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GOUDEN IDEE OUDE CENTRUM

Ruim 25 bewoners van het Oude Centrum waren op 4 april 2017 in
De Sprong aanwezig op de bijeenkomst, waar de resultaten werden
gepresenteerd van de drie groenwandelingen in het kader van ‘Gouden
Idee Oude Centrum’. Wat vooral opviel was de grote betrokkenheid
van de bewoners tijdens de wandelingen en ook op deze avond. Ik
sprak erover met bewoner Marijke Bijl en procesbegeleider Jeannot
Kant van Bureau SAMEN.
tekst en foto’s Jan Elsinga

Marijke is blij dat de gemeente dit
heeft mogelijk gemaakt en vond het
heel leuk om samen met andere
bewoners door de buurt te lopen. Ze
ontdekte zelfs nog straten en plekken,
waar ze niet eerder was geweest.
“Je ziet dan hoe divers het Oude
Centrum is en dat er heel verschillende
betrokkenheid is van allerlei mensen.
Groen verbindt de bewoners. Mensen
kunnen elkaar opzoeken om samen
iets te gaan doen. Ik wil graag in de
stad wonen, maar ook groen om me
heen hebben. Niet alleen wordt de
woonomgeving mooier, maar het
wordt ook gemakkelijker om een
praatje met iemand te maken en je
buren te leren kennen.”
Jeannot zegt “hartstikke tevreden” te

zijn over de resultaten en hoe het is
verlopen. “Tijdens de wandelingen
kwamen er heel veel creatieve ideeën
naar boven en de deelnemers willen
zich er graag voor inzetten om nieuw
groen te realiseren en te onderhouden.
Er is veel energie gegenereerd. In zijn
presentatie tijdens de bijeenkomst op
4 april laat hij kaarten zien, waarop
de resultaten van de wandelingen
zijn ingetekend. Bij een eerste toets
bleek dat van de 73 voorstellen een
aantal niet haalbaar zijn, bijvoorbeeld
om technische redenen of vanwege
strijdigheid met het gemeentelijk
beleid. Enkele straten blijven buiten dit
project, zoals de Wagenstraat, want die
zijn onderdeel van De Rode Loper.
>>> vervolg op pagina 3
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Makerskwartier:
plaats voor een praatjesmaker?

foto: Gricha Camonier

Samen op weg naar
meer groen in de buurt

— nieuws —

Buurt niet blij met vestiging
Hostel in Nieuwe Molstraat
In het pand van de voormalige drukkerij Albani aan de Nieuwe Molstraat 20 wil ontwikkelingsbedrijf
Haege Groep bv/Westfieldmanagement een Jeugd Hostel vestigen op basis van het ART Box-concept, waardoor logiesruimte ontstaat voor 125 personen. De gemeente heeft daarvoor inmiddels de
vergunning verleend en het plan mogelijk gemaakt. Ik spreek hierover met bewoner van deze straat
Ties Rijkers, die het jammer en onverstandig vindt dat de buurt niet van tevoren is betrokken.
tekst Jan Elsinga foto www.anshin-oyado.jp

Ties geeft aan dat hij niet bij
voorbaat tegen een vestiging van
een hotel is, maar “wel zoals het hier
gaat gebeuren met 125 mensen, die
overnachten in sardineblikjes van
één bij twee meter met nauwelijks
algemene ruimten. Voor hun ontbijt,
drankje en peukie moeten ze dus de
straat op... De gemeente spant zich
in om de leefbaarheid in onze wijk
te verbeteren, om vervolgens voor
zoiets een vergunning te verlenen?.”
Volgens de exploitant is ART Box
Hotel een soort capsule hotel,
waar de hotelgasten slapen in
een kleine luxe box, waarbij de
hotelgast toch de privacy van een
eigen ‘kamer’ heeft met flat screen
TV, energiezuinige ledverlichting,
comfortabel bed en ultieme rust
voor een prijs die concurreert
met woon- werkverkeer. ART
Boxes zullen nieuwe doelgroepen
aanspreken: zeker niet alleen
toeristen, maar juist ook forenzen
die enkele dagen voor werk in de
stad zijn.
Volgens Ties heeft de gemeente

voorbeeld van Capsule Hotel in Tokyo

veel te lichtvaardig de vergunning
afgegeven. Uit de vergunningstekst
van B&W (23 maart 2017) blijkt
dat de aanvraag niet voldoet
aan de gebruiksregels van het
bestemmingsplan voor wat
betreft het gebruik als hostel
en het voorzien in voldoende
extra parkeergelegenheid voor
personenauto’s op eigen terrein.
B&W blijkt echter bereid deze
afwijking van de planregels toe te
staan. Volgens B&W is voldoende
aannemelijk gemaakt dat voldaan
wordt aan de beoordelingsgronden
van het Bouwbesluit 2012 en de
Bouwverordening.
Ties: “Lang niet alle belangen zijn
meegenomen in de afwegingen en
het hotel hoeft niet aan de normale
parkeereisen te voldoen, omdat
het toch bijna allemaal backpackers
zouden zijn. Met mogelijke negatieve
effecten voor het milieu en
geluidsoverlast lijkt geen rekening
te worden gehouden.” Ties vindt
het vooral jammer dat niet vooraf
contact is gezocht om de buurt te

informeren.
“Pas na een radio uitzending en
nadat de vergunning was verkregen
vond de exploitant het nodig op
19 april een informatieavond
te houden. Daar bleek dat veel
bewoners tegen de komst van het
hostel zijn. Dat zal ertoe leiden
dat veel bezwaarschriften worden
ingediend door bewoners”. Tijdens
de informatieavond werd gevraagd,
waarom dit onderwerp niet in
het Leefbaarheidsplatform Oude
Centrum aan de orde is gesteld. Van
de kant van de gemeente is gezegd
dat men bij kleine afwijkingen van
het bestemmingsplan de buurt niet
van tevoren hoeft in te lichten.
Duidelijk werd dat de bewoners het
er niet mee eens zijn dat dit een
kleine afwijking is en gezegd werd
dat de burger zo het vertrouwen in
de overheid verliest. HSP-raadslid
Peter Bos heeft vragen aan B&W
gesteld, maar de antwoorden zijn
bij de sluiting van de termijn voor
aanlevering van artikelen voor dit
nummer nog niet beschikbaar.

