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Is de rust terug aan de kade?

WIJKKRANT VOOR HET ZEEHELDENKWARTIER
UITGAVE VAN BEWONERSORGANISATIE DE GROENE ELAND

JAARGANG 43 • NOVEMBER 2017

Zeehelden

NA JAREN VAN PROTEST EN EEN 
JAAR VOL WERKZAAMHEDEN, MAG 
HIJ ER WEER ZIJN: DE VEENKA-
DE. OP DONDERDAG 12 OKTOBER 
VIERDEN DE OMWONENDEN EEN 
KLEIN FEESTJE OP HUN VERNIEUW-
DE KADE. EREGASTEN WAREN EEN 
PAAR OUDE BEWONERS: KASTAN-
JEBOMEN DIE, VERZAAGD TOT 
BANKJES, OPNIEUW EEN PLEK VON-
DEN AAN DE KADE. 

Een beetje therapeutisch was het wel, de 
opening van de vernieuwde kade op 12 
oktober. Met een drankje in de hand deel-
den de bewoners hun ervaringen van de 
afgelopen jaren. Van “het is mooi gewor-
den” tot “ik mis de bomen nog steeds”. 
Daar tussendoor: steppende kinderen, 
medewerkers van de gemeente en een lich-
telijk verbaasde wethouder Revis, die toch 
echt meer boze mensen had verwacht. 
Maar deze middag overheerste de opluch-
ting. Het is voorbij. Geen pomp meer die 
je ’s nachts uit je slaap houdt. Geen radio 
die om zeven uur ’s ochtends arbeidsvita-
minen de straat inblaast. Rust aan de kade. 
Dat is wat bewoners willen.

Hout en staal uit eigen straat
Trots was er ook, deze middag. Op de nieu-
we bankjes van het oude hout, gemaakt 
door ondernemers uit de buurt zelf. Niet 
alle kastanjes die aan de kade stonden 
waren slecht van kwaliteit. Drie bomen 
konden daarom verwerkt worden tot nieu-
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we producten. Meubelmaker Rob Vrees-
wijk, die zijn atelier net om de hoek op de 
Waldeck Pyrmontkade heeft, maakte de 
bankjes. Het stalen onderstel komt van 
DanderzeiDesign op de kade zelf. Een der-
de boom wordt verwerkt tot een boeken-
kast, die binnenkort in de Elandhoek komt 
te staan. En de nieuwe bomen op de Veen-
kade? Die komen eind dit jaar.

Nieuwe rustverstoorders
Is de rust echt terug aan de kade? Dat is 
maar de vraag. De Noordwal krijgt momen-
teel een nieuwe inrichting, en om de hoek, 
op de Toussaintkade, begint het werk pas. 

En er ligt nog een rustverstoorder op de 
loer. Want nu de kades steeds mooier wor-
den, zijn er kapers op de kust. Het Haagse 
water moet een attractie worden. “We gaan 
voor toerisme van hoge kwaliteit”, sprak 
wethouder Karsten Klein deze zomer. “Dus 
hier geen bierfietsen.” Vertel dat maar aan 
de bewoners van de Veenkade. Zij hebben 
deze zomer al kennisgemaakt met de ‘bier-
boot’ met zes stampende speakers en bier-
drinkende groepen aan boord. Daarnaast 
onderzoekt de gemeente of de kade een 
aanlegplaats moet worden voor nieuwe 
bootverhuurders. De zorgen zijn nog niet 
voorbij, zo lijkt het. 

Niemand weet beter wat er nodig is 
in eigen wijk, dan de bewoner zelf. 
Daarom startte de gemeente Den 
Haag een pilot in zes wijken waarbij 
ze € 50.000,- ter beschikking stel-
de ter verbetering van de sociale en 
fysieke leefbaarheid van de buurt. 
Bijzonder aan deze pilot is dat de 
inwoner zélf wordt opgeroepen mee 
te denken over de besteding voor 
het budget. 

Ons ZeeheldenKwartier was één van die 
zes pilot wijken. De bewoner werd via de 
post en via een speciale actiesite gevraagd 
om ideeën in te dienen. Er werden bijna 
120 creatieve voorstellen ingediend. Ver 
boven verwachting. Na sluiting van de 
actie werden de ideeën beoordeeld op gel-
digheid volgens de spelregels. Daar bleven 
nog steeds 32 bruikbare ideeën van over, 
waar de inwoners van de wijk vervolgens 
op konden stemmen. Maar liefst 1465 
stemmen werden uitgebracht. De volgende 
stap is dat de inwoners van de wijk zelf 
beslissen welke ideeën er geld zullen krij-
gen, en dat de inwoners vervolgens ook 
direct samen aan de slag gaan voor de rea-
lisatie van één of meerdere ideeën. 

Bij het ter perse gaan van deze krant is de 
beslissing over de besteding van het bud-
get nog niet gevallen. Bezoek www.zee-
heldendaad.nl en bekijk het laatste nieuws 
en ontdek waar onze Zeehelden voor geko-
zen hebben.

MAKER VAN DE BANKJES ROB VREESWIJK, 
WETHOUDER REVIS EN VEENKADEBEWONERS 
LENNART EN PARKER

De Elandvergadering is de jaarlijkse bijeenkomst waarop 
het bestuur van Bewonersorganisatie De Groene Eland de 
activiteiten van het afgelopen jaar met
de bewoners bespreekt.

Gelegenheid voor suggesties, ideeën en op- of aanmerkin-
gen van bewoners na de pauze. 

Het bestuur van de bewonersorganisatie nodigt u van harte 
uit voor het bijwonen van de Elandvergadering.

Agenda
19:30 Opening en terugblik afgelopen jaar

 • Duurzame Zeehelden
 • ZeeheldEnDaad
 • Leefbaarheid en Verkeer

20:00 Financiën De Groene Eland

20:15 Pauze

20:30 Plannen voor 2017
20:45 Ideeën en suggesties van de bewoners
21:15  Afsluiting

Aansluitend gezellig napraten onder het genot van een 
drankje en een hapje.

Uitnodiging Elandvergadering 2017 

MAANDAG 13 NOVEMBER IN DE HELDENHOEK,
ELANDSTRAAT 88, AANVANG 19.30 UUR.
(DE ZAAL IS OPEN VANAF 19.00 UUR)
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GUINE MOERMAN - SECRETARIS

LAURENS SCHRIJNEN - PENNINGMEESTER

WYBE VAN DE KUINDER

RUUD SLOOTWEG

ADVERTEREN IN DEZE KRANT? 
Stuur een bericht naar 
info@zeeheldennieuws.nl
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De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor eventuele onjuistheden en behoudt zich het 
recht voor om ingezonden kopij in te korten of 
niet te plaatsen.

TELEFOON
NUMMERS

DE GROENE ELAND     3560410 

POLITIEBUREAU KARNEBEEK 0900-8844 

HANDHAVING/INSPECTIE 14070

STADSBEHEER INFO 14070

GROF VUIL / OP AFSPRAAK 3660808   

BUURTBEDRIJF BBOZ 3615990   

SOCIALE RAADSLIEDEN 3537500 

HAAGSE WETWINKEL 3630665  

JURIDISCH LOKET 0900-8020

STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD 0900-0443322

DOKTERSNACHTDIENST 3469669

OUDERENWERK CENTRUM 2052270

ZORGCENTRUM OP DE LAAN 3751300

MAALTIJDEN HELDENHOEK 2052270   

MAATSCHAPPELIJK WERK 2052000

WIJKBUS STAP-IN 352 04 16 
(op werkdagen van 9-10 uur)

I-SHOP  2052467

Eind dit jaar bestaat ons kerkgebouw dus 
125 jaar en dat willen we vieren, samen met 
U! Op initiatief van een groep betrokken 
parochianen is een werkgroep gevormd. 
Deze groep is bezig met voorbereidingen 
voor een feestelijk najaar. Die feestelijke 
tijd willen we beleven met iedereen in onze 
gemeenschap en met de buurt. We doen 
dit onder het motto: "Elandstraatkerk, 
zichtbaar en bewogen" In de periode van 
26 november tot en met 10 december moet 
het allemaal gaan gebeuren. 26 november 
om 11.00 uur openen we met een speciale 
viering waarin pater de Ruiter s.j. en pastor 
mw. Witteman voorgaan, het Ignatiuskoor 
zingt. De geschiedenis van onze kerk is 
nauw verbonden met de Jezuïeten. Tijdens 
de openingsviering zal dan ook worden 

125 jaar Elandstraatkerk 

Sloopplannen

Maar niet voor veel langer, als het aan de 
Gemeente en de huidige eigenaar van de 
villa ligt! Op 31 augustus j.l. heeft de 
Gemeente ingestemd met de sloop van een 
deel van de villa en inmiddels zijn bouw-
plannen gepresenteerd om op bijna 
1000m2 meter vrije terrein een onder-
grondse parkeergarage te bouwen en een 
appartementencomplex van 16 meter 
breed, 16 meter diep en 15 meter hoog.

