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16 maart 2022 is het weer zo ver:  
dan mogen we stemmen voor  
de Haagse gemeenteraad.  
De gemeenteraad vertegenwoor digt  
de Haagse bevolking.

De gemeenteraad is het hoog-
ste bestuursorgaan van de 
gemeente en bestaat uit 45 

mensen. De raad bepaalt het gemeen-
tebeleid en controleert of het college 
van burgemeester en wethouders het 
beleid goed uitvoert. Ook beslist de 
raad hoe het geld besteed wordt. De 
gemeenteraad bepaalt waar er ge-
bouwd wordt, hoe de straat wordt 
ingericht, welke subsidie de bewo-
nersorganisatie krijgt en welke 
voorzieningen er zijn in de wijk. Best 
belangrijk dus!

Vier jaar geleden mochten we ook 
naar de stembus. Toen waren 
GroenLinks (19%), D66 (18,6%), VVD 
(9,8 %), Groep de Mos / Hart voor 
Den Haag (8,4%) en Haagse 
Stadspartij (8,1%) het meest populair 
in de Stationsbuurt (inclusief 
Rivierenbuurt) .* 

Bij de Tweede Kamerverkiezingen 
eerder dit jaar lagen de verhoudingen 
anders. Toen kreeg D66 (20,1%) de 
meeste stemmen, gevolgd door 
GroenLinks (11,6), VVD (11,2%), Denk 
(11,2) en PVV (6,1%). **

Kandidaten uit Stationsbuurt 
Twee kandidaten uit de Stationsbuurt 
stellen we u graag aan u voor verderop 
in deze krant, op pagina 9. 

* (Bron: Uitslagen 
Gemeenteraadsverkiezing 
2018 | Gemeente Den Haag); 

**(bron: Uitslagen Tweede 
Kamerverkiezing 2021 | 
Gemeente Den Haag)

Ga toch stemmen!
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Zo nu en dan mochten we proeven aan het 'normale' leven; 
zonder mondkapjes gebouwen in, genieten van een film 
of voorstelling of lekker eten in een restaurant, op familie-

bezoek etc. Maar we sluiten het jaar weer af met beperkingen. We 
hopen toch echt dat het in 2022 anders is, maar moeten afwach-
ten wat de tijd ons brengt. Als bestuur zijn we tevreden over wat 
we afgelopen jaar, binnen de mogelijkheden, bereikt hebben. We 
hebben veel bewoners gezien op overleggen, live of online. Er was 
veel animo voor het indienen van plannen voor Stationsbuurt 
Begroot, waarbij vooral de behoefte aan vergroening opviel. We 
zijn voor gemeente Den Haag een serieuze gesprekspartner voor 
alles wat de leefbaarheid aangaat en we hebben een goede relatie 
opgebouwd met de nieuwe medewerker welzijn, participatie en 
jeugd Nasir Refa. 

De werkzaamheden aan het Oranjeplein zijn begonnen, de 
speeltuin aan het Huijgenspark wordt opnieuw ingericht. We 
hebben zienswijzen ingediend bij de gemeente over ingrepen in 
de wijk, Buurtstation is betrokken bij de ontwikkeling van het 
Central Innovation District (CID) en we hebben kennisgemaakt 
met het bestuur van het Oude Centrum. Een wijk die in sommige 
opzichten lijkt op de Stationsbuurt en daarom inventariseren we 
of we mogelijk zo nu en dan kunnen samenwerken. Ook vonden 
diverse evenementen plaats, zoals Fête de la Nature en natuurlijk 
op 11 november Light in the Park. 

Op de bewonersavond van 1 december is het bestuur voor 2022 
vastgesteld. We zijn erg verheugd te kunnen melden dat het 
bestuur per 1 januari uit 5 leden bestaat. Naast Saskia Engelen en 
Maarten Geel, gaan Jef Schaeps, Wooy Ling Choy en Ria van den 
Berg aan de slag om de leefbaarheid in onze wijk te verbeteren. 
Lucienne de Roos verlaat het bestuur per 1 januari. We hopen de 
nieuwe bestuursleden in de volgende editie van de wijkkrant aan 
het woord te kunnen laten. 

Verder bedankt Buurtstation alle betrokken bewoners en profes-
sionals die in de wijk actief zijn voor alle inzet. Zodra het weer 
veilig mogelijk is, organiseren we een vrijwilligersborrel.  Het 
bestuur wenst alle bewoners een fijne kerst en een gezond 2022.
 

 
Met vriendelijke groet,
Maarten Geel, Saskia Engelen, Lucienne de Roos

Het einde van het jaar nadert 
met rasse schreden. We kijken 
wederom terug op een jaar 
waarin covid ons helaas bleef 
vergezellen. 

Beste 
buurtbewoners,Colofon

hs
@

buurtstation
.nl
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en kopij
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Volgende editie
deadline 1 maart 
bezorging eind maart
Bekijk de krant online:
www.buurtstation.nl

Advertenties
Hollands Spoor is een 
krant op A3-formaat van 
12 pagina’s en verschijnt  
4 keer per jaar in een 
oplage van 3.000 stuks.
De krant wordt huis- 
aan-huis bezorgd in de 
Stationsbuurt en bij 
winkels en horeca in 
stapeltjes neergelegd.

Advertentieprijzen
Hele pagina: €440
1/2 pagina: €220
1/4 pagina: €110
1/6 pagina: €55
1/12pagina: €35
Inclusief gratis hulp bij de 
opmaak van een advertentie

Privé-berichten zoals 
wensen, aankondigingen, 
oproepen, e.d. kunnen 
ook als advertentie 
geplaatst worden.

Buurtstation is op maan-
dag van 9.30 tot 11.30 uur 
bereikbaar in Buurthuis 
Parada, Van Limburg 
Stirumstraat 280.
info@buurtstation.nl

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 buurtbewo-
ners op de bewonersavond.
In 2022 bestaat het bestuur 
uit:
• Saskia Engelen
• Maarten Geel
• Lucienne de Roos

Betrokken en actieve 
vrijwilligers vormen de 
zogeheten ‘kerngroep’  
van Buurtstation. Iedere 
Stationsbuurtbewoner  
die zich wil inzetten voor 
doelen en/of activiteiten 
van het Buurtstation is 
hierbij van harte welkom.  
Aanmelden:
info@buurtstation.nl

Leefbaarheidsoverleg
Het Buurtstation organi-
seert vijf keer per jaar het 
Leefbaarheidsoverleg. 
Buurtbewoners kunnen 
ideeën of klachten over de 
leefbaarheid van de 
Stations buurt direct 
bespreken met elkaar, 
gemeenteambtenaren,  
de wijkagent of de 
woningcorporaties.
Kijk op buurtstation.nl 
voor de data in 2022, en  
of het overleg online of  
op locatie plaatsvindt.

