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Wijkkrant
van de
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Aan de achterkant van station
Hollands Spoor wordt druk gewerkt.
Tegen de zomer gaat waarschijnlijk
de nieuwe reizigerstunnel open, en
worden ook de winkels en fietsen
stalling aan de achterzijde geopend.

D

e tunnel is een mooie toevoeging aan het station. Helaas
heeft deze ontwikkeling ook
een minder leuke kant: de perronopgangen in de fietserstunnel worden
afgesloten. De geplande afsluiting is
lastig te begrijpen. Terwijl overal in
het land de capaciteit van de perrons
en de toegangen uitgebreid wordt,
worden er in Den Haag trappen
afgesloten. Terwijl ook voor Den Haag
Hollands Spoor de prognoses voor het
gebruik stijgen. De nieuwe woningen

in het Central Innovation District
achter het station krijgen geen parkeerplaatsen. Dat betekent meer
reizigers, vollere perrons, drukkere
trappen, meer opstoppingen. Ook
fietsers uit de stalling aan de centrumzijde van het station en voetgangers
vanaf zowel de Parallelweg als de
Haagse Hogeschool en ROC
Mondriaan kunnen niet meer direct
de perrons op: zij moeten omlopen via
de hoofdingang.

René Oudshoor

Actie: Houd trappen
in de fietserstunnel
onder Hollands
Spoor open

December 2019 werd er geflyerd bij de perronopgangen om sluiting tegen te gaan
Petitie
Reizigers, fietsers en buurtbewoners,
onder andere vertegenwoordigd door
de Fietsersbond Den Haag, bewonersorganisatie Buurtstation en Bewoners
Overleg Leeghwaterkade, Fijnjekade
en omgeving (BOLF), zijn het daar
niet mee eens. Gesprekken met NS,
ProRail en de gemeente leverden niets
op. Daarom zijn deze organisaties een
petitie gestart. Ze verzoeken de NS en
de gemeente om de perrontoegangen
in de fietserstunnel open te houden.

Ruim 1.850 mensen ondertekenden
de petitie tot nu toe.
Wil je de petitie steunen?
Dat kan op
trappendenhaaghs.petities.nl
Op 19 maart 2020 is over dit onderwerp gesproken in de raadscommissie.
Kijk voor de actuele stand van zaken
op www.denhaag.nl of
www.buurtstation.nl.
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10 februari was het zover: er kwam na
jaren éindelijk een einde aan het vele
sluipverkeer door de Van der Duynstraat. Nu de afsluitingen bij de Slijpmolen en het Oranjeplein gerealiseerd
zijn, is het wachten op de realisatie van
de twee grotere afsluitingen op de
Hoefkade en de Parallelweg.
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p moment van schrijven is helaas nog niet méér bekend dan “zomer 2020”.
Hopelijk komt er snel duidelijkheid zodat de dagelijkse files in onze wijk
echt verleden tijd zijn. De herinrichting van de openbare ruimte rond al deze
vier knips is overigens voorzien voor 2021, samen met de rioolvervanging rond
het Oranjeplein.
Oranjeplein
Over het Oranjeplein gesproken: tijdens het Leefbaarheidsoverleg van januari
presenteerde de werkgroep Oranjeplein de resultaten uit de bewonersbijeenkomst en een bewonersenquête. Duidelijk op plaats één: minder grind, méér
groen. De werkgroep gaat met de gemeente in gesprek om te kijken welke
ideeën op korte of langere termijn gerealiseerd gaan worden. Op onze website
www.buurtstation.nl is meer informatie te vinden over de plannen.
Wethouders op bezoek
De wijk mocht zich de afgelopen periode verheugen in veel belangstelling
vanuit het stadhuis: twee wethouders kwamen op bezoek. Op 29 januari bezocht stadsdeelwethouder Bert van Alphen onze wijk voor een wijkschouw. Op
de route vanuit de Slijpmolen/ Gortmolen, langs het Oranjeplein, door het
Rode Dorp, over het Stationsplein en door de Kraijenhofstraat werd gesproken
over onder andere vergroening, de verkeersmaatregelen, de beschildering van
de zuilen op het Stationsplein en de voorziene herinrichting van de Jan
Blankenstraat en de Kraijenhofstraat.
Op 21 februari bezocht verkeerswethouder Robert van Asten onze wijk voor
een schouw van de verkeerssituatie. Op de route van het Bazaarplein, via de
Kraijenhofstraat, over het Stationsplein en de Stationsweg werd gelopen tot de
Wagenbrug. Gesproken werd onder meer over de verkeersmaatregelen, de
lastige verkeerssituatie op het Stationsplein bij de ‘interwijktunnel’ en bij de
Jumbo, de vele bezorgscooters in onze wijk en de nu nog hoge snelheid van het
autoverkeer op de Stationsweg.
Voor de buurt
Tot slot: ook in 2020 hoopt bewonersorganisatie Buurtstation onze wijk samen
met bewoners weer een stukje beter te maken. We doen dat dit jaar vanuit het
bestuur met z’n vijven: Zi, Saskia, Yvonne, Luciënne en ik hebben er zin in! We
hopen vanzelfsprekend dat veel meer bewoners zich willen inzetten voor een
(nog) gezelligere, (nog) schonere en (nog) verkeersveiligere Stationsbuurt. Ook
mee doen? Neem contact op via info@buurtstation.nl of kom langs bij bijvoorbeeld een Leefbaarheidsoverleg om kennis te maken.
Namens het bestuur, met vriendelijke groet,
Nol Witte
voorzitter

Buurtstation is op maandag van 9.30 tot 11.30 uur
bereikbaar in Buurthuis
Parada, Van Limburg
Stirumstraat 280.
info@buurtstation.nl
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In de ochtend van 3 december overleed Gary van
der Heemst. Gary was de drijvende kracht achter
deze krant en daarnaast een aardige man met een
originele kijk op de wereld.

