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Mohamed El 
Allaoui stopt  
met ondernemen

Al anderhalve 
eeuw een betaling 
van €181,51

Een prima plek 
om op te groeien4 6 9

Na nog een paar vernielingen 
verankerde de gemeente de 
vlaggenmast stevig in de 

grond, zodat hij niet meer eenvoudig 
uit de grond te trekken is. Sindsdien 
wapperen de regenboogvlag en de 
Oekraïense vlaggen weer gebroeder-
lijk naast elkaar. En er kwam snel een 
regenboogbank, waarover initiatief-
nemer Jean-Bernard al langer in 
overleg was met de gemeente. Hij 
wilde die bank graag als plek om als 
buurt met elkaar in gesprek te 
komen. 

De bank was zeker veel besproken bij 
omstanders, maar tot de gewenste 
dialoog kwam het niet. Wel was, een 
kleine week na de openingsceremo-
nie voor de bank met wethouder 
Kapteijns (GroenLinks), de bank 
bespoten met graffiti. Ook ditmaal 
handelde de gemeente snel door de 
regenboogbank te voorzien van 
coating die bestand is tegen graffiti. 
Inmiddels lijkt de situatie tot rust 
gekomen. De vlag hangt, de bank 
staat. Nu lekker genieten van de 
geneugten van het park en hopelijk 
af en toe een verrassend gesprekje 
met een buurtgenoot die je nog niet 
kende.

Regenboog: hoe het verder ging…
Vorige krant openden we 
met de regenboogvlag in 
het Huijgenspark die 
alweer vernield was en 

meteen weer werd 
teruggeplaatst.  
In de weken erna  
bleef het onrustig. 

Graffitibestendige regenboogbank  
in het Huijgenspark 
Foto: Arnoud van Aalst
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Daarbij doen we een beroep op de zelfredzaamheid van de 
Stationsbuurters, waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van de 
leefbaarheid en het promoten van een veilige en gezonde leefomge-
ving. Dit jaar zijn we op 7 april gestart met een buurtborrel in de 
Spinozahof. Eindelijk, mogen we wel zeggen, nadat dat dit de afgelo-
pen twee jaar onmogelijk was. Het was nog te koud om te borrelen in 
de buitenlucht, maar de stadsoase heeft ons hartelijk ontvangen met 
overheerlijke hapjes en drankjes. Het was een uitgelezen kans voor 
ons als bestuur om kort in te gaan op onze plannen voor 2022. En om 
kennis te maken met een aantal nieuwe wijkbewoners, die de wijk 
een warm hart toedragen en daar waar mogelijk een bijdrage willen 
leveren. 

Op 20 april hebben we in het Leefbaarheidsoverleg gesproken over 
de ontwikkelingen in onze buurt. Daarbij stonden we stil bij de 
mogelijke aanleg van daktuintjes, de taken van de Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling en de mogelijke rol van de pandjesbrigade bij het 
opsporen van woonmisstanden. Ook was er aandacht voor de 
geveltuintjes-actie van 23 april. Op die dag (23 april) zijn er tuintjes 
aangelegd in onder meer de Van der Duynstraat, de Repelearstraat 
en het Groenewegje. Een grote groep bewoners, ondersteund door 
vrijwilligers van de Spinozahof, heeft die dag de buurt verrijkt met 
tientallen meters groen. Het was niet alleen een uiterst nuttige dag, 
het was vooral ook een gezellige dag waarbij iedereen elkaar hielp en 
ondersteunde. Een uitgebreide en smakelijke lunch vormde een 
mooie afsluiting. 

Op 4 mei heeft het bestuur, namens de buurt en de bewoners, een 
krans gelegd tijdens de dodenherdenking bij het monument aan de 
Parallelweg. Een waardig moment bij een verdrietige geschiedenis in 
onze buurt. Meer recent lijkt ten aanzien van de regenboogvlag en 
de regenboogbank de rust op het Huijgenspark te zijn weergekeerd. 
Ook zijn de strandstoelen terug van weggeweest, en hebben we een 
nieuwe supermarkt en nieuwe horeca in onze buurt mogen verwel-
komen. We hopen dan ook dat deze ontwikkelingen voorboden zijn 
van een mooie zomer in onze kleurrijke buurt. 

De komende tijd zullen we ons als bestuur buigen over de afvalpro-
blematiek in de buurt en onze inbreng leveren in de participatie 
rondom het CID. Inmiddels hebben we ook de nieuwe data vastge-
legd voor de Leefbaarheidsoverleggen. We gaan ons als bestuur hard 
maken om onderwerpen te agenderen die leven in de buurt en 
roepen dan ook een ieder op de data vast te noteren. 
Wij wensen iedereen een mooie zomer! 

 Saskia, Maarten en Jef

Als bestuur van het Buurtstation is  
het ons doel om blijvend be trokken 
te zijn bij alle ontwik kelingen in de 
buurt en zoveel mogelijk een brug
functie te ver vullen tussen de 
bewoners, het stadsbestuur en de 
ambtenarij. 
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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 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
• Jef Schaeps

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.
De data in 2022: 
29 juni, 7 september,  
16 november

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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Leefbaar-
heidsoverleg
Stichting Buurt
station organiseert 
enkele keren per jaar 
een leefbaarheids
overleg voor alle  
inwoners van de 
Stations buurt. 

Hier worden actuele thema’s bespro-
ken, zoals veiligheid, milieu en het 

woongenot in onze buurt. Alles wat het 
wonen hier mooier, schoner en veiliger 
maakt. Het leefbaarheidsoverleg is een 
plek om te verbinden met buren en om 
gezamenlijk te kijken hoe we de buurt 
leefbaarder kunnen maken. Voor de wijk, 
door de wijk!
 
Er zijn altijd wel instanties uit de wijk 
aanwezig, zoals contactpersonen van de 
gemeente, politie en  het handhavings-
team. Daarnaast vindt je er leden van het 
bestuur van het Buurtstation, iemand 
van welzijnsorganisatie Zebra en natuur-
lijk een hoop van jouw buren.  Alle 
inwoners en betrokkenen van de 
Stationsbuurt zijn welkom om aan te 
sluiten, inbreng te geven en/of deel te 
nemen aan de gesprekken. Het eerst-
volgende Leefbaar heids overleg is op  
29 juni. De nieuwe data staan op  
www.buurtstation.nl en in de rechter-
kolom op de pagina hiernaastb.