Wijkmedia  
Blijf op de hoogte over het 
Buurtstation en ontwikke-
lingen in de Stationsbuurt:
• www.buurtstation.nl.  
• twitter.com/buurtstation
• facebook.com/
2buurtstation
• instagram.com/
buurtstation
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Sanne Smit is al sinds 
2013 de drijvende 
kracht achter 

Burenhulp. Door corona 
heeft ze het aantal hulpvra-
gen zien toenemen. Samen 
met Lisanne van der 
Waerden coördineert Sanne 
de aanvragen van mensen 
die ergens hulp bij zoeken, 
en zoekt daar een behulpza-
me buurtbewoner bij. 
Hulpbieders, noemt zij die 
laatsten. “Ze willen graag iets voor een 
ander doen. Bijvoorbeeld omdat ze hun 
eigen buurt en de mensen die er wonen, 
beter willen leren kennen. Soms ook 
omdat ze zelf ooit hulp hebben gehad en 
iets terug willen doen.”

Een klein team van vrijwilligers onder-
steunt bij het maken van de juiste ‘match’. 
Met grote zorgvuldigheid verwerken zij 
de aanvragen van hulpzoekers en sturen 
er de hulpbieder op af. Die gaat bijvoor-
beeld mee naar de winkel, onderhoudt de 
tuin, doet boodschappen, helpt met de 
mobiele telefoon of maakt gewoon een 
praatje. Kleine blijmakers, noemt Sanne 

deze hulpacties. “Het is zo 
belangrijk om te merken 
dat je er niet alleen voor 
staat.”

Het enthousiasme en de 
dankbaarheid bij de 
ontvanger van de hulp zijn 
groot. Bij de hulpbieder 
trouwens ook: mensen die 
elkaar anders niet zouden 
tegenkomen, komen nu in 
contact met elkaar. Soms 

komen er blijvende vriendschappen uit 
voort. Zo lonend en ook zo eenvoudig kan 
het zijn om iets te betekenen voor een 
ander.

Help ook mee
Wil je ook af en toe een buurtbewoner 
helpen? Per keer kost het je maximaal 2 
uur. Je bepaalt zelf waarmee, wanneer en 
hoe vaak je wil helpen. Registreren doe je 
via 070 205 2600 (9-17 uur op werkda-
gen), burenhulp.denhaag@xtra.nl  
of loop binnen bij Parada. 
 
Meer informatie op  
www.doejeookmee.nl/burenhulp. 

Weet je nog? Tijdens de eerste lockdown 
in 2020 leidde een simpele oproep tot  
een groot reservoir aan Stationsbuurt-
bewoners die met alle plezier een andere 
buurtbewoner wilden helpen. 

Sanne Smit over Burenhulp

Aangenaam, ik ben David 
en sinds dit jaar ben ik 
buurtsportcoach voor  
de volwassen bewoners  
in de Rivierenbuurt en 
Stationsbuurt. Ik heb  
de opleiding Sportkunde 
gedaan aan de Sport-
campus Zuiderpark. 

Maak kennis 
met buurt
sportcoach 
David

Zelf ben ik opgegroeid in Den Haag en vanuit 
mijn studieachtergrond en vrijetijdsinteres-
se heb ik veel binding met de stad en de 

sport. Als buurtsportcoach help ik bewoners aan 
een beweegactiviteit die het best bij hun past. Denk 
niet alleen aan sporten, maar ook aan activiteiten 
zoals een wandelgroep of fietsles. Soms is dit een 
activiteit die ik zelf organiseer, soms een andere 
partij in de wijk. Voor mij is het belangrijk dat 
iedereen iets vindt wat bij hem of haar past. Met de 
bewoners die willen bewegen ga ik in gesprek en we 
kijken samen wat het beste past. Is een activiteit 
toch niet passend, kijken we samen weer naar een 
nieuwe. Belangrijk om te weten is dat wat ik doe 
allemaal gratis is. Mensen kunnen vrijblijvend met 
mij contact opnemen. Als ze een activiteit hebben 
gevonden kunnen ze ook daarna altijd nog bij mij 
terecht wanneer ze tegen iets aan lopen of vragen 
hebben. 

Wilt u zelf bewegen? Of kent u iemand die graag 
wilt bewegen? Wees niet bang om met mij contact 
op te nemen: david@buurtsportcoachdenhaag.nl of 
per telefoon 0611129126 (Whatsapp of bellen).

“Kleine 
blijmakers 
voor elkaar” 

denhaagdoet.nl/burenhulp
telefoon 070 - 205 3333 

Een fi jne buur(t)
is goud w rd!

Een fi jne buur(t)
is goud w rd!

Een fi jne buur(t)
is goud w rd!

denhaagdoet.nl/burenhulp
telefoon 070 - 205 3333 

www.doejeookmee.nl/burenhulp  |  070 205 33 33

Ik doe ook mee  
met burenhulp!
Ik wil…

 Gebruik maken van burenhulp

	Af en toe iemand helpen

met...

	Boodschappen doen

	Helpen bij digitale klussen  
 (mobiel, tablet, pc)

	Kleine klussen in huis

	Kleine klussen in de tuin

	Koken / maaltijdondersteuning

	Praatje met Buur

	Sociale activiteiten

	Wandelen en/of sportieve  
 activiteiten

	Anders:
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Op de vraag per mail of hij naast de grote landelijke krant ook de 
kleine wijkkrant Hollands Spoor te woord zou willen 
staan, reageert hij enthousiast. Aan het eind van een 
vrijdagmiddag in november ben ik welkom in de 
Bazar of Ideas aan de Hoefkade, waar hij kantoor 
houdt. Magendane werkt bij The Broker Online, 
van origine een tijdschrift over ontwikkelings-
samenwerking, tegenwoordig een denktank. Als ik 
hem spreek is Magendane bezig met een analyse 
voor vier West-Afrikaanse landen over hoe zij 
klimaatverandering te lijf kunnen gaan. 

Naast zijn werk is hij schrijver. Klein begonnen 
tijdens zijn studententijd, schrijft Magendane nu af 
en toe artikelen in de Groene Amsterdammer en is hij 
sinds 2018 columnist voor NRC. In oktober ver-
scheen zijn eerste boek Met Nederland in therapie. 
Daarin vertelt hij eerst zijn levensverhaal: hoe hij als 
negenjarige met zijn oma vluchtte voor de oorlog in 
zijn geboorteland Congo en, na vluchtelingenkam-
pen in onder meer Tanzania, via een programma 
van de Verenigde Naties op zijn vijftiende in 
Nederland terechtkomt en uiteindelijk de 
Nederlandse nationaliteit krijgt. Toeval, doorzet-
tingsvermogen en hier en daar een duwtje in de 
goede richting van betrokken Nederlanders zorgen 
ervoor dat hij uiteindelijk in Amsterdam aan de 
universiteit kan gaan studeren. Wat betreft die 
betrokken Nederlanders: lerares Marieke bijvoor-
beeld zorgt –zonder dat Kiza het weet– dat hij naar 
het VWO kan, en wanneer hij het moeilijk heeft 
wordt hij opgenomen in het liefdevolle gezin van 
Johan en Annelies in het Drentse Rolde, waar een 
traditioneel sinterklaasgedicht hem aan het denken 
zet over Nederland. In het tweede meer beschou-
wende deel onderzoekt Magendane wat het is om 
Nederlander te zijn. In Nederland ontdekt hij voor 
het eerst dat hij zwart is en merkt hij dat je met een 

Interview met 
Kiza Magendane

Ergens begin november krijg ik  
een artikel uit een landelijke krant 

doorgestuurd: een interview met ene 
Kiza Magendane, die een boek heeft 

geschreven over zijn reis van vluchteling 
naar Nederlands staatsburger en wat 

het betekent Nederlander te zijn. 
Onderstreept is de passage waarin 
staat dat Magendane werkt ‘in de 

Haagse Stationsbuurt’. Mijn 
interesse is gewekt.