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 buurtbewoners op de bewonersavond.
In 2020 bestaat het
bestuur uit:
• Nol Witte (voorzitter)
• Lucienne de Roos
• Saskia Sanders-Engelen
• Zi Wat
• Yvonne Wilkens
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
Leefbaarheidsoverleg
Het Buurtstation organiseert vijf keer per jaar het
Leefbaarheids overleg.
Buurtbewoners kunnen
ideeën of klachten over de
leefbaarheid van de
Stationsbuurt direct
bespreken met elkaar,
gemeenteambtenaren,
de wijkagent of de
woningcorporaties.
Data overleg 2020
25 maart , 24 juni
16 september,
25 november 19.30 - 21 u,
Student Hotel,
Classroom 2+3,
Hoefkade 11.
www.buurtstation.nl/
leefbaarheidsoverleg
-stationsbuurt
Blijf op de hoogte over het
Buurtstation en ontwikkelingen in de Stationsbuurt:
• www.buurtstation.nl.
• twitter.com/buurtstation
• facebook.com/
2buurtstation
• instagram.com/
buurtstation

In Memoriam:
Gary van der Heemst
(1956 – 2019)
G

ary was geen Stationsbuurter van geboorte.
Zijn wieg stond in Zuid-Afrika, waar hij de
eerste jaren van zijn jeugd doorbracht, totdat zijn
ouders besloten te remigreren, terug naar
Nederland, terug naar Den Haag. Ergens begin
jaren zestig, midden in de winter, maakte Gary
kennis met Den Haag en – memorabeler voor
hem – met het fenomeen sneeuw.
Ervaring met het maken van een krant deed
Gary op in de jaren tachtig, toen hij als twintiger
met zijn broer John verwikkeld was geraakt in de
Haagse krakersscene. Het waren mooi gestencilde verhalen over geslaagde acties en aanklachten
tegen de autoriteiten over woningnood, werkloosheid en de bruutheid van de politie.
Geworteld
In 1995 streek Gary neer in de Stationsbuurt,
waar hij nadien op verschillende plekken woonde. In 2005 besloot hij actief te worden in de
buurt en richtte hij samen met anderen de
wijkkrant Hollands Spoor op. Informatie voor
buurtbewoners over ontwikkelingen en activiteiten in de buurt vond hij heel belangrijk. Een
wijkkrant droeg in zijn ogen bij aan samenhang
in de buurt.
De krant hielp hem ook om geworteld te raken
in de buurt. In een artikel waarin Gary zich
voorstelt als redactielid, schreef hij: “Hoewel ik
bij de start van de wijkkrant in 2005 al 10 jaar op
het Stationsplein woonde, zei de Stationsbuurt
me niet zoveel. Nu loop ik hier rond als in een
dorp met overal bekenden en herinneringen.”
Kleine gebaar
Gary heeft in de loop der jaren ongelooflijk veel
werk verzet voor de krant. Hij was de vormgever
van de krant en hij bezorgde hem ook. Daarnaast
was hij de man van het kleine gebaar:
• korte, grappige berichtjes

• elk nummer een ander logo, vaak met een
verwijzing naar de inhoud van de krant of naar
het seizoen
• een ironisch woordgrapje in een kop
• een illustratie of foto die subtiel het beweerde
in een artikel ter discussie stelde
• een foto uit de jaren ‘80 met zichzelf als figurant op een filmset op de Bierkade, om te kijken
of iemand hem herkende.
In de afgelopen jaren liet Gary’s toch al broze
gezondheid hem steeds meer in de steek. De
bezorging moest hij overlaten aan de jongere
generatie. Dat was verdrietig voor hem, want hij
miste de praatjes en de contacten die daarbij
kwamen kijken.
Veelzijdig en bescheiden
Naast krantenmaker was Gary theatermaker. In
die hoedanigheid manifesteerde hij zich in de
wijk als regisseur van diverse voorstellingen door
het buurttoneel, waaronder een reconstructie
van de moord in 1872 op een weduwe aan het
Huijgenspark - toen nog Bocht van Guinea
- door Hendrik Jut. Als persoon was Gary veelzijdig en bescheiden, oprecht geïnteresseerd in
mensen en schuchter, naïef uit overtuiging (niet
uit naïviteit) en soms onverwachts scherp,
origineel in zijn kijk op dingen, maar bovenal
een lief en goed mens.
Dat de krant in december 2019 niet verscheen
was meer dan logisch, maar in de geest van Gary
gaan we de komende jaren door. Zonder Gary
wordt de Hollands Spoor nooit meer zoals hij
was, maar hem kennende zou de continuering
van het krantje voor hem voorop staan.
Daar gaan we voor zorgen.
~ Namens de redactie, Vries Kool

Buurt
bewoner
Willem
houdt het
schoon
Stationsbuurter Willem
van der Veen kwam in
actie tegen ratten
overlast. En haalde
daarmee onder andere
het plaatselijke nieuws
van Den Haag FM.

I

n samenwerking met de gemeente liet Willem
infoborden en een groot doek maken. Hij wil
daarmee bezoekers van het Huijgenspark erop
wijzen dat ze geen brood of andere etensresten
moeten strooien.
Veel mensen denken dat de duiven dit nodig
hebben om te overleven. Maar het is verboden en
het trekt bovendien ratten aan. Oud brood kan ook
bij de bakker worden ingeleverd, die zorgt dat het
gerecycled wordt. Goed bezig Willem!
• Zoek op DenHaagFM.nl naar ‘Willem’ of
‘Huygenspark’ (met y!) naar de uitzending van 16
januari 2020.
• Bekijk ook het interview op 23 december 2019 met
Willem op haagsehanden.nl
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Stations
buurt: let op
je spullen!
Ricardo Lemmer is master innovatie en
organisatie en heeft zich breed gespecialiseerd in de multiculturele samenleving
en in het meedenken en oplossen van
migratie- en integratievraagstukken.
Hij is een wereldburger en actief op
diasporavraagstukken, ontwikkelingssamenwerking, kunst en cultuur,
emancipatie en diverse andere samenlevingsvraagstukken, waaronder multiculturele uitvaarten, rouw en verlies.

