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Wat een leuke mensen wonen er
toch in de omgeving van de
Spinozahof!!
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Van het bestuur van bewonersorganisatie Buurtstation
Bewonersorganisatie
Buurtstation
Bewonersorganisatie Buurtstation
is een stichting die op neutrale
grondslag een goed woon-, werken 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 buurtbewoners op de bewonersavond.
Het bestuur bestaat in 2018 uit:
Nol Witte (voorzitter)
Paul van Achterberg
(penningmeester)
Anand Ramsaroep
Zi Wat
Betrokken en actieve vrijwilligers
vormen de zogeheten 'kerngroep'
van Buurtstation.
Iedere Stationsbuurtbewoner
die zich wil inzetten voor doelen
en/of activiteiten van het Buurtstation is van harte welkom in deze
kerngroep.
Aanmelden kan via
info@buurtstation.nl.
Leefbaarheidsoverleg
13 juli 19.30 uur
Bazaar of Ideas Hoefkade 11
Het Buurtstation organiseert vijf
keer per jaar het Leefbaarheidsoverleg.
Dit overleg is bedoeld om de leefbaarheid van de Stationsbuurt te
verbeteren.
Buurtbewoners kunnen klachten of
ideeën direct bespreken met gemeenteambtenaren, de wijkagent
of de woningcorporaties.
Website en digitale nieuwsbrief
Actuele informatie over Stationsbuurt en Buurtstation is te
vinden op de website:
www.buurtstation.nl.
Informatie en contact:
info@buurtstation.nl .
http://twitter.com/BuurtStation

2018 is goed op stoom; dat geldt ook voor veel projecten in en rond
de wijk. Het eerste gedeelte van de Loper Oude Centrum (vanaf de
parkeergarage bij de Bijenkorf) is inmiddels alweer opgeleverd.
De werkzaamheden lopen redelijk volgens schema en komen langzamerhand richting de Stationsbuurt. De nieuwe taxistandplaats bij
Hollands Spoor lijkt ook z’n voltooiing te naderen.
Een aantal andere projecten zijn helaas nog niet gestart. Het vervolg
van de werkzaamheden aan de Laakzijde van het station en het
openstellen van de reizigerstunnel laten inmiddels al maanden op
zich wachten. Ook voor wat betreft de herontwikkeling van het
Belastingkantoor is nog geen witte rook gesignaleerd.
Op moment van schrijven is net een coalitieakkoord gesloten tussen
de vier grootste partijen in de Haagse gemeenteraad: Groep de Mos,
VVD, D’66 en GroenLinks. We krijgen als wijk maar liefst te maken
met vijf wethouders:

Richard de Mos voor de Loper Oude Centrum
Boudewijn Revis voor de entree Laakzijde en de reizigerstunnel
Saskia Bruines voor wat betreft de Stationsbuurt als studentenwijk
Robert van Asten voor wat betreft de te nemen verkeersmaat-

13e jaargang nr. 3
p/a Buurthuis Parada
Van Limburg Stirumstraat 280
2515 PT Den Haag

Redactie:
Vries Kool
Annemarijke Jolmers
Angelina Adam
Ashwin Jethoe
Josefine Martins
tekeningen:
Suzanne van Soest

regelen in het kader van de Loper Oude Centrum en de sterfietsroute
(herinrichting Hoefkade)
Bert van Alphen als wethouder voor stadsdeel Centrum

samenstelling en opmaak:
Gary van der Heemst

Aan gebrek aan bestuurlijke aandacht zal het dus als het goed is niet
liggen. Het bestuur van Bewonersorganisatie Buurtstation overweegt
om het college een eigen vergaderruimte in de Stationsbuurt aan te
bieden. Korte lijntjes, niet waar? ;-)

Drukker:

Namens het bestuur, met vriendelijke groet,
Nol Witte
voorzitter

Vijftigste editie
Wijkkrant Hollands Spoor
De redactie:

www.stichtingmeo.nl
Advertenties, reacties en kopij:
hs@buurtstation.nl
Volgende editie nr. 51:
deadline 1 september
bezorging eind september
Digitale versie op:
www.buurtstation.nl

Gary, Annemarijke, Vries

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.

Angelina,

Ashwin, Suus en Josefine

12,5 jaar lang 4 kranten per jaar publiceren
Wijknieuws volgen, vergaderingen, recepties en openingen bezoeken.
Onderwerpen verzinnen, speuren naar bijzondere mensen en gebeurtenissen, veel kijken, praten, onderzoeken.
Activiteiten aankondigen en achteraf foto’s en verslagjes maken.
Interviewen, schrijven, foto’s maken en verzamelen, advertenties
werven, contacten onderhouden.
Corrigeren, redigeren, opmaken, drukklaar maken, bezorgen.
Met liefde, geduld, samenwerking en doorzettingsvermogen.
Veel dank aan iedereen die zich in heeft gezet om 50 keer een krant
te maken waar wij als Stationsbuurters trots op kunnen zijn.
En vooral ook aan al die mensen die de krant steeds weer lazen!

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
geplaatst worden.

hs@buurtstation.nl

www.facebook.com/2buurtstation
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Deze zomer: werkzaamheden Rijswijkseplein
Van 13 augustus tot en met 21 september 2018
zijn er werkzaamheden op het Rijswijkseplein.
De verkeersregelinstallatie wordt vervangen en
het fietspad verbreed.
De verkeersregelinstallatie is verouderd en
wordt daarom in zijn geheel vervangen. Boven
de grond wordt alle apparatuur vervangen zoals de masten en lampen van de verkeerslichten. Maar ook de kabels en leidingen in de
grond en de voertuigdetectielussen in het wegdek worden vernieuwd.
Verder wordt de fietsoversteek tussen de
Scheepmakersstraat en de Pletterijkade verbreed. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor
wachtende en overstekende fietsers.
Gevolgen voor auto- en tramverkeer
Tijdens de werkzaamheden kan het auto- en
tramverkeer grotendeels gebruik blijven maken van het Rijswijkseplein. Wel worden gedurende een aantal avonden en nachten en 3
weekenden enkele rijstroken afgezet voor het
verkeer en zijn er kleine omleidingen. Dit kan
leiden tot extra reistijd.

Minder rijstroken beschikbaar:
 13 tot en met 17 augustus
 20 tot en met 30 augustus
Minder rijstroken en omleidingen
voor de 3 weekenden zijn van vrijdagavond
20.00 uur tot maandagochtend 6.00 uur op:





31 augustus tot en met 3 september
7 tot en met 10 september

14 tot en met 17 september
Om al het verkeer tijdens de werkzaamheden
zo goed mogelijk door te laten rijden, komt er
een tijdelijke verkeersregelinstallatie en worden verkeersregelaars ingezet. Ook wordt duidelijk gemaakt met bewegwijzering en gele
borden hoe het verkeer kan omrijden.