“Ik geloof heel
erg in liefde en

vriendschap”
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kleur wel het Nederlandse paspoort kunt hebben, 
maar dat dat nog niet meteen betekent dat je er ook 
echt bijhoort. 

Hoe zie jij de Stationsbuurt?
“Ik woon nog niet zo lang in Den Haag, in een 
andere wijk. In de Stationsbuurt kom ik voor werk. 
Wat ik ervan zie is het een hele levendige en diverse 
buurt, een samenleving in het klein en misschien 
wel een voorhoede. De locatie waar ik werk, Bazar 
of Ideas, is een fijne plek om te werken, maar ik 
ervaar het ook steeds meer als een bubbel van 
gelijkgestemden: internationaal en intellectueel. 
Als je de straat oversteekt ben je in koffiehuis El 
Afraah. Dat is een heel andere wereld. En zo zijn er 
in de wijk vast nog veel meer werelden. In mijn 
boek beschrijf ik Nederland als een huis met veel 
verschillende kamers. Ik bepleit een therapiesessie 
voor Nederland om al die werelden of kamers bij 
elkaar te brengen en met elkaar te verbinden.”

Waarom is dat nodig?
“Nederland heeft zich de afgelopen jaren zo ont-
wikkeld dat verschillende groepen in de samenle-
ving niet meer met elkaar in contact staan. In mijn 
boek noem ik dat hekjesdenken. Mensen plaatsen 

zichzelf en elkaar niet alleen in 
verschillende hokjes, maar er staat 
ook een hek omheen. Mensen komen 
elkaar niet tegen en praten niet met 
elkaar. Dat wordt versterkt door de 
zwarte schermen, zoals ik het noem: 
de telefoons waarop steeds meer 
alleen de informatie van de eigen 
bubbel ongefilterd doorkomt. Ik zie 

het ook in mijn eigen omgeving. In mijn boek voer 
ik Anne en Soraya op. Zij kijken met minachting 
neer op PVV-stemmers, terwijl ze er nog nooit een 
gesproken hebben. Ik deel niet het gedachtengoed 
van de PVV dat relatieve nieuwkomers zoals ik 
uitsluit, al hebben ze een Nederlandse nationaliteit. 
Maar ik wil wel met hen in gesprek. Wat drijft hen? 
Waar zijn ze bang voor? Dat er verschillende groe-
pen zijn in een wijk is niet erg. Het wordt een 
probleem als er onverdraagzaamheid ontstaat en 
groepen de eigen regels aan de ander op willen 
leggen. Dan is het nodig dat iedereen aan een tafel 
komt om te werken aan een gezamenlijk verhaal en 
nadenkt over welke regels in de publieke ruimte 
gelden. Daar is op dit moment wel een probleem: 
mogen ook groepen die nog niet zo lang in 
Nederland wonen maar wel Nederlander zijn, 
meepraten over wat Nederland is? Of moeten zij 
zich aanpassen aan de geïdealiseerde norm van hoe 
Nederland vroeger was? Dat is precies wat bijvoor-
beeld bij de zwartepietendiscussie aan de hand was.”

Hoe zou je jouw ideeën in onze wijk kunnen aanpakken?
“Je zou dat heel serieus kunnen aanpakken. 
Bewoners uit de verschillende groepen die in de 
Stationsbuurt wonen, kunstenaars, creatievelingen, 
ondernemers, de gemeente en iedereen die maar 
iets met de wijk heeft bij elkaar zetten en het 
gesprek laten aangaan: wat speelt er in de 
Stationsbuurt, wat is belangrijk, wat irriteert, is er 
wantrouwen, wat gaat er goed, hoe gaan we met 
elkaar om? Ik geloof heel erg in het belang van 
verhalen. Er moet zo een gezamenlijk verhaal 
ontstaan over hoe de buurt eruit moet zien. Dit lukt 
alleen als mensen open staan voor zo’n gezamenlijk 
verhaal. Daar gaat nog iets aan vooraf. Ik zie als de 
grootste opdracht om ervoor te zorgen dat buurtge-
noten elkaar ontmoeten en dan bedoel ik over het 
hek van de eigen groep, de eigen bubbel of de eigen 

sociale klasse heen. Dat ze in een 
ongedwongen sfeer met elkaar praten 
in de kroeg, het buurthuis of tijdens 
het sporten, en elkaar begrijpen en er 
vriendschappen ontstaan. Daar gaat 
het nu nog mis, maar uiteindelijk is 
mijn boek positief. Ik geloof heel erg 
in liefde en vriendschap.”
~Vries Kool

Kiza 
Magendane,  
Met Nederland 
in therapie, 
uitgeverij 
Prometheus,  
oktober 2021

“Dat er verschillende 
groepen zijn in een  
wijk is niet erg. 

Het wordt een  
probleem als er 

onverdraagzaamheid 
ontstaat”
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Berichten 
van het 
opbouw
werk

Het (bijna) meest  
vertaalde boek  
ter wereld

Elke keer als er een nieuwe wijk-
krant uitkomt heb ik een gesprek-

je met Kersten Gans, opbouwwerkster 
in de Stationsbuurt. Zij is goed op de 
hoogte van nieuwe ontwikkelingen of 
koppelt mij aan personen die best wel 
eens geïnterviewd mogen worden. 

Meer zeggenschap in je straat
Kersten is bezig om met de gemeente, 
politie en Staedion te kijken of er 
mensen zijn die zich slecht gehoord 
voelen. Ze merkt dat mensen soms 
niet weten waar ze met een klacht 
naartoe moeten of het gevoel hebben 
tegen een muur aan te lopen als ze 
met een idee, klacht of vraag komen. 
Bewoners die zij spreekt zouden vaak 
ook meer zeggenschap willen in hun 
straat. Ze denkt dat een buurt- of 
straatplatform daarvoor een goed 
middel is. Kersten hoopt dat bewo-
ners daarover met haar willen mee-
denken. Kersten is te vinden in 
buurthuis Parada, en is per mail of 
telefonisch bereikbaar: k.gans@
zebrawelzijn.nl, tel. 06 43044577 
(maandag t/m donderdag).

Project Beweeg je blij
De huidige groep, bestaande uit 10 
mensen, is heel goed bezig. Naast 
beweegoefeningen en lessen over 
gezonde voeding, hebben ze verschil-
lende workshops gehad: yoga, zumba 
en wat te doen met oud brood. In 
februari zal er nog een cultureel 
uitstapje zijn. Een belangrijke motiva-
tie om te komen is ook het contact 
met anderen en het geeft structuur 
aan je leven. Op 17 februari 2022 start 
een nieuwe groep. Meld je aan bij David: 
david@buurtsportcoachdenhaag.nl of 
op 06 11129126.

Speelplekken in de buurt
De gemeente vervangt binnenkort de 
speeltoestellen in het Huijgenspark. 

