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Het Oude CentrumHet Oude Centrum

In zijn toespraak zei de wethouder dat 
hij bij zijn aantreden in 2012 heeft 
aangegeven dat hij zich hard wilde ma-
ken voor de buurt Het Oude Centrum, 
die zich toen vergeten voelde. Van de 
financiële impuls van € 7,5 mln gaat 
€ 6 mln naar de Loper Oude Centrum, 
waartoe de Wagenstraat behoort. Voor 
de besteding van het overige geld om 
de leefbaarheid in de buurt te verbe-
teren is een prijsvraag uitgeschreven, 
waar heel veel mensen aan hebben 
deelgenomen. “Ik ben trots op jullie” zei 
de wethouder “en ik geloof er sterk in 
dat het gaat werken. Deze buurt heeft 
toekomst en we gaan er samen wat 
moois van maken.”
In het gesprek dat ik daarna met hem 

had, benadrukte wethouder Boude-
wijn Revis dat groen essentieel is voor 
de stad. “Om de stad bij verdichting 
aantrekkelijk en gezond te houden zijn 
vergroening en verduurzaming essenti-
eel. Groen is geen sluitpost meer, maar 
een uitgangspunt in het beleid en er is 
meer geld voor beschikbaar gekomen. 
We investeren met het aanleggen van 
groen ook in klimaatadaptatie om toe-
komstige wateroverlast en hittestress 
te beperken. Het is een kerntaak van 
de gemeente om de buitenruimte 
leefbaar te maken. Door versteende 
plekken groen te maken, zoals met de 
operatie Steenbreek, geven we de stad 
weer een beetje terug aan de natuur.”

Op donderdag 8 juni heeft wethouder Boudewijn Revis het startsein 
gegeven voor de uitvoering van het onderdeel Groen van de prijsvraag 
Het Gouden Idee. Hij deed dat op de Paviljoensgracht, waar de eerste 
resultaten van het project zichtbaar zijn, door de planten in een 
nieuwe, mooi  aangelegde boomspiegel water te geven. Op pagina 20 
van dit magazine hebben we het gedicht opgenomen, dat dichter Harry 
Zevenbergen bij deze gelegenheid voordroeg.

Wethouder Boudewijn Revis 
geeft startsein voor vergroening

IK HOU MEER VAN LIGGEN
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— nieuws —

tekst Saskia Herberghs   foto Kees Oosterholt 

Hij kwam hier op zijn vijftiende binnen, 
en is niet meer weggegaan. Van ‘opa’ 
Gerard Gordijn, die de zaak in 1938 
begon, leerde hij de fijne kneepjes van 
het vak. 25 jaar later nam Koos de zaak 
van hem over. Zijn vrouw Joke van Dijk, 
die coupeuse was, stond de afgelopen 
27 jaar in de winkel. 
De winkel met hun woonhuis erboven 
is verkocht aan een vastgoedonderne-
mer. Wie de winkelruimte  overneemt, 
is afwachten. Op 1 september sluit het 
echtpaar voorgoed de deur achter zich. 
Waar ze dan gaan wonen, weten Koos 
en Joke nog niet. Misschien in één van 
de omliggende gemeenten.
Dat ze in de stad blijven, is onwaar-
schijnlijk. “Dat hebben we gehad. We 
vinden het te hectisch.’’ Ze geloven 

niet dat de buurt er beter op wordt. De 
komst van de pollers en de plotse op-
heffing - van de ene op de andere dag- 
van de bushalte op het Wagenplein 
vinden ze nog steeds onbestaanbaar.
“Ze praten nu weer over de route 
van station Hollands Spoor naar het 
Centrum. Daar zijn ze al veertig jaar 
mee bezig. Ik geloof er niet meer in. 
De straat is achteruit gehold. Ik ben de 
enige kleine ondernemer nog hier. Ze 
doen niet meer aan branchering.’’
Niet alleen daarom had hij een nieuwe 
eigenaar graag begeleid bij een door-

start. “Ik heb hier misschien wel vijftig 
of zestig jonge mensen opgeleid. Jon-
gens én meisjes.’’ Hij zou zijn vakkennis 
graag doorgeven. Gordijn had een 
naam hoog te houden.  
Alhoewel ze beiden met liefde over de 
zaak praten, denken ze die niet te gaan 
missen. Joke zal minder van de cho-
colade snoepen, Koos wellicht minder 
vaak zijn favoriete speculaas oppeuze-
len. Klanten missen de zaak zeer zeker 
wel. Joke had in de laatste winkeldagen 
af en toe klanten binnen die in huilen 
uitbarstten.

Gordijn neemt afscheid van de wijk
Banketbakkerij Gordijn is weg. 
Op 1 juli namen Koos (68) en Joke 
(66) den Heijer afscheid van de 
buurt. Het is hen – tot hun grote 
spijt – niet gelukt om een opvol-
ger te vinden. Kandidaten genoeg, 
maar de banken wilden er niet 
aan, zegt Koos.

Koos bezorgde tot op het laatst zijn heerlijkheden aan huis. 
Andere klanten konden terecht bij Joke in de zaak.

“Het hout is aangetast door een bacte-
rie die zich er in heeft gevestigd. Door 
het instellen van een parkeerverbod 
eind 2015 nam de belasting op de 
kademuur af. Begin vorig jaar is er een 

tijdelijke stalen damwand aangebracht 
die de oude kademuur door middel van 
stempels stabiliseert. Met het vervan-
gen van de hele kademuur worden alle 
houten funderingspalen verwijderd en 
wordt ook de tijdelijke stalen damwand 
weggehaald. Als het werk aan de Zuid-
wal klaar is, kan de nieuwe kademuur 
er weer honderd jaar tegenaan.”
De herstelwerkzaamheden brengen 
helaas ook wat overlast met zich mee. 
Tijdens de informatiebijeenkomsten 
die de gemeente het afgelopen half 
jaar organiseerde, bleek dat bewoners 
vooral vragen hebben over de bereik-
baarheid en parkeergelegenheid rond 
de Zuidwal. De omgevingsmanager kan 
de omwonenden geruststellen: “De 
straat blijft toegankelijk voor voetgan-
gers en fietsers. Dat geldt ook voor 
bestemmingsverkeer, maar doorgaand 
verkeer wordt omgeleid. Ook het 
parkeren van auto’s blijft mogelijk op de 
Zuidwal, want het werkterrein schuift 

met het werk mee. Op de delen waar 
men niet aan het werk is, kan dan wel 
geparkeerd worden.” Naast vragen 
rond de verkeersdoorstroming, maken 
enkele huiseigenaren zich ook zorgen 
over schade aan hun woning. Volgens 
Alex Dingemans doet de gemeente 
er alles aan om dit te voorkomen: 
“Voorafgaand aan de renovatie wordt 
er gekeken wat de bouwkundige staat 
van de panden is. Tijdens de werk-
zaamheden houdt de gemeente alle 
trillingen rondom het werkgebied goed 
in de gaten. Als de trillingswaarden 
overschreden worden, dan kunnen we 
snel ingrijpen om te voorkomen dat er 
onverhoopt toch schade ontstaat aan 
de huizen op de Zuidwal.”
Gedurende de werkzaamheden kunnen 
bewoners in gesprek met de gemeente. 
Hiervoor wordt elke zes weken een 
burenoverleg georganiseerd. 
Bewoners kunnen zich aanmelden via 
kademuren@denhaag.nl. 

Nieuwe ondersteuning voor zakkende Zuidwal
De kademuren binnen Het Oude Centrum zijn dringend aan vervanging toe. Dit blijkt uit een inspectie die 
twee jaar geleden werd gehouden. “De staat van de houten fundering onder de kademuur was zeer slecht”, 
licht omgevingsmanager Alex Dingemans toe.

tekst Marc Tangel   foto Ria Post



In het april/mei nummer is op pagina 1 
en 3 inzicht gegeven in de voorstellen 
van de bewoners voor nieuw groen.
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>>> vervolg van pagina 1

“Investeren in groen is investeren 
in mensen!” Zijn geloof dat het gaat 
werken komt voort uit het grote 
enthousiasme van de buurt bij de 
prijsvraag en de groenwandelingen. 
“De bewoners willen worden betrok-
ken door zelf creatief mee te werken 
tijdens het ontwerpproces en bij het 
onderhoud van groen, waarbij afspra-
ken worden vastgelegd in zogenaam-
de convenanten. We gaan vanuit de 
gemeente naar de bewoners en de 
ondernemers toe,  maar ze komen 
ook naar ons toe. De gemeente wil 
graag inspelen op de maatschap-
pelijke behoeften en is een lerende 
organisatie als het om bewonerspar-
ticipatie gaat. De eerste ervaringen 
met het maken van afspraken met 
bewoners en ondernemers zijn heel 
positief en ik heb er vertrouwen in 
dat het écht gaat lukken.”
Voor vandalisme is de wethouder 
niet zo bang. “Onze ervaring is juist 
dat dit op verloederde plekken 
gebeurt en dat naarmate een plek 
er beter en mooier uitziet de neiging 
om te vernielen afneemt. En we zul-
len ook extra handhavers inzetten.”. 
Boudewijn Revis benadrukt ten slotte 
dat het heel bijzonder is dat er zoveel 
geld naar één buurt is gegaan. Dit 
heeft alles te maken met de kracht 
en de ligging van deze buurt!”

