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Archipel\Willemspark verschijnt 5x per jaar in een oplage van 5.000 exemplaren

Zoals u ziet hebben we, met 
dank aan onze grafisch ont-
werper Wilmar Grossouw van 
de ontwerpvloot, de wijkkrant 
in een nieuw jasje gestoken.  
We vonden het na vele jaren in 
dezelfde uitvoering tijd voor 
een, in onze ogen aantrekke-
lijke, aanpassing. Ook het let-
tertype is veranderd waardoor 
de wijkkrant hopelijk nog pret-
tiger leest. Per seizoen wordt 
de hoofdkleur aangepast. 
Vanwege de Japanse kers, die 
binnenkort weer overdadig 
zal bloeien, hebben we roze 
gekozen. Tenslotte hebben we 
de indeling logischer gemaakt, 
met bovendien een Engelse pa-
gina voor de vele niet Neder-
landssprekende buitenlanders 
in Archipel\Willemspark die 
we graag bij de wijk betrekken. 
We zijn benieuwd wat u van de 
veranderingen vindt. 

Mocht u de tweemaandelijkse 
wijkkrant niet ontvangen dan 
komt dat hoogstwaarschijn-
lijk door de Nee/Nee sticker op 
uw brievenbus: de eerste Nee 
betreft reclame, de tweede Nee 
betreft o.a. de wijkkrant. Bij de 
Gemeente zijn Nee/Ja stickers 
verkrijgbaar waardoor u uw 
onmisbare wijkkrant wél in de 
brievenbus krijgt. Of u kunt 
de sticker weghalen. Maar de 
krant is vaak ook bij diverse 
winkels en horeca te vinden. 
En in wijkcentrum ’t Klokhuis.

Daarnaast is er de frequenter 
verschijnende wijknieuwsbrief 
waar u zich op kunt abonneren 
via de buurtwebsite.

 archipelwillemspark.nl

Koningin  
van de  
Batjanstraat 
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ArchipelPoëZie  
weer volop actief

De krant heeft  
een nieuw jasje

Iedere wijkbewoner en -bezoeker 
kent de muur- en raamgedichten 
die in onze wijken zijn aangebracht 
door de stichting ArchipelpoëZie. 
Met het 22e gedicht, afgelopen ok-
tober, is een eerste stapje gezet naar 
onze buurwijk het Zeeheldenkwar-
tier. Op de muur op de hoek van de 
Laan van Meerdervoort en de De 
Ruijterstraat verscheen hebban olla 
vogala nestas hagunnan, één van de 
oudst bekende vroeg-Nederlandse 
teksten. Samen met de hedendaag-
se hertaling siert de tekst – gezet in 
het lettertype Passato van ontwerper 
Jasper Terra – de gevel. Ga vooral 
eens kijken!

Veel buurtgenoten en liefhebbers 
van buitenpoëzie deden mee met 
de onthulling. Zoals de stichting 
beoogt lag de nadruk op verbinding 
en ontmoeting. Het Haagse duo 
Katakat gaf een prachtige muzika-
le vertolking van een aantal van de 
muur- en raamgedichten en er was 
natuurlijk een ludieke onthullings-
handeling. En dit alles onder een 

stralende zon. Bij de feestelijkhe-
den was er ook aandacht voor de 
drie nieuwste raamgedichten in de 
Archipelbuurt. In de afgelopen co-
rona-periode zijn die aangebracht 
op ramen op het Nassauplein (nr. 
31, Twee Koningskinderen van Gerrit 
Komrij), de Celebesstraat (nr. 103,  
De zeer oude zingt van Lucebert) en 
de Sumatrastraat (nr. 342, Moment 
van Jean Pierre Rawie).

Met de gedichten in de openbare 
ruimte wil de stichting onze stad 
verfraaien met poëzie en bijdragen 
aan de leefbaarheid en verbinding. 
Het eerste gedicht, Ga nu maar 
liggen liefste van Rutger Kopland, 
verscheen in 2012 op de hoek van 
de Surinamestraat en de Javastraat. 
Het gedicht was door het opknap-
pen van de muur tijdelijk verdwe-
nen, maar kon dankzij een goede sa-
menwerking met de muureigenaar 
(De Koninklijke Haagse Woningver-
eniging van 1854) gelukkig opnieuw 
worden aangebracht, tot vreugde 
van de straatbewoners.

Wie een mooie muur of geschikt 
raam heeft, kan contact opnemen 
met ArchipelpoëZie. Meer informa-
tie over de gedichten en de daarbij 
gebruikte typografie is te vinden 
op de website van de stichting. Met 
de kaart op de site kunt u eenvou-
dig zelf uw wandel- of fietsroute 
langs de gedichten samenstellen. 

Derk Hazekamp

 archipelpoezie.nl

Hebban olla 
vogala nestas 
hagunnan  
hinase hic 
enda thu  
Wat unbidan 
we nu

Tweehonderdtwintig kratten vol! 
Dat brachten we in onze wijk bij el-
kaar met de Voedselbankactie die 
van 5 tot 10 december in de Ban-
kastraat plaatsvond. Een prachtig 
resultaat. Pam van de Groentekar, 
de Exotenhof, Grand Jean, Albert 
Heijn, Alexanderhoeve … iedereen 
deed op zijn manier mee. Het vari-
eerde van twee hele wagenwielen 
kaas zorgvuldig door Marielle in ge-
lijke stukken gesneden en prachtig 
verpakt, tot één blikje Coca-Cola  
van een scholier of het derde geiten- 

kaasje in een aanbieding van 3 voor 
5 euro … Het werd allemaal in ’t 
Klokhuis gesorteerd en ’s avonds 
opgehaald door de Voedselbank. 
Soms, in het geval van bederfelijke 

 
Jeejh! Initiatiefnemer  
Vandana Sharma klimt  
bovenop een deel van de  
250 ingezamelde kratten.

waren, meteen door naar het uitgif-
tepunt in Scheveningen. Alle andere 
artikelen daarentegen naar de loods 
van de Voedselbank in Wateringen 
voor verdere verspreiding over de 
stad. Onder de bezielende leiding 
van de initiatiefneemster Vandana 
Sharma was een heel legertje vrijwil-
ligers bereid gevonden om mee te 
helpen, inclusief haar echtgenoot en 
haar zoon. Dit soort acties leidt net 
als de Walking Dinner, het Oranje-
feest en de lunch op het Nassauplein 
tot een grotere verbondenheid in 
onze buurt. Dus volgend jaar weer! 
 
Let wel: dit was een eenmalige  
actie. Maar de Voedselbank heeft 
het hele jaar door etenswaren, toi-
letartikelen, schoonmaakmidde-
len en financiële steun nodig. Dus 
geen bezwaar als u blijft doneren!

Kiddy Kohnstamm

 voedselbankhaaglanden.nl

Voedselbankactie 
2022

Een mooi 
succes!

Alle vogels zijn nesten  
begonnen, behalve ik en jij.  
Waar wachten we op?

For our International Residents  
On page 5 of this newspaper you will find The English 
Page. You will also find a lot of information and news 
about the neighborhood on the neighborhood website. 
archipelwillemspark.nl

Meld u aan voor de nieuwsbrief 
Ontvang iedere 14 dagen een nieuwsbrief in uw mail 
met het actuele nieuws uit Archipel\Willemspark.  
Scan de QR of ga naar de website om u aan te melden. 
archipelwillemspark.nlscant u mij

De lente  
komt eraan  
Spring  
is coming 
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Mijn naam is Willem Vader. 
Ik woon met mijn vrouw 

Hanna in de Archipelbuurt sinds het 
voorjaar van 2005. Ik heb een loop-
baan achter de rug als beroepsoffi-
cier bij de Koninklijke Landmacht. 
Na mijn leeftijdsontslag heb ik 
steeds onbezoldigd werk gedaan. 
Zo ben ik lid geweest van het Be-
stuur van het Nederlandse Rode 
Kruis (1999–2011); ben ik voorzitter 
geweest van het Haags Monumen-
tenplatform (2006–2016) en o.a. 
bestuurslid van de Geschiedkundige 
Vereniging ‘Die Haghe’ (2000–2006). 

De werkgroep adviseert het 
bestuur waar het gaat om het 
behoud van de monumentale  
schoonheid van onze wijk

Sinds 2016 maak ik deel uit van de 
werkgroep Ruimtelijke Ordening van 
onze wijkorganisatie. Als voorzitter 
van de werkgroep volg ik Niels van 
den Berg op. Dat zal aan de focus 
van de werkgroep overigens niets 
veranderen. De werkgroep adviseert 
het bestuur waar het gaat om het be-
houd van de monumentale schoon-
heid van onze wijk, niet voor niets 
een rijks beschermd stadsgezicht. 
Hierbij krijgen in het bijzonder onze 
aandacht eventuele ingrepen in de 
wijk met een wijk-brede impact.

Willem Vader

Nieuwe voorzitter  
van de werkgroep  
ruimtelijke ordening

1 april 2023 
Jubileumconcert 
Marcela Obermeister Shasha

Hoe zat het ook alweer?

Onze buurtparken 
en Central Park
Central Park is langgerekt (4 km) en drie 
keer zo groot als onze eigen groene long. 
Het heeft een parkachtig karakter en kent, 
ondanks de 20.000 bomen, op enkele uit-
zonderingen na niet veel dichtbegroeid 
bosachtig gebied. Overdwars lopen vier 
voor auto’s toegankelijke wegen. Die we-
gen zijn zo verdiept en zo overkluisd en 
vergroend dat je er ondanks het verkeer in 
het park niet veel van merkt. Nogal anders 
dan de lawaaiige, ons groen meedogen-
loos doorklievende Teldersweg. De overige 
wegen in Central Park zijn alleen toegan-
kelijk voor fietsers en wandelaars. Het park 
wordt deels omzoomd door oud-steens 
muurtjes van één, soms twee meter hoog. 
Dat helpt in het dempen van verkeersgelui-
den van buiten het park. 

Het aantal bezoekers is – geen verrassing 
– oneindig veel groter dan dat van onze 
Bosjes: 42 miljoen per jaar. Er zijn tiental-
len ‘ingangen’ die de bezoekersstromen 

enigszins kanaliseren. Opmerkelijk is dat 
het park ondanks al die bezoekers veel rus-
tige gebieden kent en opmerkelijk schoon 
is. Iedereen ruimt zijn rommel op, lijkt het, 
ook bij grotere evenementen. Er zijn veel 
ruime, voor gescheiden afval bestemde, 
vuilnisbakken die vaak geleegd worden. 

In het park zijn duizenden bankjes, niet 
bijzonder van stijl, maar redelijk onder-
houden en zonder graffiti. De meeste bank-

Onlangs had ik de kans om door het New Yorkse Central Park te wandelen. 
Een vroeger verwaarloosde, maar tegenwoordig zorgvuldig bijgehouden 
groene long in een metropool van 8 miljoen mensen. Wat zijn de verschillen 
met onze eigen Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark en  
kunnen we iets van Central Park leren, vroeg ik me af.

jes zijn voorzien van een naamplaatje, ge-
schonken door stadbewoners en bezoekers 
van elders als onderdeel van een ‘Adopteer 
een Bank’ programma.

