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Advertenties  
Hollands Spoor is een krant op 
A3-formaat van 12 pagina’s en 
verschijnt 4 keer per jaar in een 
oplage van 4.000 stuks.  
 

De krant wordt huis-aan-huis  
bezorgd in de Stationsbuurt  
en bij winkels en horeca in 
stapeltjes neergelegd.  

 

Advertentieprijzen: 

Hele pagina  1000 mm2 € 440 

1/2   pagina   500 mm2  € 220 

1/4   pagina   250 mm2  € 110 

1/6   pagina   125 mm2  €   55 

1/12pagina     65 mm2  €   35 
 

Inclusief gratis hulp bij de  

opmaak van een advertentie.  
 

Aanleveren als plaatje (jpg, png, 

gif), of als tekst-bestand of pdf. 

Een pdf wordt iets minder 

scherp. 
 

Privé-berichten zoals wensen, 

aankondigingen, oproepen,  e.d. 

kunnen ook als advertentie ge-

plaatst worden.  

hs@buurtstation.nl 

Bewonersorganisatie  
Buurtstation 
Bewonersorganisatie Buurtstation 
is een stichting die op neutrale 
grondslag een goed woon-, werk- 
en leefklimaat in  
de Stationsbuurt bevordert.  
De belangen van de bewoners 
staan hierbij voorop. 
 

Buurtstation is op maandag van 
10.30 - 13.00 uur bereikbaar in  
Buurthuis Parada, Van Limburg  
Stirumstraat 280.  
info@buurtstation.nl. 
 

Buurtstation bestaat geheel uit 
vrijwilligers.  
De stichting wordt één dagdeel per 
week administratief ondersteund 
door Carla Janmaat.  
Het bestuur van de stichting wordt 
elk jaar gekozen door buurtbewo-
ners op de  
bewonersavond.  
 

Het bestuur  
bestaat in 2018 uit:  
Paul van Achterberg (voorzitter),  
Nol Witte (voorzitter) en  
Anand Ramsaroep (algemeen  
bestuurslid). 
 

Betrokken en actieve vrijwilligers 
vormen de zogeheten 'kerngroep' 
van Buurtstation.  
Iedere Stationsbuurtbewoner  
die zich wil inzetten voor doelen 
en/of activiteiten van het Buurt-
station is van harte welkom in deze 
kerngroep.  
Aanmelden kan via  
info@buurtstation.nl. 
 

Leefbaarheidsoverleg  

28 maart   13 juli   19.30 uur 
Bazaar of Ideas    Hoefkade 11 

Het Buurtstation organiseert vijf 
keer per jaar het Leefbaarheids-
overleg.  
Dit overleg is bedoeld om de leef-
baarheid van de Stationsbuurt te 
verbeteren.  
Buurtbewoners kunnen klachten of 
ideeën direct bespreken met ge-
meenteambtenaren, de wijkagent 
of de woningcorporaties.  
 

Website en digitale nieuwsbrief 
Actuele informatie over Stations-
buurt en Buurtstation is te  
vinden op de website:  
 

www.buurtstation.nl. 
 

Informatie en contact: 

info@buurtstation.nl . 

http://twitter.com/BuurtStation 

www.facebook.com/2buurtstation 
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Wijkkrant Stationsbuurt 

Van het bestuur van  

Bewonersorganisatie Buurtstation 
 

2018 zal voor onze buurt onder meer in het teken staan van de  

realisatie van de Loper Oude Centrum. In de periode van april t/m  

juli wordt de Wagenstraat aangepakt; van juli t/m november is de 

Stationsweg aan de beurt. Ook de binnen het project vallende aan-

passingen aan het Huijgenspark worden in die periode uitgevoerd.  

Er wordt onder meer een extra groenvak aangelegd en een openbaar 

toilet gerealiseerd. Ik ben benieuwd of we onze wijk eind 2018 nog 

terugherkennen! 
 

Studenten 

Afgelopen dinsdag maakte ik kennis met de bewonerscommissie  

van De Struyk, een studentencomplex van Staedion aan het Rijs-

wijkseplein. Sowieso was het goed om elkaar te leren kennen maar  

ik vond het ook interessant om te zien dat ook deze studenten zich 

richten op de Stationsbuurt voor wat betreft de dagelijkse boodschap-

pen, het OV en horeca. Wel vroegen ze aandacht voor meer op stu-

denten gerichte horeca én meer ruimte om te kunnen studeren.  

Meer locaties als de Bazaar of Ideas zijn zonder meer welkom.  

Welke ondernemer pakt deze handschoen op? 
 

Leefbare buurt 

Ook bij de studenten klonk de roep om vergroening van de wijk.  

Studenten zijn dus eigenlijk net “gewone” bewoners. Op moment van 

schrijven is de werkgroep Huijgenspark nog bezig met haar ideeën 

m.b.t. verbeteringen aan het Huijgenspark. De vergroening van het 

plein tegenover de Bazaar nadert zijn voltooiing (de bankjes moeten 

nog worden geplaatst). De vergroening van het brede deel van de 

Stationsweg loopt helaas vertraging op; voor het plaatsen van de 

eerder voorgestelde bomen blijkt ongeveer de gehele bestrating er 

weer uit te moeten. Daarop wordt nog even verder gestudeerd. 
 

Doe mee 

Ik roep hierbij wijkbewoners op om mee te (blijven) denken over  

mogelijkheden om onze wijk groener en daarmee leefbaarder te  

maken. Ook met de al voorziene aanpassingen blijft onze wijk nog 

erg versteend. 
 

Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen  

in de Stationsbuurt? Stel je dan kandidaat als bestuurslid van bewo-

nersorganisatie Buurtstation of word lid van onze kerngroep.  

Buurtstation heeft op dit moment vier bestuursleden; omdat we  

streven naar een 5-koppig bestuur is aanvulling nog welkom.  

Heb je vragen of wil je je kandidaat stellen, mail dan naar  

info@buurtstation.nl.  
 

Bijdrage voor activiteiten 

Bewonersorganisatie Buurtstation beschikt over een hoog eigen ver-

mogen, meer dan nodig is in slechte tijden. Het bestuur stelt daarom 

ook in 2018 een financiële bijdrage beschikbaar voor activiteiten voor 

en door bewoners in de wijk. Meer informatie over de regeling en de 

voorwaarden is te vinden op de website http://www.buurtstation.nl/ 

Kijk ook op pagina 3 ‘Verrijk je buurt’ voor de speciale financiële mo-

gelijkheden van Fonds 1818. 

 

Woensdag 28 maart  

Leefbaarheidsoverleg. 

19.30 uur, Bazaar of Ideas, Hoefkade 11 
 

In het Leefbaarheidsoverleg worden wensen op gebied 

van leefbaarheid (schoon, heel, veilig) besproken met bewoners en 

onder meer de gemeente, politie en welzijnswerk.  

Tijdens dit overleg presenteert de werkgroep Huijgenspark 

haar ideeën voor verbeteringen aan het Huijgenspark. 
 

Meer informatie is te vinden op de website van bewonersorganisatie 

Buurtstation: http://www.buurtstation.nl/ 

 

Vrijdag 20 april  

Lentereceptie 
voor alle buurtbewoners. 

Zie voor locatie en informatie de website http://www.buurtstation.nl/ 

 

Namens het bestuur, met vriendelijke groet,  

Nol Witte 

voorzitter 

 

mailto:hs@buurtstation.nl
mailto:info@buurtstation.nl
mailto:info@buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl
mailto:info@buurtstation.nl
http://twitter.com/BuurtStation
http://www.facebook.com/2buurtstation/
mailto:hs@buurtstation.nl
http://www.Buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl/
http://www.buurtstation.nl/
http://www.buurtstation.nl/
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  Wijkcontacten 
Zit jij ook al op de lokale ‘facebook’ Nextdoor? 

‘Nextdoor’ is een wijkgerichte variant van Facebook. 

Een heel gemakkelijk platform dus om bijvoorbeeld 

oproepjes aan buurtbewoners te doen. Of om iets te 

koop te vragen of aan te bieden. Er worden katten 

als vermist opgegeven en weer teruggevonden. Op Nextdoor worden 

zelfs regelmatig gratis spullen op aangeboden die iemand anders niet 

meer gebruikt.  
 

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de Stationsbuurt of in 

contact staan met buurtbewoners? Word dan ook lid van Nextdoor.  

Let op! Onze wijk is niet als ‘Stationsbuurt’ te vinden maar als 

‘Huygenspark-Noord’: hier valt het grootste deel van de Stationsbuurt 

onder. Er zijn al ruim 200 mensen lid. 

Nextdoor is vindbaar via www.nextdoor.nl. Een inlogaccount is nodig 

om te kunnen communiceren; dat kan ook met een Facebook-profiel. 

Nextdoor is ook als app beschikbaar voor de mobiele telefoon: eenvou-

dig via Play- en App Store te downloaden voor Android en iPhone.  
 

Andere media en mogelijkheden in de wijk 

Nextdoor is een platform met bewoners als leden. Enkele bestuursle-

den van bewonersorganisatie Buurtstation zijn er in persoon te vinden, 

maar daarnaast heeft Buurtstation zijn eigen media waarmee je op de 

hoogte blijft of een vraag kan stellen: 

 Facebook: www.facebook.com/2buurtstation,Twitter: @Buurtstation 

 Natuurlijk is er de website www.buurtstation.nl  

 En zijn er bijeenkomsten zoals recepties en het Leefbaarheidsoverleg. 

 De bewonersorganisatie is te benaderen in Parada, elke maandag van 

9:00 tot 12:00 uur 

 Elk jaar zijn nieuwe bestuursleden nodig voor het Buurtstation 

 Een onafhankelijke redactie brengt vier keer per jaar deze wijkkrant 

Hollands Spoor uit 

Dus voel je je betrokken bij de wijk? Of wil je juist nog meer betrokken 

raken dan je nu bent? Er zijn mogelijkheden genoeg. Kies maar uit! 

