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Loper Oude Centrum geopend 
Rond de 100 belangstellenden waren 5 maart in  

een partytent in het Huijgenspark getuige van de 

opening van de Loper Oude Centrum door wethouder 

Richard Mos.  
 

De vernieuwde ‘Loper Oude Centrum’ biedt meer 

ruimte voor voetgangers en fietsers. De maximale 

snelheid is van 50 kilometer naar 30 kilometer per 

uur aangepast. Verder is de verlichting aangepast en 

ziet het er allemaal beter uit.  

Er zijn nieuwe bomen, groene hagen, bloembakken, 

zitbanken, en fietsbeugels. Op de stoepranden staan 

spreuken over ‘reizen en verblijven’ in 33 talen.   

Naast het officiële gedeelte was er ruimte voor mu-

ziek, hapjes en gesprekken. Genodigden mochten na 

afloop een gouden regen mee naar huis nemen.   

27 april Kinderkoningsdag  Huijgenspark p.12 

28 + 29 

mei  

POETRY in the PARK:  

poetry battle 

Huijgenspark 

19:00- 22:00 
p.07 

12 juni Nat. Buitenspeeldag  p.4 

26 juni Leefbaarheidsoverleg 
Bazaar  

19:30-21:00 
 

29 juni 

Den Haag viert   

de Zomer 

+27 juli, 31 aug., 28 sep. 

Huijgenspark 

13:00-17:00 
p.08 

29-31 aug. Jazz in de gracht   

Agenda 

Poetry in the Park 
28 en 29 mei Buurtpoëzie in het Huijgenspark ! 

Na twee succesvolle edities Poetry Battle, wordt dit 

jaar nog groter uitgepakt met dichters, rappers en 

muziek. Iedereen mag mee dichten. Graag zelfs. 

Deelname aan de workshops en het festival is gratis! 

Beide avonden zijn in de tent op het Huijgenspark, 

van 19:00 tot 22:00 uur.       lees meer op pagina 7 

Marja van Tol 
vertelt over het spanningsveld 

waarmee ze te maken krijgt als 

ambtenaar bij de dienst Publieke 

zaken. Met de portefeuille Welzijn, 

jeugd en participatie in de Stati-

onsbuurt/Rivierenbuurt, houdt ze 

zich bezig met taken zoals groen-

beheer, milieubeheer, wegbeheer 

en speelbeheer.        zie pagina 3 

Ingrid Tieken-Boon van Ostade 
kwam op het idee voor de spreuken op de stoepran-

den langs Stationsweg/Wagenstraat. Samen met 

vier studenten heeft ze spreuken verzameld met het 

thema ‘Reizen en (ver)blijven’.                  pagina 5 

Jane Borst 
woont bijna zestig jaar in de Van 

der Duynstraat en heeft heel wat te 

vertellen over de wijk op pagina 9 

Gluren bij de buren  
dat kon op 10 februari bij gratis optredens van  

diverse artiesten in 80 huiskamers. 

                                          Gluur mee op pagina 4 

Duurzame(r) Wolterbeekstraat 
De meeste huizen in de Wolterbeekstraat werden 

tien jaar geleden opgeleverd. Toch is het einde van 

de technische levensduur van cv-ketels al in zicht. 

Daarom denken de bewoners na over verduurza-

ming van hun woning. Omdat alle huizen in de 

straat op elkaar lijken hebben een aantal bewoners 

één advies te laten opstellen door onafhankelijk ad-

viseur Lars Boelen: “Het is goed als iemand zelf zijn 

woning verduurzaamt, maar het is nog beter als 

een hele straat dat gezamenlijk doet.  

Dan is de milieuwinst veel groter.”          pagina 6 
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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.  
 

Digitaal aanleveren als afbeel-

ding (jpg, png, tif), 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.  

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 bestaat geheel uit 
vrijwilligers.  
Het bestuur van de stichting wordt 
elk jaar gekozen door buurt-
bewoners op de bewonersavond. 
Het bestuur bestaat in 2019 uit:  

Nol Witte (voorzitter) 

Paul van Achterberg 

(penningmeester) 

Anne Vokurka-Viruly 

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: info@buurtstation.nl. 
 

De stichting wordt één dagdeel per 
week administratief ondersteund 
door Carla Janmaat.  
 

Leefbaarheidsoverleg  
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.  
Data overleg 2019: 
 26 juni, 11 september, 20 november 

(tevens Bewonersavond),  
19:30 - 21:00 uur, Bazaar of Ideas, 
Clasroom 2+3, Hoefkade 11. 
 

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

www.buurtstation.nl. 
 

info@buurtstation.nl . 

http://twitter.com/BuurtStation 

www.facebook.com/2buurtstation 

Wijkagenda:  

http://buurtstation.nl/agenda/ 
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Van het bestuur van  

bewonersorganisatie Buurtstation 
De werkzaamheden aan de Loper Oude Centrum zijn afgerond. Over-

last was er zeker tijdens de werkzaamheden, maar wat mij betreft 

was het de moeite echt waard. Ook van buurtgenoten hoor ik en-

thousiaste reacties. En dan staat de nieuwe beplanting nog in de 

winterstand! Ik ben benieuwd hoe de Stationsweg er straks in mei bij 

staat. 
 

Er zijn ook zorgen: veel bewoners constateren terecht dat er nog te-

veel verkeer over de Stationsweg rijdt. Hoewel de situatie gemiddeld 

fors verbeterd is, zijn er om die reden nog steeds onveilige situaties 

door racend verkeer in onze wijk. Op moment van schrijven heeft 

het college de plannen voor de verkeersmaatregelen (de vier knips 

die onze wijk verkeerskundig gaan scheiden van de Schilderswijk) 

nog niet aan de gemeenteraad aangeboden, dus het is nog even af-

wachten wanneer gestart gaat worden met de werkzaamheden. Dit 

zal zonder twijfel niet meer voor de zomer zijn. Echt balen. 
 

Later dit jaar zijn nog een aantal werkzaamheden voorzien in het 

Huijgenspark: de aanleg van het openbare toilet en de realisatie van 

het nieuwe milieustraatje (voor glas, papier/karton en plastic). Hope-

lijk weet de gemeente ook nog een oplossing te vinden voor het mis-

bruik van de stenen zitelementen door skaters. Overleg hierover 

loopt. 
 

Aan de Laakzijde van station Hollands Spoor wordt hard gewerkt aan 

de nieuwe entree van het station. Naar verwachting zijn de werk-

zaamheden aan de winkeltjes, de fietsenstalling én de tijdelijke in-

richting van het plein eind 2019 afgerond. Ook de nieuwe reizigers-

tunnel wordt dan in gebruik genomen. Op termijn zal de inrichting 

van het plein nog veranderen, in samenloop met de andere ontwik-

kelingen aan de Waldorpstraat in het kader van de Central Innovati-

on District aanpak [zie voor meer info de Holland Spoor van januari 

2019, of http://buurtstation.nl/facsheet-spoorzone-laakhavens/ - 

red]. Op moment van schrijven is hier overigens nog niet veel meer 

over te zeggen, maar naar verwachting zal in maart meer bekend 

worden over de ontwikkelingen in het “HS-kwartier”. 

Houd onze website http://buurtstation.nl/ in de gaten, of volg ons op 

Facebook (https://www.facebook.com/2buurtstation/) of Twitter 

(https://twitter.com/Buurtstation).  
 

Tot slot: bijna de gehele wijk is nu een 30 km-zone. Heel fijn! Het 

verschil in snelheid tussen auto’s en fietsers blijft in de praktijk ech-

ter nog steeds groot in de smalle straten in onze wijk. Dit leidt tot 

gevaarlijke situaties. Daarom hierbij de oproep: laten we als bewo-

ners het goede voorbeeld geven; 30 km/u is maximum maar niet de 

minimumsnelheid! Als we als bewoners in onze auto’s de laatste paar 

honderd meter naar onze huizen gewoon met de fietsers meerijden, 

zorgen we samen voor een rustig en verkeersveiliger Stationsbuurt. 

Doet u mee?  
 

Namens het bestuur, met vriendelijke groet,  

Nol Witte, voorzitter 

 

 

 
 

Subsidie voor  

bewonersactiviteiten 
Wil je een activiteit organiseren voor bewoners van (een deel van) 

de Stationsbuurt? Het Buurtstation kan een deel mee-financieren.  

De hoofdsubsidie vraag je aan bij bijvoorbeeld de gemeente of Fonds 

1818 – het Buurtstation kan je hierbij ondersteunen.  
 

Het Buurtstation heeft aanvullende subsidies van 100 tot 500 euro 

beschikbaar. Je activiteit moet gratis toegankelijk zijn.  
 

Kijk voor de andere voorwaarden en meer informatie op http://

buurtstation.nl/bijdrage-buurtstation-aan-activiteiten-in-de-wijk/ 

Aan het raam bij de Overkant 

Droom ik weg op muziek van de platenspeler 

Doorblader ik krantje of tijdschrift 

Chocoladetaart met pistachenootjes 

Angelina 

De Overkant grote tafel bij het raam 

Kale betonnen vloer, houten stoelen, kunst aan de muur,  

muziek uit oude tijden 

Koffie drinken, bekenden zien, in het zonnetje zitten 

Fijn, relaxen, er hoeft daar niets 

Wanda 

Poetry Battle  

28 mei 
Huijgenspark 

mailto:info@buurtstation.nl
http://www.buurtstation.nl
mailto:info@buurtstation.nl
http://twitter.com/BuurtStation
http://www.facebook.com/2buurtstation/
http://buurtstation.nl/agenda/
http://buurtstation.nl/agenda/
mailto:hs@buurtstation.nl
http://www.Buurtstation.nl
mailto:info@buurtstation.nl
http://buurtstation.nl/facsheet-spoorzone-laakhavens/
http://buurtstation.nl/
https://www.facebook.com/2buurtstation/
https://twitter.com/Buurtstation
http://buurtstation.nl/bijdrage-buurtstation-aan-activiteiten-in-de-wijk/
http://buurtstation.nl/bijdrage-buurtstation-aan-activiteiten-in-de-wijk/
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Dat Marja van Tol een afwisselend beroep 

heeft weet ze al snel duidelijk te maken, als zij 

met haar collega voor een interview bij mij 

naar binnen stapt. Marja houdt zich voor onze 

buurt vanuit de gemeente bezig met welzijn, 

jeugd en participatie. Ze illustreert haar werk 

aan de hand van het Hofwijckplein.  
 