Gevolgen voor voetgangers en fietsers
Voetgangers en (brom)fietsers kunnen het
kruispunt blijven gebruiken en worden waar
nodig een klein stukje omgeleid.
Overlast voor omwonenden
De woningen en bedrijven rondom het Rijswijkseplein blijven tijdens de werkzaamheden
altijd bereikbaar. Wel is er wat overlast. Sommige werkzaamheden –die lawaai geven- vinden ’s nachts plaats omdat er dan geen trams
rijden en er weinig autoverkeer is. Er worden
extra ploegen van wegwerkers ingezet om de
werkzaamheden zo kort mogelijk te laten duren en de overlast te beperken.
Planning werkzaamheden
De werkzaamheden zijn verdeeld in 3 fasen:

Fase 1 van 13 augustus tot en met 17
augustus 2018:
onder het wegdek worden buizen aangelegd
voor de nieuwe kabels. Een aantal rijstroken
en rijbanen is afgesloten.

Fase 2 van 20 tot en met 30 augustus
2018:
de fietsoversteek tussen de Scheepmakersstraat en de Pletterijkade wordt verbreed. Er
zijn minder rijstroken beschikbaar voor het
verkeer. Verkeersregelaars leiden de voetgangers en fietsers langs de werkzaamheden.
Vanwege het aanbrengen van de buizen voor
de nieuwe kabels zijn op een aantal locaties
kleinschalige asfaltreparaties nodig.

Fase 3 van 31 augustus tot en met 21
september 2018:
de oude verkeersregelinstallatie wordt verwijderd en de nieuwe geplaatst. In de tussenperiode is er een tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Hiervoor voert de gemeente overdag langs de
rijbaan en op de stoep werkzaamheden uit aan
de kabels. In de nachten zijn er werkzaamheden waarbij minder rijstroken beschikbaar zijn.
Bron: denhaag.nl

Kun je straks nog vanuit de fietstunnel bij HS naar de perrons?
Op het ogenblik wordt er hard gewerkt om de
hoofdingang van Station Hollands Spoor door
te trekken naar de Laakzijde. Een prima plan,
niets mis mee.
Maar een tijd terug kwam ons ter ore dat het
ook de bedoeling is om dan de toegangen naar
de perrons vanuit de fietstunnel af te sluiten.
De fietstunnel blijft fietstunnel, maar de trappen naar de perrons worden gedegradeerd tot
nooduitgangen. Dat lijkt ons minder prima.
Voor mensen die vanuit die kant komen is het
de snelste manier om je trein te bereiken.
En er komt weliswaar bij de nieuwe Laakingang een nieuwe, grote en mooie stalling
(ook prima), maar er zijn ook mensen voor
wie de bestaande stalling aan het Stationsplein
de beste optie blijft. En dan zou je straks weer
buitenom naar de hoofdingang moeten.
Nu is de NS een veelkoppig monster, waar
eigendom, beheer en beleid over verschillende
bedrijven verspreid is: ProRail, NS Stations,
NS Fiets, NS Reizigers, etc.

Dit artikel verscheen in maart in een eigen
uitgave van de Haagse afdeling van de Fietsersbond, en is met toestemming overgenomen. De auteur heeft samen met raadsleden
van D66 en PvdA inmiddels het gesprek met
de NS gehad, en zegt hierover: “Dat bevestigde alleen wat we al dachten.” Het toenmalige raadslid Van Asten is nu wethouder.

Het bleek heel lastig om erachter te komen
waar dit plan nu eigenlijk vandaan komt, en
wat de reden ervoor was.
Op zoek naar informatie
We hebben vervolgens contact gezocht met
de raadsleden Van Asten (D66) en Zandstra
(PvdA) die al eerder vragen aan het college
hadden gesteld over de avondafsluiting van
die toegangen, en daar ook al niet erg bevredigende antwoorden op gekregen hadden.
Dat leidde tot een gesprek met een van de
betrokken ambtenaren.
Ook daar werd niet duidelijk wat nu de achtergrond is; wel dat men zich er op ambtelijk niveau niet echt tegen verzet had.
Vervolgens hebben de raadsleden contact met
de NS gezocht. Ook dat ging niet bepaald vanzelf, maar uiteindelijk is er wat informatie losgekomen, én vindt er binnenkort een gesprek
plaats.
Uit de informatie komen drie punten naar voren die voor de NS een rol spelen:

 Sociale veiligheid (maar dan wordt de
sociale veiligheid in de fietstunnel kennelijk
buiten beschouwing gelaten);

 De kosten van de OV-chip-poortjes die daar

Dat laatste punt is wat schimmig, maar waarschijnlijk is dat het belangrijkst, en wordt er
bedoeld dat er zo veel mogelijk mensen langs
de nieuwe winkeltjes en horeca in de verlengde hoofdtunnel moeten lopen. Dus dan moeten andere toegangen dicht.
Kennelijk is de NS hier in de eerste plaats
vastgoedexploitant, en geen reizigersvervoerder.

Frank Poppe, Fietsersbond

dan moeten komen;

 ‘Exploitatie commerciële voorzieningen’.

Wijkkrant HOLLANDS SPOOR
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Professional in de Buurt: interview Erik Bruns (WOM)
“Wat wij doen is acupunctuur in de buurt”
Sinds 2008 is in de Stationsbuurt en het
Oude Centrum de WOM actief, een samenwerkingsverband van de gemeente Den
Haag en woningcorporatie Staedion. Hollands Spoor ging langs bij operationeel directeur Erik Bruns en sprak met hem over
acupunctuur, rotte kiezen en rondfietsen
door de Stationsbuurt.

Als er een rotte kies is, betekent dat lang niet
altijd dat wij iets gaan doen. Het kan zijn dat
de pandenbrigade de eigenaar aanspreekt op
verwaarlozing of leegstand. Het kan ook zijn
dat de markt erin springt.
Wij zijn een vangnet en kunnen onder specifieke omstandigheden vastgoed herontwikkelen,
meestal in een combinatie van winkels of horeca op de begane grond en woningen erboven.”

Erik legt eerst uit waar de WOM – voluit
‘Wijkontwikkelingsmaatschappij StationsbuurtOude Centrum’ – voor is: “Het doel is, simpel
gezegd, om door de ontwikkeling van vastgoed
de Stationsbuurt en het Oude Centrum leefbaarder te maken. Het gaat om projecten die
voor commerciële partijen niet interessant
zijn. Als marktpartijen het oppakken hoeven
wij niets te doen, dan is het doel al bereikt.”

Nieuwe projecten gezocht
Over nieuwe projecten kan Erik nog niet veel
zeggen. Daarvoor is het nog te vroeg.
“We zijn natuurlijk bezig met de circa 13 projecten die we nog hadden. In de Stationsbuurt
is dat Stationsweg 82, naast opticien Youlal.