Verrijk je Buurt met 3000 euro  
Heb je ideeën om de Stationsbuurt mooier, beter, nuttiger of 

meer uitnodigend te maken? Dan kun je je plan misschien uit-

voeren met geld van het Fonds 1818. Hiervoor worden in maart 

en april inspiratiecafés georganiseerd.  
 

Fonds 1818 bestaat 200 jaar en wil dit jaar daarom 200 buurtinitiatie-

ven ondersteunen. Iedereen die iets voor zijn directe leefomgeving wil 

doen, is van harte welkom bij een ‘Verrijk je Buurt inspiratiecafé’.  

Het fonds trakteert bij deze cafés op begeleiding, tips en advies, zodat 

ideeën kunnen worden omgezet in concrete plannen.  

Voor goede ideeën is maximaal € 3.000 beschikbaar. 
 

Tijdens de Verrijk je Buurt inspiratiecafés kun je je laten inspireren 

door de verhalen van andere succesvolle buurtprojecten, gesprekken 

voeren met medebewoners over het verbeteren van de buurt, en  

advies inwinnen bij adviseurs van Fonds 1818. Ook kun je direct  

tijdens miniworkshops aan de slag met het uitwerken van je idee. 
 

In onze omgeving worden de inspiratiecafé’s gehouden op de volgende 

data en locaties:  

 29 maart in Theater de Vaillant 

 5 april in het Laaktheater 

 23 april in het Nutshuis 
 

Een inspiratiecafé is van 20.00 tot 21.30 uur, met inloop vanaf 19.30 

uur. Het is gratis en aanmelden is niet nodig! 

Kijk ook op verrijkjebuurt.fonds1818.nl voor tips en hulpmiddelen om 

aan de slag te gaan.   

Kijk ook op http://www.buurtstation.nl/ voor de mogelijkheden die het 

Buurtstation heeft voor financiële steun aan ideeën van bewoners.  

Festivals in het voorjaar  
Als de lente aanbreekt, is het weer tijd voor festiviteiten op de 

pleinen van de Stationsbuurt. In 2018 ziet de agenda er anders 

uit dan voorgaande jaren: 
 

 Koningsdag: Kinderkoningsdag of KiKo voor insiders gaat niet door. 

Het is niet is gelukt vrijwilligers te vinden om alle gebruikelijke festivi-

teiten in het Huijgenspark te organiseren, zoals de gouden koets, een 

podium en allerhande spellen. Er is waarschijnlijk wel een vrijmarkt, 

zodat buurtgenoten in elk geval gezellig op een kleedje hun overbodi-

ge spullen kopen. Houd de berichten in de gaten! 

 Ook het Luchtkussenfestival zal dit jaar het Huijgenspark overslaan. 

Iedereen die er graag op los wil springen, moet zijn heil dit jaar dus 

buiten de Stationsbuurt zoeken. 

 Tegenover deze twee afgelastingen staat ook een nieuw festival:  

De Doorloop. Bij het drukken van de krant wordt er nog hard gewerkt 

aan de organisatie van een evenement dat op Hemelvaartsdag,10 mei 

het Oranjeplein en het Huijgenspark verbindt. Wat er te doen is? 

Denk aan sport, spel, (gezond) eten en drinken, muziek en dans. Wat 

het precies inhoudt is nog een verrassing. Ook hier: houd de berich-

ten in de gaten! 

 Op 20 april houdt de bewonersorganisatie weer haar Lentereceptie 

voor alle buurtbewoners. Zie voor locatie en informatie de website 

www.buurtstation.nl/ 

 

 

Nieuwe Kerk had ruimte te kort 
De Nieuwe Kerk aan het Spui organiseerde in februari een muziekfesti-

val. Dat is leuk natuurlijk, maar het betekende wel dat musici overal 

vandaan kwamen om op te treden. De programmeur, Corné Ran, 

kwam oefenruimte te kort, vooral voor de mensen die uit andere ste-

den of uit het buitenland kwamen. Aanvankelijk dacht hij aan de ruimte 

bij de Bordelaise, maar dat ging het niet worden, want die is voor on-

bepaalde tijd dicht juist in verband met het geluid. Op verzoek van 

Corné ging ik op zoek naar andere ruimten; grote huiskamers bij men-

sen die misschien toch overdag weg zijn en het wel leuk vinden om iets 

te bieden. Er kwamen verschillende aanbiedingen.  
 

Die ruimte werd uiteindelijk gevonden bij Constance Bogers, dicht bij 

de Nieuwe Kerk en dicht bij het station. Een week lang repeteerden er 

musici in verschillende samenstellingen in haar huis op Stationsweg 

168. Dit alles in het kader van het Februari Festival in de Nieuwe Kerk. 

“De hele week klonk er fantastische muziek van Mendelssohn & Schu-

mann door mijn huis”, schreef Constance, die ook de foto’s maakte. 

De musici vonden het een fantastisch experiment om zo bij mensen 

thuis te kunnen musiceren. En Constance zat vaak in de keuken om het 

allemaal goed te kunnen horen. 
 

Uiteraard kregen we vrijkaartjes als tegenprestatie en ontmoetten  

Constance en ik elkaar daar voor het eerst! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

een repetitie van het Quartetto di Venezia, leden van  

het Animato Kwartet en Olga Kowalczyk 

http://www.nextdoor.nl
http://www.facebook.com/2buurtstation
http://www.buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl/
http://www.buurtstation.nl/
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Op 13 februari kwamen meer dan dertig buurt-

bewoners bijeen om met elkaar in gesprek te 

gaan over het Huijgenspark. De werkgroep 

Huijgenspark van het Buurtstation wil tijdens 

het Leefbaarheidsoverleg van 28 maart a.s. 

met ideeën komen en deed daarvoor een be-

roep op medebuurtbewoners.  
 

Rond vier onderwerpen waren tafels ingericht, 

waarover buurtbewoners met elkaar in discus-

sie gingen: 

 een podiumfunctie in het park 

 (vriendelijke) parkregels 

 het grasveld 

 het stenen voorplein met basketbalveld 
 

Zoveel mensen, zoveel meningen, maar ook 

best veel eensgezindheid, zo viel op.  

Iedereen is betrokken bij het park. Waar het 

vroeger in discussies wel eens hondenbezitter 

versus hondenhater was, snapte iedereen dat 

beiden naast elkaar bestaan en dat het park de 

enige groene plek in de wijde omgeving is voor 

zowel volwassenen, kinderen en dieren. We 

willen allemaal meer kunnen genieten van ons 

mooie park, dus dat is geven en nemen. 

Waar iedereen van af wil, is overlast. Dus min-

der zwerfafval, minder onopgeruimde honden-

drollen, geen fietsers in het park, minder in het 

park slapende zwervers (aanwezigen wisten te 

vertellen dat het Huijgenspark drie slaapplek-

ken heeft en de rhodondendron soms als om-

kleedruimte wordt gebruikt) en vooral ook kor-

te metten met drugstransacties, die weer wat 

toe lijken te nemen. Ook de drassigheid van 

het park door de hoge grondwaterstand 

(betere drainage?) wordt door velen genoemd 

als minpunt. 
 

Ideeën over wat beter kan, zijn er ook. Twee 

aspecten werden het meest genoemd: 

 op Stationsbuurtse wijze (dus vriendelijk) 

hier en daar duidelijk maken wat de regels 

zijn: waar de honden mogen op het grasveld 

en waar niet, dat poep moet worden opge-

ruimd (gratis zakjes langs het veld?), dat je 

duiven niet moet voeren, dat het niet de be-

doeling is dat het park wordt gebruikt als 

slaapplek etc.  

 Weer wat bomen terugplaatsen en verbeteren 

van de beplanting. Op sommige plekken vindt 

men het park echt te kaal geworden. 
 

Aanwezigen vonden dat buurtbewoners elkaar 

vaker mogen aanspreken als ze gedrag zien 

dat niet deugt. Niet eens was men het over de 

vraag of daarnaast ook meer handhaving nodig 

is. 
 

Het was een mooie en energieke ontmoeting 

tussen buurtbewoners van divers pluimage.  

Op het Leefbaarheidsoverleg van 28 maart 

presenteert de werkgroep de resultaten van 

haar werk. 
 

Vries Kool 

Drukbezochte bijeenkomst over Huijgenspark 

Er is goed nieuws en slecht nieuws te melden 

over de verkeersplannen voor de buurt.  

Het goede nieuws: eind dit jaar zal de ‘Loper 

Oude Centrum’ gerealiseerd zijn. De werk-

zaamheden hiervoor starten dit voorjaar. Het 

slechte nieuws: de afsluiting van de Hoefkade 

– essentieel voor een goede werking van de 

Loper, die autoluw zou moeten worden – laat 

dan nog zeker een halfjaar op zich wachten.  
 

Op de Stationsweg gaan bijna 80 parkeerplek-

ken verdwijnen en de hele straat wordt een 30 

km-zone, met meer ruimte voor fietsers en 

voetgangers. Dan is het logisch dat er ook 

aandacht wordt besteed aan de toestroom van 

autoverkeer: dat moet lager worden om effect 

te merken van de nieuwe weginrichting. 

De oplossing die is bedacht, is om de Hoefkade 

af te sluiten voor doorgaand verkeer. Deze 

‘knip’ ontziet niet alleen de Stationsweg, maar 

ook de Oranjelaan en de Hoefkade zelf – stra-

ten die sinds het VerkeersCirculatiePlan al min-

der verkeer hadden zullen krijgen, maar tot nu 

toe zonder veel succes.  
 

Toezeggingen gemeente 

Verkeersmaatregelen zoals afsluiting van de 

Hoefkade worden al sinds 2016 besproken in 

de buurt en met de gemeente. De gemeente 

heeft nog vorig jaar onderstreept dat een knip 

in de Hoefkade een voorwaarde is voor een 

succesvolle Loper Oude Centrum.  

Nu zal deze knip pas in de loop van 2019 wor-

den gerealiseerd. Een enorme tegenvaller dus, 

en in tegenspraak met alle eerdere overleggen 

en toezeggingen. De buurt – onder andere via 

het Buurtstation – doet er alles aan om de af-

sluiting Hoefkade nog te vervroegen. 
 