In augustus weer met z’n 
allen naar Jazz in de Gracht! 
Laten we duimen voor mooi weer in augustus, want dan komt het Jazz 
in de Gracht festival er weer aan. Vorig jaar bezochten bijna 100.000 
bezoekers het festival ondanks een regenachtige vrijdagavond. Ook 
dit jaar zullen op 17, 18 en 19 augustus bijna 100 bands optreden, zo 
350-400 muzikanten dus. De organisatie is last minute nog bezig met 
wat verrassingsacts. 

tekst Jan Elsinga  foto Casper van Dort

Teleurgesteld was Menno Door-
schodt, al jaar en dag kartrekker van 
het festival, toen hij ten tijde van dit 
interview een afwijzing van culturele 
projecten van Joris Wijsmuller kreeg. 
"Eén adviseur vond de artistieke 
meerwaarde onvoldoende", aldus 
Menno, "dat is natuurlijk kip en het 
ei verhaal en wie is die ene persoon 
om met zijn mening zo een stempel 
te drukken". Toch heeft Menno weer 
mooie sponsors gevonden, is de 
begroting op de schop gegaan, alle 
zeilen bijgezet en kan het festival 
doorgaan.
"Er missen nu alleen een aantal 
speciale acts die we in gedachten 
hadden, maar het wordt alsnog 
een mooi feestje op onze prachtige 
grachten hoor", zegt een enthousi-
aste organisator die eens goed gaat 
bedenken, hoe de toekomst van dit 
evenement eruit moet komen te zien. 
Het festival wordt gehouden op vier 
locaties, waarvan twee in onze buurt, 
namelijk Bierkade en Dunne Bierka-
de. De andere twee zijn Hooikade 
en Veenkade. Menno: “Het werken 
met kleine locaties geeft het festival 
een dorps karakter. Het is een komen 
en gaan van mensen, waardoor het 
ook heel dynamisch is. “Gelukkig 
kunnen we ook veel amateurbands 
een podium bieden, die dankzij ons 
festival bekendheid krijgen”, zegt 
Menno. “We geven hiermee de stad 
een mooie kapstok voor de jazz, die 

tegenwoordig met blues, soul en funk 
veel breder is dan vroeger. 
Menno: “Al met al heeft de stichting 
wel weer een paar leuke nieuwe 
sponsors gevonden. Europcar, met 
hoofdkantoor in Den Haag is een 
nieuwe aanwinst. Maar ook Zand-
vliet vleeswaren, waarvan de kans 
groot is dat, als je bij een supermarkt 
vleeswaren of beenhammetjes koopt, 
deze bij dit Delftse kwaliteitsbedrijf 
vandaan komen. Alles voor de stad, 
zeggen deze sponsors, die enthou-
siast aanhaken om dit zo gezellige 
evenement te steunen.” 
"Maar de sponsor spoeling is dun en 
het evenement gratis", geeft Menno 
aan, die met de stichting vooral het 
evenement wil organiseren en de 
horeca en detailhandel wil laten pro-
fiteren. "Entree vragen is onmogelijk 
en zelf drank verkopen ongewenst, 
maar we blijven knokken om niet het 
zoveelste Jazz evenement (aan een 
andere stad) te verliezen".
Het enthousiasme spat er van af en 
de drive blijft en dat kan alleen maar 
tot een prachtig feestje leiden! 
Als we met zijn allen de website 
jazzindegracht.nl in de gaten houden 
en daar ook nog donateur worden, 
hebben we vast in augustus weer 
Jazz in de Gracht in ons mooie 
oude centrum. We willen toch niet 
zonder!? Bij het ter perse gaan was het 
helaas toch weer onzeker of het evene-
ment door kan gaan.



We zetten bezoekers aan het denken! 

Humanity House heeft als belang-
rijkste doel om via haar museum, 
educatieprogramma’s en podi-
umprogrammering mensen te 
betrekken bij thema’s als vluch-
telingen, noodhulp en mensen in 
conflict. Lisette Mattaar: “Humanity 
House opereert onafhankelijk van 
het Rode Kruis, maar er is een zeer 
nauwe band mee. De discussie 
over vluchtelingen is zeer actueel 
en de bezoekersaantallen zijn mede 
daardoor sterk gegroeid, vooral 
scholen weten ons massaal te 
vinden.”
“We helpen schoolkinderen om 
hun mening te vormen en kun-
nen voor scholen lesprogramma’s 
(mondiaal) burgerschapsonderwijs 
invullen. We brengen veel kennis 
en begrip aan kinderen over door 
het menselijke verhaal achter moei-
lijke thema’s als oorlog te vertellen 
en dat te illustreren met cijfers. Uit 
onderzoek is gebleken dat dit goed 
werkt en kinderen hun mening 
beter kunnen beargumenteren”, 
zegt Lisette enthousiast. “Meestal 
komen de scholen hierheen en 
maken een tour door ons muse-
um. Via een ervaringsreis door het 
museum beleven de leerlingen 
eerst zelf hoe het is om te moe-
ten vluchten. Daarna ontmoeten 

ze  (virtueel) acht vluchtelingen, 
die hun indrukwekkende verhaal 
vertellen. Ongeveer een kwart van 
de scholen komt uit Den Haag en 
de rest uit de wijde omtrek. Veelal 
wordt het gecombineerd met een 
bezoek aan het Binnenhof. Voor 
scholen die niet naar Den Haag 
kunnen komen, bieden we ook een 
reizende tentoonstelling aan: Kind 
onder vuur. Ook hebben we een 
online lesprogramma Vluchteling in 
beeld.” 
Ook de platformfunctie is succes-
vol. Lisette: “We hebben 2 tot 3 
keer per week discussieavonden, 
meestal samen met partnerorga-
nisaties. Recent kwamen Syrische 
vrouwen met internetcafés in Syrië 
hier hun verhaal vertellen. Als onze 
eigen zaal in het gebouw met 90 
stoelen te klein is, wijken we uit 
naar Het Paard. We werken re-
gelmatig samen met andere podia 
in het centrum: Het Paard, maar 
ook met Nutshuis en Korenhuis, 
bijvoorbeeld bij festivals, zoals (re-
cent) Sniester, Crossing Border en 
Book-kids. Daarmee heeft de plek 
rond de Grote Markt een samen-
bindende functie voor cultuur met 
een ander karakter dan het cluster 
rond het Spuiplein.”
Lisette benadrukt nog: 'Het muse-

um is niet alleen voor kinderen en 
schoolgroepen. Ook volwassenen 
die ons ervaringsmuseum bezoe-
ken vinden het erg interessant.  
Veel mensen komen in het dagelijks 
leven niet in aanraking met de ge-
voelens en verhalen van vluchtelin-
gen. Via ons museum krijgen ze de 
kans om zich te verplaatsen in het 
leven van een vluchteling.
“Inmiddels verdienen we een 
derde van onze begroting zelf met 
entreeprijzen en zaalverhuur. En 
12 organisaties betalen mee. Sinds 
Den Haag heeft aangekondigd te 
willen stoppen met subsidiëring, 
zijn we druk bezig om nieuwe 
mogelijkheden te zoeken. Gelukkig 
zien we volop kansen en hebben 
we er vertrouwen in dat we een 
manier vinden om invulling te ge-
ven aan onze missie. Na de zomer 
moet duidelijk zijn hoe we dat 
willen gaan doen. 

Het museum is geopend van 
dinsdag t/m vrijdag van 10.00-17.00 
en in het weekend van 12.00-17.00
In augustus is elke donderdagavond 
een film in de buitenbioscoop met 
hapjes en drankjes vanaf het invallen 
van de duisternis. 
Info: www.humanityhouse.org

Eind 2010 is op initiatief van het Rode Kruis Humanity House opgericht en gevestigd in 
het pand aan de Prinsegracht 8. Het museum past goed bij het imago van Den Haag als 
Stad van Vrede en Recht. Omdat de gemeente heeft aangekondigd de subsidie te willen 
beëindigen zijn ze actief op zoek naar nieuwe richtingen. Een gesprek hierover met 
directeur Lisette Mattaar.

Een debat in het Humanity House Publiek bij een debat in het Humanity House

tekst Jan Elsinga   foto's Fred Ernst/Humanity House

HUMANITY HOUSE PAST GOED IN STAD VAN VREDE EN RECHT
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De ‘ontmoetingsruimte’ in het Humanity House, waar je de verhalen van 8 gevluchte mensen kunt horen

2 bezoekers aan de ervaringsreis in het Humanity House
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— doorstart —

"De tijd van kabeljauw en scholfilet 
is eigenlijk bijna voorbij.” Ben Sanhaji 
kan het weten: zijn hele werkzame 
leven brengt hij al door tussen de 
zeevruchten. “Vis is lekker, maar ook 
spannend. Het is heel lastig inkopen. 
Soms verkoop ik onze hele voorraad 
op één dag. Als er dan de volgende 
dag weinig geleverd wordt, staan we 
ineens met lege handen!” Toch heeft 
deze spanning de ondernemer er niet 
van weerhouden zijn eenmanszaak in 
de Boekhorststraat te verruilen voor 
een familieavontuur aan de Gedempte 
Burgwal. Het was nodig, benadrukt 

Sanhaji: “De Boekhorststraat is een 
fantastische winkelstraat en ik draaide 
ontzettend goed, maar de winkel was 
te klein geworden. De mensen liepen 
weg, maar hier kunnen ze blijven zitten. 
Mijn broer en ik zien het aan de vaste 
klanten, die zijn blij. Zij kunnen eindelijk 
met hun gezin komen eten ‘s avonds. 
Dat hebben ze in de Boekhorststraat 
nooit gedaan.”