Buurtbewoner
en wereldburger
Ricardo Lemmer

Ricardo Lemmer is in Den Haag geëerd
met de Ooievaarspeld en de
Stadspenning voor het jarenlang
vrijwillig medewerking verlenen aan de
stad Den Haag en haar identiteit.
Tevens is hij lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

Het kostte weinig moeite
om een afspraak te
maken met Ricardo
Lemmer, reeds 50 jaar
bewoner van de Stations
buurt. Toch is Ricardo
een ongelofelijk actieve
man. Al die jaren heeft hij
zich, naast studie en
werk, ook als vrijwilliger
actief ingezet, met als
hoofdthema ‘de multi
culturele samenleving’.
Het is de rode draad in
zijn leven, dat zo’n 70
jaar geleden begon in
Paramaribo, Suriname.

O

p 4 januari 1970 kwam hij met de boot
de ‘Oranje-Nassau’ aan in IJmuiden.
Hier werd hij door zijn tweelingzus en
oudere broer opgevangen. Zij waren al
eerder naar Nederland gegaan om verder te studeren en werk te vinden. Zo ook Ricardo, die na zijn
Mulo al verschillende banen had in Suriname. Hij
wilde graag verder en waagde de grote stap overzee.
Zijn gedegen opleiding in Suriname komt hem nog
dikwijls van pas. Wie kent hier nog de gedichten
van Joost van den Vondel uit zijn hoofd? Hij begint
meteen ‘Kinder-lyck’ te declameren, een gedicht dat
Vondel in 1632 schreef toen zijn pasgeboren zoontje
Constantijn overleed:
Constantijntje, ’t zaligh klijntje,
Cherubijntje, van om hoogh,
D’ydelheden, hier beneden,
Uitlacht met lodderoogh
Moeder, zei hy, waarom schreit ghy?
…………..
Roots
Ricardo’s achternaam Lemmer verwijst naar het
Friese Lemmer; het is duidelijk dat de naam stamt
uit het koloniale verleden in Suriname. Hij heeft
zelf nooit uitgezocht hoe dat in elkaar zat. Wel is hij
dol op reizen en heeft veel landen in Afrika bezocht. Samen met de Afro-Surinaamse vereniging
De Molenwijk organiseerde hij verschillende

Troost voor Tranen –waarvoor Ricardo
zich inzet– is een initiatief van Ineke
Wienese, gezondheidszorg psycholoog
en orthopedagoog. Zij publiceerde in
2010 het boek Troost voor Tranen –
Verhalen over verlies en rouw van
jongeren uit verschillende culturen.
In 2014 publiceerde zij Kun je internet
ten in de hemel?–Hoe kinderen en
jongeren uit verschillende culturen
denken over leven en dood.
‘roots’-reizen voor mensen die nieuwsgierig zijn
naar het land waar hun voorouders vandaan kwamen. Daarom adviseert hij de gemeente Den Haag
ook rond een herdenkingsmonument voor het
trans-Atlantische slavernijverleden.
Identiteit
Hij voelt zich echt wereldburger, maar Afrika en de
Afrikaanse diaspora in Nederland heeft zijn speciale interesse. Zo is hij ook altijd betrokken bij het
The Hague African festival, dat de laatste jaren
weer in het Zuiderpark plaats vindt. Het is merkbaar dat hij zich op allerlei terreinen begeeft om een
steentje bij te dragen om het beter te maken, voor
zowel de Afrikanen in hun thuisland als de
Afrikanen hier, op economisch en cultureel gebied.
Hij richt zich in het bijzonder op de Ghanezen in
Den Haag. “Die leveren met hun culturele uitingen
ook een bijdrage aan de identiteit van de stad.” Ook
heeft hij meegewerkt aan ontwikkelingsprojecten
voor mensen in Ghana en Gambia.
Steun en troost
Terwijl we in gesprek zijn excuseert Ricardo
Lemmer zich voor een telefoontje dat hij moet
opnemen. Na afloop blijkt dat hij lid is van
Aflegvereniging Trouw voor multiculturele laatste
zorg (rouw en verliesverwerking). Hij is tevens
secretaris van de stichting Troost voor Tranen. Via
die stichting zetten jongeren en ouderen zich
vrijwillig in om onderwerpen als leven en dood,

“Er wonen
zoveel
mensen uit
verschillende
culturen en
ook de horeca
en winkels
zijn daar een
afspiegeling
van”

steun en troost bespreekbaar te maken door het
geven van workshops, lessen op scholen en
voorlichting.
Thuis in de wijk
Tot slot praten we nog even door over de wijk, de
Stationsbuurt. Ricardo Lemmer heeft de wijk
enorm zien veranderen. “Het is er schoner en
veiliger geworden.” Hij voelt zich er thuis; er wonen
zoveel mensen uit verschillende culturen en ook de
horeca en winkels zijn daar een afspiegeling van.
We zitten in het Student Hotel. Daarvan vindt hij
het jammer dat de organisatie toch weinig met de
buurt te maken heeft. Het hoofdkantoor zit in
Amsterdam en het is best duur als je er een ruimte
wilt huren. Omdat hij er praktisch tegenover woont
ziet hij dat er ook geen producten van leveranciers
uit de buurt worden afgenomen. In die zin vindt hij
het jammer dat ‘Hashiba’, een prachtig multicultureel evenement, verdwenen is.
Ik zeg aan het eind van het gesprek dat het moeilijk
zal zijn een keus te maken voor een artikel over dit
gesprek. Ricardo Lemmer is op zoveel terreinen
actief: het adviseren van de gemeente, gastlessen op
de Haagsche Hogeschool, bijdragen aan culturele
projecten, reizen, culturele uitwisselingen, mensen
begeleiden bij rouwverwerking, ontwikkelingswerk
in Afrika, etc. Er zitten nog veel meer verhalen in!
~ Angelina Adam

In de eerste weken van
dit jaar was er een
inbraakgolf in de buurt.
Hollands Spoor vroeg
zich af: toeval of trend?
En: wat kan je doen?