Geschiedenis

De villa - eerste huis ten westen van de 
Trompstraat -, is gebouwd in 1876 door 
August Pit. Na nog drie eigenaar/bewoners, 
werd de villa in 1913 gekocht door het Oos-
tenrijks-Hongaarse Keizerrijk, die er de 
diplomatieke missie vestigde. De villa is 
toen aan de linker en rechterkant uitge-
bouwd. In 1927 werd de villa verkocht aan 
de Haagse Kamer van Koophandel, die in 
1937 een uitbreiding aan de achterzijde 
liet bouwen Na vertrek van de KvK in 1962 
komt de villa in bezit van vastgoedkanto-
ren en beleggingsmaatschappijen, die het 
verhuren aan o.a. de Staatsloterij, oplei-
dingsinstituten, en ook als kinderdagver-
blijf. In 1988 wordt de leegstaande villa 
gekraakt, en in 1990  ontruimd, daarna 
weer verhuurd – en in 1999 volledig 
gerenoveerd. In 2006 koopt de Stichting tot 

HANS VAN DER SPERK ONTWIERP DE NIEUWE MUURSCHILDERING VAN ABEL TASMAN IN DE TASMANSTRAAT. SAMEN MET SJORS 
KOUTHOOFD VAN THE HAGUE STREET ART VOERDE HIJ HET UIT.

De hond van de buren blaft
waf waf

de hond van de buren blaft

Het is eigenlijk geen hond 
maar ‘n gedrocht 

van een worst
op pootjes

met een vieze natte snuit
en hele kleine 

gemene schele gele oogjes

De hond van de buren blaft
waf waf

de hond van de buren blaft

De buurvrouw liet hem meestal uit
dan zeek en scheet die in de tuin 

van de koning en de koningin
die het ook niet konden helpen dat 
die tuin voor dat soort gedrochten

niet hermetisch afgesloten was

De hond van de buren blaft
waf waf

de hond van de buren blaft

Ik had de buren al een tijd niet meer 
gezien

het was een dag of tien 
geleden

dat we samen door het Zuiderpark reden
met de hond van de buren

aan het stuur van de buurman

De hond van de buren blaft
waf waf

de hond van de buren blaft

Ik weet niet wat er is gebeurd
of hoe het is gegaan

Ik heb er nix over gehoord 
ik heb het nergens zien staan

De hond van de buren blaft
waf waf

de hond van de buren blaft

Het regent heel hard
de buren zijn dood

en ik schrijf dit gedicht
met hun hond op schoot

Waf waf

De hond van de buren blaft

Alexander Franken
www.Alexanderen.nl

Has peace been 
restored to the quay?

After years of protest and a year filled with activities, it is 
looking good: the Veenkade. On Thursday 12 October, the 
local inhabitants held a small party on their newly renova-
ted quay. ‘Guests of honour’ were a few former inhabitants: 
chestnut trees, cut into benches, found a new home on the 
quay.

The opening of the new quay on 12 October was also a bit therapeutic. 
While enjoying a drink, the local inhabitants shared their experiences of 
the past few years. From “How lovely it has become” to “but I still miss 
the trees”. And in between them: children on foot bikes, employees from 
the municipality and a mildly surprised alderman, Mr Revis, who had 
really expected more angry people. However, on this afternoon, the main 
feeling was one of relief. It is over. No pump anymore keeping you awake 
at night. No radio blaring the popular radio show Arbeidsvitaminen 
through the street at 7 am. Peace on the quay. That is what the inhabi-
tants want. 

Wood and steel from the own street
People also felt proud this afternoon. Proud of the new benches made 
from the old wood, by local businesses. Not all the chestnut trees which 
grew on the quay were of poor quality, so it was possible to process three 
of them into new products. Furniture maker Rob Vreeswijk, who has his 
workshop just around the corner on the Waldeck Pyrmontkade, made the 
benches. The steel base comes from the DanderzeiDesign on the quay 
itself. The third tree will be made into a bookcase which will soon be 
placed in the Elandhoek. And the new trees on the Veenkade? They will 
be planted at the end of the year.

New disturbers of the peace
Has peace really returned to the quay? That is the billion-dollar question. 
At present, the Noordwal is being given a new construction, and around 
the corner, on theToussaintkade, the work is only just beginning. And 
there is another disturber of the peace waiting to strike, because since 
the quays are becoming increasingly attractive, there are ‘hijackers’. The 
Hague water must become an attraction. “We choose high-quality tou-
rism”, alderman Karsten Klein stated this summer. “So you won’t see any 
beer bikes here.” That’s not the experience of the inhabitants of the 
Veenkade. This summer, they already became acquainted with the ‘beer 
boat’ with six pounding speakers and groups drinking beer on board. 
Furthermore, the municipality is examining whether the quay should 
become a mooring place for new boat hirers. It appears that the worries 
are not yet over.

DOOR LUDO GEUKERS

behoud van monumenten Villa Paulowna 
het pand, en de gebruiker wordt de PBLQ, 
advies en opleidingsinstituut voor de over-
heid op het gebied van informatievoorzie-
ning. 
Vrij onverwacht verkoopt de Stichting op 31 
mei 2017 het gebouw aan The Hague 
Management. Deze bv kennen we. O.a. ook 
betrokken bij de voorgenomen sloop van de 
parkeergarage in de Prins Hendrikstraat. 
Maar de seinen stonden al op rood. Op 26 
april dit jaar al had Groenendaelstate - ook 
weer een bv op hetzelfde adres - de omge-
vingsvergunning, lees sloopvergunning 
voor een deel van de villa aangevraagd bij 
de Gemeente. Die vervolgens eind augustus 
instemt.

Bescherming

Aangenomen zou mogen worden dat dit 
monumentale geheel redelijk beschermd is. 
Die bescherming blijkt ook uit een eerdere 
reactie van B&W, toen een projectontwik-
kelaar met de villa snode plannen had.
In 1987 antwoordt B&W per kerende post 
op een verzoek tot sloop dat: ‘wij in beginsel 
niet bereid (zijn) aan de door u ingediende 
aanvrage (tot sloop) medewerking te 
verlenen en zullen wij - als hiervoor een 
officieel verzoek om bouwvergunning zal 
worden ingediend - deze weigeren wegens 
strijd met het bestemmingsplan 

ZeeheldenKwartier..’. 
Duidelijke taal. Wij vragen ons af wat de 
mogelijk gewijzigde omstandigheden zou-
den kunnen zijn, die aanleiding zouden 
geven tot een trend-breuk – van directe (en 
terechte) afwijzing, naar instemming – 
overigens - zonder enige overtuigende 
motivatie?
Gemeente meent zich te kunnen beroepen 
op het gegeven dat de uitbreiding uit 1937 
van de Kamer van Koophandel niet opge-
nomen is in de beschrijving van het Rijks-
monument en dat sloop en vervanging door 
een glazen galerij beter past bij de villa, die 
daarmee vrijer op het terrein komt te staan. 
Even worden de bouwplannen van de pro-
jectontwikkelaar vergeten! Bovendien, 
motivering snijdt geen hout! In 1937 heb-
ben Architecten Van Nieukerken - bekend 
van meerdere beeldbepalende gebouwen 
in Den Haag (Kneuterdijk 1, het Hoofdkan-
toor Shell) - zorgvuldig de uitbreiding in 
overeenstemming gehouden met de oor-
spronkelijke architectuur van de villa, 
waarbij de aanbouw qua architectuur 
strakker is, overeenkomstig de tijdsperiode, 
maar niet contrasteert met de oudere delen.

Bezwaar

Wat wel belangrijk is dat de Gemeente het 
instemmingsbesluit tot sloop niet alleen 
onvoldoende gemotiveerd heeft, maar het 

OP 1 DECEMBER 1892 WERD DE MONUMENTALE NIEUWE KERK AAN DE 
ELANDSTRAAT 194 INGEWIJD MET ALS PATRONES ONZE LIEVE VROUW 
ONBEVLEKT ONTVANGEN. OP 8 DECEMBER WERD VOOR HET EERST EEN 
MIS OPGEDRAGEN.

sloopverzoek ook op grond van wettelijke 
bepalingen én eigen gemeentelijke veror-
deningen had moeten afwijzen. Nadat 
omwonenden en de Bewonersorganisatie 
Groene Eland ‘Afwijkende Visies’ gegeven 
op de aangevraagde sloopvergunning heb-
ben zij inmiddels ‘Bezwaarschriften’ tegen 
de instemmingsbeslissing bij B&W inge-
diend waarin de juridische afwijzings-
gronden worden benadrukt. Commissie 
bezwaarschriften heeft inmiddels laten 
weten 18 weken voor de behandeling te 
moeten uittrekken.

