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Bewonersavond 

Buurtstation 
 

7 november 21:00 uur  

Bazaar of Ideas         Hoefkade 11 

(na het Leefbaarheidsoverleg dat om 

19.30 uur begint) 
 

Alle buurtbewoners zijn van harte 

welkom om ideeën over de  

Stationsbuurt uit te wisselen en 

een nieuw bestuur te kiezen. 

Een kijkje achter de schermen van de drie grote supermarkten in onze buurt op pagina’s 6-7 3 x Super:  
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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 

geplaatst worden.  

hs@buurtstation.nl 

Bewonersorganisatie Buurtstation 
 

Bewonersorganisatie Buurtstation 
is een stichting die op neutrale  

basis 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 buurt-
bewoners op de bewonersavond, 

dit jaar op 7 november.  
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 Stations-

buurtbewoner die zich wil inzetten 
voor doelen en/of activiteiten van 
het Buurtstation is hierbij van  
harte welkom.  
Aanmelden kan via  
info@buurtstation.nl. 
 

Leefbaarheidsoverleg  
7 november  19:30 – 21:00 uur,  
gevolgd door de bewonersavond. 
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 
gemeenteambtenaren, de wijk-
agent 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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Van het bestuur van  

bewonersorganisatie Buurtstation 
 

De zomer zit er weer bijna op; de herfst is in aantocht. Maar stil is het 

niet in de wijk: de werkzaamheden aan de Loper Oude Centrum  

hebben op moment van schrijven het Huijgenspark bereikt.  

De Wagenbrug is bijna af; ik kan persoonlijk niet wachten tot we echt 

kunnen zien hoe de Stationsweg eruit komt te zien. 
 

Naar verwachting worden in september de werkzaamheden aan de 

entree Laakzijde van het station vervolgd.  

Hopelijk bruist de inmiddels overwoekerde zandbak aan de achterzijde 

binnenkort dus weer van bouwactiviteit. De doorgetrokken reizigers-

tunnel zal overigens pas geopend worden zodra alle werkzaamheden 

(waaronder de grote nieuwe fietsenstalling) afgerond zijn. 
 

Zoals in de vorige wijkkrant te lezen was, zullen de perronopgangen  

in de fietserstunnel (“interwijktunnel”) worden afgesloten omdat er 

onvoldoende ruimte zou zijn voor de OV-poortjes. Voor de bereikbaar-

heid van de treinperrons vanuit de richting Schilderswijk is dit een 

slechte zaak, zo ook voor reiziger die hun fiets parkeren bij de stal-

lingen rond de interwijktunnel. We zijn benieuwd naar de mening van 

buurtbewoners op de voorgenomen afsluiting.  

Reacties zijn van harte welkom via info@buurtstation.nl. 
 

Het belastingkantoor wacht al geruime tijd op renovatie tot hotel en 

appartementen. Ook die werkzaamheden zullen waarschijnlijk in no-

vember van start gaan. De werkzaamheden zullen zonder twijfel tot 

overlast zorgen in het toch al drukke stationsgebied.  

Maar goed, het gaat om het eindresultaat. 
 

Er staat nog genoeg op stapel in de wijk. Lijkt het je leuk om een  

bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de Stationsbuurt? 

Stel je dan kandidaat als bestuurslid van bewonersorganisatie  

Buurtstation. Heb je vragen of wil je je kandidaat stellen, mail dan 

naar info@buurtstation.nl.  

De verkiezing van het nieuwe bestuur vindt plaats tijdens de  

bewonersavond op 7 november.  

Te zijner tijd is hierover meer informatie te vinden op de website van 

Buurtstation. 
 

Agenda 

Op de website van Buurtstation staat een wijkagenda met een over-

zicht van activiteiten in de Stationsbuurt. www.buurtstation.nl/agenda 

Jouw activiteit ook op de kalender?  

Stuur een mailtje naar info@buurtstation.nl. 
 

Namens het bestuur, met vriendelijke groet,  

Nol Witte 

voorzitter 

Sint Maarten 
Het is nog ver weg, maar ook dit jaar is er weer de traditionele Sint 

Maarten-optocht op en rond het Huijgenspark.  

Op zaterdag 10 november is er een lampionwerkplaats  

voor kinderen van 4 tot 12 jaar.  

De optocht is op zondag 11 november vanaf 18.00 uur.  
 

Om dit feest mogelijk te maken zoekt de organisatie nog vrijwilligers. 

Wil je helpen opbouwen of afbreken, warme chocomel uitdelen of wat 

er verder nog moet gebeuren, meld je aan via Facebook-pagina  

Sint Maarten Huijgenspark.  

Op die pagina is ook de laatste info te vinden. 

Buurtbewoners met een verhaal 

gezocht  
De redactie zoekt buurtbewoners met een verhaal over de buurt. 

Woont u al decennia in de Stationsbuurt en heeft u de veranderingen 

van de buurt aan den lijve ondervonden? Of woont u er nog maar kort 

en heeft u bijzondere dingen te vertellen over de buurt?  

De redactie van de wijkkrant komt graag in contact.  

Wilt u geïnterviewd worden, stuur een mail naar hs@buurtstation.nl  

of bel met Vries Kool (06 41499629) 

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://buurtstation.nl/agenda/
http://www.buurtstation.nl/agenda
mailto:info@buurtstation.nl
mailto:hs@buurtstation.nl
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Gerard Mackay is de nieuwe wijkagent voor 

de Stationsbuurt. Hij werkt fulltime en is op 

donderdag vrij, maar past indien nodig zijn 

diensten aan. Tijdens zijn diensten is hij voor 

de bewoners te bereiken via 0900-8844 en  

via de site politie.nl. 
 

De wijkagent is verantwoordelijk voor de aan-

spreekbaarheid en basisbeschikbaarheid in de 

wijk. De wijkagent draagt zorg voor de veilig-

heid en leefbaarheid in de wijk en voert hiertoe 

de noodzakelijke operationele politietaken uit. 
 

De werkzaamheden van de wijkagent bestaan 

uit het opbouwen en onderhouden van contac-

ten met burgers, bedrijven en instellingen en 

het participeren in netwerken ten behoeve  

van de aanpak van veiligheidsproblematiek, 

alsmede het signaleren van criminaliteit binnen 

de wijk. 

Herkenbare patro-

nen en problema-

tieken waar reeds 

ervaring mee is  

opgedaan, worden 

door de wijkagent 

aangepakt (bijv.  

terugkerende jeugd-

problematiek).  
 

