gaf aan dat hij vreest dat de
sloop schade aan een bepaald deel van zijn
huis zal aanrichten. Dan wordt er gezegd dat
er iemand langs komt om te kijken, maar
volgens mij is dat tot op heden niet gebeurd.
En het staat trouwens ook niet in het verslag.
De volgende stap is dat ik een beroepschrift
kan indienen. Ik ga dat zeker doen en enkele
van mijn buren ook. Ik weet niet wat ik ervan
moet verwachten, maar ik wil in elk geval
mijn stem laten horen.”

GFH
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Vries Kool

Een festival genoemd naar de naamgever
van dit park: - Constantijn Huijgens - is een
mooie gelegenheid om iets te vertellen
over deze fascinerende persoon, die leefde
van 1596 -1687. Onder verschillende noemers kan een verhaal over Huygens gehouden worden. Veel mensen kennen een
aantal aansprekende feiten uit zijn leven.
Maar ik heb gemerkt dat het –ook in deze
buurt- toch niet algemeen bekend is. Daarom wil ik kort toch wat feiten aanstippen.
Daarnaast heb ik gekozen voor het thema
“Huygens en zijn kinderen”, dat is Huygens
als opvoeder, omdat ik het zelf interessant
vind om daarover te vertellen.

Een verhaal over Huijgens

Even tussendoor een kanttekening over de
spelling van de naam Huygens nl. over de
schrijfwijze van de familienaam. In alle historische boeken is sprake van de naam
Huygens (met een Ygrec). Maar omdat ons
huidige postsysteem en alle tomtomsystemen de naam Huijgens (uij) gebruiken
is het aan te raden om deze spelling te
gebruiken om de bezoekers van deze buurt
niet op een dwaalspoor te zetten. Dit was
even een praktisch advies tussendoor.
Ik begin met enige basis informatie over de
begaafde en gerenommeerde familie Huygens, die vele banden hebben met de stad
Den Haag. Vele generaties Huijgens zijn
bekend, de persoon, waar ons park naar is
genoemd heet:
Constantijn Huijgens zoals ik al zei van
1596 – 1687 (zijn vader heet Christiaan
Huijgens, hij was secretaris van de Raad
van State en zijn moeder is Susanna Hoefnagel) Constantijn kreeg (zoals gebruikelijk
in bepaalde kringen) huisonderwijs vanaf
zijn 5e jaar. Hij kreeg zanglessen en noten
lezen. Hij had ook talent voor talen, hij leerde Frans, Latijn en Grieks en op latere leeftijd Italiaans en Engels. Ook onderwijs in
wiskunde, rechten en logica. Constantijn
was een veelzijdig man.
Hij was staatsman en diplomaat in de functie van secretaris van drie prinsen van
Oranje: Frederik Hendrik, Willem II en Willem III. Hij was musicus en componist, hij
bespeelde verschillende muziekinstrumenten: viola da gamba, luit en clavecimbel
waarvoor hij een groot aantal werken
schreef.
Hij schreef gedichten; zoals ’t Voorhout , een
lofzang op zijn geboorteplaats Den Haag.
Het toneelstuk Trijntje Cornelis, waarvan een
vrije bewerking tijdens dit festival wordt opgevoerd.
Hij was architect:
In Voorburg liet hij naar eigen plan een buitenhuis bouwen, Hofwijck, bedoeld om bij te
komen van de Haagse politiek (het gebouw
heeft een verwijzing naar de menselijke figuur. In 1642 werd het ingewijd. Dat gebouw
bestaat nog steeds als museum,
Hij is de bedenker van de Scheveningse
weg. In 1653 maakte hij het plan voor een
kaarsrechte weg, een steenweg van Den
Haag naar Scheveningen geprojecteerd in
een gebied dat toen nog geheel duingebied
was, de (toengeheten) Zeestraet. Pas in
1667 kwam het in uitvoering, waarna hij het
grote gedicht De Nieuwe Zeestraat schreef.
Bij de Scheveningse weg staat daarom een
borstbeeld van hem.
Hij had een huis in Den Haag aan het Plein
(dat helaas niet meer bestaat)
En nog een Haags feit: Hij deelt een graf met
zijn zoon en ligt begraven in de Grote Kerk in
Den Haag.
Zoals ik zei wil ik graag vertellen over Huijgens en zijn rol als vader.
In 1627 huwt hij met Suzanna van Baerle
(1599-1637), hij noemt haar zijn “sterre”. In
Dag-werck, waarin hij zijn leven met Susanna
in één ideale dag samenvat, heeft Constantijn met veel openheid, liefde en welsprekendheid zijn huwelijksleven bezongen.
Hij kreeg 5 kinderen. De oudste (1628) is de
staatsman en natuurkundige Constantijn
Huijgens jr. en de de tweede is de beroemde
natuur- en wiskundige Christiaan Huijgens
(1629-1695), daarna volgen:
In 1631 Lodewijk
In 1632 Philips
En in 1637 dochter Suzanna. Kort na haar
geboorte overlijdt zijn vrouw en is hij maanden ontroostbaar.
In het Mauritshuis hangt een schilderij (1639
van Adriaen Hanneman) met Constantijn , als
weduwnaar, omringd door zijn 5 kinderen.
Door de vroege dood van zijn vrouw stond hij