U begrijpt het: wordt vervolgd!

Villa Paulowna

stilgestaan bij deze band. Het is daarom 
fijn dat in deze viering met pater de Ruiter 
een Jezuïet voor gaat.

3 december om 11:00 uur is er een viering, 
en in verband met de fototentoonstelling 
is de kerk open tot 16.00 uur. 10 december 
om 11.00 uur sluiten we af met een fees-
telijke viering waarin onder andere de bis-
schop van Rotterdam, Mgr. Van den Hende 
en pastoor Langerhuizen voorgaan. Can-
tate Domino en ons kinder- en jeugdkoor 
zingen. In de twee tussenliggende weken 
tussen opening en sluiting zijn we diver-
se activiteiten aan het opzetten, ook een 
foto tentoonstelling over de kerk en haar 
gemeenschap is in voorbereiding.   

In ons ZeeheldenKwartier staat één vrijstaand huis. 
Een! Het is de villa op de hoek Van de Spiegelstraat en 
de Van Speijkstraat. Een Rijksmonument - Van de Spie-
gelstraat 12 - erkend om z’n architectuurhistorische 
waarde, om het vrijstaande afwijkende karakter van de 
overige aaneengesloten bebouwing in het Zeehelden-
Kwartier, en z’n stedenbouwkundige ligging op een 
belangrijk punt aan een van de best bewaard gebleven 
en karakteristieke straten van het ZeeheldenKwartier. 
In het Bestemmingsplan 2010 is het gehele perceel met 
de twee straten eromheen aangemerkt als beschermd 
stadsgezicht van de 1ste orde. 

LUKIE LOOPT DAGELIJKS 
MET HET BAASJE 
ELS KRUIK 
DOOR DE WIJK

RONDJE 
HOND
Judaskus & Verliefd…
 
Oud maar niet gek, zeggen ze… Dat slaat op mij, want 
de baas ging alweer een paar daagjes weg en had 
stiekem haar eigen tasje in het halletje klaar gezet. 
Tot ik het door had en er pontificaal boven op ging 
liggen…
“Nee Luukie, je kunt niet mee, ik ga naar een 
museum, dat is niet voor hondjes.
Ik kom straks weer terug. Jij moet mooi op het huis 
passen. Jan komt…
Dag Luukie, daaaaaag, goed je best doen hè?? Tot 
straks…” En weg was ze.

Toen Jan kwam, deed ik net alsof ik heel verbaasd 
was. Keek hem lodderig en vertwijfeld aan; wat zijn 
hart deed breken. Heel leuk heeft ‘ie me laten 
snuffelen en ik mocht overal wandelen, opnieuw op 
het pleintje, want daar hangt / zit sinds kort een heel 
lekker luchtje. De baas wordt daar soms wat ongedul-
dig van en vind het aflikken van plantjes niet zo fris, 
maar deze baas vind alles goed…

Ook het eten valt me enorm op. Krijg ik van haar een 
klein stukje vlees van haar eigen bord als toetje, deze 
baas verwend me met een heel lamskarbonaadje...
Kijk, voor die dingen wil ik wel wat harder lopen! Bij 
het bezorgde telefoontje van de opperbaas, keek ik 
verliefd naar baas 2, toen die mijn naam noemde en 
zei dat alles in orde was. Dat we samen veel plezier 
hadden en dat ze gerust nog een dagje weg kon 
blijven… Ik likte zijn hand. Ging op mijn gebochelde 
ruggetje liggen en fluisterde: kroelen maar ouwe 
jongen, doe je best…daar lust ik wel pap van….
Toen baas 1 weer thuis was, gingen we naar het 
plein. Daar kwam ik die lekkere Bowie met zijn baas 
tegen en ik ertegen aan. Of erover. Of eronder. Het 
maakte me niet uit: I was in LOVE.
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mogelijkheden betreft de kunstroute op 
locatie.

De huis-tuin-en-keuken-kunstroute biedt 
de mogelijkheid om ook doormiddel van 
huiskamerconcerten, slaapkamer proza 
en achtertuintheater de buurt op een 
andere manier te leren kennen. Dichterbij  
de geschiedenis zal je nooit komen.

Het proces van begin tot eind zal samen-
werking vragen van buurtbewoners en 
kunstenaars. Daarbij willen we vooral mét 
elkaar de route maken.
In aanloop naar Bevrijdingsdag, willen we 
de route laten plaatsvinden op 3 of 4 mei 
2018, zodat ook deze nationale feestdag 
meer voeten in de aarde krijgt.

HOE ZIET DE KUNSTROUTE ERUIT?
Het publiek zal in kleine groepjes, onder 
leiding van een gids, langs en door de 
huizen worden geleid. Tijdens de kun-
stroute wordt er op verschillende manie-
ren kennis gemaakt met de Tweede 
Wereldoorlog die in Den Haag  heeft 
plaatsgevonden, doormiddel van theater, 
dans, muziek en beeldende kunst. In de 
wijk wordt een centrale plek gecreëerd, 
zodat men elkaar na de kunstroute kan 
ontmoeten en waar ruimte is voor een 
gesprek.

Bent u geïnteresseerd in dit kunstzinnige 
project waarbij de Tweede 
Wereldoorlog centraal staat en wilt u 
deelnemen aan dit project of wilt meer 
informatie ontvangen? Dan kunt u contact 
met ons opnemen via 
info@kunstenindekamer.nl

Chris Potter en meer 
in Jazzfestival 
Cutting Edge XS

Na de zeer succesvolle editie van vorig 
jaar strijkt het Cutting Edge Jazzfestival 
XS op 18 november 2017 opnieuw neer in 
Theater De Nieuwe Regentes. Ook deze 
editie zoekt dit festival de grenzen op 
tussen jazz en andere muzikale genres en 
kunstvormen als spoken word en beeld.

Een compacte editie met klinkende namen 
uit de nationale én internationale jaz-
zscene. 

Naast Chris Potter is er op Cutting Edge 
ook jazz te zien en beluisteren van 
Nederlandse bodem. Het jonge, dynami-
sche Spoken Saxophone Quartet.
Volledige programma: www.projazz.nl
Tickets: www.denieuweregentes.nl

STRAATVERHALEN
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Verhalen liggen voor het oprapen, op 
straat, om de hoek of aan je voeten. 

In ‘Straatverhalen’ telkens een korte 
vertelling over een plek in de buurt.

Een klein stukje 
Parijs

72 meter hoog, 60 meter lang en in totaal 46 meter breed. De Elandkerk is 
de reus van het ZeeheldenKwartier. Gigantisch, maar bescheiden. De meeste 
mensen hier zijn passanten. Hoe vaak slaat zo’n passant zijn blik op naar de 
indrukwekkende gevel? En hoe vaak vertraagt iemand zijn stap en denkt 
weemoedig: ah, Parijs… ?

De Elandkerk stamt uit 1892, toen het ZeeheldenKwartier nog jong was. 
Architect was Nicolaas Molenaar sr., leerling van de beroemde architect Pierre 
Cuypers. Zijn inspiratie haalde hij niet bij zijn leermeester, maar hogerop. Of 
beter nog: zuidelijker. De Elandkerk werd gemodelleerd naar niets minder dan 
de Notre Dame in Parijs.

Geen reus dus, maar een reuzin, onze Haagse Notre Dame. Hoog torent ze 
uit boven de wijk, die ze heeft zien groeien en veranderen. Op 1 december 
wordt ze 125 jaar oud. De werkgroep die het feest voorbereidt, zoekt nog 
foto’s van vroeger. Van processies, van kinderen die ter communie gaan. 
Want kinderen hebben altijd een grote rol gespeeld in de kerk. 

Is het toevallig dat juist in dit jubileumjaar de kerk opnieuw wordt omringd 
door kinderen? Tweemaal daags stroomt het plein vol met leerlingen van 
basisschool De Spiegel. Omdat er op de locatie van hun school een nieuw 
gebouw verrijst, worden ze vanaf hier per bus naar een tijdelijke locatie 
gebracht. En zo staat het plein dagelijks vol met wachtende touringcars, 
spelende kinderen en kletsende ouders. Net zo druk als het plein voor de 
Notre Dame in Parijs. Een passend eerbetoon.

