
Een leuke buurt krijg 
je niet zomaar cadeau

Het verkeerscirculatieplan Centrum-
gebied: de gemeenteraad beslist 14 juni 

Medio 2006 werd het eerste VCP door het 
nieuwe College van Burgemeester & Wet-
houders (B&W) vastgesteld. Inspraak door 
bewoners werd uitgesloten.
Een aantal organisaties, waaronder onze be-
wonersorganisatie, heeft er voor gezorgd dat 
er begin van dit jaar wél inspraak kwam. 
Eind maart 2007 werden ongeveer 50 bur-
gers, waaronder enkele uit onze wijk, door 
het College van B & W uitgenodigd alterna-
tieven voor te stellen. Hieruit ontstonden 
drie alternatieven. Begin mei werd onder lei-
ding van de nieuwe wethouder van verkeer 
Peter Smit verder overleg gevoerd. Eerst met 
de geselecteerde groep bewoners en een dag 
later op drie locaties in de stad met overige 
belangstellenden. In het Museon waren o.a. 
heel veel bewoners van de Laan Copes van 
Cattenburch  aanwezig.
Op 15 mei j.l. besloot het College van B & W 
een VCP vast te stellen, dat enigszins afweek 
van de eerdere alternatieven. Zie schets.
De belangrijkste maatregelen zijn: éénrich-
tingsverkeer Piet Heinstraat en Noordwal, 

afsluiting Spui bij Grote Marktstraat, afslui-
ting Stille Veerkade en Groenewegje. Het ver-
keer op de CentrumRing, waaronder de Laan 
Copes van Cattenburch en de Burg. Patijn-
laan, zal waarschijnlijk toenemen zolang de 
Hubertustunnel niet open is.
Voor meer details www.archipelbuurt.nl 

Laatste Nieuws VCP
In 2001 is door de gemeenteraad per motie af-

gesproken dat zodra de Hubertustunnel klaar 

zou zijn de functie van Centrumring zou worden 

overgenomen door het Telderstrace. Dat trace is 

immers meer geschikt voor veel verkeer – het is 

veel breder, er wonen nauwelijks mensen op 

snuifafstand. Bovendien is toen toegezegd dat 

het nieuwe 1+1 profi el van de Laan Copes plano-

logisch beschermd zou worden. Er bleken in de 

raadscommissie wel oppositiepartijen te zijn die 

zich wilden houden aan de oude toezeggingen, 

maar die hebben geen meerderheid. Op 15 juni 

j.l. heeft een ruime meerderheid van de Gemeen-

teraad ingestemd met de laatste variant van het 

VCP. De wethouder heeft een onderzoek toege-

zegd naar verplaatsing Centrumring van Laan 

Copes naar het Telderstracé.
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nieuws… mensen… samenleving… inhoud o.a.

De huizen aan het woord 
>> pagina 6/7 

Lintjesregen
>> pagina 3

Al jarenlang zijn Archipel en Willemspark wijken in Den Haag, waar 
mensen graag komen wonen. De laatste dertig jaar krijgt men de 
huizen dan ook zeker niet cadeau nog buiten het feit dat er aan 
merendeels oude huizen altijd veel valt te onderhouden. Het zijn niet 
alleen de huizen, die de buurt gewild maken. Dicht bij het centrum 
en het strand, groen in de buurt, gezellige informele sfeer: allemaal 
ook aantrekkelijk. Dat krijgt men als nieuwe bewoner wel cadeau, 
maar aan sommige aspecten moet nog steeds hard gewerkt worden. 
Denk maar aan de verkeersdruk. 

Investeren in je wijk levert wel rendement op. 
Problemen in je straat oplossen, een plan voor bomen voorstellen, leuke 
(straat)feesten organiseren: met dagdromen bereik je weinig.
Als je dit met elkaar aanpakt kun je wel wat bereiken en bovendien leer je 
andere wijkbewoners kennen. Twee keer winst dus. Een defi nitief plan zal 
vaak een compromis zijn: iedereen heeft weer andere belangen of ideeën. 
Een algemeen belang moet afgewogen worden tegen een persoonlijk 
belang. De Bewonersorganisatie in Archipel/Willemspark houdt met name 
ook dat algemene belang in de gaten.

Stichting Bewonersorganisatie Archipel/Willemspark
De Bewonersorganisatie Archipel/Willemspark houdt zich bezig met het 
woon/leefklimaat in deze wijken of naaste omgeving (zoals de Schevening-
se Bosjes) . De Bewonersorganisatie A/W wordt door de gemeente 
beschouwd als een formele gesprekspartner en krijgt subsidie om haar 
werk uit te voeren, mits zij voldoet aan haar verplichtingen zoals een 
aanvaardbaar jaarplan indienen en het inleveren van een goedgekeurde 
inhoudelijke en fi nanciële verslaglegging. Zij geeft ook 5x per jaar de 
Wijkkrant Archipel & Willemspark uit en onderhoudt de website www.
archipelbuurt.nl, die ook een Engelstalig gedeelte heeft. 

lees verder op pagina 2 >>

Heropening Klokhuis
>> pagina 12

VCP, het vervolg!

International 
Residents

A selection of the articles in this issue of 
the community newspaper will shortly 
be available on the local neighbourhood 
website in English. Just click on 
International on the homepage.

www.archipelbuurt.nl



Rijden onder invloed
Op 13 mei 2007, omstreeks 02.30 uur, 
reed een 33-jarige bestuurder van een 
personenauto uit Polen op de Carne-
gielaan. De man reed slingerend over 2 
rijstroken. Nadat de auto uiteindelijk 
tot stilstand was gebracht, viel de 
bestuurder uit zijn auto. Hij blies 1020 
ugl. Bijna 5 keer zoveel als wettelijk is 
toegestaan. Het Poolse rijbewijs werd 
ingevorderd. De man kreeg een proces-
verbaal. 

Overlast drankgebruik
Op 18 mei 2007, omstreeks 21.55 uur, 
zag een agent op een mountainbike een 
53-jarige man uit Den Haag in de 
Javastraat bier drinken. Toen de agent 
een bekeuring hiervoor uitschreef, 
werd de verdachte recalcitrant en 
beledigde hij de agent. Ook hiervoor 
kreeg hij een bekeuring.

Rijden onder invloed
Op 18 mei 2007 omstreeks 20.38 uur, is 
een 50-jarige bestuurder van een perso-
nenauto op het Plein 1813 aangehouden, 
terwijl hij onder invloed van alcohol 
reed. De man blies 280 ugl. De verdach-
te heeft een bekeuring gekregen.

Wateroverlast
Op 12 mei 2007 omstreeks 19.10 uur, 
heeft een 66-jarige bewoner van een 
fl atgebouw aan de Burgemeester 
Patijnlaan  voor een waterballet 
gezorgd. Tijdens het doortrekken van 
een computerkabel is de waterleiding 
van de bovenburen geraakt met als 
gevolg een waterballet over 3 etages. 
Brandweer ter plaatse.

Hans Plat  
Inspecteur van Politie Haaglanden
Bureau Karnebeek

wijk • wijs • wijzer

Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark 
p/a Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t.  350 35 11
f.  358 71 90
secretariaat@archipelbuurt.nl

administratieve 
ondersteuning
mw Else Ponsen-Breugem
Bereikbaar: 
dinsdag: 09.00 - 17.00 uur
donderdag: 09.00 - 10.00 uur
t. 350 35 11 (350 57 38 urgent)

bestuur
Voorzitter, dhr. ir. J. Vos
t. 356 34 17
Vice-voorzitter, jhr. mr. G. 
Hooft Graafl and
t. 360 41 95
Secretaris, mw A.G. Beekman-
Otte   t. 354 80 06

Penningmeester, dhr R. Klein
t. 362 57 44
lid, mw. E. Blitz
t. 364 87 27

Contactpersoon Verkeer
aleksander@archipelbuurt.nl
Contactpersoon 
Openbare ruimte
dorien@archipelbuurt.nl

wijkberaadsvergadering
donderdag 20 september 2007
20.00 uur, ’t Klokhuis, 
Celebesstraat 4

wijkkrantredactie
& advertenties
Sluiting kopij: 
17 september 2007
Sluiting advertenties: 
27 september 2007

p/a Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t.  350 35 11   
secretariaat@archipelbuurt.nl

redactie
Herman Blokpoel, Eva Drijver, 
Auke v.d. Kooi, Ellen Struick,
Michiel Ottolander, 
Else Ponsen, Cathrien Ruoff

illustraties / vormadvies 
Jean Cloos

vormgeving
Wilmar Grossouw

website
www.archipelbuurt.nl

website redactie 
website@archipelbuurt.nl

Algemene adressen
Wijk- en Dienstencentrum 
’t Klokhuis
Celebesstr. 4, 2585 tj Den Haag
t. 350 35 11
verdere informatie zie pagina 12

Zorg-op-maat-centrum 
Florence, Het Schakelpunt 
Burg. Patijnlaan 1900
2585 cb  Den Haag, t. 354 39 27

Zorgwinkel
ma. t/m vr. 09.00 - 16.00 uur
Ria Koppert, Annelies v.d. 
Heijden, t. 306 34 30
tel. bereikbaar 08.00 - 16.30 uur

Coördinator dagverzorging, 
activiteiten en vrijwilligers
mw E. Ponsen. info: ma. en wo.

Prikpost huisartsen 
dinsd. en dond. 09.00 -10.30 uur

Wisselbibliotheek 
woensdag van 10.00 -11.30 uur 

Pedicure
Deborah Veltman
alleen op maandag
t. 06 47 47 45 49 (op werkdagen)

Schoonheidsspecialiste
mw. Cocky de Lange-Hoek
op afspraak
t. 324 32 95 of 06 212 82 871

Florence Thuiszorg 
t. 328 62 99
Femmy van Egmond
Huish. hulp, verz. en verpleging

Meavita Thuiszorg   
Laan 20
t. 379 59 00
Huishoudelijke hulp, verzorging 
en verpleging, dieetadvies. 

Burenhulp 
Mevrouw M. Simonis-van 
Harten
vanaf 11.00 uur, t. 350 34 94

Vredeskapel
Malakkastraat 1-5, t. 355 82 12 
Koster mw R. de Jong 
Predikanten: ds. Jacob Korf
t. 328 13 07
ds. Casper van Dongen
t. 324 99 00
Diaconaal opbouwwerker 
I. Nutma t. 06 511 07 07 0

Clubhuis Cantaloup
Stichting 
Clubhuis ‘Cantaloup’
Cantaloupenburg 26a

2514 kl Den Haag
t. 310 61 13, t. 346 11 32
Bankno. 179944797
info bij gargallo@wanadoo.nl
secr: Laurien Trojan-Piek

Onze clubs
55+ soos (twee keer per maand)
Dinsdag 14.00-16.00 uur
Liesbeth de Bles, t. 346 11 32

Kinderclub (5-10 jaar)
Donderdag 15.15-17.00 uur, 
Ina Schurwanz, t. 389 74 12

Damesclubs
Dinsdag: 19.30-22.00 uur
Woensdag: 10.00-12.00 uur
Cokkie Bonte, t. 346 35 23

Do-it-yourself club
Maandag 9.30 - 12.00 uur     
Irna Schurwanz, t. 389 74 12

Huur Clubhuis
Als vriend van het speelpark 
betaalt u €25,- per jaar. 
Geen dure vriendschap, want je 
mag een keer gratis gebruik 
maken van het clubhuis voor 
bijvoorbeeld een kinderpartij-
tje of een vergadering. 
Bovendien kan je deelnemen 
aan vriendendagen. Leden, 
vrienden en donateurs 
ontvangen regelmatig 
nieuwsbrieven.
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Mw M. Polak (65 j.) ’s avonds  t. 070 350 61 16
Emilie Hoefnagels (18 jaar)  t. 070 427 61 87
Anneke Kreemers (15 jaar)  t. 06 488 34 337   

   Renske Verhulst (18 jaar)  t. 070 352 15 43
   Vincent Verhulst (18 jaar)  t. 070 352 15 43
   Nynke Verhulst (15 jaar)  t. 070 352 15 43

Oppassen geblazen!