De vishandelaar toont trots de nieuwe 
winkel van de broertjes met volle 
vitrines, glinsterende grillplaten en een 
pruttelende pan verse vissoep. “Elke 

vis kan gebakken of gegrild worden”, 
merkt Ben op. “Daarnaast hebben we 
een Nederlands hoekje met zalm en 
paling. Binnenkort wordt dit uitgebreid 
met bokking en makreel.” Met deze 
ruime sortering hopen de broers vooral 
de Nederlandse inwoners binnen Het 
Oude Centrum over te halen meer 
vis te eten, want Hollanders blijken 
karige zeevruchtconsumenten: “Onze 
Antilliaanse en Marokkaanse gasten 
zijn goed voor achthonderd gram vis 
per maaltijd, maar Nederlanders blijven 
steken op twee ons. Daar kan best nog 
wat bij”, glimlacht Ben. 

“Nederlanders gaan steeds meer buitenlandse vis eten”, merkt Ben Sanhaji, samen met zijn broer Appie 
de kersverse eigenaar van het nieuw geopende Fish Kings aan de Gedempte Burgwal, op. “In het 
buitenland hebben ze andere gerechten geproefd en je ziet dat dit daarna in Nederland wordt gezocht."

tekst & foto Marc Tangel

Zeevruchtwalhalla
aan de wal 



— nieuwe ondernemer —

Sabsy cakedreams

Taarten bakken als passie
Sabrina Haleber (37) is vorig jaar 
geslaagd bij de Sugar Academy 
voor de opleiding tot patissier/
cakedesigner. Zij heeft in 2016 
gewonnen bij het programma ‘Ja, 
ik wil een taart’ op RTL4 met  de 
mooiste bruiloftstaart. “Een eigen 
zaak beginnen is voor mij een droom 
die uitkomt. Toen mijn uitkering 
stopte omdat ik ging samenwonen, 
ben ik gelijk op zoek gegaan. Ik 
bak nu in opdracht 3 á 4 exclusief 
ontworpen taarten per week. De 
ingrediënten zijn vers en uit de 
regio. Ook de jam voor taartvulling 
maak ik zelf. Taarten bakken is 
mijn passie. Ik maak nu twaalf jaar 
taart en gebak, waarvan negen 
jaar professioneel. Ik werkte eerst 
vanuit mijn eigen huis. Ik maak 
zelf de decoraties, de bloemen op 
een bruidstaart zijn van porselein, 
waar later een boeket van wordt 
gemaakt als blijvende herinnering.  
Elke bruidstaart wordt op locatie 
opgebouwd en gepresenteerd. Je 
kunt het zo gek niet bedenken of wij 
maken er een kunstwerk van voor 
elke gelegenheid. Ik hou al jaren 
een receptenboek bij met nieuwe 
en aangepaste recepten. Soms 
droom ik van een taartontwerp, dan 
ben ik echt geïnspireerd.” Bij Sabsy 
cakedreams kun je ook genieten 
van een kopje koffie met gebak naar 
keuze, of een high tea reserveren. 
Binnenkort zijn er belegde broodjes 
verkrijgbaar. 
Sabsy cakedreams
Boekhorststraat 43
geopend dinsdag t/m zaterdag van 
10.00u - 17.00 uur. 
www.sabsycakedreams.nl.

tekst: Tony Swärtz foto: Kees Oosterholt
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Het Oude Centrum is een wijk 
waar alle kunsten een thuis 
hebben en waar vele kunstenaars 
wonen. De kunstenaar die we 
voor dit interview wisten te 
strikken, kijkt met haar woning 
uit op het Oude Centrum, maar 
heeft het Theater aan het Spui 
als vaste podiumstek, en haar 
theatergezelschap, Firma MES, 
houdt kantoor op de Grote Markt.

tekst Ria Post   foto’s Roos Eijmers

“Den Haag biedt veel ruimte aan 
nieuwe gezelschappen en heeft een 
jong publiek. Het lag dus voor de 
hand dat Roos, Thomas en ik hier na 
onze studie aan de Toneelacademie 
Maastricht terug kwamen om ons 
eigen theatergezelschap op te starten,” 
vertelt Lindertje. 
“Het avontuur begon met 
een voorstelling op de Pier in 
Scheveningen, daarna kwamen we 
terecht aan het Spui en vervolgens 
trokken we ook het land in. Er is 
ook altijd een onderscheid gebleven 
tussen het locatietheater, dat we hier 
in Den Haag kunnen maken en de 

podiumvoorstellingen, die overal in het 
land gespeeld worden. Een voorbeeld 
van geslaagd locatietheater waren 
in het verleden de rondleidingen. 
die Firma MES verzorgde in de 
beroemde Club Mayfair. Theater 
maken op de plek van het beroemdste 
bordeel van Den Haag was natuurlijk 
superspannend...”
Ook het Oude Centrum zou zich wel 
lenen voor zulk locatietheater, denkt 
Lindertje: “Hotel Mercure, al ligt dat net 
niet meer in het Oude Centrum – of 
een Chinees restaurant in China Town!”
De actualiteit vormt bijna altijd de 
aanleiding voor een voorstelling 
van MES, maar dan niet per se de 
actualiteit uit het wereldnieuws.  Het 
dagelijks leven in Den Haag biedt 
de schrijvers inspiratie genoeg. De 
voorstelling TROEP (2014) werd 
geschreven naar aanleiding van een 
ontmoeting met een Haagse dame, 
die nog maar “met acht spullen wilde 
kunnen leven,” en de voorstelling BOT 
werd gerealiseerd naar aanleiding 
van een (nogal botte…) ontmoeting 

in de trein. Lindertje kan zelfs nog de 
precieze datum van het voorval geven: 
24 oktober, 2014, in de trein van 
Utrecht naar... Den Haag. 
“Ook de meest recente voorstelling, 
RISHI, speelt zich af in de buurt 
van treinen en perrons. Het stuk, 
gebaseerd op getuigenverslagen 
en politieverhoren, brengt een live 
reconstructie van de zaak waarin een 
politieagent op Den Haag HS schoot 
op de jonge, ongewapende Rishi 
Chandrikasing. In september is dit stuk 
te zien in het Theater aan het Spui.”
Op zeer korte termijn kunt u Firma 
MES ook zien in het Paard van Troje. 
Op 2 juli presenteren ze daar True 
Stories, een voorstelling voor èn 
door het publiek. Heeft u zelf een 
verhaal meegemaakt, dat eigenlijk te 
fantastisch is voor woorden, maar de 
moeite van het vertellen waard? 

Meld u dan aan voor deze voorstelling.
Voor aanmelden en meer info: 
www.firmames.nl 

Mans
Lindertje

(Theatergroep MES)

UIT DE KUNST
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EVEN TUSSENDOOR

“Het zou mooi zijn als 
bewoners ook zelf artikelen 
aan ons gaan leveren.”
Jan Elsinga 
Coördinator/eindredacteur 
van buurtmagazine 
Het Oude Centrum

Waarom wil je je inzetten voor 
Het Oude Centrum?
Ik heb in 2015 als redacteur meege-
werkt aan het buurtmagazine en vond 
het heel jammer, toen het in 2016 niet 
meer verscheen. Ik woon net buiten het 
Oude Centrum, maar vind het een leuke 
buurt, waar heel veel dynamiek in zit. En 
bovendien heeft het een rijke geschie-
denis, waar ik in de rubriek Historie 
graag over schreef.

Waarom wilde je de nieuwe coördinator 
van het buurtmagazine worden?
Ik houd ervan zelf te schrijven en ik vind 
het een uitdaging om met een creatief 
team samen een magazine voor de 
buurt te maken met een goede kwaliteit 
en over een groot scala van uiteenlo-
pende onderwerpen. 

Wanneer is je missie geslaagd?
Het zou mooi zijn als we met de artike-
len in het buurtmagazine de bewoners 
stimuleren een bijdrage te leveren aan 
het leefbaar maken en houden van de 
woon- en leefomgeving, bijvoorbeeld 
door inzet voor projecten in de buurt. 
En dan ook zelf artikelen over hun acti-
viteiten aan ons toeleveren!

Waarom dit keer een extra dik nummer?
Het eerstvolgende nummer zal pas 
verschijnen in de eerste helft van 
oktober. Er zijn zo kort vóór de zomer 
zoveel belangwekkende ontwikkelingen 
te melden, dat we op het idee kwamen 
eenmalig een extra dik zomernummer 
uit te brengen. Namens de redactie wil 
ik alle lezers een mooie en welbestede 
zomerperiode toewensen!