COMM: museum in 
nieuw jasje

 Het Museum voor Communicatie aan 
de Zeestraat is alweer een flinke tijd dicht. 
Gelukkig niet voorgoed. Vanaf 3 novem-
ber is het museum weer open. Onder een 
nieuwe naam en met een nieuw concept. 
Liet het oude museum vooral de geschie-
denis van post, telefonie en telegrafie 
zien, het nieuwe museum (onder de naam 
COMM) wordt dé plek waar je de invloed 
van communicatie ervaart. 
Meer informatie op www.comm.nl

Proeflokaal voor 
Marius

 De Wijnwinkel van Marius aan de Piet 
Heinstraat wordt uitgebreid. Het naastge-
legen pand wordt op dit moment ver-
bouwd tot opslag, maar belangrijker nog: 
er komt een proeflokaal bij de winkel.  

Trots op Sophia

 Wie goed oplet ziet op steeds meer 
plekken in Den Haag muurschilderingen 
verschijnen van illustrator en designer 
Sophia den Breems, ooit cartoonist voor 
het ZeeheldenNieuws. Haar nieuwste 
schildering wordt wel heel beeldbepalend. 
De gemeente Den Haag liet drie kunste-
naars een ontwerp maken voor een 
muurschildering over straatmuzikant 
Chuck Deely. Het ontwerp van Sophia won 
met een ruime meerderheid. Gefeliciteerd 
Sophia!

Kunstroute in het 
ZeeheldenKwartier

 Afgelopen jaar ontstond er enthousias-
me voor het idee om een kunstroute te 
gaan starten in Den Haag, waarbij mensen 
(jong en oud)de kans krijgen omop een 
andere manier naar de stad of eigen 
woonomgeving te kijken. Door middel van 
een uitwisseling tussen buurtbewoners en 
kunstenaars willen we een kunstroute 
door het ZeeheldenKwartier uitstippelen, 
die verder gaat dan de voorgevel.

Als pilot zouden we onze eerste Haagse 
kunstroute in 2018 willen laten starten in 
kader van het thema de Tweede Wereld-
oorlog in het ZeeheldenKwartier.
Geïnspireerd geraakt door het boek 
‘Onderduikadres van Speijkstraat’ van 
Fred Zorn,  zijn we gaan kijken naar 

 ZEEHELDEN NIEUWSFLITSEN 

Hugo de Groot (in het Latijn Grotius) werd in Delft geboren in een welgesteld 
regentengeslacht. Het was een wonderkind. Hij was pas acht toen dichtte hij al 
in het Latijn en vertaalde hij Latijnse en Griekse boeken. Op zijn elfde ging hij 
geesteswetenschappen studeren aan de universiteit van Leiden. Op 15 jarige 
leeftijd mocht hij met een gezantschap onder leiding van Johan van Oldenbarne-
velt mee naar Frankrijk om daar steun te vragen voor onze onafhankelijkheids-
strijd tegen de Spanjaarden (de Tachtigjarige oorlog). Tijdens deze reis ontmoet-
te hij ook de Franse koning die hem ‘le miracle de la Hollande’ noemde. In 
datzelfde jaar promoveerde hij in Orléans tot doctor in het wereldlijke recht en in 
het kerkelijke recht.

Van 1599 tot 1607 had De Groot een advocatenpraktijk in Den Haag. Daarna werd 
hij aangesteld als advocaat-fiscaal bij het Hof van Holland en in 1613 werd hij 
aangesteld als pensionaris van Rotterdam. 
Toen Jacob van Heemskerk in 1603 in de Indische wateren een Portugees vracht-
schip kaapte werd De Groot door de VOC gevraagd om daarvoor een rechtvaardi-
ging te formuleren. Ook vroeg de VOC hem het Portugese handelsmonopolie juri-
disch onderuit te halen. Spanje en Portugal hadden nagenoeg de hele wereld 
onder elkaar verdeeld. Indië lag onbetwistbaar op de Portugese helft. Het was De 
Groots taak om de VOC de juridisch gronden te verschaffen om zich in de Indische 
archipel te manifesteren. Dat werd in 1609 zijn werk ‘Mare Liberum’ (De vrije 
zee) waarin hij betoogde dat, afgezien van de territoriale wateren, de zee van 
niemand en van iedereen was.

Hugo de Goot stond aan de gematigde 
kant tijdens de godsdiensttwisten die 
hier in het begin van de 17e eeuw 
woedden. Deze begonnen als een strijd 
over religieuze ideeën, maar raakten al 
snel vermengd met de politiek. In 1609 
sloot de Republiek met Spanje een tij-
delijke wapenstilstand (het Twaalfjarig 
Bestand) . De vraag kwam op of de 
Nederlanden vrede moesten sluiten met 
Spanje. Stadhouder en legeraanvoerder 
Prins Maurits zag niets in vrede. Ande-
ren, waaronder Hugo de Groot en Van 
Oldenbarnevelt, wilden wel vrede slui-
ten. Maurits greep de macht en rekende 
af met zijn tegenstanders. Dat leidde 

uiteindelijk tot de executie van Van Oldenbarnevelt en de gevangenneming van 
De Groot. Die wegens hoogverraad werd veroordeeld ‘ter eeuwige gevangenisse’. 
In juni 1619 werd hij gevangen gezet in slot Loevestein waar zijn vrouw Maria 
van Reigersberch en zijn dienstmeid zich vrijwillig bij hem voegden.

De Groot mocht tijdens zijn gevangenschap blijven studeren en schrijven. Hij 
schreef onder andere zijn ‘Inleiding tot de Hollandse Rechtsgeleerdheid’. Ten 
behoeve van deze studies kreeg hij regelmatig een kist met boeken die in het 
begin nauwgezet werd gecontroleerd. Na verloop van tijd verslapten die contro-
les. Dat bracht De Groots vrouw op het idee om haar man via zo’n boekenkist te 
laten ontsnappen. Op 22 maart 1621 was het zo ver. De boeken werden in bed 
gelegd zodat het leek of De Groot er in lag en Hugo kroop in de boekenkist. Na te 
zijn ontsnapt vluchtte hij naar Frankrijk, waar hij een jaargeld van de Franse 
koning ontving. In ballingschap schreef hij zijn belangrijkste werk: ‘De iure belli 
ac pacis’ (Over het recht van oorlog en vrede) waarmee hij de grondslag legde 
voor het huidige volken- en internationaal recht.

Na de dood van Maurits keerde De Groot in 1631 terug naar de Republiek in de 
hoop dat alles weer goed zou komen. Maar omdat hij weigerde gratie te vragen 
werd er opnieuw een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Daarop ging hij 
weer in ballingschap en werd gezant van Zweden in Parijs. Na een bezoek aan 
Zweden in 1645 verging zijn schip op de Oostzee. Hij overleefde dat maar vatte 
daardoor een kou die hem op 28 augustus 1645 fataal werd. Hugo de Groot ligt 
begraven in de Nieuwe Kerk van Delft.

VAN H E T ZEEH ELD EN KWARTIER

NAAMGEVERS

HUGO DE GROOT 
(1583 – 1645)

Verguisd genie van wereldformaat
DOOR RENÉ MORS
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De zeer ervaren advocaten van Carli c.s. begeleiden u natuurlijk 
graag in goede tijden bij het aangaan van nieuwe stappen. Denk 
aan het oprichten van een onderneming en het schrijven van de 
noodzakelijke contracten, het juridisch adviseren over 
samenleving en huwelijkse voorwaarden en het opstellen of 
beoordelen van moderne arbeidsovereenkomsten.

Maar onze advocaten zijn net zo ervaren in het begeleiden, 
adviseren en procederen in moeilijker tijden wanneer dergelijke 
verbintenissen verbroken worden en u wordt geconfronteerd met 
een echtscheiding, ontslag of zakelijk geschil.

Bel voor een gratis kennismakingsgesprek 070-360.44.49

Laan van Meerdervoort 51A

2517 AE   ’s-Gravenhage 

www.carliadvocaten.nl

info@carliadvocaten.nl

Arbeidsovereenkomst • Echtscheiding • Gezag • Alimentatie 
• Vennootschappen • Samenlevingscontract • Ontslag • Expats • 
Omgangsregeling • Statuten • VvE • Huwelijkse Voorwaarden 
• Transitievergoeding • Boedelscheiding • Micro onderneming • 
Concurrentiebeding • Aandeelhoudersovereenkomst • Flex BV

nig middelen 
kan je al een 
heel eind 
komen. Je hoort 
tips van je 
buren en dat 
scheelt in je 
portemonnee.’