“Een bewoonster van het Hofwijckplein, die 

ook ondernemer is in de binnenstad, belde met 

een serieuze klacht. ´Daar heb ik te maken 

met stringente eisen als het gaat om milieu  

en overlast en hier lijkt het allemaal niet te 

gelden´, zei ze. En helaas klopt dat. Met de 

herinrichting van de binnenstad zijn de eisen 

aangescherpt, maar de binnenstadsgrens loopt 

tot de Bierkade. Hier is de herinrichting ook in 

volle gang en is er een mooie promenade met 

nieuwe horeca aan het Stationsplein, het brede 

deel van de Stationsweg, maar voor de bewo-

ners aan de ´achterkant´ -het Hofwijckplein- 

is het een ander verhaal.”  

De vele containers van de horeca zorgen voor 

overlast op straat, wanneer ze klaargezet wor-

den om geleegd te worden. “De containers 

staan op het binnenterrein bij de respectieve-

lijke ondernemers, maar de vuilophaalwagen 

kan niet door de poort om ze daar op te halen. 

De ondernemers van hun kant zeggen dat be-

woners veel troep erbij zetten, nadat de con-

tainers op straat zijn gezet.” Hiermee schetst 

Marja het spanningsveld waarmee ze te maken 

krijgt als ambtenaar bij de dienst Publieke  

zaken, met de portefeuille Welzijn, jeugd en 

participatie. Haar gebied is Stationsbuurt/  

Rivierenbuurt. Ze maakt onderdeel uit van een 

gebiedsteam, met collega’s die weer verant-

woordelijk zijn voor taken zoals groenbeheer, 

milieubeheer, wegbeheer en speelbeheer.  

 

Dilemma’s 

Aan het Hofwijckplein is samen gewerkt aan 

een oplossing die misschien niet het probleem 

geheel oplost, maar wel meer duidelijkheid 

schept. Er is in een U-vorm een heg geplaatst 

waartussen de containers kunnen staan.  

Zo kijken bewoners tegen het groen aan, waar 

ze vaak om gevraagd hebben. Ook de kale 

muren zijn van beplanting voorzien en alles bij 

elkaar heeft het pleintje nu een andere uitstra-

ling gekregen. Dit is een van de dilemma’s 

waar Marja en haar collega’s mee te maken 

hebben.  

Enerzijds is er in dit geval een mooie Stations-

weg gemaakt, maar de problemen waren zo 

naar de achterkant verschoven.  

Een uitdaging om daar met elkaar iets op te 

bedenken. 

 

 

Betrokken bewoners 

“De Stationsbuurt is allang 

geen probleemwijk meer.”  

Marja roemt de tolerantie van 

de bewoners en hun onderne-

mend vermogen. “Het Huijgen-

spark, Lusthof, de bewonersor-

ganisatie en de verschillende 

activiteiten en evenementen die 

door bewoners vaak zelf zijn 

geïnitieerd.” 

In de Jan Blankenstraat en de 

Kraijenhofstraat beginnen nu 

bewoners ook meer betrokken-

heid te tonen. Helaas was de 

aanleiding de aanrijding van 

een kind; daarna is er gewerkt 

aan het veiliger maken van de 

straat 
 

Van onderop 

Marja merkt dat haar functie ook in de toe-

komst steeds belangrijker wordt, omdat signa-

len uit de buurten steeds meer van belang zijn 

voor het stadhuis: ‘van onderop’ gaat steeds 

meer het beleid mee bepalen.  

“De Stationsbuurt is sterk aan het veranderen 

door de komst van zoveel studenten. Hoe hou 

je het leefbaar onder veranderende omstandig-

heden? Bewoners moeten goed geïnformeerd 

worden en kunnen mee praten met bijvoor-

beeld de nieuwe verkeerssituatie en met de 

ontwikkelingen rond het ‘Central Innovation 

District’, het nieuwe economische hart tussen 

de drie knooppunten Centraal Station, Hollands 

Spoor en Laan van Nieuw Oost Indië.”  
 

Netwerk 

Marja volgde ooit de opleiding Social Work aan 

de Hogeschool en werkt sinds 2005 bij de ge-

meente Den Haag. Eerst Zeeheldenkwartier, 

toen Schilderswijk en nu sinds vier jaar de  

Stationsbuurt en Rivierenbuurt. Ze merkt dat 

het belangrijk is dat er een zekere continuïteit 

is, bij professionals maar ook onder bewoners. 

Als iemand wegvalt, verhuist of stopt, heeft 

dat meteen gevolgen voor het opgebouwde 

netwerk. In het verleden was een groep Buurt-

vrouwen erg actief; dat is nu door het vertrek 

van een professional teruggelopen. Hetzelfde 

geldt voor het jongerenwerk. Het duurt een 

tijd voor er weer vertrouwen is opgebouwd en 

mensen bereid zijn actief mee te doen.  
 

Stage voor statushouders 

Marja heeft een collega meegenomen naar het 

interview. Zijn naam is Amr Al Omar en hij 

komt uit Syrië.  

Amr ontdekte zelf dat het mo-

gelijk was om als statushouder 

(bewoner met tijdelijke ver-

blijfsvergunning) stage te lo-

pen bij de gemeente Den 

Haag. Er is een speciaal project 

waar vluchtelingen, zoals hij, 

werkervaring kunnen opdoen. 

Amr studeerde in zijn eigen 

land aan de universiteit en is 

nu heel blij met deze plek bij 

de afdeling Burgerzaken.  

De sociale kant interesseert 

hem zeer. Hij leert veel nieuwe 

woorden, leert hoe gesprekken 

gevoerd worden, hoe commu-

nicatie gaat tussen burger en 

overheid. 

 

Zo’n leerproces is bijzonder intensief en ik vind 

het bewonderenswaardig hoe hij toch na zo’n 

korte tijd het gesprek al aardig kan volgen.  
 

Hij heeft zelf veel gehad aan een taalmaatje, 

die hem naast de taal ook veel heeft geleerd 

over ‘wie wat waar’ in Den Haag. Als andere 

statushouders ook interesse hebben in zo’n 

stageplek kunnen zij zich aanmelden bij de  

gemeente. Amr onderhoudt nu intensief de 

contacten met de statushouders, die in de  

gerenoveerde woningen aan het Zieken zijn 

komen wonen. Hij gaat ze meer bij de wijk  

betrekken. Wellicht gaan we meer van hem 

horen tijdens het Poetry in the Park festival in 

mei. 

 

Na afloop van het interview gaan we even een 

kijkje nemen op het Hofwijckplein. Het kost 

hier nog wel enige tijd om iedereen zover te 

krijgen zich aan de nieuwe situatie te houden. 

Het pleintje ziet er in ieder geval al veel aan-

trekkelijker uit. 

Angelina Adam 

 

Professional in de Stationsbuurt 

Brugfunctie tussen buurt en stadhuis ligt Marja van Tol goed 
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Eerst waren we te gast in een studentenwoning. 

De bewoner had heerlijke appeltaarten gebakken. 

Er was een piepklein theatertje, met oude schilde-

rijen en geweren aan de muur, tapijten en een bar. 

In de try-out ‘Keiharde stilte’ betrok stand-

upcomedian Arnold zijn, soms verbaasde, publiek 

bij zijn grappen.  

In de Katerstraat zat een gelegenheids-theaterduo, 

vastgebonden en met zakken over hun hoofd, er 

op los te improviseren. 

Daar aanwezige bezoekers raadden ons aan naar 

de Hooftskade te gaan, waar in het voormalige 

weeshuis het Wokcollectief optrad. ‘Comfortabel’ 

heette het programma:  mooie, ontroerende zelf-

geschreven liedjes, prachtig gezongen, over ouder 

worden en zijn, relaties en vriendschap.  

Op Stationsweg 68 was een klein theaterzaaltje 

gemaakt met de tuin op de achtergrond. Duo Pe-

kelharing zong liedjes over de 80-jarige oorlog en 

drink-, vissers- en matrozenliederen. Het publiek 

deinde gelukzalig mee. Gastvrouw Sanja was en-

thousiast. Ze hoopt op meer van dit soort initiatie-

ven. 
 

Als laatste kwamen we in de Rivierenbuurt, in de 

wereld van rapper Georgio Richardson uit Sint 

Maarten.  

Gluren bij de buren tijdens huiskamerfestival 
Voor het eerst vond op 10 februari ook in Den Haag het Huiska-

merfestival ‘Gluren bij de Buren’ plaats. 23 gemeenten deden 

mee. Hier kon je in 80 huiskamers terecht voor gratis optredens. 

 

Ik ging naar enkele optredens bij mij in de buurt: naar het Oude Cen-

trum, Schilderswijk, Stationsbuurt en de Rivierenbuurt. Het vloerkleed 

was het podium, de bank de tribune. Per woonkamer één act die drie 

keer gespeeld werd, steeds een half uur. Grappig dat je soms ook je 

eigen buren tegenkomt. 

Tweezaam in Katerstraat  

foto’s Steven Scholten en Kees Oosterhout  

Keiharde stilte op Paviljoensgracht  

Hooftstraat 
Lekstraat 

Hij kwam naar Nederland, ging studeren maar door het cultuurverschil 

liep dat mis. Een jongerenorganisatie hielp hem en wees hem op zijn 

talent. Hij schrijft de liedjes zelf. Samen met Dayenne Granviel uit 

Curaçao, zelf voormalig bewoonster van de Rivierenbuurt, kreeg hij met 

aanstekelijke raps het publiek mee. Regelmatig treden ze op samen 

met een groep dansers. Inmiddels heeft Georgio zijn studie weer opge-

pakt.  