29

december Oranjeplein, 2 januari Van der
Duynstraat, rond 3 januari Kikkerstraat/
Groenewegje, 6 en 7 januari Stationsweg, 7 januari
Van der Duynstraat, 9 en 10 januari Van
Hogendorpstraat, 13 januari Repelaerstraat plus
nog drie auto-inbraken… In januari stapelden de
berichten op de diverse buurtapps over (pogingen
tot) inbraak zich op.
Er werd veel informatie gedeeld en mensen maakten zich zorgen. Opvallend was een truc met een
bierviltje om te zien of er iemand thuis was. Zo niet,
dan gaf dat een dag later aanleiding voor een
inbraakpoging. In één geval pakte dat voor de
inbreker niet goed uit, omdat de overburen het
zagen gebeuren. Heterdaadje! De politie kon een
man “zonder vaste woon- en verblijfplaats” inrekenen. Helaas werden niet alle pogingen verijdeld.
Verschillende buurtbewoners zijn daadwerkelijk
beroofd van spullen, van witgoed tot juwelen met
emotionele waarde. Een rode draad is dat iedereen
die het treft, zegt dat het niet in de koude kleren
gaat zitten.
De buurt en de politie vroegen zich aanvankelijk af
of het een trend was. Wijkagent Gerard Mackay
vertelde bewoners dat de donkere dagen, in combinatie met relatief rustig weer, een goede gelegenheid scheppen. In de weken na de inbraken was de
politie extra zichtbaar in de wijk aanwezig. Zelf
merkte ik dat toen twee agenten me staande hielden met de vraag of ik de laatste dagen verdachte
dingen had waargenomen en me aanspoorden, als
dat alsnog het geval zou zijn, meteen contact op te
nemen met de politie. Ze braken het gesprek af toen
een pakketbezorger stationair wilde parkeren bij
een laadpaal.
Sinds eind januari lijkt deze buurtstorm weer wat
tot rust te zijn gekomen, maar er is wel een moraal
voor ons buurtbewoners: let op je eigen en andermans bezittingen. Verdiep je in preventieve maatregelen. En als je iets raars ziet: haal niet je schouders
op, maar doe iets. Samen maken we de buurt veilig.
~ Vries Kool
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Doden
herdenking
4 mei

Bevrijding
Stationsbuurt
75 jaar
geleden

Het einde van de Tweede Wereldoorlog is
dit jaar 75 jaar geleden. Ook de Stations
buurt werd in de meidagen van 1945
bevrijd van de Duitse bezetter. Op het Spui,
de Parallelweg en het Huijgenspark werden
bevriende soldaten feestelijk onthaald.

Op 29 maart 1945 vielen
verzetsstrijders twee
Duitse militairen aan op
de Parallelweg, waarbij
ze de twee Duitsers
verwondden en hun
wapens afnamen.

O

ok werd een Duitse colonne de weg versperd.
In het grimmige laatste deel van de Tweede
Wereldoorlog besloten de Duitsers tot hardvochtige
vergelding.
Twee dagen later, 31 maart, werden twaalf mannen
opgehaald uit de Scheveningse gevangenis. De
meesten waren verdachten van roof en diefstal, een
enkeling zat in het verzet. Ze werden naar de
Parallelweg gebracht en op de plek waar de Duitsers
waren overvallen, één voor één doodgeschoten.
Gruwelijk detail was dat bewoners van de
Stationsbuurt, inclusief kinderen, gedwongen
werden toe te kijken bij deze executie.
Op deze plek, waar de wereldgeschiedenis en de
geschiedenis van de Stationsbuurt elkaar ontmoeten, staat een klein monument ter nagedachtenis.
Jaarlijks worden hier op 4 mei de doden herdacht
met een kleine, maar indrukwekkende ceremonie.
Dit jaar is het 75 jaar geleden. Reden genoeg om
alvast in je agenda te noteren: 4 mei 2020, oorlogsmonument Stationsbuurt.

Foto's uit Haags Gemeentearchief

Bron:
www.stichtingnationaleherdenkingsgravenhage.nl
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Nieuwe
bestuursleden
Buurstation
stellen zich voor

Nederlandse vlucht na een apocalyp
tische zandstorm, terwijl in de dagen
daarna op een nabijgelegen eiland
een hotel in quarantaine moest
vanwege het coronavirus en ook in
Nederland de eerste coronabesmet
tingen werden gemeld. Ondertussen
volgden de newsfeeds met nieuwe
onheilstijdingen elkaar snel op.

Yvonne Wilkens
Ik ben Yvonne, 35 jaar en
sinds dit jaar lid van het
Burtstation. Ik woon al
mijn hele leven in Den
Haag en sinds 5 jaar met
veel plezier in de
Stationsbuurt. Ik woon
hier samen net mijn man
en dochter. Ik kijk ernaar uit me dit jaar in te zetten
voor het Buurtstation, hopelijk kunnen we als
bestuur dit jaar van betekenis zijn voor de wijk!

Het tegendeel is waar
Het boek van Rutger Bregman was
een welkom tegengif. Geloof niet de
doemdenkers, de cynici, de grote en
kleine denkers en filosofen, de
parodieën op politici die het altijd al
voorspeld hebben, die wijzen naar
schuldigen en die zeggen dat onder
een dun laagje vernis de mens bruut
en beestachtig is en voor alles aan
zichzelf denkt. Samengevat is de
stelling van dit soort lieden: er hoeft
maar dit te gebeuren en het laagste
komt naar boven. Maar weet: het
tegendeel is waar.