Principes en methoden
er alleen voor om zijn kinderen
een goede opvoeding te geven. die gehanteerd werden bij de opvoeding
Intense eigen betrokkenheid
Constantijn houdt (evenals zijn
Zorgvuldige keuze van leermeesters
vader vroeger deed) een dagboek bij over zijn gezin, waarin plezier
hij zijn ervaringen met de kinde- afwisseling
ren en zijn filosofie achter hun
spelenderwijs, zelf versjes maken
opvoeding vastlegt. Uit iedere
gebruik van vraag en antwoord in rijm
bladzijde spreken de zorg en de
praktische bruikbaarheid: (gedichten maken bij bruiwarmte van de echte vaderfiloften)
guur, de angsten tijdens de
kinderziekten en de trots van de brieven schrijven in het latijn naar hun vader als hij
vader over de vorderingen van op reis was
de jonge Constantijn en Christiaan, die al zeer vroeg van heel toepassing van eigen opgestelde handleidingen
(compendia),
uitgesproken talenten blijk gaven, maar hij had ook begrip
advies voor keuze en volgorde van schrijvers om te
voor de minder studieuze Lode- lezen
wijk en Philips en was dol op
Cadans (latijnse gramaticale regels in versvorm)
zijn jongste: Suzanne.
Later schrijft hij ook een biogra- Onderlinge samenwerking:
fie bestemd voor zijn eigen kin- Oudste kinderen als leraar voor jongere broertjes.
deren.
Stimulans door (geldelijke) beloningen
Dit document dat na 1913 kwijt Laten voelen van praktische bruikbaarheid
is geraakt is gelukkig in 1986
weer gevonden in de Leidse
Nederlandse handleiding voor de beginselen
universiteitsbibliotheek en heeft veel materivan de Latijnse grammatica. Toen hij weer op
aal opgeleverd over de vorming van zijn oudreis was werd het onderricht overgenomen
ste zonen Constantijn en Cristiaan, die maar
door de huisleraar, maar hij werd nauwkeurig
13 maanden in leeftijd scheelden.
op de hoogte gehouden van de vorderingen
Constantijn heeft de inzichten van zijn vader doordat zijn zonen hem verrasten met Latijngebruikt bij de opvoeding van zijn eigen kin- se briefjes.
deren. Hij heeft eveneens voorkeur voor
Hij stelde ook zelf samenvattingen van leerhuisonderwijs en had daardoor een sterke
stof op. Hij goot grammaticale regels in versgreep op de aanpak. Hij zocht met veel zorg vorm. En hij bepaalde de keuze en volgorde
de leraren uit.
van de te lezen latijnse boeken.
Er was wel het nadeel dat hij (tussen 1628
Constantijn signaleerde bij zijn kinderen ook
een enorme tekenlust.
– 1647) veel afwezig was, hij vertoefde in
Ze leren spelenderwijs –al in hun kleuterjaren
het legerkamp van de stadhouder, die hij
zingen, spellen en een beetje Frans. Ze modiende als secretaris. Toch toont hij een ingen hun zangkunst laten horen op de weketense betrokkenheid bij het opgroeien van
lijkse muziekavonden die Constantijn organizijn kinderen.
seerde. Ook leerden ze muziekinstrumenten
Hij geeft de leraren instructies over de methodiek van het onderricht en over de keuze te bespelen. Dansen en paardrijden was
van de hulpmiddelen. Een aantal onderdelen goed voor hun houding. Sierlijkheid van houbegeleidt hij persoonlijk zelf. Hij leert Christi- ding en beweging was belangrijk, ook bij het
leren schaatsen lag het accent daarop.
aan de eerste beginselen van zang. In de
winter van 1637 (de oudsten zijn 5 en 6 jaar Hij laat de kinderen de praktische bruikbaaroud) gebruikt hij de tijd na het avondeten om heid van het geleerde zo veel mogelijk zelf
zijn twee oudste zoontjes in het rekenen in te aanvoelen. De ijver van de kinderen wordt
wijden. En hij brengt zijn oudste zoon, en via zelfs gestimuleerd door hun prestaties geldedeze zijn tweede zoon de danskunst bij. Het lijk te belonen.
meest intensief zijn Constantijns bemoeienis- Het is niet zo, dat het altijd makkelijke kindesen met het onderricht in het latijn. De zeven- ren waren. Ene gouverneur van de kinderen:
jarige Constantijn kreeg de eerste oefeninHenrick Bruno had waarschijnlijk een tekort
gen in deze taal. Constantijn schreef zelf een
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aan pedagogisch talent en overwicht, zijn
talent lag vooral op kennis van de literatuur.
In 1639 (jongens rondom 10 jaar) doet hij
verslag van de treurige situatie aan Constantijn.
“om het kortweg te zeggen, mijn gezag over
hen is echt nihil of tenminste al vele maanden twijfelachtig. Geen van hen stoort zich
aan wat ik opdraag, vermaan of verzoek,
maar met enorme brutaliteit verzetten ze
zich ertegen en weigeren het, als het niet
precies naar hun zin is. Hij geeft toe dat hij
veel te toegevend is geweest, Misschien
ben ik te zeer op ze gesteld geraakt, klaagt
de getergde gouverneur. De jongens bonden in nadat de vader aangaf dat de leraar
zijn gezag vertegenwoordigde.
Duidelijk is dat kinderen de eerste tijd niet
zonder persoonlijk toezicht kunnen en ze
zijn altijd in voor meer zakgeld. Constantijn,
de oudste, trainde en overhoorde Cristiaan,
hij op zijn beurt Lodewijk en deze weer Philips – en daar mochten ze best wat mee
verdienen. Interessant is ook de toepassing
van het toen nog algemene gebruik) om
leerstof in de vorm van vraag en antwoordspel (vaak in versvorm in rijm) te presenteren.
De kinderen kregen les in vele vakken (nog
even terzijde: de opvoeding van meisjes
werd beperkt tot een aantal verzorgende en
huishoudelijke vaardigheden, dat geldt ook
voor Suzanna.
De jongens kregen:
Rekenen
wiskunde
Muziek,
Latijn,
Grieks,
Frans,
Italiaans,
Logica
Maar ook:
Dansen,
Paardrijden, schaatsen
Schrijfkunst, tekenen
Veel lezen hoorde tot de vorming van de
jongens. Maar Christiaans interesse gaat ook
een andere kant uit. Hij fabriceert molentjes
en andere apparaatjes. Hij zal zich later als
een geniaal natuurkundige ontpoppen.
Op 16/ 17 jarige leeftijd geeft de huidige gouverneur aan dat hij Constantijn en Christiaan
niets meer kan leren.
Hun basisopleiding is succesvol afgesloten.
Ze gaan dan op kamers in Leiden en studeren rechten en en passant Italiaans, Frans en
Engels. Beiden gaan verder hun eigen weg.
Christiaan is snel de beste wiskundestudent
aan de universiteit. Hij wordt de bekende
wetenschapper en was één van de grootste
wiskundigen van zijn tijd (pionier van de
kansberekening), ook één van de grootste
astronomen (onderwerpen van hem zijn:

ringen van Saturnus, maan van Titan ,
licht als golfverschijnsel), en deed fundamenteel werk op het gebied van mechanica
(o.a. stelde hij wetten op voor de elastische botsing) de slingertheorie (hij is onder
meer de uitvinding van het slingeruurwerk),
hij hield zich bezig met de lichttheorie, de
lengtebepaling op zee en de geometrische
optica. Hij was een echte uitvinder, ook van
vele kleine bijdragen , gevarieerde vondsten
als een buskruitmotor, een waterpas, een
verbeterde luchtpomp, toverlantaarn, reiskoetsvering, barometer, systeem om lenzen
te slijpen, en een verbeterd oculair.
Met deze glorieuze opsomming besluit ik met
mijn verhaal.
Ik hoop dat iedereen het eervol en interessant vindt, dat de naam Huygens voortleeft,
in de naamgeving van ons park.

Joke Komen

Bronnen uit: Wikipedia en boeken:
Huygens herdacht, catalogus bij de tentoonstelling
in de KB ter gelegenheid van de 300ste sterfdag
van Constantijn Huygens o.r.v. Arthur Eyffinger.
Mijn jeugd, Constantijn Huygens, (vertaling en
toelichting C.I. Heesakkers)
De nieuwe Zeestraet, Constantijn Huygens
Leven en leren op Hofwijck, eindredactie Victor
Freijser
Titan kan niet slapen, een biografie Christiaan
Huijgens van C.D. Andriesse.
Vrouwen rondom Huygens, Lea van der Vinde
Journaal van de reis naar Venetië, Constantijn
Huygens
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Jos Jas drogisterij Stationsweg 63

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.

Specialist in voedingssupplementen +Postkantoor

GFH

tel. 360 52 33

Wagenstraat 143-A

Sleutelspecialistsmeets@hotmail.com

Chinees Javaans Surinaams
www.winstonweiwei.nl
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