Hier volgt 
een politiebericht

Wijkbureau Karnebeek
Burgemeester Patijnlaan 35
2585 bg Den Haag
centraal tel. 424 17 60
fax 424 17 24

Wijkagenten Archipel & Willemspark
mw M. Hoogerbrugge, mw Y. Ipema 
Preventiemedewerker en KABRES
Hans Plat
Milieu- en Horecamedewerker
Frans Vreeswijk

Wie doet wat?
Voor de  algemene en dagelijkse zaken is 
een bestuur van ca 5 personen beschik-
baar.Vijf keer per jaar houden we een 
wijkberaad met bestuur en werkgroe-
pen. Daarvoor worden afgevaardigden 
uitgenodigd van huurdersverenigingen, 
bewonerscommissies, politie, 
’t Klokhuis, Vredeskapel, ouderenwerk 
en andere belangengroepen. Ook andere 
belangstellenden zijn van harte welkom. 
De data in 2007 zijn donderdag 18/1, 
15/3, 24/5, 20/9 en 15/11.
De aanvang is 20.00 uur, in ’t Klokhuis, 
Celebesstraat 4.
Zie ook www.archipelbuurt.nl, voor 
agenda en verslag wijkberaad.

Speciale werkgroepen
Een aantal werkgroepen is bezig met 
een speciaal onderwerp. Hierin kunnen 
geïnteresseerde wijkbewoners actief 
meewerken aan het onderdeel, dat hun 
speciale belangstelling heeft. Ook als u 
(nog) niet gericht kiest voor een 
werkgroep bent u van harte welkom als 
geïnteresseerde wijkbewoner! Deze 
werkgroepen koppelen hun werkzaam-
heden terug naar de vergaderingen van 
het wijkberaad.
Hieronder volgen de werkgroepen en 
de betreffende contactpersonen:
werkgroep Openbare ruimte 
mw. D. de Buck
dorien@archipelbuurt.nl

werkgroep Verkeer 
dhr. A. Hencke
aleksander@archipelbuurt.nl
werkgroep Ruimtelijke ordening
mw. V. Mendes de Leon
victoria@archipelbuurt.nl
wijkkrant Archipel/Willemspark 
mw. E. Drijver, eva@archipelbuurt.nl
website www.archipelbuurt.nl
mw. A. Beekman
ank@archipelbuurt.nl

Als u belangstelling hebt voor een 
bepaalde werkgroep, kunt u nadere 
inlichtingen vragen aan deze contact-
personen.

Bestuur Bewonersorganisatie A/W
voorzitter: ir J. Vos  
joop@archipelbuurt.nl 
secretaris: mw. A. Beekman-Otte
ank@archipelbuurt.nl  
penningmeester: dhr. R. Klein
ruud@archipelbuurt.nl 
vice-voorzitter: jhr. Mr. G. Hooft Graafl and
graafl and@archipelbuurt.nl 
lid: mw ir E. Blitz
eveline@archipelbuurt.nl 
     

Heeft u nog vragen over 
de Bewonersorganisatie?
Secretariaat en administratieve 
ondersteuning: 
mw. E. Ponsen-Breugem
secretariaat@archipelbuurt.nl. 

 De redactie heeft reacties ontvangen van wijk-
bewoners, die willen oppassen. Wij zijn “doorgeefl uik”, 
maar zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering. 
U moet zelf afspraken maken over tijden, kosten en overige voorwaarden. 
Onderstaande personen hebben zich opgegeven als oppas:
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Klachten Stadsbeheer   tel. 353 30 00

Katten oppas!
mw. J van Beek
t. 352 30 20 



Vanaf 5 mei 2007 wordt op iedere eerste 
zaterdag van de maand in toko Exotenhof 
op de hoek Bankastraat/Bilitonstraat de 
proeverij “Lekker Simpel” gehouden, een 
hele ochtend lang genieten van de kook-
kunst van kok/eigenaar Hans Richel van 
restaurant De Tapperij in de Atjehstraat. We 
kunnen meemaken hoe Hans aan het koken 

is en na afl oop de gerechten proeven en 
keuren. Hans laat zien hoe je met allerlei 
ingrediënten uit de toko eenvoudige, 
smakelijke gerechten kan klaarmaken en als 
u denkt het nog beter te kunnen doen, 
houdt hij zich aanbevolen voor commen-
taar, suggesties en tips. 

Op zaterdag 5 mei begon om 10.00 uur 
’s morgens de eerste kookochtend met 
recepten van aspergegerechten. Mei is de 
maand van de asperges en Hans liet zien wat 
je allemaal kunt doen met het “witte goud”. 
Uiteraard kwam de Exotenhof met aantrek-
kelijke, scherp geprijsde aanbiedingen 
onder het motto “Koken is leuk, lekker en 
gezond!” en met de bedoeling bepaalde 
groenten en ingrediënten meer bekendheid 
te geven.
Hierna elke eerste zaterdag van de maand 
van 10.00 tot 13.00 uur in “toko Exotenhof.”

www.exotenhof.nl / www.detapperij.net
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Dit ging volgens een uitgestippelde route in 
A/W waar wensenlijstjes voor waren. 
Startpunt om 17.00 uur in het net verbouw-
de ’t Klokhuis, waar het positieve resultaat 
van allerlei acties al binnen gehaald is. Via 
een hobbelig bestraatte Soendastraat naar 
de brede Bankastraat (kan leuker en veiliger 
ingericht worden) en over een fi levolle Laan 
Copes naar het Nassauplein. Hier hebben 
omwonenden ook mooie plannen voor en de 
wethouder kreeg een brief overhandigd. 
Door de gekapte kastanjes zag  het Nassau-
plein er wat kalig uit en viel de gehavende 
middenbestrating nog extra op. Hierna via 
de Kolfschotenlaan naar de onoverzichte-
lijke kruising voor fi etsers bij de Javastraat/
Zeestraat. Ook Willemspark II werd bezocht 
en dan m.n. het Bosje van Repelaer, dat geen 

structureel onderhoud kent, maar vaak een 
blinde vlek bij groenvoorzieningen lijkt te 
zijn. Via het Mallemolenstraatje terug, waar 
de horeca al lang met smart wacht op een 
nieuwe aangepaste bestrating voor hun 

terrassen. Het was echter geen kommer en 
kwelroute, want daarvoor is ieder teveel 
gesteld op zijn wijk. Leuke details of  huizen 
werden ook bekeken en via het speelterrein 
achter de Archipelschool, waar ’s zomers 
ook hangjongeren verblijven, die niets 
anders in de buurt hebben, keerde ieder 
weer terug naar ’t Klokhuis. Een wandeling 
van twee uur, die hopelijk nog zijn uitwer-
king krijgt bij de Gemeente. De ambtenaren 
waren soms druk aan ’t schrijven. Wij 
wachten af. Inmiddels zijn er al wel jonge 
bomen geplant op het Nassauplein met de 
Latijnse naam: Zelkova serrata (iepensoort).

Voor het eerst was ik uitgenodigd om 
bij de uitreiking van een Koninklijke 
Onderscheiding te zijn, die in de 
volksmond  “de lintjesregen” wordt 
genoemd. Ten onrechte denkt men  
bij een regen, dat (bijna) iedereen 
ervoor in aanmerking komt, maar hier 
is absoluut geen sprake van. 

Op het podium in Diligentia kwamen 33 
mannen en vrouwen te zitten, die stuk voor 
stuk een reeks – merendeels vrijwillige - 
activiteiten hebben verricht die de maat-
schappij ten goede zijn gekomen. Van gratis 
tandheelkundige hulp aan dak- en thuislo-
zen tot vele malen én jaren actie voeren om 
de problematische Stationsbuurt leefbaar-
der te maken. Als genodigde van de 
secretaris van Bewonersorganisatie 
Archipel/Willemspark, Ank Beekman wist 
ik al hoeveel werk ze hier in de wijk verzette 
voor bestuur en website, maar Ank bleek 
ook al 50 jaar actief te zijn op het gebied van 
natuur, onderwijs en educatie en daar veel 
voor georganiseerd te hebben. In de zaal 
gezeten was ik eigenlijk heel  trots op al die 
onderscheiden  mensen, die het allemaal 
een stukje leefbaarder maken in de wereld. 
Burgemeester Deetman bracht dit kort en 
duidelijk naar voren.
Zelf zijn deze actieve mensen waarschijnlijk 
meer geneigd om te denken dat het 

vanzelfsprekend is wat ze vaak vele jaren 
hebben gedaan. Vanzelfsprekendheid voor 
de gedecoreerden, grote waardering van de 
omgeving. De toeschouwers op deze 
feestelijke ochtend van 27 april (waaronder 
ik) keken nog blijer dan de gehuldigden. 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau: een 
bijzonder lintje voor bijzondere mensen. 
Helemaal verdiend.                                        epb

NB Graag wil de redactie volgend jaar op 
de hoogte blijven van onderscheiden 
wijkbewoners: vorig jaar hoorden wij te 
laat van drie andere Archipellers, die in 
de “lintjesregen” vielen. 

Eind mei j.l werd mw D. Huisman-Helmig 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau voor haar jarenlange inzet voor de 
Stichting Japanse Ereschulden. 
Mw Huisman woont al heel lang in het 
Prinsevinkenpark, omringd door haar 
kinderen. Hierbij alsnog gelukwensen.

Een lintje krijg je niet zomaar…

4e van rechts
wethouder Bert van Alphen van GroenLinks

Op stap met de wethouder
Geen spannende kroegentocht, maar een informatieve wandeling door de buurt 
vond plaats op 5 april j.l, een zonnige donderdag. Wethouder van Alphen (onze 
stadsdeelwethouder) en enkele ambtenaren, waaronder onze wijkagente liepen met 
bestuurs- en werkgroepleden van de Bewonersorganisatie A/W door de buurt.

Kookochtend met proeverij 

Na circa 10 jaar sluit restaurant 
de Koning zijn deuren na een 

heerlijk afscheidsmenu  
voor zijn klanten eind mei. 

Een klein restaurant, dat in de 
begintijd hoge ogen gooide bij de 

Haagsche Courant kookrubriek, maar 
wellicht toch te veel voorbijgelopen 
werd door de boodschappendoende 
wijkbewoners omstreeks etenstijd. 