Saskia
Sanders-Engelen
Mijn naam is Saskia en ik
woon nu bijna 4 jaar aan
het Oranjeplein in de
Stationsbuurt. Ik hou van
de dynamiek van de stad
en van de diversiteit aan
mensen in de Stations
buurt. Ik vind het een geweldig leuke kans dat ik
vanuit het bestuur van de bewonersvereniging de
Stationsbuurt en haar bewoners beter kan leren
kennen en dat ik wellicht een steentje kan bijdragen
aan het verbeteren van de leefbaarheid in onze
buurt. Ik luister graag naar de wensen, zorgen en
ideeën van mensen in de buurt. Ik zie het als een
uitdaging om samen, met elkaar, de Stationsbuurt
nog mooier, leuker, groener en veiliger te maken.
Namens het bestuur ga ik mij onder andere inzetten
om de belangen van de buurt zo goed mogelijk te
behartigen bij de ontwikkelingen van het Central
Innovation District achter HS en de mogelijke
herinrichting van het Oranjeplein. Ik hoor graag
wat er leeft in de buurt, dus ben altijd in voor een
praatje!

Lucienne de Roos
Sinds januari ben ik lid
van het bestuur van
buurtstation. Na jarenlang actief te zijn geweest
op de basisschool van
mijn dochters, die nu
allebei naar de middelbare school gaan, leek het
mij leuk en nuttig om meer betrokken te zijn bij
mijn directe woonomgeving. Ik woon al 17 jaar met
veel plezier in de leukste straat van de
Stationsbuurt, de Van der Duynstraat. Een gezellige
straat met fijne buren en sinds kort gelukkig wat
minder verkeer. Hoewel ik graag in deze buurt
woon en er de afgelopen jaren al veel veranderd is,
kan er altijd wel iets beter en met het Buurtstation
kan ik bijdragen aan een schonere, veiligere en
groenere buurt.

Column
De Stations
buurt deugt
meestal

E

en vliegtuig maakt een noodlanding. Er is rook. De passagiers moeten snel weg uit de
cabine. Wat gebeurt er?
Op planeet A helpen de mensen elkaar.
Personen die hulp nodig hebben,
krijgen voorrang. Mensen geven hun
leven, zelfs voor vreemden. Op planeet
B is het ieder voor zich. Er is totale
paniek. Er wordt gevochten. Ouderen en
kinderen worden onder de voet gelopen.
Hoogleraar sociale psychologie Tom
Postmes vraagt jaarlijks aan zijn
studenten op welke planeet we leven.
97% denkt planeet B, maar de grap is:
wetenschappelijk is overtuigend
bewezen dat we bijna altijd op planeet A
leven.
Met dit verhaal opent Rutger
Bregman zijn boek ´De meeste
mensen deugen´. Pagina's lang
draagt hij wetenschappelijk onder
zoek aan dat aantoont dat de meeste
mensen, zowel in gewone situaties als
in crisissituaties, het goede doen. Ze
frauderen niet, volgen de regels en
zelfs als een vliegtuig een wolken
krabber in vliegt of een orkaan hele
woongebieden onder water zet,
helpen mensen elkaar belangeloos.
Ook als ze elkaar niet kennen. De
media rapporteren dit niet, want die
registreren alleen uitwassen.
Canarische eilanden
Ik las dit boek toen ik de regenachti
ge en winderige Stationsbuurt een
week had verruild voor het
Canarische eiland Lanzarote, een
oase van vulkanen, cactussen, geiten
en woeste kust. Zonder dat ik het
wist kwam ik daar aan op de eerste

Goed nieuws
Ook voor de Stationsbuurt geldt dit.
Er wordt wel eens ingebroken, een
tafel van een terras gejat of een
bloembak vernield, maar de meeste
buurtbewoners zijn betrokken bij
hun park, plein, tuin, moskee of
winkel, ruimen hun rommel op en
geven vriendelijk antwoord als een
onbekende iets vraagt. Goed nieuws
is geen nieuws, maar het mag – in de
woorden van Rutger Bregman – ook
wel eens hardop worden gezegd: de
meeste Stationsbuurters deugen!

Vries
Kool

9

HOLLANDS SPOOR

Als je vanaf Hollands Spoor naar
Chinatown loopt zie je, als je goed
kijkt, 34 spreuken op de stoeprand.
Deze zijn, samen met achtergrond
informatie, sinds kort ook online
te vinden. Interview met Ingrid
Tieken-Boon van Ostade die dit
heeft bedacht.

Waar vriendelijke mensen
wonen, is het huis nooit vol

W

at was de bedoeling van de
Spreukenroute?
“Het idee achter de Spreukenroute was
om aan iedereen die van Hollands Spoor naar
Chinatown loopt, of weer terug, te laten zien hoe
bijzonder Den Haag is omdat er zoveel talen worden gesproken. Dat zijn er echt heel veel, maar er
pasten er maar 34 op, dus we hebben een keuze
moeten maken. Alle talen die op de route liggen
worden hier in de stad gesproken, en alle spreuken
hebben we in hun oorspronkelijke taal neergezet.
En ook in hun eigen alfabet. In totaal liggen er
spreuken in maar liefst tien verschillende
schriftsoorten. Niet iedereen kan ze natuurlijk
zomaar lezen, of is bekend met de taal, daarom staat
de vertaling er altijd achter. Alle spreuken passen in
het thema reizen of stilstaan, en hopelijk zetten ze
voorbijgangers aan het denken: wat zou de diepere
betekenis van een bepaalde spreuk zijn, hebben we
ook zoiets in het Nederlands? De route begint bij de
Hoefkade met Welkom in Den Haag. In het Haags,
want die taal mocht niet ontbreken.”
Hoe kwam u op het idee om een website te
maken?
“De spreuken liggen er nu ongeveer een jaar. Maar
dat moet je wel weten: mensen die hier lopen zien
ze meestal niet vanzelf. Daarom hebben we bedacht
om een website te maken waarop je kunt zien waar
de spreuken liggen, uit welke taal ze komen, en wat
ze betekenen. Ook kun je op de website horen hoe
de spreuken klinken. En er staan kleine weetjes op
over de taal van de spreuk, bijvoorbeeld of een taal
familie is van het Nederlands (het Farsi of Perzisch)
of juist niet (het Hongaars), of waarom een bepaal-