Op het Oranjeplein is men bezig met 
de aanleg van een nieuw Krajicekveld. 
De kiezels zijn uit voorzorg vast 
weggehaald. Te groot risico op schade 
aan het veld.
~Angelina Adam

Hij gaf zijn boek de 
titel Scouting for 
Boys ’round the world. 
Rond de wereld, 

want een wereldwijde beweging 
is de scouting zeker. Hij heeft een 
schatting gemaakt: “Na de bijbel 
en de koran moet ‘Scouting for 
Boys’ ongeveer het meest vertaal-
de boek ter wereld zijn.” De 
kleine Bertwin ging zelf op zijn 
negende bij de scouting, en op 
zijn zeventiende voor het eerst 
naar een internationaal scouting-
kamp in Zweden. Sindsdien heeft 
het hem naar nog veel meer 
landen gebracht. “Veel mensen 
zijn verbaasd als ze ontdekken 
wat voor internationale organisa-
tie de scouting is.” 

Ruim 400 edities
Zijn eerste paar exemplaren van 
Scouting for Boys, gekocht in 
onder meer Putten, Bulgarije en 
Vietnam, waren nog puur be-
doeld als aardigheidje. Pas later 
werd het een verzameling. Toen 
afgelopen zomer de catalogus 
van zijn collectie verscheen, 
bevatte die ruim 400 edities uit 
61 landen in 48 verschillende 
talen. Hij maakte ze toegankelijk 

voor iedereen in een online 
database, te vinden via www.
scoutingforboysroundtheworld.
org, en een heus boek. Het boek 
is verkrijgbaar via de webshop en 
bij Made conceptstore aan het 
Noordeinde. “Ik dacht, ik kan 
wel blijven kijken naar mijn eigen 
collectie, maar ik kan het ook 
naar buiten brengen”, verklaart 
Bertwin. Dus in plaats van het 
voor zichzelf te houden, koos hij 
ervoor zijn verzameling in dienst 
te stellen van iets groters. 

Actuele waarden
Dat past naadloos in het gedach-
tegoed van de scouting: iets 
betekenen voor een ander is een 
van de pijlers, waarmee ook 
Bertwin zelf is grootgebracht. Hij 
vindt de waarden van de scouting 
nog in hoge mate relevant. Zo 
zijn alle scouts gelijkwaardig. 
Religie of politieke overtuiging 
doen er niet toe. Het leert je een 
‘goed burger’ te zijn en maat-
schappelijke verantwoordelijk-
heid te nemen. 
“Niet dat je elke dag een oud 
vrouwtje moet helpen overste-
ken’”, lacht Bertwin. Eerder een 
soort basishouding om te kijken: 

wat kan ik doen, hoe kan ik van 
waarde zijn? “In mijn werkende 
leven realiseerde ik me op een 
bepaald moment hoeveel ik 
daarin heb overgenomen van de 
scouting. Bijvoorbeeld ja is ja en 
nee is nee, en hoe je met elkaar 
samenwerkt.” Tegelijk realiseert 
hij zich dat, zou het boekje in de 
huidige tijd uitkomen, het niet 
alleen ‘for boys’ zou zijn. “Niet 
alles past meer bij onze huidige 
tijd.”

Bijzonder exemplaar
Een van zijn meest bijzondere 
aankopen is een Russische editie. 
Zes jaar kostte het hem om die te 
pakken te krijgen. Heeft zijn 
catalogus nu een einde gemaakt 
aan zijn verzameldrift? “Ik ben 
wel minder op zoek, ja. Maar ik 
blijf natuurlijk altijd geïnteres-
seerd in scoutingboekjes en 
andere scouting-gerelateerde 
dingen.” 
~Annemarijke Jolmers

scoutingforboysroundtheworld.
org
www.facebook.com/ 
scoutingforboysroundtheworld 

Buurtbewoner Bertwin 
Lussenburg heeft een 
bijzondere boekenkast  
in huis. Honderden 
uitgaves van Scouting for 
Boys staan erin, het 
boekje uit 1908 van 
scoutingoprichter 
Baden-Powell. Bertwin 
maakte een catalogus van 
zijn unieke collectie, met 
coverafbeelding en 
details van elke uitgave, 
en deelt zijn kennis nu 
met de hele wereld. 
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De Mammoet (Huijgenspark) 
wordt erg gemist. Martijn 
Jansen staat me te woord: “Ja, 

wij zijn fietshersteller en we doen van 
alles wat met fietsen te maken heeft.”
Enkele dagen later heb ik een inter-
view met Martijn en Tamara 
IJzendoorn. Met een kopje koffie 
zitten we aan een hoge tafel met aan 
de muur een groot scherm. “We zaten 
al in de Bierstraat, maar daar kon 
niemand ons zien.” Het servicepunt is 
een onderdeel van de Stichting Ga 
Den Haag, die allerlei groepsuitjes 
organiseert met als doel Den Haag te 
promoten. Den Haag fietst! wil met 
name het fietsgebruik promoten en 
stimuleren. Martijn: “We zijn een 
onderdeel van een stichting, maar 
moeten ook commercieel werken. 
Den Haag heeft in haar beleidsplan 
staan dat zij bewoners wil stimuleren 
uit de auto te stappen en meer te 
fietsen.” Dat beleidsplan is het 
Uitvoeringsprogramma 2020-2025 
‘Ruim baan voor de fiets’.

Verhuur, verkoop en meer
“Bij dit servicecentrum repareren we 
fietsen”, vervolgt hij, ”maar we verhu-
ren ook fietsen (de Haagse Stadsfiets), 
elektrische fietsen en tandems. Ook 
verkopen we fietsen en zijn we er voor 
allerlei vragen. Wil je weten waar er 
stallingen zijn? Een fietstour organi-
seren voor je familie? Voor dit en nog 
veel meer kun je terecht bij Tamara en 
mij.” Op de winkelruit staat het 
duidelijk in twee talen.
Het servicepunt organiseert ook 
fietslessen. “Ja, ook fietslessen voor 
mensen met elektrische fietsen gaan 
we op vrij korte termijn verzorgen. 
Dat is wel nodig, want er gebeuren 
veel ongelukken mee.”

Voldoening 
Martijn zit al zeker 15 jaar in het vak. 
Tamara volgt de opleiding bij het 
ROC Mondriaan voor 1e fietstechni-
cus; ze werkt hier vier dagen per week 
en gaat 1 dag naar school. Tamara: “Ik 
was ooit kapper, maar als ik toen had 
geweten hoe leuk het is, dan was ik dit 
veel eerder gaan doen. Ik hou van 
techniek: iets verzinnen dat toch weer 
werkt! En het is leuk om te improvise-
ren om een fiets weer werkend te 
maken.”  Martijn knikt: “Het geeft 
veel voldoening iets te maken met je 
handen.” Hij vertelt over meer men-
sen die zo’n carrièreswitch hebben 
gemaakt. “Het is prettig om iemand te 
kunnen opleiden tot een goede 
vakman/vrouw.”