— nieuws —

BURGEMEESTER PAULINE KRIKKE

bezoekt het Oude Centrum

>>> vervolg van pagina 1

De overgebleven voorstellen zijn in
kaart gebracht:
1. Klimplanten, geveltuinen en hagen;
2. Nieuwe aanplant van bomen;
3. Bakken met bloemen, planten en/of
bomen;
4. Boomspiegels (beplanting bij bomen);
5. Een verdergaande inrichting, zoals de
middenberm van de Paviljoensgracht,
het Helena van Doeverenplein en
Zuidwalland.
Tijdens de discussie doen bewoners
enkele interessante voorstellen, zoals
een zitbank of lantaarnpaal met een
bloemen- of plantenbak, die met hulp
van zonne-energie zichzelf water kan
geven, bijvoorbeeld naast een gracht.
Volgens Marijke kan een grotere
betrokkenheid van de bewoners bij
de openbare ruimte bijdragen aan een
groter gevoel van sociale veiligheid.
Ze is optimistisch over de bereidheid
van de mensen om te helpen bij het
onderhoud, maar “je moet ook je
verliezen nemen.” Daarmee doelt ze
op dat er dingen mis kunnen gaan,
bijvoorbeeld dat er wat kapot gaat, of
meegenomen wordt. ‘Je moet gewoon
doorgaan’.
De komende maanden gaat de
gemeente de voorstellen toetsen
op haalbaarheid. Gekeken wordt
bijvoorbeeld of er leidingen liggen
waardoor er geen bomen geplant
kunnen worden, of huiseigenaren
toestemming geven om klimplanten te
plaatsen en welke omwonenden het
nieuwe groen afvalvrij willen houden
en water gaan geven. Daarna kan de
uitvoering starten. Uit de voor het
Gouden Idee beschikbare financiële
middelen kan hieraan € 300.000
worden besteed.
Voor actuele informatie:
www.goudencentrum.nl

foto's in opdracht van Buurtplatform Het Oude Centrum (Shireen Poyck) door Valerie Kuypers

Binnendoor:
groene oase bij de Brouwersgracht

Als eerste wijk in Den Haag bezocht de nieuwe burgemeester Pauline Krikke
op 20 april het Oude Centrum. Het bezoek vond plaats in het kader van haar
kennismaking met de CDA-fractie Den Haag. De route liep van het stadhuis
aan het Spui/de Gedempte Gracht naar het Rabbijn Maarsenplein, Wagenstraat,
de Stille Veerkade en de Paviljoensgracht. Op verzoek van de burgemeester is
een wandeling gemaakt door de tuin van Het Heilige Geesthofje. Daarna verder
door de Doubletstraat, Zuidwal en Dunne Bierkade en de Boekhorststraat met
een bezoek aan jonge kunstenaars en ondernemers van het Makerskwartier,
waaronder Studio Joske en Conceptstore Liries. Ten slotte via de Nieuwe
Molstraat/Hamerstraat naar de Lange Beestenmarkt, waar de route eindigde in
het Jenevermuseum Van Kleef.

Voor vragen en aanvullende wensen
en ideeën kunt u contact opnemen
met de wijkmanager Oude Centrum
Coskun Yilmaz: 06 52485228 of
coskunyilmaz@denhaag.nl
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SLOOP PANDEN HOEK GEDEMPTE GRACHT?

Achter De Scheve Gevels van het Spui
“Elke dag ben ik bezig met sleutelen”, zegt Bart van Damme, uitbater van Café het Spui. “Er is altijd wat te
doen. Dan moet ik weer een verstopping oplossen, daarna kom ik weer een kastje tegen dat scheef hangt.
Maar ja, dat krijg je als je in een oud pand zit, dan ben je altijd bezig. Eigenlijk is het net als met oude auto’s,
die moeten ook af en toe opgeknapt worden.”
tekst Marc Tangel foto’s Karlijne Scholts & Marc Tangel

glas in lood boven mijn voordeur? Trek
dan de boel weer oude stijl op zoals in
de Stationsbuurt. Dan is alles ook weer
lekker strak!”
Buurman Kabak durft nog een stap
verder te gaan: “Die nieuwbouw in
oude stijl vind ik nep, alsof je een
goedkoop T-shirt van Lacoste koopt.
Van mij mogen ze dit afbreken en er
iets moderns voor in de plaats zetten.
Den Haag heeft genoeg plekken in de
stad met oude huizen. Om ons heen
staan overal moderne gebouwen, aan
de overkant wordt gewerkt aan dat
nieuwe cultuurpaleis, waarom dan deze
oude panden laten staan?”