Hij weet nu zeker dat hij het ook afmaakt. “I came for my dream, com-

petence, to shut up, to stand up….” 
 

Alle gastheren en dames hadden voor de lekkerste hapjes en drankjes 

gezorgd. Buiten was het nat en koud, maar in de huiskamers warm, 

gezellig en inspirerend.  

Angelina Adam 

 PostNL neemt zijn intrek in het oude postgebouw achter station HS. 

Dit is een Rijksmonument. In het verleden werden er posttreinen van 

PTT Post geladen en gelost. De komende periode wordt het gebouw 

verbouwd en ingericht. De verhuizing is uiterlijk eind juni 2021.  

 Woensdagmiddag 12 juni 2019 is het Nationale Buitenspeeldag. Dan 

worden in heel Den Haag straten afgesloten om de stad te veranderen 

in één grote speelplek. 

Wilt u dit ook in úw straat organiseren? Vraag dan vóór 1 april subsi-

die aan bij de gemeente. En regel dan ook meteen die gratis vergun-

ning om met dranghekken de straat af te sluiten voor auto’s – dat 

speelt wel zo lekker. 

Alle informatie is te vinden op www.denhaag.nl/buitenspeeldag. 

 De Jumbo heeft in korte tijd een nieuwe bedrijfsleider gekregen: Jelle 

de Boer. Zijn voorganger Najeb el Mahdaoui, die in september 2018 

aan u is voorgesteld in deze krant, runt nu de Jumbo in Laak. 

 De Van der Duynstraat gaat vergroenen. Nu de Stationsweg is verbe-

terd kan de van der Duynstraat niet achterblijven. Vanaf 17 maart 

wordt de straat steeds groener. 

De gemeente gaat, waar nodig, de trottoirs egaliseren en draagt zorg 

voor het weghalen van de oude bakken met behoud van de nog bruik-

bare beplanting. Er komen nieuwe duurzame bakken, aarde en een 

deel nieuwe beplanting. groenevanderduynstraat@gmail.com  

 In de rijke keuze aan horeca rondom station HS, is eind februari ‘Poke 

& Sushi Express’ geopend aan Stationsplein 21. Net niet zichtbaar 

wanneer je het station verlaat, maar sla linksaf richting de Parallelweg 

en je vindt deze zaak vlak voorbij de Jan Blankenstraat. De redactie is 

er nog niet geweest, dus we kunnen pas in de volgende krant uitspra-

ken doen over smaak en sfeer in een interview met de ondernemers. 

Kort wijknieuws 

links chef-kok Jian Kai Chen en rechts manager Tony Butt  

http://www.denhaag.nl/buitenspeeldag
mailto:groenevanderduynstraat@gmail.com
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Spreuken uit 33 talen zijn gegraveerd op  

de nieuwe stoepranden van de Loper Oude 

Centrum. Zo kort als ze er liggen is al menig 

voorbijganger er even bij blijven stilstaan. Een 

ontmoeting met de bedenker: buurtbewoner 

Ingrid Tieken-Boon van Ostade.  
 

Ingrid bracht het idee voor de veeltalige spreu-

ken in, naar aanleiding van een oproep van de 

gemeente. Ze woont sinds 2014 in de Stations 

buurt. Zij en haar man woonden daarvoor in 

Leiden aan de Garenmarkt en waren op zoek 

naar een huis in een wat rustiger buurt. Den 

Haag kende Ingrid wel, want ze is hier geboren 

en in haar middelbare-schooltijd woonde ze 

hier ook.  

Ze had aanvankelijk wat scepsis, toen haar 

man met dit huis op de proppen kwam. Toch 

zijn ze eens rond gaan fietsen. Ze ontdekte 

leuke plekjes, merkte dat er ook gewoon ge-

zinnen met kinderen woonden, allerlei leuke 

mensen die om hun buurt geven, en ze werd 

verrast door de multiculturele sfeer.  
 

Zowel haar man Herman als zij zijn verbonden 

aan de Universiteit Leiden. Ingrid houdt zich 

bezig met de historische sociolinguïstiek van 

het Engels: ze bestudeert de sociale kant van 

de geschiedenis van de taal. Als taalkundige 

maakte de Stationsbuurt haar nieuwsgierig: 

hoeveel talen worden er in Den Haag gespro-

ken? Ze kwam daar niet direct achter. Hoe dan 

ook: ze kochten het huis, maakten kennis met 

buren, die hun meteen de vraag stelden:  

“En wat gaan jullie voor Den Haag doen?”  
 

Eén plus één is twee en nog veel meer 

Wat ze ging doen voor de stad, was columns 

schrijven in de krant Den Haag Centraal over 

de talen die in de stad worden gesproken.  

Een inventaris uit 2001 vertelde haar dat er 

ongeveer 90 talen zouden zijn, veel meer in-

formatie was er niet. Het werd een project van 

drie jaar waarin ze 31 mensen heeft geïnter-

viewd over hun moedertaal. “In sommige  

Europese landen, zoals Finland, hebben men-

sen meer recht om hun eigen taal te kunnen 

blijven onderhouden en daar wordt precies  

bijgehouden welke taal mensen spreken.  

Hier is dat niet zo.” Ingrid vertelt van een 

man, die bang was dat hij zijn taal was kwijt 

geraakt. “Toen besloot hij verhaaltjes te gaan 

schrijven en daardoor ontdekte hij dat zijn taal 

er gewoon nog was.” 

Met haar artikelen in Den Haag Centraal wilde 

Ingrid schrijven over al die talen. “Door de in-

terviews kreeg ik ook een kijkje in het leven en 

de cultuur van al die mensen die vaak van heel 

ver komen, en hier een nieuw leven opbou-

wen.” Ze vertelt over een Poolse vrouw, die 

naar Nederland kwam om hier te werken om 

haar studie in haar thuisland te kunnen beta-

len. Ze werkt hier nu al een tijdje, en heeft het 

ontzettend naar haar zin. “Wij hebben er geen 

idee van hoe ver mensen eigenlijk komen, 

soms helemaal uit China of uit Rusland, 8000 

km verderop.”  

Voor de stukjes in de krant keek Ingrid eerst in 

haar eigen omgeving en netwerk wie er alle-

maal een andere taalachtergrond heeft. Lena 

bijvoorbeeld, een Russische vrouw die bij kap-

per Dick de Vries werkt, en de opticien bij In-

grid om de hoek, die uit Marokko komt.  

“Zo kwam ik van de ene taal bij de andere.” 
 

De wereld in spreuken  

Het doel van haar columns was dat de lezers 

van de krant iets over de taal zouden kunnen 

leren, iets bijzonders zoals bijvoorbeeld een 

spreuk. En zo kwam ze op het idee voor de 

spreuken op de stoepranden. Een mooi voor-

beeld is de spreuk die ze van de Poolse heeft 

gekregen: ‘Zelfs op een vlakke weg kun je 

struikelen.’ 

Toen de oproep kwam om ideeën aan te leve-

ren voor de inscripties in de stoepranden van 

de Stationsweg en Wagenstraat, diende ze 

haar voorstel in: spreuken opsporen van aller-

lei talen die in Den Haag worden gesproken. 

Samen met vier studenten van haar faculteit 

heeft ze spreuken verzameld met het thema 

‘Reizen en (ver)blijven’: mensen komen  

immers vanuit het station en gaan op weg 

naar de stad. 
 

De eerste spreuk vanaf het Hollands Spoor is: 

‘Kommie doen?’ Ze vond het in ‘Ut groen-geile 

boekie’ en het betekent ‘Welkom in Den Haag’. 

Het Haagse dialect intrigeert haar.  

De Russische spreuk is dicht bij kapper Dick de 

Vries gelegen. Voorbeelden van andere spreu-

ken: uit het Koreaans ‘Een weg van duizend 

mijl begint met de eerste stap’, uit het Duits 

‘Reizigers moet je niet tegenhouden’, uit het 

Armeens ‘Water vindt zijn eigen weg’, en uit 

het Russisch ‘Werk is geen wolf: het rent niet 

het bos in’.  

“De meertaligheid van de hele stad wil-

den we laten zien.” Er zijn geen Chinese 

spreuken aangebracht: die zijn al in  

Chinatown te vinden. 
 

Kinderen van de Jan Ligthartschool  

heb-ben tekeningen bij de spreuken  

gemaakt, toen het project werd gepre-

senteerd door de gemeente, bij de start 

vorig jaar. Deze staan in het boek dat de 

gemeente over het project heeft ge-

maakt ter gelegenheid van de oplevering 

van de Loper Oude Centrum op 5 maart. 

 

 

Boekje Haagse talen 

Binnenkort komt het boekje met Ingrids  

columns uit bij uitgeverij De Nieuwe Haagsche: 

‘Haagse talen’. Het verschijnt ook in het  

Engels, zodat mensen die geen Nederlands 

kennen het ook kunnen lezen. Wat aanvanke-

lijk bij haar op de universiteit gezien werd  

als een ‘hobby-project’, is inmiddels een echt 

onderzoeksproject geworden. Onlangs gaf ze 

op een conferentie over Global Sociolinguistics 

een lezing over de Haagse meertaligheid.  

Een van de andere sprekers op het congres, 

een Londense die onderzoek doet naar het 

Cockney, raakte geïnspireerd. Zij en Ingrid 

gaan nu samen een artikel schrijven over de 

overeenkomsten tussen het Cockney en het 

Haags.  
 

Intussen weet Ingrid nog steeds niet hoeveel 

talen er worden gesproken in Den Haag. Maar 

ze zoekt gestaag door. 
 

Op 5 maart is de Loper Oude Centrum officieel 

opgeleverd en zijn alle 33 spreuken in twee 

talen te zien: de Nederlandse en de taal waar 

de spreuk oorspronkelijk vandaan komt. Aan 

de hand van die spreuken is Ingrid nu bezig 

met het ontwikkelen van een app voor buurt-

bewoners en passanten, om ze een interessan-

te wandeling te laten maken langs de spreu-

ken.  