Tweede leven voor fietsen
De telefoon gaat. Tamara: “Dat is een 
boswachter; hij vraagt of het project 
‘Fiets voor niets’ nog bestaat. Hij heeft 
17 fietsen! Hiervoor deed ik dit voor 
het Straatconsulaat. Ik knapte fietsen 
op voor, en soms ook samen met, 
jongeren. Het project ‘Fiets voor niets’ 
doe ik nu vanuit hier.” En er is nog 
meer: “Weet je dat we onder andere 
samenwerken met de ANWB voor het 
kinderfietsenplan? Men kan dus 
gebruikte kinderfietsen doneren; wij 
knappen ze op, zodat een ander kind 
er weer veilig op kan fietsen.”

“Iedereen is welkom om binnen te 
lopen om een bakje koffie te komen 
drinken. Allerlei vragen, tips en 
ideeën die met fietsen te maken 
hebben kunnen we bespreken. Op het 
grote scherm kunnen we dan laten 
zien wat er allemaal mogelijk is.”
~ Angelina Adam

Den Haag fietst! Wagenstraat 185A

Uit de archieven

Ik loop door de 
Wagenstraat en mijn oog valt 
op een hele rij fietsen voor een 
winkel. Op de ruit Den Haag  
fietst! Service en informatie.  

Aiii, ik heb net mijn kapotte fiets 
naar de andere kant van Den Haag 

gebracht voor reparatie, bij 
gebrek aan een fietsenmaker 

in de buurt. 

Den Haag 
fietst! 

Berichten 
van het 
opbouw
werk
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In de zeventiende eeuw bestond dit straatje al. 
Het heeft verschillende benamingen gehad, 
dat wel: Broeckstraat, Brughstraat.  
Maar in de volksmond heette het toen al 

Kikvorschstraat of Kikkerstraat. “Van oudsher was 
er veel ambacht en bedrijvigheid”, vertelt André van 
Soest, bewoner van de Kikkerstraat. “In mijn pand 
zat vroeger bijvoorbeeld een schoenmakerij en aan 
de overkant op nummer 26 zat de drukkerij van de 
gebroeders Van Deventer. Op nummer 6 was nog 
een drukkerij, van Kees van Dam.” André is een van 
de initiatiefnemers van het ‘opgeblazen Kikker’-
protest. Hij en zijn medebewoners schrokken zich 
rot, toen een ontwikkelaar nieuwe plannen voor het 
pand van voormalig restaurant La Rana presenteer-
de aan de gemeente. Boven La Rana zouden drie 
volle woonlagen komen. De ontwikkelaar had 
bovendien het idee om het bovenhuis op te delen in 
kleine studio’s. 

Handtekeningen 
De bewoners zijn een protestactie begonnen. Hun 
petitie is door wel 400 mensen online ondertekend 
en in de buurt zijn nog eens 100 handtekeningen 
opgehaald. ‘Kom je aan de Kikkerstraat, dan kom je 
aan de buurt!’, zal men gedacht hebben.
André woont al 25 jaar in deze straat. Hij weet veel 
te vertellen over het pand van La Rana en het 
echtpaar dat in 1986 dit Spaanse restaurant begon: 
Adje Swikker en zijn Spaanse vrouw Olga. Het 
restaurant stond ver over de grenzen van de 

Stationsbuurt bekend als 
een van de beste Spaanse 
restaurants van Den 
Haag. “Adje maakte met 
iedereen een praatje. 
‘Iedereen is welkom’, was 
zijn leus”, weet André. 
“Het restaurant groeide 
en ook het gezin had 
meer ruimte nodig, dus 
werden er delen van pandjes in de Kikkerstraat bij 
gekocht.” 

Mosgroei
Het pand van La Rana heeft een karakteristieke 
voorgevel. Het staat op de hoek van de Stationsweg 
(Huijgenspark) en de Kikkerstraat. De hoogte van 
de goot en de schuine kap is in overeenstemming 
met de panden in dit smalle straatje. “Als de plan-
nen zo uitgevoerd gaan worden als de ontwikkelaar 
dat wilt, dan komt er helemaal geen zon meer in de 
straat. Iets wat ook nu al ten dele zo is, wat je kunt 
zien aan de mosgroei op de straatstenen.” 
“Omdat in het straatje vroeger op de begane grond 
bedrijfjes waren, zijn er geen achtertuinen. Alles aan 
de achterkant is dicht gebouwd.” Er zijn nog twee 
bedrijven: de ‘oldskool’ tattoo shop Kulit Keras en 
Piet Gispen fotografie. De rest wordt langzamer-
hand tot woning omgebouwd. “Regelmatig zitten 
mensen voor hun deur op straat om nog even van 
het zonnetje te genieten of om aan hun geveltuintje 

te werken. Een paar maal per jaar organi-
seren we ook een feest, waardoor wij 
elkaar steeds beter leren kennen. Nu door 
corona dus even niet, helaas.” 
André begrijpt niet dat het mogelijk is 
dat in de hele wijk, en in vele andere 
wijken, geen woningen gesplitst mogen 
worden en hier op dit kleine stukje wel. 
“Al die kamerverhuur komt de leefbaar-
heid niet ten goede. Bovendien”, vult hij 

aan,” als je bijvoorbeeld naar de gevels verderop op 
het Huijgenspark kijkt, heeft de gemeente de 
diversiteit aan gevels juist behouden met de gevel-
renovatie van 20 jaar geleden.”

Bestemmingsplan 
In het bestemmingsplan van Den Haag voor de 
Stationsbuurt staan enkele opmerkelijke punten, 
die de visie van de bewoners zouden moeten 
ondersteunen: 
…Het plangebied Stationsbuurt maakt deel uit van het 
Rijksbeschermd stadsgezicht van Den Haag centrum.
De Stationsbuurt kent een rijke schakering aan bebou-
wing. De complexiteit, bebouwingsdichtheid, diversiteit 
van binnengebieden en de verscheidenheid van de bebou-
wing vormen in dit deel van de stad een belemmering voor 
het bij recht mogelijk maken van een dakopbouw…
Cultuurhistorie: De commissie onderzoekt daarbij of voor 
wat betreft de bouwwijze aansluiting is gezocht bij karak-
teristieke en cultuurhistorische waarden van de bestaande 
omgeving. Verder moet de bestaande ruimtelijke structuur 

Kikker
straat

protest

De Kikkerstraat: wie kent  
niet het kleine straatje tussen 
Huijgenspark en Groenewegje? 

‘Kom je aan de 
Kikkerstraat,  
dan kom je aan de 
buurt!’, zal men 
gedacht hebben.
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van straten, pleinen en groenvoorzieningen in hun onder-
linge samenhang behouden blijven.

Roemrucht straatje
André weet van bijna elk pand welk bedrijf en wie 
erin gezeten hebben: Motorhuis Willy, limonadefa-
briekje Van der Meer, fietsenzaak , stalling, bakfiets-
verhuur Van Zijl, smid en loodgieter Jacobs, Bobbe, 
grossier in tijdschriften, de melkzaak van Arkestein 
en de VW-onderdelen van Jan de Lange. “Oh ja, in 
de jaren 80 werd er nog een vervalserbende opge-
rold in de Kikkerstraat. Die drukte valse briefjes van 
honderd en maakte obligaties van Volkswagen na. 
De drukplaten zelf zijn waarschijnlijk kwijt geraakt. 
Misschien in de gracht gegooid? Wie weet?”