Barman van Damme

Met dat “opknappen” doelt Van
Damme op de geplande renovatie en
nieuwbouw van de panden aan het
Spui op de hoek met de Gedempte
Gracht. Stichting Levi Lassen,
grotendeels eigenaar van dit laatste
stukje oude bebouwing, hoopt met
de plannen 28 woningen en nieuwe
bedrijfsruimten te creëren. Zowel van
Damme, als zijn buurman Selcuk Kabak,
zijn warm voorstander van dit idee. De
eigenaar van de tabakszaak op het Spui
kent ook een paar eigenaardigheden
van zijn oude winkel: “De indeling van
de elektriciteit in dit pand is totaal
onlogisch. Allerlei groepen lopen door
elkaar en van sommige weet ik niet
eens wat ze doen. En ik heb af en toe
problemen met mijn deur. Maar dat kan
je van buiten al zien met die schuine
gevel!” Barman Van Damme beaamt

› Evangelisch-Lutherse
Gemeente
Lutherse Burgwal 9
070 363 6610
luthersdenhaag.nl

Cantorijrepetitie
Elke dinsdag 20:00 uur
City dienst Elke Woensdagmiddag
City Dienst 12:00 - 13:00

dit royaal: “Vorig jaar zomer stonden
mijn pand en dat van Pavlov strak
tegen elkaar aan en je ziet ze uit elkaar
groeien. Eerst dacht ik nog ‘het zal vast
goed zijn zo’, maar uiteindelijk was de
boel zo ver ingezakt, dat ik mijn hele
voordeur eruit moest halen en opnieuw
op maat moest maken. Ik kwam mijn
eigen winkel niet eens meer binnen!”
Strak
Enig mededogen voor het aanstaande
lot van hun winkelpanden hebben
beide heren dan ook niet. Van Damme:
“Heus, Ik vind nostalgie mooi. Als de
gemeente zou meewerken, mogen
ze van mij morgen de gracht voor de
deur weer openen. Maar wat dit oude
stukje Spui betreft, geloof ik meer in
totaalsloop. Wat is er nou nog écht
mooi aan de buitenkant? Dat stukje

› Humanity House
www.humanityhouse.org

Do 11 mei
Cultureel efrgoed als wapen
voor vrede – Lezing & Debat
Za & Zo 17 & 18 juni
Exclusieve rondleidingen
Museumkaarthouders
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panden hoek Gedempte gracht

› Stichting Ruimtevaart

Hogezand 42, stichting-ruimtevaart.nl
Gipsy concert, vrij 16 juni
Concert met zigeunerorkest
Sintiromarus

› Paard

www.paard.nl
2 juni, gratis toegang
The Crave: Openingsconcert

— nieuwe ondernemer —

Acendi Zusjes
vintage boetiek
Nostalgie op z’n best!
Sanne (28) en Moniek (28) zijn
erg blij met hun onderkomen aan
de Boekhorststaat 93, alwaar zij
onlangs hun vintage boetiek Zusjes
(Acendi) hebben geopend. De
met zorg bijeen gezochte collectie
hangt netjes op kleur en maat
aan de rekken. Schoenen, hoeden
en accessoires maken het plaatje
compleet. “Wij helpen bij het
vinden van de juiste kleding in een
bepaalde stijl, van top tot teen in
de puntjes verzorgd. Wij zoeken
stad en land af op jacht naar de
mooiste en leukste items en gaan
ook speciaal voor onze klanten
op zoek. Wij wassen, strijken en
repareren alles voor het in de winkel
komt.” De officiële opening van de
nieuwe winkel was op 22 en 23
april. Onder het genot van bubbels
en hapjes werden cadeaubonnen
voor 20% korting uitgedeeld, die tot
eind augustus van kracht zijn. Er was
een modeshow en een feestelijke
onthulling van hun nieuwe naam
en logo: ‘Zusjes vintage boetiek’,
omdat de dames al jaar en dag beste
vriendinnen zijn. “Het is onze passie
en hobby om mooie vintagekleding
te verzamelen en we hebben thuis
genoeg kleding voor nog een winkel.
Dus de collectie wisselt regelmatig,
zodat het altijd interessant is om
terug te komen.”
Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag 11.00 - 19.00
zondag 12.00 - 17.00
donderdagavond tot 21.00.
Zie ook de Facebook pagina.
tekst Tony Swärtz foto Benjamin Klein

— kunst in de buurt —

van
Gogh
in het Oude
Centrum

In twee periodes van de
Nederlandse schilderkunst
hebben bekende schilders in
het Oude Centrum gewoond.
In de Gouden Eeuw waren dat
onder meer Jan van Goyen (zie
de rubriek historie op pagina 13),
Paulus Potter en Jan Steen. In
het huis van Jan van Goyen aan
de Dunne Bierkade is nu op de
eerste en tweede verdieping de
Vincent van Gogh Experience
gevestigd. Wimmie Hofstra kan
heel bevlogen vertellen over de
tijd, die Van Gogh in het Oude
Centrum heeft gewoond.

het Zeegezicht bij Scheveningen, dat
in 2002 was gestolen en recent is
teruggevonden. Het museum wijdt daar
een expositie aan. Het is tijdens een
storm geschilderd, waardoor de verf vol
zandkorrels zat.
Van Gogh was in 1881 in Den Haag
teruggekeerd. Omdat hij zich het lot
van een zwangere prostituee aantrok
en met haar ging samenwonen, verloor
hij een aantal vrienden van de Haagse
School. Sinds die tijd schilderde hij
veel mensen, die arm waren in de
tijd van de industriële revolutie,
zoals in weeshuizen en het Oude
Mannenhuis. Wimmie en haar collega’s
hebben een speciale wandeling voor
groepen in de buurt uitgestippeld en
museumbezoekers kunnen een film
over het Haagse leven van Van Gogh
bekijken.

tekst Jan Elsinga foto’s Ankie Mathlener

“In 1869 kwam Van Gogh op zijn 16e
jaar naar Den Haag om bij zijn oom
als kunsthandelaar te gaan werken.
Daar maakte hij de omslag in de
schilderkunst mee van de Romantiek
(bijv. Van Schelfhout) naar de Haagse
School (bijv. Jozef Israëls). Dankzij
een nieuw soort verf konden de
schilders van de Haagse School in de
openlucht gaan schilderen op het
strand en in de weilanden. Dat heeft
Van Gogh in 1882 geïnspireerd tot
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Ten slotte vertelt Wimmie trots dat
twee dagen geleden op 5 april de
Stichting Buitenmuseum is opgericht,
waarin organisaties als de Ooievaart,
Spinozahuis, het Heilige Geesthofje
en de Vincent van Gogh Experience
samenwerken. Tezamen met de Avenue
Culinaire aan de gracht langs de Dunne
Bierkade, die dit jaar 400 jaar bestaat,
verenigt het Buitenmuseum twee
werelden.
Absoluut het bezoeken waard aan de
Dunne Bierkade 16A!
Open op zaterdag en zondag van 14:00
tot 17:00 uur (reserveren verplicht).
Zie:
www.vincentvangoghexperience.com
Meer informatie volgt op:
www.buitenruimte.com.