Toekomst WOM
Erik, afkomstig van Staedion, werkt inmiddels
een kleine 2,5 jaar bij de WOM, eerst als projectmanager om projecten te ontwikkelen en
sinds begin dit jaar als operationeel directeur.
Enthousiast vertelt hij over recente ontwikkelingen bij de WOM: “We maken nu echt een
verandering door. Vanaf de start van de WOM
in 2008 hebben we een hele reeks projecten in
beide wijken ontwikkeld en succesvol opgeleverd. De laatste jaren waren we gericht op afbouw. De financiering was geregeld tot en met
2018. Momenteel hebben we een lijst van ca.
13 projecten die we nog doen. Voor de periode
erna waren we niet meer op zoek naar nieuwe
kansen. Eind vorig jaar hebben we bij elkaar
gezeten met Staedion en de gemeente en
besloten dat we nog ten minste vijf jaar doorgaan met de WOM. Dat verandert de wereld
natuurlijk.”
Acupunctuur in de wijk
Op de korte termijn gaat de WOM veel
investeren in het aanhalen van banden met de
omgeving. ”Toen we er nog van uitgingen dat
de WOM zou gaan stoppen hebben we ook
de externe contacten op een laag pitje gezet.
We gaan nu weer naar bewonersoverleggen en
hebben contact met bewonersorganisaties.
We zitten veel bij gemeentelijke diensten om
samen te kijken waar de inzet van de WOM
gewenst is. En we fietsen actief rond door de
wijken op zoek naar mogelijkheden voor projecten die de wijk mooier maken. Iemand zei
dat wat wij doen ‘acupunctuur’ is in de wijk.
Dat vind ik een rake typering.

Het gesprek komt onwillekeurig ook op een
minder prettige kwestie: de Bordelaise aan het
Huijgenspark, die al geruime tijd gesloten is
door een geschil over de vraag of livemuziek
in het pand is toegestaan, waarop nu juist de
exploitatie is gebaseerd.
Erik Bruns: ”Er loopt nu een arbitragezaak.
Zoals de Bordelaise er nu bij staat, is het voor
niemand goed: niet voor de buurt, niet voor de
huidige huurder en niet voor ons. Ook ons is er
alles aan gelegen om zo snel mogelijk weer
bedrijvigheid in het pand te krijgen. Ik hoop
echt dat we dit snel op een goede manier kunnen afwikkelen.”
Over de slotvraag wat hij voor de Stationsbuurt de belangrijkste ontwikkeling vindt hoeft
Erik niet lang na te denken: “De Rode Loper.
Ik verwacht daar echt veel van. Het heeft een
lange voorgeschiedenis, maar ik denk echt dat
de spin-off voor de Stationsweg en de Wagenstraat heel groot kan zijn als er een mooie
doorloop van HS naar het centrum ontstaat.
Daar zie ik echt grote kansen.”

Er komt een winkelpand met daarboven woningen. Het bouwproces start in juni.
Daarnaast hebben we nu weer ruimte voor
nieuwe projecten. We zijn druk bezig om
mogelijke nieuwe projecten in de Stationsbuurt en het Oude Centrum in beeld te brengen. Daarvoor hebben we de buurt nodig.
Bewoners zijn onze oren en ogen. Zij weten
wat er in de wijk speelt, wat er achter de deuren van panden speelt en waar kansen voor
ontwikkeling liggen die goed zijn voor de wijk.
Wij praten hier regelmatig over met het Buurtstation, maar alle tips en ideeën van buurtbewoners zijn welkom en kunnen via
Buurtstation aangeleverd worden.
De Boomhuttenclub in de Boekhorststraat is
een goed voorbeeld. Het idee is afkomstig van
bewoners, wij geloven in het concept en een
marktpartij zou hier niet snel instappen.”

Vries Kool
Potentiële WOM-panden kunt u melden via
info@buurtstation.nl

Aanpak van overlast en problemen bij bedrijven en woningen
Twee keer per jaar wordt in de Stationsbuurt
een grote controle gedaan op bedrijven en
woningen. De politie werkt dan samen met
onder meer de gemeente en de Voedsel- en
Warenautoriteit.
Omdat er op zoveel punten wordt gecontroleerd heet het een ´integrale handhavingsactie´. In maart was de laatste actie en in
september staat de volgende gepland.
Wat komen de controleurs zoal tegen?

 horecazaken die te laat nog open zijn
 horeca zonder de juiste vergunningen,
bijvoorbeeld om alcohol te schenken

 woningen waar te hoge huur wordt gevraagd
of de meters niet in orde zijn
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 plekken waar illegaal geld wordt verdiend
met gokken via internet

 bezorgscooters die op de verkeerde plek
staan

 tramreizigers zonder vervoersbewijs
 enzovoort
Meld problemen
Buiten de controlemomenten in maart en september, ontvangen politie en gemeente ook
graag tussendoor meldingen van dingen die
niet (lijken te) kloppen. Heeft dat wel zin? Ja,
dat heeft zin. Gaat er te vaak iets mis bij een
ondernemer, dan kan zijn zaak (tijdelijk) gesloten worden. Is het de eerste keer, dan krijgt
de ondernemer eerst een waarschuwing.

Dat kun je natuurlijk niet zien.
Soms lijkt het dus alsof er niets gebeurt, maar
de waarschuwingen tellen wel op.
Daarom is de politie blij als u problemen altijd
doorgeeft. Denk aan verkeerd omgaan met
afval, geluidsoverlast, klanten die fout parkeren, mensen die rondhangen voor de zaak,
open buiten de sluitingstijden enzovoort.
Meld het op een van de volgende manieren:

 bel de Horeca Klachtenlijn: 088 8 333 555
 op www.denhaag.nl via het meldingsformulier
overlast