De wijkagent stelt 

hiertoe de noodza-

kelijke plannen van aanpak op, maakt uitvoe-

ringsafspraken en neemt de zaakcoördinatie 

voor zijn rekening. 
 

De wijkagent vormt hiermee primair het ge-

zicht en aanspreekpunt van de politie in de 

wijk. De wijkagent is een belangrijke spil in het 

initiëren van een integrale aanpak.  

Afhankelijk van de problematiek en de  

insteek kan de teamchef besluiten de wijk-

agent als gesprekspartner voor het bestuur 

aan te wijzen. 

Even voorstellen… De nieuwe wijkagent voor de Stationsbuurt  

De vanaf de Wagenbrug naar het station 

vorderende ‘zandloper’ wekt wisselende 

emoties op. 

Mensen die elkaar normaal onopgemerkt 

voorbijlopen ontmoeten elkaar nu halver-

wege doolhofpaadjes en maken een 

praatje met elkaar of bieden een helpende 

hand aan minder mobiele passanten.  
 

Maar er ontstaan ook ruzies en bijna-

ongelukken door fietsers en scooters die 

toch (soms heel snel) over de tijdelijke 

planken rijden. En door auto’s die on-

danks de borden toch de doodlopende zij-

wegen inrijden en dan moeizaam moeten 

keren. Er zijn altijd mensen die denken 

dat regels en borden alleen voor andere  

sukkels gelden. 

Blijkbaar is het moeilijk om te beseffen 

dat maatregelen er niet zijn om te pesten, 

maar om orde in chaos te scheppen. 
 

Volgens de planning blijft het gebied bij 

het Huijgenspark, tussen Repelaerstraat 

en Van Hogendorpstraat, tot 15 oktober 

opgebroken.  

Daarna volgt tot 15 december het stuk 

tussen het park en de Hoefkade. 

Als het meezit kunnen we dus voor kerst-

mis van de nieuwe Loper Oude Centrum 

genieten. 

Soms gaat het mis... 

Ook de horeca heeft het moeilijk met de  

werkzaamheden, maar is vindingrijk. 

Opbrekingen Stationsweg 

Omleidingen van 

15 oktober tot 

14 december 

Omleidingen van 

10 december tot 

21 december 
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Ebel Jan Hennus heeft de buurt in goede en 

slechte tijden meegemaakt. “Ik kwam hier in 

1976 en toen had je zo’n keurige lunchroom 

tegenover het station. Waar nu die lelijke grote 

kantoren staan. Maar de wijk zelf was ook wel 

een beetje volks. Later werd het echt ruig.  

We hadden in dit gebouw vaak insluipers.  

Ik heb wel eens gehad dat ik iemand in het 

trappenhuis zag lopen met een grote, nogal 

vreemd gevormde jas. Kom ik boven in de 

praktijk, koffieapparaat weg. Ik ben erachter-

aan gerend en heb het apparaat helaas niet 

kunnen terughalen.” Hij kan er nu smakelijk 

om lachen. “Sinds de camerabewaking is het 

beter.” 
 

Azivo 

In het gebouw op Stationsweg 107 zat het  

Azivo, het ‘linkse’ ziekenfonds dat rond 1900 is 

opgericht voor de lagere inkomens. “Die had-

den toen een eigen ziekenhuis, een eigen 

kraamkliniek, een eigen apotheek – die is er 

nog steeds, in de Rivierenbuurt”, vertelt Ebel 

Jan. “Azivo had ook een eigen tandheelkundige 

dienst. Daar kwam ik in loondienst. Later 

moesten alle ziekenfondsen meer samenwer-

ken, ook financieel. Dat werd steeds moeilijker 

voor Azivo. In 1988 werd de tandheelkundige 

dienst opgeheven en sindsdien werken de 

tandartsen zelfstandig.  

In het Medisch Centrum aan de Stationsweg 

zitten wij hier met huisartsen, tandtechnici en 

fysiotherapeuten allemaal in één gebouw.  

In 2010 is Azivo er helemaal uit gegaan; tot 

die tijd was er beneden nog een bijkantoor.” 
 

Eigen praktijk 

Hij is 69 en begon een jaar of vijf geleden na 

te denken over afbouwen. Zij is een startende 

tandarts, opgeleid in Duitsland, die met Ebel 

Jan in contact kwam via de tandtechnische 

praktijk in het gebouw.  

“Ik heb vijf jaar als zelfstandige gewerkt in 

verschillende tandartspraktijken” vertelt Paula. 

“Omdat Ebel heel goed is in het maken van 

kronen en bruggen, wilde ik graag een keer 

meekijken. Dat heb ik meerdere keren gedaan 

en het beviel me hier wel.” Toen Ebel Jan een 

keer opperde dat Paula zijn praktijk maar 

moest overnemen, was het zaadje geplant.  

“Ik wilde heel graag een eigen praktijk. Mijn 

eigen concept neerzetten, de dingen op mijn 

manier doen. Wat hier leuk is, is de goede 

sfeer tussen de tandartsen en met de collega’s.  

Iedereen werkt met veel passie.” “En we  

hebben hier serieuze mondhygiënisten”, vult 

Ebel Jan aan. 
 

Vertrouwensband 

Ze hebben het zo afgesproken dat Paula in de 

zomer twee dagen per week meewerkte en 

vanaf september twee dagen per week de 

praktijk helemaal overneemt van Ebel Jan.  

Hij blijft nog betrokken tot half oktober.  

“Ik heb daarna nog een paar langer lopende 

behandelingen die ik zelf afmaak. En zo lang 

Paula dat graag wil, blijf ik nog beschikbaar  

om haar bij bepaalde behandelingen terzijde  

te staan op de vrijdagen.” 

Hij vertelt vol enthousiasme over een patiënt 

bij wie implantaten moeilijk zijn aan te bren-

gen. Met plezier heeft de bijna gepensioneerde 

tandarts zich nog uitgebreid verdiept in een 

voor hem nieuwe techniek, om deze patiënt 

toch te kunnen helpen.  

Zo heeft hij de afgelopen jaren voor nogal wat 

patiënten veel betekend. “Je bouwt een band 

op. Dat klinkt altijd gek, bij een tandarts.  

Maar voor sommige mensen is het heel be-

langrijk dat je bijvoorbeeld rustig vertelt dat je 

gaat verdoven, en dat je ook echt wacht met 

behandelen tot je zeker weet dat de verdoving 

werkt. Dat geeft vertrouwen. Patiënten zijn 

zelf bijvoorbeeld al verhuisd maar bleven hier 

komen. Die staan nu met tranen in de ogen 

afscheid te nemen.” Zelf is hij er rustig onder. 