De buurt is groener dan we denken...
Op 20 mei, de Dag van de Architectuur, heeft Wimmie Hofstra van de Vincent 
van Gogh Experience een rondwandeling verzorgd in de achtertuinen van het 
Jan van Goyenhuis en het Paulus Potterhuis aan de Dunne Bierkade. Deze 
achtertuinen zijn niet voor het publiek opengesteld, maar blijken zeer veel 
groen te herbergen en oases van rust te zijn, Wimmie hield voor de groep van 
ongeveer 25 belangstellenden ook presentaties over de geschiedenis van deze 
bekende huizen en over Van Gogh. Het is mogelijk een rondleiding te boeken 
voor de stijltuinen. Zie www.buitenmuseum.com. 

tekst & foto Jan Elsinga
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Veel vraag naar goedkope slaapplaatsen 
in Het Oude Centrum

Tegen de trend in heeft Diederick 
Olthoff zijn hostel in de afgelopen drie 
jaar ruimer opgezet en minder bedden 
opgesteld. Waar in het begin bijna 
vijftig bedden stonden, zijn er nu 34. Er 
zijn drie privé-kamers met twinbedden 
gekomen. Ook bar De Gekke Geit is 
verbouwd, en er huist nu ook een heus 
Bierparadijs. Daarnaast is er meer plek 
voor de muzikanten die hier vaak op-
treden. Olthoff: “Al doende leert men.’’ 
Diederik Olthoff zou graag in de buurt 
uitbreiden. Zijn hostel, maar ook het 

Haagse Jorplace op Scheveningen, de 
Stayokay in de Scheepmakersstraat  en 
hostel Kingkool aan de Prinsegracht 
scoren nu hoog op internationale 
lijstjes. “Maar de uitbreidingsmoge-
lijkheden zijn beperkt.’’ Oók omdat 
Olthoff een nogal strikte voorwaarde 
stelt: “Mijn tweede vestiging mag niet 
meer dan honderd stappen van hier 
verwijderd zijn. Ik ben blij met wat ik 
heb opgebouwd.’’ Hij ziet het plan van 
het capsulehotel van Dirk Oerlemans 
in de Nieuwe Molstraat met lede ogen 
aan. Olthoff: “Dat is een heel ander 
concept.’’ Hij is bang dat de ‘legbatterij’ 
gaat zorgen voor ‘gezeur’ uit de buurt 
dat afstraalt op zijn onderneming.
En op de pas geopende The Golden 
Stork aan de Bierkade. Olthoff is nog 
niet in het hostel gaan kijken, maar 
vermoedt dat Dennis (28) en Marcel 
(26) van der Plas uit liefde handelen. 
“Hostels zijn sociale ontmoetings-
plaatsen.’’ Zeker is dat de broers sterk 
gemotiveerd waren, want ondanks de 
begeleiding van het Haags Initiatieven 

Platform is het hostel één heel jaar la-
ter geopend dan de bedoeling was. De 
broers kregen in die tijd te maken met 
gemeentelijke diensten die bijzonder 
vertragend en soms elkaar tegenwerk-
ten. “Ondanks de speciale ontheffing 
waardoor we snel aan de slag hadden 
moeten kunnen.’’ 
Die gemeente biedt de ontheffing voor 
hostels, omdat er een tekort is aan 
goedkope slaapplekken in het centrum, 
zeggen de broers. Marktonderzoek 
heeft dat uitgewezen, hun ervaring 
bevestigt dat: klanten zat. Vooral in 
en rond het weekend is het druk, 
en dan moet de zomer nog goed op 
gang komen. Hun hostel biedt weinig 
luxe, er zijn zelfs geen ramen in de 
kamers, maar wie moppert er voor een 
slaapplaats vanaf 20 euro? Jammer 
dat de toeristenbelasting zo hoog is, 
zegt Dennis. Hij betaalt 3,35 euro per 
persoon. Op een bedrag van 20 euro 
scheelt dat een flinke slok op een bor-
rel. Dat is dan ook weer niet zo gastvrij 
van de gemeente.

Er zijn te weinig slaapplekken voor toeristen en reizigers in Het Oude Centrum. Dat vindt de gemeente, dat 
zegt ook Diederick Olthoff van Hostel The Hague aan de Lutherse Burgwal, en dat is de ervaring van de broers 
die in juni hostel The Golden Stork openden aan de Bierkade. Maar bewoners protesteren tegen de komst 
van een capsulehotel  in de Nieuwe Molstraat dat plaats gaat bieden aan zo’n 135 passanten. Zij voorzien veel 
overlast en hebben 22 bezwaarschriften ingezonden. De bewoners hopen in het gelijk te worden gesteld door 
de adviescommissie bezwaarschriften die hen hoort op 5 juli.

tekst Saskia Herberghs   foto’s Kees Oosterholt

BEWONERS WILLEN GEEN GROOTSCHALIG HOSTEL

De broers Marcel (l) en Dennis moeten waarschijnlijk 
al snel personeel aannemen omdat het druk is.
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— interview —

Met bewonersparticipatie de buurt 
schoon, heel en veilig houden

Als schakel tussen de gemeente en de bewoners is Zebra 
Welzijn actief in het Oude Centrum. Ruim een maand geleden is 

opbouwwerker Paul Hendriks opgevolgd door Irmgard den Ouden. 
In gesprek met haar over hoe zij haar taak wil gaan invullen.

tekst en foto Jan Elsinga

Irmgard vertelt dat Zebra 
Welzijn actief is in het gehele 
Stadsdeel Centrum en dat zij het 
opbouwwerk in de buurt Het 
Oude Centrum uitvoert. “Zebra 
Welzijn vervult in opdracht van de 

gemeente Den Haag een aantal 
taken met als doelstelling het 
stadsdeel schoon, heel en veilig te 
houden en de betrokkenheid van 
de bewoners bij hun leefomgeving 
te vergroten. De gemeente heeft 
een aantal aandachtgebieden 
benoemd, waar meer overlast en 
knelpunten zijn dan gemiddeld. 
In deze gebieden zoek ik contact 
met actieve/betrokken bewoners 
en/of bewonerscommissies om 
een gezamenlijke aanpak te 
realiseren. Ik doe buurtonderzoek 
in verschillende straten: van deur 
tot deur of op een andere manier 
in gesprekken met bewoners. 
Sinds kort houden we ook 
tentsessies, waarbij we met een 
team van ca 10 mensen in korte 
tijd veel informatie verzamelen 
door mensen uit te nodigen in 
de tent en hen te vragen naar 
ervaren knelpunten en ideeën en 
wensen. In september vindt een 
tentsessie plaats in het Helena van 
Doeverenplantsoen.”
Mede op basis van de uitkomsten 
van deze onderzoeken helpt Zebra 
bewoners, die actief willen zijn 
om knelpunten op te lossen. Of 
initiatieven te nemen om ideeën 
om de straat leuker te maken 
uit te voeren of activiteiten in 

de straat/buurt te organiseren. 
“Heel concreet kan het gaan 
om kapotte verlichting, te hard 
rijden en meer groen aanleggen.” 
Irmgard: “De nieuwe boomspiegels 
op de Paviljoensgracht zijn een 
aanwinst voor de straat, maar 
het valt me op dat de hekjes 
toch al weer worden gebruikt om 
fietsen te stallen!” Na de zomer 
wil Irmgard inventariseren of er 
animo is voor het opzetten van 
buurtpreventieteams. 
Het opbouwwerk van Zebra 
Welzijn is er ook voor de niet-
aandachtstraten. Irmgard doet 
hierbij een oproep aan alle 

bewoners van Het Oude Centrum: 
"Woon je in het Oude Centrum 
en wil je je als bewoner inzetten 
voor je eigen leefomgeving, 
neem dan contact op met het 
opbouwwerk van Zebra Welzijn via 
de website www.zebrawelzijn.nl." 
Bel of mail Irmgard: 06 39437866, 
i.denouden@zebrawelzijn.nl.
Ten slotte wil Irmgard graag ken-
nismaken met de bewonersorga-
nisatie en gaan deelnemen in het 
Leefbaarheid overleg van de buurt 
met de gemeente. Zebra Welzijn 
is betrokken bij de meeste acties 
van het Wijk Uitvoeringsplan 2017 
voor het Oude Centrum.

We gaan buurt-
onderzoek doen 
via tentsessies
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— fotoreportage —

(Piep)kleine danseresjes hupsen tussen 
de citrus- en sinaasappelbomen in de 
Tuin der Hesperiden. Deze lusthof van de 
Hof van Wouw, gelegen tussen de Lange 
Beestenmarkt en de Brouwersgracht, was 
op zaterdag 17 juni open voor publiek, en als 
de leerlingen van juffrouw Elsa Vreken hun 
balletkunsten tonen is dat natuurlijk mooi 
meegenomen. Wie vaker van de tuin wil 
genieten, kan zich aanmelden als vrijwilliger 
van de tuingroep. Tijdens de Oranjeappeldag  
werden bezoekers bovendien geïnformeerd 
over de oorsprong van de hof. Er werd 
afgesloten met de sinaasappeldans. En met 
de nodige versnaperingen natuurlijk.

tekst Saskia Herberghs foto’s Dimitriosfos

tussen Appeltjes 
van Oranje

Dansen



— historie —
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In de publicatie 'Spinoza's 
sterfhuis aan de Paviljoens-
gracht; levensbericht van een 
Haags monument 1646-1977' 
is met Guido van Suchtelen als 
redacteur de geschiedenis van 
het Spinozahuis ofwel Domus 
Spinozana gedetailleerd be-
schreven. In oktober 2017 zal 
de studiezaal van het Spino-
zahuis na een renovatie weer 
opengaan. Deze is alleen te 
bezoeken na telefonische af-
spraak (070 3463123). Reden 
om er in deze rubriek aandacht 
aan te besteden.  

tekst en foto Jan Elsinga

In 1641 liet schilder Jan van Goyen 
(1596-1656) aan de omstreeks 
1615 gegraven Paviljoensgracht 
een aantal huizen bouwen, waar-

onder het pand, dat we nu als het 
Spinozahuis kennen.  Het kwam 
in 1646 gereed. Na zijn overlijden 
kwam het huis in 1657 voor fl. 
2.110,- in het bezit van Havick 
Steen, de vader van de schilder Jan 
Steen, die in 1649 was getrouwd 
met zijn dochter Margaretha van 
Goyen.
In 1671 verhuurde Hendrick van 
der Spyck het dakkamertje aan de 
voorzijde voor fl. 80,- per jaar aan 
de wijsgeer Benedictus de Spinoza. 
Hij leefde er op zeer sobere wijze 
tot zijn dood op 21 februari 1677 
op 44-jarige leeftijd. In 1672 heeft 
Van der Spyck hem na de moord 
op de gebroeders De Witt binnen-
gehouden, omdat hij vreesde dat 
Spinoza ook zou worden vermoord 
door de woedende menigte op de 
Plaats.
In dit huis legde Spinoza de laatste 
hand aan zijn beroemde boek 'Ethi-
ca'. In 1880 is in de voorgevel de 
gedenksteen aangebracht.
In 1926 is het huis voor f 36.000,- 
gekocht door de  Stichting Domus 
Spinozana en de in 1920 in het 
leven geroepen Sociëtas Spinozana 
werd erin gehuisvest. In 1927 werd, 
ondersteund door een Comité van 
Aanbeveling, een Spinozaherden-
king georganiseerd.