Het zou een interessante 
thesis voor een promotieon
derzoek kunnen zijn. Als je regis

treert wat er dagelijks met grote snelheid en met knetterende 
uitlaten over de Stationsweg raast, kun je je zomaar voorstellen 

dat er causaal verband is. 
 Een ander typisch kenmerk van deze lawaaipapegaaien is een 
vorm van gemotoriseerd ijsbeergedrag. Ofwel, doelloos heen en weer 
rijden in dezelfde straat in de hoop dat toeschouwers en soortgeno
ten onder de indruk raken. Mocht iemand het de eerste keer niet 
hebben gehoord, dan volgen er nog diverse herkansingen. Van een 
kleuter die eindeloos op en neer rijdt op een driewieler om de aan
dacht te trekken van papa of mama kijkt niemand op. De kleine uk 
leert immers grenzen verkennen. Maar volwassen mannen die dit 
gedrag vertonen doen toch menig wenkbrauw fronsen. Dus dat zou 
een derde verband kunnen zijn.
 Als je bovengenoemde eigenschappen in ogenschouw neemt, 
krijg je normaal gesproken medelijden met deze types. Maar voor de 
bewoners aan de Stationsweg is het een dagelijkse bron van ergernis 

en van grote negatieve invloed op het woongenot. Een raam 
openzetten kan simpelweg niet. En het gaat de hele dag door, 

inclusief de alarmsystemen van de scooters die door de 
extreme trillingen van de sportuitlaten continu 

afgaan. Het aantal decibellen 

overstijgt vaak de 100. En dan 
te weten dat blootstelling aan geluid van 

meer dan 100 decibel je gehoor permanent beschadigt. 
 Een oplossing blijkt ingewikkeld. Bij verkeerscontroles 

is er in de verste verte geen motor of auto met sportuitlaat te 
bekennen en wordt de maximumsnelheid van 30 km niet over

schreden. Is de politie uit het zicht, dan knalt men er direct weer op 
los. Het lijkt bijna afgesproken werk. Nog meer drempels, of hogere 
drempels? In Rijswijk wordt geluidsoverlast gemeten en beboet. 
Zou dat iets zijn? Of het verbieden van sportuitlaten. Maar dan heb 
je het over verandering van wetgeving en dat duurt eindeloos, 
zolang politici het probleem zelf niet ervaren. Statistisch zijn er 
namelijk geen issues op de Stationsweg, dus komt de politiek niet in 
actie.
 Of moet er toch eerst iemand wetenschappelijk gaan bewij
zen dat er verbanden bestaan tussen de hierboven genoemde 
lichamelijke en geestelijke eigenschappen van volwassen mannen 
die zich gedragen als een vierjarig kind? Als je je sportuitlaat de
monteert krijg je een korting op testosteronverlagende medicij

nen? Kansloos, schat ik zo in. Gedragsverandering dan als laatste 
redmiddel? Uhm, deze uit de kluiten gewassen kleuters zijn 

niet meer te redden, vrees ik. Ooit zal alles elektrisch zijn 
of op waterstof rijden. We gaan het zien… en 

horen. ~ Arnoud van Aalst

Klein  
geschapen 
veel kabaal

Zou er een relatie  
bestaan tussen de 
grootte van het man
nelijk geslachtsdeel en 
het produceren van  
geluidsoverlast? Met 
andere woorden, als je 
bedeeld bent met een 
micropenis, biedt een 
sportuitlaat op je  
motor of auto dan de 
nodige compensatie? 
Ergo, naarmate je gro
ter bent geschapen, 
neemt de behoefte aan 
lawaai maken dan af?

Op Sporthal Oranjeplein in de 
Stationsbuurt is een zonnedak 

gebouwd. 42 bewoners uit de buurt 
hebben mee geïnvesteerd in de 520 
zonnepanelen waaruit dit zonnedak 
bestaat. Sinds eind 2021 wekken de 
panelen de eerste stroom op.

De energiecoöperatie Haagse Stroom 
organiseert dit soort projecten met 
gebruik van de Subsidie regeling 
Collectieve Energieopwekking. Door 
een lening van het Energiefonds Den 
Haag is de inleg per zonnepaneel 
lager en kunnen dus ook mensen met 
een kleinere beurs meedoen. In zo'n 8 
tot 10 jaar verdienen ze hun inleg 
terug. De gemeente Den Haag stimu-
leerde dit project door het dak van de 
sporthal ter beschikking te stellen. 
Haagse Stroom heeft als missie om de 
energietransitie te versnellen door het 
lokaal en groen opwekken én verko-
pen van stroom. Via hen kun je dus 
thuis of als bedrijf ook echte Haagse 
Stroom afnemen.
www.haagsestroom.nl

Zonne-
stroom  
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Bakkerszaak Uw 
Voordeelbakker  
en Vishandel 
Hollands Spoor 
staan te koop  
ter overname. 
Twee begrippen  
op de Stationsweg, 
waar iedereen in  
de buurt zijn  
verse broden resp. 
vissen koopt. 

Niemand kan  
zich eigenlijk 
voorstellen  
dat deze twee 
onder nemingen, 
waar het altijd 
druk is, binnen
kort zullen  
verdwijnen. 
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En dat gebeurt ook niet volgens 
Mohamed El Allaoui, de eigenaar 
van het bedrijf. “Geen verkoop 
zonder overname.” Mohamed 
vertelt in een gesprek met over-
buurman Arnoud van Aalst wat zijn 

overwegingen waren en hoe hij de Stationsbuurt 
heeft zien ontwikkelen.

Eerst maar even wat iedereen in de buurt 
wil weten: “Complete bakkerij + 
lunchroom ter overname”? En de vishan-
del staat ook te koop! Hoe ben je tot dit 
besluit gekomen?  “Mijn twee volwassen zonen 
hebben beiden hun eigen carrière en ik wil die niet 
in de weg staan.  Ze zeiden: ́ Papa, wij zien onze 
toekomst in iets anders.´ Het is natuurlijk een 
verschijnsel dat veel voorkomt, dat kinderen de 
zaak van hun ouders niet overnemen. De afgelopen 
30 jaar heb ik dat veel om me heen zien gebeuren 
en nu maak ik het zelf mee. Mijn zonen Nordin en 
Houssein zeggen: ́ Verkoop je zaak en zodra de 
verkoop rond is, organiseren we een feestje voor je.´ 
Je kunt je kinderen niet dwingen. Ze hebben mij 
heel goed bijgestaan in de afgelopen jaren en daar 
ben ik heel dankbaar voor.”

Wat ik altijd zo bijzonder vind aan de 
bakkerszaak is dat het assortiment een 
mix is van Marokkaans en Nederlands. De 
amandel briouats liggen naast de appel-
flappen. Marokkaans brood of een halfje 
spelt volkoren; het kan allemaal. En in de 
decembermaand worden er grote hoe-
veelheden oliebollen gebakken. Was die 
mix vanaf het begin jouw beleid?“Zeker. Ik 
ben tussen Hollandse bakkers opgegroeid. Ik heb 
beurzen bezocht waar Nederlandse producten 
werden aangeprezen. Mijn medewerkers zijn zowel 
van Nederlandse als Marokkaanse afkomst en dat 
geldt ook voor mijn klanten.”