EVEN TUSSENDOOR

Meer campagnes op stapel voor dierenrechten
Onze eerste afspraak in de nieuwe behuizing van Animal Rights en
Plant Power aan het Hoge Zand kan niet doorgaan. Een Belgische
zusterorganisatie heeft filmopnames van een slachthuis in het
Vlaamse Tielt op internet gezet en Robert Molenaar (39) en zijn
collega’s worden plat gebeld door de media. “We hebben weken
lang de pers te woord gestaan,’’ zegt hij als we elkaar daarna treffen.
tekst Saskia Herberghs foto Dimitrisfos

"We willen breed informeren
over alles dat de buurt en
haar bewoners aangaat."
Karlijne Scholts
voorzitter van wijkorganisatie
Het Oude Centrum
Hoe belangrijk is het dat er na ruim een
jaar weer een buurtmagazine verschijnt?
Dit is heel belangrijk voor de buurt
en haar bewoners. Uit verschillende
hoeken krijgen we de vraag wanneer
er weer een buurtmagazine verschijnt.
Het is een belangrijk medium, waarin
iedereen in de buurt informatie over
uiteenlopende onderwerpen kan geven.
Welke rol speelt de wijkorganisatie bij
het uitbrengen van het buurtmagazine?
De organisatie geeft het magazine uit
met behulp van een gemeentelijke
subsidie. De inhoud wordt door de
redactie bepaald.
Hoe verhoudt het magazine zich
tot de website en facebook van de
wijkorganisatie?
Het magazine verschijnt ongeveer
6 x per jaar. Het is moeilijk om met
die frequentie altijd bovenop het
nieuws te zitten. De website en de
facebookpagina worden ingezet voor
de actuele berichten en om op korte
termijn dingen te communiceren.
Een oproep voor een bijeenkomst
bijvoorbeeld of een aankondiging voor
een informatieavond. Deze berichten
staan los van de magazineredactie.
Wat zijn belangrijke positieve
ontwikkelingen in de buurt, die het
komende jaar aandacht moeten krijgen?
Veel bewoners organiseren activiteiten
en het is leuk en belangrijk hen daarmee
in de krant uit te lichten. De Loper
Oude Centrum is een project, waar een
groot budget van de buurt naar toe gaat
en de inbreng van bewoners cruciaal is.

De reuring rondom de filmopnames
moet mensen (nog) bewuster maken
van het feit dat voor het consumeren
van vlees dieren worden gedood.
En dat bijvoorbeeld de varkens in
Tielt vóór de slacht ook nog eens
worden mishandeld. Robert: “Liefst
zien we dat mensen geen vlees
meer willen eten.’’ Dat er 160.000
handtekeningen zijn binnengehaald
om te ageren tegen misstanden in
slachterijen vindt hij alvast positief.
“Er is een enorm draagvlak.’’
Robert Molenaar begon zijn
activistische carrière bij de Anti
Dierproeven Coalitie en komt sinds
2015 met stichting Animal Rights op
voor dierenrechten in de breedste
zin van het woord. Hij voert – met
collega’s – actie tegen slachterijen,
tegen nertsfokkerijen, tegen de jacht
op grauwe ganzen (die weilanden
kaal eten), maar ook – samen met
Plant Power - vóór het nuttigen
van plantaardig voedsel, het laatste
bijvoorbeeld door boekjes uit te
delen op de Haagse Hogeschool.
“Wij zijn tegen alle vormen van
discriminatie, zowel van mensen als
van dieren.’’
Voorheen coördineerde hij acties
vanuit zijn huiskamer in Voorburg,
maar begin februari hebben de
stichtingen zich gevestigd in Het
Oude Centrum. Van hieruit worden
standjes op de Grote Marktstraat
bemensd om handtekeningen
en eventueel geld in te zamelen
tegen dierproeven. Na de zomer
van 2016 worden liefst 100.000

handtekeningen aangeboden aan de
minister van Economische Zaken. Op
20 mei trekken actievoerders richting
het Biomedical Primate Research
Center in Rijswijk, waar medicijnen
worden getest op makaken. “De
chimpansees zijn weg, maar nu
gebruiken ze nog 1500 kleine apen.’’
Vanuit Het Oude Centrum ziet
Robert mogelijkheden de acties
uit te breiden van de stad naar de
regio en naar de provincie. “De
jacht bijvoorbeeld op de grauwe
ganzen heeft vlakbij, in de Hoeksche
Waard, plaats.’’ Door met alle
teamleden samen te komen in
het Haagse kantoor kunnen meer
campagnes worden opgezet, waarbij
voor de rechten van dieren wordt
opgekomen. “Wij zien een dier
als een individu dat de plek in de
samenleving moet krijgen, die het
verdient.’’
Dat steeds meer sympathisanten
zich achter dat idee scharen, merkt
Robert duidelijk. “Mensen erkennen
dat dieren levende wezens zijn,
maar ze veranderen maar langzaam
hun gedrag.’’ Ook is er steeds meer
politieke steun. “Maar verandering
kost tijd. En er is geld nodig om
alternatieven, bijvoorbeeld voor
dierproeven, te ontwikkelen. Die
ambitie is er wel, maar er hebben nu
nog een miljoen dierproeven per jaar
plaats. Om daar verandering in te
brengen doen wij waar we goed in
zijn: tonen wat gewoonlijk onder tafel
verborgen blijft.’’
Meer info: www.animalrights.nl

Vanuit hun kantoor aan het Hoge Zand komen Lente, Jurjen, Robert en Paulien (vlnr)
op voor dierenrechten en plantenkracht.
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groene fleuren straten
mollen tussen buurtpleinen op

Saskia woont sinds
2000 in deze
buurt, waarvan ze
houdt en waarover
ze graag schrijft.