Gebieden waar gras, planten of bomen 
moeten groeien worden afgeschermd. 
Honden moeten in Central Park tussen 9 
uur ’s ochtends en 9 uur ’s avonds zijn aan-
gelijnd. Voor de uren dat zij vrij kunnen 
lopen gelden strakke gedragsregels. Som-
mige delen van het park zijn niet voor hon-
den toegankelijk, bijvoorbeeld omdat het 
kwetsbaar gebied is of omdat het speelwei-
den of sportplekken zijn. Er is een opruim-
plicht waar op het oog de meeste mensen 
zich aan houden. Vlak buiten het park zijn 
enkele omheinde honden-speelplaatsen.

Er zijn sportfaciliteiten (inclusief een 
openluchtzwembad), paard rijpaden, veel 
kinderspeelplaatsen, waterpartijen (waar-
van twee met huur-roeiboten), een open-
luchttheater, een restaurant, een kleine 
dierentuin, bomen- en rozentuinen. Af en 
toe vinden er grote gratis concerten plaats 
op de ‘Grote Weide’, in de zomermaanden 
is er een locatie voor kleinere concerten, en 
daarnaast treden op een mooie dag muzi-
kanten her en der in het park op.

Central Park is eigendom van de stad, maar 
het beheer is grotendeels uitbesteed aan 
een particuliere organisatie, de ‘Central 
Park Conservancy’ die medewerkers in 
dienst heeft en met een grote groep perma-
nente en tijdelijke vrijwilligers het park bij-
houdt. Het jaarbudget van bijna 75 miljoen 
dollar wordt merendeels door privé-dona-
teurs opgebracht.

Wij zitten hier niet te wachten op grote 
hoeveelheden bezoekers of op het geheel 
‘verparken’ van ons kostbare groen, met 
allerhande evenementen en faciliteiten. 
Maar aanpak en organisatie in Central Park 
bieden misschien ook wel ideeën die voor 
ons zinvol kunnen zijn. Deels in aanvulling 
op de voorstellen die de denktank Scheve-
ningse Bosjes inmiddels alweer vijf jaar ge-
leden deed maar die door allerlei obstakels 
(kosten, personeel, corona, bureaucratie) 
nog maar heel gedeeltelijk zijn uitgevoerd. 

Arjan Hamburger

Eind 2016 is, na vele protesten – ook uit onze wijken, het 
plan voor een Internationaal Park dat de Scheveningse 
Bosjes (inclusief Waterpartij) en het Westbroekpark zou 
moeten omsluiten in de prullenbak verdwenen.

Een door de gemeente ingestelde Denktank van bewo-
ners heeft in 2017 een visie gepresenteerd die in datzelf-
de jaar door de gemeenteraad is aangenomen. Dat leidde 
in 2019 tot een plan van aanpak met diverse deelprojec-
ten. Sindsdien is het relatief stil gebleven, al zijn de grote 
onderhoudswerkzaamheden in een deel van de bosjes 
de meest wijkbewoners goed opgevallen.In oktober heeft 
de gemeente aangegeven wat zij van plan is de komende 
tijd. Ook in het recent gepresenteerde coalitieakkoord 
en de programmabegroting zijn deze zaken opgenomen. 
Cursief hieronder de letterlijke tekst uit de begroting:

›› Een verkenning naar een langzaam- verkeersbrug  
over de Prof. B.M. Teldersweg ter hoogte van de Ver  
Huellweg. Dit betreft dus niet de in de Visie opgenomen 
‘DODO’ (overkluizing). Daar is op korte termijn geen  
geld voor; 

›› Realisatie van een openbare toiletvoorziening bij de 
zandspeelplaats. Dit is aan de Ary van der Spuyweg en 
deze is voorzien in het najaar van 2023;

›› Opname van een strategie voor het gebied in toeristi-
sche marketing Den Haag. Hoe en wat precies moet nog 
worden uitgewerkt; 

›› Vergroening van de dr. Aletta Jacobsweg via een finan-
ciële bijdrage aan het project Sterfietsroute Scheveningen 
Bad. De gemeente gaat binnenkort in gesprek met be-
langhebbenden om de vergroening nader uit te werken, 
waarbij ook wordt gekeken naar de “driehoek” bij de 
hoge Bankastraat en de Kerkhoflaan die nu vooral regel-
matig een opslagplek lijkt te zijn; 

›› Versterking van de gebiedssignatuur en de padenstruc-
tuur in de Scheveningse Bosjes. Denk hierbij aan bebor-
ding, bankjes, prullenbakken en het beperkt terugdrin-
gen van het aantal ‘olifantenpaadjes’ en verbeteren van 
de doorgaande fietspaden; 

›› Uitvoering van het beheerplan Scheveningse Bosjes voor 
de komende drie jaar. De werkzaamheden richten zich 
ieder jaar op een ander deel van de bosjes. Een evaluatie 
van de eerste fase heeft plaatsgevonden en de bedoeling 
is dat de tweede fase minder rigoureus is. Aandacht ligt 
op het gebied Belvedèreduin, Ver Huellweg (noord) en 
rond de zandspeelplaats.

Derk Hazekamp

Voortgang projecten  
Denktank Scheveningse Bosjes

DE DIRIGENTE

Tip!

Celebesstraat 4, 2585 TJ Den Haag
administratie: Trudy Hollander
✆ 070 404 95 80 (of 070 350 35 11)
secretariaat@archipelwillemspark.nl

contact duurzaamheid
duurzaam@archipelwillemspark.nl
contact ruimtelijke ordening
ruimtelijkeordening 
@archipelwillemspark.nl
contact verkeer
verkeer 
@archipelwillemspark.nl
contact openbare ruimte
openbareruimte 
@archipelwillemspark.nl
contact cultuur
cultuur@archipelwillemspark.nl

contact zorg en welzijn
Tjibbe Ypma  
tj.ypma@kpnmail.nl

Bestuur Bewonersorganisatie  
Archipel/Willemspark 
voorzitter: Wouter Buwalda  
wouter@archipelwillemspark.nl
secretaris: positie is vacant
penningmeester: Ruud Klein 
✆ 070 362 57 44 
ruud@archipelwillemspark.nl
lid: Derk Hazekamp
derk@archipelwillemspark.nl
lid: Willem Vader 
willemvader@archipelwillemspark.nl
lid: Agnès Philipse   
verkeer@archipelwillemspark.nl

nieuws voor de wijkkrant
wijkkrant@archipelwillemspark.nl 
Celebesstraat 4, 2585 TJ Den Haag 
✆ 070 350 35 11

redactie Arjan Hamburger,  
Kiddy Kohnstamm, Sandra van 
Loon, Frederique Nijhuis, Engelien  
Scholtes, Jan Wychers, Kaarina  
Zimmer

aan deze uitgave werkten mee
Bart Brouwer, José Buschman,  
Wouter Buwalda, Derk Hazekamp, 
Susana Overlack, Else Ponsen,  
Cathrien Ruoff, Maria Sabel,  
Joke Schelhaas

cartoon Jos Lammers
ontwerp Wilmar Grossouw

Celebesstraat 4, 2585 TJ Den Haag
✆ 070 350 35 11

stichtinghetklokhuis@live.nl
facebook.com/klokhuis.denhaag
www.stichtinghetklokhuis.nl

openingstijden ’t Klokhuis
ma t/m do 09.00 – 16.00 uur 
vrijdag 09.00 – 15.00 uur.

U kunt voor informatie, reserverin-
gen en toegangskaarten van activi-
teiten bij onze infobalie terecht van 
09.00 uur tot 15.00 uur.  

beheer mevrouw Randjeni Dubar
assistent beheer Mekki El Batioui

Bestuur Stichting Het Klokhuis
voorzitter : Ruud Klein
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl
penningmeester : Willem Oostdam
ienwoostdam@ziggo.nl
bestuurslid : Piet Damen 
pdamen43@gmail.com

ouderenconsulent
Marjolijne van Zuijlen 
✆ 06 81 68 87 01

Wijkbus ‘Stap in’
informatie: tussen 09.00 – 10.00 uur 
✆ 070 352 04 16

Telefooncirkel A/W/Z 
Sonja Perquin, t. 06 43 39 52 79

Politie Haaglanden
✆ 0900 88 44
✆ 112  bij spoed! en verdachte 
omstandigheden!

wijkagenten A&W
robert.kat@politie.nl
rutger.brinkmann@politie.nl

Dierenambulance   
✆ 070 328 28 28

Gemeente Den Haag 
Lantaarn kapot, afvalbakken vol 
of een verzakte stoep? 
✆ 14 070

Florence Thuiszorg
✆ 070 754 13 10 

Wijkcentrum Het Schakelpunt
Burgemeester Patijnlaan 1900 
2585 CB Den Haag

Church of St John + St Philip  
www.stjohn-stphilip.org

Sint Jacobus Parochie
jacobus@rkdenhaag.nl

Protestantse Gemeente  
Duinzichtkerk
www.duinzichtkerk.nl

nieuws voor de website 
website@archipelwillemspark.nl

websiteredactie Patti Calabro, Maud 
Siegmund, Josephine de Vijlder

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?
To receive the newsletter?
Ga naar de de buurtwebsite 
Go to the neighborhood website
www.archipelwillemspark.nl

Wijkwijzer

Wijkkrant Archipel\Willemspark

Website archipelwillemspark.nl

’t Klokhuis wijk- en dienstencentrum

Algemene adressen

Bewonersorganisatie Archipel\Willemspark

Bewonersorganisatie Archipel\Willemspark

WIJKAGENDA

De gemeente wil voor iedere wijk een 
Wijkagenda (voor 4 jaar) opstellen om 
de sociale en fysieke leefbaarheid te 
versterken. Om de agenda te kunnen 
opstellen gaat de gemeente eerst in ge-
sprek met bewoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties. Er ko-
men enquêtes, een speciale website en 
thematafels. De voorlopige wijkagenda 
wordt gepubliceerd op de website. In 
stemrondes kan aangegeven worden 
welke thema’s prioriteit moeten krijgen.  

POLITIE

Spreekuur Politie in de wijk Onze 
wijkagent Robert Kat is bezig om de 
politie in de wijk zichtbaarder te ma-
ken in de vorm van een spreekuur. Het 
spreekuur zal waarschijnlijk worden 
gehouden in het Klokhuis. Nadere in-
formatie volgt.
Overlast zwervers Vanwege de mooie 
zomer was er overlast van zwervers die 
een slaapplek zochten in een park of 
portiek. Slapen in een portiek is verbo-
den, bewoners kunnen dit melden bij 
de politie (14 070), die ertegen mag en 
moet optreden. De politie is al in over-
leg met enkele VvE’s van complexen 
waarvan de deur openblijft. Ook als de 
deur open is, mag de portiek niet ge-
bruikt worden als slaapplek. 
Misbruik van betalingsgegevens 
De politie waarschuwt voor zogenaam-
de bankmedewerkers die opbellen met 
de mededeling dat er iets mis is met 
uw bankrekening. Een bank belt nooit, 
maar communiceert altijd per brief. Als 
u wordt gemaild, kijk dan of er een slot-
je op het scherm is te zien. Let ook op 
voor appjes als Hoi, pap, mijn telefoon 
doet het niet. Dit is oplichting. Alles 
wat je doet op internet laat sporen ach-
ter, dus let op wat je doet.