Vishandel Hollands Spoor is ook al sinds 
2008 actief aan de Stationsweg. Een 
bakkerij en een vishandel is voor mij geen 
logische combinatie. Lijkt me een hele 

andere wereld. Hoe ben je tot deze stap 
gekomen? “Als ondernemer bekijk je en onder-
zoek je eerst wat er nog ontbreekt in de straat en wat 
een goede aanvulling voor de wijk zou zijn. Er was 
behoefte aan een vishandel. Daarna heb ik hier een 
hele studie van gemaakt samen met mensen die uit 
de vishandel komen. Toen heb ik de stap gezet.”

Als je terugkijkt op de afgelopen 30 jaar, 
wat is je dan opgevallen aan hoe de buurt 
zich heeft ontwikkeld? “Mijn zaken bij de 
Haagse Markt en aan de Rijswijkseweg bestaan al 
langer, maar op de Stationsweg ben ik sinds 2007 
actief. De wijk is prachtig mooi geworden. De 
mensen zijn beleefd. Qua veiligheid hebben de 
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grootste veranderingen plaatsgevonden. Er is een 
massale opkomst van studenten gekomen. En ik 
heb de parkeerplekken zien verdwijnen. Daar heb ik 
als ondernemer wel last van.”

Je kunt toch ook gewoon te voet of met de 
fiets naar de bakker? “Dat klopt op zich, maar 
dat is niet voor iedereen weggelegd. Ik heb ook veel 
klanten die van ver komen.”

De komst van maar liefst drie grote super-
marktketens naar de Stationsbuurt lijkt 
mij nogal verontrustend voor veel kleine 
ondernemers. Zie jij dat ook zo, of kun je 
de concurrentie de baas blijven? “Sommige 
artikelen verkoop je niet meer, andere artikelen 
juist meer zoals de taarten. De lunchroom onder-
vindt er ook geen hinder van, integendeel. Veel 
kleine ondernemers bieden een serviceniveau dat 
de supermarkten niet kunnen bieden.”

Als er morgen een koper aanbelt, wat is 
dan je belangrijkste advies voor een suc-
cesvolle overname?  “Sta open voor veranderin-
gen. Ga iets actiefs doen in je zaak, zoals het bakken 
van crêpes of donuts of Marokkaanse 
pannenkoeken.” 

Zoals jij zelf al deed met het oliebollen 
bakken rondom Oud & Nieuw? “Ja, precies. 
Als je als klant ziet wat er gebeurt wekt dat vertrou-
wen. In de viswinkel werkt dat ook zo. Het keuken-
personeel kijkt de winkel in en alle klanten kunnen 
zien hoe alles wordt bereid.”

Ik hoop van harte dat je een goede opvol-
ger vindt en dat zowel de bakkerij als de 
vishandel voor de buurt behouden blij-
ven. Wat zijn je plannen nadat straks de 
twee zaken zijn verkocht?  “Goede vraag. Ik 
laat het op me afkomen. Ik wil de tijd nemen om 
van mijn kleinkind en van mijn drie kinderen te 
genieten. Ik krijg genoeg aanbiedingen om elders 
aan de slag te gaan, maar ik wil eerst drie maanden 
aandacht aan mijn familie geven en vooral ook 
chillen.”

Dat is inderdaad welverdiend! Ik dank je 
hartelijk voor al die jaren dat je de buurt 
– maar volgens mij ook de Marokkaanse 
gemeenschap in heel Den Haag en omstre-
ken – van verse broden en vissen hebt 
voorzien en ik wens je namens de redactie 
van Hollands Spoor het allerbeste. Is er 
nog iets dat je kwijt wilt aan de lezers van 
Hollands Spoor? “De verkoop heeft nog niet 
plaatsgevonden, maar als het zover is wil ik iedereen 
heel erg bedanken voor het vertrouwen dat ik al die 
jaren heb gekregen.” 
~Arnoud van Aalst

“Veel kleine onder-
nemers bieden een 
serviceniveau dat de 
super markten niet 
kunnen bieden.”
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Waarom Den Haag          al ruim anderhalve eeuw 
jaarlijks                                        aan Rijswijk betaalt

gescheeld of het had in Rijswijk gelegen. 20 sep-
tember 1839 is de datum dat de eerste spoorlijn 
van Nederland werd geopend. Twee stoomloco-
motieven – ‘Snelheid’ en ‘Arend’ – trokken acht 
rijtuigen met 38 kilometer per uur van 
Amsterdam naar Haarlem. Daarmee kwam een 
einde aan een tijdperk van vervoer via diligence 

en trekschuit. Want ondanks aanvankelijke 
zorgen bij de bevolking werd het traject al enkele 

jaren later uitgebreid. Dat wat de oude lijn ging 
heten, werd twee jaar later verlengd naar 
Rotterdam. De bedoeling was dat er ook een station 
kwam in Den Haag.

Stuk grond officieel van Rijswijk
Maar er was een probleem. Het stuk grond waar die 
halte was gepland, lag officieel in de gemeente 
Rijswijk. Het grondgebied van die gemeente liep 
toen nog helemaal van de Brasserskade in Delft tot 
aan de Hoefkade in Den Haag. De gemeenteraden 
van Rijswijk en Den Haag bogen zich over de 
kwestie. Beiden zagen ze voordelen in het sluiten 
van een overeenkomst. Rijswijk telde op dat mo-
ment slechts twee agenten. De beoogde plek van 
het station was behoorlijk ver van het centrum en 
dat leidde tot praktische problemen, was het idee. 
Want het zou betekenen dat er eigenlijk altijd een 
politieman bij het station moest zijn om een oogje 
in het zeil te houden. Dat dit volgens de politici in 
die dagen hard nodig was, staat vast, zo blijkt uit 
documenten uit die periode. De verwachting was 
dat ‘bij de in- en ontlading der tot den spoortrein 
behoorende wagens een grote toevloed van 
Menschen en rijtuigen aldaar’ zou ontstaan.

 aarmee 
wordt een traditie voortgezet die in 
1843 is ontstaan. Want op 7 december 
van dat jaar stond de gemeente 
Rijswijk vrijwillig het stuk grond af 
waarop nu station Hollands Spoor 
staat. Het was een ruil waarmee beide 
partijen destijds tevreden waren. Den 
Haag kreeg een eigen station aan ‘den 
IJzeren Spoorweg’ en Rijswijk hoefde 
er niet steeds agenten naartoe te 
sturen om ‘aanhoudend’ toezigt te 
houden ‘op de groote toevloed van 
Menschen en rijtuigen aldaar’. Je kan 
het je nu bijna niet voorstellen. Meer 
dan 40.000 mensen maken vlak voor 
de coronacrisis nog dagelijks gebruik 
van station Hollands Spoor. Het 
station met de koninklijke wachtka-
mer lijkt onlosmakelijk verbonden 
met Den Haag. Maar het had weinig 

Stadhuis in het 
Huijgenspark

In het begin van de 20e 
eeuw groeit het Haagse 
stadhuis aan de Dagelijkse 
Groenmarkt uit zijn 
voegen. Op 19 juli 1910 
besluit het college van 
Burgemeester en Wet
houders dat er een nieuw 
Stadhuis zal worden 
gebouwd aan het Spui. 