Delen van de Nieuwe Molstraat, Looijerstraat en Hamerstraat vergroenen. Met vereende
krachten zijn bewoners, die zich Groene Mollen noemen, de straten tussen de Boekhorststraat
en de Paviljoensgracht aan het opfleuren met planten die de zintuigen strelen, kastjes die
vogels moeten aantrekken en hotels waar vlinders willen verblijven. Zo moet de verbinding
tussen het Helena van Doeverenplantsoen en de Paviljoensgracht groener worden. Op den
duur kan dit groene lint worden doorgetrokken naar het Rabbijn Maarsenplein.
tekst Saskia Herberghs illustratie Brein Boerderei

Het idee om tussen de pleinen een
groen ‘lint’ aan te leggen, komt van
Jeroen Trimbos van architectenbureau
Queeste in de Looijerstraat, zegt
Gerlinde Beusink van Buurtplatform
Het Oude Centrum. Samen dongen ze
eind 2015 mee naar de eerste editie
van de prijsvraag ‘Mijn Thuis’ van
wooncorporatie Staedion. Ze wonnen
de derde prijs, en daarmee 25.000
euro.
Geld voor straten waar in de jaren
60/70 werd gesloopt, toen nog werd
gedacht dat auto’s vanaf het Prins
Bernhardviaduct via een weg dwars
door de stad naar buitengebieden
geleid moesten worden. “Met ons
plan willen we de sfeer van vroeger

terugbrengen,’’ zegt Gerlinde. Behalve
door de gevelplanten, boompjes
en bloemenpracht krijgt de straat
een gevarieerder beeld door de
inzet van Staedion, dat ook andere
opknapwerkzaamheden zal uitvoeren.
Voordat het zo ver was, zijn er huisaan-huis flyers verspreid en is in het
Schaakcafé een borrel op de goede
afloop gedronken. Gerlinde: “Het is
een prijs voor de bewoners van de
drie straten.’’ Er was een workshop,
waar belangstellenden werden
geïnformeerd over de planten en er
werd een hovenier gekozen. Eline
Mechielsen van Breinboerderij in de
Herderinnestraat heeft een mooie
folder en een logo gemaakt en er zijn

gieters en t-shirts uitgedeeld aan de
bewoners, die zich over de planten
bekommeren. Het gaat nu om veertien
zogenoemde Groene Mollen. Gerlinde:
“Nieuwe mollen blijven welkom.’’
Behalve dat ze hoopt dat de verstening
van de straat nu definitief wordt
tegengegaan en daarmee de hitte bij
zonneschijn, draagt het plan bij aan
de goede sfeer in de straat. “De opzet
is dat je mensen uit je straat ontmoet
en leert kennen. En zo werkt het ook.
Er zijn meer bewoners die nu ook een
(gevel)tuintje willen. Uiteindelijk moet
het gevoel zijn: ‘Wat zijn dit leuke
straten’.
Belangstellenden kunnen mailen naar:
groenemolstraat@gmail.com

— interview —

Boekhorststraat in de lift
De Boekhorststraat was in vervlogen tijden dé winkelstraat van Den Haag. Ondernemers,
die er nu gevestigd zijn, zijn druk bezig iets van de vroegere sfeer in de straat terug te
brengen. Diversiteit is daarbij de rode draad met als kern ‘Het Makerskwartier’. “Vooral
het laatste jaar zijn er veel nieuwe ondernemers gekomen en je ziet het product groeien”,
aldus Richelle van Soest, die zich actief inzet voor de upgrading van de straat.

tekst Jan Elsinga foto’s Valerie Kuypers

Enthousiast vertelt Richelle dat
de straat bestaat uit ondernemers
met verschillende achtergronden
en allerlei soorten winkels. Sinds
anderhalf jaar is ze actief in het Comité
Boekhorststraat als opstap naar een
nieuwe winkeliersvereniging. Veel van
de oude ondernemers bleken nog
weinig vertrouwen te hebben in de
betrokken instanties. “Met het comité
willen we laten zien dat we er écht
voor gaan om het vertrouwen terug
te winnen. We willen de ondernemers
met elkaar verbinden maar dat kost
tijd. Door activiteiten te organiseren,
zoals het Bouck’s Festival in oktober
2016 (ook weer in oktober 2017) en de
Oranje braderie en Makersmarkt met
foodtrucks en bands op Koningsdag
2017 neemt de betrokkenheid toe. De
Stichting Marketing Haagse Binnenstad,
de Gemeente Den Haag, Den Haag
Marketing en Haags Retail Punt bieden
daarbij goede ondersteuning.”
Om de straat een sterke eigen
identiteit te geven, is een aantal
panden vlakbij de Zuidwal voorzien
van het logo van het Makerskwartier.
“Makers hebben een atelier plus winkel
waar je het product gemaakt kunt
zien worden, maar ook in de horeca
en woninginrichting zijn makers.
Je ziet het publiek in de straat ook

meer divers worden en mensen in
winkels naar binnen gaan, waardoor
we verlost worden van het etiket van
doorloopstraat.”
De Boekhorststraat is een straat
met veel mooie gevels. Bij de
renovatie zijn de gevels gespaard
en heeft nieuwbouw achter de
gevels plaatsgevonden. In het
gebouw, waar tot 1972 de bioscoop
Thalia was gevestigd, wordt nu de
Boomhuttenclub gerealiseerd: een
speelparadijs voor de kinderen met
horecavoorziening in het gebouw en
een terras voor de deur. Richelle: “Er
zijn nog wel wat wensen om de straat
nog aantrekkelijker te maken, zoals
het verbeteren van de verlichting en
het aanbrengen van “knikken” in het
straatpatroon om auto’s minder hard te
laten rijden.”
Richelle hoort van bezoekers dat ze
vinden dat de sfeer in de straat ten
goede is veranderd. “De drempel
van de winkels is laag en mensen
waarderen de persoonlijke benadering.
Er zijn ook nog enkele ondernemers,
die hier al heel lang zijn gevestigd, zoals
Stahlecker Behang en N&M Tapijt. De
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huidige ondernemers zijn kleinzoons
van de stichters en ze kunnen veel
verhalen over de geschiedenis van de
Boekhorststraat vertellen”.