de taal voor Den Haag belangrijk is (het Frans). En
als je de spreuk in het Sranan Tongo, een
Surinaamse taal, hoort, dan merk je ineens dat je
hem via het Engels kunt begrijpen. Alleen het
woordje ‘na' is Nederlands: Yu (you) waka (walk)
farawe (faraway), yu (you) luku (look) na (naar) baka
(back), oftewel Wie ver gaat, kijkt om. Het leuke van
de website is dat je de Spreukenroute dus ook
‘virtueel’ kan lopen: je hoeft helemaal niet in Den
Haag te zijn om de spreuken te kunnen lezen of
beluisteren. En dat laat dan weer aan de buitenwereld zien wat een bijzondere, meertalige stad Den
Haag is.”
Door wie bent u geholpen bij het verza
melen van de spreuken en het maken van
de website?
“De spreuken heb ik samen met vier studenten
taalkunde van de Universiteit Leiden uitgezocht.
Dat was een hele klus, want het moesten spreuken
in ‘Haagse’ talen zijn maar ook in talen die verspreid
over de hele wereld worden gesproken. Daarom zit
het Nepalees erbij en het Papiaments. Het Chinees
lag er natuurlijk al, op de stoepranden in China
town. En we wilden behalve ‘grote’ talen, zoals het
Engels of het Russisch, ook ‘kleine’ talen erbij
hebben, zoals het IJslands. In dat hele land wonen
maar iets meer dan de helft van het inwoneraantal
van Den Haag. En toch wordt de taal ook hier in de
stad gesproken. Voor alle spreuken hebben moedertaalsprekers ons geholpen met zoeken, vertalen én
met het inspreken voor de website. Zo heeft een van
de bakkers van de Voordeelbakker op de
Stationsweg de Arabische spreuk voor ons ingesproken. Hij staat ook met een foto op de website. De

website is ontworpen in het kader van een project
van de Leidse Universiteit, ‘Wijkuniversiteit’
geheten. Dat project moest een brug slaan tussen
stad en universiteit, en omdat Den Haag officieel
een tweede vestiging is van de universiteit, mocht
dat ook hier. Marcel Villerius heeft de website
ontworpen, en mijn student Elise Alberts heeft alles
bij elkaar gezocht en de website gevuld. Ik vind
hem zelf erg mooi geworden.”
Wat is uw lievelingsspreuk?
“Moeilijke vraag! Ik heb niet één lievelingsspreuk,
want er zijn allerlei verschillende redenen om ze
allemaal mooi te vinden. Die in het Engels (Haste
makes waste), bijvoorbeeld, omdat hij kort is en rijmt.
De Zweedse spreuk hebben we precies zo in het
Nederlands (Eigen haard is goud waard), dus dat is
ook bijzonder. Van de Tamil-spreuk vind ik het
schrift erg mooi, en dat vind ik ook van de
Georgische spreuk. En soms vind ik de betekenis
heel erg mooi, van de Kroatische bijvoorbeeld (Waar
vriendelijke mensen wonen, is het huis nooit vol), of die in
het Bahasa Indonesia (Waar je de aarde betreedt, dien je
de hemel hoog te houden, oftewel: respecteer de gewoontes van het land waar je naartoe bent gereisd).
Zo kan ik bij elke spreuk wel een reden verzinnen
om hem mooi te vinden. We hebben ze per slot van
rekening uitgekozen! En ik denk dat iedereen die
de Spreukenroute loopt, wel zijn eigen voorkeur zal
hebben.”
Zelf een kijkje nemen: www.haagsespreuken.nl
Op Facebook is ‘Haagsetalen’ ook te vinden.
~Lobke Zandstra
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The Art of Meeting:
markant pand met
huiselijke sfeer

Wijkwandeling
met de
wethouder

Kapsalon
Dick de
Vries
wordt
galerie

De Stationsbuurt kent
enkele markante panden.
Een ervan is Stationsweg
147. Daar is The Art of
Meeting gevestigd. Op
dit moment is het een
vergadercentrum, maar
het heeft in het verleden
meerdere functies gehad.
Op vrijdag 14 februari
– Valentijnsdag – had ik
een gesprek met
Jet Creemers. Zij is de
bestuurder van de
stichting achter The Art
of Meeting.

Op dinsdag 29 januari
bezocht stadsdeel
wethouder Bert van
Alphen onze wijk.
Samen met bewoners en
betrokkenen wandelde
hij door de buurt.

“Ik combineer
de ene hobby
met de andere”

T

he Art of Meeting beschikt over 9 vergaderzalen van verschillende afmetingen en
verder op de begane grond een serre en een
binnenplaats. Het onderscheidt zich van andere
vergadercentra in Den Haag door haar huiselijke
sfeer. De sfeer is bedoeld om mensen op hun gemak
te stellen in mooie, met originele kunst ingerichte
ruimten en hun in staat te stellen het doel van de
bijeenkomst te bereiken.
Eten en drinken
Er is speciale aandacht voor het eten en het drinken.
Een chef-kok probeert zo verantwoord mogelijk
lunches, diners of borrels te verzorgen. De keuken is
vegetarisch, maar dat wil niet zeggen dat de keuken
alleen vegetarisch is. Op verzoek kan er vlees en vis
bereid worden of kan het eten zelfs helemaal
veganistisch worden verzorgd. Ook voor allergieën
is speciale aandacht.
Afrikaanse kunst
Ik krijg een rondleiding door het pand. Het gebouw
hangt vol met kunst. De kunst heeft met name een
Afrikaanse achtergrond. “Als jonge vrouw heb ik
enkele jaren vrijwilligerswerk gedaan in Afrika. Zo
is mijn liefde voor het continent gegroeid en
vandaar dat de kunst voornamelijk een Afrikaanse
achtergrond heeft.” De kunst is tevens te koop.
Afstand tot de arbeidsmarkt
Jet vertelt mij over de speciale aandacht die mensen