Hoe heb jij je huis verduurzaamd? ‘Ons huis is van 1880, 
dus de mogelijkheden zijn beperkt. Ons huis heeft geen 
spouwmuren die je kunt opvullen. Wel heb ik de vloer 
geïsoleerd en tochtstrippen aangebracht bij de kierende 
voordeur en tuindeur. We hebben nog een oude cv ketel op 
zolder hangen, die het maar niet wil begeven. Daarnaast 
wil ik wel iets met zonnepanelen en daarover zijn we in 
gesprek met een aantal straatgenoten. 25 oktober is er een 
vervolg met als onderwerpen: zonnepanelen, monumen-
tenglas, warmtepomp en Haagse Stroom. Ik kijk er nu al 
naar uit!

Komen er nog meer EnergyParty’s? ‘Ja dat is het leuke, je 
kunt ze zelf aanvragen (voor zowel huurders als eigena-
ren). Je prikt een datum, nodigt 6 à 7 buren uit en de men-
sen van de EnergyParty komen naar je toe. Gratis! En mocht 
je een EnegryParty bij willen wonen, dan is dat ook moge-
lijk.’

Wil je meer weten? www.070energiek.nl/energyparty.

“JARENLANG HEBBEN DEZE KASTANJES GESTÁÁN AAN DE VEENKADE. 
NU RUSTEN ZE ZACHT, AAN DE RAND VAN HET WATER.” IN TWEE ZINNEN 
SCHETST ROB VREESWIJK, ARCHITECT EN MEUBELMAKER EN TOT VOOR 
KORT BEWONER VAN HET ZEEHELDENKWARTIER, DE ONTSTAANSGESCHIE-
DENIS VAN ‘ZIJN’ BANKJES. SINDS 12 OKTOBER STAAN ZE AAN DE VEEN-
KADE,  DE WOORDEN OP EEN PLAATJE AAN DE ZIJKANT. DE TEKST LIJKT 
TEKENEND VOOR HET WERK VAN ROB. HET ZOU ME NIET VERWONDEREN 
ALS AL HET HOUT DAT DEZE MEUBELMAKER GEBRUIKT ZICH ZO VOELT: 
ZACHT RUSTEND.

Op 4 oktober j.l. zijn organisatoren van 
straatfeesten in de wijk uitgenodigd door 
de Bewonersorganisatie ZeeheldenKwar-
tier De Groene Eland om meer inzicht te 
krijgen in wat er op straatniveau speelt 
en hoe de bewonersorganisatie daar een 
positieve bijdrage aan kan leveren. 

Straatfeesten worden door een straat 
zelf georganiseerd, maar kunnen via De 
Groene Eland een financiële bijdrage bij 
de gemeente aanvragen. De staatfeesten 
dragen bij tot meer contacten tussen de 
bewoners en stimuleren sociale contacten 
in de straat. Kinderen leren elkaar kennen 
en gaan met elkaar spelen maar ook het 
zaken als burenhulp en straat schoon-
maakacties komen hier uit voort. Een 
aantal straten heeft zelf straat- en alarm 
WhatsApp ‘groepen gecreëerd.

Eenmaal contacten binnen de straat 
gelegd kunnen ook initiatieven genomen 

worden om zelf meer groen en bomen met 
hulp van de gemeente te regelen. Zelfs 
afspraken over het groenonderhoud door 
de dienst Groenvoorziening behoort tot de 
mogelijkheden. Daarnaast zou men graag 
wat doen aan langdurig leegstaande pan-
den, aan sluipverkeer, de parkeerdruk, te 
hard rijden of tegen het verkeer inrijden. 
Deze zaken kunnen bewoners op persoon-
lijke titel zelf aankaarten bij de gemeente 
of bij de politie, er wordt dan een dossier 
opgebouwd.

Onderwerpen als verdichting in de wijk 
door woningsplitsing, de toegenomen par-
keerdruk in de wijk en het voornemen de 
parkeergarage de Zeeheld te sluiten zijn 
de typische zaken waar De Groene Eland 
zich mee bezighoudt. Bewoners voelen 
zich zeer aangesproken bij acties rondom 
duurzaamheid, groene daken, zonnepane-
len of het ruilen van diensten en vormen 
werkgroepen in Duurzame Helden.

De bewonersorganisatie heeft de avond 
als een groot succes ervaren en het voor-
nemen vaker bewoners uit te nodigen 
om over de ontwikkelingen in de wijk en 
op straatniveau te praten. Daarnaast wil 
de bewonersorganisatie in ieder geval de 
sociale cohesie in de wijk versterken door 
straatfeesten te gaan stimuleren.

Straatfeestorganisatoren
DOOR JENNY HUTTINGA

Op 4 oktober j.l. zijn organisatoren 
van straatfeesten in de wijk uitge-
nodigd door de Bewonersorganisa-
tie ZeeheldenKwartier De Groene 
Eland om meer inzicht te krijgen in 
wat er op straatniveau speelt en hoe 
de bewonersorganisatie daar een 
positieve bijdrage aan kan leveren. 

Volhoudbare Zeehelden
VOLHOUDBAAR IS HET ZUID-AFRIKAANSE WOORD VOOR DUURZAAM. IN DEZE 
RUBRIEK WORDEN DE ACTIVITEITEN BESPROKEN VAN DE WERKGROEP ‘VOLHOUD-
BARE ZEEHELDEN’ DIE STREEFT NAAR EEN GOEDE EN MILIEUVRIENDELIJKE LEEF-
OMGEVING.

Ernst wilde graag iets met zijn straat organise-
ren. ‘Als iedereen een bijdrage levert aan het 
milieu, kunnen we nog heel lang door met z'n 
allen. Er zijn talloze hoopgevende inzichten en 
initiatieven die we kunnen benutten. Op grote én 
kleine schaal. Het helpt al als je de auto een keer 
laat staan, één dag minder vlees eet of je gewo-
ne lampen te vervangen voor ledlampen.’ Ernst 
kwam terecht bij 070Energiek. Zij hielpen hem 
met het organiseren van een EnergyParty.

‘Er waren die avond 15 huishoudens. Er bleek een enorme 
‘honger’ naar informatie over de mogelijkheden van ener-
giebesparing. De avond begon met het vergelijken van 
elkaars energieverbruik. Hilarisch hoe groot de verschillen 
kunnen zijn in dezelfde soort huizen. Soms door kierende 
ramen, een gas slurpende cv ketel of een krakkemikkige 
vriezer op zolder. Het grappige is dat zo’n avond niet een 
afstandelijk verhaal over milieuverbetering is, maar juist 
een betrokken, persoonlijk verhaal over hoe jij zelf een bij-
drage kunt leveren, hoe klein ook.’ ‘Voor sommigen was 
het een eyeopener dat er heel goedkope stekkerblokken 
zijn met een aan- en uitschakelaar, zodat je in één keer al 
de aangesloten computers, (de standby van) de tv en ande-
re apparaten uit kunt zetten. Dat noemen ze sluipstroom. Je 
kunt op zo’n avond heel precies inzoomen op jouw eigen 
situatie en daar de mogelijkheden van besparen, opwek-
ken en inkopen bij zoeken. Niet iedereen heeft geld om te 
investeren in het verduurzamen van je huis. Maar met wei-

ZeehelD
IN DEZE RUBRIEK WORDT EEN WIJKBEWONER GEPORTRETTEERD

ROB Vreeswijk

TEKST EN FOTO  JENNY HUTTINGA

Rob Vreeswijk werd geboren in Den Haag 
en zal er vermoedelijk de rest van zijn leven 
blijven. Zijn ouders hadden een kruide-
nierszaak op de Brouwersgracht; het gezin 
met zes zoons woonde boven de zaak. Na 
de middelbare school volgde Rob de HTS 
Bouwkunde en later in zijn avonduren de 
Academie voor Bouwkunst. Een vereiste om 
volwaardig architect te worden bij archi-
tectenbureau Rondeltap – Oosterheert, 
waar hij zijn loopbaan startte. Het bureau 
was toen gevestigd aan Prins Hendrikplein. 
Voor Rob een eerste stap in het Zeehelden-
Kwartier, waar hij al snel ook ging wonen. 

Iets maken
Hoewel zijn werk als architect hem beviel, 
begon er bij Rob toch iets te knagen. “Een 
gebouw ontwerpen is leuk”, legt hij uit, 

“maar ik houd er ook van dingen te maken. 
Met mijn handen.” Rob besloot zijn tijd te 
verdelen tussen het architectenbureau en 
een eigen zaak als designer en meubelma-
ker. Een combinatie die hem goed bevalt. 
Dan slaat de crisis toe. Het bureau waar 
Rob werkt gaat failliet en ineens moet hij 
kiezen. “Ik kon natuurlijk doorgaan als zelf-
standig architect, maar dat deden zoveel 
architecten.” De keuze viel op het maken 
van meubels. Spijt heeft hij er nooit van 
gehad. “Ook mijn oud-collega’s weten me 
te vinden.”