Start herinrichting Stationsweg 

De "randvoorwaardelijke" verkeersmaatregelen 

laten naar het zich laat aanzien nog lang op 

zich wachten (2e kwartaal 2019?). Een be-

hoorlijke domper...  

Onder meer de Stationsweg, Oranjelaan en 

Hoefkade blijven dus nog dik een jaar belast 

met véél te veel autoverkeer. 
 

Ondertussen wordt de komende maanden dus 

gewerkt aan de herinrichting van de Loper  

Oude Centrum: dat zijn de Stationsweg en de 

Wagenstraat samen, als belangrijke toegangs-

weg vanaf station HS naar het centrum.  

Begin april is daarvoor eerst de Wagenstraat 

aan de beurt. In mei/juni/juli wordt gewerkt 

aan de Stationsweg tussen de Veerkades en de 

Bierkade-brug. Van juli tot november lopen de 

werkzaamheden van de Bierkade tot de Oran-

jelaan/ Hoefkade. 
 

Bijzondere spreuken langs de stoep 

Een bijzonder onderdeel op de nieuwe Loper 

worden de stoepranden. Dit worden – net als 

op de huidige Wagenstraat – brede banden 

met tekst erin. De gemeente heeft vorig jaar 

een oproep gedaan om hiervoor ideeën in te 

leveren. Het idee van buurtbewoner Ingrid Tie-

ken-Boon van Ostade werd enthousiast ont-

vangen en zal worden uitgevoerd. Nu komen 

er spreuken in 33 talen (met Nederlandse ver-

taling) met als onderwerp ‘reizen en verbl-

ijven’. Tijdens de startceremonie op 12 maart 

zijn de 33 spreuken onthuld met daarbij teke-

ningen door leerlingen van de Jan Lighthart-

school. 

 

In een volgende Hollands Spoor besteden we 

hier nog meer aandacht aan. 

 

 
 

Op 7 maart was er een informatiebijeenkomst 

en op 12 maart vond de startceremonie plaats. 

In november van dit jaar moet de herinrichting 

gereed zijn. 

 

 

 

 

Meer weten over de Loper Oude Centrum?   

 Via de app van HABO/GWW: project Loper 

Oude Centrum 

 Gemeente Den Haag: tel. 070 353 33 60, 

mail loperoudecentrum@denhaag.nl 

 HABO GWW: tel. 06 188 785 85, mail  

loperoudecentrum@denhaag.nl 

 Inloopspreekuur: maandag 11-12 uur in  

Parada, Van Limburg Stirumstraat  280. 

Herinrichting Stationsweg van start voor Loper Oude Centrum –  

wachten op maatregelen Hoefkade  

de rode kruizen zijn de Knips 

de rijrichtingen 



                                   Wijkkrant HOLLANDS SPOOR   April 2018                      5  

 

Ik vind ‘De Struyck’ zo’n opvallende 

naam dat ik benieuwd was waar het 

vandaan kwam.  

Het blijkt dat het pand vernoemd is 

naar beeldend kunstenaar en kleur-

deskundige Peter Struycken. Hij is 

verantwoordelijk voor de markante 

gevel van het pand. De tegels van 

het pand verbeelden namelijk vlam-

men en verwijzen naar een brand-

weerkazerne die op deze plaats ge-

staan heeft. Het pand staat er sinds 

1996. Het is 62 meter hoog, telt 19  

verdiepingen en bevat 380 studio’s.  
 

Voor dit interview ga ik in gesprek 

met bewoners Nathalie van Vugt, 

Eren Celik en Thijs Dogterom. Natha-

lie studeert psychologie aan de Uni-

versiteit Leiden en woont ongeveer 

vier jaar in het pand. Haar grote hob-

by is De Struyck: “Ik kom naast mijn 

studie en de flat nergens aan toe joh! 

Maar”, voegt ze eraan toe, “ik spen-

deer ook tijd aan muziek en vrienden 

hoor.” Eren studeert Management of 

Technology aan de TU Delft. In zijn 

vrije tijd is hij vooral bezig met kunst. 

Hij maakt graag foto’s, hij tekent en 

maakt muziek. Van het drietal woont 

hij het langst in het pand, alweer bij-

na acht jaar. Met een knipoog naar 

zijn vele gevolgde studies zegt hij: 

“En ik verzamel studiepunten.”  

Thijs is een relatieve nieuwkomer 

want hij woont nu ongeveer anderhalf 

jaar in het pand. Hij studeert Integra-

le Veiligheidskunde aan de Haagse 

Hogeschool en is in zijn vrije tijd 

scheidsrechter bij de Koninklijke  

Nederlandse Voetbalbond. Daarnaast 

gaat hij graag naar dansvoorstellin-

gen, concerten en musea.  
 

De bewonerscommissie 

Samen met nog twee andere bewo-

ners zit het trio in de bewonerscom-

missie van De Struyck. De bewoners-

commissie heeft als doel de rechten 

van de bewoners te behartigen en de 

leefbaarheid van het pand te bevor-

deren.  

Zij vergaderen maandelijks en over-

leggen bijvoorbeeld regelmatig met 

de huismeester van Staedion over het 

wel en wee van het pand.  

 

 

 

Daarnaast houden zij via een Face-

bookpagina contact met de bewoners, 

bemiddelen zij bij burenruzies en hel-

pen bijvoorbeeld internationale stu-

denten met formulieren.  
 

Twee type woningen 

De Struyck is als studentencomplex 

gebouwd. Je kan hier alleen wonen 

als je voltijds studeert. Alle woningen 

in het pand zijn studio’s. Elke verdie-

ping bestaat uit twee gangen met een 

aantal woningen. Er bestaan twee 

type woningen. Type A -waarvan de 

meeste woningen zijn- is een studio 

van ongeveer 25 vierkante meter.  

Aan het einde van elke gang is daar-

naast een type B-woning gesitueerd. 

Dit type woning is iets groter, onge-

veer 31 vierkante meter. Nathalie:  

“De B-woningen worden aan bewo-

ners toegewezen die mee gaan doen 

aan het gangoudstenproject. Dit pro-

ject is een samenwerking tussen  

Staedion en de bewonerscommissie 

met als doel om de leefbaarheid te 

vergroten.” De gangoudsten helpen 

de bewoners namelijk. 
 

Loggia’s 

De Struyck heeft geen buitenruimte 

en de woningen hebben geen bal-

kons. In het gebouw wordt dat opge-

lost met iets speciaals: de loggia’s! 

Vanaf het Rijswijkseplein kun je de 

loggia’s zien. Dat zijn namelijk de 

ruimtes die kleurig oplichten in de 

avond. Eren vertelt: “Een aantal van 

de loggia’s zijn gemeenschappelijk 

waaronder een feestruimte, bioscoop 

en een studieloggia (zie foto’s, red.).  

Als bewoners een leuk voorstel indie-

nen dan kunnen ze voor enige tijd 

een loggia in bruikleen nemen. Op 

deze manier hebben enkele bewoners 

een fotostudio en een hobbybierbrou-

werij opgericht.” 
 

Naast al deze voorzieningen heeft De 

Struyck ook een wasruimte waar be-

woners kleding kunnen wassen en 

drogen en er is gezamenlijk internet. 

Eren beheert het internet: “Ik houd 

nauw contact met onze internetprovi-

der, informeer bewoners over het on-

derhoud van het internet en help als 

er problemen zijn met het internet.”  
 

 

 

 

 

 

Saamhorigheidsgevoel 

“Wonen hier is geweldig”, zegt Natha-

lie. “Een prachtig uitzicht en lieve 

mensen om ons heen. Er is zeker een 

saamhorigheidsgevoel. Iedereen is op 

zichzelf maar we merken dat veel be-

woners elkaar kennen en bij elkaar 

op bezoek gaan.” 
 

Wat Thijs leuk vindt aan het wonen in 

De Struyck is de vrijheid om op jezelf 

te zijn of om gezelschap te zoeken. 

“Je kunt het zo leuk en gezellig ma-

ken als je het zelf wil. Met de bewo-

nerscommissie drinken we regelmatig 

een drankje en spelen we spelletjes. 

Verder is het wel zo dat mensen die 

hier komen wonen bewust kiezen 

voor een zelfstandige woning zonder 

huisgenoten. Het blijft een individua-

listisch concept, maar wij doen er 

veel aan om bewoners een gezellige 

woonomgeving te bezorgen.” 

Eren geeft aan dat alle bewoners op 

elke gang kunnen komen in het pand, 

dus er is veel onderling contact tus-

sen de bewoners. “Vroeger stonden 

de voordeuren zelfs open zodat je 

makkelijk bij elkaar over de vloer kon 

komen”, zegt Eren.  
 

Ten slotte ben ik benieuwd naar de 

aansluiting van bewoners van De 

Struyck met onze buurt. Nathalie, 

Eren en Thijs geven aan zelf niet veel 

contact te hebben met de Stations-

buurt. Zij kunnen ook niet overzien of 

andere bewoners dat wel hebben.  

Zij vinden het wel een hele fijne 

buurt en staan open voor meer  

contact.  
 

Ashwin Jethoe 

Een kennismaking met studentencomplex De Struyck  
Iedereen die bekend is met het Rijswijkseplein kent vast het grote rozerode 

pand op de hoek tegenover de Haagse Toren. Dit pand heet De Struyck en 

is een studentencomplex van woningbouwcoöperatie Staedion.  

Hollands Spoor ging nader kennismaken met het pand en zijn bewoners. 

URL: https://nl.wikipedia.org/wiki/

Peter_Struycken 

URL: https://www.staedion.nl/ik-wil-huren/

den-haag/complex-de-struijck-/34921 

URL: http://www.architectuur.org/

bouwwerk/528/De_Struyck.html  

NathalieVanVugt 

Eren Celik 

Thijs Dogterom 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Struycken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Struycken
https://www.staedion.nl/ik-wil-huren/den-haag/complex-de-struijck-/34921
https://www.staedion.nl/ik-wil-huren/den-haag/complex-de-struijck-/34921
http://www.architectuur.org/bouwwerk/528/De_Struyck.html
http://www.architectuur.org/bouwwerk/528/De_Struyck.html
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Vorig jaar zomer heeft kunstenaar Margriet 

Snaterse de kolommen van de Ellips (zijde 

Oranjelaan) beschilderd, een initiatief van be-

woner Monique Rijksen. Er is nu opnieuw een 

subsidieplan goedgekeurd. Als het warmer 

wordt gaat Margriet weer met bewoners en 

kinderen aan de slag. 
 