Concrete plannen voor na zijn pensioen, een 

hobby om zich in uit te leven: hij weet het nog 

niet. 

 

 

 

Respect 

Wat gaan patiënten ervan merken dat straks 

Paula Grewe hier de scepter zwaait? Zij doet 

gráág een wortelkanaalbehandeling, hij niet. 

Maar ja, of dat nu als patiënt iets uitmaakt als 

je in de stoel ligt? Misschien dat Paula iets 

minder direct is in de omgang met mensen, 

zegt ze zelf. Alhoewel, als je de nieuwe en de 

vertrekkende tandarts zo samen spreekt kun-

nen ze het duidelijk vinden met elkaar en is er 

wederzijds respect. Zo groot zal het verschil 

dus niet zijn. 

“Toch heeft iedere tandarts een eigen soort 

patiënten”, vertellen ze gezamenlijk. “De één 

krijgt veel mondiger patiënten dan de ander, 

bijvoorbeeld. En vindt dat ook leuker dan de 

ander. Elke tandarts heeft de patiënten die hij 

verdient.” 

Paula Grewe heeft ruimte in haar praktijk voor 

nieuwe patiënten. Aanmelden via: https://

www.tandartsenpraktijk-denhaag.nl/.   

 

Annemarijke Jolmers 

Vertrekkend tandarts Ebel Jan Hennus en zijn opvolger Paula Grewe 

“Elke tandarts heeft de patiënten die hij verdient” 

Na 42 jaar aan de Stationsweg neemt Ebel 

Jan Hennus afscheid van Tandartsenpraktijk 

Den Haag. Tijd om met pensioen te gaan.  

Met een gerust hart draagt hij het stokje over 

aan Paula Grewe.  

Hollands Spoor sprak met hen over het tand-

artsenvak, verschillende typen patiënten en 

de Stationsbuurt. 

Carnivale 

Carnivale is een van de acht Haagse festivals rond de jaarwisseling die 

dit jaar op geld van de gemeente kan rekenen uit de subsidiepot voor 

kleinschalige evenementen. Wethouder De Mos maakte dit bekend, 

waarbij hij aangaf dat niet alleen de Volvo Ocean Race, maar ook tal 

van kleinschalige evenementen bij Den Haag horen. Waaronder dus 

Carnivale. Naar verluidt zijn de voorbereidingen voor Carnivale 2018, 

dat plaatsvindt van 27 t/m 30 december, inmiddels in volle gang. 

Bordelaise 

Aan de langdurige leegstand van café de Bordelaise lijkt een einde te 

komen. Na een langlopend conflict tussen de WOM en de vorige eige-

naar, onder meer over de vergunning voor live muziekoptredens, is er 

nu zicht op een nieuwe huurder. Volgens de wandelgangen gaat het om 

café la Gare, naast theater Pepijn, dat de Bordelaise zou gaan uitbaten. 

Voor de buurt is het in elk geval te hopen dat de droeve aanblik van het 

leegstaande pand snel  tot een einde komt. 

Nieuwtjes van het Huijgenspark 

https://www.tandartsenpraktijk-denhaag.nl/
https://www.tandartsenpraktijk-denhaag.nl/
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Op de kop van het Huijgenspark met uitzicht 

op het Rijswijkseplein zit Surinaams-Javaans 

eethuis Manis, waar je zes dagen per week  

terecht kan voor onder meer Gado gado, saoto 

soep en broodje pom. Hollands Spoor had een 

gesprek met Jane Sontodimedjo, die met haar 

partner Carlos al een kleine tien jaar Manis 

runt. 
 

Op zaterdagmiddag rond lunchtijd ontvangt  

de altijd vriendelijke Jane me in het dan lege 

restaurant. De openingsvraag is hoe Manis in 

de Stationsbuurt terecht is gekomen. 

Jane: "Vanaf 2006 zijn we begonnen. Het eer-

ste restaurant was bij de Haagse Markt op de 

hoek van de Groenteweg en de Marktweg.  

Het was klein, zowel de keuken als het restau-

rant. Ongeveer de helft van de ruimte die we 

hier hebben. Toen we een tijd open waren en 

het steeds drukker werd, werd het echt te 

klein.  

“Op een dag zei een van onze leveranciers, de 

slager, dat we echt moesten verhuizen. Ik zei 

tegen hem: ‘Jij bent leverancier, kun jij mij dat 

niet leveren?’ Voor de grap natuurlijk, maar 

een paar weken later kwam hij erop terug. Zo 

kwamen we in contact over het Huijgenspark. 

Het was al een Surinaams-Javaans eethuis, 

Marina Plaza heette het, en de eigenaar ging 

er na 20 jaar mee stoppen. Grappig is dat ik er 

wel eens langskwam en al eerder had bedacht 

wat een mooie plek het is. Zo kwam alles bij 

elkaar.  

“Het was een beetje verpauperd. Nadat we het 

hadden verbouwd zijn we in 2009 van start 

gegaan. Bij de Haagse Markt vonden ze het 

jammer dat we vertrokken, maar veel mensen 

bleven ons trouw en kwamen ook na de ver-

huizing bij ons, ook al moesten ze er verder 

voor reizen. Eén klant was heel blij toen hij 

ons na drie jaar weer terugvond."  
 

Carlos’ droom 

Jane en haar partner Carlos hadden niet altijd 

een restaurant. "Ik heb lang in het onderwijs 

gewerkt.  

Een eethuis beginnen was altijd zijn 

droom. Op een dag zei een kennis 

dat er een plek vrijkwam. Toen ging 

het heel snel. Mijn partner Carlos 

startte alleen. Al snel werd het druk 

en ben ik gaan helpen. Sindsdien 

doen we het samen. Ervaring in de 

horeca had ik daarvoor niet, maar 

eten en sociaal zijn was altijd al be-

langrijk voor mij." 
 

Gevraagd naar de taakverdeling in 

het tweemansbedrijf, legt Jane uit: 

"Mijn partner staat achter in de  

keuken. Ik help hem daar. We koken 

alles zelf. Als het restaurant open is, 

sta ik voor en help ik klanten. Ik ben 

heel alert dat alles goed gaat, dat 

klanten goed geholpen worden, ook 

door onze medewerkers.  