In 1927 is het huis op de gemeen-
telijke monumentenlijst geplaatst. 
Bij een restauratie werden het huis 
en de tuin gedeeltelijk terugge-
bracht naar de 17e-eeuwse situatie. 
In de tuin is een bronzen Spinoza-
buste geplaatst en op het achter-
poortje naar de gang Haagpoort 
en de Dunne Bierkade, zijn de 
woorden uit de 'Ethica' 'Plantanum 
virentium amoenitare' ('door de 
lieflijkheid van groenende plan-
ten') aangebracht. Op 21 februari 

1927 werd het Spinozahuis tijdens 
het Spinozacongres ingewijd. In 
de jaren daarna is de restauratie 
voortgezet en kwam in de woon-
kamer van Spinoza op de tweede 
verdieping aan de straatkant een 
met zeer fraaie decors beschilderde 

eikenhouten deur tevoorschijn, die 
Hendrick van de Spyck ter ere van 
Spinoza heeft geschilderd.
Het Spinozahuis is in “veilige ver-
getelheid” redelijk ongeschonden 
de Tweede Wereldoorlog doorge-
komen. In 1971 droeg de Stichting 
Domus Spinozana het Spinozahuis 
over aan de Vereniging Het Spino-
zahuis, die sinds 1897 het Spinoza-
huis te Rijnsburg beheert. Vijf jaar 
later droeg de Vereniging het huis 
over aan de Stichting Monumen-
tenfonds Den Haag en deze startte 
een nieuwe restauratie. Het pand 
werd deels als woonhuis, deels 
als studiecentrum ingericht. Het 
beheer van het studiecentrum bleef 
in handen van de Vereniging Het 
Spinozahuis.
Precies driehonderd jaar na het 
overlijden van Spinoza kon in 
1977 het vernieuwde Spinozahuis 
weer in gebruik worden genomen. 
Daarmee zijn volgens de redacteur 
van het boek “tegelijk het stedelijk 
schoon en het leefklimaat verrijkt 
en is het hoogst waardevolle deel 
van het geestelijk 
erfgoed der Lage 
Landen opnieuw 
voor het publiek 
ontsloten.”

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

Hier legde hij 
de laatste hand aan 

zijn boek Ethica

De  geschiedenis van

het Spinozahuis

Spinoza's sterfhuis aan de Paviljoensgracht



— stoppende ondernemers —

Vijf jaar geleden startten Bram en Mar-
tine Wooning lunchroom Blij aan de 
Dunne Bierkade. Het bleek een gouden 
greep. Was de Avenue Culinair tot dat 
moment nog een kwakkelend zorgen-
kindje van de gemeente, met de komst 
van Blij wist een nieuwe doelgroep 
deze zijgracht van het Spui ook overdag 
te vinden. “Dat was precies waar onze 
huurbaas naar zocht”, vertelt Marti-
ne. “Een jong, gedreven stel dat ook 
overdag open wilde. Het leefde hier 
niet, maar wij waren de juiste match. 
We begonnen net voor de hype van 
de koffietentjes met onze lunchroom. 
Het was niet ons idee om te pionieren, 
maar uiteindelijk hebben we dat wel 
gedaan. Kijk maar naar ‘Basaal’ of ‘Eten 
bij Werelds’, die zijn toch ineens óók 
lunches gaan serveren.”

Het grote succes van Blij begon toen 
het koppel na drie jaar besloot een 
chef-kok in dienst te nemen. “Toen 
stonden we ineens op de kaart”, 

herinnert Wooning zich. “Overdag én 
‘s avonds. Werkweken van tachtig uur, 
‘Blij’ was ons hele leven. De populari-
teit overdag was onze verdienste, maar 
het succes van de avond hadden we 
écht te danken aan onze chef!” Toch 
had de triomf ook een keerzijde, merkt 
echtgenoot Bram op. “We kwamen 
erachter dat we de passie kwijt raakten. 
De waardering bracht energie, maar 
met de komst van de kinderen zag ik 
Martine ook steeds minder. Dan begint 
een proces waarbij je op het eind 
ineens denkt: ‘Is dit het?’ Zo kwamen 
we erachter dat we iets totaal anders 
wilden. En dat werd de reis.”

De reis waar Bram het over heeft, is 
het aanstaande vertrek naar Sri Lanka. 
Vanuit dit land hoopt het gezin ander-
half jaar de wereld rond te trekken. 
“We willen graag weg met de kinderen”, 
legt Martine uit. “Verloren tijd inhalen. 
En waarom dan niet op reis? Dit was 
het punt dat we dachten: áls we het 

doen, dan moet het nu! De oudste 
hoeft pas over twee jaar naar school, 
maar dat kan in het buitenland ook. We 
hebben nu vier tickets geboekt en geen 
idee waar de rest ons heen voert.”   

Verstoken van contact met vrienden en 
familie blijft het gezin in het buiten-
land niet. Het avontuur van de familie 
Wooning zal te volgen zijn op Insta-
gram en YouTube. “Wij hebben het idee 
dat ons verhaal interessant is”, verklaart 
Bram enthousiast. “Je verkoopt je zaak 
en gaat een nieuwe droom achterna 
met je kinderen. Veel mensen vra-
gen zich af hoe je zo iets aanpakt en 
denken dat zo’n reis met twee kinderen 
helemaal niet meer kan. Natuurlijk, het 
zal niet altijd makkelijk zijn, maar we 
hopen mensen wel te enthousiasme-
ren.” Martine vult aan: “Bovendien hou 
je dan ook nog een beetje het gevoel 
dat je ergens mee bezig bent, want 
alleen maar op het strand liggen, gaat 
óók vervelen!”

Na vijf Blije jaren de wereld rond
“Dit was onze droom, we wilden hier echt graag blijven. Tot we ons realiseerden 
dat we te hard hebben gewerkt en onszelf voorbij zijn gelopen.” Tot deze conclusie 
komt Martine Wooning, tot juni mede-eigenaar van restaurant Blij aan de Dunne 
Bierkade. Samen met haar man Bram verkocht ze de zaak om letterlijk de wijde 
wereld in te trekken. “Het restaurant was ons leven,  maar als je twee kindjes 
krijgt, veranderen je prioriteiten!”

tekst en foto Marc Tangel
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Marc Tangel werkt 
al bijna twintig jaar 
onder' Het Oude 
Centrum. Mede 
daarom heeft hij een 
bijzondere band met 
deze wijk.



— startende ondernemers —

tekst Marc Tangel   foto Dimitriosfos

In december werkte hij nog voor het 
Internationaal Strafhof in Schevenin-
gen, maar sinds een maand zwaait 
Juan Trentadue mede de scepter over 
restaurant De Kade. Zonder één dag 
horeca ervaring. “Wij zijn nu ruim 
twee jaar bij elkaar en wilden altijd 
iets samendoen”, begint de geboren 
Argentijn het gesprek. “Al wist ik toen 
nog niet dat het een restaurant zou 
worden.” Vriendin Sanne Havinga lacht. 
“Het ging ook allemaal erg snel”, geeft 
ze toe. “Eind april hoorden we dat ‘Blij’ 

te koop stond en twee weken later was 
alles financieel en logistiek geregeld. 
Daarna hebben we nog tien dagen Ibi-
za gepakt, want we wisten dat vakantie 
er voorlopig niet meer in zou zitten.” 
Ondanks de hectiek heeft Juan geen 
seconde spijt van zijn carrièremove. 
“De laatste maanden op kantoor wilde 
ik mezelf van kant maken. Figuurlijk 
gesproken, begrijp me niet verkeerd. 
Ik was dringend op zoek naar een uit-
daging, iets met eigen verantwoorde-
lijkheden. Dat de mogelijkheid van dit 
restaurant zich voordeed, is een droom 
die uitkomt.”

Het stel heeft grote plannen met het 
etablissement, vertelt partner Sanne 
enthousiast. “We willen iets meer de 
focus leggen op het diner dan onze 
voorgangers. Daarbij denken we 
bijvoorbeeld aan het schenken van 
mooiere wijnen. Ook bekijken we de 
mogelijkheden van een nieuwe bor-
relkaart met Spaanse hammen, Franse 
kazen en Haagse worsten. Ons plan is 
om het hier iets meer bourgondisch te 
maken, ‘Blij’ was juist heel biologisch. 
Wij willen zoveel mogelijk lokaal aan de 
slag, zodat er zo min mogelijk logistiek 

aan te pas komt. Niet alles uit de regio 
hoeft op onze kaart, maar als het goed 
is, dan willen wij het absoluut!” Naast 
de wijzigingen in het menu, heeft het 
stel ook nog ideeën die niet op de 
kaart staan. “We zijn bezig met het 
pand op de hoek”, verklapt Havinga. 
“De tekeningen liggen klaar en nu moe-
ten we de omgevingsvergunning nog 
aanvragen. Als dat wordt goedgekeurd 
gaan we uitbreiden. Tenslotte hopen 
we ooit nog een terrasboot neer te 
leggen, maar om te beginnen is de zaak 
nu groot genoeg.” 