Het besluit wordt nooit aan de gemeente
raad voorgelegd, omdat de locatie bij de 
uitwerking te duur blijkt vanwege alle 

onteigeningen die nodig zijn. Daarom wordt 
nagedacht over alternatieve locaties. 
 

Uit een krantenbericht van 12 februari 1912 blijkt 
dat ene J.L. Werner en 258 anderen per brief een 
voorstel hebben gelanceerd: de kavel tussen 
Huijgenspark, Zieken en Groenewegje. Het voor
stel haalt het uiteindelijk niet. Later in 1912 wordt 
een ‘tijdelijke’ locatie gevonden aan de Javastraat, 
waar de gemeenteraad tot 1972 zal blijven 
vergaderen. 

In 1995, ruim tachtig jaar later, komt het Haagse 
stadhuis alsnog naar het Spui in de vorm van het 
IJspaleis. Aan het Huijgenspark komt geen stad
huis. Wel wordt er in de jaren vijftig een kantoor 
gebouwd om de dienst Gemeentewerken te huis
vesten en straatmeubilair op te slaan (zie ook het 
artikel in Hollands Spoor 62, september 2021).  
Zo’n veertig jaar later wordt het alweer gesloopt  
om ruimte te maken voor de huidige nieuwbouw
woningen van Charles Vandenhove aan het 
Huijgenspark en de Bocht van Guinea. Hadden  
J.L. Werner en zijn medestanders destijds hun zin 
gekregen, dan zou je nu als Hagenees je paspoort 
kunnen afhalen in de Stationsbuurt. 
~Vries Kool, met medewerking van Adri Duivesteijn

€
181,51

€

D
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Waarom Den Haag          al ruim anderhalve eeuw 
jaarlijks                                        aan Rijswijk betaalt

Politie van Den Haag beter 
toegerust
Het station, was de redenering, stond 
veel dichter bij de bebouwde kom van 
Den Haag. De politie van de stad was 
hier ook beter op toegerust omdat die 
beschikte over ‘meerdere Ressources 
en de Inrigting eener groote stad’. Iets 
dat volgens de bestuurders van die 
tijd goed van pas kwam bij de 
‘Handhaving der goede Orde op het 
station’. Speelde nog eens mee dat het 
gebied tussen de Laak en de 
Hoefkade voor Rijswijk niet zo 
interessant was. Het ging om een paar 
weilanden. De enige bebouwing zou 
een kachelgieterij van de Haagse smid 
Sterkman zijn – dacht men. Want pas 
later ontdekten de autoriteiten dat 
er ook nog een woning stond. 
Op 4 december 1843 werd 
daarom bij notaris  
J.W. Schuurman in 
Rijswijk de acte 
ondertekend. Namens 
Rijkswijk gebeurde 
dat door jonkheer Jan 
Willem Vredenburch, 
die van 1816 tot 1847 
burgemeester van 
Rijswijk was. Dat hij 
niet is vergeten, blijkt 
wel dat in Rijswijk een 
weg, een plantsoen, 

een school en woonzorgcentrum naar hem zijn 
vernoemd. In het stuk stond dat een grondgebied 
van 257 bunders, negen roeden en veertien ellen 
van Rijswijk naar Den Haag ging. Om de ‘heeren’ in 
de Hofstad tegemoet te komen, werd daarbij zelfs 
nog besloten om de hele Laakmolensloot af te 
staan; oorspronkelijk was het de bedoeling dat de 
nieuwe grens door het water zou lopen.

Ten allen tijde
Voor die bijna 260 hectare moest de nieuwe eige-
naar dan wel 400 gulden overmaken ‘van Jaar tot 
Jaar en ten allen tijde’, aldus de acte. Te voldoen 
door ‘de Heeren Comparanten ter andere zijde’ en 
hun ‘succeseuren’ – het stadsbestuur van Den Haag 
uit die dagen en hun opvolgers dus. De transactie 
was net op tijd, want op 6 december 1843, op de 
51ste verjaardag van Koning Willem II, werd het 

station na een feestelijke treinrit in gebruik 
genomen. Nog steeds is het een van de 

drukste tracés van Nederland. En 
inmiddels wordt de route gezien als 

de ruggengraat van het gebied 
tussen Dordrecht en Leiden. De 
‘oude lijn’, zoals hij ook wel 
wordt genoemd, zou moeten 
worden omgevormd tot een 
lightrailverbinding. Daar langs 
willen de bestuurders van deze 

eeuw nieuwe woonwijken en 
bedrijventerreinen bouwen. Nu, 

178 jaar later, wordt die 400 gulden 
nog steeds door Rijswijk in rekening 

gebracht. Op de website van die gemeen-

Voor 
die bijna 260 

hectare moest de 
nieuwe eigenaar dan 
wel 400 gulden over-

maken ‘van Jaar tot 
Jaar en ten allen 

tijde’

De rekening komt midden oktober weer binnen bij de 
gemeente Den Haag. Een ouderwetse, gele acceptgiro.  
De omschrijving: ‘bijdrage afstand grondgebied 
tussen Laakhaven  en Hoefkade’. Het bedrag: €181,51. 

te staat daarover zelfs nog een passage. In Den Haag 
is de historische transactie iets verder weggezakt in 
het geheugen. De begroting van de gemeente  
Den Haag is anno 2022 bijna drie miljard euro.  
Het vraagt enig speurwerk van de medewerkers van 
de afdeling financiën van de gemeente om de 
rekening boven water te krijgen. Maar als ze het 
bedrag van 400 gulden omrekenen naar euro’s, 
komt al snel de acceptgiro tevoorschijn. Te betalen 
voor 7 december.