“Het is een druk bestaan. Voor 12 

uur, als doordeweeks de lunch be-

gint, moet alles klaar zijn en het gaat 

door tot in de avond. Zoals wij het doen ben ik 

blij dat we wat later zijn begonnen. Met kleine 

kinderen zou het niet te doen zijn.  

Maar ik klaag niet, hè." 
 

Bami! 

Als we bij mij thuis geen zin hebben om koken 

en de vraag rijst waar we gaan eten, roept het 

nageslacht in koor: Manis! Het is goed gebruik, 

zonder enige verplichting in die richting, dat 

iedereen meestal hetzelfde bestelt.  

Benieuwd naar het gedrag van andere klanten 

en naar het succesnummer op de menukaart, 

antwoordt Jane: "Gek misschien, maar er is 

eigenlijk geen gerecht dat eruit springt. Alles 

wordt ongeveer evenveel besteld. Af en toe 

heb ik wel eens dat ik weet als er een klant 

binnenkomt: bami! Soms zeg ik ook wel tegen 

een klant: misschien wil je dit een keer probe-

ren? Ik hoop dan dat hij het andere ook lekker 

vindt. Voor de toekomst wil ik, vooral voor de 

klanten die hier vaak komen, de kaart wat ver-

der uitbreiden." 

 

Ideaal 

Naast ondernemer is Jane ook bewoner van de 

Stationsbuurt. Daarover: "Ik woon hier heel 

fijn. Het is levendig. De buren zijn aardig.  

De buurt zelf is ideaal. Je kan lopen naar het 

centrum. Een auto heb je eigenlijk nauwelijks 

nodig met de trein en de tram zo dicht in de 

buurt. Ik hoop dat de buurt zo blijft en niet 

achteruit gaat." 
 

Na de laatste zin komen de eerste twee klan-

ten van de dag binnen voor een broodje pom 

en saoto-soep. Nadat ze hen geholpen heeft, 

stelt ze me nog even voor aan Carlos, die zelfs 

vaste klanten niet vaak te zien krijgen, omdat 

hij altijd druk in de weer is in de keuken.  

Nadat ze samen zeker hebben gesteld dat ik 

echt niets te drinken wil, neem ik afscheid en 

gaan zij van start met ongetwijfeld weer een 

drukke dag. 

 

Vries Kool 

 

Interview Jane Sontodimedjo: Surinaams-Javaans eethuis Manis 

Na de bloedhete zomer 

zat het dit jaar niet mee 

qua weer.  
 

Regen, wind en onweer 

mochten echter de pret niet 

drukken voor de jazzliefheb-

ber, die op tal van bootjes 

en podia heel wat mooie 

muziek voorbij zag komen.  
 

Onder: 

Ambtenaren maken de 

gracht schoon na de Jazz. 

Natte Jazz in de Gracht 
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De vakanties zijn voorbij, de scholen en 

universiteiten zijn weer begonnen.  

Dat betekent grote drukte met het inroos-

teren van mensen, sneller en meer bijvul-

len van de producten. Desondanks waren 

de bedrijfsleiders van de drie supermark-

ten in de Stationsbuurt meteen bereid om 

tijd vrij te maken voor een gesprek.  
 

Ik was nieuwsgierig naar hoe hun eigen loop-

baan bij de supermarkt was verlopen. Boven-

dien bieden de supermarkten jongeren kansen 

om te komen werken en zich verder te ontwik-

kelen. Ze weten maar al te goed wat het voor 

henzelf heeft betekend. Hoe verging het hun? 

In dit artikel ook een kennismaking met enkele 

medewerkers. 

 

 

Opleiding en ervaring 

Hamza Avcioglu van de Huygensmarkt wilde 

zijn vader niet teleurstellen en ging eerst een 

jaar techniek studeren aan de TU Delft, stapte 

na een jaar over naar de HTS elektrotechniek. 

Tot vlak voor zijn eindexamen. Zijn hart lag 

meer bij het retailvak. Liever had hij Bedrijfs-

kunde en Economie gestudeerd. Hij werd ver-

tegenwoordiger bij een groothandel in etnische 

producten en deed veel ervaring op. Hij leerde 

over de producten en de omgang met verschil-

lende ondernemers. Nu werkt hij al 13 jaar als 

bedrijfsleider bij Huygensmarkt (voorheen 

Fresh & Snack). 
 

Jordi Becker is supermarktmanager bij AH en 

samen met collega Marcel Advokaat verant-

woordelijk voor de inkoop en verkoop van  

producten. 

 

Becker werkt nu twee jaar bij AH Hollands 

Spoor. Hij heeft na zijn studie HBO Manage-

ment en Recht veel ervaring opgedaan bij  

verschillende andere vestigingen van Albert 

Heijn. Advokaat werkt al 30 jaar bij AH en 

sinds een jaar bij dit filiaal. Ooit begon hij als 

groenteboer en doorliep het hele traject op de 

werkvloer tot aan de functie van chef.  

Hij kreeg de mogelijkheid om cursussen te vol-

gen. “Nu heb je toch een HBO-opleiding  

nodig”, zegt Marcel. “Je moet wel gas geven 

om alle ontwikkelingen in de branche bij te 

houden.” 
 

Najeb el Mahdaoui, bedrijfsleider bij Jumbo 

Hollands Spoor, zat nog op de havo toen hij als 

vakkenvuller begon. Hij doorliep alle stappen 

en deed daarnaast de HBO-opleiding ‘Small 

business en retail’. Ook hij geeft aan dat je het 

met alle complexe processen tegenwoordig 

moeilijk redt zonder opleiding. 

Hamza Avcioglu 

De supermarkt is in december 2017 verbouwd 

en de naam is veranderd. Voorheen woonde 

Hamza met zijn gezin boven de supermarkt, 

tegenwoordig in Zoetermeer. Het liefst komt 

hij weer in de buurt wonen. 

Hij geniet van zijn werk. ‘Vriendelijkheid’ is zijn 

motto. Hij kent veel klanten goed, kent geen 

namen, maar noemt ze altijd ‘buurman’ of 

‘buurvrouw’. Doordat hij hier al 13 jaar werkt 

merkt hij dat sommige klanten ouder zijn ge-

worden of ziek zijn en dat het boodschappen 

doen dan zwaar is. Als buurtsuper is hij blij dat 

hij deze mensen kan blijven helpen: men kan 

bellen, Huygensmarkt bezorgt ook thuis. 

Hamza is verantwoordelijk voor 14 medewer-

kers. Na schooltijd zijn het vaak scholieren, 

sommigen met een laag opleidingsniveau, 

maar ook havo-4. “Er was een jongen: groot, 

stoer en sterk, wilde helemaal niets.” Hamza 

heeft hem zijn kwaliteiten laten inzien en ge-

stimuleerd na te denken over zijn toekomst. 