D
“Ik heb de
buurt in al
die jaren
sterk zien
verbeteren”
met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen in het
werken bij The Art of Meeting. “Ik vind het belangrijk dat mensen een tweede kans krijgen. Mensen
die lang aan de zijlijn hebben gestaan krijgen bij mij
een kans om weer richting de arbeidsmarkt geleid te
worden.”
Schuldhulpverlening
Voordat The Art of Meeting zich in dit gebouw
vestigde, was het tot eind jaren ’80 een filiaal van De
Schakel – Bank voor geldleningen en gezinskrediet.
“Op de begane grond was de bank gevestigd en
boven zaten studenten. Het pand is in 1989 gekocht
toen de schuldhulpverlening was ‘uitgevonden’ (die
hulp bestond vóór die tijd nog niet!), om er het
hoofdkantoor voor schuldhulpverlening in te
vestigen. Toen was het gebouw compleet uitge-

e wandeling begon op het kruispunt van
de Gortmolen en de Slijpmolen. Dit voelt
als een uithoek van de Stationsbuurt. Zelfs
de wethouder vroeg zich af: “Is dit geen
Schilderswijk?” Team Duurzaamheid wil met
Zebra, Staedion, de gemeente en Buurtstation graag
aan de slag om deze versteende omgeving te vergroening. Deze wens behoefde weinig toelichting:
als je op dit kruispunt staat, zie je brede versteende
stoepen. Dat roept om meer groen.

woond. Samen hebben we er veel werk aan verzet.”
Van het bankgebouw zijn nog enkele interessante
details terug te vinden. In het kantoor zit nog de
oude bankkluis. Een zware imposante deur herinnert hieraan en in de grote vergaderzaal op de
begane grond is de toonbank nog te zien. Het
vergadercentrum zit er sinds 2002.
Toekomst
Jet heeft een ondernemende geest en kijkt alweer
vooruit naar haar volgende avontuur. “Ik heb een
nieuw plan voor het gebouw. Ik zou er graag een
laagdrempelig centrum voor dagbesteding van
willen maken. Heel veel passende activiteiten
kunnen er plaats vinden. Op de eerste verdieping
staan bijvoorbeeld encyclopedieën in de bibliotheek. Mensen zouden hier bijvoorbeeld 2 voor 12
kunnen spelen.”
Hoe ziet Jet de buurt
“Ik heb de buurt in al die jaren sterk zien verbeteren. Toen ik het pand betrok zag ik nog rituele
slachtingen gebeuren in de trappenhuizen van het
toenmalige wooncomplex hierachter
(Kraijenhoffstraat). Dat gebeurt tegenwoordig niet
meer. En hoe heerlijk nu al die terrassen en winkeltjes aan de overkant! Fantastisch hier te vertoeven!”
~ Ashwin Jethoe

Oranjeplein
De werkgroep
Oranjeplein heeft de
wensen van bewoners
verzameld nadat in
2018, bij de tentsessie
van het Buurtstation,
was gebleken dat er
behoefte was aan
vernieuwing. Op de
eerste plaats is de wens:
vervang de kiezels door
een andere ondergrond.
Dit kan misschien niet
bij de ingangen -daar
houdt het fietsers
tegen- maar wel op de
rest van het plein.
Er waren duidelijk vijf
wensen vanuit de wijk:
• Kiezelstenen weg;
• Meer (verschillend)
groen;
• Meer spelgelegenheid;
• Meer sportgelegenheid
ook voor volwassenen.
Bijvoorbeeld in de vorm
van een
hardloopcircuitje.
• Meer mogelijkheden
voor sociale interactie.
Bijvoorbeeld door de
bankjes niet allemaal één
kant op te laten kijken.

W

ie de afgelopen tijd langs langs
de kapsalon van Dick de Vries
op het brede deel van de Stationsweg
liep, zag mensen die geknipt werden,
maar ook een schilderij in de etalage
en diverse verbouwingswerkzaamheden. Hollands Spoor ging langs bij
Dick om te vragen hoe het zit.

Er is beperkt budget dus
niet alles kan in één keer
worden gerealiseerd. Wel
zijn er al afspraken met
de spelbeheerder voor
vervanging van speeltoestellen.
Wensen of suggesties?
Mail ze naar
werkgroeporanjeplein
@gmail.com

een plek moeten zijn voor sociale ontmoeting. Het
zou de Stationsbuurt en de Schilderswijk bij elkaar
kunnen brengen.” Vervolgens nodigde de wethouder de werkgroep uit om het plan uitgebreider te
komen presenteren op het stadhuis. Die uitnodiging nam de werkgroep met beide handen aan.

Verbeterplannen Oranjeplein
Daarna wandelde het gezelschap naar het
Oranjeplein voor een stop in de veelgebruikte
speeltuin. De werkgroep Oranjeplein presenteerde
hier het werk dat ze de afgelopen maanden hebben
verzet om een voorstel te maken voor verbeteringen
aan het plein (zie kader). Daarvoor hebben de
werkgroepleden enquêtes afgenomen bij bezoekers
van het plein en online bij betrokkenen uit de
buurt. De antwoorden (van maar liefst 120 mensen!) hebben ze gebruikt om tot een plan te komen.
De wethouder reageerde enthousiast: “Er is veel
speelbehoefte in de stad, ook bij tieners. Goed dat
jullie zelf initiatief hebben genomen. Het park zou

Groen in het Rode Dorp
Vervolgens liep het gezelschap naar het Rode Dorp
op de Hoefkade. Onderweg wees Nol Witte, voorzitter van de bewonersorganisatie, de wethouder erop
dat er heel wat bomen zijn gekapt en dat de vervanging van het riool een mooie gelegenheid is om
opnieuw bomen te plaatsen. Eenmaal aangekomen
in het Rode Dorp ging het opnieuw over groen: de
openbare ruimte is versteend en ook hier zien
buurtbewoners dan ook meer groen. Hoe kunnen
we dat organiseren? Wie pakt de handschoen op en
gaat dit realiseren?
Vernieuwing
Gamal Ez vertelde de wethouder, al wandelend naar
de Jan Blankenstraat, over zijn kunstproject in die
straat. Samen met studenten heeft hij de zuilen aan