Angelina Adam 

 

Kommie doen? 
33 spreuken over ‘reizen en (ver)blijven’ onder je voeten 

Officiële overhandiging van ‘Haagse Talen’  

tijdens de opening van de LOC 
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Net buiten de Stationsbuurt, op de Dunne Bierka-

de is sinds bijna twee jaar het Buitenmuseum ge-

vestigd. Wimmie Hofstra is initiatiefnemer van het 

museum en ontvangt me in het Paulus Potterhuis 

in het Buitenmuseum. Wimmie vertelt enthousiast 

over de Haagse schilders die hier in deze panden 

op de Dunne Bierkade geschilderd en gewoond 

hebben.  
 

Wimmie’s verhaal begint met Vincent van Gogh. Zes 

jaar woonde de wereldberoemde schilder in Den Haag. 

Maar bijna niemand weet dat. Het bijzondere aan Van 

Gogh vindt ze dat hij zo veel oog had voor de hele sa-

menleving en niet alleen voor de rijke elite. Dankzij 

zijn brieven en schilderijen hebben we veel geleerd 

over het leven van de gewone mensen uit zijn tijd. 

Wimmie wil dat verhaal breder vertellen en heeft daar-

om in 2016 de Vincent van Gogh Experience (http://

vincentvangoghexperience.com/) gestart. Een van de 

locaties die ze daarvoor op het spoor kwam was zo bij-

zonder, dat ze het initiatief nam er een museum van te 

maken: het Jan van Goyenhuis. 
 

Grachten, trekschuiten en andere schepen 

Via een trap gaan we vanuit het Paulus Potterhuis het 

Jan van Goyenhuis binnen. Daarmee bevinden we ons 

boven café De Paas. Ik moet meteen denken aan 

Museum Het Rembrandthuis in Amsterdam. Hier ga je 

terug in de tijd en komen oude meesters tot leven. 

Wimmie heeft honderden verhalen te vertellen over 

deze ruimtes, de schilders, de VOC en verf. Van het 

Haags Historisch Museum kregen ze een replica van 

het beroemde werk Gezicht op Den Haag vanuit het 

zuidoosten. Hierin spelen de Vliet en de trekschuiten 

daarop een belangrijke rol. 

De grachten, trekschuiten en andere schepen maken 

ook onderdeel uit van het verhaal van het Buitenmuse-

um. Zo maken ze gebruik van museumschip “Het Schip 

van Vrede en Recht” dat op initiatief van de Ooievaart 

naar Den Haag is gekomen en prachtig is opgeknapt. 
 

Bezoeken, vergaderen, dineren 

Het Buitenmuseum zit nog in de startfase. Er is hard 

gewerkt aan het opleiden van gidsen en gastvrouwen: 

Jan Steen kan je nu rondleiden door zijn stad. Er wordt 

hard gewerkt om het Buitenmuseum als museum er-

kend te krijgen in de het museumregister. Stapje voor 

stapje groeit het naar meer bezoekers. Op dit moment 

worden de panden ook verhuurd voor vergaderingen 

en diners. Het is zeker leuk deze panden eens te be-

zoeken.  

Met een rondleiding stap je echt terug in de tijd. Dat 

kan in de zomer elk weekend en natuurlijk met Open  

Monumentendag. 
 

Het Buitenmuseum brengt verleden tot leven  

Eerder las u het al in deze krant: de Wol-

terbeekstraat bestaat tien jaar. De meeste 

huizen werden tien jaar geleden opgele-

verd. Dat zijn ‘nieuwbouwwoningen’.  

Toch is het einde van de technische  

levensduur van cv-ketels al in zicht.  

Daarom denken de bewoners na over  

verduurzaming van hun woning.  
 

Sommige bewoners hebben zonnepalen op het 

dak liggen, anderen doen mee met het zonne-

panelenproject Paardenkracht op het Paard 

van Troje. Aangezien alle huizen in de straat 

op elkaar lijken voor wat betreft de indeling, 

leek het een aantal bewoners interessant om 

één advies te laten opstellen door een onaf-

hankelijk adviseur. Die adviseur is Lars Boelen: 

“Het is natuurlijk goed als iemand zelf zijn wo-

ning verduurzaamt, maar het is nog mooier als 

een hele straat dat gezamenlijk doet. Dan is de 

milieuwinst veel groter.”  
 

De bewoners willen ook kijken welke leveran-

ciers interessante aanbiedingen kunnen doen 

om hun straat energiezuiniger en daarmee 

duurzamer te maken. Zij kregen hiervoor sub-

sidie van de gemeente Den Haag. Joke Ras: 

“Door de subsidie kon het onderzoek voor de 

bewoners kosteloos worden gedaan. Dat is fijn. 

Hierdoor hoeft niet per sé iedereen al in de be-

ginfase mee te doen. Mensen kunnen nu in het 

project groeien.”  
 

Ventilatieroosters  

Woensdagavond 16 februari 2019 presenteer-

de Lars onder toeziend oog van bewoners, 

wethouder Liesbeth van Tongeren en andere 

geïnteresseerden zijn bevindingen. Hij wist te 

vertellen: “De woningen zijn op zich goed  

geïsoleerd, maar er komt heel veel koude lucht 

binnen door de ventilatieroosters. Dat was 

goed zichtbaar op de gemaakte infraroodfoto’s. 

Ik heb de bewoners dan ook geadviseerd om 

de ventilatie van de woning aan te passen. Dat 

kan meer dan 20% van de warmtevraag ver-

minderen.” Andere maatregelen die bewoners 

kunnen nemen, zijn het vervangen van de ko-

zijnen en het beter isoleren van de vloer en 

het dak.  

Het aanpassen van de ventilatie levert veel 

vragen op uit de zaal. Iedereen heeft immers 

geleerd dat huizen goed geventileerd moeten 

worden en dat roosters onontbeerlijk zijn. Dit 

wordt bovendien nog steeds toegepast in 

nieuwbouwhuizen. Daarnaast ging het over 

zaken als waterbesparende douchekoppen. Dat 

kan wel € 200 euro per jaar schelen voor een 

gezin. Jan Bandsma kreeg van zijn buurman 

de doorgeefdouchekop overhandigd, om te kij-

ken of ook hij daarmee zijn warmwatergebruik 

gaat verminderen.  

Tot verrassing van menigeen had Lars geen 

probleem met kokendwater-kranen. Die blijken 

behoorlijk zuinig en besparen bovendien veel 

water en warmte, doordat de afstand tussen 

de boiler en de kraan heel kort is. Lars had nog 

een extra tip voor mensen met een gevel op 

het zuiden: “Maak een zonafdak in de tuin. 

Daardoor warmt je huis in de zomer veel min-

der op en heb je geen airconditioning nodig.”  
 

Zaadjes  

Tot slot presenteerde Lars zijn droombeeld: 

collectieve warmtepompen en groene daken. 

Uit de zaal werd opgemerkt dat er mogelijk 

ook kansen liggen in het gebruiken van de re-

tourleiding van het warmtenet dat al in de 

buurt ligt.  

Zo ver zijn de be-

woners nog niet. 

Maar de eerste 

zaadjes zijn ge-

plant: iedereen ging 

naar huis om na te 

denken. En mis-

schien ook om zelf 

de standen van de 

gas- en elektrame-

ter vast te leggen 

om inzicht te krij-

gen in het eigen gebruik. In maart is er weer 

een bijeenkomst voor de inwoners van de Wol-

terbeekstraat om met installateurs te kijken 

wat het kost om de voorgestelde maatregelen 

door te voeren. 
 

Wil je ook iets doen aan je huis? Hier vind je 

meer informatie: https://www.denhaag.nl/nl/in

-de-stad/wonen-en-bouwen/hou-van-je-

huis.htm.                              

   Lobke Zandstra 

 

Duurzame(r) Wolterbeekstraat 

Kijk vooral eens op  

http://www.buitenmuseum.com/.  

Hier vind je ook de agenda met alle 

activiteiten. Nieuwsgierig?  

Je kunt ook beginnen bij de 15  

gevelbordjes die het Buitenmuseum 

in de buurt heeft opgehangen. 

Lobke Zandstra 

“Een zuinige woning is warm te stoken met 

twee broodroosters aan vermogen (3 kw)” 

http://vincentvangoghexperience.com/
http://vincentvangoghexperience.com/
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/hou-van-je-huis.htm
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/hou-van-je-huis.htm
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/hou-van-je-huis.htm
http://www.buitenmuseum.com/
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Het park is open, dicht mee! 
 

Na twee succesvolle edities Poetry Battle, 

wordt dit jaar nog groter uitgepakt:  

Poetry in the Park met dichters, rappers 

en muziek. Iedereen mag mee dichten. 

Graag zelfs. Daarom starten al in april  

diverse inspirerende workshops voor 

buurtbewoners. U bent welkom in de  

Stationsbuurt en de Rivierenbuurt.  

Deelname aan de workshops en het festi-

val is gratis! 

Beide avonden zijn in de tent op het  

Huijgenspark, van 19:00 tot 22:00 uur.  
 

Poetry Battle 28 mei 
Voor in de agenda: op 28 mei is de zinderende 

finale van de Poetry Battle. Net als voorgaande 

jaren houden leerlingen van verschillende mid-

delbare scholen een dichtwedstrijd. Docenten 

van Huis van Gedichten stomen de leerlingen 

klaar. Dit jaar doen vijf scholen mee en vijf 

docenten. Naast de leerlingen ‘battlen’ ook de 

docenten.  

De jury, bestaande uit Noa (Poetry at sea), 

Michael (Storyteller) en Siela (Haagse Hoge-

school), wijst de finalisten aan. Het publiek 

kiest de winnaar.  

Dus komt allen en stem! Het belooft weer een 

spannende avond te worden en we rekenen op 

veel publiek dat komt luisteren, aanmoedigen 

en stemmen.  
 

Meer informatie op  

www.huisvangedichten.nl/poetryinthepark  

en op facebook.com/Huis.van.Gedichten. 