RUIMTELIJKE ORDENING

Zonnewijzerdenhaag.nl Voor het 
plaatsen van zonnepanelen is een ver-
gunning nodig. Niet elk huis is hier 
geschikt voor en op sommige plekken 
mag het niet vanwege het aanzicht van 
de buurt. De gemeente heeft inmiddels 
de website zonnewijzerdenhaag.nl. 
Daarop is voor heel Den Haag per dak-
vlak te zien wat de situatie is.
Bankaplein 3 De Kindergarden in de 
Alexanderstraat wil naar Bankaplein 
3 verhuizen. Omwonenden vinden dit 
geen goed idee. Het Bankaplein is een 
druk plein en ligt aan de bus route. 
Zij zijn bang dat het halen en brengen 
van kinderen voor gevaarlijke situaties 
zorgt. De HTM heeft eveneens bezwaar.

OPENBARE ORDE

Afvalsorteerstraatje Riouwstraat
De Raad van State heeft zich uitge- 
sproken tegen het door de gemeente  
geplande afvalsorteerstraatje in de 
Riouwstraat.
Fietsvlonder In de Delistraat is inte-
resse voor een fietsvlonder. Dit houdt 
in dat één autoparkeerplaats tijdelijk 
wordt ingericht met een fietsvlonder 
voor ca. 10 fietsen. Achteraf wordt ge-
inventariseerd of het is bevallen of niet.
Beheerplan Scheveningse Bosjes
De zandspeelplaats Ary van der Spuy-
weg en de Belvédère duinen worden 
momenteel opgeknapt. De werkzaam-
heden worden voor de start van het 
broedseizoen (15 maart 2023) afgerond. 
Er worden wandelingen georganiseerd 
voor wie wil zien wat de plannen zijn. 
In het najaar van 2023 komt er een 
openbaar toilet bij de zandspeelplaats. 

ONDERNEMERSCLUB  AWOC

Bedrijveninvesteringszone (BIZ)
De AWOC wil een BIZ oprichten. Een 
afgebakend gebied waarbinnen onder-
nemers samen investeren in de kwali-
teit van wijk en bedrijfsomgeving. Alle 
ondernemers in het BIZ-gebied betalen 
een bijdrage om te bevorderen dat de 
bedrijven in het gebied meer samen-
werken. De gemeente draagt bij in de 
vorm van een subsidie.

Wijkberaad 22.11.2022
Het Wijkberaad begon voor de 
tweede keer met een lezing door 
Paul Gerritsen, oud-rector van  
het VCL, over de geschiedenis  
van de Archipel. Volgend Wijk- 
beraad (21 februari) volgt deel 3  
over de Scheveningseweg. 

Vorig jaar kwam onze wijk volgens onderzoek van de VU 
als de op een na beste wijk van heel Zuid-Holland uit de 
bus. De bewoners waren positief over het contact met bu-
ren, de sociale cohesie, de voorzieningen en de veiligheid. 
Geen wonder dat onze wijkagenten en medewerkers van de 
gemeente hun werk in de wijk als prettig ervaren. 

Wanneer we kijken naar alle bewonersactiviteiten van het 
vorig jaar wekt deze uitslag geen verbazing. Zo hadden we 
in 2022 weer een prachtige Open Atelierroute, een lange-ta-
fel lunch op het Nassauplein, een Walking Dinner, Hallo-
ween in ’t Klokhuis, vele open podia concerten, de intocht 
van Sinterklaas en het jaarlijkse Oranjefeest. Ook de uiterst 
succesvolle Voedselbank-actie moet genoemd worden. 
Hulde aan alle vrijwilligers die zich inzetten.  

Helaas geldt hier ook de wet van de remmende voorsprong. 
Omdat het bij ons relatief groen, rustig, gezellig en veilig 
is, is het soms lastig om de nog wel aanwezige knelpun-
ten op te lossen. Zoals onder meer het schrijnende tekort 
aan fietsparkeerplaatsen, de overlast van foutparkerende 
auto’s en de veel te krappe subsidie voor ons Wijk- en Dien-
stencentrum. Knelpunten die de Bewonersorganisatie al 
jaren vergeefs aankaart. Wellicht biedt de zojuist opgestar-
te Wijkagenda soelaas. Een instrument van de gemeente 
om met input van de bewoners planmatig knelpunten aan 
te pakken. Als het werkt bestaat de kans dat we in 2023 de 
beste wijk van Zuid-Holland van de troon stoten. De Bewo-
nersorganisatie ziet het komende jaar in ieder geval met 
vertrouwen tegemoet.

Terugblik 2022 

   
Wellicht  
biedt de  
zojuist  
opgestarte 
wijkagenda 
soelaas

De aanpak en organisatie  
bieden misschien ook  
wel ideeën die voor ons 
zinvol kunnen zijn

Wouter Buwalda 
Voorzitter Bewoners-
organisatie Archipel 
\Willemspark
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This is another photo of another spot in 
our neighborhood of the mess that one finds 
– more often than not – around the ORAC 
trash containers The debris is caused either 
by unthoughtful or just plain ‘couldn’t care 
less’ residents and businesses from within or 
outside our own neighborhood. Address the 
culprits about their bad behavior, when pos-
sible. In the meantime: report litter and other 

instances of garbage pollution to the City at 
denhaag.nl/afval, via the MyCleanCity app 
or call 14070. Furthermore, in the future 
it will be possible to dispose of plastic and 
metal packaging and drink containers along 
with other household waste material. The 
machine separates the various materials for 
recycling later. There are no changes for re-
cycling paper, cardboard, glass, textiles, and 
vegetable-fruit-garden (GFT) waste. 

 
 denhaag.nl/afval

Situated opposite the Peace Palace at 
the corner of the Scheveningseweg you 
will find the old Jewish cemetery of The 
Hague, established in 1694 and rarely 
used since 1906. More than 10.000 men, 
women and children are resting here.  
It is now a serene and unique national 
monument with weathered tombstones 
and beautiful oaks on old grounds.

The maintenance of the green and the 
graves is partially done by a committed 

group of volunteers, from our own neigh-
borhood and beyond. They work in spring 
and fall once a month on a Sunday after-
noon between 12 and 4 pm. The group 
would enjoy if expats living in the Archi-
pel/Willemspark will join them, regularly 
or occasionally.  

Interested? 
If you are interested in this wonderful  
activity, please send an email to Anne 
Dunkelgrün at annedf@hotmail.com

 
» Paul Gerritsen gave a presentation 
on the history of the Archipel and 
Willemspark neighborhood. He will 
focus on the history of the Scheve-
ningseweg at the next meeting on 
February 21st.

» The city will formulate a 4-year 
neighborhood agenda to strength-
en the quality of life in each city 
neighborhood. To that effect, dis-
cussions will be held with residents, 
businesses, and civic organizations. 
There will be online surveys, round 
tables, and a special website that 
will include the draft agenda. Subse-
quently residents can vote for their 
priorities.

» Our community police officer Rob-
ert de Kat is planning consultation 
hours, probably at the Klokhuis, 
our community center in the Cele-
besstraat. Details will follow.

» The police have issued a warn-
ing against criminals phoning and 
pretending to be bank officials. Your 
bank will never call you. Be alert.

» During the summer tramps used 
parks and porticos as a place to 
sleep. That is prohibited; if neces-
sary, call the police at 14 070.

» A permit is needed to install so-
lar panels. Check zonnewijzerden-
haag.nl to find out if a solar panel 
is allowed in your specific case and 
which steps to take.

» The Kindergarden in the Al-
exanderstraat wants to move to 
Bankaplein 3. Residents have object-
ed in view of the dangerous traffic 
situation this will cause. HTM – the 
city bus company – is also against 
the plan.

» The State Council has rejected the 
city plan to create a ‘waste sort-
ing location’ (like the one at Nas-
sauplein) on the corner of Riouw-
straat and Borneostraat.

» Residents of Delistraat have shown 
interest in replacing one parking 
spot by a so-called ‘bike-platform’, 
with parking space for appr. 10 bikes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» In the next few months, the play-
ground at Ary van der Spuyweg and 
the so-called Belvédère sand dune 
area in the Scheveningse Bosjes will 
be refurbished. Informative walks 
will be held for residents interested 
in the plans. The playground will ac-
quire a public toilet later in the year.

» The existing Archipel neighbor-
hood business club is planning to be 
converted into a Business Invest-
ment Zone, a cooperative between 
local businesses and the city to im-
prove the quality of the neighbor-
hood and the business environment.

  
 archipelwillemspark.nl

Highlights 
Neighborhood 
Association Meeting 
22 November 2022
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•Bankastraat 60, 2585 EP Den Haag
Telefoon (070) 354 00 70

• Javastraat 5
Telefoon (070) 365 60 62

Geopend maandag t/m vrijdag van
8.30–17.30 uur. Op zaterdag van
11.00–15.00 uur alleen Bankastraat.

Ook voor bezorging aan huis of op het
werk (op het voor u gewenste tijdstip
en kosteloos)

Ken Kyusho Jutsu,  
One Second Fight.

Zelfverdedigingscursus Dames

Zelfverdedigingslessen Heren:
zaterdag 10.45 - 11.45

Haagsche fitness en Kyusho 
Vereniging
Instructeur Ruud van Triet, 6to dan Ken 
Kyusho Jutso, 5to dan Taekwon-do

Locatie: 
Klokhuis, Celebesstraat 4, den Haag
Contact: 
Tel: 06-57077313
E-mail: hfkv070@hotmail.com

AANKOOP  |  VERKOOP  |  AANHUUR  |  VERHUUR  |  BEHEER  |  TAXATIES  |               D

  070 350 70 50      info@estata.nl

Met onze persoonlijke aandacht, 
ons unieke netwerk en brede 
aanbod zorgen wij ervoor dat jij 
krijgt waar je echt blij van wordt!
www.estata.nl

Een thuis
vind je samen
met Estata.

Margot Koesen
NVM register
makelaar taxateur

Marceline Strumphler
NVM register
makelaar taxateur

Lucile opens the door and leads me up the 
stairs into what appears to be a private gym. 
Two impressive pieces of equipment resem-
ble a rowing machine and a torture rack! Lu-
cile explains. ‘I trained as a classical dancer, 
partly in Paris, and taught dance at the Con-
servatoire in Luxemburg. As I got older, I be-
came interested in Pilates, and trained both 
in Germany and New York.’ Lucile opened 
the first Pilates studio in Luxemburg, where 
she returns from time to time. The machines 
here keep her in shape and are available for 
teaching the occasional student. See pilates-
lablucile.com.

Lucile makes an effort to speak Dutch and 
she does it well. Members of the expat com-
munity often join international clubs and 
stick to themselves, whereas Lucile would 
like to meet and make more Dutch friends. 
She believes that one must participate in the 
society in which one lives, so she became a 
member of the Dames Leesmuseum (Ladies 
Reading Room) and a volunteer distributing 
the Wijkkrant (this paper). She found out 
from her Dutch language teacher that there 
was this neighborhood newspaper, and then 
she learned about the Dames Leesmuseum 
in the Wijkkrant. 