 bel de gemeente: 14070
 bel de politie: 0900 8844
Er wordt altijd actie ondernomen na een melding, ook als je het niet ziet!
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“Kleur geven aan de buurt” Interview met kunstenaar Gamal Ez
Aan het eind van de Jan Blankenstraat,
met uitzicht op station Hollands Spoor,
woont kunstenaar Gamal Ez. Geboren in
Egypte en naar Nederland gekomen voor
de kunst, is Gamal twee jaar geleden
neergestreken in de Stationsbuurt.
Zijn werken zijn tentoongesteld in bekende musea, maar hij werkt nu ook aan
projecten om de Stationsbuurt mooier
te maken. Alle reden voor een gesprek
met Gamal.
Gamal is een energieke en enthousiaste man.
Voordat het gesprek begint zijn we al wezen
kijken bij het Rode Dorp en de grijze pilaren
aan het begin van de Jan Blankenstraat (die hij
wil verfraaien: daarover zo meer) en heeft hij
de benedenetage van zijn huis laten zien, die
dienst doet als atelier. Overal hangt kunst en
liggen materialen en voorwerpen die hij in
kunstwerken gebruikt. Zoals hij zelf zegt als ik
met hem afspreek: “Ik zie mijn hele huis als
een installatie.”
Mijn eerste vraag is hoe Gamal in Den Haag is
beland. Gamal: “Ik heb in Egypte de kunstacademie gedaan tussen 1983 en 1988. Ik heb
dat afgemaakt, maar toen ik klaar was, was
het niet genoeg voor mij. Ik wilde naar Nederland en in het bijzonder naar het Stedelijk
Museum in Amsterdam. In Egypte lag de nadruk op traditionele kunst, maar ik ben meer
van moderne, hedendaagse kunst. Ik ben naar
Nederland gekomen om hier naar kunst te kijken en om me verder te ontwikkelen. Voor mij
was Nederland het Mekka van de moderne
kunst. Ik heb gekeken naar opleidingen en de
Koninklijke Academie was goed voor mij. In
1990 ben ik daar aangenomen.”
Drie keer is scheepsrecht
Uiteindelijk rondt Gamal in 2002 zijn studie
aan de Haagse kunstacademie succesvol af,
maar de omschakeling heeft hem veel tijd gekost. “Ik startte in 1990, maar ik ben na zes
maanden weer gestopt. Ze vroegen me alles af
te leren wat ik had geleerd om een nieuwe
start te maken. Ik moest de traditionele kunst,
waarin ik was opgeleid, loslaten. Dat kon ik
toen niet. Een paar jaar later heb ik het opnieuw geprobeerd en ben ik weer aangenomen, nu voor grafische vormgeving. Ook toen
ben ik na zes maanden gestopt.

Ik heb daarna een wereldreis gemaakt, ben in
de VS geweest, heb om me heen gekeken,
maar uiteindelijk ben ik teruggekomen naar
Den Haag, naar de kunstacademie die een van
de oudste van Europa is. Daar was toch wat ik
zocht.
“Ik heb nog een keer toelatingsexamen gedaan. Ik werd weer toegelaten, maar ze zeiden
me dat het wel de laatste keer was. Jan Voets,
toen hoofddocent, liet me allemaal werken
meenemen. Die lagen uitgespreid in een lokaal. Hij zei me dat ik er vijf jaar niet meer
naar mocht kijken. Dat heb ik gedaan. Voor
mijn afstudeerwerk, waarbij ik de wereld van
onderen beschouwde alsof de aarde van glas
was, kreeg ik de aanmoedigingsprijs van
Stroom.”
Was het je gelukt de traditionele kunst los te
laten?
“De traditionele kunst - realistische schilderijen
- zit in me en blijf ik ook gebruiken, maar ik
heb me ontwikkeld van tweedimensionale naar
driedimensionale kunst; van schilderijen naar
installaties en combinaties van beiden. Driedimensionaal geeft meer vrijheid. Ik voel me geremd als ik alles kwijt moet in een plat vlak.”
De ontwikkeling van Gamal is goed te zien als
je door zijn huis/atelier loopt. Bij de deur hangen twee lang geleden geschilderde portretten
van zijn beide, inmiddels overleden ouders. In
het atelier hangt wat van een afstand een
schilderij lijkt. Bij nadere beschouwing blijkt
het een lijst te zijn, waaraan aan verticale draden kleine, kleurige voorwerpen hangen, zoals
dinky toys; een driedimensionaal schilderij.
Op zijn werkblad liggen sjablonen van allerlei
voorwerpen die hij heeft nagetekend, voor zijn
volgende project. Gamal heeft in zijn carrière
op uiteenlopende plaatsen geëxposeerd - het
Gemeentemuseum in Den Haag, diverse Duitse
musea en theater De Regentes - maar zijn
volgende project is in de Stationsbuurt, waar
Gamal sinds 2015 woont.
Mooie omgeving
“Hier aan het begin van de Jan Blankenstraat
staan grote grijze pilaren. Die zien er niet mooi
uit. Mensen gooien er spullen op straat. Voor
mensen die er in de tram langs rijden is dit het
beeld van de Stationsbuurt. De bedoeling is
om ze te gaan beschilderen en ze mooi te maken. Dat werkt echt. Voorbijgangers voelen
zich meer welkom in de buurt. Iemand die
rommel weggooit doet dat minder snel als de
omgeving mooi is. En het maakt bewoners
trots op hun buurt als hij er mooi uitziet. Het is
ook de bedoeling dat de buurt meewerkt aan
het kunstwerk. Ik doe dat vaak. Dan vraag ik
kinderen of studenten om mee
te helpen. Zo ga ik dat nu ook
doen. Ik sta op de steiger en
veel mensen doen mee. Zo
wordt het ook hun kunstwerk.”

Als je dichterbij komt zie je dat wat van ver
een effen vlak lijkt, is opgebouwd uit allerlei
figuren. Dat is de grap.”
Teruggeven
Van de stapels met plastic voorwerpen in zijn
achtertuin - auto’s, dieren, poppen - maakt
Gamal op dit moment sjablonen die in de beide
kunstwerken worden verwerkt. Het is een
enorme hoeveelheid werk, die de vraag oproept wat zijn motivatie is. “Ik heb veel te danken aan de Nederlandse overheid - mijn opleiding en beurzen - en ik wil graag wat teruggeven”, legt hij uit. “Ik vind dat in deze buurt
fantastisch werk is verricht. Het is nu veel beter dan vroeger. Er is veel opgeknapt, het milieu is beter en er zijn veel studenten komen
wonen, wat ik heel goed vind.
De energie in de buurt is positief. Waar ik
woon is nog verbetering mogelijk. Hollands
Spoor is een machinaal station. Als je er langs
rijdt, is het grijs. Ik wil er graag wat kleur aan
geven. In het licht overdag geeft dat een
vriendelijk gezicht. Ik doe dit project om mijn
dankbaarheid te tonen.”
Het is de bedoeling dat de pilaren aan het begin van de Jan Blankenstraat omstreeks september beschilderd worden. Het Rode Dorp
volgt daarna.

Vries Kool.