Om privé-redenen stopt de 
restauranthoud(st)er, die het vier jaar 
geleden overnam. Er zal geen nieuw 
restaurant in komen en het pand is 

eigendom van A.H. Zal Koning Klant 
hier straks rondlopen?

Allereerst past de redactie een 
welgemeend excuus:  in het 
vorige nummer was de naam 
onder de reactie (‘Welkom in de 
21e eeuw’) op het stukje van Rolf 
de Boer weggevallen in de layout 

fase en dat is niet zo netjes. Temeer 
daar we als redactie de stelregel hebben dat we 

graag (delen uit) lezersreacties plaatsen, mits 
ondertekend. Voor de goede orde: het betrof hier een 
ingezonden brief met de persoonlijke reactie van 
Michiel Ottolander, dus geen redactionele bijdrage. 
Ondertussen is het een onderwerp dat lezers in de pen 
doet klimmen: Paul Zwolsman reageert op toon en 
inhoud van de reactie en stelt dat ‘helemaal niet is 
vastgesteld dat de UMTS-masten onschadelijk zijn’. 
Ook de Boer verduidelijkt onder de titel Monddood 
zijn standpunt uit zijn eerste brief. Daarbij blijkt dat 
hij niet zozeer een discussie had willen starten over de 
al- dan niet schadelijkheid van straling door zendmas-
ten. Hij schrijft: “Het ging me om: 
a. het plaatsen van een lelijke zendmast in een   
 Rijksbeschermd stadsgezicht (moet door de   
 telecomaanbieder afgekocht zijn);
b. het oneigenlijk gebruik van de bouwvergunning  
 voor het plaatsen van GSM- en UMTS-installaties  
 (een zendmast heeft met een gebouw net zoveel te  
 maken als glasbak met de stoep waar ie op staat) 
c.  de waardedaling van huizen in de straat vanwege  
 een ontsierende (en misschien wel ongezonde)  
 zendmast 
d. het gebruik van een stadssuffertje als De Posthoorn  
 ter verantwoording van bouwvergunningen en de  
 plaatsing van zendmasten (wie spelt De Posthoorn  
 of hij een zendmast op zijn dak geplaatst krijgt?). 

Ik ben ‘in mijn geval’  met een bevriende architect 
naar de gemeente gegaan, maar samen lukte het ons 
niet om de bewuste geveltekeningen te zien te 
krijgen, laat staan dat je er wegwijs raakt als je er 
helemaal geen kaas van gegeten hebt. En dan heb ik 
het nog niet over de gemeente die in de procedures 
net doet of brieven niet geschreven zijn waardoor je 
niet meer op tijd bezwaar kunt maken. Hoe mond-
dood kun je gemaakt worden?”                                       mo

GSM-masten 
en ander 
ongerief

Archipel raakt 
de Koning kwijt

Zondag 27 mei j.l., 1e Pinsterdag in de 
Sumatrastraat: geen vrachtwagens met 
loeiende motoren, geen omvallende ladingen, 
geen zenuwachtige mensen die door elkaar 
krioelen, nee, AH is dicht! Wat een rust, 
het is zondag, rustdag, een zondag zoals die 
(volgens mij) hoort te zijn: wat lekker….

R.C.J. Lebok  
bewoner Sumatrastraat
 

Een zondag 
zonder lawaai

r e a c t i e s  v a n  l e z e r s
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Gevelbekleding - Schouwbekleding
Trapbekleding - Vloeren

Vensterbanken - Grafmonumenten

Sumatrastraat 30 2585 CS  Den Haag
Telefoon 070 - 350 44 80  Telefax 070 - 352 08 06

Nieuwe Uitleg 34 
2514 BR  Den Haag

T 070 365 88 44
F 070 364 41 06

info@vriesrobbe.nl
www.vriesrobbe.nl
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HENNEMAN B.V.

Aanleg en onderhoud van:
• alle elektrische installaties

vernieuwing van bedradingen
• c.v. installaties

• sanitaire installaties
keuken en badkamer installaties

dak- zink en rioolwerk
• beveiliging, ook aanbrengen 

van buitenveiligheids verlichting
• onderhoudsabonnementen c.v.

Dag- en nachtservice
Telefoon 070 - 354 94 94

conflict ?
Mr Jos W van Vught

mediator

Delistraat 55
2585 VX Den Haag

070 – 306 10 83
jos@convenant.nu

www.convenant.nu

Lessen grondgymnastiek in kleine groepen

Massage behandelingen 
lage rug- schouder- en nekklachten

Taekwon-do, de Koreaanse zelfverdedigingssport
Lessen voor jeugd, junioren en senioren
Speciale jeugdlessen vanaf 7 jaar

www.rudolfpeters.nl         info@rudolfpeters.nl

Drs. Ruud van Triet
Malakkastraat 109
2585 SL Den Haag
Jacob de Graeffl aan 10
2517 JM Den Haag
Tel. 070 355 75 42
Mob. 0622 495 981

Statenplein 1
(hoek Eisenhowerlaan)
2582 ew ‘s Gravenhage

t 070 358 80 00
f 070 358 87 07
e notaris@matzinger.knb.nl

n o t a r i s s e n

Bij Schoonheidsinstituut Ria Wiek kunt u o.a. terecht voor:

  diverse schoonheidsbehandelingen

 permanente ontharing (ELOS)

 microdermabrasie

 verwijderen pigmentvlekken

 verwijderen rode vaatjes

 manicure en voetverzorging

 voetrefl ex- en andere massages

Laan Copes van Cattenburg 60A

2585 GC Den Haag

Voor meer informatie kunt u tijdens werkuren bellen met Ria Wiek (06 51885527)

en op dinsdag en vrijdag ook met Christel Reijgersberg (06 25461581). 

Of kijk op www.schoonheidsinstituutriawiek.nl

Ria Wiek (l) en Christel Reijgersberg

Ria WiekSCHOONHEIDSINSTITUUT

Schoonheidsinstituut Ria Wiek werkt - indien noodzakelijk of gewenst - 

samen met een dermatoloog.



www.archipelbuurt.nl

De Willemsparkschool, in de Frederikstraat, gaat met ingang van het 
nieuwe schooljaar een andere weg in. De school gaat weg bij het huidige 
bestuur. Na ruim 80 jaar een zelfstandige RK school te zijn geweest is ze 
ivm een dalend leerlingenaantal, gedwongen samen te gaan met een 
andere school, in dit geval de Haagsche Schoolvereniging. Er blijft 
onderwijs in de Frederikstraat. De plannen zijn om over enige tijd het 
huidige gebouw af te breken om plaats te maken voor een nieuw school-
gebouw. Reden voor een reünie en een laatste blik op dit en in dit oude 
vertrouwde schoolgebouw.

Informatie en aanmelden: www.nldata.nl/willemspark

Reünie Willemsparkschool

Achter de voordeur aan de Schelpkade zindert het van 
de muziek. Zij, violiste, is Nederlands met Sinti-Hon-
gaarse wortels, hij is pianist geboren in Moskou. Ik 
praat met Blichta Hoopman en Anatoli Kotchébine. 
Beiden studeren volgend jaar af aan het Koninklijk 
Conservatorium. Als je geluk hebt kan je haar horen 
spelen. Dat mag van de huisbaas en van de buren ko-
men gelukkig geen klachten. Blichta mag maximaal 
drie uur per dag viool spelen. Er staat een piano, maar 
Anatoli, roepnaam Tolja, mag thuis helaas niet spe-
len. Voor het overige zijn zij aangewezen op studie-
ruimten in het Conservatorium. En wie weet helpt dit 
stukje: er wordt naarstig gezocht naar andere woon-
ruimte.

Hoe het begon
“Toen ik heel klein was” vertelt Blichta, “wist ik al dat ik 
viool wilde gaan spelen; ”iool” noemde ik dat”. Op haar 
zesde begon ze bij het Koorenhuis met vioolles. Eerst 
volgens de Suzuki-methode. Een paar jaar later werd 
haar talent ontdekt en ging ze naar het Conservatorium. 
Daar maakte ze ook haar lagere school af, volgde de 
Mavo en de Havo. De eerste 12 jaar had zij les van  Ineke 
Bredenhorst. Zij studeert af bij Ilona Sie Dhian Ho en bij 
Jaring Walta. Zelf geeft ze intussen ook vioollessen aan 
kinderen uit de buurt. Samen met Tolja vormt zij het 
duo ‘Zingarese’. “Wij spelen muziek van componisten 
die zich hebben laten inspireren door zigeunermuziek, 
bijvoorbeeld door Sarasate”.

Geen viool maar piano
Anatoli Kotchébine, roepnaam Tolja, werd 8 jaar gele-
den uitgenodigd om in Nederland aan het conservato-
rium les te krijgen van Kamilla Bystrova. Hij volgde de 

Havo en studeert in 2008 af aan het conservatorium. 
Hij is geboren in Moskou als kind van musici; zijn va-
der is trombonist en zijn moeder celliste. “Ik wilde vi-
ool spelen maar dat vonden mijn ouders teveel ge-
jank”. Na 2 maanden cello-les van zijn moeder koos hij 
voor de piano. Zijn vader was er zwaar op tegen dat hij 
door zou gaan in de muziek. Maar zijn moeder steunde 
hem en bracht hem toen hij nog klein was tweemaal 
per week naar de Stadsmuziekschool aan de andere 
kant van Moskou; anderhalf uur heen, anderhalf uur 
terug. Daar kreeg hij niet alleen pianoles, maar ook 
muziekgeschiedenis, solfège, koor.  
In 2008 doet hij eindexamen aan het Koninklijk Con-
servatorium bij Naum Grubert. Intussen heeft Anatoli 
al diverse prijzen gewonnen o.a. op het Beethoven 
Concours en het Prinses Christina Concours (als so-
list, maar ook als begeleider). 
Behalve solo-optredens met het Residentie Orkest en 
het Rotterdams Philharmonisch Orkest, speelde hij in 
de Kleine Zaal van het Concertgebouw en op festivals 
in binnen- en buitenland. 
Omdat hij als buitenlands student een tijdelijke ver-
blijfsvergunning kreeg en omdat die vergunning bin-
nenkort afl oopt hoopt hij zeer op korte termijn werk te 
vinden.
U kunt Blichta en Anatoli horen spelen met hun zigeu-
nerensemble Sintiromarus (viool, piano, cimbaal, 
contrabas) in de Regentenkamer.

es

Wie hoor ik?
Wilt u zichzelf of iemand anders aanmelden 
voor deze rubriek, laat ons dat horen! 
tel. 350 3784 of mail naar ellen@archipelbuurt.nl
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Bankastraat 103 A
2585 EJ  DenHaag
tfn+tfx 070 35 44 812

Terrasje
pakken???
Terrasje
pakken???

mallemolen

www.mallemolendenhaag.nl

Al wandelend door onze buurt hoor je geregeld iemand muziek maken. 
Deze nieuwe rubriek wijden wij aan de muziekbeoefenaars in onze buurt. 
Een uitstervend ras, wordt wel eens beweerd, maar we denken dat dit meevalt. 