The first word that comes to mind when de-
scribing her experience of Dutch people is: 
‘Joy!’. There is always something going on in 
the street, maybe because everyone bicy-
cles everywhere. The Dutch seem healthy, 
‘sportief’, and are open and friendly. Having 
the sea close by is a treat, and the sky can be 
breathtaking. They feel lucky to live in the 
Archipel. Lucile and her husband Yves plan 
to explore more of the Netherlands in 2023.

What could be improved? Culture-wise, The 
Hague offers a lot of choices, but the couple 
go to Rotterdam for a more edgy, industri-
al, and ‘happening’ scene. The Archipel can 
seem a bit stodgy and middle-aged. On the 
other hand, her favorite place in the neigh-
borhood is Limoncello, the tiny restaurant/
coffee place on Bankastraat. She and Rosa 
have become friends and share a passion for 
photography and gardening. And she would 
love to have a Saturday Farmer’s Market on 
the Nassauplein. Wouldn’t that be great!

Kaarina Zimmer

 pilateslablucile.com

Meet your  
foreign neighbor 
Lucile Risch

Who Cares?

Volunteers for Old Jewish Cemetery

Ugh!

Sherlock: 
The Sign of (the) Four

   
Having the  
sea close by is  
a treat, and  
the sky can be  
breathtaking

There is  
a new pub  
in town

Much to the chagrin of many, the café/pub in the Sumatrastraat 
called Sherlock Holmes had to close in 2020 because of Covid. For-
tunately, lifesavers were on their way. Three regulars, good friends 
– the Brits Glyn Morgan and Chris Singleton, and the local connec-
tion, Rob Daamen – decided during a biking trip to take over the 
pub. To that end they set up Moriarty B.V., named after the vil-
lainous professor in a few Sherlock Holmes stories. 

Meanwhile, the café is returning to its previous life and is slow-
ly becoming busier, now under the shorter name Sherlock. There 
is a fresh look amongst the staff with a whole new group of people 
aiming to bring a friendly welcome to everybody. The interior has 
been renovated, making it lighter and more inviting. The pub at-
mosphere remains, with pub quizzes on a regular basis. The menu 
offers typical English pub food like fish and chips and the 
ever-popular pies, as well as a wide range of Thai special-
ties. This sits well along traditional Dutch offerings.

Glyn: ‘We were attached to the pub and wanted it to sur-
vive. It was the only traditional café left in the neighbor-
hood because other old cafes like Café Banka and Zelden-
rust/de Brasserie have become more bistro-restaurants 
than café/pub. And there is demand for a neighborhood 
pub, also in a neighborhood like the Archipel. The clien-
tele used to consist predominantly of expats, but we want 
the pub to be attractive in every respect for both expats 
and Dutch neighbors, and for both men and women.’

Rob: ‘We are aiming for a well-run and ‘gezellige’ pub.  
We have invested in it, but we don’t have to get rich off it! 
It’s a labor of love. We all have fulltime jobs, either in the 
private sector or with international organizations in the 
Hague. We do not have a catering background, so we ope-
rate in the background, but we will certainly be coming  
to the pub as customers.’ Sherlock is located at the Suma-
trastraat 314. 

Arjan Hamburger & Kaarina Zimmer

For the non-Dutch speaking people in our neighborhood

Eenieder verdient weleens  
een schouderklopje,

al was het maar met 1 vingertopje, 
maar jij verdient schouderkloppen

met 5 vingertoppen! 
ingezonden quote
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et is bijna te mooi om waar te zijn. In de Bankastraat, 
boven wat nu de Exotenhof is, zou een van de grootste 
meesterwerken uit de Nederlandse literatuur geschre-
ven zijn. Het gerucht werd in 2006 door Marie-José 
Hillenaar opgetekend uit de mond van wetenschaps-

journalist Bram Pols, die halverwege de jaren zeventig op de hoek 
van de Bankastraat en de Billitonstraat op kamers boven (toen 
nog) een fietsenmaker heeft ge-
woond. Hij herinnerde zich dat op 
de eerste etage aan de straatkant 
een mooie, grote kamer was met 
glas-in-loodramen. ‘Daar woonde 
een piloot, die vrijwel nooit thuis 
was. Het verhaal ging dat de Tachti-
ger Marcellus Emants het boek Een 
nagelaten bekentenis op die kamer 
had geschreven.’ 

Zou dat kloppen? De literaire gigant 
Marcellus Emants, in 1848 geboren 
in Voorburg en dit jaar een eeuw ge-
leden gestorven, is er tot nu toe be-
kaaid vanaf gekomen wat biografie-
en betreft. Alleen de legendarische 
Haagse letterkundige Pierre H. Du-
bois heeft zich, in 1964, aan een le-
vensbeschrijving gewaagd, maar 
daarin komt het verhaal van de ka-
mer aan de Bankastraat niet voor. 
Ook bij Emants-kenner Nop Maas lezen we niets over de plek 
waar de beroemde roman zou zijn ontstaan. Toch vond ik in een 
briefwisseling van Emants een tweeregelige aanwijzing dat het 
verhaal van Pols zou kunnen kloppen.

Als kind verhuisde Emants met zijn ouders van Voorburg naar de 
Parkstraat 38, een monumentaal pand op de hoek met de Maurits-
kade. Toen zijn vader in 1871 overleed, gaf Emants zijn rechtenstu-
die op en ging doen wat hij zijn leven lang het liefste deed: reizen 
en schrijven. Met zijn naturalistische romans en verhalen, waarin 
hij vol scepsis en mededogen een beschrijving geeft van het on-
dermaanse tranendal dat huwelijk, samenleving en erfelijkheid 
vormen, maakte hij bescheiden furore. Zijn meesterwerk Een na-
gelaten bekentenis (1894), met daarin de beklemmende biecht van 
een ik-verteller die zijn vrouw onvermijdelijk om het leven heeft 
gebracht, bezorgde hem voorgoed het imago van groot schrijver 
en opgeruimde zwartkijker. ‘Hij liep door Den Haag als een deftig 
heer met een puntbaardje en een lorgnet. Hij gaf fijne dinertjes. 
Maar hij was een diepongelukkig mens,’ aldus de schrijfster An-
nie Salomons. Dubois nuanceert dat beeld: ‘Het pessimisme was 
voor hem niet een gevoels- maar een verstandszaak; met geluk of 

ongeluk in de gevoelssfeer, zoals bij Annie Salomons uitgedrukt, 
heeft dat niets van doen. Hij was geen ontevredene in de laag-bij-
de-grondse en burgerlijke zin.’

Ergens in de jaren tachtig betrok Emants, met zijn tweede vrouw, 
een fraai herenhuis aan de Parkstraat 10a, tegenover de Jacobus-
kerk en niet ver van zijn moeder, die op de hoek bleef wonen. In 

november van het jaar waarin Een nage-
laten bekentenis verscheen, 1894, schreef 
hij in een brief aan zijn vriend de classi-
cus Maurits Benjamin Mendes da Costa: 
‘Over anderhalve maand zal mijn huis 
nagenoeg klaar zijn. Dan zal ik dus in een 
werkelijk mooie woning zitten.’ Dat lijkt 
erop te duiden dat het huis aan de Park-
straat 10a in dat jaar verbouwd werd. Is 
het te gewaagd om te veronderstellen dat 
Emants voor het ongestoord voltooien 
van zijn grote roman een kamer had ge-
huurd, bijvoorbeeld in de Bankastraat? 
Hij kende de toen nog jonge Archipel-
buurt immers goed van zijn wandelingen 
naar de Scheveningse Bosjes, waar hij la-
ter zelfs vereerd werd met een borstbeeld 
op een (nu verdwenen) fontein. Als in zijn 
verhaal ‘Afgestorven’ een officier onder 
de iepen langs het slootje voor een kazer-
ne loopt, herkennen we ook onmiddellijk 
onze buurt. Maar Emants is in zijn boe-

ken over het algemeen zuinig met plaatsaanduidingen, het ging 
hem duidelijk meer om het psychologische stratenplan.

In 1919 verkocht Emants zijn Haagse bezittingen en trok met 
zijn gezin naar Zwitserland, waar hij op 14 oktober 1923 overleed. 
Met zijn teraardebestelling op de Algemene Begraafplaats aan de 
Kerkhoflaan keerde hij voorgoed terug naar de Archipel. Op zijn 
grafsteen, niet ver van het schijndodenhuis, kwam de tekst die 
hijzelf had bedacht: ‘Beklaag nooit de verloste uit de krankzinnig-
heid die leven heet’. In 1957 heeft zijn dochter Eva dit grafschrift 
vervangen door ‘Rust in vrede’.

Nergens voelde Emants zich geestelijk echt op zijn gemak, hij 
‘doorzag’ de mensen te scherp en net als zijn tijdgenoot Coupe-
rus wist hij zijn subtiele wanhoop in toom te houden door veel te 
reizen, van Scandinavië tot de Balkan en van Spanje tot Egypte, 
en daarover weergaloos mooi te schrijven. Om de naam Exoten-
hof op de moderne gevel zou hij ongetwijfeld instemmend heb-
ben geglimlacht. 

José Buschman

De opgeruimde wanhoop  
van Marcellus Emants
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Bah! De stortbak voor plastic verpak-
kingen is vol. Waarom doet de gemeen-
te daar niks aan? Sta ik hier voor joker 
met m’n zak. Waar betaal ik afvalbelas-
ting voor? Tegenover het politiekan-
toor staan ook containers. Maar da’s 
500 meter verderop en me te veel moei-
te. De zak die ik bij me heb stinkt. Dus 
dumpen maar die handel! Dat het met 
deze wind allemaal het Nassauplein op 
waait en in de perken belandt … jam-
mer dan! Ik moet nog boodschappen 
doen. Doei!

Kiddy Kohnstamm 

Noot van de redactie: Het is niet de eer-
ste keer dat we een foto plaatsen van 
de bende die al te vaak bij de afvalsor-
teerstraat aan het Nassauplein wordt 
veroorzaakt door enkele onnadenkende 
of asociale bewoners en ondernemers uit 
de wijk en van daarbuiten. Spreek als 
dat kan boosdoeners op hun wangedrag 
aan. Kan het Nassauplein trouwens niet 
worden opgenomen in de gemeentelijke 
proef met controlecamera’s elders in de 
stad ? Misschien ook dat de gemeente 
vaker kan laten leeghalen en schoonma-
ken. Ondertussen: meld afvaloverlast 
online bij de gemeente (denhaag.nl, mel-
dingen afval), via de MyCleanCity app 
of bel 14070. 

Overigens zullen over enige tijd plastic 
en metalen verpakkingen en drinkpak-
ken in de vuilniszak met restafval kun-
nen. Machines scheiden dat afval dan 
later.Voor recycling van papier, karton, 
glas, textiel, groente-fruit-en tuinafval 
(gft) verandert er niets.