We worden verlost
van het etiket van
doorloopstraat
Twintig ondernemers hebben hun
etalage versierd voor het Mondriaan
jaar en de meesten zullen ook
weer meedoen met de TINK
etalagewedstrijd met de Kerst. In
september kunnen bezoekers in het
kader van een “Wereldburen festival”
door verschillende ‘werelden’ lopen
en eten, drinken en andere producten
van verschillende culturen kunnen
ontdekken.
Voor nieuws en meer info:
www.Boekhorststraat.nl, of zie
Facebook @BoekhorststraatLEEFT

— kinderen aan het woord —

DE SCHOOLKRANT
OUASSIMA ES-SAOUIKI
GROEP 8 VAN DE ZUIDWALSCHOOL

EEN DAG IN HET OUDE CENTRUM
Samen met mijn familie woon ik in
het Oude Centrum. In dit stukje ga
je lezen, hoe ik een dag in het Oude
Centrum beleef! We beginnen als ik
wakker word – té rustig! Buiten hoor
je de kleinste vogels vliegen. Maar
terwijl je dit leest, ben ik al klaar met
aankleden en ontbijten en zo. Ik ga
naar mijn buurmeisje Yusra (12 jaar,
groep 8) om samen naar school te
gaan.
Op school is het net als altijd gezellig
en je leert er - net als op iedere
andere school, dus. Om 15:00 uur is
de school uit en gaan we naar huis.
Meestal spreken we af om samen
naar het Rozemarijnhof te gaan.

Veel kinderen uit onze klas komen
daar naar toe, ook al wonen ze in de
Schilderswijk. Gezellig? Soms, want
je kan er niet veel doen – behalve
voetballen en in het klimrek. Na een
paar keer wordt het saai, en er is niet
veel leuks te doen. Ik bedoel dat er
niet veel activiteiten te doen zijn, maar
we máken het wel gezellig! Vroeger
was het eng in onze buurt, maar
sinds het park gerenoveerd is met
een klimrek en een voetbalveldje, en
de Groene Mol in onze straat begint
het leuker te worden: er zijn planten
en vogelhuisjes en zo. Na het spelen
in het Rozemarijnhof ga ik meestal
naar de stad en soms de Centrale

Bibliotheek. De stad is wel lekker druk,
en de bibliotheek juist lekker rustig,
zodat je je goed kunt concentreren op
wat je aan het doen bent.
Daarna ga ik naar huis, maar de
verwarming doet het soms niet echt
bij ons in de straat, dus dan zitten
we onder een deken. Ook het warme
water duurt soms lang – douchen dus
ook. Daarna het avondeten, en dan...
tanden poetsen, pyjama aan, haar
kammen en in een vlecht en daarna
naar bed. En dat is heel fijn, want je
hoort helemaal niks: ook in de avond
is onze buurt super rustig.

Welterusten!

kunstwerk 'Verstoppertje' van Ram Katzit op het schoolplein van de Zuidwalschool

DE SCHOOLKRANT is een nieuwe
rubriek, waarin kinderen hun zegje
mogen doen over de buurt. Woon
je hier, of zit je hier op school en
heb je iets te melden? Schrijf dan
naar de redactie. En wie weet
plaatsen we jouw verhaal!
nieuws@hetoudecentrum.nl

— nieuwe ondernemer —

Durq
Duurzame cuisine
in huiselijke sfeer
Op 1 maart 2017 opende Dirk van
der Zaal (32) de deuren van zijn
huiskamerrestaurant Durq aan de
Brouwersgracht 12. Duurzaamheid
staat voorop bij Durq; de
gerechten bestaan voornamelijk uit
seizoengroenten en vis uit de regio,
waarmee vervolgens met liefde en
smaak een uitgelezen viergangen
menu wordt bereid. Grote
weckpotten met zelf ingemaakte
groenten, alsook gefermenteerde
dranken en theeën, staan verleidelijk
opgesteld om de smaakpapillen
te verwennen. De laatste twee
als verrassend alternatief voor
alcohol, omdat dit nog niet kan
worden geschonken (m.u.v. besloten
partijen). Van woensdag t/m zondag
kun je kiezen uit een voorgerecht,
soepje, warm hoofdgerecht en/of
nagerecht. De sfeervolle inrichting
is door Dirk (van origine industrieel
ontwerper) zelf ontworpen. “Koken
lijkt op ontwerpen; in plaats van
een product maak en ontwerp ik
nu een gerecht. Zelf noem ik het de
moderne Nederlandse keuken.” Het
concept van Durq is thuis ontstaan:
“Vroeger organiseerde ik in mijn
woonkamer vergelijkbare diners, en
die werden goed bezocht. Zo is het
idee ontstaan om voor mijzelf te
beginnen. Je eet in huiskamersetting
aan één lange tafel voor 12 man,
waar ik ook tijdens het koken veel
contact kan houden met mijn
gasten.” De standaard aanvangstijd
is 18.00 u.
Voor reserveringen en info:
www.durq.nl en facebook
@HuiskamerrestaurantDurq
tekst Tony Swärtz foto Dirk van der Zaal