Naast de Jan Blankenstraat
werkt Gamal ook aan een kunstwerk voor het Rode Dorp. Zijn
inspiratie zijn de Hollandse
bloembollenvelden, waarvan hij
tientallen foto’s op zijn telefoon
heeft. “Van ver moet het eruit
zien als een bloembollenveld
met veel kleuren. Met kleuren
kan je veel doen. Ze bepalen je
gevoel.
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Wonen op een woonboot in de stationsbuurt
In de Stationsbuurt vind je een grote verscheidenheid aan woningen. Van studentenkamers, via studio’s en appartementen
naar eengezinswoningen en in het Huijgenspark bijvoorbeeld herenhuizen. Maar
wisten jullie dat er ook woonboten zijn?
Aan de Bontekoekade ligt woonboot Les
Fleurs Bleues. Woonboten hebben mij altijd al gefascineerd dus daarom heb ik een
afspraak met de eigenaar,
Willem Minderhout.
We hebben de afspraak op een zonovergoten
dag. Willem is thuis met zijn vrouw Sofia. Ik
krijg wat te drinken aangeboden en we gaan
aan de slag. Willem stemde in met het interview op één voorwaarde: dat ik tegelijkertijd
ook geïnterviewd zou worden voor het blad
waar hij voor schrijft, De Leunstoel – Internetmagazine voor rustige mensen. Daar was ik
uiteraard gaarne toe bereid.
Les Fleurs Bleues maakt op mij een zeer ruime
indruk. Ik had altijd het idee dat woonboten
klein en krap aanvoelden. Nou niet bij deze
woonboot! Je kan hier prima rechtop staan.

Het is gezellig ingericht met kasten vol boeken,
een gezellige bank met kleedjes en een grote
ruime eettafel. Verder drijft er naast de woning
een terras met twee bankjes waar je volgens
mij heerlijke zomeravonden kan hebben.
Ik ben benieuwd waar de naam voor de boot
vandaan is gekomen. “Les Fleurs Bleues is een
boek van Raymond Queneau. Een Middeleeuws
edelman droomt dat hij iemand uit de jaren
1960 is die op een woonboot woont, en die
man uit de jaren 1960 droomt dat hij de Middeleeuwse edelman is. In het boek komen zij
elkaar in het jaar 1964 tegen”, vertelt Willem.
Zeker een interessant boek om eens te lezen!
Vrijheid
Wonen op een woonboot is best bijzonder.
Daarom ben ik benieuwd wat voor Willem en
Sofia de reden was om op een woonboot te
gaan wonen. Willem geeft aan dat zij eerst
hebben gekeken naar gewone huizen. Ze hadden zelfs al bezichtigingen gepland, maar toen
kwam deze woonboot voorbij. Dat trok hen zo
aan dat zij besloten de bezichtigingen af te
zeggen en te gaan kijken bij de boot.
Inmiddels woont het stel alweer bijna drie jaar
op de boot. De boot is ongeveer 65 jaar oud.
“Wat zijn nou de voor- en nadelen van het wonen op een woonboot?”, vraag ik aan Willem.
Hij geeft aan dat hij de vrijheid en de afstand
tot buren erg prettig vind. “In een gewoon huis
woon je toch dichter op elkaar dan hier zo op
het water.” Nadeel van een woonboot is wel
dat je relatief veel onderhoud hebt.
Het speciale aan deze woonboot is de stalen
bak. Hierdoor moet de boot ongeveer elke 7
jaar een keer op het droge om nagekeken te
worden. “Aan het einde van dit jaar is het weer
zover.” Dan worden Willem en Sofia met woonboot en al naar een werf in Leiden gesleept en
in een dok geplaatst. “Ja, dat is wel even wat,
maar ik hoop dat alle boeken in de boekenkasten kunnen blijven staan!”, zegt Willem.
Zwaaien
Wat trekt Willem zo aan, aan het wonen in de
Stationsbuurt? “Het is een heerlijk rustige
buurt, maar toch heel centraal gelegen. De ligging aan de Bontekoekade is ook erg leuk
omdat de Vlietvaart langs de woonboot vaart.

Ik krijg een lamme arm van de hele dag zwaaien naar de Vlietvaart!”
Naast de woonboot ben ik ook zeer benieuwd
naar Willem zelf. Hij vertelt mij dat hij in Haarlem geboren is en vervolgens van zijn 3e tot
zijn 18e opgroeide in Middelburg. Daarna is hij
naar Den Haag gekomen waar hij zijn staatsexamens HAVO heeft gedaan. Via omzwervingen over de wereld en de verpleegkundeopleiding van het oude Leyenburg ziekenhuis
heeft hij staatsexamens VWO gedaan, om
vervolgens op zijn 24e geschiedenis te gaan
studeren.
Al snel werd Willem politiek actief. Eerst als
fractievertegenwoordiger van Links Den Haag
in de jaren 1980 en later is hij voor de PvdA
van 2006 tot 2010 gemeenteraadslid geweest
in Den Haag. Op dit moment is Willem Statenlid voor de provincie Zuid-Holland, en docent
bestuurskunde aan de Haagse Hogeschool.
Als laatste vraag ik of Willem en Sofia ooit nog
in een gewoon huis zullen gaan wonen. Willem: “Het kopen van een huis (woonboot) doe
je toch meestal voor een lange tijd. Dus ik verwacht het niet, maar ik zeg nooit nooit. Vooralsnog verwacht ik hier mijn zeemansgraf te
krijgen.” Met deze woorden en nog een paar
mooie foto’s neem ik afscheid van het paar.
Ashwin Jethoe

Hemelvaartdag: Festival de Doorloop

In samenwerking met de Haagse Stadsspelen hebben bewoners en vrijwilligers 10 mei gelijktijdig op het Oranjeplein en het Huijgenspark diverse activiteiten georganiseerd.
Op beide pleinen en de straten daartussen konden vooral kinderen genieten van muziek, dans, workshops, cultuur, sport en spel.
Een mooi initiatief om verschillende delen van de wijk te verbinden.
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Op de rechterfoto lijken scootmobielen een race te gaan doen tegen de
achtergrond van de klimmuur waar de jeugd aan de slag is. Maar het
zijn de mannen die elkaar daar vaak ontmoeten op de bankjes en nu
enorme lol hadden met de Latin muziek.
In principe vindt het festival in 2019 weer plaats.
Kijk voor meer informatie op https://festivaldedoorloop.nl/
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10 jaar Wolterbeekstraat: House of Music en zijn bewoners
Een beeldbepalend onderdeel van de Wolterbeekstraat is het
‘House of Music’ dat in 2011 werd opgeleverd. Het pand werd
in 1923 opgeleverd als school voor basisonderwijs.
Op oude foto’s zie je een statige grote school. Een deel moet
eerder afgebroken zijn, want daar staat nu het politiebureau.
Het House of Music staat er statig bij.
Voor velen is het een bekend gezicht, maar bijna niemand
weet wat het nu precies is.
Het House of Music is nu eigendom van Duwo,
die er 43 kamer verhuurt aan voornamelijk
studenten van het Koninklijk Conservatorium.
Het pand is zo verbouwd dat de muren goed
geïsoleerd zijn, zodat bewoners naar hartenlust kunnen oefenen. De kamers hebben allemaal een eigen keukenblok en badkamer.
In het House of Music wonen voornamelijk
buitenlandse studenten. Het is een bonte verzameling aan nationaliteiten. Via een besloten
Facebookgroep houden ze met elkaar contact.
Diversiteit in de wijk
Sohrab Motabar woont alweer drie jaar in het
House of Music. Deze zomer studeert hij af in
Sonologie op het Koninklijk Conservatorium.
Sonologie is het experimentele veld domein
van elektro-akoestische muziek, computermuziek en geluidskunst. Het is voor de meeste
mensen een van de minder bekende onderdelen van het Koninklijk Conservatorium, maar
internationaal staat de opleiding heel goed
aangeschreven.