“Nu werkt hij bij de marechaussee.“  

Hij is blij als ze zich zo positief ontwikkelen. 
 

Aysel Korukus 

Zij is hoofdcaissière bij Huygensmarkt. Ze doet 

al het andere werk ook: vullen, schoonmaken 

etc. Ze werkt hier acht jaar en houdt van haar 

vak; dat straalt ze helemaal uit.  

Vanuit Turkije was Aysel met haar ouders in 

Duitsland gaan wonen. Tegen de wil van haar 

ouders is ze jong getrouwd.  

 

 

Na de basisschool heeft ze geen 

diploma’s gehaald. Daar heeft  

ze wel een beetje spijt van.  

Met haar man is ze naar Neder-

land verhuisd.  

Ze kregen drie kinderen. Meer 

dan een inburgeringscursus en 

een cursus om werk te zoeken 

heeft ze niet gedaan. Ze kwam 

te werken op een thuiszorgkan-

toor, waar haar talent werd  

ontdekt. Haar Nederlandse baas 

van de salarisadministratie,  

“kaal haar en blauwe ogen”,  

had vertrouwen in haar en gaf 

haar meer verantwoordelijkheid. 

Helaas ging het bedrijf failliet. 

Zes maanden lang moest ze 

naar het UWV en had veel stress.  

Ze kwam boodschappen doen bij de  

toenmalige F&S en vroeg aan Hamza of ze  

alsjeblieft mocht komen werken.  
 

Na overleg met zijn baas is ze aangenomen. 

Ze vindt het leuk: haar collega’s, de omgang 

met klanten, het afwisselende werk.  

De klanten zijn gek op haar. “Ze hebben de 

gekste namen voor mij: ‘onze zon’, ‘ons  

prinsesje’, ‘ik hou van jou’.”  
 

Ze neemt weer plaats achter de kassa, neemt 

het van een scholiere over. “Hallo lieveling!”, 

roept een oudere dame die net aan de beurt is. 

In de rij achter haar glimlachen de mensen.  

Je ziet het zo: de klanten houden van haar! 

 

De bedrijfsleiders van de drie supermarkten in de Stationsbuurt:  

kansen voor jongeren hoog in het vaandel 

De buurt 
Hamza heeft gemerkt dat er deze zomer veel 
toeristen waren in de buurt. Ook merkt hij 

dat gezinnen zijn verhuisd en er studenten 
voor in de plaats zijn terug gekomen. 
 

Winkeliersvereniging  

Het is opvallend dat alle vier bedrijfsleiders/ 
managers een winkeliers-vereniging missen. 
“Het kan zoveel interessanter zijn.  
Je kunt elkaar informeren en de schouders er 
onder zetten en iets organiseren” vindt Jordi 
Becker (AH). 

Hamza Avcioglu 

Aysel Korukus 

Huygensmarkt 
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Jordi Becker en Marcel Advokaat 

Jordi Becker woont in Bezuidenhout. Soms 

zeggen mensen een beetje minachtend “oh, 

Albert Heijn Hollands Spoor” , maar hij vindt 

dat onterecht.  

“Het is hier levendig, er komt een divers  

publiek en de omgeving is mooi geworden.“  

Het contact met klanten waardeert hij zeer. 

“Het is leuk om een beetje vast contact te heb-

ben en af en toe een luisterend oor te kunnen 

bieden,” vindt hij.  
 

Zijn collega assistent-supermarkt-manager, 

Marcel Advokaat, werkte hiervoor bij een XL 

filiaal. “Hier is het de hele dag door superdruk.  

Er komen hier bijna net zo veel klanten als in 

een XL.” Het oppervlak van deze winkel is 900 

m2. Samen met drie teamleiders en in totaal 

150 parttime en fulltime medewerkers zijn  

Jordi en Marcel verantwoordelijk voor deze 

vestiging. De jongste medewerker is 15 jaar en 

Marcel met zijn 45 jaar is de oudste. De team-

leiders volgen een HBO-duaal traject.  

 

 

“Het echte werk leer je op de vloer zelf; het 

fingerspitzengefühl ontwikkelen,” zegt Jordi.   
 

Veel medewerkers zijn jongeren uit de  

Stationsbuurt en omgeving. “Jonge medewer-

kers willen we goed begeleiden, onder andere 

in klantvriendelijkheid.” Marcel noemt de  

mogelijkheden. “Er zijn allerlei faciliteiten om 

jongeren verder te helpen.  

Zo kunnen scholieren bijvoorbeeld online exa-

mentrainingen voor havo/vwo volgen en er is 

altijd een online docent waar ze vragen aan 

kunnen stellen.”  

“We stimuleren medewerkers om eens in een 

ander filiaal te kijken”, vult Jordi aan. Er is een 

bedrijfskantine en Jordi vertelt dat ze jongeren 

aanraden om wat gezonder te eten en niet te 

veel Redbulls te drinken. Het project Fit en Fun 

geeft de mogelijkheid om met korting te  

sporten.  
 

Teamleider Adel El Bouzidi 

Adel El Bouzidi is een energieke jongen. Hij 

woont sinds een jaar op zichzelf, dicht in de 

buurt, en werkt al vier jaar bij Albert Heijn.  

Hij woonde met zijn ouders in Vrederust, ging 

naar het vwo, zakte voor zijn eindexamen en 

besloot toen naar de havo te gaan.  

Bij het VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassen 

Onderwijs) hoefde hij in maar drie vakken 

eindexamen te doen en hield zeeën van tijd 

over. Hij voetbalde samen met de voormalige 

assistent-manager van AH. Zo kwam hij bij AH 

Hollands Spoor terecht.  

Hij begon als vakkenvuller naast zijn studie, 

maar kwam al gauw in het traject ‘potentieel’ 

en is nu al twee jaar teamleider van de  

afdeling ‘verkoop klaar’. 
 

Nu is Adel (spreek uit als Adil) bezig met HBO 

Bestuurskunde en Overheidsmanagement.  

Een brede studie; hij wil zijn toekomst zo open 

mogelijk houden.  

Hij begeleidt veel jongeren uit de omgeving, 

Schilderswijk, Laak, Stationsbuurt. Hun focus 

is meer op straat dan op school. “Ik wil ze  

laten inzien wat voor inbreng ze kunnen heb-

ben. Naast streng zijn vind ik het ook leuk om 

met ze bevriend te zijn.” 