Ik weet zelf nog van de beroemde Leo van Zijl, de 
Puchspecialist. Voor mij hoorde dat eigenlijk bij 
elkaar: La Rana met de lekkere wijn en het heerlijke 
eten, de Bordelaise met de wekelijkse jamsessies en 
gedichtenavonden en Van Zijl, waar menige ‘bro-
zem’ zijn onderdelen kwam halen om zijn brommer 
te versieren of ‘een beetje’ op te voeren. Eigenlijk is 
het heel jammer als zo’n roemrucht straatje wegge-
stopt wordt achter een hoge muur.

André geeft me de tip eens te praten met degene die 
volgend jaar in het pand van La Rana komt. Daniël, 
van restaurant ‘ñ ‘, gaat hier met de sommelier van ñ 
een nieuwe onderneming starten: een wijnbar met 
mediterrane hapjes. Daniël is in Den Haag geboren, 
heeft een Nederlandse vader en een Spaanse 
moeder. Hij kwam vroeger in het Spaanse cultureel 
centrum en zodoende leerde hij ook Olga kennen 
van La Rana. Hij ging er regelmatig eten. Ondanks 
deze avondlockdown gaat hij gewoon door met zijn 
plannen, of er niets aan de hand is. In januari start 
hij met de hele inrichting. “Het pand heeft charme. 
Ik zal wel de pui schilderen en er moet binnen nog 
veel worden opgeknapt. In april willen we open-
gaan. Ik doe of alles weer normaal wordt.”
~Angelina Adam

Kikkers in de straat
De naam is in de 18e 
eeuw al in gebruik. 
Volgens een 19e-eeuwse 
bron ontleent de straat 
zijn naam aan de 
kikkers die in het open 
riool midden in de 
straat voorkwamen. De 
aanleg van de spoorweg 
en het daardoor toege-
nomen aantal vreemde-

lingen maakte dat de 
gemeente op verzoek 
van de eigenaren in 
1847 een riolering liet 
aanleggen. De straat 
komt ook voor onder  
de benaming 
Kikvorsch straat, 
Broekstraat, Burgh-
straat, Burger straat en 
Groeneweg straat.
(bron: Gemeentearchief )

Ga toch stemmen!
                                            (Vervolg van voorpagina)

Suzanne Piet 
(#7 PvdA)
Hoe lang woon je al in de 
Stationsbuurt?
Ruim een jaar!
Wat is je favoriete plek in de 
buurt?
Dat is de plek waar ik de 
koffie het lekkerst vindt: Deli Argana, 
delicatessenwinkel aan de 
Stationsweg. 
Waarom wil je de gemeenteraad in?
Om in onze rechtse stad het verschil 
te maken voor mensen die net niet 
mee kunnen komen. Ik zou met name 
willen inzetten op werk en inkomen. 
Een vaste baan met een fatsoenlijk 
loon is voor mij bestaanszekerheid. 
Wat zou je graag willen veranderen in de 
Stationsbuurt?
Toen ik hier kwam wonen, schrok ik 
ervan hoeveel mensen in onze wijk 
buiten slapen. Ik zou erg graag hen 
meer zekerheid willen bieden met 
behulp van werk en een dak boven 
het hoofd.

Ivar Wiegerinck 
(#25 D66)
Hoe lang woon je al in de 
Stationsbuurt?
Tien jaar geleden ben ik 
als student in het 
Strijkijzer komen wonen. 
Sinds enige tijd woon ik 
nu aan het Groenewegje. 
Dus in deze diverse wijk heb ik de 
twee uitersten gezien: de hoge moder-
ne wolkenkrabber en de gezellige 
oude grachtjes.
Wat is je favoriete plek in de buurt?
De Dunne Bierkade en de  
terrasboten in de gracht zijn een 
prachtig pittoresk stuk Den Haag 
waar het altijd erg gezellig is.

23 februari: Debat Café

Op 23 februari 2022 is er een Debat 
Café over de verkiezingen. Buurt-
station en de bewonersorganisatie 
van het Oude Centrum organise-
ren dit samen. Zij zorgen samen 
met betrokken bewoners dat 
thema’s worden besproken die van 
belang zijn voor de Stationsbuurt 
en het centrum. Denk aan verkeer, 
afval, groen enzovoort. Zoveel 
mogelijk kandidaatsleden van de 
diverse politieke partijen zijn 
uitgenodigd om naar dit Debat 
Café te komen en het standpunt 
van hun partij te laten horen. Dat 
helpt u om uw keuze te maken: wie 
heeft in uw ogen de beste plannen 
voor onze wijk?
Houd www.buurtstation.nl en de 
sociale media (zie pagina 2) in de 
gaten voor de actuele informatie. 
 
Wil je meehelpen met de voorbe-
reiding? Meld je dan aan via 
info@buurtstation.

Waarom wil je de gemeenteraad in?
Den Haag gaat de komende jaren 
behoorlijk veranderen: er komen veel 
meer bewoners bij en we zullen 
maatregelen moeten nemen om de 
stad duurzamer te maken. De politiek 
moet dat samen met de Hagenaars 
doen. Die uitdaging is ook een kans 
om onze stad, en dus ook deze wijk, 
prettiger, groener en leefbaarder te 
maken!
Wat zou je graag willen veranderen in de 
Stationsbuurt?
Als er één buurt is in Den Haag met 
potentie is het de Stationsbuurt wel. 
Door de centrale ligging, de diverse 
samenstelling van de bewoners en de 
vele mooie oude panden. Lange tijd 
stond de buurt bekend als onveilig en 
er was veel achterstallig onderhoud. 
De wijk is de afgelopen jaren gelukkig 
erg vooruit gegaan. We moeten de 
wijk divers en gezellig houden, 
groener en veiliger maken, en de 
overlast en onveiligheid aanpakken. 
Dan is de Stationsbuurt echt de 
leukste buurt van heel Den Haag!

Bij verkiezingen is er geen goed of fout. Iedereen kan stem-
men op de partij en persoon van zijn keuze. Het invullen van 
de Stemwijzer kan helpen bij het vinden van de partij die het 
beste bij je past. Elke stem telt. Ga vooral stemmen!

Deze krant komt net te vroeg voor 
een overzicht van alle partijen 

die meedoen met de komende ge-
meenteraadsverkiezingen, of voor een 
overzicht van alle verschillende 
standpunten. Wel vonden we alvast 
twee kandidaten uit de Stationsbuurt.  
Deze stellen we graag aan u voor:
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shwin vond het vooral leuk om in de 
geschiedenis van de buurt te duiken 
met mooie artikelen over station 
Hollands Spoor, de voormalige Sint 
Josephkerk en het complex waar hij 
zelf woonde. Nu Ashwin de buurt 
gaat verlaten, stellen we Ashwin vijf 
vragen, bedanken we hem namens de 
redactie voor al zijn inspanningen en 
wensen we hem alle goeds in zijn 
nieuwe huis.

Ik ben Ashwin Jethoe, 30 
jaar oud en geboren en 

getogen in Dordrecht. Begin februari 
2015 ben ik in de Stationsbuurt 
komen wonen in studentencomplex 
het DGM-hof. Ik studeerde al 
Bestuurskunde aan de Haagse 
Hogeschool, maar omdat ik naast 
mijn studie mocht komen werken bij 
het ministerie van Binnenlandse 
Zaken besloot ik naar Den Haag te 
verhuizen. 