Wie hoor ik?
Rasmuzikanten in Willemspark

N I E U W  I N  D E N  H A A G

De Scandinavische Bailine methode verstevigt je huid, en corrigeert je figuur op
precies die plaatsen waar jij dat nodig vindt. Bovendien kost het weinig tijd en vri-
jwel geen inspanning.

Bailine is exclusief voor vrouwen en gevestigd aan de Frederikstraat 943,
Hoek Mallemolen 2 in Den Haag.
Bel voor meer informatie of een afspraak: 070-3617718
Maak GRATIS kennis met Bailine.

Een mooier figuur met minder moeite

De revolutionaire figuurstudio uit Scandinavië

Bel voor een vrijblijvende

afspraak en een gratis

behandeling.

www.bailine.nl

..Tja, dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan: een stukje schrijven over 
mijn favoriete plek in de Archipelbuurt. Eigenlijk is de héle buurt mijn 

favoriete plek, in Den Haag dan wel te verstaan. Die intimiteit en 
harmonie vind je in andere buurten niet. ‘Een dorp in de stad’, zo werd 

onze buurt al eens omschreven.

’Mijn reservaat’
Ik zelf heb het wel eens over ‘mijn reservaat’, vermoedelijk ingegeven 

door het besloten en oorspronkelijke karakter van de buurt, dat zo 
prettig aanvoelt. In het reservaat zijn veel plekjes die voor mij favoriet 

zijn. Op zoek naar het dorpsgevoel? Dan op naar De Exotenhof ! 
Naast de lust voor het oog die de verse kleurenpracht biedt, is de sfeer 

in de winkel altijd gemoedelijk en persoonlijk, er wordt een hoop 
gelachen èn je loopt er altijd wel iemand tegen het lijf die je al veel te 

lang niet hebt gesproken. Of naar Babs & Lizeth waar je, ook als je niet 
op zoek bent naar kleding, altijd even kunt aanwippen om bij te praten. 
En het ultieme dorpsgevoel: op een zonnige zaterdagochtend buurtge-

noten treffen op het terras van café Zeldenrust!

Die ene favoriet
Maar goed, als ik dan een favoriet moet kiezen, dan wordt het de plek 
aan het eind van de Bankahoogte, de overgang naar de Scheveningse 
Bosjes, en dan bij voorkeur op de vroege morgen van wat een mooie 

warme dag gaat worden. Al dat groen en nog geen verkeer. 
Je voelt dan als het ware de dromerige rust van de zandgrond. Wat een 

voorrecht op zo’n manier in de stad te mogen wonen!  

Aike van der Staay

Deze school, voorheen Bernardsschool / Meisjesschool, Frederik-
straat in Den Haag, organiseert een reünie op vrijdag 6 juli 2007. 
Alle oud leerlingen, leerkrachten, ouderraadsleden zijn van 17.00 
tot 20.00 uur van harte welkom in de school.

Niet alleen voor schoolkinderen, 
want juist in de vakantie spelen 
kinderen veel op straat.

Vermist sinds 
3 juni !
Omgeving Atjehstraat
Wit/zwart gevlekte kater

Joris 
– 
alleen onder rechter 
neusgat zwart snorretje

Blijf a.u.b. zoeken 
in tuinen en schuren.
t. 06 – 17 28 69 62

Bij voorbaat mijn dank !
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In plaats van één straat laten wij – de hele redactie – hieronder 
een doorsnee van de woningen in de wijk aan het woord. 
Aanleiding is de Dag van de Architectuur, zaterdag 23 juni. 
Ook in Archipel/Willemspark is bouwen een afspiegeling van tijd 
en leefstijl. Van grote eengezinshuizen (maar ook kleine, zie de 
hofjes!) naar zeer verschillende appartementencomplexen: verge-
lijk maar eens de drie blokken aan de Patijnlaan: Alexanderfl at, 
Couperusduin en Bofi ll. Van oud naar jong geven de voorbeelden 
een idee van de relatie tussen woning en bewoner.

javastraat 2b

en prachtig versierd huis, voor velen van u beter 
bekend als Het Indisch Huis (dat er helaas niet meer 

resideert). Niet alleen aan de buitenkant, ook binnens-
huis is er veel te zien: de entreepartij is riant met een 
marmeren trap en rijk houtsnijwerk. Op de bel-étage zijn 
de kamers voorzien van veel houten betimmeringen en 
mooie plafonds. Het huis is een typisch voorbeeld van 
de individualistische bouwstijl; men wilde een ‘per-
soonlijk stempel’ drukken op zijn huis! Gebouwd in de 
2e helft van de 19e eeuw is het door een aantal eigenaars 
bewoond, zoals bv Jan P. Tjaarda, die daar omstreeks 
1905 gezant van Mexico was, en – wat later -  de familie 
Pander. Toen is het huis verhuurd aan de Stichting Het 
Indisch Huis, die er een aantal jaren ‘gewoond’ heeft, 
lezingen en tentoonstellingen hield, en waar men heel 
veel informatie over het Indië van vóór de tweede wereld-
oorlog bewaarde. 

E

p 25 januari 1945 kwam de klap: een doo
ter gelanceerde V2 raket viel op weg naa

voortijdig op de Riouwstraat. De huizen op n
100-110 lagen geheel in puin. Links daarvan w
nummers 78-98 en rechts de nummers 112-13
overkant 91-107 en een aantal huizen in de B
straat zwaar beschadigd. In totaal 44 verwoe
zwaar beschadigd (met dank aan dhr. Feenst
boek Geschiedenis van de Haagse Archipel- 
lemsparkbuurt). In 1951 werd op deze plaats 
fl atgebouwen neergezet met samen 72 appar
Echt passen bij de oorspronkelijke architect
ze niet, maar de deels net weer fris gestraald
nen gevels zijn voldoende met de rest vergro
geldt zeker voor de bewoners, waarvan er ve
lang in de wijk wonen.

O
fl ats riouwstraat

schuddegeest

ijzonder was het in 1855 om sociale wonin
neer te zetten. Niet voor oude weduwen, 

liefdadigheidhofjes, maar voor de arbeidend
eeuw waarbij veel “voor het nut van” werd ge
men – de verlichte, liberale, hogere klasse - b
achter te komen dat cholera met hygiëne had
en verloedering met slechte huisvesting. De 
gerichte Vereeniging tot Verbeetering van de
Klasse begon op zand te bouwen: traditionel
met frisse zeelucht, schoon water en veelal e
kreet (w.c). De architect was E. Saraber. De hu
hoger dan men gewend was, maar de belangs
direct heel groot. Op de oude huurlijst treft m
de meer geschoolde arbeiders aan, die op dez
konden ontsnappen aan de vele verkrotte com
hofjeshuizen in de binnenstad. Toen de Surin
gebouwd werd, vond men deze huisjes toch w
neren temidden van de  rijke herenhuizen. Er
twintig gesloopt (van deze opbrengst kon me
Paramaribohof bouwen) en er kwam aanslui
huidige Javastraat. Opzij van de Schuddegee
een stenen muur als afscheiding van de Surin
Woonden er in de 19e eeuw nog grote gezinn
verdwenen in de vorige eeuw en de bevolking
Nu is het ook zeer geliefd bij jongere bewone

B

e kunt het er niet aan zien, maar dit pand 
sinds de 18e eeuw (volgens de huidige bew

gemeentearchief kon ons niet verder helpen
oorsprong van het huis. Aan de Frederikstr
was er begin 20e eeuw eerst een melkboer, d
kruidenier. Aan de Kerkstraat-kant zat een s
zijn koeien had staan dáár waar nu het hofje
Cantaloupenburg gevestigd is. Uiteindelijk
Sigarenwinkel Van Loorij (ca 1912) met als a
straat 2. Duidelijk is wel, dat het pand fl ink 
is in de loop der tijd. De huidige bewoner – 
Herve International – heeft er een modern p
gemaakt, waar haren weer kleur en fl eur kri
waar je tenslotte de deur uit kunt gaan met 
tische hoed op je hoofd!

J

frederikstraat 66 hoek kerkstr

javastraat hoek zeestraat

én van de eerste Haagse gebouwen met appartemen-
ten staat op de hoek van Zeestraat en de Javastraat, 

gebouwd in 1930. Op de plaats van het huidige apparte-
mentengebouw  ‘Willemspark’ stonden oorspronkelijk 
twee villa’s met adres Zeestraat 73 en Zeestraat 75.  De 
vooruitstrevende architect A.H. Wegerif (1888-1963) 
maakte het ontwerp, geïnspireerd door zijn beroemde 
collega Berlage. De betonnen draagconstructies en de 
baksteengevels met stalen ramen zijn typische kenmer-
ken van Wegerifs werk. Het was voor die tijd een modern 
complex met alle toen beschikbare technische voorzie-
ningen. In de Tweede Wereldoorlog werd het apparte-
mentencomplex gebruikt voor huisvesting van Duitse 
offi cieren. Na de oorlog werd het in gebruik genomen 
door het ministerie van Sociale Zaken, Willem Drees 
heeft hier als minister gewerkt. In 1990 vertrok het mi-
nisterie en enige jaren later werd het opgeknapt om weer 
gebruikt te worden als woonappartementen. Hierbij 
werd het aan de eisen van de tijd aangepast.

E

p de hoek van Frederikstraat/Pr.Mariestraat staat een 
voorbeeld van eclectische neorenaissance, die de ge-

vel een rijk, overdadig aanzicht geeft. De panden aan de 
Pr.Mariestraat 1-7 vormen samen met dit winkel/woon-
huis één complex. Ontworpen door architect A. Stigter 
en gebouwd in 1882. Deze rijke detaillering doet denken 
aan de Haagse Passage. De venster-as op de hoek van 
beide straten is afgeschuind. In het winkelpand heeft 
vele jaren een vishandel gezeten, maar in toenemende 
mate hebben de winkels in deze straten een bovenwijkse 
functie gekregen i.p.v. de buurtwinkels voor de dagelijk-
se boodschappen. De Frederikstraat ligt dan ook in het 
verlengde van de populaire Denneweg en heette zelfs tot 
1843 ook Buiten Denneweg of Denneweg over de Valbrug. 
In de winkel op de hoek zijn nu interieurbenodigdheden 
te koop. De versiering buiten is nu ook binnen te vinden 
voor de jonge stedelijke shoppers. De oudere Willems-
parkse garde wil toch liefst een viswinkel terug.  