Najeb el Mahdaoui 

Oktober 2017 begon Najeb met de voorberei-

ding: nadenken over de opzet van de winkel, 

personeel aantrekken, marketing, contacten 

met de buurt aanknopen.  

Er werken ongeveer 100 mensen, 30/40 per 

dag. Van tevoren is er een profiel gemaakt  

van de te verwachten klanten. “Het is een 

‘passantenwinkel’: voor tram- en treinreizi-

gers, studenten, mensen met weinig tijd. Dus 

is er een foodcorner voor even snel koffie met 

een broodje, en twee verschillende routings 

om te winkelen: snel of meer keuze.”  

Het vloeroppervlak van de totale Jumbo is 500 

m2. Meer ruimte was er niet. “Na 16:00 uur is 

het superdruk”, vertelt Najeb.  

“Juist met een klein oppervlak is het belangrijk 

om te weten wat de behoefte van de klant is 

en daarop in te spelen. Mensen kunnen een 

product ook altijd bestellen als het er niet is, 

en langskomen om op te halen. Wij staan open 

voor vragen of speciale wensen.” 
 

Najeb werkt 12 jaar bij Jumbo. Hij voelde zich 

er meteen thuis.  

“Ze ontvingen mij met open armen.” Hij komt 

zelf uit Zwijndrecht; daar heeft hij gewerkt en 

ook in Spijkenisse, Ridderkerk, Rotterdam,  

eigenlijk die hele regio. Nu voor het eerst in 

Den Haag. Hij heeft eerst meegelopen in ande-

re Haagse vestigingen om kennis te maken 

met het Haagse publiek. “En verschilt dat erg 

van andere gemeenten?”, vraag ik hem.  

“Niet echt”, vindt hij.  
 

Van de 100 mensen die hier werken is 

ongeveer 80% scholier of student. Ze 

kunnen vanaf 15 jaar komen.  

Er zijn veel aanmeldingen. Jumbo 

biedt ook mogelijkheden voor stage: 

MBO, HBO of een korte snuffelstage. 

Er is al contact met het ROC Mondri-

aan.  

De richtingen die belangrijk zijn:  

logistiek, marketing, commercie en IT. 

In de kantine hangen posters van  

verschillende opleidingen; het wordt 

gestimuleerd om verder te leren. 
 

 

 

 

 

 

Najeb el Mahdaoui vindt het heerlijk werk.  

Dat komt ook omdat hij “een passie heeft voor 

voedsel en eten.” Hij blijft wel in Zwijndrecht 

wonen. Hij vindt het heerlijk zo’n drukke win-

kel en drukke buurt, maar hij is ook blij als hij 

weer de rust van Zwijndrecht kan opzoeken 

om even bij te tanken. 
 

Angelina Adam 

De buurt 
 

Een groot compliment willen Jordi en Mar-

cel geven aan de mensen van de gemeen-
te, die elke dag de buurt schoonmaken.  
Er komen dagelijks duizenden mensen 
door de straat, met trams, treinen, van en 
naar het centrum.  
“De omgeving is altijd heel goed schoon!”  

Najeb el Mahdaoui 

Adel El Bouzidi  Jordi en Marcel  

Albert Heijn Hollands Spoor 

Jumbo 
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Uitbundige 2e bloei magnolia, ondanks alle 

werkzaamheden bloeit het park gewoon volop 

door. En ze ruiken nog heerlijk ook! 

Ondertussen in het park 

Aan het begin van het schooljaar weer veel introducerende studenten in het park tijdens de HOPweek 19 - 26 augustus 

Tijdelijk geparkeerde plantenbakjes, 

wachtend op hun nieuwe plek 

Het gras lag er in september weer mooi 

groen bij na een droge gele zomer. 

“Het einde van een tijdperk”, dat zeggen 

vele vaste gasten van Eethuis De Zon aan 

de Dunne Bierkade 13. Op 29 juli was het 

afscheid van Her Putman (62), jarenlang 

uitbater van Eethuis De Zon en tevens on-

dernemer/kok/filosoof/natuurliefhebber/

pater familias. 
 

Eethuis De Zon was sinds 1 januari 2009 een 

welbekend vegetarisch restaurant in het cen-

trum van Den Haag. Men serveerde er jaren-

lang een dagelijks wisselend menu 

(dagschotel) met soep, een hoofdgerecht en 

een nagerecht. “Wees welkom beste man” 

galmde het door de zaak bij binnentreden of, 

als het een dame betrof, vaak “dag lieve 

schat”. Her kende overigens bijna iedere gast 

bij naam. Her Putman zwaaide bijna tien jaar 

als pater familias de scepter over De Zon, en 

had voor vele gasten en medewerkers vaak 

een luisterend oor. Daarvoor kookte Her en 

zijn team in de Nieuwe Molstraat bij 'Chez Val'. 

De kennismaking met de horeca stamde al uit 

1978 toen Her regelmatig Mac Gierst (parodie 

op Mac Donalds) bezocht, de uitspanning van 

het popcentrum Het Paard. In 1990 nam Her 

dit restaurant over en doopte het Chez Val, 

een woordspeling op het Franse woord voor 

paard: cheval. 
 

Natuurliefhebber 

Her is veel meer dan een bevlogen kok en on-

dernemer. Hij verdiepte zich in macrobiotiek 

en vegetarisme, is nog steeds spiritueel geïn-

teresseerd en houdt zeer van de natuur. Zo 

weet hij veel van wilde paddenstoelen en wilde 

orchideeën en probeert hij zo consequent mo-

gelijk een keer per week te zwemmen in de 

Noordzee. “Ik heb geen rijbewijs, maar doe 

alles met de fiets met grote bak voorop, en ik 

reis ook graag met de trein”, vertelt hij. 

Eethuis De Zon was een instituut, een van de 

allereerste vegetarische restaurants in Den 

Haag. Het prachtige pand aan de Dunne Bier-

kade, dat stamt uit de begin van de 19e eeuw, 

was vroeger onder meer een logement 

'Burgerhotel De Zon’, waar zwervers voor kor-

tere en langere tijd een onderdak vonden.  

“Bij extreme kou sliepen ze er vroeger over 

een touwtje” zegt Her, net zoals de soldaten 

van Napoleon die naar Rusland werden ge-

stuurd. Er werd dan een stevig koord gespan-

nen, dat onder de oksels van de armlastige 

slapers doorliep, die op die manier dus staande 

kon slapen. Leuk weetje: daar komt het Engel-

se woord ‘hangover’ vandaan voor ‘kater'. 
 