De bewoners, van jong tot oud, waren verrast 

over het resultaat. De kolommen staan er nog 

steeds mooi bij en de schildering van spelende 

kinderen tussen de planten geeft een vrolijke 

aanblik. In het oktobernummer van Hollands 

Spoor 2017 was het kunstwerk al aanleiding 

om een aantal Ellips-bewoners voor te stellen. 

Daar gaan we mee door. 
 

Monique heeft me bij andere bewoners geïn-

troduceerd: zo leren we de Ellips beter kennen 

en halen we haar uit de vergeethoek. Dat is 

trouwens zeker niet zoals de bewoners het zelf 

zien. Allemaal zijn ze enthousiast om zo cen-

traal te wonen. 
 

Merlene Sorton 

Neem nu Merlene Sorton. Zij woont er sinds 

augustus 2010. Haar woning kijkt uit op de 

Zuylichemstraat, maar de entree van het por-

tiek is aan de binnentuin. Ze is in de Ellips ko-

men wonen vanwege haar kinderen. Ze woon-

den in Rijswijk en ze zijn een echte sportfami-

lie. Dus Merlene moest de kinderen van hot 

naar her rijden om ze weg te brengen en op te 

halen. Tegen alle waarschuwende vragen van 

vrienden en familie in, verhuisde ze. “Overal 

heb je goed en slecht, maakt niet uit waar je 

woont. Je moet weten hoe ermee om te gaan 

en dat wilde ik mijn kinderen ook leren”, ver-

telt ze. Ze is blij met de keus. De kinderen 

konden vanwege de centrale ligging met het 

openbaar vervoer overal zelf komen. “Het is 

zelfs beter uitgepakt. Alles -trams, trein, win-

kels- is dichtbij.” In de kamer staat een grote 

beker; heeft zoon met zijn team gewonnen bij 

het basketbal. Her en der staan en hangen 

meerdere prijzen. Allemaal, ook Merlene (met 

volleybal), zijn ze een keer uitgeroepen tot 

‘most valuable player’.  

Merlene komt uit de voormalige Nederlandse 

Antillen. Een studiebeurs om VWO in Neder-

land te doen heeft zij indertijd afgeslagen; ze 

koos voor Amerika. En na haar middelbare 

school ging ze dus ook daar studeren. Een di-

ploma op zak van de brede opleiding ‘general 

management’ bracht haar uiteindelijk voor 

werk in Nederland. Merlene werkt fulltime als 

ambtenaar en is daarnaast in 2016 ook een 

eigen bedrijf begonnen, ‘Positive life coaching’. 

Ze is ‘levenscoach’ en haar doel is bereikt als 

mensen weer blij de deur uitgaan.  

Zij gelooft in eerlijk met elkaar omgaan. Als zij 

iets ervaart wat onterecht was, staat zij haar 

mannetje. ”Ik geloof in gerechtigheid.” Inmid-

dels heeft ze ook geleerd rustiger te zijn en 

niet overal meteen wat van te vinden. 

“Iedereen komt zichzelf toch tegen.” 
 

Naast haar drukke bestaan met werk, eigen 

bedrijf en kleinkinderen, zingt ze ook in een 

koor van de Anglicaanse kerk. Ze straalt als ze 

erover vertelt. “God heeft mij tot nu gebracht 

en zal me verder ook dragen de rest van mijn 

leven, wat ik nog moet ervaren.” Het koor is 

een internationaal gezelschap en ze zingen van 

alles, van Bach tot ….Op Bevrijdingsdag is er 

een speciaal concert; daar zijn ze al voor aan 

het repeteren. 

 

 

Merlene houdt er niet van elke dag in de keu-

ken te staan; nu haar kinderen groot zijn hoeft 

dat ook niet meer. Want het was toch zwaar 

als alleenstaande moeder, fulltime werken en 

dan ook elke dag moeten koken. Ze houdt van 

eten en maakt soms lekkere dingen klaar. Ze 

is blij dat er allerlei nieuwe restaurantjes zijn 

bijgekomen in de buurt. Soms laat ze wat be-

zorgen en naar o.a. Easy en Xiang Dada is ze 

al verschillende keren geweest. Andere namen 

weet ze niet meer. Ze vindt dat de restaurants 

wel wat langer open kunnen blijven. Vaak 

hoort ze nog mensen laat van het station ko-

men op zoek naar een restaurantje. “Het hele 

centrum zou langer open moeten blijven. Dat 

zou Den Haag echt een wereldstad maken!” 
 

Meihui Chen 

Meihui Chen woont met haar gezin aan de ga-

lerij op de bovenste verdieping. Van daar heb 

je een wijds uitzicht over de stad. Dat is prach-

tig. Als ik binnenkom is het een drukte van be-

lang; bij de deur een heleboel kinderschoenen. 

Ik word begeleid naar beneden waar zich de 

woonverdieping bevindt. Meihui komt aangelo-

pen uit de keuken. Ze heeft niet veel tijd. Later 

blijkt dat ze vandaag de kinderen van een 

vriendin opvangt, die organisator is van het 

China Lentefestival.  
 

Meihui komt uit Fujian, dicht bij Shanghai in 

China. Ze heeft 7 jaar in de ‘Oog in Zeilstraat’ 

gewoond voor ze in 2007 in de Ellips kwam 

wonen. Ze kan zich goed verstaanbaar maken 

in het Nederlands. Ze is bezig met een oplei-

ding voor schoonheidsspecialiste bij het NTI; 

ze begrijpt het snel met behulp van het woor-

denboek. Inmiddels heeft ze al een certificaat 

3D microblading gehaald. (ik heb moeten op-

zoeken wat dat is: het is een techniek waarbij 

een echt uitziende wenkbrauw gecreëerd kan 

worden; met behulp van een tattoo naald wor-

den kleine streepjes pigment getatoeëerd alsof 

het kleine haartjes zijn). De man van Meihui 

werkt in een Japans restaurant. Ze hebben 

twee dochters. Eén gaat naar de Jan van Nas-

sauschool, waar ze erg tevreden over is van-

wege het hoge niveau. De oudste dochter gaat 

naar het Christelijk Lyceum Zandvliet. Allemaal 

VWO. Daarnaast zitten de meiden allebei op 

turnen en pianoles. Op zaterdag gaan ze alle-

maal van 11:00 tot 14:00 naar de Chinese les, 

op de school aan de Bierkade. Ook op het 

Zandvliet kunnen kinderen Chinees kiezen als 

een van de taalkeuzevakken. Meihui was zelf 

leerkracht toen ze nog in China woonde en ook 

hier in Nederland heeft ze wel Chinese les ge-

geven en begeleidt zij haar kinderen. Ze heeft 

hier bij ROC Mondriaan niveau 2 gehaald voor 

Nederlands.  

Helaas kan zij haar dochters nog niet altijd hel-

pen met huiswerk. Ze stimuleert hen om ook 

aan vrienden en vriendinnen te vragen, als ze 

iets niet snappen. 

Meihui kan goed opschieten met de buren; re-

gelmatig worden lekkere hapjes uitgewisseld of 

eten ze bij elkaar. Door het goede contact is er 

nooit wanklank over geluidsoverlast. 

Plots vraagt ze mij of ik zin heb om over een 

uur naar het Spuitheater te gaan; ze heeft 

twee kaartjes over voor het Chinese Happy 

Spring festival! Een avond met Chinese opera, 

dans, zang, Chinese vechtkunst en acrobatiek. 

Het gesprek moet ze stoppen. Ze roept de kin-

deren, die nog snel een bordje bami moeten 

eten voor ze naar het theater gaan. 
 

Om 20:00 uur zit ik daar met een volgend 

‘interview-slachtoffer’, in de zaal naast alle kin-

deren van Meihui. Wat hebben we bijzondere 

dingen gezien! Tot slot maakt Meihui een selfie 

met ons drieën. 
 

Michael Lucia 

Zaterdagmiddag om 13:00 uur bel ik aan bij 

Michael Lucia. Hij zit net tv te kijken naar de 

rit van Sven Kramer op de Olympische Spelen. 

Hij houdt van sport en heeft dan ook veel ge-

keken. Vroeger heeft hij veel aan basketbal en 

volleybal gedaan. Sinds de gemeente alle gym-

zalen heeft gesloten doet hij het niet meer. 

Michael woont al 25 jaar in de Ellips. Hij is een 

bewoner van het eerste uur: een groot deel 

van het complex was er nog niet. “Indertijd 

zaten we wel vaak samen buiten met de ande-

re buren, beetje te kletsen. Er zijn andere be-

woners gekomen, het contact is tegenwoordig 

minder.” Michael vindt het heerlijk wonen. De 

woningen zijn goed geïsoleerd. Hij is tevreden 

over de woningbouwvereniging, alhoewel hij 

het wel prettig zou vinden als alle partijen eens 

om de tafel gingen zitten om de omgeving 

schoner te krijgen. Hij heeft zelf een deel van 

het loopterras met een hogedrukspuit schoon-

gemaakt en 

Meihui met haar dochters  

De Ellips gaat door: kennismaking met de bewoners  

vervolg op volgende pagina 

De Ellips in de schaduw van het Strijkijzer 
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Nog niet al te lang is er een nieuw Marokkaans 

restaurant op de Stationsweg gekomen:  

Arabesq. Josefine en ik hebben al gezien wat 

we daar gaan proeven: een stuk taart uit de 

draaiende vitrine. We bestellen er een potje 

Marokkaanse thee bij.  
 

Er heerst een rustige sfeer, ook door de stijl-

volle inrichting en kleuren. Even later komen 

de twee eigenaren, de heren Maarouf en 

Bouhadi, aan ons tafeltje zitten om een en  

ander te vertellen. Beiden komen ze oorspron-

kelijk uit Fez en omgeving. Maar zij hebben al 

vele jaren ervaring opgedaan in de horeca, bij 

Scheveningen en Kijkduin. Eindelijk is nu de 

droom van meneer Bouhadi uitgekomen om 

iets van zich zelf te hebben. “Het is wel hard 

werken.” Maar ze genieten ervan, dat zie je.  
 