Na het voltooien van mijn 
bachelor aan de Haagse 

Hogeschool, heb ik een master 
Bestuurskunde gevolgd aan de 
Haagse Campus van de Leidse 
Universiteit aan de Wijnhaven. Ik ben 
inmiddels aan het werk bij het minis-
terie van Volksgezondheid en toe aan 
de volgende stap qua wonen. Helaas is 
de Stationsbuurt te duur voor mij en 
daarom ben ik breder gaan kijken in 
Den Haag. Het is mij gelukt om een 
woning te vinden in Mariahoeve en 
zodoende ga ik met pijn in mijn hart 
de wijk verlaten. 

Eind 2017 was ik met 
oud-redacteur en vriendin 
Josefine bij een Leefbaar-
heidsoverleg. Wij stelden 

daar als studenten een vraag. Na het 

De afgelopen jaren maakte 
Ashwin Jethoe deel uit van de 
redactie van Hollands Spoor. 
Na ooit zelf geïnterviewd te 
zijn als inwoner van de DGM-
hof aan het Huijgenspark, 
meldde hij zich aan. Nu 
verlaat hij de redactie. 

overleg kwam Barbara (de vrouw van 
mede-redactielid Vries) naar ons toe 
en vroeg of wij als bewoners van het 
DGM-hof geïnterviewd wilden 
worden voor de wijkkrant. Dat leek 
ons heel leuk. We zijn toen door 
mede-redacteur Angelina geïnter-
viewd en daarna is aan ons gevraagd 
of we wilden blijven om te schrijven 
voor de krant. Josefine heeft dat 
gedaan tot ze uit de wijk verhuisde. 
Ik heb het altijd een hele eer gevon-
den dat ik mocht schrijven voor de 
wijkkrant. Ik vond het een onwijs 
leuke manier om de wijk beter te leren 
kennen. Je gaat met andere ogen 
kijken naar je wijk. Mijn 'specialisme' 
waren gebouwen en ik vond het met 
name leuk om te schrijven over 
indrukwekkende gebouwen die in 
onze wijk hebben gestaan maar helaas 
zijn gesloopt. 

Mijn beste herinneringen 
bewaar ik aan mijn artike-
len die ik geschreven heb 
over station Den Haag  
HS, de voormalige St. 

Josephkerk aan de Van Limburg 
Stirumstraat en mijn laatste artikel 
over het gebouw van de Haagse 
Gemeentewerken op de hoek 
Groenewegje/ Zieken. Ik vond het 
heel leuk om het gemeentearchief in 
te duiken op zoek naar mooie foto's 
voor bij mijn artikelen. Voor mijn 
gevoel was ik nog lang niet 
uitgeschreven. 

Ik kan het iedereen zeker 
aanraden om bij de wijk-
krant te komen. Met name 

voor mensen die nieuw komen wonen 
in de wijk is het een leuke manier om 
de wijk te leren kennen. De Stations-
buurt is een knusse wijk, maar er valt 
zoveel over te vertellen. 

Kun je iets vertellen over 
jezelf en je achtergrond?

Waarom ga je de 
Stations buurt verlaten?

Waarom had je je voor de 
redactie van Hollands 
Spoor aangemeld en  
hoe is het je bevallen?

Over welke onderwerpen 
heb je artikelen geschre-
ven en aan welk artikel 
bewaar je de beste 
herinneringen?

Kun je mensen aanbeve-
len om in de redactie te 
gaan en zo ja, waarom?

A
Vertrekkend Hollands Spoor 
redactielid

Ashwin Jethoe
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Ga je de buurt missen en 
zo ja, waarom?

Het is denk ik heel duide-
lijk dat ik de wijk enorm ga 

missen. Ik vind het park als groene 
oase aan deze kant van de stad echt 
een enorme plus. En de centrale 
ligging: ik heb geen auto en ik heb het 
ook nooit nodig gehad met de trams 
en stations Den Haag HS en Den 
Haag Centraal om de hoek. We 
wonen hier centraal, maar wel rustiger 
dan als je bijvoorbeeld bij het Spui 
zou wonen. De wijk heeft het sfeertje 
van een dorp maar dan midden in een 
grote stad. Ik sluit dan ook niet uit dat 
jullie me ooit weer terug gaan zien. 
Dus voor nu tot ziens! 

~ Ashwin Jethoe i.s..m. Vries Kool 

Hollands Spoor 
zoekt enthousiaste 
redactieleden!

Hollands Spoor is de  
wijkkrant voor de 

Stationsbuurt. Met een klein 
groepje enthousiaste vrijwilli-
gers maken we vier keer per jaar 
een krant. De tijdsbesteding is 
overzichtelijk.

Woon je in de Stationsbuurt en 
lijkt het je leuk om net als 
Ashwin artikelen te schrijven 
voor de krant? Meld je aan via 
HS@buurtstation.nl. Iedereen 
is welkom!

Toen mijn opa en oma op 
leeftijd waren, speelden ze 
elke middag om drie uur 

een potje scrabble. Als ik bij hen 
was op dat tijdstip -ik woonde om 
de hoek- mocht ik meedoen. Het 
was een ritueel met vaste gebruiken. 
Als mijn oma lastige letters had, 
ging ze moeilijk kijken en dan zei 
ze: “Het zijn barre tijden.” 

Jarenlang is die uitdrukking niet in 
mijn woordgebruik voorgekomen, 
maar de laatste tijd betrap ik me 
erop dat ik hem af en toe gebruik. 
Niet gek natuurlijk als op een paar 
honderd meter bij onze buurt 
vandaan bij elke persconferentie 
over corona ruiten kort en klein 
worden geslagen, met zwaar vuur-
werk wordt gegooid en waterkanon-
nen worden ingezet als de ME de 
straten schoonveegt.

Of nog dramatischer, als een paar 
honderd meter de andere kant op in 
de Tweede Kamer de volksmenners 
van Forum voor Democratie de 
ruimte krijgen om de rechtsstaat te 
ondermijnen, geweld tegen andere 
Kamerleden aan te moedigen en te 
flirten met alles wat extreemrechts 
is, hetgeen ze sneuheidshalve 
lafhartig ontkennen als hen dat 
voor de voeten wordt geworpen. 

Ik hoop altijd dat haat met liefde te 

Guurheid in 
een lieflijk 
buurtje

Column

Vries
Kool

bestrijden is en boosheid met begrip. 
Ik wil dat dit soort maatschappelijke 
guurheid aan ons lieflijke buurtje 
voorbij gaat. De Stationsbuurt zie ik 
graag als het dorp van Asterix en 
Obelix dat moedig standhoudt. 

IJdele hoop natuurlijk. Ook in onze 
buurt kun je actieve Forumleden op 
een feestje tegenkomen (ik wel 
althans) en zijn de rellen bij het 
Stationsbuurt en in de Schilderswijk 
nooit ver weg. De ook naar Haagse 
begrippen tamelijk lage vaccinatieg-
raad in onze buurt duidt erop dat de 
verdeeldheid in de samenleving ook 
de verdeeldheid van de Stationsbuurt 
is. Al weet ik niet of de verschillende 
groepen elkaar kennen en ontmoeten, 
waarvan de in onze buurt zijn brood 
verdienende schrijver en denker Kiza 
Magendane een warm pleitbezorger is 
(zie het interview met hem elders in 
de krant).