— fotoreportage —

Geen
verkleedpartijen meer
Eind juni vertrekt Costuummagazijn A.T.
De Wit uit de Wagenstraat. Zoon Reinier
gaat aan de Stille Veerkade verder met zijn
bedrijf Fitnessstoffering.nl én het maken
van kleding in opdracht. Vader Marco en
moeder Marianne gaan uitrusten van het
verkoopweekend begin april. Toen was
de belangstelling zó groot dat klanten per
groepje werden binnengelaten. Tot eind
juni kunnen liefhebbers nog terecht in het
familiebedrijf dat in 1953 begon met de
verhuur van kleding voor theater, partijen
en (thema)feesten.
tekst Saskia Herberghs foto’s Kees Oosterholt
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— historie —

Jan Elsinga woont
40 jaar in Den Haag,
waarvan het laatste jaar
in de binnenstad. Over
de geschiedenis van de
binnenstad schrijven is
één van zijn hobby’s.

De kleine geschiedenis
van Den Haag voor dummies
In dit boekje van Léon van
der Hulst, werkzaam bij
boekhandel Van Stockum in
gebouw Amadeus, zijn vele
belangrijke gebeurtenissen
en ontwikkelingen uit de
geschiedenis van Den Haag
kernachtig beschreven.
Daarnaast zijn er anekdotes,
leuke weetjes en citaten
van historische personen
of bezoekers opgenomen.
Jan Elsinga heeft voor u
gekeken, welke onderwerpen
betrekking hebben op het
Oude Centrum.
Wist u bijvoorbeeld dat Karl Marx
en zijn vrouw in 1872 hebben
gelogeerd in hotel Pico aan het
Spui? Ze waren in Den Haag
voor het vijfde congres van de
Internationale Arbeidersbeweging.

Tegenwoordig is er een tattoo &
piercing-zaak op nr 271 gevestigd.
Bij meer mensen bekend zal zijn

begraafplaats. Hij was één van de
eerste voorstanders van absolute
vrijheid van meningsuiting. Het
grafmonument van Baruch Spinoza
is te vinden in de tuin van de
Nieuwe Kerk.

Van Goyen verspeelde
zijn fortuin met de
handel in tulpenbollen

Haags portret van Spinoza ca 1665

dat schilder Jan van Goyen rond
1612 een huis heeft gekocht
aan de Dunne Bierkade, dat in
de 17e eeuw het centrum werd
van de Haagse schilderkunst.
Hij was de schoonvader van Jan
Steen en verhuurde een kamer
aan Paulus Potter. Schilderijen van
deze schilders zijn te bewonderen
in het Mauritshuis. Jan van
Goyen was niet alleen bezig met
schilderen, maar speculeerde ook
met huizen. Zijn fortuin heeft
hij verspeeld met de handel in
tulpenbollen. Van Goyen liet ook
een woonhuis bouwen aan de
Paviljoensgracht. De beroemde
Joodse filosoof Spinoza huurde
in 1669 een kamer in dit pand,
dat nu als het Spinozahuis wordt
aangeduid. Dertien jaar eerder was
Spinoza vanwege zijn afwijkende
filosofische denkbeelden
door de joodse gemeenschap
geëxcommuniceerd en hij mocht
niet worden begraven op de joodse

In het boekje wordt ook uitgebreid
aandacht besteed aan Joods
Den Haag. De rijkere (meest
Sefardische) joden woonden in
het Hofkwartier en de Denneweg,
de armere (Asjkenazische) joden
woonden in het Spuikwartier in de
straten rond de Nieuwe Kerk. Ze
waren vooral actief in de handel.
Het Spuikwartier raakte bekend
als de Joodse buurt en kende
veel winkeltjes en markten. Na
de Tweede Wereldoorlog was
de Joodse buurt verdwenen en
verpauperde. In de jaren zeventig
vestigden Chinese migranten
zich in de buurt: het begin van de
ontwikkeling van Chinatown.
Nieuwsgierig geworden?
Lees dan ook de artikelen over
‘Het hofje van Wouw (1649)’,  
‘Een lijk in de Stille Veerkade
(1760)’ en ‘Vliegtuigen aan de
Brouwersgracht (Pander, 19241934)’ en nog veel
meer lezenswaardige
stukken over andere
delen van Den Haag
en Scheveningen in
dit boekje!

Spui 271 rond 1900, waar Karl Marx en zijn vrouw verbleven, foto via Beeldbank Haags Gemeentearchief
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Uw advertentie hier?
Buurtmagazine Het Oude Centrum wordt huis-aanhuis verspreid bij 4200 huishoudens. Uw advertentie
wordt goed opgemerkt door een breed publiek.
Reserveringen advertenties:
Danny Versmoren, info@hetoudecentrum.nl

opmaak
Het is mogelijk uw advertentie te laten ontwerpen
door Studio Robbe. info@studiorobbe.nl

Vrijwilligersvacatures
Het redactieteam zoekt nog enkele
enthousiaste redacteuren.
Vind je het leuk om artikelen te schrijven en
bijvoorbeeld mede-buurtbewoners te interviewen?
Meedenken over de inhoud? Weet u een evenement,
expositie of bijeenkomst in onze buurt waarover u in
dit magazine wilt lezen?
Neem dan contact op via:
nieuws@hetoudecentrum.nl of 06 37326419

www.studiorobbe.nl
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Ongewenste graffiti ontsiert uw huis

Meld Graffiti

Buitengewoon schoon!

en de straat ziet er rommelig uit.

Kijk op de website voor de voorwaarden
of neem contact op met Meldpunt
Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl
of 14 070.

Samen maken we van onze stad een
aangename, veilige en schone plek om
in te wonen, werken en leven.