Kruiden in de keuken 

“We zijn nog in een opstartfase. We proberen 

uit welke gerechten mensen graag willen 

eten,” vertelt meneer Maarouf. “De jonge  

generatie kiest liever voor saté met patat en 

kip met champignons; meer de snelle gerech-

ten.” Maar gelukkig staan er juist ook heerlij-

ke, typisch Marokkaanse specialiteiten op de 

kaart. Die zijn wel veel bewerkelijker, zoals 

bijvoorbeeld de bastilla, speciaal gekruide kip 

in filodeeg.  

In de Marokkaanse keuken, zo vertelt meneer 

Bouhadi, worden veel kruiden gebruikt zoals 

gember en kurkuma. Voor gegrild vlees  

gebruiken ze veel komijn. En natuurlijk is er 

het kruidenmengsel ‘ras el hanout’ , dat ook  

bij Nederlandse topkoks populair begint te 

worden. Daar zit veel in: onder andere kaneel, 

kurkuma, gember, verse paprikapoeder en  

Marokkaanse oregano. Maar elke kok heeft zo 

zijn eigen geheime recept. 
 

Bekend 

Op de menukaart staat ook het typisch Marok-

kaanse ontbijt met een bakje olijfolie en olij-

ven, en nog verschillende kleine bakjes met 

smeersels die je eet met brood.  

“Arabesq begint al echt bekend te worden; 

mensen komen van heinde en ver. Er komt 

een heel ander publiek, veel families.” De heer 

Maarouf is daar heel enthousiast over. Ja, er is 

ook wifi. “Dat vragen mensen nog voor ze iets 

besteld hebben,” zegt hij lachend. Er is moder-

ne achtergrondmuziek. “We willen graag aan-

sluiten bij wat het publiek prettig vindt.”  

Ze maken lange dagen. Van 9 uur ’s ochtends 

tot 22 uur ’s avonds zijn ze open. Er is van al-

les te bestellen voor ontbijt, lunch, high tea, 

tapas en diner. Het is ook mogelijk eten te  

bestellen en mee te nemen. Maar vaak vragen 

mensen als ze het eten niet op kunnen of ze 

de rest mogen meenemen, voor thuis. Dat zien 

Maarouf en Bouhadi graag, want anders moe-

ten zij het weggooien. In de Ramadan-tijd, die 

half mei begint, is Arabesq alleen in de avond 

open.  
 

Het interieur is met zorg ingericht. De muren 

zijn op een typisch Marokkaanse manier met 

de hand geschilderd; dat ziet er heel bijzonder 

uit. Het is een techniek die men nu ook in  

Nederland kan toepassen.  

De versiering van het houtwerk is met Arabi-

sche motieven uitgesneden.  

Aan meneer Bouhadi vraag ik of hij het koken 

van zijn moeder heeft geleerd. Ja, hij heeft wel 

goed naar zijn moeder gekeken.  

“Maar een restaurant is toch heel anders,  

grotere hoeveelheden.” Als ik verbaasd vraag 

of juist de Marokkaanse vrouw daar haar hand 

niet voor omdraait, vertelt hij over het dorp 

waar hij vandaan komt. “Als er daar een feest 

is, is er een vrouw die daar speciaal voor wordt 

aangetrokken en in een grote ruimte met heel 

veel potten en pannen, op de grond zittend, 

aan de slag gaat.” 
 

Ondertussen is het druk geworden en moet er 

weer snel gewerkt worden in de keuken.  

Josefine en ik zijn enthousiast geworden.  

We komen graag nog eens terug. 
 

Angelina Adam 

Arabesq: nieuwe Marokkaanse aanwinst in de buurt 

 
 

Hiervoor woonde hij in een oud huis in de Van 

Bijlandstraat. “Hier in de Ellips woon je zo cen-

traal! Met de tram, naast de deur, zit je zo op 

het strand of bij de markt. Met Hollands Spoor 

dichtbij zit je zo op Schiphol. Er is een AH en 

een Jumbo. Geweldig die opening met die 

brassband!” Het Huijgenspark vindt hij heel 

mooi; hij noemt ook de stoelen en de tafels die 

er zomers staan. Hij weet dat de Stationsweg 

wordt opgeknapt: andere routing, is hij niet 

blij mee. Hij heeft zelf geen auto maar vindt 

dat de stad goed bereikbaar moet blijven ook 

voor automobilisten. Hij erkent dat er vaak ge-

vaarlijke situaties zijn en pleit ervoor dat het 

stoplicht weer terugkomt ter hoogte van de 

Voordeelbakker. Het is hem ook opgevallen dat 

het laden en lossen van de Jumbo tot ver-

keersproblemen leidt. “Hoe moet een zieken-

wagen daar nu langs?”  

Michael is schilder. Als ik hem daags voor het 

interview tegenkom heeft hij net de hele dag 

buiten in de kou staan schilderen. 

“Tegenwoordig kan je bij elk weertype schilde-

ren”, als ik hem vraag of het daar nu niet te 

koud voor is. “De producten worden steeds 

weer vernieuwd. Het is voor een baas veel te 

kostbaar als ze hele dagen in een keet moeten 

zitten tot het warmer wordt”, vertelt hij.  

 

“Tegenwoordig willen jongeren dit vak niet 

meer leren. Er is een tekort aan schilders en 

metselaars. Jongeren willen liever de hele dag 

er mooi gekleed bij lopen.” Hij doet dit werk al 

30 jaar. Hij vindt het fijn om iets lelijks mooi te 

maken. Het vak heeft hij in de praktijk ge-

leerd. Toen hij uit Curaçao naar Nederland 

kwam heeft hij zich ingeschreven bij het ar-

beidsbureau. Daar kon je ook allerlei cursussen 

doen. “En ik blijf leren: nieuwe producten, 

nieuwe samenstellingen, andere toepassingen, 

wat werkt goed en wat niet.” Vorig jaar heeft 

hij zijn woonkamer weer helemaal opnieuw 

behangen, geverfd, vloerbedekking gelegd. 

Het ziet er mooi en licht uit. Zijn hobby is elek-

tronica. Hij vindt het leuk van alles op de com-

puter uit te zoeken. Hier en daar staan ook al-

lerlei nieuwste snufjes. 

Hij sport dan wel niet meer in een sportzaal, 

maar heeft wel een mountainbike waar hij 

graag mee fietst. In geuren en kleuren vertelt 

hij van zijn avontuur toen hij naar Amsterdam 

fietste, heen en terug op dezelfde dag. Het 

was eigenlijk niet het doel maar hij zag zoveel 

moois om hem heen, dorpen, boerderijen, bos 

en toen hij het bordje ‘Schiphol’ zag, dacht hij 

dat kan toch niet meer zo ver zijn. Hij keek 

zijn ogen uit naar die vliegtuigen die zo laag 

over kwamen vliegen.  

 

Kapot was hij toen hij ’s avonds weer thuis was 

en hij had een ongelofelijke honger. Tegen-

woordig fietst hij naar Katwijk of Hoek van 

Holland; dat zijn betere afstanden. Hij vindt 

het wel prettig om in zijn eentje te fietsen. 

“Dan kan je zelf bepalen waar je heen gaat en 

wanneer je wilt stoppen.” Als ik weer wegga 

zie ik hoe verzorgd het allemaal bij hem is: dat 

hij ook zijn entree heeft opgeknapt en planten 

neergezet.  

 

Angelina Adam 

 

 

 

vervolg ‘Ellips gaat door’ 

Monique Rijksen met Michael Lucia  
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Op uitnodiging van een bewoonster uit de 

buurt zit ik, op vrijdagavond, met Joke Ras in 

het theater aan het Spui bij het Chinees 

Nieuwjaar-festival. Joke had de folders al zien 

liggen bij restaurant Lung Fung, tegenover HS. 

Het was voor haar een verrassing toen ik haar 

belde, dat als ze mee wil, ik haar daar zou in-

terviewen. 
 

Joke Ras behoort tot de eerste bewoners van 

de totaal vernieuwde straat.  

Daarvóór woonde ze op een flat in China Town 

dichtbij de Grote Marktstraat. Samen met an-

dere woningen rond de poort naar het parkeer-

terrein hebben ze een kleine VVE.  

In ieder geval één keer per jaar komen ze bij 

elkaar om het onderhoud te bespreken. In de 

straat wonen meerdere actieve bewoners. Dus 

ze wordt goed op de hoogte gehouden als er 

ontwikkelingen zijn in de buurt of als er een 

belangrijke vergadering is. “Er wonen verschil-

lende mensen die op Schiphol of bij een lucht-

vaartmaatschappij werken. Door het station zo 

dichtbij ben je er zo.”  
 

Gezellig  

Joke kent de meeste mensen in de straat, in 

ieder geval van gezicht. In het begin hebben 

ze eens een feestje gehouden op het parkeer-

terrein, achter. “Erg gezellig. We hadden tafels 

geregeld en iedereen bracht eten mee. Dat 

gaan we vaker doen, zei iedereen. Maar het is 

er nooit meer van gekomen.”  

Joke vindt het belangrijk om iedereen die ze in 

haar straat tegenkomt, te groeten. Vriendelijk-

heid vindt ze belangrijk, een glimlach en/of 

groet is gratis. 
 

Bedrijf 

Joke is bestekschrijfster; ze heeft haar eigen 

bedrijf en werkt in opdracht van verschillende 

architectenbureaus. Een bestekboek is een 

soort 'boodschappenlijst': een technisch con-

tract, dat geschreven wordt voor elk te bou-

wen of te verbouwen project en waarin precies 

staat beschreven welke voorwaarden er van 

toepassing zijn en welke materialen er toege-

past moeten worden. Bouwtekeningen en be-

stekboek zijn dan samen het contract waar een 

aannemer en alle andere partijen zich aan 

moeten houden. Ze heeft de HTS Bouwkunde 

in Den Haag afgerond en architectuur heeft 

haar grote belangstelling. Zo was ze ook su-

perblij toen ze voor haar yogalessen een ruim-

te kon huren in een gebouw van de bekende 

Haagse architecte Vera Yanovshtchinsky, in 

het Zuiderpark. Joke geeft daar elke vrijdag-

ochtend yogalessen aan senioren (>55 jaar). 