O

de versierde hoek

hat-eenheden na kantorenstop

n 1982 werd het Bestemmingsplan Archipel en Willemspark 
vastgesteld, waarbij nadrukkelijk was vastgelegd dat de 

woonbestemming moest terugkeren in de oorspronkelijke 
woonstraten, zoals b.v. de Riouwstraat. Veel panden hier waren 
lucratief gekocht of verhuurd om als kantoorruimte te dienen. 
De grote herenhuizen, zeer geschikt voor kleine of groeiende 
ondernemingen (zelfs de Shell is ooit in de Celebesstraat 
begonnen), die centraal gelegen waren in een rustige buurt. De 
behoefte aan woningen in de buurt en de toenemende parkeer-
druk van al die kantoren leidde tot het uitgangspunt ‘kanto-
renstop’. Het stadhuis met 1500 ambtenaren bracht al genoeg 
verkeersdrukte met zich mee. In de avonduren waren kantoor-

straten ook levenloze plekken in de wijk. Nadat het Rijk in de 
jaren tachtig een grondruil heeft gedaan waarbij de Gemeente 
panden in de buurt kreeg en het Rijk grond in het centrum, 
werden de voormalige kantoren omgebouwd tot wooneen-
heden voor éénpersoon- of tweepersoonshuishoudens. Deze 
HAT-eenheden zijn nog steeds te vinden in (voormalige) 
kantoorstraten, zoals Riouwstraat, Javastraat, Nassauplein, 
Koninginnegracht en Surinamestraat. 
Ook kleine huurwoningen in geliefde woonwijken voldoen 
duidelijk in een behoefte. Ze worden net zo snel verhuurd 
als de naastgelegen grote herenhuizen verkocht worden. 
Zo blijft het toch een gemengde wijk.

I

nieuwe hof huisvesting op maat

n de jaren ’70 van de vorige eeuw werd 
de christelijke Van der Takschool, 

de Bewaarschool en de Soerabajahof  
gesloopt, waardoor er voor ouderen huis-
vesting kon komen tussen Sumatrastraat 
en Curaçaostraat. Architectenbureau 
Merthens (ontwerper in de praktijk: Thijs 
Drenth) kreeg de opdracht en in 1976 was 
het klaar. Een fl at aan de Sumatrastraat 
en kleinschalige laagbouw met korte 
straatjes op het binnenterrein. Voor som-
migen was dit hun eerste eigen woning, 
nadat ze als alleenstaande jaren op 
kamers of een onvrije etage hadden 
gezeten. De voordacht werd vanuit de 
wijk geregeld: (oudere) buurtbewoners 
kregen voorrang, maar  dat  gaat nu 
via de woonkrant en Staedion. Het 
specifi eke zeventiger jaren ideaal: 
voor de buurt bouwen is daarmee van 
de baan. Er is een binnentuin met een 
alarmpaal, die met een zwaailicht in 

werking kwam als een bewoner in nood 
op een bel drukte. Aanvankelijk een soort 
eigenhulpsysteem, waarbij de jongere, 
hulpvaardige oudere in beweging kwam 
om hulp te verlenen, maar alarmering is 
nu betaalde dienstverlening. Terugko-
mend op het voormalige Soerabajahofje: 
nu hoeft men voor warm water niet meer 
naar de waterstoker vlak bij de poort  aan 
de Sumatrastraat en kan men dankzij 
huursubsidie en AOW genieten van een 
oude dag met minder zorgen.                                 

I
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o r d

Je komt ter wereld in Batavia. Als je nog heel jong 
bent overlijdt je moeder. Na de nodige gouver-
nantes en baboes besluit je vader met pensioen te 
gaan om jou op te voeden in Nederland. 
Als basisscholier kom je met je vader in 1935 naar 
de Archipelbuurt. Je strijkt neer in de Malakka-
straat, in het huis van je grootvader. 

e tweede wereldoorlog is uitgebroken. Er 
ontstaat woningnood. Wie niet economisch 
gebonden is aan Den Haag moet zijn woning 

verlaten. Je gepensioneerde vader dreigt met jou zijn 
huis te moeten verlaten. Dan kan hij ineens een baan-
tje krijgen bij een Rijksbureau en kunnen jullie in de 
Malakkastraat blijven wonen. Een huishoudster komt 
overdag het huishouden doen, kookt en voedt je op.
Intussen kent het bevolkingsregister geen geheimen. 
Daar is bekend dat jij, intussen puber, en je vader met 
z’n tweeën in dat hele grote huis wonen. Een bureau 
in de Trompstraat bemiddelt tussen daklozen en 
huizen waar ruimte is voor meer inwoners.
Op een dag staat er een dame met haar dochter op de 
stoep. Ze zijn dakloos en hebben bovendien zojuist 
hun echtgenoot en vader verloren. Deze Generaal-
Majoor is gefusilleerd in Berlijn nadat de bezetters 
er achter komen dat hij een  leidende fi guur is in de 
verzetsorganisatie “Ordedienst”. Ze betrekken jullie 
huis, dat niet ingericht is op twee huishoudens. Je 
deelt de keuken en de badkamer met hen. De vrouw 
is getraumatiseerd en heeft een moeilijk karakter. 
Tot tweemaal toe staat je vader op het punt naar het 
bureau Trompstraat te gaan en te zeggen dat het zó 
niet langer gaat. Maar zijn vaderlandslievendheid 
weerhoudt hem daarvan. Na ruim een jaar vinden de 
dames een andere plek om te wonen. Het bureau in de 
Trompstraat zorgt weer voor nieuwe mensen. 

Intussen is de situatie 
voor jou er niet veiliger 
op geworden. Verhalen 
doen de ronde over de 
Arbeitseinsatz en over 
NSB-families. Daarvan 
zijn er heel wat in de 
straat. Voorzichtigheid is 
geboden. Je vader bouwt 
een hok in huis, waar je 
je kunt verschuilen als 
dat nodig is. Dat hok is 
er vandaag de dag nog 
steeds.
Er komen luchtaanval-
len. Er valt in de Riouw-

straat een V2. Tien mensen vinden de dood, er zijn 
tientallen gewonden. In jullie huis sneuvelen door de 
geweldige luchtdruk de ruiten aan de straatkant en 
de voordeur wordt eruit geblazen. Als noodoplossing 
wordt met het hout van de tafeltennistafel, jouw wed-
strijdtafel, het huis opnieuw afgedicht. Het fonteintje 
op de gang op de eerste verdieping wordt weggerukt.
In het eerste huis links van het blok weggeslagen 
huizen, hier is thans de ingang van de manege in de 
Riouwstraat, wonen op dat moment een Franse pre-
dikant en zijn dochter. Zij worden net niet getroffen 
maar zijn wel genoodzaakt hun huis te verlaten. Ook 
zij trekken tijdelijk bij jullie in. Zij is nog bruids-
meisje geweest bij het huwelijk van Prinses Juliana en 
Prins Bernhard. 

De situatie waarin jullie huis als noodopvang dient 
voor bekenden en vreemden die tijdelijk een plek om 
te wonen zoeken duurt voort tot ca. 1956. Dan hebben 
er gedurende ruim tien jaar tijd in totaal zo’n vijftien 
verschillende mensen in wisselende samenstelling in 
jullie huis gewoond.
Dit voor huidige pubers onwaarschijnlijke verhaal 
tekende ik op uit de mond van mijn buurman in de 
Malakkastraat, de heer Paul Kal, nu 80 jaar oud.    cr
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tweede leven voor gebouw

ieuw en toch oud. We hebben het over Residentie 
Hoog Banka waarvan de oplevering inmiddels heeft 

plaatsgevonden. Wat ooit een nogal misplaatst kantoor-
gebouw in een van onze bezienswaardigste straten was, 
is inmiddels herschapen in een prestigieus complex van 
acht luxueuze appartementen. Omgekatte architectuur, 
kan dat wat wezen? Het drukwerk dat kopers moest lok-
ken, liet er geen misverstand over bestaan: ‘De bestaande 
structuur van het gebouw biedt zoveel mogelijkheden 
tot het realiseren van unieke appartementen dat beslo-
ten is deze te handhaven. Echter, het exterieur van het 
gebouw zal middels sloop van de bestaande gevels geheel 
van haar huidige uitstraling worden ontdaan.’ Uitermate 
geruststellend was de mededeling dat ‘het toe te passen 
natuursteen aansluit bij de bestaande baksteenstructuur 
van de Archipelbuurt.’ Architect Dennis Hofman van de 
Architectencombinatie BosRosdorffWiebing tekende 
voor de complete make over en gaf daarmee de aftrap voor 
hopelijk een nieuwe ontwikkeling: de ont-kantorisering 
van de Archipel. Hoog Banka staat in elk geval soeverein 
mooi te zijn. In niets meer het duffe Fremdkörper dat 
het altijd was. Eenmaal binnen, geconfronteerd met 170  
weelderige vierkante meters, blijkt de fortuinlijke appar-
tementseigenaar nog minder reden tot klagen te hebben. 
Dit is geen wonen meer, dit is resideren! 

N

couperusduin

asteelachtig mooi en parkachtig romantisch” 
noemde in 2000 de toenmalige voorzitter van de 

Huurdersvereniging Nel Kars het Couperus-complex dat 
toen 25 jaar oud was. Dat was de verdienste van architect 
Sjoerd Schamhart die letterlijk zijn stempel op het S-
vormige gebouw heeft gedrukt. Geen kleine prestatie als 
je de opdracht krijgt om wensen van woondichtheid en 
individueel wonen te combineren. De 420 merendeels 
huurwoningen, die met hun ondergrondse parkeerga-
rages bijna schuil gaan achter en onder het groen, zijn 
over drie blokken verdeeld. De variatie is groot: hoog en 
laag, koel en warm, groot en klein, druk (Patijnlaan) en 
rustig (aan een binnentuin). Rondom loopt de Haagse 
Beek in zijn bonte verscheidenheid. De talloze hoekjes en 
trappen geven het geheel een kleinschalig en privacy-
vriendelijk karakter, maar voor brandweer en ouderen is 
de toegang wel eens moeilijk. 

“K

Ziet u de S van Schamhart?

omgekeerde facelift koninginnegracht

p de hoek Koninginnegracht en Atjehstraat staat een 
authentieke gevel met een modern kantoorgebouw 

erachter. Dankzij Beschermd stadsgezicht  moest de 
oude gevel behouden blijven, maar als we het hoekje om-
gaan zien we in de Atjehstraat door een ijzeren hek een 
moderne kolos en een parkeerterrein. Dit proces heeft op 
veel plekken plaatsgevonden: bij de Willemskerk is ook 
de voorkant kerkgebouw en de achterkant kantoor. Op 
de Koninginnegracht hebben diverse oude gevels nieuwe 
achterbebouwing. De afweging tussen restauratie en 
effi ciëntie. Wat men ziet en wat men niet ziet.
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nders dan het Couperusduin stuitte het bouwplan 
voor het Burg. de Monchyplein – oorspronkelijk 

het Alexanderveld waar de cavalerie excerceerde - op 
grote weerstand in de buurt. Architect Ellerman had zijn 
plannen voor een nieuw stadhuis op de plaats van het 
oude al klaar. Maar wethouder Duijvestein vond dat het 
stadhuis in het centrum thuishoorde; hij koos in eerste 
instantie deels voor sociale woningbouw. De keuze viel 
op de Spaanse architect Ricardo Bofi ll. Toen de kosten 
van het nieuwe stadhuis aanzienlijk hoger uitpakten, 
moest compensatie worden gevonden door een duurdere 
bebouwing van het Monchyplein. Op zichzelf was de 
buurt niet ongelukkig met de vervanging van kantoor-
ruimte door woningen (hoewel het vertrek van 1500 
ambtenaren ook weer omzetverlies voor de winkelstand 
betekende), maar men had grote problemen met wat 
men als een soort grootheidswaan beschouwde. Uitein-
delijk heeft Bofi ll geluisterd naar de kritiek en, ook in de 
detaillering, verschillende ideeën van de hier bekende 
architect Guido de Sturler overgenomen. Aan de kant 
van de Burg. Patijnlaan kwamen gebouwen van een meer 
historiserende stijl. En de binnenkant van het plein 
werd transparanter en vriendelijker door brede glazen 
gevels en gezellige bordessen. Uiteindelijk kwamen hier 
nog heel wat oudere Archipellers terecht en op zonnige 
dagen is het een levendige bedoening langs het water. 