Dat het tweetal uitgerekend op de 
Dunne Bierkade neerstreek, is niet toe-
vallig. “Vanwege De Paas!”, grijnst  Juan. 
“Ik dacht bij mezelf: ‘wat is mijn favo-
riete stek in het centrum?’ en daarna 
ben ik hier in de buurt op huizenjacht 
gegaan.” Ook bij Sanne heeft de Dunne 
Bierkade een warm plekje in het hart. 
“Ik vind het leuk dat de lokale bevolking 
ons weet te vinden, zo’n buurtplekje 
vind ik echt heel fijn. Eigenlijk was het 
plan om dit ‘De Huiskamer’ te noemen. 
Dat is het gevoel dat ik wil uitstralen. 
Uiteindelijk werd het De Kade, om het 
toch ook iets mannelijks te geven!”

Dolgelukkig aan De Kade

“Ik ben nog nooit zo moe ge-
weest”, verzucht Juan Trentadue 
(37). Het is echter een zucht van 
voldoening. Samen met zijn vrien-
din Sanne Havinga (32) opende de 
geboren Argentijn op 30 juni de 
nieuwste aanwinst aan de Dunne 
Bierkade: Restaurant De Kade, 
een nieuwe jas voor het oude Blij. 
“Het is hard werken, maar tachtig 
uur hier is minder vermoeiend dan 
een werkweek op kantoor.” 



De lezing met als thema “Het verbor-
gen leven van bomen“ werd  georgani-
seerd door het College van Regenten  
van de Heilige Geesthof. Het idee is 
voortgekomen uit een ontmoeting 
van een bewoner en de boomdes-
kundige Gert-Jan van Prooijen bij “de 
oudste en schoonste van de locatie, 
de eeuwenoude perenboom”. Van 
Prooijen legde uit hoe de stofwisseling 
van  de verweerde juttepeer functio-
neerde. Dat deed hij met zoveel verve, 
dat ter plekke besloten werd om de 
medebewoners en andere belang-
stellenden tevens te informeren over 
de boom, waar waarschijnlijk Baruch 
Spinoza nog langs is gelopen. Volgens 
de annalen wandelde de grote filosoof 
regelmatig over de Heilige Geesthof.   
De 350-jarige perenboom is wel-
iswaar de oudste van Nederland, 
maar in Zweden staat een boom die 
geschat wordt op 9000 jaar, weet Van 
Prooijen. Ook meldt de boomdeskun-

dige dat “bomen en ander groen met 
elkaar communiceren en elkaar ook 
steunen als de ander in nood is.” Dat 
zij reageren op bemoedigende klop-
jes op de stam wekt verbazing bij de 
toehoorders. Eén van de aanwezigen 
stelt voor om de stronkige juttepeer 
elke dag aan te raken om haar gezond 
te houden. Nog niet onderzocht is of 
de oude dame met haar groene kruin 
harder gaat slijten van veelvoudige 
aanrakingen…..  In de Heilige Geesthof 
woonde jaren geleden een dame, die 
als ze de boom passeerde een diepe 
buiging maakte!
De juttepeer heeft 3 nakomelingen die 
tegenover haar staan. Vraag is of zij 
daar contact mee onderhoudt! “Wat 
we van bomen weten is het topje van 
de ijsberg”, zegt Gert-Jan van Prooijen.
Van Prooijen en collega Leendert Mar-

tijn verzorgen al jaren de juttepeer op 
de hof. De dag na de lezing ondergaat 
de oudste perenboom van Nederland, 
die gesteund wordt door dikke kabels, 
een ware metamorfose. Ondanks de 
hevige windstoten hangt Martijn hoog 
in de boom in de takels, die gezekerd 
zijn uit veiligheidsoverwegingen en 
hij houdt de elektrische zaag in de 
aanslag. Gert-Jan geeft vanaf de grond 
aanwijzingen. Het resultaat na een dag 
hard werken is een gekortwiekte kroon 
van de boom. “Het was nodig omdat 
ze topzwaar was. Er zijn plekken op de 
boom waar je kunt zien dat zij er weer 
zin heeft”, aldus Gert-Jan van Prooijen.
Opmerking van een bewoner, die dage-
lijks geniet van de prachtige juttepeer: 
“Het snoeien van haar kruin heeft haar 
goed gedaan. Ze ziet er 100 jaar jonger 
uit”.

Metamorfose van de 350 jaar oude perenboom

De regentenkamer in de Heilige 
Geesthof aan de Paviljoensgracht 
vormde het fraaie decor voor een 
unieke lezing over de oudste jutte-
peer in Nederland. Boomdeskun-
digen Gert-Jan van Prooijen van 
Prohold BV en Leendert Martijn  
van Boom- en Tuinverzorging 
Rijnstad verzorgden de lezing. De 
bijeenkomst op 6 juni werd bijge-
woond door 35 belangstellenden,  
waarvan 9 bewoners van de hof. 
Middels powerpoint en monde-
linge uitleg kregen de aanwezigen 
een interessant beeld van  het 
verborgen leven van een boom.

tekst Ria Molhoek   foto Jan Elsinga

foto Kees Oosterholt

Weer bewoners op Spui 275A en 277
Krakers hebben eind april aan het Spui 
twee buurpanden na jarenlange leeg-
stand in gebruik genomen. Langzaam-
aan knappen ze de sterk verpauperde 
panden op, zegt Joram, die er zijn intrek 
heeft genomen met zijn husky. Sinds 
enige tijd hebben zij en de medebewo-
ners elektriciteit, het toilet kunnen ze 
met water doorspoelen maar douchen 
en de was doen moet elders. Vanaf de 
tramhalte hebben passanten zicht op 
spandoeken die meedelen dat de strijd 
tussen woningzoekenden en specule-
rende vastgoedondernemers nog niet 
gestreden is: ‘Kraken gaat door’. 
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Het Makerskwartier is een nieuw concept in de Boekhorststraat waar 
ondernemerschap en creativiteit met elkaar verbonden zijn. We zijn hard bezig om 
de Boekhorststraat nog leuker te maken. Het mooie van het Makerskwartier is dat 

u kunt zien hoe producten tot stand komen; hierdoor wordt het een persoonlijk 
product met een verhaal erachter, elke maker houdt van het vertellen over de 

producten en u kunt ook bij ons terecht voor een opdracht natuurlijk.

tekst Richelle van Soest  foto Cristina Martins 

Gelukkig belanden meer Makers in 
de Boekhorststraat, waardoor het nu 
een plek is waar u mooi, persoonlijk 
handwerk, geweldige cadeaus of interi-
eurstukken kunt vinden. Sinds een paar 
maanden zijn er twee nieuwe Makers; 
'What's Happening?', waar u mooie 
illustraties van Cristina Martins en 
fotografie van de geweldige fotografen 
Martijn Beekman en Valerie Kuypers 
kunt bekijken. Ook is 'The Makery' 
begonnen, waar je samen met Maker 
Senko samen een product kan maken. 
Samen zodat er niks mis kan gaan, dat 
wil toch iedereen!
Deze Makers maken het Makerskwar-
tier al compleet, maar in de toekomst 
zullen nog meer Makers in het Makers-
kwartier komen!
We 'hebben' ook een hele mooie 
rode kater Garfield (dezelfde als op de 
voorpagina!) rondlopen in de straat, wij 
noemen hem nog steeds Joep*, want 
we wisten niet beter, hij komt dagelijks 
vanuit zijn huis altijd bij één van ons, 
gezellig in de etalage liggen. 
Bij 'Mademoiselle Cecile' kan Garfield 
zien hoe Cecile haar geweldige leren 
tassen en accessoires ontwerpt en 
maakt. U kunt kiezen uit verschillende 
modellen en kleuren. Joep houdt van 
vissen, die zijn te vinden bij 'Studio 

Joske'. Hij ligt vaak op een van Joske’s 
stoelen: het zijn ware kunstwerken, hij 
ziet hoe zij elke stoel totaal stript en 
weer opbouwt met kleurrijke stoffen en 
verf; hij kan in de winkel uit meerdere 
stoelen kiezen, maar Joske bekleedt 
en beschildert ook uw beetje versleten 
stoel. 
In de winkel van Geert van 'Vorm en 
Transitie' kunt u terecht voor een com-
binatie van lampen en kussens, allemaal 
handgemaakt en zoveel, dat u kunt 
kiezen wat het beste bij uw interieur 
past, zo doet Garfield dat ook!
'Loft and Sound' is ook een plek waar 
de rode kater vaak komt,  Ard heeft 
verschillende soorten oude industriële 
producten, zoals een mooie lamp uit 
Frankrijk, een ijzeren stoel of een 100 
jaar oude kast.
Bij mij in de Conceptstore Liries zorgt 
Garfield altijd dat ik aan het einde van 
de dag mijn etalage tafel moet her-

schikken, maar hij ziet ook hoe ik bezig 
ben met uw verhaal, een persoonlijk 
schilderij creëer; hij ligt ook te kijken 
naar de schilderijen die er al hangen, 
naar een origineel photoblock of een 
handgemaakt sieraad.
Bij Robin Collard, die geweldige fles-
sentuinen maakt, ziet Garfield hoe hij 
met piepkleine gereedschappen de 
flessen van tuintjes voorziet,  kurk erop 
en de 'tuintjes' zullen zelfvoorzienend 
zijn, nooit meer water geven, Garfield 
vindt het geweldig! De flessentuinen 
zijn verkrijgbaar bij meerdere winkels in 
het kwartier.
Het mooiste ligt Garfield vaak bij 
“What's happening?”, blijkbaar wil hij 
een extra decorstuk in de etalage zijn.