Het is een mooie glazenruimte in het groen. 
 

Reizen 

Drie jaar geleden ontdekte Joke dat ze suiker-

ziekte (type 1) heeft. Ik sta met mijn oren te 

klapperen als ze vertelt hoe ze haar suikerspie-

gel in de gaten houdt en op peil probeert te 

houden.  

 

Het is bewon-

derenswaardig 

hoe ze daarmee 

omgaat. Ze is 

dol op reizen en 

ze vertelt dat 

er wel eens 

spannende mo-

menten zijn als 

blijkt dat ze 

niet genoeg 

middelen 

(insuline of 

voedsel) direct 

bij de hand 

heeft. 
 

Rode Dorp 

Joke tipt me dat ik ook eens in het Rode Dorp 

moet gaan interviewen. In de hofjes wonen 

studenten, beetje gerangschikt naar het aantal 

jaren dat ze studeren. In het begin was de om-

geving erg stenig. Dus klonk alles daar heel 

erg hard. Ze hebben gepleit voor meer groen 

en bomen; dat dempt het geluid een beetje.  

In de straat zijn mensen ook in de weer met 

plantenvakken. Bij haar lukt dat niet zo; ze 

heeft geen groene vingers. 
 

Het is al laat. Joke vertrekt de volgende dag al 

vroeg om eens lekker een paar dagen buiten te 

wandelen, eerst in Limburg en daarna op Vlie-

land.  
 

Angelina Adam 

De Wolterbeekstraat is jarig: wie wonen er 

De Wolterbeekstraat is jarig! 

In oktober dit jaar is het tien 

jaar geleden dat de straat in 

haar nieuwe gedaante werd 

onthuld. Met nieuwbouwhui-

zen, een nieuwe straatnaam 

en dus: een nieuw begin. 
 

Met de nieuwe naam liet de 

straat zijn woeste verleden 

met prostitutie en bijbehoren-

de ongezelligheden, achter 

zich.  

Tegenwoordig gaan de zorgen 

over de beperkte parkeer-

ruimte in de straat en de ge-

vaarlijke kruising met de 

Hoefkade.  
 

In 2018 besteedt Hollands 

Spoor vaker aandacht aan de 

Wolterbeekstraat en zijn be-

woners en ondernemers. 

 

 
Tien jaar Wolterbeekstraat 

Wethouder Norder opende de straat 

met een enorm straatnaambord  

De heer Wolterbeek 

Constantijn Johan Wolterbeek leefde van 1766 tot 1845. Hij diende 

maar liefst 62 jaar in de Marine, in 1830-1840 als directeur-generaal. 

Hij voer de hele wereld rond en was betrokken bij tal van zeeslagen en 

andere oorlogshandelingen. 

 de Jumbo is geopend. In een volgende wijkkrant gaat de redactie 

kennismaken met de nieuwe ondernemer. 

 het voormalige Telegraafpand (het witte gebouw op de hoek Stati-

onsweg/Huijgenspark) wordt verbouwd naar vier luxe appartemen-

ten. 

 het pand van de Gebarentaalwinkel staat leeg. Een nieuwe onderne-

mer wordt gezocht. Plannen? Meld het bij het Buurtstation. 

 de Spinozahof is met Staedion in gesprek over de toekomst van de 

buurttuin. Dit initiatief zit nu vier jaar op de hoek Repelaerstraat/ 

Spinozastraat. Staedion zocht destijds een tijdelijke oplossing voor 

het braakliggend stuk grond, in afwachting van nieuwe bebouwing. 

Voorlopig zit de Spinozahof niet stil: de nieuwste ontwikkeling is een 

(medicinale) kruidentuin die buiten het hek wordt aangelegd.  

Plukken mag! 

Ontwikkelingen in de wijk 

Spinozahof 



                                   Wijkkrant HOLLANDS SPOOR   April 2018                      9  

 

Het gaat goed met de Stationsbuurt. Er gebeu-

ren mooie dingen, de wijk krijgt een steeds 

betere naam en de huizenprijzen zitten in de 

lift. Maar dat is niet altijd zo geweest. Hier 

volgt een klein verhaal over het behoud van de 

Huijgensstraat en misschien wel het startpunt 

van de wedergeboorte van de Stationsbuurt. 
 

In de jaren zeventig staan de oude stadswijken 

in Nederland er slecht voor. In de visie van de 

stadsplanners en de stadsbestuurders zijn gro-

te delen van deze wijken afgeschreven.  

Zij moeten ruimte maken voor de oprukkende 

‘cityvorming’ waarin het wonen, recreëren, 

werken en verkeer van elkaar worden geschei-

den. De oude stadswijken raken steeds dunner 

bevolkt en verpauperen. Grote delen vallen ten 

prooi aan de sloophamer. Projectontwikkelaars 

en speculanten krijgen ruim baan van het 

stadsbestuur om historische panden te vervan-

gen door kantoorgebouwen. Buurten verliezen 

steeds meer hun ziel, waardoor nog minder 

mensen er willen wonen. 
 

Demonstratie tegen onleefbaarheid 

Rond 1975 slaat de stemming om. Door een 

toenemend verzet van bewoners van de oude 

wijken tegen de sloop van hun wijken, dringt 

het tot de politiek door dat een andere aanpak 

nodig is. De stadsvernieuwing wordt geboren. 

In Den Haag komt de stadsvernieuwing maar 

moeizaam op gang. De onleefbaarheid van de 

oude wijken leidt op 30 september 1980 tot 

een grote demonstratie die naar de Raadszaal 

aan de Groenmarkt leidt.  

De Stationsbuurt is een levende illustratie van 

deze onleefbaarheid. Ook onze buurt is afge-

schreven. De ooit statige straten rond het Huij-

genspark verpauperen. Rond het station maakt 

Hotel Terminus plaats voor een kantoor van de 

Belastingdienst. Meerdere kantoren volgen. 

Voor de Stationsweg zijn er diverse kantoren 

in ontwikkeling. Het Huijgenspark heeft de  

garagewerkplaatsen van taxibedrijf Köhler. 

Aan het Zieken en het Huijgenspark staan de 

kantoren en werkplaatsen van Gemeentewer-

ken en de Plantsoenendienst.  

Ook de Huijgensstraat verliest steeds meer zijn 

woonfunctie door de aanwezigheid van een  

accuhandel, het hoofdkantoor van Van der 

Heijden benzinepompen (inclusief een benzine-

pomp) en het kantoor van CNV Bouw. Een 

aantal woonpanden aan de Huijgensstraat en 

het Hofwijckplein is dichtgemetseld. Ze zijn in 

handen van een speculant die een bouwaan-

vraag voor een kantoorpand heeft ingediend. 

Het is een praktijk die op meerdere plekken in 

de Stationsbuurt dreigt.  
 

Tegen de verkantorisering 

Ook in de Stationsbuurt is er opkomend verzet. 

Het buurtcomité Stationsbuurt is erbij als op 

die 30e september het wanbeleid aan de kaak 

wordt gesteld.  

In de wijkkrant Hollands Spoor van oktober 

1980 wordt levendig verslag gedaan van de 

demonstratie en het aansluitende debat in de 

gemeenteraad. De publieke tribune is overvol. 

Het gemeenteraadslid Adri Duivesteijn, vanaf 

1978 woonachtig aan Huijgenspark 54a, houdt 

die avond een interpellatie over de onleefbaar-

heid in de oude wijken. De gemeenteraad legt 

in een unaniem aangenomen motie gedetail-

leerd vast hoe de aanpak van de stadsvernieu-

wing eruit moet zien: samen met bewoners 

werken aan het herstel van de eigen wijken, 

waarin bouwen voor de buurt centraal staat.  

Er moet een einde komen aan de verkantorise-

ring van woonwijken.  
 

De machtige dienst Stadsontwikkeling 

Een paar maanden later op 3 november 1980 

kiest de gemeenteraad Duivesteijn tot opvol-

ger van wethouder Michiel Hardon en kan hij 

zijn eigen motie uitvoeren. Voor Duivesteijn is 

zijn eigen wijk direct een testcase of er daad-

werkelijk kans is op een ander stadsvernieu-

wingsbeleid in Den Haag. Eerder in 1979 had 

de gemeente een ‘voorbereidingsbesluit’ geno-

men voor de Stationsbuurt. Feitelijk is dat een 

aankondiging dat de gemeente een bestem-

mingsplan voor de buurt gaat maken. Alle  

lopende bouwaanvragen worden maximaal een 

jaar aangehouden tot het nieuwe beleid is 

vastgesteld. Hoewel de ambtenaren van de 

machtige dienst Stadsontwikkeling al bijna 

klaar zijn met het ontwerp-bestemmingsplan 

voor de Stationsbuurt, stellen zij toch voor een 

nieuw voorbereidingsbesluit te nemen. Er is 

meer tijd nodig om met een belanghebbende 

partij tot een gezamenlijke lijn te komen. Ge-

volg echter was wel dat alle ingediende bouw-

aanvragen voor de Stationsbuurt rechtsgeldig 

worden en slechts getoetst hoeven te worden 

aan de technische eisen van de bouwverorde-

ning. Kortom, ruim baan voor de verdere ver-

kantorisering.  
 

Voor het blok gezet 

Duivesteijn herinnert zich: “Ik zag het ambte-

lijke voorstel om een nieuw voorbereidingsbe-

sluit te nemen en realiseerde me dat het desa-

streus zou uitpakken voor de wijk als er niet 

snel een bestemmingsplan werd vastgesteld. 

Ik wilde weten hoever het ontwerp bestem-

mingsplan Stationsbuurt zou zijn en vroeg om 

een exemplaar. Tot mijn vreugde en verbazing 

was het bestemmingsplan voor de woonbuurt 

af, zelfs zeer gedetailleerd. Alleen over het ge-

bied achter het spoor was er met de PTT en de 

NS nog geen overeenstemming over de be-

stemming. Voor mij was de oplossing duidelijk. 

