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Aan de jaarlijkse fotowedstrijd van de Vrienden deden dit jaar 9 fotografen mee. In totaal werden 
83 foto’s ingezonden. De jury, bestaande uit voorzitter Henk Bakker en de leden Frederique Koster 
(onze contactpersoon voor de winkels), Niek ‘t Hart, Nicolien Hekelaar (namens een van de 
winkels) en Karin Hoogsteder, koos in augustus jl. zes winnende foto’s.
Unaniem kwamen de volgende foto’s uit de bus:

- Paleis Huis ten Bosch door Gideon Verkuijl
- Vliegershow op Scheveningen door Maggy Doolhoff
- Mozaïek op transformatorhuis Nieuwe Parklaan door Gideon Verkuijl
- De Hofvijver, het Mauritshuis en de ministerietorens door Jacob Bijl
- Kneuterdijk in de sneeuw door Ineke Goudswaard
- Haagse Jantje in ADO tenue door Maggy Doolhoff
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 Nieuwe wenskaarten



Van de winnende foto’s zijn weer prachtige wenskaarten gemaakt die bij de bekende 
verkooppunten weer te koop zijn en ook van 6 december tot en met 21 december dagelijks tussen 
11 – 17 uur in de centrale hal van de Bibliotheek aan het Spui. De wenskaarten zijn ook te 
bestellen via onze webwinkel.

De wenskaartenbijeenkomst op donderdag 28 november jl. was zeer geslaagd. 
De vicepresident van de Raad van State, Thom de Graaf, was precies op tijd en wij konden ruim 
binnen de hem beschikbare tijd van een half uur blijven. In zijn speech lichtte hij toe dat zijn 
binding met en kennis van Den Haag vooral voortkwam uit het feit dat Den Haag al heel veel jaren 
zijn werkterrein is (terwijl hij nog steeds in Nijmegen woont). Hij ging ervan uit dat de nieuwe 
burgemeester niet lang meer op zich zou laten wachten (tweede helft komend jaar) en beloofde 
hem of haar als eerste één van de zojuist ontvangen wenskaarten te sturen.
De fotografen zijn gehuldigd; dit jaar vielen grappig genoeg de ‘prijzen’ op foto’s van vier 
fotografen (waarvan drie aanwezig. Tja er zijn nog mensen die moeten werken).
Peter Reinders heeft, ondersteund door Frederique Koster, uitstekende zaken gedaan met de 
wenskaarten: meer kaarten dan ooit werden verkocht!
De opkomst was zeer goed met meer dan 100 leden, ook veel nieuwe leden, de organisatie van de 
mensen van Theater a/h Spui was prima (inrichting en aanpassing na het formele deel, zoals 
afgesproken), de catering liep goed en de hapjes waren lekker.
En ten slotte: de sfeer was weer uitermate goed.
Veel dank aan iedereen die een bijdrage aan deze feestelijke bijeenkomst heeft geleverd.

Op 25 september 2019 hebben Jan van der Ploeg en Emilie Linssen-van Rossum (werkgroep 
Levende Historie ) weer het halfjaarlijkse gesprek gevoerd met mevrouw Elise Mutter van de 
afdeling Monumentenzorg van de gemeente Den Haag. 

Onze lijst Aandachtspunten bevatte 41 onderwerpen waarvan er diverse steeds weer terugkeren, 
omdat het projecten zijn waar langdurige en moeizame procedures van toepassing zijn. Daarbij 
valt te denken aan: de noodzakelijke restauratie van de voormalige Egyptische Ambassade in de 
Surinamestraat, het voormalige woonhuis van de familie Couperus, het achterstallige onderhoud 
van andere ambassades, zoals Saoedi Arabië en Venezuela of de herbestemming van de 
voormalige Amerikaanse Ambassade. 

De voorgenomen vestiging van de Israëlische Ambassade aan het Plein 1813 nummer 4/5 gaat niet
door, maar blijft wel aandacht vragen, zeker nu het opnieuw te koop wordt aangeboden.

Gelukkig is er ook vooruitgang geboekt. 
De voormalige Ambassade van de Republiek Kroatië  aan de Groot Hertoginnelaan  is inmiddels 
verkocht en de gemeente is in overleg met de nieuwe eigenaar voor het herstel van de erker en 
het decoratieve houtwerk dat in de overstekende dakpartijen aanwezig is.