 

Open podium 29 mei 
Pak je podium op 29 mei. Iedereen die dicht of 

rapt is van harte uitgenodigd op ons Open po-

dium. Deelnemers van de workshops brengen 

bovendien hun dichterlijke teksten ten gehore. 

Wordt het een haiku, sonnet of aangrijpende 

herinnering?  
 

Zin om op het podium te staan? Aanmelden 

voor Open Podium bij Geraldina Metselaar:  

geraldinametselaar@gmail.com. 

Workshops    
Speciaal voor de buurtbewoners zijn er  

inspirerende en leerzame workshops.  

Doe mee en meld u aan. 
 

Workshop ‘Ik vertaal je’ 

Buurtbewoners gaan gezamenlijk lievelings-

gedichten van buurtbewoners met niet-

Nederlandse roots naar het Nederlands  

vertalen. Hoe klinkt en voelt een andere taal? 

Met veel handen en voetenwerk komen tot 

verrassende ontdekkingen. Door het ‘gedicht 

van herkomst’ leer je, in deze huiskamerwork-

shops, meer over de achtergrond, de taal, het 

land en je buren. Het zijn drie losse workshops 

met alle drie een eigen gedicht. 

Docent:  dichter Peter Swanborn  

Data:   donderdag 2 mei en 

      dinsdag 7 mei: 19:30 – 21:30 uur  

      zaterdag 4 mei: 14:00 – 16:00 uur.  
 

Interesse? Meld je aan via  

info@huisvangedichten.nl. 
 

Workshop ‘Leven, een gedicht’  

Ga verhalen uitwisselen en herinneringen op-

halen, waarvan je niet eens meer wist dat je 

ze nog had. Door eenvoudige schrijftechnieken 

leren cursisten momenten uit hun leven op pa-

pier te zetten. Iedereen werkt aan één of meer 

eigen gedichten.  

Vooral mensen van 50+ worden van harte uit-

genodigd om aan deze workshops mee te 

doen. Iedere workshop bestaat uit vijf bijeen-

komsten en vindt plaats op drie plekken in de 

buurt. 

Docent:  Jessie van Vlodrop (Verhalenvangers)  

Data:  

  In woongebouw de Croissant (Zieken 1) 

5 dinsdagochtenden wekelijks vanaf 2 april 

van 10:00 tot 12:00.  

 In de stadsoase Spinozahof (Spinozastraat 4) 

op 5 vrijdagochtenden wekelijks vanaf 5 april 

van 10:00 tot 12:00 

 In buurtgebouw O3 (Zaanstraat 25)  

5 donderdagochtenden wekelijks vanaf 25 

april, van 10:00 tot 12:00.  
 

Meer info: www.verhalenvangers.com  

Interesse? Aanmelden via  

info@verhalenvangers.com.  
 

Korte terugblik  

De eerste Poetry Battle, in mei 2017, vond 

plaats in buurtcafé de Bordelaise. De sfeer was 

top! Verschillende buurtbewoners droegen hun 

steentje bij. Zo verzorgde ome Steef het ge-

luid, maakte Anna soep, Piet foto’s en zorgde 

Niels voor de gasten. Wanda zat in de jury, het 

publiek wees de winnaar aan. Tijdens het op-

treden van De Kernkoppen ging het dak eraf. 

In juni 2018 was de Battle in de tuin van het 

Flexcollege in de Gouwestraat. De vrijwillige 

jury (Noa , Michael en Siela) was enthousiast. 

Buurtbewoners presenteerden hun vertaalde 

gedichten en duo ‘Spreekuur’ verzorgde de 

muziek en dichtersgein. Circa 20 buurtbewo-

ners werkten mee als vrijwilliger. 

 

Dankwoord 

Poetry in the Park wordt mogelijk gemaakt 

door Fonds 1818, Gemeente Den Haag, Buurt-

station, Huis van Gedichten en Stichting 

RCOAK.  

Foto’s Steven Scholten en Angelina Adam 

 

Poetry in the Park 2019 

Buurtpoëzie in het Huijgenspark op 28 en 29 mei  

 

Het winnende gedicht van 2018  
 

Ken je Mij? 

Ken je mij? Denk je dat je mij kent? 

als jij in mijn hoofd zou belanden 

trek je je dan snel terug  

of zou je je ogen niet kunnen geloven 

een hoofd vol met kleuren, schadu-

wen en gedachtes die over bomen en 

takken springen om nieuwe herinne-

ringen te maken 

realiseer je je dat wel? 

Altijd druk maken over te veel geluid 

in mijn hoofd 

Mij hindert het niet zo. Zeg ik dan….. 
 

Kate Oram (Maris College Houtrust) 

De initiatiefgroep van 2018 

De dichters van 2018 

Josefine en Pastor 2018 

Houd voor meer informatie de verschillende 

websites in de gaten ook die van het  

Buurtstation: www.buurtstation.nl.  

Vragen of suggesties? Neem contact op met 

Angelina Adam: sgadam925@gmail.com  

of 06 47 24 69 48.  

Initiatiefgroep 2019: Hetty, Josefine, Wanda, 

Madeleine, Sanja, Malou, Geraldina en Angelina  

http://www.huisvangedichten.nl/poetryinthepark
https://nl-nl.facebook.com/Huis.van.Gedichten
mailto:geraldinametselaar@gmail.com
mailto:info@huisvangedichten.nl
http://www.verhalenvangers.com
mailto:info@verhalenvangers.com
http://www.buurtstation.nl
mailto:sgadam925@gmail.com
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In het witte Paviljoen, ooit gebouwd als 

Tolhuis en tegenwoordig in gebruik als  

advocatenkantoor, huist van 1981 tot en 

met 1984 het Circus-, Clowns- en Kermis-

museum, opgericht en bestierd door voor-

malig clown Johnny Akkerman en zijn 

vrouw Jopie. 
 

Op een verregende zondag scrollend op mijn 

telefoon valt mijn oog op een foto van een 

man met een enorme snor. Zo'n exemplaar uit 

lang vervlogen tijden dat je tegenwoordig niet 

meer ziet. De man met de snor valt op tussen 

de foto's van straten en gebouwen van vroeger 

op de Facebookpagina ‘Foto's van oud Den 

Haag’. Uit het bijschrift blijkt hij directeur van 

het circusmuseum aan het ... Rijswijkseplein.  

Mijn interesse is gewekt. 
 

Speurtocht 

Startpunt van de zoektocht is Google, maar 

dat komt met de foto van Johnny Akkerman en 

zijn imposante snor, die ik op Facebook al zag. 

Terug naar de bron plaats ik een berichtje op 

Facebook. De eerste die reageert is buurtbe-

woner Joris Hentenaar, die zich herinnert dat 

hij er als kind is geweest. Een ander wijst mij 

op een familielid van Johnny, dat in Amster-

dam een bemiddelings- en adviesbureau voor 

het circus zou runnen. Geurt Bauw stuurt me 

een handig berichtje met feiten en data.  

En Rob van der Ven, die de oorspronkelijke 

foto op Facebook geplaatst heeft, wijst me op 

Delpher, een database met krantenberichten 

vanaf de 18e eeuw, waar volgens hem tal van 

berichten over het circusmuseum te vinden 

zijn.  

Dat laatste blijkt te kloppen: 

Trouw, de Telegraaf, het Nieuws-

blad van het Noorden, de Limbur-

ger en de Waarheid, allemaal publi-

ceren ze over Johnny Akkerman en 

zijn museum aan het Rijs-

wijkseplein. 
 

Boltini 

Als het circusmuseum zijn deuren 

opent in 1981 heeft Akkerman al 

een heel circusleven achter de rug. 

Als zijn grootvader en grootmoeder 

getrouwd waren geweest had hij 

Bolten geheten ("Boltini") in plaats 

van Akkerman. Hij wordt begin  

jaren twintig geboren als zijn  

Limburgse ouders in het Twentse Borne op een 

kermis staan. Zijn vader is goochelaar en ge-

wichtheffer. Johnny treedt vanaf zijn twaalfde 

op als clown Johnny. Eerst staat zijn familie op 

kermissen, vanaf eind jaren dertig is de familie 

zo groot dat zijn vader een circus begint, dat 

later uitgroeit tot circus Boltini. In de hoogijda-

gen is Johnny's broer Tony Boltini circusdirec-

teur. Johnny werkt uiteindelijk 43 jaar als 

clown Johnny voor tal van internationaal be-

kende circussen, totdat hij in 1975 wordt afge-

keurd, in zijn eigen woorden omdat hij "al toe 

is aan zijn tweede pacemaker". 
 

Kinderen een gulden 

Johnny en zijn vrouw Jopie verzamelen gedu-

rende de vele jaren dat ze samen rondtrekken 

door Europa eindeloos veel circusmateriaal: 

kleding, uniformen, instrumenten, goochel-

dozen, miniatuurcircussen, pierrots, affiches, 

clownsattributen, foto's,  allemaal met de lucht 

van zaagsel er nog aan. Als het op-

treden stopt, komen ze op het idee 

om met een reizende tentoonstelling 

te beginnen: twee trailers met getui-

genissen van het romantische, maar 

ook keiharde circusleven. Na twee 

jaar rondreizen belandt de tentoon-

stelling op het Lange Voorhout, waar-

na het circusmuseum op 3 juni 1981 

een vaste behuizing krijgt in het Pa-

viljoen aan het Rijswijksplein. Het 

museum is elke woensdag-, zaterdag

- en zondagmiddag geopend. Volwas-

senen betalen 1,50 en kinderen een 

gulden.  