Niet mijn  
pakkie an

Eigen Haard…

Als er een prijs bestond voor de meest origi-
nele etalage in de Bankastraat, dan wist ik het 
wel: die van de Kruidentuin. Omdat het keer op 
keer nogal subtiel gedaan wordt door Gilles, de 
man achter de opmaak van de etalage, loop je er 
soms ongemerkt aan voorbij. Dat is een gemist 
genoegen. Terwijl ik dit stukje schrijf staan er 
bijvoorbeeld vier mini-modellen van antieke 
gashaarden die Gilles gaandeweg verzameld 
heeft. Ze staan naast elkaar op een batterijtje te 
gloeien voor het raam. ‘Eigen haard…’ staat er 
met witte letters als invuloefening op het raam. 
Goud waard is de oplossing natuurlijk. Natuur-
lijk? Letterlijk goud waard als je de huizenprij-
zen in onze buurt bekijkt! En figuurlijk als je be-
denkt wat het moet zijn als je eigen haard totaal 
zinloos door oorlog verwoest wordt. De haarden 
in de etalage van De Kruidentuin gloeien vrolijk 
en vredig verder. Lang moge het duren!

Kiddy Kohnstamm

Tot voor kort was ze zonder twijfel 
een van de langst in de buurt wonende 
Archipellers, maar na 66 jaar is Netty 
Kersbergen-Luijsterburg uit de Bat-
janstraat vertrokken en verhuisd naar 
een flat aan de Nieuwe Parklaan. De 
94-jarige Netty werd afgelopen zomer 
in een voor haar georganiseerde straat-
borrel tot Koningin van de Batjanstraat 
gekroond. 

‘Mijn vorig jaar overleden man Joop en 
ik dreven het door mijn vader opge-
richte loodgietersbedrijf Jos Luijster-
burg en Co. Ik was de Co en deed de 
boekhouding. De werkplaats lag aan 
de Bankastraat, in de poort naast wat 
nu De Brasserie is. Dat was toen een 
ouderwets buurtcafé waar aan het eind 
van de werkdag veel middenstanders 
kwamen. In de jaren ’50, ’60 en ’70 wa-
ren er veel meer winkels in de buurt, 
ook in de zijstraten: kappers, slagers, 
fietsenmakers, melkboeren. Winkeliers 
hadden de huissleutel van hun klanten 
om bestellingen binnen te brengen. 
Het was een rommelige maar sociale 
buurt. Gezinnen waren kinderrijk, er 
werd veel voor elkaar gezorgd. In ons 
deel van de Batjanstraat woonden wel 
42 kinderen die altijd op straat speel-
den. Er waren minder auto’s, er was 
meer straatleven. Regelmatig werden 
straatfeesten georganiseerd, met mu-
ziek en dansen. Dat is nu anders. Het 
is wel goed dat veel kantoren van toen 
worden omgebouwd tot woningen, al 
zijn dat vaak kostbare appartementen.’ 

Hoewel tevreden met haar nieuwe be-
woning, mist Netty de Archipel. Jam-
mer, zegt ze, dat er voor hoogbejaarden 
nauwelijks woonvoorzieningen in de 
wijk zijn. Ze houdt nog wel contact, o.a. 
door mee te doen aan activiteiten van 
Rijker Leven in het Schakelpunt.

Arjan Hamburger

Netty 
Kersbergen– 
Luijsterburg

ij begon haar carrière in de 
mode-industrie in Milaan. 
Na 15 jaar Milaan keerde zij 
terug naar Nederland en 

woonde lange tijd in de Archipel. We 
hadden een inspirerende ontmoe-
ting. Elizabeth vertelt levendig en 
enthousiast over haar werk en haar 
leven vol ervaringen.
 
‘Na de Vrije School in Den Haag be-
sloot ik Italiaans te gaan studeren 
in Milaan. Ik had het daar erg naar 
mijn zin. Milaan is een stad van geld 
en mode. Na de studie ging ik de 
modewereld in. Omdat ik 1.79 lang 
was en heel slank, kon ik als mo-
del aan de slag. Het was de tijd van 
Claudia Schiffer en andere beroem-
de modellen. Ik was niet alleen man-
nequin maar regelde samen met  
2 collega’s ook shows en modellen. 
Daarnaast werkte ik voor een tijd-
schrift. Ik ervoer die tijd als een 
enorme verrijking qua indrukken. 
Alle aspecten van de mode en de 
kunst heb ik meegemaakt en gezien. 
In de wereld van de mode kreeg ik 
kijk op sfeer, kleur en perspectief. Ik 
werkte voor Sportwear International 

‘Eerst werkte ik een paar jaar bij 
Defensie. Ik leerde een leuke man 
kennen en we kregen een prachtig 
kind. De fotografie stond destijds op 
een laag pitje. Maar door de komst 
van onze dochter Ottavia heb ik de 
zachte en creatieve kant van mezelf 
kunnen ontwikkelen. Ik voelde me 
aangetrokken tot het manierisme, 
een afgeleide van de late renaissan-
ce kunst en tot de Hollandse wol-
kenluchten.’  
 
‘Ik fotografeerde vooral kinderen. 
Dat was meteen een succes door 
de artistieke, serene sfeer van de 
foto s. Zo ontstond de fotobundel 
Italiaanse Portretten en Hollandse 
wolkenluchten. Die combinatie van 
historische elementen en mijn ei-
gen techniek resulteerde in eigen-
tijdse kunstwerken. Ik werd opge-
merkt door media en musea. Dat 
was nooit mijn bedoeling geweest. 
Maar ik had succes en ik kon ervan 
leven. Aanvankelijk werd ik bekend 
via een galerie. Tegenwoordig heb 
ik wereldwijd tentoonstellingen. In 
Nederland hangt mijn werk momen-
teel in het Singermuseum. Natuur-
lijk ben ik erg blij met die bekend-
heid maar uiteindelijk ben ik toch 
het meest trots op het feit dat ik 
zoveel heb kunnen uitdrukken in 
mijn werk.’ 

De bundel Italiaanse portretten en 
Hollandse wolkenluchten is dit jaar 
opgenomen in de Koninklijke Ne-
derlandse Bibliotheek in Den Haag 
en maakt deel van ons culturele 
erfgoed.

Engelien Scholtes

 elizabethkoning.com

nabij Superstudio, de studio’s in Mi-
laan waar de sheets gemaakt worden 
voor de mode-magazines als Vogue. 
Van een bevriend fotograaf leerde 
ik de kneepjes van het foto vak. Het 
bleef een hobby. Ik was te veel onder 
de indruk van grote fotografen als 
Mario Testino om me daar mee te 
durven meten. Mijn leven verander-
de toen ik terugkwam In Nederland.’  
 

Fotograaf  
Elizabeth  
Koning

Elizabeth Koning (1966), een Nederlandse fotograaf, verwierf inter- 
nationale bekendheid met haar werk. Ze won internationale prijzen  

voor o.a. Portraits World en Vogue Italy en werd in 2016 door Dodho magazine 
opgenomen in een lijst van 25 meest getalenteerde Europese fotografen.

Koningin 
van de 
Batjanstraat

Ondertunneling 
Teldersweg
Het is even zoeken in het 100 bladzij-
den dikke Coalitieakkoord Den Haag 
2022-2026, maar op bladzij 41 staat 
onder het kopje ‘Doorstroming op de 
hoofdaders’ een passage over de Tel-
dersweg: ‘De Teldersweg en de Presi-
dent Kennedylaan vormen een route 
die veel automobilisten gebruiken 
om de stad in en uit te rijden. Tegelijk 
loopt deze weg langs de internationale 
zone en doorsnijdt deze een groenge-
bied en de tramlijn. We starten met een 
integrale aanpak van dit gebied. Die 
aanpak gaat uit van ondertunneling 
van dit traject. Dit bevordert doorstro-
ming van het autoverkeer, biedt kansen 
voor de ontsluiting van de internatio-
nale zone met OV en verbindt de groen-
gebieden Scheveningse Bosjes en West-
broekpark. Deze raadsperiode werken 
we aan planvorming en cofinancie-
ring’. Hopelijk gaan onze kleinkinde-
ren de ondertunneling meemaken.

Arjan Hamburger

Anna Paulownastraat no. 78, nu de tempel van de Soefi 
gemeente Den Haag, was ooit een station van de Holland-
sche IJzeren Spoorweg Maatschappij. Deze stoomtram 
werd in 1886 in gebruik genomen. Maar in 1908 stopte hij 
met personenvervoer. Voor goederen bleef hij rijden tot 
1915. De tram voerde tot die tijd bouwmateriaal aan voor 
het Vredespaleis.

Op de foto zie je, dat je op het station ook pakketpost kon 
versturen naar alle plaatsen in Nederland, België, Frank-
rijk en Verdere Landen. De kiosk ernaast verkocht kranten 
en waarschijnlijk ook Bensdorp Chocolade. De spoorrails 
lagen aan de andere kant van het gebouw. Ze liepen achter 
de bebouwing van de Laan van Meerdervoort door tot de 
Reinkenstraat. Daar stapte je over op de lijn naar Scheve-
ningen of die naar Hollands Spoor. Toen het station werd 
opgeheven, werd het gebouw een militair tehuis. Een huis-
kamer voor militairen. Met de kazernes in de buurt was 
daar zeker behoefte aan. Tot dan toe hadden ze gebruik 
mogen maken van de Vredeskapel. 

Nadat de militairen waren vertrokken uit het oude station, 
werd het gebouw in gebruik genomen als Soefi tempel. Er 
werd in 1929 een kerkzaal aan gebouwd. De Soefi’s vor-
men een mystieke stroming binnen de sjiitische tak van de 
islam. Hun meest bekende voorman in Nederland was de 
oud minister en directeur van het Internationaal Monetair 
Fonds J.H. Witteveen. Maar daar hadden de wandelaars op 
de foto nog geen weet van.

Jan Wychers

KOPSTATION

   
Gezinnen waren  
kinderrijk, er werd veel  
voor elkaar gezorgd

   
Ik heb 
zoveel 
kunnen 
uitdruk-
ken in 
mijn 
werk

Bah!

Wanneer je hier een poosje woont en denkt alle straten 
van de buurt wel te kennen, vergis je je. Je hebt voorge-
vels gezien, maar elke bebouwing heeft ook een ach-
terkant. Soms voorzien van een ‘achterom’, ook wel 
brandgang genoemd. Daarvan kon je handig gebruik 
maken als je je huissleutel had vergeten. Insluipen in 
eigen huis. Ik zou het nu niet meer moeten proberen. 
De brandgangen en achterpaden zijn ook niet direct be-
doeld om te struinen.Maar ze zijn wel toegankelijk. En 
er staan geen borden ‘Verboden Toegang’.

In onze straat, de Atjehstraat, heeft de gemeente ze on-
langs opnieuw bestraat.Ze zijn nu wat netter en daar-
mee ook minder geheimzinnig geworden. Door ze eens 
door te lopen krijg je een andere kijk op je buurt. In het 
voorjaar is er een grote bloemenrijkdom te zien. Bomen 
uit de tuinen hangen over, vaak vol bloesems. Daartus-
sendoor vang je een glimp op van achtergevels. Er wordt 
niet veel gesnoeid. Het ziet er prettig en wat ongecivi-
liseerd uit. Een beetje tussen openbaar en privé. ‘Hier 
hoor je eigenlijk niet te zijn’. Mooi is het bordje op een 
stalen toegangshek: ‘Deur Goed Sluiten’.