Bijna een einde aan traditie
De voorzitter van de Historische Vereniging 
Rijswijk, Hans van Rossum, herinnert zich nog wel 
dat aan die traditie bijna een einde was gekomen. 
Hij was in de jaren tachtig van de vorige eeuw 
wethouder voor de VVD in Rijswijk, toen het 
verzoek van Den Haag binnenkwam om de transac-
tie in één keer af te kopen. Maar het college van 
burgemeester en wethouders van Rijswijk voelde 
daar niet veel voor. “We hebben dat toen kort 
besproken”, herinnert Van Rossum zich. “We 
vonden het een mooie traditie en het ging ook niet 
om een wereldbedrag. Dus we zeiden: we laten het 
zo. Dit is toch onderdeel van de historie.”
~Maarten Brakema  
(met toestemming overgenomen van Omroep West)

www.rijswijk.nl/inwoners/leven/geschiedenis/
annexaties

B.J. van Hove, Inwijding van het station van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, 1847, coll. Haags Gemeentearchief
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Bij het begrip ‘woongenot’ ben je in eerste 
instantie geneigd te denken aan zaken als: 
Heb ik een fijn huis. Of niet. Heb ik het 

getroffen met mijn buren. Of niet. Ik wil het in dit 
stukje breder maken en het betrekken op onze 
buurt. Er zijn zoveel factoren die maken dat de 
Stationsbuurt haar eigen karakter heeft. Plekken 
zoals het Huijgenspark, de grachten, het Hollands 
Spoor. En de mensen, waarbij natuurlijk als eerste 
genoemd moet worden de diversiteit aan bewo-
ners. Heel veel betrokken mensen ook, die met 
hun initiatieven bijdragen aan het woongenot van 
ons allemaal. Voor wie niet met dit alles bekend is, 
noem ik er een aantal.

Als eerste natuurlijk (de redactie van) deze wijk-
krant! En onze bewonersorganisatie Buurtstation 
van waaruit veel goede initiatieven en ideeën vorm 
krijgen. Zij organiseren ook een aantal keer per jaar 
het Leefbaarheidsoverleg. Verder de gemeente, die 
zich in mijn ogen best goed met de wijk bezig-
houdt. Twee wijkagenten, die actief en zichtbaar in 
de buurt aanwezig zijn. De Kerngroep, een 
(WhatsApp-)groep van betrokken buurtbewoners 
die zich actief en positief bezig houdt met het wel 
en wee in de wijk. De Spinozahof, de buurttuin die 
zich heeft ontwikkeld tot een min of meer professi-
oneel Buurtcentrum Plus en niet meer is weg te 
denken. Het Buurtpreventieteam dat rondes loopt 
door de wijk. De Spreukenroute op de stoepranden 
van de Loper Oude Centrum, als symbool van alle 
talen die in Den Haag worden gesproken en die 
door een buurtbewoonster is ontworpen. 
Werkgroepen Verkeer en Afvalbestrijding (jammer 
dat dit nodig is en helaas niet uniek voor onze 
wijk). Geveltuintjes die op steeds meer plekken 
verschijnen. Het KPN-kastje in het park dat mooi 
is beschilderd, de verschillende mini-biebs. De 
Stoelengroep die de strandstoelen in het park 
beheert. Dit is slechts een greep uit alle fijne, 
betrokken bijdragen. 
 Op verschillende manieren hebben we met 
z’n allen bewezen hoe goed we ‘samen’ kunnen zijn. 
Toen Janet van Pluis dodelijk was verongelukt, 
hadden we allemaal verdriet en werden er mooie 
initiatieven genomen om geld in te zamelen en 

stonden we massaal langs de route toen Janet haar 
laatste rondje door de buurt maakte. Toen corona 
nog maar net was uitgebroken, had zich al een 
groot aantal vrijwilligers gemeld om boodschap-
pen te doen, honden uit te laten etc. Door middel 
van de Oekraïense vlaggen tonen we onze solidari-
teit. Met z’n allen creëren we ook het dorpsgevoel: 
elkaar groeten, praatjes maken, belangstelling 
hebben voor de ander. Willen we allemaal opti-
maal woongenot beleven, dan moeten we ons daar 
met z’n allen sterk voor maken. Ook de vandalen 
die zich recent in het park hebben gemanifesteerd 
en al te veel aandacht hebben gekregen in de 
media. Of de personen die een paar uurtjes in het 
park genieten in een strandstoel, om die vervol-
gens, vóór vertrek, vakkundig te slopen. En de 
mensen die hun take-away-maaltijd opeten in de 
auto om daarna de verpakking ernaast op straat te 
dumpen. De hondenbezitters die de poep niet 
opruimen. De afval-bijplaatsers bij de ORAC’s. 
Ook de scooterrijder die de Bocht van Guinea 
inrijdt, daar even wild plast en weer doorrijdt. En 
de graffitispuiter.
 Wat mij betreft slaat de balans (nog steeds) 
uit naar positief. Ik wil eindigen met een gebeurte-
nis die mij heel blij maakte en die alles in zich 
verenigt wat ik in dit stukje wil zeggen. 
Een paar weken geleden ging ik ’s avonds de 
strandstoelen opruimen. De kist waarin de stoelen 
worden opgeborgen, had op dat moment geen slot. 
Het park inlopend zag ik de stoelen niet meer 
staan. Bij de kist aangekomen begreep ik waarom: 
vier kinderen, niet ouder dan een jaar of 7, waren 
in de speeltuin aan het spelen. Zij waren bang dat 
het zou gaan regenen en besloten de stoelen in de 
kist te zetten. Eén van de jongetjes stond in de kist 
en kon er bijna niet meer uitkomen! Deze positieve 
grondhouding zou ik onze buurt toewensen: 
verantwoordelijk, meedenkend en met respect 
voor het eigendom van een ander. Zo gewoon, en 
tegelijkertijd zo bijzonder.
 En dus, alles hierboven samenvattend: ik 
vind de Stationsbuurt een van de fijnste buurten 
van Den Haag en ik zou nergens anders willen 
wonen!
~Petra van der Kuil

Ik vind de Stationsbuurt een van de 

fijnste buurten van Den Haag en ik zou 

nergens anders willen wonen! Ik denk 

dat velen van jullie daar net zo over 

denken. 

Woongenot

Kleine 
dingen die 
het leven  
in de 
Stations-
buurt leuk 
maken

Een team van negen vrijwilligers 
zet op mooie dagen in het voorjaar 

en de zomer ’s ochtends vroeg de 
strandstoelen in het park en ruimt ze 
voor zonsondergang weer op. Met een 
rooster worden de diensten verdeeld. 
Kapotte stoelen worden gerepareerd 
of vervangen. Naast slijtage is er 
helaas heel af en toe ook sprake van 
vandalisme, maar gelukkig gaan 
verreweg de meeste mensen netjes 
met de stoelen om. De service wordt 
enorm gewaardeerd, merken de 
vrijwilligers. Bij het neerzetten en 
opruimen van de stoelen zijn de 
complimenten niet van de lucht. Het 
team kan altijd hulp gebruiken. Vele 
handen maken immers licht werk. 
Wil je meehelpen? Stuur een berichtje 
naar HS@buurtstation.nl.