Stamtafel 

Maar dat was allemaal ver voor de tijd van Her 

Putman. Vaste klanten van Eethuis De Zon en 

zo ook van Her volgden hem al meer dan der-

tig jaar en de vaste ronde stamtafel was jaren-

lang een begrip. Ook schrijver dezes is regel-

matig te gast geweest bij De Zon en heeft 

er veel smakelijke vegetarische maaltijden 

gegeten. “Maar ik moet zeggen dat ik na 

al die tijd moe ben geworden”, legt Her 

uit, “het is tijd om mijn hoofd weer leeg te 

maken. Ik wilde al enige tijd stoppen en 

zou het liefste gezien hebben dat een 

nieuwe ondernemer de kernwaarden van 

De Zon zou voortzetten. Wij hebben ons 

altijd sterk gemaakt voor een gezonde  

vegetarische keuken in een gemoedelijke, 

bijna familiare sfeer. Jammer genoeg heb 

ik geen opvolger kunnen vinden.  

Dat is enerzijds spijtig maar anderzijds 

ook een goed teken. Want steeds meer 

restaurants in Den Haag bieden vegetari-

sche of zelfs veganistische gerechten aan.  

 

 

Dus de speciale plaats die Eethuis De Zon 

heeft vervuld zal voortaan worden ingevuld 

door een nieuwe ondernemer met een nieuwe 

moderne vegetarische keuken." 

Kaai 13  

Die nieuwe ondernemer heet Jerry Johansson. 

Hij is 38 jaar oud en heeft veel horeca-

ervaring, onder meer op Scheveningen. Jerry 

mikt op een nieuwe frisse uitstraling van het 

restaurant, dat al in september open moet 

gaan onder de nieuwe naam Kaai 13.  

De keuken zal internationale gerechten serve-

ren waarbij een aantal klassiekers niet op de 

kaart zullen ontbreken. Een terrasboot voor de 

deur kan tot de mogelijkheden gaan behoren. 

Het is in elk geval geruststellend te beseffen 

dat bij Eethuis De Zon na al die mooie jaren de 

zon iedere dag ondergaat en de volgende mor-

gen ook gewoon weer opkomt. 
 

Bron: buurtmagazine Het Oude Centrum -  

tekst Hans Markowski, foto Kees Oosterholt 

Eethuis De Zon dicht: einde van een tijdperk  
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Monique 
Margriet 

Tweede deel muurschilderingen Ellips geopend 
Vrijdag 6 juli werd op de binnenplaats van 

de Ellips het tweede deel van de muur-

schilderingen geopend met een bescheiden 

receptie op de binnenplaats.  

Zes enorme vrolijke afbeeldingen van ieder 

5 meter hoog en 2.20 meter breed, waar-

van de frisse kleuren je tegemoet stralen. 
 

Monique Rijksen, architect en bewoner van  

De Ellips, heeft hiervoor via de prijsvraag ‘Mijn 

Thuis 2017’ een aanvraag ingediend bij Staedion 

om de entree van het complex te verfraaien.  

Die werd gehonoreerd. 
  

Kunstenaar Margriet Snaterse van Urban  

Creation ging daarna samen met Monique in  

gesprek met bewoners. Daar kwamen  

twee thema’s uit: bloemen en kinderen. 
 

Margriet heeft de kinderen van het complex  

laten spelen gefotografeerd en nagetekend. 

Zo zijn ze al klimmend in enorme planten op de muren  

terechtgekomen.  

Nu zijn daar beeltenissen van volwassenen bijgekomen.  

Een waar feest voor bewoners en passanten. 

 

Elke woensdag tot 3 oktober kan er heerlijk en  

gezond worden gegeten op de Spinozahof. 
 

In combinatie met de Lekkernassuh versmarkt op de  

Spinozahof is er op woensdagen van 18.00 tot 19.00 

uur een avondmaaltijd voor maar  

€ 5,=/volwassenen  

en € 2,50 /<12j.  
 

Meld je aan bij Esther (0613276904) of via Facebook 

als je mee wilt eten, liefst uiterlijk zondagavond. 
 

Op verzoek van de gemeente 

Den Haag heeft de WOM het 

pand aan de Stationsweg 82 

aangekocht.  
 

De begane grond wordt gereno-

veerd tot een winkelruimte met 

daarboven twee huurwoningen.  

De nieuwe winkelruimte voor-

ziet in de vraag naar meer de-

tailhandelsruimte op het smalle 

gedeelte van de Stationsweg, 

naar aanleiding van een omge-

vingsstudie van de gemeente 

Den Haag. 
 

http://wom-soc.nl/portfolio-

posts/stationsweg-82/  

Renovatie 

Stationsweg 82 

Woensdagavondmaaltijden op de Spinozahof 

https://www.moniquerijksen.nl/
https://www.facebook.com/events/451046618695577/
http://buurtstation.nl/activiteit/woensdag-avond-maaltijd-op-de-spinozahof/?instance_id=13
http://wom-soc.nl/portfolio-posts/stationsweg-82/
http://wom-soc.nl/portfolio-posts/stationsweg-82/
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Vind je ze ook zo leuk, ratjes? 

Dan heb je geluk; er komen er steeds 

meer in de buurt. 

Verscholen onder je huis, in garages, 

winkels, opslagplaatsen en bij struiken 

en bosjes. Kortom, overal waar ze  

weten dat ze niet gezien worden. 

Ratten zijn niet graag alleen. Ze leven 

gezellig met hele families bij elkaar. En 

die worden snel steeds groter. Op zoek 

naar voedsel komen ze tevoorschijn.  

En dat vinden ze hier overal. 

In het park, bij voedselvoorraden in 

kelders, kasten en boten. 

Bij vuilcontainers, fastfood-eettentjes 

en supermarkten.  

En we voeden ze dagelijks met etens-

resten of vogelvoer. 

Echt een paradijs hier voor ratten en de 

insecten zoals vlooien en luizen met 

ziektekiemen die ze bij zich hebben.  
 

Ratten verspreiden ziekteverwekkers 

via hun uitwerpselen, urine en speeksel.  

Overal waar ze komen laten ze druppel-

tjes urine achter als een geurspoor.  

Ze zijn dragers van virussen, bacteriën 

en parasieten waar je al ziek van kan 

worden als je door ratten besmette 

plaatsen aanraakt. 
 

Niemand wil of mag andere mensen 

ziek maken.  