 

 

Propvol onder een lekkend dak 

In de maanden na de opening komen verslag-

gevers van onder meer Trouw en de Limburger 

een kijkje nemen. Het museum staat propvol 

voorwerpen onder "een op bepaalde plaatsen 

lekkend dak." De verslaggever van Trouw ver-

gaapt zich aan de ploftoeter en de mandoline-

fiets, maar uit beide reportages blijkt dat voor-

al de verhalen van Johnny het museum de 

moeite waard maken. Over de verschillende 

soorten clowns die er zijn, over de keer dat 

minister van Justitie Van Agt uit de loge moest 

komen om een vermeende verkeersovertreder 

te helpen arresteren, over hoe hij in de jaren 

dertig nog had gezien dat "ongelukkige kinde-

ren" tegen betaling tentoongesteld werden 

(nadat ze waren weggekocht bij hun ouders) 

en over de opkomst van de TV die veel ver-

pestte volgens Johnny. En als Johnny zin heeft 

doet hij af en toe nog een kleine show voor 

zijn bezoekers. 
 

Ruim drie jaar zit het Circusmuseum uiteinde-

lijk aan het Rijswijkseplein. Het is waarschijn-

lijk zijn zwakke hart dat het begeeft als Johnny 

op 22 juli 1984 in het Westeindeziekenhuis 

overlijdt. Het circusmuseum sluit kort daarna 

definitief de deuren.  

Vries Kool 
 

Bronnen: Facebook "Foto's van oud Den 

Haag", Limburgs dagblad 24 oktober 1981, Te-

legraaf 27 juni 1981, Trouw 5 augustus 1981, 

Nieuwsblad van het Noorden 21 juni 1980, De 

Waarheid 22 december 1981 en 25 juli 1984, 

het Vrije Volk 3 februari 1982. 

Clown Johnny op het Rijswijkseplein 

Johnny Akkerman, alias clown Johnny  

Bron: Haagse beeldbank 

In de Rivierenbuurt organiseren we een 

ontmoetingsmogelijkheid voor ouderen en 

hun mantelzorgers in locatie O3, de naam 

hiervoor is het Eethuisje.  
 

Tijdens deze ontmoeting wordt er informatie 

en ondersteuning gegeven op basis van de 

vragen van de ouderen, vinden er gezellige 

activiteiten plaats en wordt er samen gegeten. 

Deze ontmoeting wordt door vrijwilligers geor-

ganiseerd en ondersteund door de ouderen-

consulent van Zebra. 

Voor de voortzetting van het eethuisje zijn we 

op zoek naar nieuwe vrijwilligers: 
 

Vindt u het leuk om Hollandse gerechten te 

koken of zou u graag als gastvrouw/gastheer 

vrijwilligerswerk willen doen in ons gezellige 

eethuisje dan zouden wij u graag willen spre-

ken. 

 

Daarnaast zijn wij ook nog op zoek naar vrij-

willigers die gezelschapsspelen willen begelei-

den, of een plekje achter de bar en het uitser-

veren van gerechten leuk vinden.  

Uiteraard gaat alles weer schoon in de kast en 

daarvoor zoeken wij nog een vrijwillige afwas-

ser. 
 

Locatie: O3 Rivierenbuurt, Zaanstraat 25 
 

Profiel: 

 U bent klantgericht en gastvrij  

 U bent communicatief sterk 

 U heeft affiniteit met ouderen 

 U bent flexibel  

 U heeft: Liefde voor koken, gastvrouw/

gastheerschap of het begeleiden van  

spelletjes. Of u houdt van afwassen. 

 Periode en ingangsdatum: per direct  

 

 

Werktijden:  Deze willen wij graag met u be-

spreken in ons kennismakingsgesprek, het eet-

huisje is wekelijks op de woensdag en de vrij-

dag geopend. 
 

Wij bieden u:  

Prettige werksfeer, leuke collega’s en sociale 

contacten.  

De mogelijkheid om diverse trainingen te kun-

nen volgen (met certificering). 

 

Heeft u interesse? Mail naar ouderenconsulent 

Joke Steenvoorden: 

j.steenvoorden@zebrawelzijn.nl     

Telefoonnummer: 0643395298  

Vrijwilligers gezocht voor het Eethuisje voor Ouderen 

mailto:j.steenvoorden@zebrawelzijn.nl
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Hollands Spoor bezoekt regelmatig buurt-

bewoners die al lang in de Stationsbuurt 

wonen. Deze keer is het de beurt aan Jane 

Borst die bijna zestig jaar in de Van der 

Duynstraat woont. 
 

Het duurt even voordat de deur open gaat, 

want Jane is niet meer zo goed ter been.  

Ze leidt haar bezoek naar de voorkamer van 

haar flat. Door de stapels boeken en papieren 

is een smalle gang ontstaan die leidt naar een 

witte stoel, die is bedoeld voor het bezoek.  

“Ik ben nogal een verzamelaar”, verontschul-

digt ze zich, terwijl ze op de andere stoel 

plaatsneemt. Jane heeft veel te vertellen en 

steekt meteen van wal. 

“In 1960 ben ik in deze flat komen wonen.  

Het was toen net nieuw gebouwd. Ik was begin 

twintig en heb het gekocht. Iedereen zei dat ik 

er niet moest gaan wonen. Het was de slecht-

ste buurt van Den Haag, misschien wel van het 

land, zei men, maar ik ben gaan kijken en 

vond het heel wat. Dus ik dacht, ik doe het.” 
 

Op eigen benen 

Een jonge vrouw die in het naoorlogse Neder-

land zelfstandig een huis koopt in een niet zo 

goed bekend staande buurt: dat is niet alle-

daags. Als Jane verder vertelt, wordt de drang 

naar een eigen plek begrijpelijk. “Ik kom uit 

een boerengezin uit de buurt van Beverwijk.  

Ik had geen gelukkige jeugd, om het zacht uit 

te drukken. En toen ik klein was, was het oor-

log. Dat heeft veel met me gedaan. Wij had-

den een Joodse vrouw in huis en zij was zo 

bang. Dat goede mensen vermoord konden 

worden heeft me voorgoed mijn vertrouwen in 

mensen doen verliezen. Zo jong als ik was be-

sloot ik dat ik mijn eigen leven moest leiden. 

Ik laat mijn leven door niemand bepalen. 

Daarom ook wilde ik op eigen benen staan.  

Al op mijn twaalfde begon ik te sparen voor 

een eigen huis. Ik heb het nog tot mijn zeven-

tiende thuis uitgehouden. Daarna ben ik weg-

gegaan.” 
 

Naar Den Haag 

“Eind jaren vijftig kwam ik in Den Haag  

terecht. Dat ging via-via. De nicht van een 

vriendin nodigde mij uit. Ik weet het nog goed: 

ik kwam aan op Staatsspoor, het was een 

mooie dag en de winkels aan de Poten en in de 

Spuistraat zagen er schitterend uit. Het voelde 

als een soort thuiskomen. Ik wilde hier dol-

graag wonen, maar er was reusachtige wo-

ningnood in die tijd. Uiteindelijk lukte het toch. 

Ik denk dat er op sommige momenten in mijn 

leven voor me gezorgd werd vanuit de hemel. 

Ik kwam terecht aan de Regentesselaan bij 

mevrouw Van der Waard. De AOW was zo klein 

dat alleenstaande ouderen moesten verhuren. 

Ik mocht alleen bij haar wonen als ik Rooms 

was. Omdat mijn vader Rooms was – ikzelf 

niet echt - kon ik wat juiste dingen opzeggen 

en mocht ik blijven. Het kamertje was piep-

klein en had geen verwarming. Ik kreeg elke 

dag een emmer om me te wassen; bezoek 

moest ik voorstellen. Via een vrouw die daar 

ook woonde kreeg ik een baan bij de Japanse 

ambassade: koken voor personeel en gasten. 

Het werd goed betaald en er hoorde een ruime 

kamer bij met verwarming. Er was daar ook 

een bad. Ik heb er vooral gespaard, want het 

verdiende goed en in Wassenaar was niets 

waar je geld aan kon uitgeven.  

Ik hield nauwgezet alle advertenties in de 

kranten in de gaten, want ik wilde een andere 

baan en ik wilde een huis.” 

Van der Duynstraat op je 21e 

Haar nieuwe baan kreeg Jane bij het Product-

schap Zuivel. “Mijn vader had me tegen mijn 

zin voor de zuivelschool opgegeven. Ik had 

daar niets mee, maar ik heb die opleiding wel 

afgemaakt. Daardoor kon ik bij het product-

schap aan de slag. Daar heb ik tot mijn pensi-

oen in 1992 gewerkt. Voor een huis had ik in-

middels zesduizend euro gespaard. Mijn pro-

bleem was dat ik nog geen 21 was. In die tijd 

moest je 21 zijn om een huis te kunnen kopen, 

en ik wilde onder geen beding mijn vader vra-

gen om met mij naar de notaris te gaan.  

Ik had eerst een piepklein huisje op het Korte 

Voorhout op het oog. Het kostte achttiendui-

zend gulden; nu is het misschien wel een mil-

joen waard. Het was al verkocht voordat ik 21 

werd. 

“Toen ik eenmaal 21 werd, was ik vrij om zelf 

te beslissen. Ik zag een advertentie in Het  

Vaderland, en in 1960 heb dit appartement 

voor 21.750 gulden kunnen kopen. De eerste 

zes jaar verhuurde ik de voorkamer aan een 

vrouw die bij Shell werkte: ik wilde zo snel  

mogelijk van de hypotheek af.” 
 

Stationsbuurt in de jaren zestig 

“Ze zeiden tegen mij: ‘De Stationsbuurt, daar 

is prostitutie en daar zijn zigeuners.’ Ik ben er 

wezen kijken. Overdag was er niets aan de 

hand. De straten waren niet erg schoon en de 

buurt was een beetje armoedig, maar het huis 

was gloednieuw en de tuin was prachtig.  

Ik ben niet bang uitgevallen, dus ik dacht: wat 

kan me gebeuren? In de avonden was het hef-

tig. Auto’s, motoren, dronken lui, soms vecht-

partijen en in het weekend was het drukker 

dan Scheveningen. Ik sliep achter, dus ik had 

er niet veel last van. Maar het werd steeds 

grimmiger. En de prostitutie was overal: in  

de Van der Duynstraat, het Groenewegje, de 

Doubletstraat, de Van Limburg Stirumstraat en 

ook de Kikkerstraat. En niet alleen ramen, 

maar ook tippelen. 