De Haagse top drie van
Sohrab Motabar:
 De musicscene
 De fietsvoorzieningen
 De diversiteit

Sohrab komt uit Iran en vergeleken met
Teheran vindt hij het hier eigenlijk altijd rustig.
Hij woonde eerst elders in de stad en verhuisde bewust naar dit pand: het ligt centraal en
je kunt altijd repeteren.
Hij houdt van de diversiteit van de buurt en
voelt zich hier thuis. Hij ziet ook dat de buurt
en de stad zich ontwikkelen: er is veel meer
reuring. Wel blijft hij zich verbazen over het
feit dat in sommige cafe’s in de buurt alleen
mannen komen.
In Iran fietste Sohrab wel eens voor de lol,
maar in Nederland werd het pas echt een hobby van hem. Twee racefietsen staan er op zijn
kamer. Hij knapt ze zelf op en geniet daarna
van lange fietstochten in de regio.
Uitwisseling tussen bewoners
Het was de bedoeling dat er veel interactie zou zijn tussen de studenten
en de andere bewoners van de Wolterbeekstraat.
De gezamenlijke ruimte werd mede
met dat doel toegevoegd. In de praktijk kwam dat er niet vaak van. En
nadat een zomers feestje uit de hand
liep, mocht de gezamenlijke ruimte
daarvoor niet meer gebruikt worden.
De deur ging op slot. Gelukkig hebben verschillende bewoners nu een
sleutel en wordt de ruimte nu gebruikt om samen te repeteren. En de
deuren gaan weer open.

Maandag 27 mei traden de bewoners op voor
vrienden en de buurt, en 6 juni stond er ook
een concert op het programma.
Voor de buurt zou het natuurlijk leuk zijn als
er nog meer optredens komen!
De bewoners van het House of Music nodigden
de bewoners van de Wolterbeekstraat op hun
beurt uit voor de viering van hun tienjarig bestaan tijdens de straatspeeldag van 13 juni.
Voor Motabar ligt de toekomt open. Zijn scriptie is ingeleverd en hij heeft nu een jaar de tijd
om te kijken of hij in Nederland wil blijven of
dat hij verder de wereld in trekt.

Lobke Zandstra

13 juni: De kinderen genieten
van de straatspeeldag

Spannende Poetry Battle 2018
Op 11 juni vond in de tuin van het Flexcollege in de Gouwestraat, Rivierenbuurt,
de spannende wedstrijd plaats tussen
jonge dichters van verschillende middelbare scholen.
Presentator, tevens docent, Joost van
Kersbergen stelde de deelnemers op originele
wijze voor.
Een deskundige jury, onder wie buurtbewoner
en storyteller Michael Driebeek, docent Haagse Hogeschool, Siela Ardjosemito en schrijfster Noah van Klaveren waren hoogst verbaasd over de hoge kwaliteit die ten
gehore werd gebracht. Bijzonder ontroerend
was daarom ook hun feedback. Zij kozen vier
leerlingen uit voor de finale.
Kate Oram, van het Mariscollege, was de door
het publiek uitgekozen winnaar.

Josefine en Pastor voor hun optreden

Bangalee, de winnaar van vorig jaar, reikte
de prijs uit.
Ook een bijzondere presentatie was de voordracht van ‘Ik Vertaal je’, de drie gedichten
die door buurtbewoners uit Armenië, Libanon
en Venezuela zijn voorgesteld en in kleine
workshops zijn vertaald. Pastor Rodrigez,
statushouder, en Josefine Martins, student,
gaven een knap staaltje theater weg.
De Poetry Battle is een initiatief van buurtbewoners uit de Stationsbuurt en de Rivierenbuurt.
Joost en Bangalee met de vier Finalisten
Huis van Gedichten heeft ook deze keer
intensief meegewerkt om scholen erbij te
De mooie foto’s zijn gemaakt door buurtbewoner
betrekken en de lessen te verzorgen.
fotograaf Steven Scholten.
De initiatiefgroep kwam de laatste twee
maanden wekelijks bij elkaar, vaak bij De
Overkant. In totaal hebben 22 vrijwilligers
deze fantastische avond mogelijk gemaakt.
Vorig jaar werd de Battle gehouden in het
café de Bordelaise. Vanwege de sluiting van
het café is een mooie nieuwe locatie gevonden in het Flexcollege. Leerlingen verzorgden
de catering en maakten de tuin, die vol staat
met eetbare planten, gereed voor de wedstrijd. Fonds 1818, de gemeente Den Haag,
AH en Jumbo hebben het initiatief financieel
gesteund.

Angelina Adam
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Ondertussen in de buurt

Groen tussen de rails
Bij de oplevering van het vernieuwde Stationsplein leek het er even
op dat het gebied er omheen saai grijs zou blijven. Gelukkig is het
gras ook hier weer groener dan ooit.

22 april: start stoelenseizoen Huijgenspark
Door vrijwilligers van werkgroep Huijgenspark, LusthofXL en andere
enthousiaste buurtbewoners werd gepuzzeld, schoongemaakt en gesjouwd om alle tafels en stoelen weer gereed te maken voor een nieuw
zomerseizoen in het park.

3 april: Receptie statushouders in La Rana

4 mei: dodenherdenking

Sinds begin dit jaar wonen er veertig statushouders op het Zieken.
Het opbouwwerk, de gemeente en het omgevingsoverleg organiseerde
een informele, gezellige bijeenkomst waar oude en nieuwe buren konden ontmoeten en leren kennen. Wilt u meewerken aan verdere activiteiten met deze statushouders, neem dan contact op met Annika van
der Weide, Opbouwwerk Zebra Welzijn, Telefoon 06 39437977

Bij het monument aan de Parallelweg werden veel prachtige bloemen
en kransen gelegd ter nagedachtenis aan de burgerslachtoffers die hier
de dood vonden in de tweede wereldoorlog. Ook dit jaar werd de plechtigheid georganisseerd door buurtvrijwilligers, waaronder Marijke Blokland namens Buurtstation.

28 april: onverwachte markt Stationsweg

16 mei: mensen onwel bij dodengebed

Op zich leuk zo’n markt, maar het is de vraag of dit bij het gewenste
beeld van de nieuwe Loper past. De organisatie had plannen om de
markt dit jaar nog een paar keer te houden, maar lijkt daar vanaf te
zien. Vanuit de buurt wordt via Buurtstation aan de gemeente doorgegeven dat de markt in deze vorm niet passend wordt gevonden.