De atmosfeer is er meestal wat vochtig en koel. De geur 
is ook anders dan op straat. In de winter blijft de sneeuw 
er langer liggen. Achterom heeft een eigen microkli-
maat. Op éen plek kon je aan het einde van de zomer 
rijpe vijgen plukken. De takken van de overhangende 
boom waren er zwaar van. Daaromheen zoemden wes-
pen. Die kon je het beste maar omzeilen, verjagen had 
geen zin. De achteruitgangen van de huizen zijn alle-
maal verschillend. De deuren meestal voorzien van een 
slot. Soms zo verweerd en roestig dat je twijfelt of er nog 
een sleutel in past. En zo ja, of het dan nog werkt. Maar 
ze hebben éen ding gemeen: Achterom heeft geen adres. 
Achterom is anoniem.

Jan Wychers

Achterom

Rondje 
door  
de buurt

vreemde vogels          in de archipel
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Onlangs heeft de Haagse vastgoedbelegger en projectontwikkelaar Young 
Group de oude burgemeesterswoning aan Bankaplein 3 gekocht, het 
pand waar lange tijd communicatie-adviesbureau Winkelman &van Hes-
sen was gevestigd. De nieuwe eigenaar wil het gebouw verhuren aan de 
nationale organisatie Kindergarden die er een kinderdagverblijf wil ves-
tigen voor de opvang van 90 kinderen overdag en buitenschoolse opvang 
voor 40 kinderen vanaf 3 uur ‘s middags. Het dagverblijf verlaat eind 2023 
de huidige locatie op de hoek van Alexanderstraat en Javastraat. 

Inmiddels is voor de nieuwe locatie een omgevingsvergunning bij de  
gemeente aangevraagd. Meerdere omwonenden hebben tegen de plan-
nen bezwaren aangetekend in de vorm van een ‘zienswijze’. Het voor-
naamste bewaar betreft de verwachte onveilige verkeerssituatie als meer-
dere keren per dag met tientallen auto’s kleine kinderen worden afgezet 
op een druk punt met veel auto-, vracht-, hulpdienst- en fietsverkeer, 
direct bij de bushalte van lijn 22, op een plek waar vrijwel geen parkeer-
ruimte is. Dat staat volgens omwonenden haaks op het beleid van de 
gemeente dat er voldoende mogelijkheden moeten zijn voor veilig halen 
en brengen zonder dat doorgang van het verkeer wordt belemmerd. De 
gemeente heeft zich nog niet over de vergunningaanvraag en de ‘ziens-
wijze’ uitgesproken. 

In onze stad sieren meer dan 
120.000 bomen de straten. 
Straatbomen maken niet alleen 
het leven van de bewoners aan-
genamer, maar zijn ook van we-

zenlijk belang voor de natuur. Sommi-
ge aaneengesloten bomenrijen maken 
zelfs deel uit van de Stedelijke Groene 
Hoofdstructuur. De gemeente contro-
leert jaarlijks alle straatbomen op hun 
conditie. Als blijkt dat een boom niet 
gezond meer is of zelfs een gevaar kan 
opleveren wordt de boom gerooid. De 
zogeheten ‘dode en slechte bomen’ 
worden gemerkt met een geel kruis en 
het bekende witte lint. Op dit lint wordt 
verwezen naar informatie over de kap 
op de website van de gemeente. 

In principe wordt elke gekapte straat-
boom vervangen, hoewel het voorkomt 
dat bij grootschalige herinrichting 
minder bomen worden geplant dan het 
oorspronkelijke aantal. Meer parkeer-
ruimte krijgt helaas soms voorrang op 
een groeiplaats voor een boom. 

U bent ongetwijfeld wel eens een 
boomspiegel met slechts een afgezaag-
de stronk tegengekomen. Een trieste 
aanblik, en waarschijnlijk vroeg u zich 
af waarom het zo lang duurt voordat er 
een nieuwe boom wordt geplant. Het 
gehele proces van kappen en planten 
neemt soms meer dan een jaar in be-
slag. Voordat er een nieuwe boom kan 
worden geplant moet de stronk en het 
wortelgestel van de gekapte boom wor-

den verwijderd. Dit is een behoorlijke 
klus, de stoep en de straat moeten open 
worden gelegd. Daarna is het wachten 
op het juiste moment om een nieu-
we boom te planten. Het plantseizoen 
loopt grofweg van november tot en met 
maart. De beste tijd hiervoor is echter 
het najaar als de bomen hun bladeren 
hebben laten vallen, al verschilt dit 
per boomsoort. In de herfst is het nog 
warm genoeg om nieuwe haarwortels 
te vormen voordat de boom in winter-
rust gaat. Hierdoor is hij in de volgende 
lente in staat om direct goed water op 
te nemen.

Voor het planten brengt de gemeente 
compost en speciaal bomenzand aan in 
het plantgat. Dit bomenzand is verrijkt 

met voedingsstoffen en is luchtiger 
waardoor de boom beter kan wortelen. 
Na het planten wordt de boom veran-
kerd tussen twee paaltjes met boom-
band. Totdat de wortels zich voldoen-
de hebben ontwikkeld beschermt deze 
verankering de boom tegen omwaaien. 
Als laatste wordt er een gietrand ge-
plaatst om te voorkomen dat het water 
wegloopt. Vooral in de eerste twee jaar 
is het belangrijk dat de boom voldoen-
de water krijgt. De gemeente geeft de 
jonge aanplant in droge periodes wel 
extra water, desondanks hebben veel 
recent geplante boompjes de extreem 
droge zomer van vorig jaar niet over-
leefd. Het is daarom geen overbodige 
luxe als u de boom voor de deur zelf 
water geeft. Dit is een kleine moeite 
als u bedenkt hoeveel moeite het heeft 
gekost om de waardevolle boom te 
planten!

Susana Overlack

 bomenstichtingdenhaag.nl

Na tien jaar leegstand krijgt het majestueu-
ze pand Plein 1813 nr. 4/5 nieuwe bewoners. 
Hier wordt het hoofdkantoor gevestigd van het 
Haagse Main Capital Partners, onderdeel van 
investeerder CZ Capital, een familieholding van 
Charly en Corinne Zwemstra. Main Capital richt 
zich op investeringen in softwarebedrijven.

De afgelopen jaren was er veel gedoe rondom de 
indrukwekkende villa, een rijksmonument. Is-
raël kocht het in 2016 ten behoeve van huisves-
ting van haar ambassade, maar er rezen zoveel 
bezwaren van omwonenden tegen alle voorge-
nomen veiligheidsmaatregelen, en de vereiste 
investeringen bleken zo hoog, dat de Israëlische 
regering het pand voor zo’n 5,5 miljoen euro aan 
CZ Capital doorverkocht. De villa wordt op het 
ogenblik van binnen verbouwd en aan de bui-
tenkant gerenoveerd door het Bossche bouw-
bedrijf van den Bouwhuijsen, in samenwerking 
met het in restauratie en renovatie gespeciali-
seerde architectenbureau Delfgou. In de eerste 
fase komt er een nieuw zinken dak, worden go-
ten en ruiten vervangen, en wordt het gebouw 
geïsoleerd. Daarna komt het interieur aan de 
beurt, waarvoor strenge bouwkundige eisen 
gelden. Tenslotte komt er enige nieuwbouw en 
wordt de tuin aangepakt, inclusief het plaatsen 
van nieuwe hekken. Oplevering wordt voorzien 
in 2023.

Bij een bezoek van onze wijkorganisatie is ver-
zekerd dat de beschermde status en aanblik van 
het pand en omgeving op geen enkele wijze in 
gevaar komen. Zowel gemeente als eigenaar 
hechten aan het behoud van de allure van de 
villa, de tuin en het aangrenzende Plein 1813. 

Arjan Hamburger

Bankastraat 103 A
2585 EJ  DenHaag
tfn+tfx 070 35 44 812

Alexander Gogelweg 32
2517 JJ  Den Haag

T (070) 35 88 000
F (070) 35 88 707

E notaris@matzingereversdijk.nl
I www.matzingereversdijk.nl

Alexander Gogelweg 32
2517 JJ  Den Haag

T (070) 35 88 000
F (070) 35 88 707

E notaris@matzingereversdijk.nl
I www.matzingereversdijk.nl

— Bankastraat 44 —
Bankastraat 12 • Den Haag

www.gransjean.nl

Steeds voor u op 
zoek naar bijzondere 

 lekkernijen!

advertenties

Zonwering & Rolluiken 

Binnen &
buitenzowering

van kwaliteit

info@archipelzonwering.nl - www.archipelzonwering.nl - 070-3461770

Literatuur • Kinderboeken
Antroposofie • Filosofie
en heel veel kunstkaarten.

English books – Deutsche Bücher

Commande de livres français

Frederikstraat 24 • 2514 lk Den Haag
(070) 346 48 00 • info@haagseboekerij.nl

www.haagseboekerij.nl

Evita Zorg biedt alle vormen van zorg
in uw eigen vertrouwde omgeving.

Gespecialiseerd in terminale zorg
Evita Zorg kan er 24 uur per dag voor u 
zijn voor palliatieve zorg. Dit kan per direct 
ingezet worden indien nodig. Heeft u nu 
zorg nodig? Neem contact op met één van 
onze wijkverpleegkundigen.

Van Alkemadelaan 309A, Den Haag

070-314 16 00
info@evitazorg.nl  | www.evitazorg.nl

Thuiszorg die bij ú pastThuiszorg die bij ú past

Bankastraat 83
2585 EH Den Haag
070 350 34 86

advertenties

Zaterdag 31 december. De laatste dag van het  
jaar. het regent dat het giet en het waait storm-
achtig. Tot een uur of vier. Ineens komt ieder-
een in actie om nog snel wat boodschappen te 
doen voor oudejaarsavond. In het Vlaamsch 
Broodhuys is het druk. Er staan twee verkoop-
sters achter de balie. Eén daarvan helpt een 
enigszins verwaaid en natgeregend oud dame-
tje. Terwijl ze het brood voor haar in een zak 
doet, zegt de verkoopster: 'Wilt u nog een taartje 
meenemen? Morgen zijn we dicht en alle taart-
jes moeten weg. Het is gratis.’ Het dametje kijkt 
haar enigszins verbaasd aan. ‘Kiest u maar’ zegt 
de verkoopster bemoedigend. Na enige twijfel 
wordt een chocoladetaartje aangewezen. De 
verkoopster vouwt een éénpersoons kartonnen 
doosje open en schept het taartje erin.  
 
‘Misschien toch liever die’ zegt het dametje en 
wijst een citroentaartje aan. 'U mag er meer dan 
één hoor. Ze moeten allemaal weg.’ Het kleine 
doosje wordt vervangen door een grotere doos. 
De twee taartjes worden er vakkundig ingelegd. 
‘Er is nog plaats voor meer’, zegt de verkoop-
ster. Na enige twijfel worden er nog twee taart-
jes aangewezen. Ook die verdwijnen in de doos. 
Maar nu begint het dametje echt de smaak te 
pakken te krijgen en vraagt: ‘Hoeveel mag ik 
er eigenlijk?’ Even vriendelijk en geduldig als 
voorheen zegt de verkoopster: ‘Als u nog een 
brood koopt, mag u er weer een paar uitkiezen.’