Al enkele jaren 
staan ze op 
zonnige dagen in 
het Huijgenspark: 
vrolijk gekleurde 
strandstoelen. 
Ook hier gaat voor 
niets de zon op. 
Vrijwilligers 
zorgen hiervoor.
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We ontmoetten elkaar voor het eerst 
op basisschool de Bazaar van het 
AZC in Rijswijk, waar we allebei 
tot deze week als vrijwilliger 

werkten. Aleyna is 20 jaar, en geboren en opge-
groeid in de Stationsbuurt. Ze ging naar de Jan 
Ligthartschool en heeft er hele goede herinnerin-
gen aan. Ook aan de buurt. “Het is een leuke school, 
de leerkrachten zijn heel aardig en ik had veel 
vrienden. De Jan Ligthart heeft een eigen speel-
plein, maar na schooltijd speelden we altijd op het 
Oranjeplein. Alle kinderen kwamen uit de buurt. 
We gingen vaak naar buurthuis Parada. Zeker toen 
we groter waren was er veel te doen, knutselen, 
spelletjes en ik ben 2x op kamp geweest met Parada. 
We hebben zelfs een theatervoorstelling gemaakt 
en hebben opgetreden in een bejaardentehuis in de 
Schilderswijk.” Aleyna glundert erbij als ze er over 
vertelt. “Ik geloof dat we als bejaarden verkleed 
waren.”  In die periode was de bibliotheek op de 
Koningstraat ook belangrijk. “We leenden er 
boeken en er kwamen schrijvers in de klas voorle-
zen. Nu zitten daar ook vaak jongeren hun huiswerk 
te maken.” Heel anders was het toen Aleyna naar de 
middelbare school ging, het Edith Stein College. “Ik 
had een vwo-advies, maar in de tweede klas ging het 
bergafwaarts. Ik was in mijn puberteit en vond 
school steeds minder leuk. Van 2vwo ging ik naar 
3havo. Toen ging het beter met mij. Ik voelde me 
daar meer op mijn gemak en maakte veel vrienden. 
Met die docenten had ik een veel betere band. Ze 
hebben echt passie voor hun vak en doen veel 
moeite om je iets te leren. Een docent kan veel 
invloed hebben op een studieloopbaan. Mijn 
scheikundeleraar bijvoorbeeld, meneer Booij, heeft 
mij het meest gestimuleerd. Hij geloofde echt in 
mij. Ik kreeg laatst een artikel van een vriendin en 
heb gelezen dat hij helaas is overleden.”

Haagse Hogeschool
Inmiddels zit Aleyna in haar derde jaar van de 
Hogeschool. Ze studeert voor verpleegkundige. In 
het eerste jaar was het contact met de docenten en 
medeleerlingen goed. Toen kwam corona en moest 
alles online. “Het contact verwaterde heel snel. Nu 
proberen ze weer meer fysiek les te geven en wordt 
het contact langzaam hersteld.” De grote biblio-
theek blijkt vanaf de middelbare school belangrijk 
te zijn voor het studeren en het maken van huis-
werk. “Thuis laat ik me te veel afleiden door allerlei 
klusjes. Een andere omgeving stimuleert. Ik zit 
meestal op de tweede of derde verdieping, maar 
bovenin op de vijfde is de stilteruimte.”   
 
Naast haar studie heeft Aleyna ook tijd voor bij-
baantjes en vrijwilligerswerk. Ze gaf kinderen bijles, 
werkte bij Albert Heijn en nu in de Thuiszorg 
Florence. “De wijkverpleegkundige, Shanna, met 
wie ik werk is heel inspirerend. Zij was mijn stage-
begeleider en ik heb veel van haar mogen leren. Het 
is mooi om te werken met collega’s met hart voor 
het werk. Dat is wat ik later ook graag wil doen. Ik 

Basisscholen zien maar weinig terug van  
wat er van hun leerlingen geworden is.  
In het begin, als ze in de brugklas zitten,  
komt een enkeling nog wel eens langs. Aleyna 
Akgundogdu heeft goede herinneringen aan 
haar tijd op school en aan de Stationsbuurt, 
waar ze nog steeds woont. “Docenten zijn erg 
belangrijk voor een schoolloopbaan.”

Stationsbuurt
Een prima plek 
om op te 
groeien

leer een zorgplan opstellen, contact te 
hebben met huisarts, apotheek en man-
telzorgers. Ik mag nog niet alle medische 
handelingen uitvoeren. Ik probeer al 
mijn werk binnen de tijd te doen. Soms 
wil ik wel langer bij iemand blijven 
praten, maar ik weet dat een volgende 
patiënt ook wacht. Men vindt toch al 
vaak dat ze laat geholpen worden.”  Ze 
vindt het leuk werk. “Vandaag was ik bij 
een mevrouw die volgende week 103 jaar 
wordt en nog zelfstandig thuis woont; en 
dat gaat heel goed. Ik kom niet alleen bij 
ouderen, maar ook bij zieke mensen of 
mensen die lijden aan een zeldzame 
hersenaandoening.”

Kinderen op het AZC
“Vorig jaar vroeg een tante of ik wilde komen 
helpen op de Bazaar, de basisschool bij het AZC 
Rijswijk. Ik vond het meteen geweldig! Zowel de 
Jan Ligthart als de Edith Stein waren multiculturele 
scholen. Ik voelde mij er dus meteen op mijn 
gemak. Ik hielp kinderen in groep 7 en 8 met 
rekenen en taal. En dit jaar stond ik daar samen met 
een andere tante zelfs voor de klas.” Het AZC 
Rijswijk blijft nog enkele maanden langer open* 
dan gepland, maar de school moest zes weken voor 
de schoolvakantie dicht. De politiek is vergeten dat 
er nog zo’n 30 kinderen zijn die naar school gaan; zij 

zitten nu noodgedwongen thuis, in een 
containerwoning. “Het is zonde! 
Schandalig! Jammer! De kinderen heb-
ben zo veel meegemaakt en het zijn zulke 
intelligente kinderen”, vertelt Aleyna. 
”De lessen zijn belangrijk, maar ook het 
ritme, de veiligheid en de sociale contac-
ten. Even konden de kinderen opzijzetten 
wat ze hebben meegemaakt. Bij de 
oudergesprekken huilden de ouders, ze 
begrepen niet waarom de school moest 
stoppen. Zij kunnen hun kinderen niet 
helpen omdat zij vaak geen of te weinig 
Nederlands spreken. De kinderen waren 
uit het veld geslagen en verdrietig; 
kwamen de laatste dagen steeds om een 
knuffel vragen. Het raakte me erg!”, 
besluit Aleyna.