Burenbank
Dat Rob geen gebrek aan klanten heeft, 
verbaast me niets. Hij denkt mee, al moet 
hij daarvoor regelmatig buiten de gebaan-
de paden gaan. Zo deinst hij er niet voor 

terug Ikea-meubels te trans-
formeren. “Een betaalbaar 
alternatief voor wie geen com-
pleet op maat gemaakte kast 
of keuken kan betalen.” Voor 
twee buren die graag met 
elkaar kletsten over de schutting, maakte 
hij de burenbank. Twee bankjes aan 
weerszijden van de schutting, met zowel 
een hoog als een laag zitje.  Zit je hoog, dan 
kijk je precies over de schutting heen. Op 
ooghoogte voor je gesprekspartner in de 
andere tuin. 

Zeeheld af
Rob heeft niet alleen zijn atelier in het Zee-
heldenKwartier, tot voor kort woonde hij 
ook in de wijk. Zijn laatste woning stond in 
het hofje achter de Prins Hendrikstraat. De 
wijk is veranderd, vind hij, zowel ten goede 
als ten slechte. Neem nou de Schoenma-
kersvakschool aan de Crispijnstraat. Toen 
die gesloopt dreigde te worden, nam Rob 
met een aantal anderen het initiatief de 
school om te bouwen tot woningen. Het 
plan haalde het niet, de school wordt toch 
gesloopt. Doodzonde, vindt Rob. “Je sloopt 
toch een stuk identiteit van de buurt.”

Bankjes Veenkade
Rob zit met zijn atelier op de Waldeck Pyr-
montkade 29, net om de hoek van de Veen-
kade. Toen de bomen op de Veenkade om 
gingen, liet Rob weten graag iets met het 
hout te willen doen. “Mijn eerste idee was 
een speelvlot voor de kinderen in de straat”, 
vertelt Rob. “Helaas bleek dat niet haal-
baar. Jammer, want bankjes vond ik eigen-
lijk iets te makkelijk. Dat gebeurt in dit 
soort gevallen bijna altijd.” De bankjes die 
er nu staan zien er, ondanks die bezwaren, 
toch wel uniek uit. Letterlijk omgevallen 
bomen zijn het, maar wel zo gemaakt dat 
het bovenste deel elk jaar gedemonteerd 
kan worden voor onderhoud. “Kastanjehout 
gaat in de buitenlucht niet lang mee, maar 
op deze manier staan ze wel een jaar of 
vijf”, zegt Rob. Laten we het hopen!

Meer weten over het werk van Rob Vrees-
wijk? www.robvreeswijk.nl

Mesdag aan het 
werk in zijn atelier

Mesdag aan het 
werk in zijn atelier

Dit keer geen restaurant maar een winkel, namelijk het Ridders Kaashuis. Niet dat 
de restaurants op zijn in het ZeeheldenKwartier, maar gewoon om het een keer 
anders te doen en omdat ik werd getroffen door de inrichting, het enthousiasme 
en de vakkennis waarmee Barry en zijn twee collega’s Mitra en Claire hun waar 
aan de man weten te brengen in Ridders Kaashuis. Barry is niet alleen gespecia-
liseerd in kaas, maar ook in vleeswaren, belegde broodjes en wijn. Ook daarvan 
heeft hij een flink assortiment, maar laat ik me beperken tot de kaas. Zijn voor-
ganger deed het ook niet slecht. Dat moet wel als je je achtendertig jaar staande 
weet te houden naast een grootgrutter. Maar het kan zijn dat dat een misvatting 
is, want een gespecialiseerd bedrijf trekt natuurlijk sowieso klanten.

Barry wil serieus laten zien dat hij een kaaswinkel is. Op de achterwand van de 
winkel liggen de kazen opgestapeld tot aan het plafond, dat ziet er overweldigend 
uit. Daarvoor, uitgestald in de koeling, liggen honderden kazen te wachten op de 
liefhebbers. Het zijn er zoveel dat ik me afvraag of dat wel op komt. Barry verze-
kert mij dat hij nauwelijks iets weg hoeft te gooien. Het komt allemaal op. 

Barry is al jong begonnen. Zijn vader begon vijfenveertig jaar geleden als koeboer 
in Wognum, Noord-Holland. Omdat dat al te belastend was voor zijn gezondheid, 
stopte hij daar mee en begon een kaasdelicatessenwinkel in Nieuw Vennep. Barry 
en zijn broers en zussen hielpen van harte mee in het bedrijf en vrijwel iedere 
zaterdagavond was het groot feest met stokbrood, kazen en allerhande lekker-
nijen. 

Dat dit echt leuk was, wordt bevestigd door het feit dat een van zijn zussen tegen-
woordig in Noorwegen een kaaswinkel heeft en zijn oudste broer een kaaswinkel 
heeft in Noord-Holland. Zijn oudste zus werkt bij zijn oudste broer in de winkel. 
Slechts één familielid is niet in de kaas gegaan. Barry’s eerste kaaswinkel was in 
Leiden, maar hij zag mogelijkheden in het ZeeheldenKwartier en tot nu toe vindt 
hij dat het een goede stap was om hier verder te gaan met zijn bedrijf.

Barry’s assortiment is enorm. Behalve harde oude en jonge kazen van koemelk 
verkoopt hij geiten- en schapenkazen. Daarnaast is hij gespecialiseerd in zachte 
Franse artisanale kazen die hij van kleine boeren in het Loiregebied in Frankrijk 
betrekt. Zijn klanten komen overal vandaan. Veel expats, mensen uit de wijk en 
een aantal van zijn oude klanten uit Nieuw Vennep. En zijn buurman XL zorgt er 
voor dat er veel mensen van buiten de wijk zijn bijzonder toegankelijke winkel 
binnenlopen.

De winkel is een feest om te zien en is zeer uitnodigend. En u zult van de kazen 
smullen, tenminste als u van kaas houdt.

Ridders Kaashuis
Openingstijden dagelijks van 8.00 tot 19.00 uur

Elandstraat 158, 2513 GW  Den Haag
070 346 54 55

barrykaashuis@gmail.com 
www.ridderskaashuis.nl

TEKST EN FOTO WYBE VAN DE KUINDER

IN DE KOMBUIS
De kombuis is een scheepskeuken. In deze rubriek maken 

we een keuze uit de vele restaurants die het ZeeheldenKwartier 
rijk is en beschrijven wij de passie van de koks.

Verhalen
wedstrijd

Dit is dé kans om een verhaal te publiceren. 
Schrijf het ultieme kerstverhaal in maximaal 

duizend woorden.

 

Het winnende verhaal wordt opgenomen 
in de decembereditie van het Zeehelden-
Nieuws en zal worden geïllustreerd door 

Hans van der Spek.
De beste 3 verhalen worden beloond met 
een eervolle vermelding en het historisch 

boek.

Zet uw ontroerende, verbijsterende 
of betoverende kerstverhaal in 

een worddocument. Stuur het voor 
16 november per e-mail naar 
info@zeeheldennieuws.nl

OPROEP
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Prins Hendrikplein 3
Inschrijven via www.apotheekphp.nl

Kent U apotheek Prins Hendrikplein al?

ma-vrij  8.00-17.30 uur
zat        12.30-17.00 uur

Wij bestaan
1 jaar! 

HERFSTIN-ZICHT/

HEEMSKERCKSTRAAT KONINGIN EMMAKADE BRAKELSTRAAT

LEZERSPOSTOok u kunt reageren op 

een artikel uit onze krant. 

info@zeeheldennieuws.nl

Keuze uit 
5 kleuren

Auping Essential

Ontwerp: köhler wilms

Met de Auping Essential kies je voor een eigentijds en duurzaam design 

dat past in elk interieur. En gecombineerd met de spiraalbodems en 

matrassen van Auping ben je verzekerd van optimaal slaapcomfort. 

Laat je inspireren op www.auping.nl/essential

Verkrijgbaar 
in 2 hoogtes

Auping Plaza Den Haag
Waldeck Pyrmontkade 84-86, Den Haag

070 363 11 53
www.aupingplaza-denhaag.nl

Een frisse blik op 
jouw slaapkamer

Laat je inspireren op auping.nl/essential

Beste heer/ mevrouw, 

Ik schrijf u n.a.v. de berichten rondom de maatregelen van 
de gemeente om de parkeerdruk in het ZeeheldenKwar-
tier te verminderen. Ik volg het belangstellend en vraag 
mij af wat wij als inwoners kunnen doen om te voorkomen 
dat de terrasvergunningen niet meer worden verlengd 
volgend jaar. Naar mijn mening gaat het intrekken van 
de vergunningen totaal niets betekenen voor de parkeer-
druk aangezien het slechts om 8 vakken gaat en het gaat 
om plekken waar wij als bewoners helemaal niet kunnen 
parkeren omdat hef hier een winkelstraat betreft (vergun-
ninghouders kunnen daar hun auto niet laten staan op alle 
tijden en overdag is de parkeerdruk in de wijk er nauwe-
lijks omdat mensen met hun auto naar werk gaan). Is of 
wordt er een petitie of iets dergelijks georganiseerd? 