Hij vertelt: "Ik ga in de richting van de
70. Mijn personeel heb ik een jaar
geleden verteld dat ik stop met de
kapsalon zoals hij was. Ik blijf wel een
paar dagen per week knippen, want
dat is wat ik doe. Als ik in mijn eentje
knip, houd ik veel ruimte over in de
zaak. Mijn idee is om die ruimte te
gebruiken voor mijn andere hobby:
kunst. Ik maak er een galerie van.
“Er wordt nu verbouwd. Als de vloer
erin ligt, noem ik het klaar. Ik hoop in
mei een eerste expositie te hebben. Ik
zoek nog kunstenaars die willen
exposeren. Het zou heel leuk zijn als
kunstenaars uit de buurt hun werk
hier tentoonstellen." ~Vries Kool

het begin beschilderd. De straat is daardoor enorm
opgefleurd.
Ondertussen greep onze wijkagent adequaat in bij
een opstootje op het Stationsplein. Daar maakte
een aantal mensen elkaar uit voor rotte vis. De
wijkagent wist iedereen te bedaren en zorgde ervoor
dat men weer in de auto stapte en wegreed zodat de
gevormde file oploste en hij zich weer bij de wandelaars kon aansluiten.
De rest van de groep stond ondertussen in de
Kraijenhoffstraat. De bewoners daar kunnen niet
wachten op de voorziene herinrichting, inclusief
nieuwe speeltoestellen. In september vorig jaar
werd bewoners gevraagd om input op de plannen.
Als het goed is wordt de Kraijenhoffstraat nog dit
jaar aangepakt.
De wethouder nam buiten afscheid van ons. Hij
kon niet mee naar het Leefbaarheidsoverleg omdat
hij onverwacht naar de raadscommissie moest. Van
Alphen gaf aan dat hij regelmatig in de buurt is: “De
buurt zit in mijn hart. Trek mij vooral aan mijn
jasje”. Dat zullen de bewoners die meeliepen zeker
doen. ~Lobke Zandstra
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Officiële status voor buurtpreventieteam

Nieuw(e) ontwerp(er)

Sinds april 2018 loopt het buurtpreventie
team door de Stationsbuurt. In januari
2020 werd tijdens het Leefbaarheidsoverleg
een officieel convenant ondertekend:
bekrachtiging van het goede werk dat deze
buurtbewoners doen.

Mijn naam is Dennis
Koot. Vanaf deze editie
zal ik de opmaak verzorgen van deze krant.

• Diede de Blaeij (Vestia)
• Kersten Gans (Zebra Welzijn)
Met de ondertekening van het convenant is
het BPT Stationsbuurt meer geformaliseerd.
Er komt daardoor ook meer begeleiding van
de zijde van de politie.

Wat doet het buurtpreventieteam?
Het BPT Stationsbuurt let vooral op dingen
zoals losliggende stoeptegels, afval dat is
gedumpt bij de afvalcontainers, lantaarn
palen die het niet doen, water dat niet
wegstroomt in de afvoerputten enzovoort.
Ze maken daar regelmatig melding van aan
de gemeente. Ook letten ze op onregel
De eerste die het convenant ondertekende is matigheden zoals openstaande deuren en
Ton Hagebeuk: mede dankzij zijn inzet en ramen van huizen, winkels of bedrijven die
enthousiasme is het buurtpreventieteam
in principe op dat moment gesloten zouden
(BPT) van de grond gekomen. Als BPT-lid moeten zijn. Daar maken ze de bewoners of
loopt hij meerdere keren per week door de eigenaren op attent (indien mogelijk). Het
wijk. De andere ondertekenaars zijn:
BPT is geen politie: bij verdachte omstan• behalve Ton Hagebeuk ook Rob van
digheden wordt altijd de politie
Hagen (buurtpreventieteam)
ingeschakeld.
• Nol Witte (voorzitter Buurtstation)
• Hassan el Houari (stadsdeeldirecteur)
Het buurtpreventieteam kan nog nieuwe
• Gerard Mackay (wijkagent)
leden gebruiken
• Henk Meliesie (Handhavingsteam)
Wil je mee lopen? Meld je dan aan via
• Lucia Post (Staedion)
bpt@buurtstation.nl.

Ik woon sinds 1996 in
Den Haag, het jaar dat ik
Grafisch Ontwerpen ging
studeren aan de KABK.
Ik was toen één van de eerste bewoners in studentenflat de Struyck. In de Stationsbuurt dus. Na wat
omzwervingen, steeds in Den Haag, woon ik nu
alweer langer dan 10 jaar in deze buurt. Ik ben
zelfstandig ontwerper en verbonden als docent aan
de WdKA Rotterdam. De Stationsbuurt vind ik een
enorm leuke buurt vanwege de mix van mensen. De
buurt is dynamisch, er zijn nog steeds veel ontwikkelingen mogelijk. Ook de centrale ligging, vooral
naar het OV, maakt het voor mij erg aantrekkelijk.
Ik ben een trouwe lezer van Holland Spoor. Ik vind
het mooi om op de hoogte te blijven van het nieuws,
de bewoners en ondernemers. Het is daarom
fantastisch om nu hier een onderdeel van te kunnen zijn. Ik zou bij deze ook graag andere creatieven
uit de buurt willen uitnodigen om te komen bijdragen, dmv. een illustratie, strip, fotografie, oid.
Kijk naar m’n werk op www.koot.nu

Jouw bedrijf
onder de
aandacht
brengen van de
Stationsbuurt?
Heb je een bedrijf in de Haagse
Stationsbuurt of wonen je klanten
er, dan is adverteren in de
vernieuwde wijkkrant Hollands
Spoor misschien iets voor jou

Hollands Spoor
is een door
vrijwilligers
gemaakte
krant met
een oplage van 4.000 exemplaren
die huis-aan-huis wordt
verspreid. De krant is recent
geheel vernieuwd en ziet er
professioneel uit

Adverteren kan al vanaf € 35 per nummer. Interesse? Neem contact
op met de redactie via HS@buurtstation.nl voor meer informatie

Meewerken aan wijkkrant Hollands Spoor?