A

burg. de monchyplein

het tolhuis 

Dit huis op de Scheveningseweg 21 is gebouwd bij 
de aanleg van de ‘steenwegh’ van Den Haag naar 

Scheveningen  tussen 1664 en 1666 op voorstel van Con-
stantijn Huygens. Het werd  tot 1889 als tolhuis gebruikt 
om de aanlegkosten er in twee eeuwen royaal uit te 
halen. Bij de komst van de paardentram in 1864 werd er 
een gevelvak van het tolhuis afgehaald en na komst van 
de elektrische tram nog een deel van de uitbouw. Het 
huis heeft geen duidelijke bouwstijl, maar werd gelijk 
als Tolhuis gebouwd. Lag het vroeger aan de enige grote 
toegangsweg naar Scheveningen, nu zoeft het verkeer 
aan alle kanten voorbij. Nu betaalt de bewoner van dit 
huis zijn tol hiervoor: volgens de laatste berichten een 

beeldend kunstenaar. De graffi ti die zo af en toe op het 
huis verschijnt is echter niet 

van zijn hand. 
Passanten wel-
licht, zoals deze 

al eeuwen dit 
huis passeren. 

Een hoekhuis vol 
herinnering.



Koffiehuis De Prinsevink
Kerkhoflaan (t.o. Prinsevinkenpark)

Een gezellig koffiehuis met terras
waar Frank en Maryam van der Valk

u gastvrij ontvangen en laten 
genieten van diverse specialiteiten.

U heeft bij ons een ruime keuze 
uit diverse belegde broodjes,

uitsmijters, soepen, etc.
Geopend van maandag t/m vrijdag 

van 6.00-18.00 uur.
tel.070-350 47 25 

fax 070-350 47 25 (catering)

C O S M E T I C A  -  A C C E S S O I R E S  -  P A R F U M S

G U E R L A I N

H E R M È S

C A R O N

B A L M A I N

C H A N E L

P A T O U

B A L E N C I A G A

B V L G A R I

V A N  C L E E F  &  A R P E L S

U N G A R O
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G R E Y  F L A N N E L
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H U I D V E R Z O R G I N G

S H I S E I D O
H U I D V E R Z O R G I N G / M A K E - U P / G E U R E N

M O L T O N  B R O W N
L I C H A A M S V E R Z O R G I N G

R O G E R  &  G A L L E T
B A D P R O D U K T E N

L ’ E R B O L A R I O
B A D P R O D U K T E N

T W E E Z E R M A N P I N C E T T E N

C A S P A R I
K A A R T E N  E N  S E R V E T T E N

1949 2002

Archipel
ZONWERINGEN & ROLLUIKEN

Paramaribostraat 143, 2585 KB  Den Haag

Tel. 070-346 17 70
E-mail: archizon@bart.nl

Fax: 070-362 29 66 

GESPECIALISEERD IN ZONWERINGEN EN ROLLUIKEN SINDS 1949

Markiezen
Zonneschermen
Rolluiken
Horren

Horizontale
Verticale jaloezieën
Screens
Parasols

✓ ✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

La Ropa
Damesmode & Accesoires

Bandolera                                       
Expresso
Rayure

MAC jeans en pantalons
Zerres

Tassen, ceintuurs & sieraden

Tevens voor al uw stoomgoed

Frederikstraat 22 
Telefoon  070 – 365 6333

ma 12.00 - 17.30
di t/m vr 10.30 - 17.30

za 10.30 - 17.00

De Haagse Boekerij
Frederikstraat 24 2514 LK  Den Haag tel. 070 - 346 48 00

e-mail haagboek@planet.nl U W  B O E K H A N D E L I N  A R C H I P E L - W I L L E M S PA R K

L i t e r a t u u r
Nederlands Duits Engels

K i n d e r b o e k e n

A n t r o p o s o f i e

Uitgebreide Collectie
K u n s t k a a r t e n

DE POUS & VISSER

BELASTING
JURIDISCH

ADVISEURS

Telefoon (070) 352 36 42

Fax (070) 322 74 69

Borneostraat 247

2585 SC  ‘s Gravenhage

Persoonlijk vermogensbeheer op loopafstand

Bel voor meer informatie met Mr J.W.E. Rempt of K.H.R. Liem

Javastraat 24, 2585 AN ’s-Gravenhage

(070) 364 47 64, www.hek.nu, e-mail info@hek.nu

Het Haags Effektenkantoor B.V.  staat  geregistreerd bi j  de Autori te i t  financiële Markten

Tweedehands
Sportboekwinkel
van Leusden
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o p  h u i s b e z o e k  g e r t  d u m b a r

U realiseert het zich niet, maar elke dag staat u oog 
in oog met zijn werk. Dat bij ons de treinen geel zijn 
danken we aan hem. Maar hij ontwierp niet alleen 
de huisstijl van de Nederlandse Spoorwegen, óók 
die van instituten als ANWB, NCRV en TNT Post. 

et is een mooie namiddag in mei als we praten 
met Gert Dumbar (67), een van de bekendste 
grafi sch ontwerpers van Nederland. Hij bewoont 

samen met zijn vrouw Leonie een van die sfeervolle 
jaren 30-appartementen aan de Timorstraat. Voor het 
raam wuiven de bomen. Daarachter weten wij de joodse 
begraafplaats. Onder ons strekt de Haagse Beek zich uit. 
Dumbar: “’t Is dat ik niet van vissen houd, anders zou ik 
een hengeltje uitgooien.”

Liefde voor de wijk
Gert Dumbar – geboren in Indonesië, eerste jeugdjaren 
doorgebracht in een jappenkamp – woont sinds zijn 
twaalfde in Den Haag. De ligging aan zee bindt hem 
voor eeuwig aan deze stad. Amsterdam vindt hij 
provinciaal. Gniffelend citeert hij Jules Deelder die eens 
gezegd heeft dat de hoofdstad voornamelijk bewoond 
wordt door mensen uit Weeps en Zuthpen. Het gesprek 
is nog maar net op gang of hij ontpopt zich al als een 
hartstochtelijk liefhebber van de wijk. Vanwege de rust, 
vanwege de aanwezigheid van natuur. Hij refereert aan 
het inmiddels fameuze Elsevier-artikel waarin wordt 
gesteld dat Nederland ‘zeven mooie dorpen heeft en het

070 324 50 50
w w w . n a s s a u h u i s . c o m

Vertrouwd,
vindingrijk,
voortvarend.

NassauHuis Makelaardij o.g. is een begrip in Den Haag 

en omgeving voor een persoonlijke en deskundige aanpak 

van uw woonvraagstukken.

Compact wonen temidden van het groen

in memoriam

Hermance Schaepman
10 maart 1919 † 24 mei 2007

Jarenlang woonde ze in de Kerkstraat, ze schreef voor deze krant in 
december j.l. over haar favoriete plekje in Willemspark. Zij woonde 
ook tussen twee bekendere plekken in Den Haag: het Kurhaus, waar 

zij eind jaren zestig voorvechtster was voor het behoud van dit 
markante gebouw en de Hofvijver, waar zij zeker geen parkeer-
garage onder wilde laten bouwen. Als medeoprichtster van de 

Vrienden van Den Haag in 1973 heeft ze in de loop der jaren veel 
plannen kritisch bekeken om het mooie in Den Haag te behouden. 

Ook heeft ze in de jaren tachtig in haar eigen straat actie gevoerd toen 
ze meende dat in een pand een sexhuis zou komen. Met succes 

allemaal. In 2002 bedacht Hermance nog een kunstproject onder 
de titel Hofvijver in Poëzie en Beeld, waarvan ook een fraai boek is 

gemaakt. Ze heeft enkele jaren een Kunstgalerie gehad in de 
Maziestraat. Na een val verdween het bekende stadsgezicht 

“Hermance op de fi ets”. Haar fysieke mogelijkheden werden 
hierdoor kleiner, maar afgelopen mei was zij aanwezig bij de 

Koempoelan in t’Klokhuis. Zij was een stadse dame in het dorpse 
leven van Archipel en Willemspark. Ze was Lid in de Orde van 

Oranje Nassau en ontving de Stadsspeld van de Gemeente Den Haag. 

Onder grote belangstelling is ze 30 mei j.l. begraven op de 
R.K Begraafplaats St.Petrusbanden. 

We zullen haar missen, maar ze blijft in de buurt.

Bewust trappenloper Gert Dumbar

achtste is de Archipelbuurt in Den Haag’. Aan het 
Bankaplein had hij tot voor kort zijn roemruchte studio. 
Privé was hij vijfendertig jaar lang gevestigd in een 
monumentaal herenhuis in de Riouwstraat. Nu dan een 
fl at, ruim, maar niet té, en midden in het nu nog jonge 
groen. 

Magnifi ek licht
Gert Dumbar: “We wilden gewoon wat compacter wonen, 
ook al omdat we vaker in ons huis in de Dordogne willen 
zijn. Veel meubels hebben we doorgeschoven naar de 
kinderen, ik heb dat ervaren als een bevrijding.” 
Echtgenote Leonie is lyrisch over haar nieuwe behui-
zing. Vooral over het magnifi eke licht dat, gefi lterd door 
het lover, zacht naar binnenstroomt. Wat Gert zeer aan 
de fl at bevalt is het ontbreken van een lift. “Ik moet nu 
ettelijke keren per dag zes trappen nemen,  een uitste-
kende manier om in vorm te blijven. Iemand heeft eens 
voor me uitgerekend dat ik zo elke week twee keer de 
Domtoren op en af ga. Mij zie je dus niet meer in de 
sportschool. Ik heb gekozen voor een leven als bewust 
trappenloper.”
Veel tijd gaat nog steeds zitten in Studio Dumbar. “We 
zijn bezig met een vestiging in Sjanghai.” Verder is hij 
betrokken bij het door hem opgerichte Theater Zeebelt 
en geeft hij les aan de Koninklijke Academie; hij kreeg er 
ooit zelf zijn opleiding. Vijfenzestigplusser en still going 
strong. Dan kan een beetje conditie geen kwaad.            
hb&jc

H



Bankastraat 44
Telefoon 070 344 02 55
www.zuivellandbrouwer.nl

kaasspecialiteiten
• top kwaliteit boerenkaas
• honderden soorten binnen 

en buitenlandse kaas
• versgebrande noten 
• boeiend assortiment olijven
• kaassouvenirs

voor kenners van smaak !

APOTHEEK 
NAUTA

•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)

Een wereld aan diversiteit in verse groente en fruit

Bezoek eens onze website. 
Ons hele assortiment thuis op een presenteerblaadje.