Ik hoor graag hoe inwoners hun stem kunnen laten horen 
en wellicht kan dat via uw website of op een andere plek 
worden gedeeld. 

Met vriendelijke groet, Tessa 
(Van Speijkstraat)

Heldhaftige buren,

Even dacht ik dat ik te laat was voor de inzending voor het 
beste idee voor €50.000. Gelukkig bedacht ik daarna dat 
dit idee prima los kan staan van deze uitvraag.

Wat ik wil voorstellen is iets simpels en toch ingrijpends. 
Wij wonen in een wijk waar straten zijn vernoemd naar 
Nederlanders die zowel goede als slechte daden hebben 
verricht. Wat mij betreft is het niet meer dan terecht dat 
tegen dat laatste vandaag de dag nog steeds verzet wordt 
gepleegd. 

Het vervangen van al onze straatnamen zou niet meer dan 
windowdressing zijn. Maar het hedendaags klakkeloos ver-
eren van 'helden' slaat evengoed de plank mis. 

Laten wij onze wijk hernoemen. Van Zeehelden tot Zee-
vaarders. En bij dat laatste tekst en uitleg geven in goede 
en slechte zin. Geschiedkundig correct, zonder de helden-
dom of de gruwel uit te wissen. Onze wijk is divers genoeg 
om de verhalen lokaal op te halen, bij de nazaten van beide 
zijden.

HET ZEEHELDENKWARTIER IS GEWOON BIJZONDER EN TEGELIJK BIJZONDER GEWOON! DOOR MELISSA SCHRIEK

Wat er na het filteren van de samenleving overblijft is 
smeriger dan een slappe bak. Een steriele monocultuur 
van dure depressieve saaiheid. Waardeer daarom de ver-
scheidenheid van de buurt waarin iedereen zich welkom-
blijft voelen. Laat de rovers alsjeblieft nooit op de rode 
lijst terechtkomen. Broedplaatsen en bosjes om je in te 
verschuilen zullen zeker helpen. Gesubsidieerde vlaggen 
vervangen nooit de vrolijkheid van een delegatie gedegra-
deerden. Gun de terrasloze kapitein blauwbaard zijn blikje 
bier, met of zonder festival. Anders krijg ik spontaan een 
kater.

Kwaaie Pier

Beste Zeehelden en zeerovers, 

Wij zouden het liever ook weer een helemaal open festival 
hebben zoals vroeger met minimale beveiliging en waar 
iedereen z'n eigen picknick kan meenemen. 
Helaas zijn er altijd ook zeerovers geweest die iets teveel 
misbruik maken van de gastvrijheid en vaak onder invloed 
van veel blikken warm bier ruzie zoeken met de vrijwilli-
gers en bezoekers.
Helaas is de situatie veranderd; het plein is nu een evene-
menten terrein waar we zelf de veiligheid en handhaving 
moeten regelen met vrijwilligers en ingehuurde beveili-
ging.
We hebben de afgelopen jaren geprobeerd een relaxed 
beleid te voeren, maar helaas werd het misbruik door een 
kleine groep probleemmakers niet minder en zijn er regel-
matig vrijwilligers bedreigt.
De veiligheid van onze vrijwilligers en bezoekers is prio-
riteit nummer 1, dus hebben we besloten controle bij de 
ingang uit te besteden en duidelijker regels te stellen.
- Geen eigen alcoholische drank,blik en glas. 
- Wel eigen eten en frisjes en sapjes in plastic of karton.
Als het uitkomt bieden we bezoekers met een 1 blikje of 
flesje dit over te schenken in een plastic glas van ons.
Daarnaast zijn onze bar prijzen zeer schappelijk omdat het 
voor iedereen een feestje moet zijn.
Helaas kunnen we niet voorkomen dat af en toe de goe-
de onder de kwade moet leiden door de nieuwe regels en 
uitvoering, maar we staan altijd open voor suggesties om 
het ZeeheldenFestival zo open mogelijk, vrij toegankelijk 
en veilig te houden.

Met vriendelijke groet,
ZeeheldenFestival

Ik begrijp dat ik te laat ben voor de inzending. En dat is 
maar goed ook, want het is mooier als dit idee van de 
bewonersorganisatie zelf komt. 

Hopelijk zien jullie zowel nut als noodzaak van dit pleidooi. 
Laten we niet afwachten tot de vraag onze kant op komt, 
maar voor álle bewoners van onze wijk proactief acteren. 

Een authentieke wijk vertelt het eerlijke verhaal! 

Lieve groet!
Manon van de Leur

Zeehelden en zeerovers,

Jarenlang ben ik als een nomade de stad doorgetrokken. 
Voor het eerst mag ik mij nu ook bewoner van de Zeehel-
denbuurt noemen. Ik herinner mij de buurt vooral vanwe-
ge het ZeeheldenFestival. Hier danste ik als kind rondom 
het vuur van de zeerovers en werd gewaarschuwd voor 
naalden wanneer ik van de toen levende bomen de bos-
jes insprong. Mensen hadden nog blauw haar i.p.v. blauwe 
hesjes, die mij dit jaar wegstuurden omdat ik mijn blikje 
bier niet goed genoeg wist te verbergen. Er is veel veran-
derd — verbeterd hoor ik enkele bewoners zelfs zeggen. 
Dit is te danken aan de geslaagde mix tussen zeehelden en 
zeerovers. Hoewel ik het moeilijk vind het verschil precies 
te definiëren probeer ik het toch: Zeerovers tooien zich 
met tweede hands, bij de zeehelden gaat het om vintage.  
Zeehelden zonder voc-verleden worden expats genoemd, 
terwijl zeerovers zonder historische smet allochtonen 
heten. En waar zeehelden zich vermaken met cultuur, 
genieten zeerovers van graffiti. In deze buurt lijken de 
twee goed samen te kunnen leven en elkaar te waarde-
ren. Dankzij de vele helden en hun hip gehoorzamende 
uitstraling, vreest het vaderland de buurt niet en houdt 
zijn troepen elders gelegerd. In de wijk van de schilders 
bijvoorbeeld. Anderzijds zijn de rovers de helden voor-
gegaan. Het zijn de zeerovers die de ambiance van deze 
buurt zo mateloos interessant maken.  Doch acht ik het 
raadzaam waakzaam te zijn op dit kwetsbare evenwicht en 
de aantrekkingskracht niet uit te melken. Daar rovers niet 
van werken houden en er nog onderbetaald voor worden 
ook, jagen stijgende huren en ontruimingen ze weg. Hele 
buurten zijn door welgestelden met succes geannexeerd. 



HUIS VAN DE MAAND:

www.elzenaar.nl

PRINS HENDRIKSTRAAT 116, DEN HAAG

VAN DIEMENSTRAAT 130, 2518 VE  DEN HAAG

070 364 17 65

Heeft u zelf verhuisplannen?
Nodig ons eens uit voor een vrijblijvend gesprek!

ELZENAAR
M A K E L A A R S  &  T A X A T E U R S

SPONSOR
VAN HET

ZEEHELDEN
FESTIVAL

•	midden	in	het	bruisende	
ZeeheldenKwartier.

•	driedubbel	bovenhuis	met	
originele	details.

•	volop	ruimte	ca.172	m2	voor	eigen	
indeling.

•	zonnig	balkon	op	het	zuiden.

Vraagprijs € 415.000,- k.k.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL IN 

v.a. €25,--  
per maand 

 

Senior 
groepstraining 

 

Lessen: 
 CrossFit 
 Body Pump 
 Pilates 
 Div. Yoga 
 Kickboxing 
 En nog veel meer! 

Fitness 
met professionele 

begeleiding 
 

Sauna 
 
 

Voedingsadvies 
 
 

Slank Belly 
 
 
 

Body&Mind 
 
 

Kom langs voor een GRATIS proeftraining, z.o.z.! 

 Bij u  
de hoek! 