De gemeente laat het gratis verwijderen.
U hoeft het alleen maar te melden.
Hoe eerder u het meldt, hoe kleiner de
kans dat er meer graffiti bij komt!

www.denhaag.nl/graffiti

TIJDSTIP VAN KOMST MONUMENT
VOOR JOODSE HAGENAAR NIET BEKEND
Het is onduidelijk wanneer een
herdenkingsmonument van de
hand van beeldend kunstenaar
Anat Ratzabi op het Rabbijn
Maarsenplein wordt geplaatst.
De gemeente heeft in mei 2016
toestemming verleend om het
werk te plaatsen, ook al was de
Welstandscommissie het hier niet
mee eens.
tekst Saskia Herberghs

Ook omwonenden en beeldend
kunstenaars hebben bezwaren geuit,
onder wie de ontwerpers van het
Kindermonument op het plein. Deze
bezwaren zijn niet gehonoreerd. Toch is
het monument er nog niet. Op de vraag
waarom niet, heeft de kunstenaar niet
geantwoord. Volgens de gemeente is

de planning niet bekend.
In het herdenkingsmonument is de
Amaleksculptuur verwerkt die nu aan
de buitenmuur van C & A hangt. Stichting Levi Lassen is eigenaar van deze
ster en financiert de verhuizing naar
het plein, zodat hier rustige herdenkingen kunnen plaatsvinden. Het Rabbijn
Maarsenplein, als centrale plek van de
oude Joodse buurt, zou hiervoor bij
uitstek geschikt zijn.
Bezwaren tegen het herdenkingsmonument zijn onder andere gericht
tegen de procedure, maar ook tegen
de gebruikte beeldtaal. Zo vertelt Eric
de Vries, één van de ontwerpers van
het Kindermonument, dat er zes zitjes
bij het monument komen. Elk zitje
staat voor één miljoen Joden die zijn
omgebracht tijdens WO II. “Daarop
kun je gaan zitten. Ik vind dat totaal
respectloos.’’

Ook de beeldtaal is volgens hem te
letterlijk. “Het beeld leest als een
filmscenario. Het is veel te uitleggerig.’’
De Vries doelt op de twee meter hoge
ster, een deur die op een kier staat en
een koffer, die overigens een plek krijgt
heel dicht bij zijn Kindermonument,
waardoor dat bijna onderdeel wordt
van het nieuwe monument. “Maar daar
ga je argeloos naar toe en ga je op
zitten.’’
Op een terloopse manier wordt de toeschouwer hier met het verhaal van de
verdwenen scholieren geconfronteerd.
“Dat is wat anders dan dit werk uit de
spektakelcultuur.’’ Deze bezwaren zijn
onder andere geuit op een bijeenkomst
vorig jaar juni in Novotel, waarvoor
omwonenden en ondernemers van
het plein zouden zijn uitgenodigd. Niet
iedereen bleek daarvan op de hoogte
te zijn.

Artist Impression

Colofon
Robbe woont sinds
2011 in Den Haag
in onze wijk en is
grafisch ontwerper.

Buurtmagazine Het Oude Centrum nieuws@hetoudecentrum.nl
Kopij voor de volgende editie inleveren vóór 10 juni 2017.
Coördinator Jan Elsinga
Art Direction & Lay-out Robbe Wieles, www.studiorobbe.nl
Aan dit nummer werkten verder mee Saskia Herberghs, Ria Post, Stephan Ruigrok, Tony Swärtz en Marc
Tangel
Uitgave van wijkorganisatie Het Oude Centrum www.hetoudecentrum.nl
info@hetoudecentrum.nl, Paviljoensgracht 33, 070 3926791
De inhoud van de krant is niet noodzakelijkerwijs de mening van het bestuur van het buurtoverleg.
Advertenties Danny Versmoren, info@hetoudecentrum.nl, aanleveren voor 10 juni 2017.
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— buurtbewoners aan het woord —

Doe mee aan de workshop!

foto: Ria Post

Beeldend kunstenaar Moki Last woont en werkt in
onze buurt op de Lange Beestenmarkt. Op Youtube
zijn verschillende filmpjes over haar en haar werk te
vinden. Via de stichting Biotopolis, die in augustus 2016
is opgericht, wordt op zaterdag 10 juni van 10 tot 16
uur de workshop ‘Wormentoren bouwen’ aangeboden
ter vergroening en verduurzaming van onze buurt.
Deelnemers aan deze workshop kunnen een eigen toren
voor compost en planten maken voor tuin of balkon.
Inschrijven kan via moki@mokilast.nl of 06 53770946
Zie ook:
www.mokilast.nl
www.hiddenmessages.eu en
www.wormentorens.wordpress.com

sculptuur van Ingrid Rollema

— Gedicht door Mirjam Schwartzmann

ADRIANA WERELDWIJF

JOODS MONUMENT

De chique dame van het warenhuis
is nu verhuisd: het Rabbijn Maarsenplein
kijkt ademloos - dit is nu haar terrein.
Met één hand op haar jas staat ze daar
struis.
De strippers zijn verdwenen, weggestuurd
de staart tussen hun blote benen in.
Ze maakten haar verwijten, daar voorin,
want echt – het had nu lang genoeg
geduurd!
Dat zij, in het publiek, en plein publique,
de aandacht kaapte en daar niets voor deed
“Wij moeten geld verdienen met ons lijf!”
De dame reageerde laconiek:
op het toneel heeft ze zich uitgekleed.
Haar titel? “A-DRI-A-NA WE-RELD-WIJF!”

cartoon: KRA Illustraties

Nachtfoto’s

foto: Marc Tangel

Redacteur Marc Tangel heeft als
hobby het maken van foto’s van
‘Donker Den Haag’, waarbij de
verlichting van de gebouwen en op
pleinen en straten een bijzonder
effect geeft. Op zijn website is een
hele mooie verzameling te vinden.
Voor ons reden om in de komende
edities een nachtfoto te plaatsen!
De eerste van deze serie is gemaakt
op de Lutherse Burgwal.
www.haagsemarc.nl

16