Het Makerskwartier en Garfield zijn te 
vinden in de Boekhorststraat (de meeste 
Makers zijn te vinden vlakbij de kant van 
de Zuidwal).

— van onze correspondent —

Welkom in het Makerskwartier!
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 cartoon: KRA Illustraties

Guido: “De doelgroep verjongt enorm. 
Uitgebreide etentjes met het gezin of 
vrienden is de nieuwe mindset en een 
mooi gedekte tafel past daar goed bij. 
Even snel een bord op schoot kan best 
doordeweeks, maar in het weekend is 
het superleuk om goed te genieten. 
Iedereen besteedt veel aandacht 

aan zijn huis en dit past goed in het 
verlengde daarvan.”
Guido Lieftink is zelf al jaren 
verzamelaar en besloot in januari, 
toen hij hoorde dat de winkel te koop 
stond, van zijn hobby zijn werk te 
maken. Zijn liefde voor serviezen komt 
vooral voort uit de historie van de 

objecten: “Op de eerste tafel in mijn 
winkel staat een servies dat omstreeks 
1900 gemaakt is in Frankrijk. Omdat 
het maar liefst dertig couverts heeft, 
komt het naar alle waarschijnlijkheid 
uit een kasteel. Zoiets heeft historie, 
een ziel. Dat verhaal trekt me heel 
erg aan.” Toch is het niet alleen 
nostalgie dat de klok slaat bij Wempe 
& Wempe. Klassieke serviezen uit 
het begin van de negentiende eeuw 
staan sierlijk uitgestald naast modern 
Wedgwood porselein van de laatste 
decennia. “Ik kies steeds vaker voor 
ontwerpen uit de jaren vijftig, zestig 
en zeventig,” verduidelijkt Guido. “Dat 
is de verjonging die ik voor de winkel 
in gedachte heb. Alleen maar bloemen 
zijn niet aan mij besteed.”
De serviesspecialist begrijpt dat niet 
iedereen, die wel eens wil genieten 
van luxe couverts het geld heeft om 
zoiets voor zichzelf aan te schaffen. 
Daarom verhuurt Wempe & Wempe 
tegenwoordig ook serviezen voor 
feesten en partijen. “Aangeklede tafels 
met mooi kristal, champagnecoupes 
en gemengd servies. Wij hebben 
een aantal mooie, antieke serviezen 
speciaal voor de verhuur. Superleuk 
voor afstudeerfeestjes en na gebruik 
hoef je ze niet eens af te wassen!”

Porseleinparadijs aan het Buitenom
“Je merkt echt dat koken weer in is,” glundert Guido Lieftink, sinds april de nieuwe eigenaar van Wempe & 
Wempe. Al ruim een kwart eeuw resideert deze winkel in gebruikte en antieke serviezen in een souterrain 
aan het begin van het Buitenom, maar van een stoffig imago wil de kersverse uitbater niets weten.

tekst en foto Marc Tangel
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''Leuk dat er veel aandacht is besteed 
aan de oude juttepeer op ons hofje. Ik 
voel mij sterk met haar verbonden,” zegt 
Jeannette Haenel (71), kunstenares en 
al 11 jaar wonend op de Heilige Geest-
hof. Zij heeft de oudste perenboom van 
Nederland vereeuwigd. De pentekening 
laat de juttepeer in voorjaar, zomer, 
herfst en winter zien. Zij overhandigde 
dit fraaie vierluik destijds aan voormalig 
regent Pim Romeijn als dank voor zijn 
jarenlange inzet voor de 350-jarige jut-
tepeer. Door zijn niet aflatende inspan-
ningen is de boom behouden gebleven. 
Inmiddels is het werk van Jeannette 
beland bij de familie van Pim die in 2013 
is overleden.

tekst Ria Molhoek   foto’s Pamela Lawson

Jeannette Haenel is in Liverpool 
geboren en heeft met haar ouders, 
zusje en broertje de hele wereld 
afgereisd. Haar vader, die bij de 
marine werkte, bezocht de manu-
facturenwinkel waar haar moeder 
werkte. “Hij wilde een knoopje 
aan zijn overhemd laten zetten. 
Het eerste wat hij zag, toen hij de 

winkel binnenkwam was een stel 
mooie benen, die op de sport van 
een trap stonden. Hij bedacht dat 
hij ook de rest wilde leren kennen 
en maakte een afspraak met de 
verkoopster. Ze zijn getrouwd 
en er zijn drie kinderen geboren, 
waaronder ik,” meldt Jeannette.
Ze heeft lang haar beroep als tolk 

Duits en Engels uitgeoefend, maar 
sinds ze met pensioen is, kan ze 
haar sprookjesachtige tekeningen 
maken. Haar thema̓s zijn divers. 
Vogels en bomen nemen een be-
langrijke plaats in. Ook architectuur 
en muziek neemt de kunstenares 
als onderwerp. Daarnaast schil-
dert ze dieren die met uitsterven 
worden bedreigd. “Ik noem mezelf 
illustrator. Ik teken zowat elke dag. 
Soms neem ik een week rust om 
de dagelijkse dingen te doen. Ik 
kan uren intensief aan het werk 
zijn. Sprookjesachtige tekeningen 
maken is vaak een ontsnapping 
aan de vreselijke dingen die in de 
wereld gebeuren,” zegt Jeannette.
Haar meest recente expositie vond 
plaats in het Aandachtscentrum in 
de Schoolstraat. De tentoonstel-
ling had als thema Wings. Ze is 
nu al volop bezig met de volgen-
de vernissage. Het thema is een 
kwinkslag naar mannentweelingen. 
“Voorheen tekende ik meestal 
vrouwen, maar nu is het manne-
lijk geslacht aan de beurt”, aldus 
Jeannette Haenel, die als enige 
bewoner van de hof een extra 
kamer heeft met een raam aan de 
voorkant van de Paviljoensgracht. 
Jeannette: “Het licht is goed en ik 
kijk over de Stille Veerkade. Met 
klassieke muziek op de achter-
grond raak ik geïnspireerd en word 
ik rustig”.

Kunst
op de hof

 — kunstenaar in de buurt —
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De Vier Jaargetijden door Jeannette Haenel



BOOMSPIEGELS DOEN NIET 
AAN ZELFREFLECTIE

— Gedicht van Harry Zevenbergen, voorgedragen bij de start van 
 de uitvoering van het Gouden Idee onderdeel Groen

het groen slingert zich door de straatjes
soms verborgen soms uitbundig en feestelijk
kringelt door het leven van alledag

hier in Het oude centrum 
ligt veel groen achter de deuren van de hofjes
in de de binnentuinen van Pander Emmahuis de Waterspin  

hier was het al groen in de dagen van de Blauwe Aanslag
nog voordat groen een levensstijl werd 

waar mensen quinoa aten uit de voco
en boerenkool nog geen superfood was
.. ja superlekker met een vega rookworst
een eigenwijze wijk die zich regelmatig roerde  

duurzaam, ecologisch bio ...logisch
wat nu groen heet was toen al veel meer
een levensstijl voor een rechtvaardiger wereld  
een niet te stoppen veelkleurig monster 

groen is de stad in het licht
of verscholen onder een boomstam 
in een donkere steeg
waar de boomstam een plantaardig monument 
voor een plantaardige dichter is
de steeg waar de underground, de Haagse pop
zijn nummers vereeuwigt 

groen is de strijd tussen plant, stad 
en platteland tussen mens en dier.
een strijd die de mens nooit winnen kan
kruid en onkruid laten zich niet stuiten
tonen dat leven eeuwig kan zijn

 margriet vergeet je niet 
 gebroken hartje hemelsleutel
 geraniums, petunia's, 
 canna’s, keizerskroon
 brandende liefde maagdenpalm
 witte regen roze regen rozemarijn 
 roze marijn salie thijm
 lavendel reigersbek wolfsnek
 stokroos vuurtoren stadse doorn
 vindersstruik,staplant dikke buik
 vreemde druif 
 vreemde druif
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De buurt in
In april begon de werving: bekenden 
aanspreken en uitnodigen om mee 
te doen. Na een eerste informele 
huiskamerbijeenkomst in mei waren er 
al 45 panelen gereserveerd: een grote 
verrassing voor de initiatiefnemers. Via 
Facebook en WhatsApp verspreidde 
het plan zich vervolgens razendsnel 
door de buurt. Na een tweede 
bijeenkomst in juni staat de teller nu 
op 100 tot 120 reserveringen. Omdat 
veel huizen in de oude binnenstad 
niet geschikt zijn voor zonnepanelen 
is dit een welkom initiatief voor veel 
buurtbewoners. 

Hoe werkt Paardenkracht?
Deelnemers investeren in panelen en 
worden zo lid van de coöperatie. De 
leden bepalen samen de uitwerking 
van het plan. Jaarlijks levert dit een 
kleine 40.000 kWh aan stroom op en 
elk jaar wordt 21 ton CO2 bespaard. 
De panelen gaan 25 jaar mee en zijn 
na 9 of 10 jaar terugverdiend. De 
opgewekte stroom wordt aan het 
net geleverd. Hiervoor ontvangen 
investeerders een vergoeding en 
krijgen ze bovendien energiebelasting 
terug. Mensen die in aanmerking 
komen voor deelname, wonen in 
het gebied rondom het Paard van 
Troje. Dit heet de Postcoderoos-

regeling. De postcoderoos is na 
de eerste bijeenkomst aangepast 
op aandrang van enthousiaste 
bewoners uit de Stationsbuurt. Ook 
zij wilden deelnemen, maar vielen 
eerst buiten de boot. Verder wordt 
er intensief samengewerkt met de 
Groene Regentes en Buurt Energie 
Statenkwartier. Zij hebben ervaring met 
collectieve zonnedaken op een sporthal 
en op het Museon. 