Westerbaenstraat 151 
 
 

 om 

€5,76  
per week 
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Apotheek Piet Hein, onderdeel van Apotheek De Volharding 

Sinds 2015 de Apotheek van het Zeeheldenkwartier 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 

 
 Adres:    Contact:  Openingstijden: 
 Zoutmanstraat 4 a  Tel:  070-3153610 Maandag t/m vrijdag: 8.30-17.30 
 2518 GP Den Haag  Fax: 070-3153619 Zaterdag            : 9.00-13.00 

 
e-mail: piethein@apotheekdevolharding.nl 
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Ongewenste graffiti 

ontsiert uw huis en de 

straat ziet er rommelig 

uit. De gemeente laat het 

gratis verwijderen.  

U hoeft het alleen maar 

te melden. Hoe eerder u 

het meldt, hoe kleiner de 

kans dat er meer graffiti 

bij komt!

Uw gevel gratis graffitivrij

www.denhaag.nl/graffiti

Meld graffiti
Kijk op de website voor de voorwaarden of neem contact op met 

Meldpunt Graffiti: meldpuntgraffiti@denhaag.nl of 14070.

Buitengewoon schoon!
Samen maken we van onze stad een aangename, veilige en schone 

plek om in te wonen, werken en leven.

161028_DPZ_140x100mm_oblong_Advertentie_Graffiti_FC_v3.indd   1 05-07-16   08:51
    

 

LemonGrassLemonGrassLemonGrassLemonGrass        HEALTH MASSAGE 

 KLINIEK VOOR MEDISCHE MASSAGE 
     TECHNIEK OP BASIS VAN THAISE GENEESKUNST 

 

 

Elke dag open: 

11:00 - 21:00 u 
 

Afspraak telefoon: 

06 2089 1712 
 

VERHUISD NAAR: 
Piet Heinstraat 

110 
Den Haag 

 
Kijk voor 

info en prijzen: 
lemongrasshealth.nl 
 

   
COLLECTURA
Walhalla voor iedere verzamelaar: 
van accessoires zoals albums, 
cassettes, strips, tot alles uit de 
lifestyle van 50 ‘s, 60 ‘s, 70 ‘s & 80 
‘s. Fans van de Smurfen, Play-
mobil en Star Wars zullen hier zeker
hebberig worden, want Collectura 
heeft het!  En als je opzoek bent
naar een unieke ansichtkaart? 
Keuzestress gegarandeerd hier! 

Piet Heinstraat 113

SPELLENHUIS
We zullen openkaart spelen: het 
Spellenhuis is al meer dan 13 jaar 
dé speciaalzaak voor spellen. Of je 
nu een puzzel, bordspel, kaartspel, 
ruilkaartspel, of een rollenspel 
zoekt. Bekende namen zoals Car-
casonne, Game of Thrones en Terra 
Mystica zijn hier favoriet! Naast de 
verkoop organiseren ze hier ook 
demonstraties  en toernooien. 

Zoutmanstraat 94

BARELLI
Strips voor jong en oud, van toen 
en nu. Een échte stripwinkel zoals 
er nog maar weinig zijn. Hier kun je 
terecht voor al je wensen op het 
gebied van stripverhalen. Naast 
stripboeken hebben ze hier ook 
posters, merchandise en antiquari-
sche strips. Ook hebben ze hier 
stripboeken in andere talen, voor 
iedereen wat te vinden dus!

Zoutmanstraat 80

WHAT’S NEXT?
29 OKTOBER: MAAK JE EIGEN CLUTCH - BIJ PRIESTER
1 NOVEMBER: VERJAARDAG DRIE JAAR - ACHTUNG BABY
4 NOVEMBER: WIJNPROEVERIJ MET PIZZA - MARIUS EN VINCENZO’S  
5 NOVEMBER: WORKSHOP POOFY TULE - NGYN EN EVERYTHING & MORE
8 NOVEMBER : WINES AND WORDS - MARIUS EN CAFE BLOSSOM
16 NOVEMBER: MODESHOW PRET-A-PORTER BY ANNE MARIE
18 NOVEMBER: TEA STORIES ALONG THE SILK ROAD - YURT STORE
9 DECEMBER: INSTATOUR KERSTEDITIE 
11 DECEMBER: HAAGSE LATTE ART KAMPIOENSCHAPPEN - CAFE BLOSSOM
23 JANUARI:  EMOTIE ETEN DE BAAS - RELATIE & CO

Oproep aan alle inwoners en fans van 
het Zeeheldenkwartier! Op zaterdag 11 
en 18 november kan je een feestelijke 
selfie maken in een photobooth. De 
afdrukken zijn tijdens de feestdagen 
terug te vinden in de winteretalages 
van onze winkeliers!  Meer informatie:
www.zeeheldenkwartier.com/winter

#SURPRISEYOURSELF



Zebra Welzijn verbindt mensen in de wijk

Heeft u behoefte aan contact met anderen uit de wijk of hulp 
nodig bij het oplossen van een probleem? Wilt u vrijwilligerswerk 
doen of buurtgenoten een stapje verder helpen? 

Kom naar:
Centrum De Heldenhoek, Elandstraat 88, 070 205 2279

<advertorial>

heerlijke gerechten en live muziek.
Prijs per maaltijd is € 7,50 
Kom er snel bij en meld je alvast aan bij de receptie van 
de Heldenhoek. 070-205 22 79

Kinderclub

We gaan sporten, knutselen, spelletjes doen.
En nog heel veel meer! Kom jij ook ? Leuk !

Groetjes, namens het team van de kinderclub,
Wilma en Wendy
Kosten: € 1,- per keer

Leesclub
Onder leiding van Sipora Stibbe gaan we in de 
Heldenhoek een leesclub starten. Iedere 2de donderdag 
van de maand komen we bij elkaar om boeken te 
bespreken. Heeft u interesse? Contactpersoon: 
s.stibbe@ziggo.nl telefoon 070-3625920.

Stand van 

zaken 

verbouwing 

Heldenhoek

21 November komt de 
verhuiswagen voorrij-
den omdat de hele eerste 
etage wordt leegge-
ruimd. Personeel van de 
voorlees-expres, school 
maatschappelijk werk en algemeen maatschappelijk 
werk, de ouderenwerker zullen tijdelijk in andere loca-
ties van Zebra gaan flexwerken. 

De verbouwing van de eerste etage houdt in dat er een 
grote gemeenschappelijke plek voor het wijkteam, de 
jongeren-jeugdwerkers, participatiemedewerker, oude-
re werker en opbouwwerkers komt. Zij gaan in één 
ruimte werken. Er komt ook een grote vergaderruimte. 
Enkele spreekkamers vervallen op deze etage maar die 
komen bij de verbouwing op de begane grond weer bij.
Plafonds en vloeren worden vervangen en er komen 
glazen deuren zodat alles een transparantere uitstra-
ling krijgt.

Alle activiteiten draaien gewoon door, ook de informa-
tie-en advies medewerkers van de burenhulp centrale 
blijven u vriendelijk te woord staan tijdens de verbou-
wing.

Keuken Heldenhoek draait top!

Het is echt lekker eten in de Heldenhoek. De keuken-
vrijwilligers zijn goed op elkaar ingewerkt. De gerech-
ten zijn elke week origineel en lekker bourgondisch. 
Van een Hollandse pot tot Saté Babi, van een Spaanse 
keuken met Griekse salade naar een Lekkerbekkie met 
rode bietjes…Er is nog genoeg plek, dus kom erbij, ieder 
maandag en donderdag. Reserveren in de ochtend op 
telefoonnummer 070-205 22 79.

Kerstmaaltijd
Op 18 december is er traditioneel een kerstmaaltijd in 
de Heldenhoek. De drie koks van de Heldenhoek zullen 
flink uitpakken om er een groot en gezellig eetfestijn 
van te maken. Vanwege de grote belangstelling en het 
beperkte aantal is er de  mogelijkheid om wat eerder 
aan te melden. 
Dus ook dit jaar is er weer een speciaal kerstmenu met 

Voor meer informatie over onze activiteiten kunt u bellen met de receptie van de Heldenhoek: 

070 205 2279 
Of kijk voor het activiteitenoverzicht op www.zebrawelzijn.nl

Deze activiteiten zijn ontplooid voor en door 
buurtbewoners. Zij geven deze activiteiten gratis 
omdat ze wat voor de buurtbewoners willen 
doen. Wij vanuit Zebra Welzijn ondersteunen 
deze mooi initiatieven door ruimte beschikbaar 
te stellen. Deelname aan deze activiteiten zijn 
gratis. Ondanks dat de tekengroep zonder bege-
leiding draait zoeken we voor de tekenles nog 
een leraar (es). Heeft u ook een activiteit te bie-
den dan bent u welkom in de Heldenhoek. Kom 
gerust eens langs….

OPROEP: STOELYOGA, ZUMBA, JAPANS SCHAKEN EN TEKENEN