“In 1963 is het een tijd iets minder geweest. 

Er kwam protest vanuit de buurt. De familie 

Kluiters, de koster van de katholieke kerk,  

organiseerde dat. Er zou zelfs een brief aan de 

Koningin zijn gestuurd. Hoe het gegaan is weet 

ik niet, maar op een avond stond de wijk in-

eens vol met overvalwagens en werden alle 

meisjes en pooiers van de straat gehaald.  

Die pooiers kregen tot vijf jaar gevangenisstraf 

en ongeveer een jaar waren er geen dames 

aan het werk in de buurt. Alleen Mientje bleef 

doorwerken. Ze was al op leeftijd, maar ze 

ontving tot twintig mannen op een avond. 

“Het heeft even geholpen. Daarna kwam alles 

gewoon weer terug. Het heeft nog jaren ge-

duurd voordat de prostitutie weg was. Onder-

tussen waren er steeds meer vervallen huizen. 

Daar wilde niemand wonen. Vaak werden het 

dan pensions met Turkse en Marokkaanse 

mannen. Veel mensen spraken er kwaad van. 

Ik niet. Ik had geen last van ze en er kwamen 

buitenlandse winkeltjes op de Stationsweg.  

Dat vond ik een voordeel.” 
 

Gordijn, Polak en Engelhart 

Bij al deze ellende komt de vraag op wat Jane 

al die jaren aan de Stationsbuurt bindt. “Ik 

voel me hier thuis. Een ruim huis, een prachti-

ge tuin op het zuiden. Alles is in de buurt. Je 

bent zo in de stad. De mooie winkels van Den 

Haag, maar ook de bakkerijen die je had - ik 

ben van de taartjes - van Polak, Gordijn en 

Engelhart. Gordijn is het langst gebleven.  

Polak was een lange Joodse man. Zijn zaak 

was op de Wagenbrug. Ze stonden bij hem in 

de rij, ik ook, voor zijn chippolatapunten. Hij 

heeft zich in zijn zaak verhangen. In 1973 was 

dat. Ze zeiden dat het kwam omdat zijn vrouw 

hem pestte. Engelhart zat ook in de Theresia-

straat en had op zeker moment wel 15 mensen 

in dienst. Busjes reden af en aan. Later kon hij 

niet opwerken tegen de taarten van de Hema 

van een tientje, zei hij. Toen moest hij slui-

ten.” 
 

Fan-tas-tisch 

“Ik ben me ook steeds meer gaan verdiepen in 

de geschiedenis van de buurt. Ik heb ontdekt 

dat de stier van Paulus Potter in de weilanden 

stond waar nu de Stationsbuurt is. Potter schil-

derde dat vanuit zijn raam aan de Bierkade, 

waar hij een tijdje woonde. Die weilanden 

stonden in de winter onder water. Als het vroor 

was dit het ijsveld van Den Haag en werd hier 

geschaatst. Er is een schilderij van Jan van 

Goyen van. Die hangt in Sint Petersburg in de 

Hermitage, ooit gekocht door Catharina de 

Grote. Door de geschiedenis en de prenten van 

de buurt - ik heb er veel verzameld - ben ik 

nog meer van de buurt gaan houden. Ik vind 

het hier fan-tas-tisch. De jaren zijn voorbij ge-

vlogen.”          

Vries Kool 

 

Interview buurtbewoner Jane Borst: “De jaren zijn voorbijgevlogen” 

Stationsbuurt voor een prikkie 

“HEAD OF A COW, WITH A FIELD AND A VIEW OF THE HAGUE IN 

THE DISTANCE”, Bijzonder aan dit schilderij is dat de weilan-

den rechtsonder nu bekend staan als .... de Stationsbuurt.  

Het is te koop voor 8.000 - 12.000 dollar bij Sotheby’s in-

New York. Dus ben je een wijkbewoner met geld, goede 

smaak en ruimte aan de muur, reis daar naar toe en breng 

de koe thuis (tegen elk aannemelijk bod).  
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Wat is er nou fijner dan op een zonnige zater-

dagmiddag in de groene omgeving van het 

Huijgenspark te genieten van muziekoptre-

dens, samen met vrienden en een lekkere 

eigen picknickmand bij de hand?!  

Dit kan tijdens ‘Den Haag viert de Zomer’ met 

vier muziekacts op het programma.  
 

Vier spannende nieuwe artiesten van binnen 

en buiten Den Haag staan in een intieme 

sfeer te spelen. Denk aan singer-songwriters, 

maar ook bands in kleine bezetting en we-

reldmuziek komen langs. Door de gevarieerde 

programmering is het interessant om de hele 

middag te blijven en naar alle acts te kijken 

op deze unieke festivalmiddag. 
 

Ruimte voor muziektalent 

Vanaf 2016 is er al een ‘Rotterdam viert de 

Zomer’. Dit groeide naar twee edities in 2017 

en vier edities in 2018. De edities richten zich 

op nieuwe muziektalenten.  
 

Voor het programma van ‘Den Haag viert de 

Zomer’ wil de organisatie een samenwerking 

aangaan met lokale partijen, bijvoorbeeld  

House of Music. Het muziekprogramma moet 

een goede afspiegeling zijn van de jonge mul-

ticulturele wijk die de Stationsbuurt is. 

Interesse om te komen optreden? Mail naar 

denhaagviertdezomer@gmail.com.  
 

Het muziekfestival ‘Den Haag viert de Zomer’ 

is gratis toegankelijk en kent een ongedwon-

gen sfeer. Daardoor verwachten we een pu-

bliek dat erg divers is qua leeftijd.  

Het vindt plaats op 29 juni, 27 juli, 31 augus-

tus en 28 september. In de middag is er 4 

keer ruimte voor een optreden van een half 

uur. 
 

Zie voor meer informatie www.facebook.com/

denhaagviertdezomer/. Aanmelden om op te 

treden via denhaagviertdezomer@gmail.com.  

Den Haag viert de Zomer in Huijgenspark Spinozahof zelfstandig 
 

Stads Oase Spinozahof gaat zelfstandig verder 

met het project waarvoor LustofXL 5 jaar gele-

den de basis legde. De vrienden van Spinozahof 

nemen nu de fakkel over naar de  

volgende fase.  
 

De Spinozahof is een unieke plek midden in het 

centrum van Den Haag en voelt als een ware 

oase in het drukke stadsleven.  

Je komt er zowel voor rust als gezelligheid, 

voor ontspanning en inspanning.  

Er worden feesten gevierd, verhalen verteld, 

ervaringen en kennis gedeeld.  

Er worden groenten gekweekt, verkocht, be-

reid, gegeten en gecomposteerd.  

Het is de plek voor workshops, bijeenkomsten 

en sociale diners.  
 

Informatie: 

stadsoasespinozahof@gmail.com 

https://www.facebook.com/Spinozahof/ 

Vijf jaar lang is er met hart en ziel gewerkt aan interventies die van  

Den Haag een meer open, sociale, groene en inclusieve stad hebben ge-

maakt. 
 

Sommigen interventies waren een instant succes. Denk aan de moestuinbak-

ken of strandstoelen in het Huijgenspark, die na die eerste zomer eigenlijk al 

niet meer weg te denken waren. Andere interventies hebben meer tijd nodig 

om de uiteindelijke impact te laten zien, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van 

Blauwe Regens voor de aanleg van een Groene Loper. Of het organiseren van 

Park[ing]Day in 2017 waarbij we de parkeerplaatsen langs onder andere de 

Stationsweg en Wagenstraat voor een dag hebben veranderd. Dit om een groot 

publiek te laten ervaren hoe een straat met minder auto’s er uit kan zien. Meer 

plek voor ontmoetingen of een bankje om je schoenveters vast te knopen, 

meer parkeerplek voor duurzame transportmiddelen (fietsen), of voor meer 

groen…… Team LUSTHOFxl heeft zich hier, overtuigd van de meerwaarde, met 

veel plezier voor in gezet. Het resultaat mag er zijn! 
 

Dit jaar is het echter tijd voor bezinning, afstand nemen, evalueren, een frisse 

blik, nieuwe energie. En loslaten… 
 

De stadsoase Spinozahof blijft, als daar een goed eigen bestuur voor is gevon-

den, wel open. 
 

Vanuit hier wil LUSTHOFxl iedereen, maar dan ook letterlijk iedereen 

bedanken die ooit een bijdrage heeft geleverd aan een van onze inter-

venties of plannen daaromheen.  

mailto:denhaagviertdezomer@gmail.com
https://www.facebook.com/denhaagviertdezomer/
https://www.facebook.com/denhaagviertdezomer/
mailto:denhaagviertdezomer@gmail.com
mailto:stadsoasespinozahof@gmail.com
https://www.facebook.com/Spinozahof/
https://lusthofxl.us3.list-manage.com/track/click?u=f9fdaec2c58560295fe3a0aaa&id=e909e0ea93&e=32f3b5f87e
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Buurtcolumn: Buikpijnplekken 
Als ik met mijn puberzoon TV kijk, is het meestal voetbal, wielrennen of een misdaad- 
serie. Een uitzondering maakten we onlangs voor de documentaire “Het fatale scooter-
ongeluk” van Hetty Nietsch en Manon Blaas. De aanleiding was dat zoonlief eerder 
voor maatschappijleer een opdracht had moeten doen over een echte rechtszaak om 
een en ander op te steken over de werking van de Nederlandse rechtsstaat. Bij toeval 
was hij uitgekomen bij wat in de rechtspraak is gaan heten ‘de Nijmeegse scooterzaak’. 
Precies daarover ging de documentaire. Nu was hij benieuwd naar de beelden bij het 
ingewikkeld geformuleerde vonnis. 
 