Wanneer we een locatie zoeken voor een foto, vraag 
ik Aleyna naar haar familie. Haar moeder is in 
Nederland geboren, in Haaksbergen. Tot de mid-
delbare school was haar moeder altijd betrokken. 
Die werkte op de Jan Ligthart school als overblijf-
moeder en ging mee met het kamp. “Laat maar 
weten als ik op het AZC nog iets kan doen met de 
kinderen”, zegt ze bij het afscheid.
~ Angelina Adam

* Basisschool de Bazaar 
moest in september 
vorig jaar al zijn deuren 
sluiten. Toen kwam er 
verlenging tot eind 
2021, toen verlenging 
van 3 weken en toen 
weer een verlenging tot 
eind mei. Iedere keer 
was het een toer om 
leerkrachten te 
overreden om te blijven 
of moesten er nieuwe 
mensen gevonden 
worden. En nu is de 
school dus definitief 
dicht, maar de gezin-
nen wonen nog steeds 
in het AZC.
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Op het terras van De Overkant 
tref ik op een zonnige voorjaars
middag Ronaldhm, artiesten
naam van de kunstenaar Ronald 
Kok (“Met mijn achter naam 
kun je niet aankomen in het 

buiten land”). Er volgt een 
gesprek over hoe de 

Stations buurt zich in 
ruim veertig jaar heeft 

ontwikkeld, het belang van 
experi menteren en de 

fascinatie voor stad en natuur 
als rode draad in zijn werk.

“Dat is met wat omwegen gegaan. 
Ik heb eerst hogere landbouw-
school gedaan. Mijn vader 
vond dat ik iets moest leren om 

geld mee te verdienen. Dat was geen goede match. 
Pas later ben ik naar Den Haag gekomen en heb ik 
hier in de avonduren de kunstacademie gedaan. Dit 
leidde ertoe dat ik er altijd naast heb gewerkt. Ik 
ben ooit begonnen bij een niet commercieel kamer-
verhuurbureau, heb lang bij de bibliotheek van 
Rotterdam gewerkt en op dit moment geef ik 
historische rondleidingen door het Haags centrum. 
Door de combinatie van regulier werk en kunst kon 
ik doen waar ik zin in had. Ik hoefde geen rekening 

Kunstenaar Ronaldhm 

“Gelukkig 
had ons huis 

een dikke 
voordeur”

Hoe ben je kunste-
naar geworden?

Wat bracht je naar 
de Stationsbuurt?

te houden met wat verkoopt, zoals 
sommige klasgenoten van de acade-
mie die van de kunst afhankelijk 
waren. In zekere zin is dat een luxe.”

“Begin jaren tachtig werkte ik dus bij 
een kamerverhuurbureau. Via hen 
kon ik in 1980 een etage huren aan de 
Stationsweg. Het was een slechte 
buurt. Heroïneprostitutie in de Van 
Limburg Stirumstraat - voordat dat 
naar de Waldorpstraat vertrok -, 
overlast van de vele kleine bedrijfjes 
zoals drukkerijen, en allerlei andere 
vage bedoeningen in de wijk. Maar ja, 
het was woningnood toen en het huis 
had een dikke voordeur en een grote, 
rustige achtertuin. Later hebben we 
de andere delen van het huis erbij 
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kunnen krijgen en we zijn er nooit 
meer weggegaan. En in die ruim 
veertig jaar is de wijk veranderd van 
de slechtste van Den Haag naar een 
van de leukste.”

“Eigenlijk pas de laatste tijd. De 
criminaliteit is afgenomen. Het 
verkeer is afgenomen door de afslui-
ting van de Schilderswijk. De overlast 
van vage, kleine bedrijfjes is afgeno-
men. En je ziet ook sinds kort dat de 
winkels weer beter worden. Al toen ik 
er kort woonde vertrokken de laatste 
Hollandse slager en bakker. Daar 
kwamen allemaal dezelfde buiten-
landse winkels voor terug. Nu hebben 
de Marokkaanse slagers een beter 
assortiment en verkopen ze ook 
groente. En op de Stationsweg is de 
eerste delicatessenwinkel terug. De 
olijfolie van Argana is echt een 
verrijking.”

“Ik ben altijd bezig met experimente-
ren, vaak digitaal. Mijn vader was een 
van de eersten met een computer in 
zijn bedrijf. Lang geleden op de 
academie vond ik de mogelijkheden 
van de computer al interessant, toen 
stond dat nog helemaal in de kinder-
schoenen. Thema’s in mijn werk zijn 
vaak de stad en de natuur. Steden 
fascineren me en overweldigen me. Ik 
heb schilderijen gemaakt over 
Rotterdam en Den Haag. Dieren vind 
ik heel interessant. Ik schilder dan 
geen dier, maar ik laat een relatie zien 
die we ermee hebben, zoals een recent 
schilderij met rondcirkelende, zéér 
hongerige meeuwen. In het verleden 
maakte ik vaak wat donker werk, 
tegenwoordig is het veel lichter. Ik 

heb ook digitale portretten 
gemaakt, waarbij ik die 
weergeef als een speel-
kaart, zodat ik twee verha-
len over de geportretteerde 
persoon kan vertellen.”

“Soms werk ik met verf en 
soms digitaal. Als ik 
digitaal werk begin ik met 
een foto, die ik bewerk met 
filters, Photoshop en 
dergelijke. Het leuke van 
digitale kunst is dat je het 
vaker kunt reproduceren. 
Op het moment experi-
menteer ik met een VR-
bril (virtual reality, red.). 
Door te bewegen met 

‘controlers’ in mijn handen maak ik 
een virtueel object. Met een 
3D-printer krijg je dan een plastic of 
metalen object. In de professionele 
kunstwereld is het trouwens not done 
om allerlei dingen door elkaar te doen 
en van onderwerp te veranderen. 
Maar ik voel mij geen schilder, etser 
of graficus ofzo, ik ben beeldend 
kunstenaar. Of ik nu een werk schil-
der of een tuin ontwerp.  En ik voel 
me er prettig bij. ”  
~ Vries Kool

Wat is het kantel-
moment? Wanneer 
werd het weer leuk 
in de 
Stationsbuurt?

Dan terug naar de 
kunst. Wat is het 
onderscheidende 
van jouw werk?