Toch doen we dat door slordig met 

voedsel om te gaan of het voor vogels 

of andere dieren op straat te gooien. 

 

Ratten verspreiden onder andere: 

 Salmonellabacteriën en andere soor-

ten bacteriën die voedselvergiftiging 

veroorzaken. 

 Ziekte van Weil – Ook wel Leptospiro-

se genoemd, wordt overgedragen door 

de urine van ratten en kan mensen 

besmetten via water. 

 Rattenbeetkoorts: wordt doorgegeven 

van knaagdier op de mens via de uri-

ne van de rat.  

Vooral ouderen, kinderen en zwakkere 

mensen kunnen daar erg ziek van wor-

den en er zelfs aan overlijden. 
 

TIPS tegen muizen en ratten 

 Geen voedsel op straat gooien. 

 Bewaar geen voedsel op buitenplaats, 

tuin of balkon. 

 Geen diervoeders open en bloot laten 

staan. 

 Geen vuilnis open en bloot laten 

staan. 

 Geen vuile vaat laten staan. 

 Dicht maken van openingen van bui-

ten naar binnen. 

 Doorgangen binnen dicht maken. 

 Voorkom nestelgelegenheden op zol-

der, kelder en garage. 

 Geen dichte beplanting tegen je huis 

of bedrijfsgebouw. 

 

Bronnen: https://pestfree.nl/  

en https://www.rentokil.nl/ratten/   

 

Wat fijn dat je er bent 
 

Al sinds mijn veertiende loop ik regelmatig hard.  
De aanleiding om ermee te beginnen was negatief. Bij de half-
jaarlijkse conditietest, die deel uitmaakte van de Spartaanse 
gymlessen op mijn katholieke middelbare school, liep ik in de 
onderbouw steevast in de achterste regionen. Dat wilde ik niet 
meer, dus begon ik in mijn vrije tijd te trainen.  
Na verloop van tijd kreeg ik er steeds meer lol in en inmiddels 
ren ik al decennia een paar keer per week een rondje, waarvan 
de laatste 23 jaar door Den Haag. 
 

Wat kenmerkend is voor hardlopers: als ze elkaar tegenkomen, 
groeten ze elkaar. In al die jaren en tijdens al die rondjes steek 
ik telkens weer even mijn hand op en mompel ik wat en de te-
gemoetkomende hardloper -  behoudens de subsoort met oor-
tjes in - betaalt altijd terug met gelijke munt. 
 

De vraag nu is waarom hardlopers dit doen. Een mogelijke ver-
klaring werd in de afgelopen nieuwsluwe zomer onder de aan-
dacht gebracht door onze minister van Buitenlandse Zaken Stef 
Blok, die onderstreepte dat mensen nu eenmaal gericht zijn op 
de eigen groep. Daarbij suggereerde hij en passant, zoals een 
collega-columnist in NRC Handelsblad opmerkte, dat verschil-
lende bevolkingsgroepen in een land niet vreedzaam kunnen 
samenleven, terwijl hij minister is van een land waar verschil-
lende bevolkingsgroepen vreedzaam samenleven.  
In de wereld van Blok groeten hardlopers hardlopers, omdat ze 
hardlopers tof vinden en niets moeten hebben van fietsers en 
paardrijders.  
 

Een alternatieve verklaring, waar ik me meer thuis bij voel, is 
dat de groet een aanmoediging is, een hart onder de riem voor 
de ander om ook die laatste paar kilometer als een hinde terug 
naar huis te huppelen. Dus niet het angstvallige vastklampen 
aan je soortgenoten van de minister, maar positief: de mede-
mens ondersteunen en stimuleren.  
 

Dat is niet alleen een veel vrolijker vertrekpunt, maar ook  
effectiever als je iets wil bereiken. Neem nu de gemeente.  
Als die iets wil bereiken in het gedrag van bewoners van de 
stad is de standaardreflex om nieuw blik mensen in uniform 
met handboeien en bonnenboekjes de wijk in te jagen om 
steeds weer andere vormen van ongewenst gedrag af te straf-
fen. Het kan, maar het effect is een combinatie van frustratie, 
verhitte discussies met alleen een bescheiden kasstroom van 
geïnde boetes als enigszins positieve bate.  
 

Waarom geen vriendelijke mensen de wijk in sturen die in  
het Huijgenspark medebewoners bedanken dat ze iets in de 
prullenbak hebben gegooid of de uitwerpselen van hun hond 
zojuist hebben opgeruimd. Ze kunnen ook hinderlijk blijven 
kijken bij de eigenaar wiens hond net een grote boodschap 
doet. En ondertussen groeten ze iedereen die ze tegenkomen 
op de Stationsweg en het Oranjeplein en maken ze hier en 
daar een praatje met iedereen die daarom verlegen zit.  
Het aantal vrolijke gezichten in de buurt krijgt hierdoor een 
flinke impuls. De fietscoaches rond de Grote Marktstraat zijn 
ondanks hun betuttelende naam een begin. Als ze er tenmin-
ste voor zorgen dat ze worden gezien als degene die je een 
boete bespaart. En niet als een type dat je gaat vertellen waar 
je je fiets wel en niet mag neerzetten. 
 

En ook als wijkbewoner kun je iets doen. Mopper niet op al die 
types van buiten die de wijk doorstruinen, maar schrijdt als 
een gastheer of gastvrouw door de Stationsbuurt.  
Kom je iemand tegen, die duidelijk tot een andere groep  
behoort, bijvoorbeeld omdat hij is opgegroeid in het reservaat 
Benoordenhout en met schrikachtige ogen om zich heenkijkt, 
negeer hem niet, wend je hoofd niet af, maar kies voor een 
warme begroeting en zeg: “Stef, wat fijn dat je er bent.” 
 
Vries Kool 
 

Buurtcolumn: 

https://pestfree.nl/
https://www.rentokil.nl/ratten/
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Meewerken aan wijkkrant Hollands Spoor?  
 

Zou je als buurtbewoner mee willen werken in de redactie van deze 
krant? Ook je als niet in de redactie wilt, maar het leuk vindt om af en 
toe een keer een stukje te schrijven of op een andere manier iets wilt 
betekenen voor de krant ben je hartelijk welkom. 
 

Wij maken de krant met een kleine groep vrijwilligers die vrij zelfstandig 
en ongedwongen vier keer per jaar wijknieuws vergaren en schrijven. 
 

Heb je interesse, stuur een mail naar hs@buurtstation.nl. 
 

 

mailto:hs@buurtstation.nl