Bestelgemak voor iedereen.

Bankastraat 78g
2585 EP Den Haag

T 070 350 52 50
F 070 331 90 71

info@exotenhof.nl
www.exotenhof.nl

Archipel
Fysiotherapie    &
Manuele therapie

Sumatrastraat 205
2585 CP  Den Haag

Fysiotherapie

Manuele therapie

McKenzie methode

Psychosomatische

 fysiotherapie

A.P.S therapie

Consulten

Advies/begeleiding
T  070-3503990 
F  070-3223965
E  archipel@fysionet.nl
W www.archipel.uwpraktijkonline.nl

Zelfstandig wonen met zorgmogelijkheid 
     in Servicefl at Waalsdorp 

S E R V I C E F L AT  WA A L S D O R P  •  CO R  R U Y S L A A N  10  •  2597  T M  D E N  H A A G

In de groene wijk Benoordenhout gelegen tussen park Clingendael en winkelcentrum 
Rooyaardsplein ligt Servicefl at Waalsdorp, waar appartementen te koop of te huur zijn. 
Houdt u van een eigen huis en uw zelfstandigheid, maar wilt u toch gebruik kunnen maken 
van voorzieningen? Dan is Waalsdorp wellicht voor u een goede plek om te wonen.

In een plezierige sfeer biedt Waalsdorp onder andere:
☛ een zorgteam dat dag en nacht beschikbaar is
☛ een goede keuken met eigen chef-kok
☛ zeven dagen per week receptie
☛ technische dienst
☛ bibliotheek, kapsalon en winkel
☛ tuin met terras
☛ openbaar vervoer, ziekenhuis Bronovo en gezellige terrasjes zijn in de naaste omgeving
☛ thuiszorg

Heeft u belangstelling of wilt u vrijblijvend rondgeleid worden, neemt u dan contact op met 
mevrouw C.A. van Wessem, directeur. Telefoon: 070 - 324 50 47.

U kunt ook onze brochure opvragen of kijken op www.servicefl atwaalsdorp.nl

In verband met de toegenomen belangstelling voor onze apotheek
in de wijken rondom het Benoordenhout, willen wij u er graag op

attenderen, dat Apotheek Francken ook dagelijks in uw wijk 
aan huis bezorgt.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
P.L.A. Fox of R.F.M. Herculeijns, apothekers,

Apotheek Francken, v. Hoytemastraat 25,
Den Haag –Benoordenhout
www.apotheekfrancken.nl

tel. 070-324 44 50

To meet the growing demand from customers of our Pharmacy who
live outside the Benoordenhout neighborhood, we would like to
point out that Apotheek Francken can also provide daily home-

delivery in this vicinity

For further information please contact
P.L.A. Fox or R.F.M. Herculeijns, apothekers,

Apotheek Francken, v. Hoytemastraat 25,
Den Haag –Benoordenhout

or visit our website at www.apotheekfrancken.nl
tel. 070-324 44 50

Atjehstraat 66
2585 vl  Den Haag

Telefoon 070 352 39 98

Lunch
Diner
Party
Borrel
Buffet

Catering

Indonesisch Restaurant

Mallemolen 12 A
2585 XJ  Den Haag
Tel: 070 363 57 63

Internet: www.djawa.nl
Dagelijks geopend van

17.30-23.00

‘Steeds op zoek naar bijzondere lekkernijen.’

Anne-Wies & Rob Gransjean
Bankastraat 12 - 2585 EN  Den Haag 

telefoon 070 - 3503980
fax 070 - 3586218
www.gransjean.nl

BAGUETTERIE
*Diverse salades
*Borrelhapjes

*Belegde (stok)broodjes
*Koude buffetten

Bankastraat 97
2585 EJ  Den Haag

Tel.: 070-352 31 39
Fax: 070-352 14 80

Tuinaanleg en onderhoud
Hoveniersbedrijf

‘DE CONIFEER’
Ook voor uw sierbestrating, kleine
sloopwerkzaamheden, met-
selwerk en snoeien en
rooien van bomen.
Met eventueel bijle-
vering van alle tuin-
materialen.

R.G. v. Straaten
Borneostraat 54
2585 TW Den Haag
Telefoon/fax (070) 354 18 06
liefst na 18.00 uur
Autotel. 0653 780 411

kvk 2715046

www.schoonheidssalonletournesol.nl



Ik betreed het prachtig nieuw opgeknapte Klokhuis in de 
Celebesstraat 4. Willem ruimt met een gastvrouw de laatste 
zaken in de keuken op. Wat een relaxte sfeer hangt hier toch. 
Dan zie ik Melchior Groeneveld binnenkomen: een jonge, 
vrolijk ogende, stevig op de benen staande verschijning. Hij is 
de man die al jaren in het Klokhuis kinderen van 4–16 jaar de 
beginselen van sodurado, een verdedigingssport, bijbrengt. 
Het is een mix van de beste technieken uit verschillende 
vechtsporten. Judo is de basis van sodurado, maar je mag 
ook schoppen en stoten. Het is zeker geen agressieve sport. Je 
leert dat je moet proberen een gevecht te vermijden en alleen 
aan te gaan als het écht moet. Puur uit zelfverdediging dus. 
Melchior vertelt me over de sociale aspecten van de sport en 
het voor kinderen (en volwassenen?) belangrijke leren winnen 
en verliezen. Ook het maken van een handstand en een radslag 
zit in het programma.

Werken met kinderen is leuk
Het werken met kinderen is hem met de paplepel ingegoten. 
Zijn grootouders hadden een peuterspeelzaal, zijn moeder 
was kinderoppas. Hij was assistentleider op de sportschool. 
Hij heeft lol in dit werk en dat straalt hij ook uit. Van kinderen 
uit de buurt weet ik dat ze met hem weglopen. Op het mo-
ment dat Melchior de matten klaar wil gaan leggen, begroet 

Willemijn (6 jaar) hem. Als ik haar vraag wat ze leuk vindt aan 
sodurado, zegt ze: “De spelletjes”. Faysal (5 jaar) kijkt me ver-
legen aan als ik hem vraag naar zijn bruine slip, de eerste en 
nu nog enige die op zijn band prijkt. Dan bemoeit Savannah 
(6 jaar ) zich ermee. Ze is al ver gevorderd zie ik wel aan haar 
slippen: bruin, blauw en rood. Als ik vraag waarom ze hier op 
zit, zegt ze “dat je weet hoe je je moet verdedigen”. 
Als ik wil weten hoe dat eruit ziet, antwoordt ze: “nou 
gewoon, terugvechten, iemand anders op de grond gooien”. 
Op mijn verzoek haalt ze Tijmen (7 jaar) erbij en laat ze zich 
gewillig in een bankhoudgreep nemen (zie foto).
Dan begint de les en zie ik Melchior op een heel leuke manier 
orde in de chaos scheppen.                                                             cr

Bijzonder koor
Op zondag 22 juli a.s. zal het Southwark Cathedral 
Choir uit Londen de Hoogmis van 10.15 uur opluisteren 
met een 5 stemmige a capella mis van William Byrd.
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 Informatie over de R.K. parochie van 
Sint Jacobus de Meerdere   Parkstraat Den Haag

Rond Sint Jacob

Op 17 juni jl. vierde pastoor Hofstede zijn 50–jarig 
priesterjubileum.

Tijdens een plechtige Hoogmis in de St.Jacobuskerk en 
een druk bezochte receptie werd dit jubileum door vele 
parochianen en bewoners van de Archipelbuurt 
meegevierd. Pastoor Hofstede is al sinds 1979 pastoor 
van de katholieke St. Jacobuskerk aan de Parkstraat. In 
deze functie heeft hij nu al bijna acht en twintig jaar 
met grote inzet en toewijding zijn pastorale taken 
vervuld. Vele wijkbewoners is hij tot steun geweest. 
Vele bewoners van het Schakelpunt aan de Borneo-
straat heeft hij jarenlang wekelijks bezocht om ze de 
H.Communie te brengen en geestelijk bij te staan.
Altijd was hij beschikbaar om bij een ernstige zieke te 
komen bidden of het sacrament van de zieken toe te 
dienen. En dan de dopelingen, de kinderen die de 
bijbelclub volgden, of op de Willemsparkschool 
bijbelonderricht van hem kregen. De wijkbewoners die 
hun huwelijk lieten inzegenen in de mooie kerk of de 
vele jonge mensen die altijd bij hem aan konden bellen 
en bij wie hij lijn in hun leven bracht. 
Pastoor Hofstede was al die jaren een echte herder voor 
zijn parochie en voor velen daar buiten. Met een grote 
inzet en beschikbaarheid voor de mensen zocht hij 
steeds naar nieuwe wegen om mensen in contact te 
brengen met het geloof. Een voorbeeld is de “oecume-
nische dienst” die hij regelmatig samen met dominee 
Jacob Korf hield in het Schakelpunt. Zowel de pastoor 
als de dominee hielden ervan op deze eenvoudige 
manier de kerk bij de mensen te brengen. 

Een bijbellezing, een gebed, een korte overweging, een 
lied en de dominee achter de piano! Voor vele ouderen 
weer een (hernieuwd) contact met het geloof van hun 
jeugd.
Pastoor Hofstede was al die jaren ook een echte 
“bouwpastoor” en heeft twee grote restauraties in 
goede banen geleid. Tussen stof en subsidiestrijd 
slaagde hij er in het parochiewerk steeds te laten 
doorgaan. Hierover is nog een leuk verhaal bekend. 
De pastoor had dominee Korf uitgenodigd om de resul-
taten van de restauratie eens te komen bekijken. 
Daarvoor moesten ze echter wel de steigers op. De 
pastoor, inmiddels ruim de zeventig gepasseerd, 
beklom de ladders alsof het zijn dagelijks werk was. 
Dominee Korf kon niet achterblijven maar keek dwars 
door de treden de diepte in, zoals hij later vertelde, en 
wilde eigenlijk niet verder. De pastoor deed net of hij 
niets merkte en riep enigszins onverstoorbaar: “Kom je 
nog?” Voor Jacob Korf zat er toen niets anders op. Hij 
overwon zijn angst en vertelde later aan menigeen over 
hoe een dominee met de moed der wanhoop in een 
Roomse kerk op hoger niveau geraakte!
Het heeft de onderlinge waardering tussen de beide 
heren in ieder geval nog versterkt.

Mgr. Hofstede is per 1 juli benoemd als rector van het 
zorgcentrum Roomburg in Leiden en zal in de 
St. Jacobusparochie node worden gemist. Parochianen 
en wijkbewoners zijn hem zeer dankbaar voor het vele 
werk dat hij met grote inzet heeft verricht voor buurt 
en stad.

 De Vredeskapel is een protestantse 
wijkgemeente, die voor iedereen 

open staat. Elke zondag om 10.30 u is 
er een kerkdienst (tevens crèche). 