Hoe het verder afgelopen is, weet ik jammer ge-
noeg niet want ik heb intussen een speltbrood 
en twee gratis krenten-sinaasappel-bollen in 
mijn tas. Maar het beeld van het dametje dat zo-
veel lekkers onverwacht toebedeeld krijgt en het 
geduld van de verkoopster, blijft me nog lang bij.

Kiddy Kohnstamm

GratisBomen  
planten

Bomenstichting 
Den Haag

Wilt u nog  
een taartje?

Nieuwe 
bestemming

Nieuwbouw 
in de wijk

Bankaplein 3 Plein 1813 4/5

   
De gemeente controleert 
jaarlijks alle straatbomen 
op hun conditie
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Rijker Leven … in het Schakelpunt

In oude documenten is terug te 
vinden dat Domeinen van Holland 
en West-Friesland in dat jaar aan de 
uit Polen afkomstige winkelier en 
ouderling van de Hoogduitse jood-
se gemeenschap Ziskind Pos ‘een 
hoekie duyns beoosten het Tolhuis’ 
verleenden ‘teneinde omme haare 
dooden te begraven’. Klein van 
omvang toen nog, in een ongerept 
duingebied, in niemandsland. Het 
‘Plan de Scheveningen’ van car-
tograaf-illustrator Schweickhardt 
van 1832 toont ons het duingebied 
tussen Scheveningen en Den Haag 
waarop de ‘Cimetière des Juifs’ is 
aangegeven. 

De Joodse begraafplaats is een bij-
zonder historisch monument en een 
belangrijk element in de Joodse ge-
schiedenis van Den Haag, zoals dat 
ook de achttiende-eeuwse Portugese 
synagoge aan de Jan Evertstraat en 

de voormalige Hoogduitse synagoge 
aan de Wagenstraat geldt. Op de be-
graafplaats werden zowel uit Spanje 
en Portugal verdreven Sefardische 
joden als uit Oost-Europa afkomsti-
ge Asjkenazische (Hoogduitse) joden 
begraven, op van elkaar gescheiden 
gedeelten. Het terrein werd in de 
loop der jaren uitgebreid. Er liggen 
10.000 overleden Joodse Hagenaars. 
Daaronder bekenden als schilder 
Jozef Israëls, rechtsgeleerde Carel 
Asser, Minister van Justitie Michel 
Henri Godefroi, schaakgrootmees-
ter Elia Stein, ijzerfabrikant Lion 
Enthoven en de destijds beroemde 
opperrabbijn Saul Halevi. Het graf 
van laatstgenoemde is uniek door 
een boomwortel die als een hand 
over de grafsteen is gegroeid. Omdat 
de begraafplaats begin van de 20e 
eeuw vol was – joodse graven wor-
den nimmer geruimd – werd in 1906 
een nieuwe Joodse begraafplaats in 

Soms wordt er nog prachtig ambachtelijk handwerk 
gemaakt. Zoals dit nieuwe balkon aan Prinsevin-
kenpark 24. Met trots vervaardigd door timmerman 
Richard van Haeren van aannemers- en restaura-
tiebedrijf Alexandria. ‘Ik heb nog een ouderwetse 
vakopleiding gevolgd, eerder vooral gericht op au-
thentieke scheepsbouw’, meldt Richard. ‘Ik heb bij-
voorbeeld jarenlang meegewerkt aan de bouw van de 
replica van de Batavia. Helaas zijn timmer-vakoplei-
dingen in Nederland vrijwel verdwenen en er zijn ook 
bijna geen leermeesters meer.’ Het oude balkon was 
verrot en het nieuwe balkon is ter plekke gemaakt uit 
duurzaam hardhout. Schoonheid in een toch al bij-
zonder mooie straat. 

Arjan Hamburger

Na 14 jaar stopt Romelia met  
vrijwilligerswerk bij ’t Klokhuis. 
Zij werkte er als gastvrouw, gaf 
computerles aan ouderen en 
verzorgde de laatste jaren samen 
met Cathrien en voordien met 
andere vrijwilligers de maandag-
se pannenkoekenlunch voor wijk-
genoten die in het Klokhuis een 
cursus volgden, tafeltennis speel-
den, gymnastiek deden of zomaar 
aanliepen voor een kop koffie en 
wat eten. Cathrien bakte, Romelia 
zorgde voor het soepele verloop 
van bestellingen, serveren, afrui-
men en afrekenen. Ook Cathrien 
stopt jammer genoeg. Voor de 
pannenkoekenmiddag is inmid-
dels een nieuw team gevonden  
en we hopen dat dit een vast, 
want door wijkgenoten erg ge-
waardeerd, bestanddeel van  
de wekelijkse activiteiten blijft.  
Romelia en Cathrien, namens  
de wijkgenoten en ’t Klokhuis: 
1000 x dank voor jullie inzet.

dagelijks open!

Voor een bakkie koffie of thee  
in de ontmoetingsruimte.  
Gebruik computers en lectuur! 
van 09.00 tot 16.00 uur 
vrijdags tot 15.00 uur

maandag

Gym voor Ouderen (MBVO) 55+
aanvang 09.30 uur (Er zijn 3 lessen) 
Pannenkoeken, vers gebakken 
aanvang 11.30 uur » tot 13.30 uur 
Yoga op de stoel 
aanvang 12.15 uur » tot 13.15 uur 
Tafeltennis  
aanvang 13.30 uur » tot 15.00 uur

dinsdag

Bewonersorganisatie  
Archipel \Willemspark
aanvang 09.00 uur
Sport grondoefeningen
dames 16.30 uur » heren 17.45 uur
Juridisch spreekuur
Elke laatste dinsdag van de maand
aanvang 19.00 uur » op afspraak
Bouwkundig spreekuur
Elke derde dinsdag van de maand
aanvang 19.00 uur » op afspraak

woensdag

Oogvereniging
Elke 1e woensdag van de maand 
Koempoelan
Elke 2e woensdag van de maand 
Sodurado voor 5–15 jaar
aanvang 16.15 uur
Alexander Techniek
—op afspraak
Sport Grondoefeningen
Heren 19.30 uur

donderdag

LabWest prikpost
aanvang 10.30 uur » tot 11.15 uur
Alexander Techniek
—op afspraak

vrijdag

Bewonersorganisatie  
Archipel \Willemspark
aanvang 09.00 uur
Klei en boetseer club
aanvang 10.00 uur » op afspraak
Koersbal voor 50+
aanvang 10.00 uur 
Bibliotheek
aanvang 13.30 uur » tot 15.00 uur
Hulp bij smartphone,  
tablet of laptop
—op afspraak

zaterdag

Sport Grondoefeningen
Heren o9.30 uur
Kyusho Jutsu zelfverdedigingskunst 
aanvang 10.00 uur 
Sodurado voor 5–15 jaar
aanvang 16.15 uur

Restauratie van 1988
Na het grotendeels wegvagen van 
de Haagse Joodse bevolking in de 
Tweede Wereldoorlog raakte de be-
graafplaats in verval. Een inventari-
satie in 1982 door het Gemeentelijk 
Bureau Monumentenzorg leerde 
dat driekwart van de 2860 grafzer-
ken gebreken vertoonde, aan de 
stenen zelf of aan de fundering. Ook 
de op instorten staande muur om 
de begraafplaats, het metaar- of uit-
vaarthuisje en de beheerderswoning 
waren dringend aan herstel toe. Aan 
het eind van dat decennium vond 
een grote restauratie plaats, in nau-
we samenwerking tussen Gemeente 
en de nieuw opgerichte ‘Stichting 
tot Instandhouding van de Joodse 
Begraafplaats te ’s-Gravenhage’. Het 
metaarhuisje kreeg een nieuw zadel-
dak en een nieuw glas-in-lood raam 
met Davidster. Ook nu vinden nog 
restauratieve werkzaamheden plaats.

Bezoeken zijn mogelijk tijdens de 
Open Monumentendag in septem-
ber en via rondleidingen van het 
Haagse Gilde. Ook kunnen in prin-
cipe individuele bezoeken via con-
tact met eerdergenoemde Stichting 
worden geregeld. Sinds kort is met 
behulp van QR-codes een ‘wandel-
route’ beschikbaar met korte verha-
len over een dertigtal markante hier 
begraven Joodse Hagenaars. Een 
wandeling over de unieke, serene 
begraafplaats brengt je terug in de 
tijd alsof je met een tijdmachine in 
de geschiedenis wordt gekatapul-
teerd. Je komt in een onaangeroerd 
duinlandschap zoals het er ver voor 
Panorama Mesdag uit zag. 

Bart Brouwer

Wassenaar gevestigd. Sinds die tijd 
vinden aan de Scheveningseweg 
nog maar sporadisch begrafenissen 
plaats. De meeste grafstenen zijn lig-
gend, slechts enkelen rechtopstaand. 
Opmerkelijk is de eenvoud en unifor-
miteit van zerken, er werd geen ver-
schil tussen arm en rijk gemaakt.

Vele handen maken licht werk

Schakelpunt
Een van de meest bijzondere plekken in onze wijk is de in 1694 
gestichte Joodse begraafplaats tussen Scheveningseweg en  
Timorstraat, nu een Rijksmonument. 

Het duingebied tussen  
Scheveningen en Den Haag. 
Aan de onderzijde is naast 
het tolhek duidelijk de joodse 
begraafplaats herkenbaar. 
De plattegrond is uit 1832 
door L. Schweickhardt.

Meldpunt Wijkbus Stap-In: 070-3520416
 Elke ochtend 09.00 tot 10.00 uur

Voor cursussen zie www.volksuniversiteit-
denhaag.nl
Zie ook www.stichtinghetklokhuis.nl/activi-
teiten

Programma 
Activiteitencentrum 
Het Klokhuis

Presentatie 
ArchipelPoëZie 
vrijdag 3 maart

Hoe komt een gedicht op de muur of op een raam?
Jan-Hein Schouw, bestuurslid van de Stichting ArchipelPoëZie vertelt 
hierover op vrijdag 3 maart 2023 in Het Schakelpunt. Deze wijkgenoot 
heeft met 22 gedichten op een muur of raam al veel ervaring opgedaan. 
Er is een gezellig Happy Hour na de lezing. Drankjes €1,50, hapjes gratis.

Aanmelden |  Ilse Mijnhart: ilse.mijnhart@florence.nl of 06 398 506 94

Activiteitencentrum Het Klokhuis
Celebesstraat 4 
stichtinghetklokhuis@live.nl 
✆ 070 350 35 11
 

  stichtinghetklokhuis.nl

We kennen Rijker Leven inmiddels een paar 
jaar, door alle activiteiten waaraan heel wat 
mensen uit Archipel/Willemspark deelnemen. 
Denk aan onder andere de maandelijkse lezin-
gen met Happy Hour na afloop, de bezoeken 
aan musea binnen en buiten de stad, de film-
middagen, de gezamenlijke maaltijden in het 
Schakelpunt, de leesgroep, de gespreksgroep en 
het Draadcafé.  
 