Ook is er snel gehandeld na onze melding van geconstateerde houtrot aan het pand Prinsegracht 
12, waarin het Paard van Troje is gevestigd, en het achterstallig onderhoud aan een pand aan het 
Sweelinckplein.
Naar aanleiding van de sloop van de niet beschermde Hoeve Ysendoorn op de begraafplaats Nieuw
Eikenduinen heeft de afdeling Monumentenzorg en welstand een inventarisatie uitgevoerd naar 
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 Aandachtspunten monumentenzorg

https://www.vriendenvandenhaag.nl/winkel/wenskaarten


verborgen cultuurhistorisch interessante bebouwing in het (voormalig) buitengebied. Uit deze 
inventarisatie  is een zestal objecten en een viertal complexen naar voren gekomen, die een hoge 
cultuurhistorische waarde bezitten :

Adriaan Goekooplaan 8, het koetshuis van landgoed Sorgvliet
Daal en Bergselaan 11, boerderij Berg en Dal
Johanna Triebelspad 10, theeschenkerij Bloemendaal
Kiwistraat 30, 32, 36 en 43, voormalige portiers- dokters- en directeurswoning op het landgoed 

Oud-Rosenburg
Kwekerijweg 8 en 8-a, schuur, magazijn en watertoren van de stadskwekerij
Martinus Nijhoffweg nabij 3-5, watertoren
Monsterseweg 2, portierswoning landgoed Ockenburgh
Monsterseweg 172 en 194, voormalig landhuis Ockenrode plus portierswoning
Ockenburghstraat 25 en 27, aula, bijgebouwen, terreinafscheiding met toegangspoorten en 

vijverpartij op de begraafplaats Westduin
Poeldijkseweg 43, hoeve bestaande uit een krukhuisboerderij met twee gemetselde 

bijgebouwen en een houten schuur

Deze objecten zijn inmiddels toegevoegd aan de lijst van gemeentelijke monumenten.

Wij blijven alert in het signaleren van zorgpunten aan historische en/of monumentale gebouwen in
de stad en vragen de leden van de Vereniging ons te steunen bij die waakfunctie. Wij zijn blij met 
iedere melding die vragen oproept en/of actie noodzakelijk maakt  voor het behoud van het 
gebouwde erfgoed van de stad. 
                                                                                                                                                                                                                     

In een werkgroep overleggen 24 belangen- en bewonersorganisaties al enige tijd met de gemeente
over een kwaliteitsverbetering in Centrum-Noord. Namens de Vrienden is Eveline Blitz actief in 
deze werkgroep, die nu aan de achterbannen meldt wat de stand van zaken is.
<lees meer> 
                                                                                                                                                                                                                     

Het is de vraag hoe de gemeente de door de bewonersorganisatie Bezuidenhout ontwikkelde 
leefbaarheidseffectrapportage gaat gebruiken. Aan deze LER heeft de commissie Ruimte van de 
gemeenteraad op 14 november een werkbespreking gewijd. De Vrienden waren uitgenodigd om 
bij dit overleg hun visie te geven. Christine Sijbesma heeft in haar bijdrage voorgesteld de LER 
vroegtijdig in te zetten in besluitvormingsprocessen over verdichtingsplannen en consequenties te 
verbinden aan eventuele negatieve uitkomsten van de toets.
<lees meer> 
                                                                                                                                                                                                                     

De eerste vriendenborrel van het nieuwe jaar komt er weer aan. Woensdag 12 februari 2020 van 
17.00 tot 19.00 uur in Theater aan het Spui, Spui 187.
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 Verminderen doorgaand autoverkeer Centrum-Noord

  Leefbaarheid en verdichting

  Vriendenborrel

http://www.vriendenvandenhaag.nl/berichten
http://www.vriendenvandenhaag.nl/berichten


Het nieuwe jaar 2020 is ingeluid en het is tijd om de voornemens voor het komend jaar te 
onthullen. Het woord is aan de voorzitter.

Voorts is het een goede traditie om de winnaar van de zoekplaatjes uit Ons Den Haag van het 
afgelopen jaar bekend te maken. Wie heeft er dit keer de meeste geraden? U deed toch wel mee? 

Na de borrel kunt u met korting de voorstelling van de Toneelschuur: ‘Weg met Eddy Bellegueule’ 
bijwonen. Dat kan een bijzondere voorstelling worden: de roman was in 2014 dé literaire sensatie 
van Frankrijk. Kaarten ad € 12,50 (reguliere prijs is € 18,50) kunnen besteld worden onder de code 
kortingvooreddy. 

Tevoren kunt u zich bij het Theater opgeven voor een aangeklede soep voor € 7,50 (zie de site van 
Theater a/h Spui).
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