Lang geleden op de 
academie vond ik 
de mogelijkheden 
van de computer al 
interessant, toen 
stond dat nog 
helemaal in de 
kinderschoenen.

In een briljante sketch in de 
voorstelling ‘Spijtig, spijtig, 
spijtig’ uit 2012 gaat de Vlaamse 
cabaretier Wim Helsen minuten-

lang in op het fenomeen wachten voor 
het toilet. Allerlei aspecten komen op 
absurdistische wijze aan bod: het 
ongemakkelijke gesprek tussen de 
wachtenden, hoe om te gaan met een 
vermeende voordringer (“Zorg dat ge 
geen pispaal wordt!”), het onnatuurlijke 
van in de rij staan en hoe te handelen 
als de nood te hoog dreigt te worden. 
Ook de hilarische hit van Prins S. en  
De Geit – de recent landelijk bekend 
geworden band met wortels in de 
Stationsbuurt – gaat over het feno-
meen: “Keiblij in de rij voor de kinder-
boerderij / iedereen die staat te trillen, 
omdat ze naar binnen willen.” 

Niet alleen in de kunsten, ook in het 
echte leven is de wachtrij alomtegen-
woordig. Doorgaans niet in positieve 
zin. Denk maar aan de thuiswonende 
twintiger die eindelijk eens op zichzelf 
wil wonen, de oude dame die niets kan 
zo lang de inhaalzorg nog niet zover is 
om haar de langverwachte nieuwe heup 
te bezorgen, het statushoudergezin dat 
in een AZC wacht tot ze verder kunnen 
gaan met leven, de jongere die in 
verband met eetstoornissen dringend 
psychische hulp nodig heeft die de 
komende maanden om onduidelijke 
redenen niet kan worden geboden. 
Allemaal zitten ze in hetzelfde uitzicht-
loze schuitje. Het zijn geen onoplosbare 
problemen, maar een snelle oplossing is 
mede door gemaakte fouten in het 
verleden een illusie.

Er zijn ook andere rijen, rijen waarbij je 
een keuze hebt. Je staat erin, maar het 
hoeft niet. Je kan op Schiphol in een 
slingerende rij gaan staan, waarvan het 
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eerste deel in de stromende regen, om 
te kijken of je je vlucht haalt. Je kan je 
ook bedenken dat er veel plekken in 
Nederland zoveel leuker zijn dan de 
oorden waar de TUI’s en de 
Corendons je vanaf Schiphol massaal 
naar toe brengen. Je kan op zaterdag 
in de file gaan staan in de straten van 
Leidschendam-Voorburg om naar de 
nieuwe megamall te gaan, maar je kan 
ook een wandelingetje maken door 
het Haagse bos (of de tram nemen als 
je echt naar dat winkelcentrum wil). 

Vertaald naar onze buurt: stel, je wilt 
koffie halen bij De Overkant aan de 
Stationsweg en er staat een rij van 
mensen die ongeveer gelijktijdig op 
hetzelfde idee zijn gekomen. Je kan 
achteraan aansluiten, maar je kan ook 
in het Huijgenspark op een (regen-
boog)bankje of een strandstoel gaan 
zitten en je gedachten de vrije loop 
laten tot de rij tot acceptabele propor-
ties teruggebracht is. Je kan rond 
etenstijd met je bonuskaart in de rij 
gaan staan bij de zelfscankassa van 
een van de vestigingen van de Zaanse 
grootgrutter in de wijk, maar je kan 
ook bij de kleine, zelfstandige winke-
lier op de Stationsweg je brood, je 
groente of je olijfolie halen en een 
gezellig praatje maken. 

Kortom, je kunt in de rij gaan staan als 
je het leuk vindt – die mensen zijn er 
ook – maar echt, er is bijna altijd een 
leuker alternatief als je er even over 
nadenkt. 

Het hoeft niet
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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::  

 
 

Op zondag 3 juli 2022 kunt u ‘Gluren  
bij de Buren’ in de Croissant (hoek 

Groenewegje/Zieken), in de Sociëteit bij de 
hoofdingang. Tijdens dit huiskamerfestival 
veranderen huiskamers en tuinen in tijdelijke 
podia. De verrassingsband in De Croissant 
speelt steeds een half uur. Starttijden: 13:00, 
14:30 en 15:45 uur. Inloop vanaf 12:00 uur. 
Iedereen uit de Stationsbuurt is van harte 
welkom. Er zijn drankjes en broodjes verkrijg
baar. En u kunt een rondleiding in de Croissant 
krijgen. Ons lijkt het leuk u te ontmoeten,  
u ook?
glurenbijdeburen.nl

Het is alweer even gele-
den, Koningsdag, maar 

ook dit jaar ging die niet 
helemaal onopgemerkt 
voorbij. Georganiseerde 
festiviteiten waren er in de 
Stationsbuurt niet in dit 
eerste post-lockdownjaar, 
maar veel buurtbewoners 
lieten zich er niet van weer-
houden om op eigen initiatief 
op de droge, maar koude 
27ste april in het Huijgens-
park op een kleedje te gaan 

zitten met allerhande koop-
waar. Ook waren er de gebrui-
kelijke grabbeltonnen en 
cupcakes. En er was muziek: 
Hoogtepunt was de kleine 
man met zonnebril op bij-
gaande foto. Urenlang zat hij 
heel ontspannen heel rit-
misch te drummen op zijn 
mini-drumstel. Voor 30 cent 
mochten omstanders ook 
even een drumsolo proberen 
ten beste te geven.

DICK DE VRIES –
KAPPER EN KUNST
Geopend: donderdag, 
vrijdag, zaterdag  
of op afspraak

Stationsweg 133A 
Den Haag  
06 51719543

€7,50

Gluren bij de 
Buren in de 
Croissant

Koningsdag 
2022

Vlak voor het ter perse gaan van 
deze krant, werd bekend dat 

onze markante buurtgenoot 
Constance Bogers is overleden. Ze 
was actief in het Woonkomitee, en 
toen dat ophield te bestaan richtte zij 
Stichting Buurtstation op. Ze be-
dacht zelf de naam en werd ook 
meteen de eerste voorzitter van de 
bewonersorganisatie, die tot op 
heden onder deze naam functio-
neert. Na een jaar of tien gaf ze in 
2007 de voorzittershamer door. Maar 
betrokken bij de buurt en bij de stad, 
dat bleef ze. Haar huis aan het brede 
deel van de Stationsweg bleef als 
enige ongemoeid toen de rest van het 
rijtje werd herbouwd. Het was een 
gastvrije plek voor buurtbewoners, 
muzikanten en andere vrienden.
Ze zal gemist worden in de 
Stationsbuurt.

Constance Bogers
4 maart 1949 - 8 juni 2022