Een dodengebed bij de moskee aan de Stationsweg liep volledig uit de
hand. Meerdere personen werden onwel tijdens de herdenking voor
de 50-jarige Marokkaanse vrouw die als gevolg van een brand aan de
Jacob Catsstraat om het leven kwam. Volgens de politie waren er vijf
tot zeshonderd mensen aanwezig.
foto Jos van Leeuwen
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Plannen voor het Huijgenspark
De werkgroep Huijgenspark komt binnenkort met voorstellen voor het losloopgebied en de verlichting in het park. Het al
langer bestaande plan om een podium in
het park te plaatsen, zal definitief vorm
krijgen.
Het podium is bedoeld om af en toe muzikale
optredens op te kunnen geven. De plek en het
uiterlijk zijn afgestemd met omwonenden, de
uitstraling is afgestemd op de bestaande materialen uit de omgeving.
De werkgroep presenteerde het podium-plan
tijdens het Leefbaarheidsoverleg eind maart,
als één van zeven ideeën voor het Huijgenspark. Daarvan werd alleen het idee voor het
podium aangenomen door de aanwezigen.
Daardoor kan het podium worden aangelegd
tegelijk met de herinrichting van de Stationsweg, die de komende maanden nog loopt.

Het eerste werk "Tweeledig object" is uit 1980

Het derde werk heet eenvoudigweg

en gemaakt uit cortenstaal door Paul de Regt.

"Sculptuur" en is gemaakt door Marus van der
Made.

Het tweede werk is een werk zonder titel uit
1990 van een collectief van kunstenaars, bestaande uit Bob Bonies, Boudewijn Korber,
Adriaan Nette, Peter van Oorde, Heiner Holtappels, O. Ernst en Barney de Krijger. Zij hebben het destijds aangeboden aan de toenmalige bewonersorganisatie.

Kunst in het park
De andere zes ideeën gingen onder meer over
het uitlaten en loslopen van de honden in het
park, en de verlichting. Ook is de werkgroep
uit interesse bezig met onderzoek naar de
kunst in het park. Er is al enige informatie gevonden over de kunstwerken:

Weet u meer over (een van) deze kunstwerken? Laat het de werkgroep weten via het
Buurtstation: info@buurtstation.nl.
Foto’s kunstwerken: Wikifrits
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Dirk en Hidde bezorgen 4x per jaar 3.500 wijkkranten
Het was niet moeilijk om deze twee te strikken
voor een interview. Op zondag in alle vroegte,
zodra De Overkant was geopend kwamen de
twee jongens binnen, zwaar beladen boodschappenkarren met wijkkranten achter zich
aan trekkend.

Hij vertelt hoe leuk hij het Vader/ zoon
kamperen vindt; dan waant hij zich ook een
beetje in die wildernis. Hun vader gaat steeds
met één van hun kamperen. “ ..Omdat onze
moeder meestal moet werken…”
Beiden zitten op het Haags Montessorilyceum.
Dirk in 3 Havo en Hidde in 4 VWO. Het vak
dat hun het meest interesseert is sport.
Ook in hun vrije tijd zitten ze op basketbal
en waterpolo. Hidde leest wel maar op dit moment even minder. Hij kijkt uit naar een nieuwe film (serie) die komt: Infinity war. “De film
heeft een enorme fan basis!” vertelt hij.
Alhoewel er verschillende jongeren uit de
buurt op het HML zitten, komen hun vrienden
meer uit het Westland en Delft. Dat komt ook
door de school; leerlingen komen uit de hele
regio.

Ze zijn serieus over hun taak, het huis aan
huis bezorgen van de krant. In brievenbussen
waar Nee/ Nee op staat stoppen ze hem niet.
Het leuke van dit werk vinden ze het leren
kennen van hun buurt. Ze wonen er al vanaf
hun geboorte, maar gingen in Voorburg naar
de basisschool. Ze kennen inmiddels iedere
straat en ook de ondernemers weten ze
precies. Daar leggen ze vaak stapeltjes kranten neer. Het bezorgen gaat ook steeds sneller
nu. “Ze vinden het een mooie krant, ziet er
vrolijk uit en is duidelijk,” zegt Dirk.
Tuurlijk doen ze het ook om iets bij te verdienen. Via via hoorden ze dat degene die normaal de kranten verspreidde om gezondheidsreden moest stoppen. Hidde houdt nog even
geheim waarvoor hij aan het sparen is. Dirk
heeft al een voorschot genomen; hij heeft een
multifunctionele rugzak gekocht.
Zijn lievelingsboek is ‘ Overleven in de wildernis’ van de schrijver Gary Paulsen. Hij vindt
het fantastisch hoe een stadse jongen in Canada terecht komt in het wild en noodgedwongen
moet overleven én het dan ook lukt.

Hidde en Dirk vinden het leuk om vrijwilligerswerk te doen. Zo stonden ze deze winter bij
Carnivale en hielpen ze bij het Luchtkussenfestival.
Hidde heeft nu zijn maatschappelijke stage
gedaan bij de Dutch Don’t Dance Division;
begeleiden van mensen.
Ze weten nog niet echt wat ze na hun middelbare school willen gaan doen, misschien iets
met bedrijfskunde of economie.

Het leukste plekje in de Stationsbuurt vinden
ze het (Huijgens)park.
Het half uurtje is om en ze moeten weer hard
aan de slag met bezorgen van de krant, laatste
dag.

Vries Kool

Hoe schilders na 40 jaar hun oude school schilderen
Een van de weinige gebouwen in de Stationsbuurt
die de stadsvernieuwing van de jaren 80 overleefd
hebben is het schoolgebouw van voormalige Sint
Jozefscholen in de van der Duynstraat. In dit monumentale gebouw uit 1902 wonen en werken
sinds 1985 beeldend kunstenaars. Voor deze periode was het gebouw een lagere school voor jongens en later werd het een dependance van de
ambachtsschool Lamgroen.
In 1990 is het gebouw door de vereniging van de
huidige bewoners aangekocht. In 2014 is het 113
jarige bestaan van het gebouw gevierd met een
reünie van de oud leerlingen en de uitgave van
een boek over de geschiedenis van het gebouw.

Het beheer en het onderhoud organiseert de vereniging zelf. Vorig jaar is de voorgevel opnieuw gevoegd en dit jaar is het schilderwerk aan de beurt.
Een ploeg schilders schildert al het houtwerk van
de voorgevel. Twee schilders kennen het gebouw
heel goed.
Veertig jaar geleden zaten zij er op de Ambachtsschool waar zij toen het schildersvak hebben geleerd. (Zie de foto). Voor de huidige bewoners is
het leuk om vroegere leerlingen op deze manier in
het gebouw te hebben. In de gangen hangen
mooie foto’s van de tijd dat gebouw nog de functie
van een school had. Je ziet de jonge jongens bezig
met de verschillende ambachten. Als oude rotten
in het vak zetten zij nu het gebouw weer strak in
de lak.