Zon èn warmte voor de toekomst
Langebeesten Energiek wil samen 

energie opwekken in en voor de buurt. 
Het gebruik van de zon spreekt voor 
zich, maar de toekomst van warmte 
in huis is nog interessanter. Het 
gebruik van aardgas zal in de toekomst 
langzaam afgebouwd moeten worden, 
en dan gaan we bijvoorbeeld gebruik 
maken van de warmte uit de lucht of de 
bodem om onze huizen te verwarmen. 
Daarbij kunnen warmtepompen een 
oplossing bieden. Medeoprichters van 
de coöperatie Eelco van der Waals 
en Paul Verdugt onderzoeken de 
mogelijkheden van een pilotproject 
warmte voor Flora’s Hof en de Hof van 
Wouw.

Talent oogsten
Een belangrijk doel van deze 
samenwerking is het vinden en 
verbinden van o.a. organisatorisch, 
wervend en/of technisch talent 
in de buurt. Dat kunnen we goed 
gebruiken in de werkgroepen die de 
plannen uitwerken en bij het zoeken 
naar nieuwe daken. Het Paard en de 
gemeente zijn enthousiast. 

Meer weten?
Facebook: langebeestenenergiek 
Youtube: kanaal ‘Langebeesten energiek’
langebeestenenergiek@gmail.com

VAN POPTEMPEL NAAR ZONNETEMPEL

Paardenkracht
Buurtbewoners in en rondom Het Oude Centrum investeren samen in de toekomst - in Paardenkracht, 
een collectief zonnedak op het Paard van Troje. Buurtcoöperatie Langebeesten Energiek gaat 156 
zonnepanelen installeren op het dak van de poptempel.
tekst Noud te Riele  foto Wim Oosting   impressie Solar Engineers

— ingezonden —

Impressie van de 156 zonnepanelen op het dak van het Paard.
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opmaak
Het is mogelijk uw advertentie te laten ontwerpen 

door Studio Robbe.  info@studiorobbe.nl

Buurtmagazine Het Oude Centrum wordt huis-aan-
huis verspreid bij 4200 huishoudens. Uw advertentie 
wordt goed opgemerkt door een breed publiek.

Reserveringen advertenties: 
info@hetoudecentrum.nl

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

Uw advertentie hier?

Vrijwilligersvacatures

Ongewenste graffi ti ontsiert uw huis 

en de straat ziet er rommelig uit. 

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 graffi ti bij komt!

Meld Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 
of neem contact op met Meldpunt 
Graf� ti: meldpuntgraf� ti@denhaag.nl 
of  14 070.

Buitengewoon schoon!

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

Snel gemeld? 

Snel hersteld!

www.denhaag.nl/graffiti

Uw gevel gratis graffitivrij

www.studiorobbe.nl



Humanity House 
Prinsegracht 8
www.humanityhouse.org 
 
Bios in de Buitenlucht
Do 3 aug – The Good Postman
Tragikomisch portret over de Bulgaar-
se postbode Ivan, die zich verkiesbaar 
stelt voor het burgemeesterschap.

Do 10 aug – Gaza Surf Club
Surfer dudes in de Gazastrook 
dromen van het trotseren van hoge 
golven, maar in ’s werelds groot-
ste openluchtgevangenis is dit niet 
makkelijk.

Do 17 aug – 
Singing with Angry Bird
Jae-Chang Kim is een temperament-
volle Koreaanse operazanger die 
door het leven gaat met de bijnaam 
Angry Bird. 

Do 24 aug – Zaatari Djinn
Nieuwe stad ontstaan midden in 
de woestijn die voor 80 procent uit 
kinderen bestaat. In deze stad; het 

vluchtelingenkamp Zaatari. Een plek 
met weinig middelen of zicht op 
verbetering, maar met ruimte voor 
dromen.

Do 31 aug – 
De Kinderen van juf Kiet
Een hartverwarmende documentaire 
over een juffrouw die je ieder kind 
wenst. Juffrouw Kiet geeft les aan 
kinderen van asielzoekers. 

Grafische werkplaats 
Prinsegracht 16
grafischewerkplaats.nl

diverse werkshops zoals
elke woensdag - 
Ontwerp je eigen t-shirt
In deze workshop ga je een of 
twee T-shirts zelf zeefdrukken. Je 
maakt een ontwerp met hulp van 
sjablonen. Wij zorgen voor inkt, 
zeefdrukramen en een pers om te 
fixeren. Je moet zelf een of twee witte 
of lichtgekleurde gewassen T-shirts 
meenemen.

Paard 
Prinsegracht 12
paard.nl 

Paard van Stal Festival
Vr 1 sept, gratis toegang

Club 3 voor 12! XXXL Editie
Za 9 sept, Vijftigste editie 

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

4e zondag na Trinitatis
Zomerdienst in Lutherse kerk 
9 juli 2017 10:15 uur

6e zondag na Trinitatis
Zomerdienst in Lutherse kerk 
23 juli 2017 10:15 uur
Ds. F. Fennema (Den Haag) 

7e zondag na Trinitatis
30 juli 2017 10:15 uur
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Buurtmagazine Het Oude Centrum nieuws@hetoudecentrum.nl
Kopij voor de volgende editie inleveren vóór 10 september.

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, Marc Tangel, Richelle van Soest en Ria Molhoek

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 info@hetoudecentrum.nl, aanleveren voor 10 september.

The Dubbeez - Paard van Stal Festival Singing with Angry Bird Ontwerp je eigen t-shirt

Colofon

> >

>
>

Kees Oosterholt gaat 
graag op pad om mensen 
te fotograferen. Dat hij 
ook de techniek beheerst, 
bewijst het diploma (van 
de fotovakschool) dat hij 
vorige maand kreeg.



— buurtbewoners aan het woord —

WELKE BOOMSPIEGELS?

— Gedicht door Mirjam Schwartzmann
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Redacteur Marc Tangel heeft als hobby 
het maken van foto’s in het donker in Den 
Haag, waarbij de verlichting van pleinen, 
straten en gebouwen een bijzonder effect 
geeft. Op zijn website is een hele mooie 
verzameling te vinden. Marc hoort graag 
van bewoners, die een plek hebben 
waar ze graag eens een nachtfoto van 
willen zien. Of wellicht zijn er mensen 
binnen Het Oude Centrum die een pandje 
bewonen met een fraai uitzicht over de 
straat of gracht, waar de nachtfotograaf 
dolgraag zijn statief een kwartiertje wil 
opstellen. De tweede foto in deze serie is 
gemaakt op de Raamstraat.
www.haagsemarc.nl

Nachtfoto

Gemeente: koester ons stadsparkje
Met veel plezier woon ik al jaren in hartje stad. Ik voel 
mij een bevoorrecht mens. Vanuit mijn appartement kijk 
ik uit op de Nieuwe Kerk en op de tuin. Het graf van 
Spinoza is daar een bezienswaardigheid. Toeristen kun-
nen na een bezoek aan de grote wijsgeer de doorsteek 
maken naar het Rabbijn Maarsenplein. Helaas stoten zij 
de laatste tijd voortdurend hun neus. Letterlijk! Het hek 
dat doorgang biedt naar dit unieke plein is geregeld op 
slot. Of beter gezegd: ongeveer om de dag is het hek 
geopend. Vervelend natuurlijk voor de toeristen en ook 
voor de ondernemers van het Rabbijn Maarsenplein die 
op die manier klandizie missen. Dit is niet mijn enige 
ergernis. Al maanden zorgen jongeren voor overlast in de 
tuin. Natuurlijk hebben zij er evenzeer recht op daar te 
zijn, maar het draait vaak op vechtpartijen uit. De politie 
treedt geregeld op, ondanks dat is er veel onrust. In 
hartje centrum ligt een uniek stadsparkje. Dat zou je als 
gemeente moeten koesteren. Ik heb niet het gevoel dat 
dit gebeurt. In mijn ogen wordt er liefdeloos en slordig 
met dit stukje bijzondere grond omgesprongen. Ik waan 
me terug in de tijd. De gemeente had toen besloten van 
de tuin ‘een soort Hyde Park te maken’. Zo werd mij dat 
letterlijk verteld. Dat hebben we geweten. Drie jaar lang 
hebben we dag en nacht geleden onder drugsverslaaf-
den, dealers en zwervers. Gelukkig is dat achter de rug, 
maar we moeten wel waakzaam blijven. De sfeer in de 
tuin moet niet opnieuw worden verziekt.

Dat Harry Zevenbergen prachtig dicht
verbloemt niet, dat een deel verleden is,
een groene jeugd een stenen heden is.
De bomen zijn gelicht, het perk gedicht.

De stadsdichter van elders, die ons toont
wat paradijselijk verborgen is
en wat misschien de oogst van morgen is.
Ik vraag me af, of hij hier zelf woont.

Toch heeft hij niet volkomen ongelijk - 
want zelfs waar alles grijs betegeld is,
‘beton’ het woord voor ‘goed geregeld’ is,

graaft toch de Groene Mol zijn gang, - en kijk! - 
Lavendel groeit de muur uit, als protest.
De Blauwe (Groene?) Aanslag op zijn best!
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