Ik houd me maar vast aan kleine 
dingen, zoals de vrolijke tafels en 
stoelen in het Huijgenspark in de 
zomer en de kinderen uit de wijk die 
gebroederlijk verlicht de deuren 
langsgaan op 11 november. Maar het 
is niet te missen, ook in de 
Stationsbuurt zijn het barre tijden.

PS: In mijn vorige column noemde ik 
degene die Janet van Pluis aanreed 
met de dood tot gevolg, een ‘verwarde 
idioot’. Een buurtgenoot, werkzaam in 
de psychiatrie, sprak me erop aan dat 
dat geen goede benaming is. Verward 
is niet idioot, een psychische aandoe-
ning is iets anders dan een moedwilli-
ge daad en hoe het in dit geval alle-
maal precies zit, wist ik überhaupt 
niet. Zij heeft helemaal gelijk. Naar 
blijft het.
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WWiijj kkkkrraanntt     HHOOLLLLAANNDDSS  SSPPOOOORR  ookktt oobbeerr   22001199   

 

MMeeeewweerrkkeenn  aaaann  wwiijjkkkkrraanntt  HHoollllaannddss  SSppoooorr??    
 

Zou je als buurtbewoner willen meewerken 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 zelf-
standig en ongedwongen vier keer per jaar wijknieuws vergaren en 
schrijven. 
 

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

LLaasstt  vvaann  hheett  lliijjff  ((rruugg,,  sscchhoouuddeerrss))??  
EEeenn  vvooll  hhooooffdd??  DDrruukk,,  mmooee??  

AAlltitijjdd  mmaaaarr  ddoooorrrreennnneenn??  
PPrroobbeeeerr  eeeenn  lleess  HHaarraa--oo--YYooggaa  eenn  kkoomm  ttoott  eeeenn  ddiieeppee  
oonnttssppaannnniinngg,,  eerrvvaaaarr  rruusstt  iinn  jjee  hhooooffdd  eenn  eeeenn  lliijjff  mmeett  
rruuiimmttee  eenn  eenneerrggiiee..  CCrreeëëeerr  ddaatt  mmoommeenntt  hheelleemmaaaall    

  

Hara-o-Yoga is gericht op de natuurlijke stand van je 
lichaam waarin het zich automatisch gaat ontspannen. 
Wat je ook in je dagelijkse leven zal merken! Deze na-

tuurlijke stand wordt bereikt door versterkende en los-
makende oefeningen, ontspanning en bewustwording.  
 

LLooccaatitiee: Klas2B in de Barthkapel, Brouwersgracht 2k  
IInnffoo: www.klas2b.nl of tel 070 7533509 

vvoooorr  jjeezzeellff  mmeett  eeeenn  uuuurr::  

Het had niet veel gescheeld of ook 
in 2021 waren de festiviteiten 

aan onze buurt voorbij gegaan. 
Dankzij vereende inspanningen van 
een enkeling en last minute hulp van 
diverse ondernemers, konden de 
kinderen toch nog de deuren langs. 
Bewoners uit de Van der Duijn straat 
zijn ooit begonnen met Sint Maarten 
in het Huijgenspark. Later werd het 
overgenomen door een groep bewo-

ners rond het Huijgens park. Met het 
opgroeien van de eigen kinderen 
kwam er voor veel mensen een na-
tuurlijk einde aan hun betrokkenheid 
als vrijwilliger. De laatste edities was 
het buurtgenoot André van Soest die 
het feest zo ongeveer in zijn eentje 
organiseerde. André had eerder 
aangegeven te stoppen, maar dat het 
evenement voor het tweede jaar op rij 
niet doorging was voor hem onver-

Al zo’n 15 jaar wordt in de Stationsbuurt op 11 november steevast Sint 
Maarten gevierd. Vorig jaar werd vanwege hoge besmettingscijfers en 
gebrek aan een beschikbaar vaccin een jaartje overgeslagen. 

DICK DE VRIES –
KAPPER EN KUNST

Tot maart 2022 
Expositie  
Chung-Hsi Han
Geopend: donderdag, 
vrijdag, zaterdag  
of op afspraak
 
Stationsweg 133A  
Den Haag  
06 51719543

€7,50

teerbaar. Met nog vier weken te gaan 
en zonder gemeentelijke subsidie 
zoals in voorgaande jaren, was hij 
aangewezen op de hulp van anderen 
en die kwam er. Buurtstation, Gall & 
Gall en de Voordeelbakker waren 
bereid tot een bijdrage. André’s 
werkgever Stichting Connekt zorgde 
voor het printen van de flyers, die 
door buurtbewoners werden ver-
spreid. De nieuwe Albert Heijn op het 
Huijgenspark leverde warme choco en 
bekers en bood voor volgend jaar meer 
hulp aan. Op het Oranjeplein ont-
stond het idee voor een stamppot-
maaltijd. De EkoPlaza die volgend 
jaar de deuren op het Huijgenspark 
opent leverde boerenkool en aardap-
pelen voor 100 porties, die werden 
klaargemaakt op het Oranjeplein door 
vrijwilligers Martin en Enna. Niet 
niks, want het was toch al gauw 
vijftien kilo aardappelen die geschild 
moesten worden. Slagerij Rif leverde 
merguezworstjes om de maaltijd af te 
maken. Het ging niet alleen om eten 
en drinken. Zo hielp Willeke van All 
Labels mee met kledinginzameling, 
wat vijftien zakken kleding opleverde 
voor goede doelen in Afrika. Er waren 
zo nog tal van andere buurtbewoners, 

ondernemers en de gemeente die ook 
hier en daar een handje hielpen met 
van alles en nog wat.

Drukbezocht 
En je zou bijna vergeten waar het feest 
om gaat: kinderen die met lichtjes de 
deuren langs gaan en liedjes zingen in 
ruil voor een lekkernij. Uit eigen 
ervaring van een jaar of vijftien kan ik 
zeggen dat het een drukbezochte 
editie was. Na een uur was ik door de 
ruim ingekochte voorraad snoep heen 
en had ik tientallen kinderen aan de 
deur gehad. Van verlegen peuters tot 
luidkeels zingende brugklassers, die er 
–hoewel aan de oude kant– nog heel 
veel lol aan beleefden. Een zelfde 
ervaring had buurtgenoot Huibert, 
die in de oude school aan de Van der 
Duijnstraat woont. Hij maakt altijd 
veel werk van zijn traktaties en heeft 
dit jaar 160 puntzakken snoep uitge-
deeld. Door het zachte najaarsweer, de 
hulp van veel ondernemers en buurt-
bewoners en niet te vergeten het 
doorzettingsvermogen van André van 
Soest was Sint Maarten 2021 een 
supereditie. Een traditie om nooit 
verloren te laten gaan.
~Vries Kool

Light@thePark - Sint Maarten
Hoe op 11 november  
de buurt toch nog  
werd verlicht
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