Ooit is Rijker Leven gestart om mensen in de 
wijk nader tot elkaar te brengen door samen 
iets te ondernemen waar we belangstelling voor 
hebben, in de hoop dat we meer naar elkaar 
gaan omkijken en elkaar zo nodig hulp en on-
dersteuning gaan geven. We hebben gemerkt 

dat dat inmiddels gebeurt. Dit lijkt allemaal 
heel leuk. En nu komt de ‘maar’…

Het is voor de paar mensen die alles nu vrijwillig 
organiseren en uitvoeren niet vol te houden als 
er niet meer wijkgenoten zijn die zich ook willen 
inzetten om Rijker Leven ‘in leven’ te houden. 
Dit betekent meer dan alleen een handje helpen 
als er afgewassen moet worden. Dit betekent 
plannen bespreken tijdens de vergaderingen 
van de Werkgroep Rijker Leven, uitnodigingen 
voor de activiteiten schrijven, soms kaarten 
reserveren, van tevoren overleggen met andere 
vrijwilligers, zo nodig inkopen doen, de ruimte 
klaar maken voor ontvangst, enzovoorts. Vind  
u het leuk om daaraan bij te dragen?

 
aanvang 14.45 uur

 
Bij interesse kunt u contact  
opnemen met Ilse Mijnhart 
ilse.mijnhart@florence.nl  
✆ 06 398 506 94 

Romelia en Cathrien  
in de kantine van ’t Klokhuis

1000x dank!

Meesterschap

Marianne is op Nieuwjaarsdag op bijna 80-jarige leeftijd overleden. 
Ze woonde heel veel jaren in de Atjehstraat. Velen kennen haar als be-
vlogen organisator van de Bazars in de Vredeskapel, die er altijd tiptop 
uit zagen en de kapelkas ruim vulden. Ook actief als gastvrouw op de 
maandagmorg en in ’t Klokhuis, waar ze ook enige tijd pannenkoeken 
bakte. Ook was zij gastvrouw bij de dinsdagmaaltijden daar. Bij het 
jaarlijkse Kerstdiner maakte ze voor alle gasten een creatieve atten-
tie, die menigeen zuinig bewaarde. Ze zamelde koffiepunten in, die ze 
omzette in koffie voor de Voedselbank en ze kreeg heel wat envelop-
jes met punten in de bus. Als ‘buurvrouw’ was zij hulpvaardig, maar 
de laatste jaren waren er problemen met haar gezondheid. Zij laat 
een zoon en schoondochter achter en twee kleinzonen, die wij sterkte 
wensen. In de buurt zullen we haar ook missen.

Else Ponsen

Marianne  
van Drunen 
–Landa

In Memoriam

Florence  
Burgemeester  

Patijnlaan 1900

Dat Bart Brouwer wel iets over de buurt weet te ver-
tellen kunt u in iedere wijkkrant weer lezen. Maar een 
excursie met hem zelf door onze wijk is weer een an-
dere ervaring. Hij heeft oog voor de grote lijn. Voor de 
architectuur van gebouwen en straten en hun histo-
rie. Hij vult dat aan met uitleg over de meest diverse 
details waaronder ook kleine onopvallende. Bijvoor-
beeld over de typografie van huisnummers en recla-
meborden. Soms door bewoners zelf aangebracht. 
Een wandeling met hem is een belevenis. En een 
vraag kan zomaar een nieuw onderwerp opleveren.

Hoe meer, hoe beter is zijn credo. Het is een inter-
actief gebeuren. Eigen inbreng wordt gestimuleerd, 
maar is niet noodzakelijk. We staan er versteld van 
hoeveel er te zien is op korte afstand. Ook in straten 
die je toch wel dacht te kennen. Het is de opkomende 
dorst die tenslotte het eind van de wandeling bepaalt. 
Want architectuur is goed, maar er moet iets bij te 
drinken zijn. Aanbevolen!

Jan Wychers

Bent u geïnteresseerd in een wandeling met Bart 
Stuur een mailtje naar bartelebrouwer@gmail.com

Met Bart op pad

Architectuur  
Archipel\Willemspark

Oude Joodse  
begraafplaats
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Er wordt in de buurt, ook in het 
wijkoverleg, regelmatig geklaagd over 
de hoeveelheid fietsen, bakfietsen en 
scooters op de stoep. Vaak zo achteloos 
neergezet dat mensen met kinderwa-
gens of rollators er niet langs kunnen. 
Vooral de situatie bij de Albert Heijn 
op de hoek Banka/Sumatrastraat is ve-
len een doorn in het oog: er wordt over 
gepraat, maar tot nu toe niets aan ge-
daan. Maar ook elders, meestal in stra-
ten met smalle stoepen, blijkt ergernis 
te bestaan. 

Al nemen (schone) fietsen vergeleken 
met auto’s weinig publieke ruimte in be-
slag, het is wel iets waar aandacht voor 
nodig is. In de eerste plaats natuurlijk 
van fietsers, bakfietsers en scooterrij-
ders zelf. Zij moeten even nadenken hoe 
ze hun twee- of driewieler zo neerzet-
ten dat niemand er last van heeft. Een 
kwestie van gemeenschapszin.

Daarnaast werkt de gemeente in over-
leg met onze wijkorganisatie aan het 
zoeken naar meer plekken in de wijk 
voor zogenaamde ’fiets-nietjes’ waar 
meerdere fietsen op brede stoepen 

kunnen worden geparkeerd. En er is 
ook de mogelijkheid om met je buren 
bij de gemeente via fietsparkeren@
denhaag.nl een ‘fietsvlonder’ aan te 
vragen: een autoparkeerplek op straat 
maakt dan plaats voor een ruimte die 
minimaal acht fietsplaatsen oplevert. 
En tenslotte kunt u ‘zwerffietsen’ bij de 
gemeente melden via de Buiten Beter 
app of via de pagina ‘Achtergelaten 
fiets melden’ van denhaag.nl. De ge-
meente haalt die fietsen dan weg.

Met een beetje goede wil lossen we, in 
samenwerking met de gemeente en met 
onze wijkagenten, de problemen op. 

Arjan Hamburger

Maandenlang verbaasde ik me over 
de inhoud van de afvalcontainers die er 
stonden. Het waren niet de gebruike-
lijke resten van grafruiming. Ze waren 
gevuld met uitgeslepen cilinders van 
metselwerk. Op 1 september werd een 
en ander duidelijk. De Arcade, ontwor-
pen door de architect W.B. van Liefland 
in 1884, werd die dag na een restaura-
tie, opgeleverd. 

Er waren 124 stalen palen in de fun-
dering aangebracht ter versteviging. 
En was een verzakking, die in de loop 
der jaren was ontstaan, hersteld. Dat 
dit geen eenvoudig karwei was, bleek 
duidelijk bij de uiteenzetting over het 
verloop van deze restauratie. 

Vooraf was grondig onderzoek gedaan 
naar de toestand van de ondergrond en 
de ernst van de verzakking. En was een 

restauratieplan opgesteld samen met 
drie gespecialiseerde bedrijven.

Met de restauratie van dit Rijksmo-
nument is in totaal is 5 jaar gemoeid 
geweest. De werkzaamheden aan de 
Arcade duurden vijf maanden. Het 
resultaat mag er zijn. De Arcade staat 
er na 138 jaar weer schitterend bij. Hij 
werd bij oplevering ingewijd door een 
priester. Er rust dus zegen op.  
 
Tot slot dronken de genodigden een 
glas mee op de goede afloop. En zoals 
dat hoort bij een goede restauratie, is 
hiervan door de bezoekers niets te zien. 
U kunt er weer een monumentale wan-
deling maken.

Jan Wychers

 begraafplaatsstpetrusbanden.nl
 
Schilderen is voor mij een avontuur,  
waarbij ik onderweg al spelend en tastend 
een sfeer wil oproepen, die mij emotioneel 
fascineert. Verbeelding van een innerlijke 
emotie daarom, die zowel realistisch als ab-
stract kan uitvallen. Anders geformuleerd: ik 
schilder droomwerelden met sporen van de 
realiteit. Na mijn opleiding aan de Kweek-
school (het tegenwoordige PABO) ben ik in 
1984 met schilderen begonnen. Sindsdien 
heb ik van verscheidene praktiserende beel-
dend kunstenaars les gehad. Aquarelverf is 
jarenlang mijn favoriete medium geweest 
maar sinds 1996 gebruik ik acrylverf. Van 
1996 tot en met 2001 werkte ik aan de Vrije 
Academie in Den Haag.

Inspiratiebronnen zijn vooral natuurelemen-
ten, muziek en architectonische vormen. De 
lichtvoetige vrolijkheid van het Zuid-Euro-
pese licht spreekt mij zeer aan en is daar-
om ook herkenbaar in mijn werk. Naast het 
maken van schilderijen, illustreerde ik twee 
boeken geschreven door mijn man dr. Nim-
da Schelhaas (theoloog). Ook ontwierp ik een 
CD-hoes met koorzang en beschilderde kas-
ten op kinderkamers. 

Het geëxposeerde werk is te koop. Neem 
daarover met mij contact op via emailadres 
jokeschelhaas@ziggo.nl 

 jokeschelhaas.exto.nl

Te kijk in de wijk Jos Lammers
instagram » joslamcomics 

Expositie 
in ’t Klokhuis 
Joke Schelhaas 
–van Beveren Arcade St. Petrus Banden

Fietsen,  
scooters!

✳ save-the-date

4 maart tot 7 mei

Walking Dinner Archipel\Willems- 
park is een bekend jaarlijks terug-
kerend evenement. Gasten krijgen 
in telkens een andere huiskamer in 
de wijk een 3-gangen menu voorge-
schoteld met bijpassende wijnen. 
Enthousiaste thuiskoks koken de 
heerlijkste gerechten en worden  
gesponsord en geïnspireerd door 
onze lokale winkeliers.

De koks hebben de vrijheid in wat  
en hoeveel gangen ze koken en  
bepalen zelf hoeveel gasten ze wil-
len ontvangen. Uiteraard wordt er 
ook met ieders dieetwensen reke-
ning gehouden. Schrijf je nu in als 
gast of (deel)kok op onze website, 
willemarchipel.nl 

Ook al  
ben je niet  
van steen,
toch ben je  

een kei! 
ingezonden quote

Koken,  
lekker eten,  

buurtgenoten  
leren kennen  
en heel veel  

gezelligheid! 

Ergernis 
voor velen

Join the Walking  
Dinner 2023

zaterdag 18 maart 
Walking  
Dinner 2023

Walking Dinner is a 
well-known annual event. 

Guests are served a 3-course meal 
with matching wines in various  
‘dining’ rooms in our neighborhood. 
Enthusiastic home cooks prepare 
delicious dishes sponsored and in-
spired by our shops/suppliers. Dur-
ing each course guests sit with a dif-
ferent group at a different location.  

The chefs are free to decide how 
many courses they cook and how 
many guests to receive. Dietary re-
quirements are taken into account. 
Please sign up to participate and/or 
cook via our website.

 willemarchipel.nl