Jan Hoogervorst en Miluska Dorgelo

Leo en Frans van Schildersbedrijf Sibbing

Schoolmaatjes ouderbetrokkenheid gezocht voor vluchtelingen
Op twee basisscholen in het centrum van Den
Haag krijgen vluchtelingengezinnen vanaf juni
2018 een jaar lang hulp van een Schoolmaatje

Ouderbetrokkenheid voor Nieuwkomers.
Schoolmaatjes zijn vrijwilligers die de nieuwkomers (vluchtelingen/statushouders) helpen in
de samenwerking met de school van hun kinderen.
De schoolmaatjes komen wekelijks na schooltijd bij een van de gezinnen thuis en werken
op gelijkwaardige basis met de ouders samen,
vanuit onderling respect en vertrouwen.
Samen met hen kijken ze hoe de kinderen geholpen kunnen worden om het beste uit zichzelf te halen.
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Misschien is er aandacht nodig voor het gedrag
van het kind, of hulp bij het huiswerk. Wanneer er reden is om met school contact op te
nemen, nemen ze daartoe samen met de ouders het initiatief. En wanneer de school de
ouders uitnodigt op gesprek, gaan ze mee.
Omdat de vrijwilligers regelmatig bij het gezin
thuis komen, fungeren zij als brug tussen
school en ouders en spelen zij een belangrijke
rol in het verkleinen van de diverse barrières.
Zo wordt het al doende duidelijk hoe ouders en
school met elkaar samen kunnen werken.
Voor dit project worden nog extra vrijwilligers
gezocht.

Met een inzet van een paar uur per week maken de vrijwilligers het verschil voor de kinderen en hun ouders. En het levert hen zelf warme contacten en veel voldoening op.
Het project wordt begeleid door Ouderbetrokkenheid-PLUS, met subsidie van Stichting Kinderpostzegels en De Haagse Scholen. Op
woensdagavond 29 augustus is er een informatieavond voor nieuwe vrijwilligers. Aanmelden kan bij Elly Wardenaar
(elly.wardenaar@kpnmail.nl ) of kijk op
www.ouderbetrokkenheidplus.nl/nieuwkomers
voor meer informatie.
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Buurtcolumn:
Verwarring alom
Zoals bekend kreeg op Bevrijdingsdag de Syrische vluchteling
Malek F. het op zijn heupen. Op een steenworp afstand van station
Hollands Spoor stak hij drie stadgenoten neer, die alledrie ernstig
gewond in het MCH - Westeindeziekenhuis voor Hagenezen belandden. Net als altijd als er iets in hartje Den Haag voorvalt,
vroegen verschillende verre vrienden mij of ik me nog wel veilig
voel in mijn stad (antwoord: volmondig ja. Rijden op de provinciale
weg brengt in alle gevallen een veel en veel groter risico op lichamelijk letsel met zich mee dan lopen door het Haagse centrum.
Punt).
Nog dezelfde dag wist onze burgemeester, mevrouw Krikke, te
melden dat het hier ging om een verward persoon. Een politieke rel
was geboren, want daarmee had ze volgens de minderminderpartij
uitgesloten dat er sprake was van een terroristisch motief.
Dat begreep ik dan weer niet, want moet je niet behoorlijk verward
zijn om een terroristische aanslag te willen plegen?
Wat mij sindsdien vooral bezighoudt: wat is in vredesnaam een
verward persoon en hoe herken je die? Malek F. had alle reden
om verward te zijn. Als ik de krant mag geloven, had hij zijn vader
en zus aangemoedigd net als hij de gevaarlijke overtocht over zee
naar Europa te wagen, en had zijn vader dat niet overleefd.
Maar de fietser dan, die pas geleden op een zonnige maandag op
het Spui de weg versperd werd door een andere, onhandig voor het
stoplicht op-gestelde fietser en haar onaangekondigd finaal de huid
vol begon te schelden? Van een heel andere orde inderdaad, maar
behoorlijk verward als je het mij vraagt.
Mensen die 70 rijden over de Stationsweg, het huisvuil naast de
vuilcontainer of in het schaarse groen in de wijk dumpen, mensen
die om onduidelijke redenen andermans geveltuintje vernielen:
verwardheid ten top, die in onze buurt helaas maar al te vaak voorkomt. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Het mooiste boek over verwarring dat ik ken is "Een samenzwering
van idioten" van John Kennedy Toole. In deze hilarische en schrijnende, en naar het schijnt enigszins autobiografische, roman gaat
hoofdpersoon Ignatius J. Reilly op zoek naar een baan. Ignatius is
dertig, nog thuiswonend, slim maar aartslui en vooral heel erg zonderling. In zijn zoektocht naar werk in het New Orleans van begin
jaren zestig komt hij de meest kleurrijke types tegen, de één nog
buitenissiger - zo je wilt verwarder - dan de ander.
Met Ignatius loopt het niet goed af, zoals het ook met Kennedy
Toole niet goed afloopt. Niet lang na voltooiing van het manuscript
slaat hij de hand aan zichzelf, waarna zijn moeder Thelma er met
grote vasthoudendheid haar levenswerk van maakt om het gepubliceerd te krijgen. Dat lukt uiteindelijk in 1980, elf jaar na zijn dood.
Het boek slaat aan en het jaar erna wint Kennedy Toole - als enige
schrijver postuum - de prestigieuze Pullitzerprijs voor "Confederacy
of the dunces", zoals het boek in het Engels heet.
Deze titel is afgeleid van een regel van de aloude Jonathan Swift,
bekend van Gulliver's travels: "When a true genius appears, you
may know him by this sign, that the dunces are all in confederacy
against him." (een echt genie herken je aan het teken dat alle idioten tegen hem samenzweren).
Het mooie van het boek is het subtiele spel dat Kennedy Toole met
de lezer speelt. Iedereen vindt Ignatius verward, maar zijn al die
normale mensen niet veel verwarder? Deze leestip brengt ons
deels weer terug bij Bevrijdingsdag. Waarom ging het politieke
debat in de gemeenteraad zoveel over woorden en zo weinig over
het onvermogen om mensen die van het pad af raken, zoals Malek
F., tegen zichzelf te beschermen voordat ze een misdaad begaan?
Maar ook, dichter bij huis, bij de verwardheid van veel 'normale'
mensen, zoals de boze fietser aan het Spui, die er in alles uitzag als
een brave huisvader. En tot slot ook bij wat Kennedy Toole ons lijkt
te willen meegeven. Dat er regelmatig genialiteit schuilt in mensen
die we zien als raar en afwijkend.
Het zijn verwarrende tijden.

Vries Kool
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