Knip het bestemmingsplan in twee delen en leg 

alvast het deel over de Stationsbuurt ter visie. 

De bescherming van de Stationsbuurt zou dan 

zijn veiliggesteld. Maar zo vanzelfsprekend was 

de oplossing voor de ambtenaren stadsontwik-

keling niet. Zij konden dat niet doen zonder 

dat dit ten koste zou gaan van de ambtelijke 

inzet voor de Schilderswijk en het Schippers-

kwartier. ‘En dat zou in die wijken, wethouder, 

niet gewaardeerd worden.’ Ik voelde mij voor 

het blok gezet. Het was letterlijk de lakmoes-

proef van een wethouder die zijn positie nog 

moest verwerven. Hoe ik ook argumenteerde, 

ik kreeg er geen beweging in.” 
 

Is dit een opdracht? 

Duivesteijn vervolgt: “Het zat me niet lekker. 

Ten einde raad heb ik de Haagse architect 

Drenth gebeld, waarvan ik wist dat hij op dat 

moment niet dik in het werk zat.  

Het was vrijdagmiddag. Ik heb hem alle stuk-

ken laten bezorgen met de vraag of hij voor 

het eind van het weekend kon melden of hij 

het bestemmingsplan binnen de nog beschik-

bare tijd kon splitsen. Als wethouder had ik 

nog geen enkele ervaring, maar vanuit mijn 

ervaring als actievoerder wist ik: als je een 

nachtje doorwerkt, dan kan er veel. Zondag 

kwam Drenth, zoals verwacht, met het ant-

woord dat het kon. Maar hoe geef je als wet-

houder een externe die niet tot de ambtelijke 

dienst behoort een opdracht? Thuis op het 

Huijgenspark typte ik in acht punten wat mijn 

overwegingen waren. De hoofdboodschap was 

simpel: ik wilde voor het aflopen van het voor-

bereidingsbesluit het bestemmingsplan voor de 

Stationsbuurt vastgesteld hebben.  

“Maandagochtend deelde ik, tijdens de rond-

vraag van de stafvergadering van de wethou-

der, mijn notitie uit. Het werd stil rond de ta-

fel. Iedereen keek naar de adjunct-directeur 

Stadsontwikkeling. Na enige aarzelingen vroeg 

hij: ‘De boodschap is duidelijk, wethouder, 

maar als wij het er niet mee eens zijn, wordt 

het dan een opdracht?’ Dit zou voor mij een 

vormend moment zijn. Ik kreeg de oplossing 

aangereikt. ‘Sterker nog, het ís een opdracht’, 

antwoordde ik. Ik vond op dat moment uit hoe 

je, als een ambtelijke organisatie weerbarstig 

is, hieraan kon ontsnappen.” 
 

In de Stationsbuurt begint de victorie 

Daarna ging het snel. Het bestemmingsplan 

voor de Stationsbuurt kwam er alsnog. Voor de 

speculanten werd hun grond in één klap min-

der waard. In plaats van kantoren kwamen er 

woningen en bleven de historische panden 

voor een groot deel staan. De dichtgemetselde 

panden aan het Huijgenspark en het Hofwijck-

plein waren helaas niet meer te redden. Deze 

gingen tegen de vlakte. Maar het bestem-

mingsplan liet alleen woningbouw toe. Deze is 

er dan ook gekomen, helaas in de architectuur 

van de jaren tachtig-nieuwbouw.  

Mede door dit kleine moment aan het eind van 

1980 is de Huijgensstraat nog steeds groten-

deels een woonstraat met historische gevels. 

Met de ervaring van de Stationsbuurt is een 

begin gemaakt met een veel grotere ‘ont-

kantorisering’ van woonwijken. Nog in 1982 

sloot het gemeentebestuur met de Rijksgebou-

wendienst een omvangrijke ruiltransactie af 

waarmee in veel Haagse wijken woonpanden 

die in gebruik waren als rijkskantoor, in ere 

hersteld werden. In de Stationsbuurt begon de 

victorie van het herstel van Den Haag als 

woonstad.  
 

Vries Kool 

Buurtgeschiedenis: Hoe de Stationsbuurt weer tot leven kwam 

Begin 1980 werd Stationsweg 56 gekraakt. Maar Adri 

Duivestijn en Piet Vink zorgden ervoor dat de gemeen-

te het pand aankocht voor woongroepen.  
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Hollands Spoor bezoekt regelmatig mensen die 

in de Stationsbuurt werken. Ditmaal bezoeken 

we Lasé Hu, apotheker en al 20 jaar eigenaar 

van apotheek Van Beest aan de Stationsweg. 
 

Hoe ben je als apotheker op de Stationsweg 

terecht gekomen? 

“Per toeval, als ik eerlijk ben. Ik ben opgeleid 

als apotheker. Ik heb vijf jaar bij een apotheek 

gewerkt. Velen willen zelf een apotheek begin-

nen en ik had die wens ook. Dat is niet gemak-

kelijk. Er zijn maar weinig mogelijkheden. Er 

moet ergens een plek vrijkomen en dan moet 

je op dat moment de financiering rond kunnen 

krijgen. De vorige eigenaar van apotheek Van 

Beest handelde in een pand hiernaast in voe-

dingssupplementen. Hij moest op een gegeven 

moment kiezen en wilde van de apotheek af. 

Voor mij was dat een kans op een prettige plek 

in het centrum van Den Haag, dicht bij China 

Town. Ik was ook bezig met een apotheek in 

Landgraaf. Als dat was gelukt, was ik daarheen 

gegaan, maar ik zit liever in de stad dan in een 

dorp. Later heb ik er een tweede apotheek bij 

gekregen in Scheveningen.” 
 

Je kwam hier in 1998. Hoe heb jij de Stations-

buurt zien veranderen? 

“Ik zie vooral de constante. Nieuw is dat er nu 

veel meer studenten zijn. Dat vind ik positief. 

De constante is dat het een kleurrijke buurt is. 

Niet volks, niet sjiek, geen achterstandsbuurt, 

geen buurt met alleen maar één soort mensen. 

Heel divers. Dat was zo en dat is zo. Verder 

valt me op dat items die toen speelden nog 

steeds spelen. Toen ik nieuw was in de wijk 

ben ik een tijd actief geweest in de onderne-

mersvereniging. Dat vond ik toen belangrijk.  

We spraken toen over de revitalisering van het 

Lint. Nu 20 jaar later gaat het over de Loper. 

De naam is anders, maar het gaat nog steeds 

over het aantrekkelijker maken van de route 

van Hollands Spoor naar de stad. Wat is ver-

slechterd, is de verkeerssituatie. Wij bezorgen 

ook: met de auto is dat niet meer te doen met 

alle paaltjes in het centrum. We bezorgen al 

lopend en met de fiets, maar voor grote dozen 

zijn we op de auto aangewezen. Dat is vaak 

heel tijdrovend.” 
 

En hoe is de apotheek veranderd in dezelfde 

periode? 

“Als apotheek zijn we all round. Zoveel men-

sen, zoveel verschillende ziektes. Daar is geen 

patroon in te ontdekken. In ons verzorgingsge-

bied leveren wij ook medicijnen voor versla-

vingszorg als bijzonderheid. En er zijn in de 

buurt best veel patiënten met diabetes. Het is 

vooral het vak van apotheker dat is veranderd. 

Vroeger bereidden we veel medicijnen zelf. 

Sinds vorig jaar doen we dat helemaal niet 

meer. Medicijnen die speciaal bereid moeten 

worden, bestellen we. Je moet bijna aan fa-

briekseisen voldoen tegenwoordig. Dat is fi-

nancieel niet meer haalbaar. Het personeel 

vindt het jammer. Het apothekersvak draait 

meer en meer om logistiek en informatievoor-

ziening aan patiënten. Wat enorm in omvang 

gegroeid is, zijn de protocollen en de admini-

stratieve lasten. De zorgverzekeraars zijn 

enorm machtig in welke medicijnen mensen 

vergoed krijgen. Daar hebben we aan de balie 

best wel eens discussie over met een patiënt.” 

 

 

 

 

Twintig jaar is een lange tijd, maar apotheek 

Van Beest zit al langer op de Stationsweg. 

“Dat klopt. Van Beest en de Stationsweg zijn 

een beetje vergroeid met elkaar. Ik zit er nu 

20 jaar, maar er waren vele eigenaars voor 

mij. Het gaat een kleine honderd jaar terug tot 

de zusters Van Beest. Ons nummer bij de Ka-

mer van Koophandel bestaat uit drie cijfers. 

Dat is een obscuur nummer, waaraan je kan 

zien dat we al lang bestaan. De apotheek heeft 

altijd op de Stationsweg gezeten. De laatste 

dertig jaar waar we nu zitten, in een pand 

waar vroeger een autogarage van Jaap van 

Leggelo en zijn vader zat. Daarvóór heeft Van 

Beest altijd hier schuin tegenover gezeten op 

Stationsweg 31, naast het pand waar tot voor 

kort de Telegraaf zat.”  
 

Vries Kool 

Interview Lasé Hu, eigenaar apotheek Van Beest 
Van Beest en de Stationsweg: “Vergroeid met elkaar” 

Anna Holligan, buitenlandcorres-

pondent voor de BBC in Den Haag, 

is bezig een foto te maken van 

twee agenten bij hun auto. Ze zijn 

net door haar geïnterviewd.  

De aanleiding is de politierap die 

onlangs gemaakt is en op Face-

book en YouTube is geplaatst.  
 

Maarten van Mierlo, coördinator 

van de wijkagenten van bureau 

Hoefkade, wil de relatie tussen de 

agenten en de wijk steeds beter 

maken. De afstand tot bepaalde 

doelgroepen is soms groot.  

Hij riep de hulp in van de organi-

satie van het programma Young 

Agga, wekelijks te beluisteren op 

Den Haag FM. Tijdens een verga-

dering werden de wijkagenten 

plotseling voor het blok gezet om 

een rap te maken over hun werk 

in hun eigen gebied.  