De Vredeskapel houdt zich 
vanuit haar christelijke inspiratie 

bezig met een leefbare wereld.

vredeskapel

Solidariteit
De bijeenkomst op 4 mei in de Vredeskapel mocht rekenen op warme 
belangstelling. Met zo’n 35 mensen liepen we naar het monument, 
waar we namens ons allen bloemen hebben neergelegd.

a g e n d a  v r e d e s k a p e l

Open maaltijd
Maandag 3 september en maandag 1 oktober. Kosten: €3,- 
Malakkastraat 7. Opgave bij Hans ter Schegget, tel: 06-40 93 77 71.

Amnesty-schrijfgroep
Schrijfavond op: maandag 3 september en 1 oktober,  20.15 uur. 
Malakkastraat 7.

Startzondag 2 september
Een bijzonder programma, samen met de Ghanese gemeente uit de 
Vredeskapel en de Koreaanse gemeente uit de Duinzichtkerk. Iedereen 
is welkom!
Let wel: locatie: Duinzichtkerk, v. Hogenhoucklaan 89
de kinderen van 5 – 12 jaar en de tieners hebben hun eigen programma. 
12.30 uur: lunch met Nederlandse, Koreaanse en Ghanese gemeenschap.

Zomerstek – zomerprogramma
De stichting Stad&Kerk organiseert 
in de Vredeskapel meerdere workshops:

• Archipeltocht 
 donderdag 26 juli, vanaf 10.00 uur
• Beeldmeditatie 
 donderdag 26 juli, vanaf 14.00 uur
• Geluiden van onvrede (1) vrijdag 27 juli, vanaf 13:00 uur
• Zingen in koor zaterdag 28 juli, vanaf 13.00 uur
• Basistechniek Aquarellen donderdag 2 augustus, vanaf 13.30 uur
 (vervolg) donderdag 9 augustus, vanaf 13.30 uur,
• Geluiden van onvrede (2) vrijdag 3 augustus, vanaf 13.00 uur
• Meerstemmig zingen zaterdag 4 augustus, vanaf 13.00 uur

Het volledige programma is te vinden op www.steknet.nl of aan te 
vragen bij Stek, (070) 318 16 16. Inschrijving voor een activiteit kan tot 
twee weken voor aanvang bij Anneke IJzerman, t. (070) 318 16 16, mail: 
info@steknet.nl.  Het aantal plaatsen is beperkt, dus geef je snel op!

De Vredeskapel is open op vrijdag van 12.30 tot 13.30
Voor iedereen die even rust en stilte zoekt

De parochie van de H. Jacobus de Meerdere aan de 
Parkstraat vormt samen met het Willibrordus-
huis in de Oude Molstraat en met medewerking 
van de Broeders van St. Jan een spiritueel cen-
trum in het hart van Den Haag. De kerk staat aan 
de rand van onze wijk en  Archipel-Willemspark 
behoort tot deze parochie! 

Elke zondag zijn er drie Eucharistievieringen om 
9.00, 10.15 (Latijnse Hoogmis) en om 12.00 uur 
(gezinsviering). Voor overige vieringen en 
activiteiten in de week zie www.stjacobus.nl

Pastoor H.J.M.Hofstede 
t. 3605592  f. 3608843  e. h.jacobus@tiscali.nl

Gouden priesterjubileum en afscheid 
Pastoor H.J.M. Hofstede

waar   

druk 
mee zijn…

voor meer informatie:
www.stjacobus.nl
www.restauratie.stjacobus.nl

Sodurado

Sire wijdde er een landelijke campagne 
aan “Kinderen hebben het druk”. Een te 
volle kinderagenda wordt afgeraden, kin-
deren hebben rust nodig. Deze rubriek wil 
laten zien dat je ook met een volle kinder-
agenda iets kunt ondernemen, maar dan 
lekker in de buurt, op loopafstand. Wil 
je reageren of een rubriek of een activi-
teit aanmelden, mail mij, ruoff@planet.nl. 



Wijk- en Dienstencentrum 
’t Klokhuis

Celebesstraat 4
2585 tj Den Haag
t. 070 350 35 11    f. 070 358 71 90

Openingstijden ’t Klokhuis
maandag t/m donderdag 09.00– 16.00 uur, 
vrijdag 9.00– 13.00 uur.
U kunt voor informatie, reserveringen en toegangs-
kaarten van activiteiten bij onze infobalie terecht, 
dagelijks van 9.00 uur tot 13.00 uur. 
Dan staat onze receptioniste voor u klaar. 

Beheerder Willem van der Toorn
Assistente Randjeni Dubar

Bestuur Stichting Het Klokhuis

De heer M.C.C. Bakker  voorzitter 
mccbakker@orange.nl

Mevrouw J.A.M.L. Robertson-Olgers  secretaris
rsn100@hotmail.com 

De heer R. Klein  penningmeester 
ruudklein@stichtinghetklokhuis.nl

Mevrouw L. de Bles  lid 
liesbethdebles@stichtinghetklokhuis.nl

Mevrouw E. Wasch  lid 
bcwasch@planet.nl

Stichting Ouderenwerk A/W/Z
Secr. mw G. Arkes, van Speijkstraat 37a

2518 ev Den Haag, t. 392 74 96
Ouderenwerk Centrum Zuid
Consulente: Patricia Haverkort

Wijkbus ‘STAP IN’
aanmelden/informatie: tel. 352 04 16
tussen 9.00-10.00 uur

Telefooncirkel A/W/Z 
Info coördinatoren:
Fam. Schuurman, t. 310 63 09
mw. v. Alkemade, t. 345 02 09

Trombosedienst 
zr. Haringsma, dinsdag van 10.45-11.00 uur
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• Cursus 
 Oriëntaalse Dans
• Cursus Aikido 
 voor kinderen
• Cursus Qi Gong 
• Koersbal
• Powerstretch
• Bridgeclub
• Theosofi sche 
 bijeenkomsten
• Qigong en TaiJi Quan 
• Alexandertechniek

• Cursus Engels
• Cursus
 Kunstgeschiedenis 
• Ontspanning 
 en ademhaling 
• Meer Bewegen 
 voor Ouderen
• Maaltijd op dinsdag
• Koempoelan 
 van sept. tot juni
• Winterweekend 
 van sept. tot maart 

A child at the table next to you in the restaurant is choking on 
a piece of steak – what do you do? Too often kids in this and a 
thousand other emergency situations die, or incur brain damage, 
because no-one knows what to do when seconds count.
That is why Passionate Parenting recently held a 5 hour course for 
parents on the subject at t’Klokhuis in Celebestraat.
Soul Robertson, a South African mother of two, started organi-
sing “Passionate Parenting: Education Workshops”. Expatriate 
experts offer instruction in a host of topics that are practically 
useful to young parents. Says Robertson: “People become parents 
and it’s assumed they know everything right away. It’s really 
daunting for many of us, especially in a foreign land. There are so 
many aspects of parenting in which we need help and instruction. 

The organisation Passionate Parenting, is in its infancy. Howe-
ver, there is a busy schedule of workshops coming up in late May 
and June. 

Mon 28 May Katherine Fortier Social & Emotional Intelligence 
Mon 4 June Christina Jesselsen Nutrition & Diet essentials for kids 
Mon 4 June Shona Lowes The Psychology of Eating
Thur 14 June Cath Black Speech & Language Development 
Mon 25 June Katje Slotte Music in the development of your child 
Mon 10 Sept Katherine Fortier Discipline: Setting Limits with Love 
Mon 8 Oct Eowyn Crisfi eld-Burr Raising Bilingual Children 

The workshops are in Archipel, Den Haag from 9:30am to 
11:30am, Cost €20 per person, Kids welcome (crèche facility). 
For more information, please contact Soul: 
passionateparenting@gmail.com or call 064 185 7773

For more information also look at www.archipelbuurt.nl, 
english section, where you can fi nd Souls complete article and 
details of dates and subjects of the coming workshops.

Geen tijd om stil te zitten…
Activiteiten  in ’t Klokhuis

Klokhuis uit de steigers!
Op zaterdag 2 juni j.l werd door Wet-
houder van Alphen met het luiden van 
een bel het fraai opgeknapte Klokhuis 
geopend. Dit maakte ook offi cieel een 
einde aan een lange periode van aan-
passingen. 

Na de dreigende sluiting van ruim 2 jaar 
geleden, waarbij talloze wijkbewoners en  
bezoekers van ’t Klokhuis zeer geschokt 
protest aantekenden, besloot de Ge-
meenteraad  uiteindelijk het op andere 
voorwaarden open te houden. In samen-
werking met de Bewonersorganisatie 
A/W en de Vereniging Het Klokhuis werd 
besloten om een Stichting op te richten, 
die het beheer van het pand op zich zou 
nemen. De Gemeente stelde zich een jaar  
garant voor de exploitatiekosten en zou 
het achterstallig onderhoud voor haar 
rekening nemen. Veel werk aan de winkel 

dus, want er was nogal wat op te knappen 
van buiten en van binnen. In die verbouw-
periode was er veel begrip nodig van de 
cursisten, die in een gebouw kwamen met 
veel geluid en stof. Er was veel inzet van 
personeel (Willem en Randjeni) en vrijwil-
ligers (o.a.Liesbeth), die hun werk in vaak 
moeilijke omstandigheden moesten doen. 
Hulde voor deze mensen.

Het Klokhuis plukt nu de vruchten
Hierbij ook complimenten voor de 
bestuursleden, die heel wat knopen 
moesten doorhakken. Goed zichtbaar zijn 
de keuzes, die ze maakten voor de huidige 
smaakvolle inrichting. Er viel dus veel te 
vieren voor de genodigden op deze zon-
nige zaterdag. Behalve toespraken werden 
er ook cadeaus aangeboden en prijkt 
nu een orginele Sens-klok aan de muur 
dankzij wijkbewoner, de heer van Vliet, 

die meerdere klokken uit zijn collectie ter 
beschikking heeft gesteld. In  ‘t Klokhuis 
was oorspronkelijk de klokkenfabriek van 
de familie Sens gevestigd. De Vereniging 
’t Klokhuis zal zorgdragen voor herstel 
van de buitenklok. Aan de muren binnen 
hangt het cadeau van de Bewonersorga-
nisatie. Het zijn 25 foto’s uit Archipel en 
Willemspark van fotografe Karen Kom-
mer, die de diversiteit in deze wijken be-
nadrukken. Waar kunnen deze foto’s beter 
hangen dan in het hart van de buurt. Deze 
foto’s hebben in diverse winkeletalages in 
de buurt gestaan t.g.v. de lustrumviering 
van de Bewonersorganisatie december j.l. 
U kunt ze nu – overdekt – ook bekijken in 
’t Klokhuis. Natuurlijk ook gelijk genieten 
van koffi e en het vernieuwde Klokhuis en 
zelfs de tuin en het meubilair zijn aange-
pakt. Welkom!

epb

“Passionate Parenting” offers emergency
   training and other skills in Den HaagCan you save a life?

1 wethouder van Alphen luidt bel
2 muzikale omlijsting
3 drie voorzitters 
 v.l.n.r J. Vos, M. Bakker en 
 G. Hooft Graafl and 
 met fotografe Karen Kommer
4 kijkje in de keuken
5 kijkje in de tuin

1

2

4

3

5

internet in ontmoetingsruimte!
info >> Willem van der Toorn: tel 06 -16 78 18 14
willemvandertoorn@hotmail.com