“Hij heb het gedaan” 
De zaak zat zo. Wie behoefte heeft aan een vrolijke noot beveel ik trouwens aan om 
hier te stoppen met lezen en zich te concentreren op de vele mooie artikelen elders in 
deze krant.  
Twee jongens waren van plan de balie van het Nijmeegse Belvoirhotel te overvallen, 
omdat ze gehoord hadden dat er in de avond maar één baliemedewerker was en dat er 
veel cash in de kassa zat. Het eerste klopte, het tweede niet. Het Belvoirhotel hebben 
ze nooit bereikt. Nog voor ze er waren, had de politie ze al opgemerkt. Niet zo verwon-
derlijk, want ze reden zonder helm, zonder licht en zonder kenteken op een gestolen 
scooter. Toen de politie hen staande wilde houden, scheurden ze vol adrenaline weg 
over de stoep. De politie had het nakijken. Even verderop op de Canisiussingel, vlak bij 
het centrum van Nijmegen, negeerden ze een stoplicht en reden ze met grote snelheid 
de vijftigjarige Mario van der Geijn aan op het zebrapad. Hij was net klaar met zijn werk 
in bioscoop Lux en stak de weg over naar zijn auto. Later die nacht stierf hij aan zijn 
verwondingen in het Radboudziekenhuis. De zaak was bijzonder, omdat ondanks de 
vele getuigen niet kon worden vastgesteld wie de scooter had bestuurd. De enige twee 
die het wisten, beschuldigden elkaar en bleven er tot het einde over liegen (“Hij heb 
het gedaan”). Het duurde acht jaar en vijf rechterlijke uitspraken, waaronder twee van 
de Hoge Raad, voordat ze onherroepelijk een jaar of vier gevangenisstraf kregen voor 
dood door schuld en wat aanverwante zaken. 
 

Verkeersdelicten 
De documentaire laat ruim een uur betrokkenen aan het woord, met een indrukwek-
kende heldenrol voor Gé Creemers, de grootmoedige partner van Mario, en een kille 
bijrol voor voormalig advocaat Max Moszkowicz (over wat beroep op het zwijgrecht 
door verdachten doet met de nabestaanden: “Met alle respect, daar heb ik altijd lak 
aan gehad”). De documentaire sprak me ook aan, omdat ik uit de regio kom en de plek 
des onheils goed ken. Onwillekeurig dwaalden mijn gedachten in de uren na de uitzen-
ding af naar de verkeersdelicten die ik zelf op de een of andere manier heb meegekre-
gen. De vrachtwagen bijvoorbeeld die op de fietsroute naar mijn vroegere werkplek 
een scholier doodreed. Al die jaren later staat er nog steeds een roze meidenfiets met 
een bloemetjesmand vastgeklonken aan de brug bij de Koninklijke stallen. Ik kan er nog 
altijd niet langsfietsen zonder een steek in mijn buik te voelen. En de verre collega die 
bij het Westeinde-ziekenhuis overstak naar de Prinsegracht en geschept werd door een 
auto die het rode licht negeerde. Maanden later stond er op het wegdek nog de graffiti 
met schematische tekeningen van het lichaam en van de fiets, die waren gemaakt voor 
de reconstructie. Vooral de enorme afstand tussen de twee tekeningen maakten ook 
dit een echte buikpijnplek. Dan de directe collega die, zoals elke werkdag, gezellig met 
haar man naar station Zoetermeer fietste om daar de trein te pakken. Die dinsdagoch-
tend reed een plaatsgenoot om tijd te besparen hard tegen het verkeer in. Hij nam zon-
der goed te kijken de bocht veel te ruim en schepte frontaal de man van mijn collega. 
Die werd over de auto heen gekatapulteerd en landde met grote snelheid op zijn ge-
zicht. Nu – ruim een jaar later – is hij zijn reuk definitief kwijt en zit hij in een traject om 
kaak en gebit ingrijpend te reconstrueren. Vooralsnog eet hij alleen vloeibaar, geprakt 
en gepureerd.  
 

Leed in de Stationsbuurt 
Dit soort leed gaat ook aan de Stationsbuurt niet voorbij. Een jaar of wat geleden werd 
een vrouw op de Stationsweg geschept op het vervaagde zebrapad ter hoogte van 
bloemisterij Pluis door een veel te hard rijdende automobilist. Hoe mooi de vernieuw-
de Stationsweg ook is, de snelheid van passerende patserbakjes wordt er nog niet echt 
uitgehaald. Begin januari liep ik op een zondag bij de bocht van het Spui naar de Plette-
rijkade: afzetlinten, veel politie en een stilstaande auto op een vreemde plek. Weer een 
nieuwe buikpijnplek. Een 66-jarige buurtgenote overleed die nacht aan haar verwon-
dingen. Waarschijnlijk reed de automobilist op de verkeerde weghelft.  
 

Nauwelijks te bevatten 
Als ik al zo’n droevige rij kan oplepelen, dan kan waarschijnlijk iedereen dat.  
De hoeveelheid leed, schade, dood en verderf die daarmee gepaard is, is nauwelijks te 
bevatten. Veel daders hebben even iets gemist, doorzagen even de verkeerssituatie 
niet en zouden er veel voor over hebben om de gebeurtenis terug te draaien.  
Nog veel onbevattelijker is dat er in een toenemend aantal zaken sprake is van ver-
gaande roekeloosheid en onverschilligheid bij de daders. In de Nijmeegse scooterzaak 
was dat extreem. En dan heb ik nog niet eens verteld dat het personeel op de Eerste 
Hulp moest worden beschermd tegen de agressie van de gewonde daders en hun  
familie en vrienden, terwijl Mario een paar kamers verderop zijn doodsstrijd streed. 
Wat gebeurt er in je hoofd dat je zoiets doet en zulke risico’s voor lief neemt?  
 

Normaal heb ik bij elk probleem tal van oplossingen, van voor de hand liggend tot crea-
tief. Ook hier is er van alles denkbaar: zwaarder straffen, veiliger weginrichting, betere 
opvoeding, strengere verkeerscontroles etc. Ik ben er allemaal voor en we moeten het 
allemaal doen, maar ik vraag me af of het zoden aan de dijk zet.  
Tegen zaagsel in je hoofd en een blanco geweten is geen kruit gewassen.  
 

Ik wens alle lezers alertheid in het verkeer en een gezonde dosis geluk. En ik beloof u: 
de volgende column wordt vrolijker van toon.   
 

Vries Kool 

Wijkontwikkelingsmaatschappij 
STATIONSBUURT | OUDE CENTRUM  

 

Nieuw project voor de WOM! 

Onlangs is de Wagenstraat 120 door Staedion aangekocht en heeft 

WOM opdracht gekregen om het pand in zijn geheel te herontwikke-

len. De bedoeling is om op de verdiepingen appartementen te reali-

seren. De  begane grond zal een commerciële functie behouden.  

Op dit moment voert de WOM een haalbaarheidsonderzoek uit. 
 

Weer een rotte kies opgeknapt 

In de Stationsweg 82 was in het verleden een kopieerinrichting ge-

vestigd. Toen de WOM dit pand aankocht vond er echter al geruime 

tijd geen bedrijfsmatige activiteit meer plaats en stond het al enige 

tijd te koop. Na aankoop heeft de WOM een plan ontwikkeld om  

het pand te renoveren. Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de 

Stationsweg 82 bijna voltooid en het project zal begin maart opge-

leverd worden. De woningen zijn opnieuw ingedeeld tot twee zelf-

standige vrije sector appartementen op de 1e en 2e verdieping en  

de bedrijfsruimte op de begane grond is ook aangepakt.  
 

Informatie: www.wom-soc.nl  

Wijkwandeling voor  

statushouders en bewoners  

Samen met Vluchtelingenwerk en de gemeente Den Haag  

organiseert Zebra Welzijn op dinsdag 26 maart een wijkwandeling 

voor statushouders en bewoners langs interessante locaties.  
 

De wandeling vindt plaats tussen 12.30 – 15.30 uur en begint  

bij Wijkcentrum Parada. Vervolgens bezoeken we interessante 

plekken in de omgeving, zoals het Oranjeplein met het hopje, 

Spinozahof en andere plekken en lopen de wijkagenten ook mee.  
 

Wil je mee lopen, meld je aan!  

Goede ideeën zijn ook welkom!  
 

Aanmelden kan bij  

Annika van der Weide, opbouwwerker, via 

a.vanderweide@zebrawelzijn.nl  
 

Je kan je ook aanmelden als vrijwilliger voor de begeleiding van 

de wandeling. 

 

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

Datum: 27 april 2019 
 

 

 

Speciaal voor kinderen, in het Huijgenspark:  

Kinderkoningsdag!  

Help jij dit jaar mee ons geliefde "KiKo" te organiseren? 
 

We zoeken mensen die in de voorbereiding één of twee keer de 

koppen bij elkaar willen steken en.. op de dag zelf de handen uit 

de mouwen willen steken! 
 

We denken in ieder geval weer aan een traditionele kindervrij-

markt. Maar liever organiseren we meer! Dit jaar weer een open 

podium? Andere activiteiten voor kinderen? 

De vrijwilligers bedenken en maken de dag!  

Datum: 29 september 2019 
 

 

 

Eén lange tafel van het Oranjeplein naar het Huijgenspark,  

met elkaar samen eten, drinken en kletsen, muziekje erbij;  

help jij mee?  
 

Vooralsnog is het plan om dit jaar aan te haken bij Nationale  

Burendag op 28 september.  

We zoeken twee à drie man versterking die mee willen denken  

en helpen in de voorbereiding. We denken eraan beide pleinen  

met één lange tafel te verbinden, zodat iedereen uit de buurt kan 

aanschuiven. Vooralsnog denken we aan de Van der Duynstraat. 
 

In juni moet het plan er liggen. Denk jij met ons mee?  

 

info@buurtstation.nl.  

Helpende handen gezocht! 
De Stationsbuurt is gezegend met een paar fantastische activiteiten 

die mogelijk worden gemaakt door buurtgenoten die zich er hard voor 

inzetten.  

Twee van deze activiteiten zijn voor 2019 nog hard op zoek naar hulp. 

Zou jij kunnen helpen? 

mailto:hs@buurtstation.nl
mailto:info@buurtstation.nl