Het was even slikken, maar al snel 

kwamen de mooie verhalen. Wijk-

agenten zijn trots op hun wijk en 

willen laten zien dat zij er ook voor 

de wijk zijn. De tekst maakten zij 

zelf, de beat eronder heeft Young 

Agga gedaan. Alle gebieden wer-

den beschreven, maar je hoort in 

de tekst de trots. “Er kwam heel 

veel positieve energie vrij”, vertelt 

Maarten. Aanvankelijk was het 

idee om de film intern te houden.  

 

Maar al gauw kwam het naar bui-

ten en zetten ze het op Facebook. 

Veel leuke reacties, maar er brak 

ook een stormpje los. Het filmpje 

was ook onderwerp van de lokale 

politiek en zorgde voor gemeente-

raadsvragen. “Een storm in een 

glas water.” Zodoende werd het 

wel opgepikt door BBC-reporter 

Anna Holligan. 
 

Maarten gaat nu na 10 jaar naar 

een ander bureau. Hij gaat begin-

nen aan een studie ‘tactisch lei-

ding geven’ en zal daarom bij een 

ander team gaan werken. Hij heeft 

met veel plezier hier gewerkt.  

“Het is een mooi multicultureel 

gebied: je hebt diversiteit, maar 

met een goede sociale cohesie.” 

Hij noemt verschillende voorbeel-

den om dit te onderstrepen. 
 

Zijn collega Simon Daw werkt zo’n 

20 jaar in het district Centrum, de 

laatste 10 jaar als wijkagent aan 

de Hoefkade. Wat heeft hij het 

zien veranderen! De Rivierenbuurt, 

afgesloten door verkeersbarrières, 

met echte volksbuurtjes, zoals De 

Laantjes en de Geleenstraat, met 

al het gedoe daar omheen. Nu is 

er veel nieuwbouw, de Laantjes 

hebben ook plaats moeten maken 

voor nieuwe woningen. Het is nog 

even wennen aan elkaar.  

Huijgenspark, Oranjeplein, Poel-

dijksestraat: “Iedere dag was het 

slepen met arrestanten”, vertelt 

hij. In de hele buurt gold een sa-

menscholingsverbod, waren er ca-

mera’s en was een noodverorde-

ning van kracht, om snel te kun-

nen optreden. Het was voor de 

goedwillende buurtbewoners ook 

erg zwaar; ze wilden van het stig-

ma af.  

Nu zijn de maatregelen beter met 

de buurt afgestemd. Er zijn wel 

veel studenten komen wonen in de 

wijk en achter het station is nog 

meer in aanbouw. Maarten en Si-

mon zien het met lede ogen aan. 

Die studenten zijn vooral met hun 

eigen dingen bezig en (nog) niet 

zo geïnteresseerd in de buurt. De 

beide agenten verplaatsen zich 

ook in gedachten naar hun eigen 

jeugd en vinden het niet zo gek. 

Maarten: “Het is wel goed dat stu-

denten nu maatschappelijke sta-

ges lopen in de wijk. Ook zijn veel 

jongeren aan het werk bij Appie of 

de Jumbo. Dus die interesse voor 

de buurt zal best wel komen. Er is 

ook een actieve organisatie geko-

men, het MJG, Multicultureel Jon-

geren Geluid, mede opgezet door 

een ondernemer in de wijk.” 

Simon mist nog wel een paar brui-

ne kroegen zoals de Bordelaise. 

Hij weet van een buurtbewoonster 

dat die zo graag een ouderwetse 

kaasboer zou willen. 

Maarten heeft voorzichtige politie-

ke ambities. “Op milieugebied is er 

nog een wereld te winnen. Als al 

die politieauto’s nou elektrisch 

zouden rijden…?!” 
 

Politierap: https://www.youtube.com/

watch?v=vAcm9HO4yKw&sns=em 
 

Young Agga: 

Wekelijkse show op Den Haag FM waar 

jongeren, artiesten, organisatoren, talen-

ten zich kunnen promoten in een radiopro-

gramma. 

 

Maarten van Mierlo en Simon Daw zijn 

verbonden aan de Politie, eenheid Den 

Haag, Hoefkade. 

Politierap met internationale bekendheid 

https://www.youtube.com/watch?v=vAcm9HO4yKw&sns=em
https://www.youtube.com/watch?v=vAcm9HO4yKw&sns=em
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Buurtcolumn: 
Ook maar een mening 

 

"Meryl Streep, Meryl Streep 
Ik geloof niet dat god haar schiep. 
Meryl Streep, Meryl Streep 
Hollywoodse neuspoliep." 
Zo dichtte Hans Dorrestijn lang geleden met hem kenmerkende grofheid. 
De gevoelens van Dorrestijn deel ik niet, maar dat ik nog eens onder de 
indruk zou zijn van een film met Meryl Streep had ik evenmin verwacht, 
zeker niet met de onvermijdelijke Tom Hanks als tegenspeler. De betref-
fende film is het waargebeurde "The Post". Door de vroege dood van 
haar man komt Katharine Graham (Meryl Streep), tot dan toe vooral lid 
van de Washingtonse society, begin jaren zeventig aan het hoofd te staan 
van het bedrijf van haar familie, de uitgeverij van de Washington Post.  
 

In een mannenwereld, waar men in die tijd leiding door een vrouw niet 
vanzelfsprekend aanvaardt, neemt Katharine het moedige besluit om de 
Pentagon Papers openbaar te maken. De Pentagon Papers zijn 4.000  
pagina's met geheime informatie, die aantonen dat de Amerikaanse  
regering al jaren weet dat de oorlog in Vietnam niet te winnen is, maar 
desondanks elk jaar opnieuw duizenden jonge Amerikanen als kanonnen-
voer naar Azië blijft sturen. Met dit besluit rekent Katharine af met oude 
(society)vrienden en riskeert ze jaren gevangenisstraf. Uiteraard loopt 
het goed af -het is Hollywood- maar het mooie is dat deze vrouw die  
nog nooit in haar leven gewerkt had en zich voorheen voortsleepte van 
cocktailparty naar diner, zich realiseert dat je op sommige momenten in 
je leven niet kan wegduiken en niet kunt doorgaan met je aangename 
leventje, maar een standpunt moet innemen. En dat is wat ze doet, wat 
al die mannen ook tegen haar zeggen. 
 

Verrassend actueel, want in zulke tijden leven we nu ook. In onze tijden 
kan niet onweersproken blijven als mensen (lijken te) zeggen dat weten-
schappelijk is bewezen dat sommige volken of rassen dommer zijn dan 
andere. Of dat de aarde ons niveau van consumeren en produceren wel 
aan kan tot in lengte van jaren. Dit zijn natuurlijk simpele gevallen. Wat 
mij opvalt is hoeveel kwesties er zijn in de stroom van sociale media waar 
allerlei mensen op hoge toon iets over debiteren, maar waarvan ik geen 
idee heb wat ik er zelf van moet vinden.  
Want zoals veel mensen ben ik goed in relativeren, houd ik het graag  
gezellig en zie ik bij elk enerzijds ook een heel redelijk anderzijds. 
 

Neem nu de kwestie Doubletstraat, die de gemoederen in en rond onze 
buurt al tijden bezig houdt. Natuurlijk ben ik tegen mensenhandel en  
tegen uitbuiting van vrouwen. De straat is op dit moment geen parel voor 
de buurt. Ik ben niet tegen prostitutie als vrouwen en mannen daar uit 
vrije wil voor kiezen. En ik geloof ook dat dat mogelijk is, in tegenstelling 
tot veel christenpolitici die met zalvend gezicht hun minderheidsstand-
punten aan de meerderheid willen opleggen, van homohuwelijk tot  
orgaandonatie en laatste wil. Ik heb ook niet de illusie dat er zonder  
prostitutiestraten geen prostitutie is. Dat het probleem dan onzichtbaar-
der en onbeheersbaarder wordt geloof ik ook. Veel overlast ervaar ik 
niet, maar dat is makkelijk gezegd, want ik woon op veilige afstand. Ik 
snap dat het eerlijk is de lasten een beetje over Den Haag te verdelen, 
maar een andere plek vinden is niet eenvoudig. Ik vind dat misstanden en 
criminaliteit hard moeten worden aangepakt, maar sluiting van panden 
lijkt verdacht veel op symptoombestrijding. 
 

Als er zoveel meningen in je hoofd rondcirkelen, neem dan maar eens 
een standpunt in. Voorlopig weet ik het niet zo goed en ik heb daarom 
ook niet meegedaan aan de demonstratie die er op 11 februari was om 
de Doubletstraat te sluiten. Dat de politiek vanwege de naderende ver-
kiezingen nadrukkelijk met spandoeken van de partij was, hielp trouwens 
mee bij die keuze. 
 

Misschien is het nodig om, zoals buurtgenoot en kunstenares Saskia  
Tannemaat, op onderzoek uit te gaan om een doorleefd standpunt in te 
kunnen nemen, maar het is tijdrovend dat voor elke kwestie te doen en 
de Doubletstraat is maar een van de vele kwesties.  
 

Zo kom ik weer terug bij de Washington Post. Want het belang van goede 
journalisten is dat ze van de meest uiteenlopende kwesties de achter-
gronden uitdiepen en alle argumenten voor en tegen op een rij zetten, 
zodat de lezer zich een mening kan vormen.  
Zoals het citaat waar de film mee eindigt terecht zegt: "De pers is er niet 
voor de bestuurders, maar voor degenen die bestuurd worden."  U dus. 
 
Vries Kool 

Door met de tram over het vernieuwde Stationsplein naar de Tophalte 

op Hollands Spoor te rijden heeft burgemeester Pauline Krikke op vrij-

dag 26 januari samen met wethouder Boudewijn Revis (2e links), alge-

meen directeur HTM, Jaap Bierman (1e links) en directeur Vervoersau-

toriteit MRDH, Jeroen Gosse (rechts) het nieuwe visitekaartje van de 

stad Den Haag in gebruik genomen.  

Opening tramhaltes Stationsplein 
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