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De afgelopen periode hebben we een drukke tijd achter de rug.
Activiteiten in het kader van 100 jaar Statenkwartier vragen veel tijd
van de bestuursleden. Maar zij zijn zeer tevreden over de resultaten
van al deze inspanningen. Het jubileumjaar is nu al zeer succesvol.
Ook ons bestuurslid met verkeer en ruimtelijke ordening in zijn portefeuille, Martin
Fikke, hoeft zich niet te vervelen. Zoals u op de site heeft kunnen zien is het conceptbestemmingsplan Statenkwartier gepubliceerd. 80 pagina’s met veelal technische teksten.
Het hoeft geen betoog dat de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan van groot
belang is voor onze wijk. Ik roep dan ook iedereen op die belangstelling heeft voor het
concept eens een blik hierop te werpen. Mocht u op-of aanmerkingen hebben, houden
we ons hiervoor aanbevolen. Verder heeft Martin te maken met de nieuwe rotonde op de
kruising Frederik Hendriklaan/Willem de Zwijgerlaan. We hebben naar aanleiding van de
ontwerptekeningen een aantal opmerking aan de gemeente doorgegeven en wachten nu
met spanning af of er met deze opmerkingen iets gedaan wordt. Ook is er begin juni een
bijeenkomst door de gemeente georganiseerd met betrekking tot de nieuwe trace’s voor
de HTM lijnen 11 en 17. Naast het feit dat lijn 17 lijn 16 wordt is het de bedoeling dat
het eindpunt van deze lijn verplaatst wordt naar het huidige eindpunt van lijn 11. Lijn
11 krijgt een eindhalte op het voormalige Norfolkterrein. Hoe lijn 11 daar gaat komen
is nog onderwerp van discussie. Mocht u hierover vragen of suggesties hebben aarzel dan
niet deze aan ons door te geven.
Nog even een korte terugblik op onze wijkvergadering van 21 april jl. in het nieuwe
Couveehuis. De opkomst was groot en er was een geanimeerde discussie. Na afloop
bleven er nog veel aanwezigen een borrel drinken en bleef het nog lang onrustig op
de Frankenslag.
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uit de wijk

De brief, het huis, een verhaal uit
andere tijden.
Tekst en fotografie Joyce Weber ....................................................................................................................................................................

Het gebeurt niet meer elke dag, zelfs niet meer elke maand of elk jaar dat we een brief binnen krijgen op de
redactie. Deze brief was niet alleen de enige in zijn soort vorig jaar, maar bleek ook een bijzondere brief van een
bijzondere bewoonster. Onze buurtgenoot had gelezen over de viering van 100 jaar Statenkwartier en nodigde
de redactie in dat kader uit om bij haar op bezoek te komen. In haar huis, dat vanaf 1910 in de familie is.
Mij viel de eer te beurt en zo gezegd zo gedaan. Op een mooie
zonnige dag belde ik aan en er werd open gedaan door de bewoonster, mevrouw V die me gastvrij meenam naar de voorkamer van
een huis wat van top tot teen de sfeer van begin 1900 ademt. Voor
mij als een groot liefhebber van wonderkamers en kabinetten het
gevoel alsof ik in een schatkamer kwam. Toen ik eenmaal zat en
een beetje was bijgekomen van de rondleiding kreeg ik een scala
aan verhalen te horen over het huis en haar leven. Ik kreeg dus een
moeilijke keuze. Ga ik schrijven over de bewoonster of over het
huis? Ik heb gekozen in het kader van het 100 jaar Statenkwartier en op verzoek van mevrouw V voor het verhaal van het huis,
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waar haar moeder als kind woonde en later als weduwe met haar
gezin en waar zij opgroeide en nu weer woont. Toch kunnen we
ook niet om Indië heen. Mevrouw V wil zelf misschien een boek
gaan schrijven over haar leven. Als oud stewardess en met een
fabelachtig geheugen en verteltrant, weet ik nu al zeker dat het een
geweldig boek wordt.

Terug naar het huis
De opa van mevrouw V. kocht het huis en hield er kantoor voor
de Staatsloterij. Zijn dochter en later de moeder van mevrouw V.
trouwde, vanuit het huis van Opa, met haar jeugdliefde en vertrok

naar Indië in 1930. Haar man studeerde
Indisch recht en werd controleur in
Malino. Ze hadden het heerlijk, kregen
vijf kinderen en waren een gelukkig gezin.
Tot op 7 december 1941 de bom viel op
Pearl Harbour.

Indië
Vader moest in dienst en op zevenjarige
leeftijd zag mevrouw V hem voor het
laatst. Op haar verjaardag kwam hij langs
op zijn fiets in uniform en bracht haar een
doosje postpapier. Hij is later overleden
bij het werken in Pakanbaroe. Moeder
kwam met haar vijf kinderen terecht in een
kamp. Er waren twee kampen waar ze uit
mocht kiezen: Tjideng, waar de mensen
uit de middenstand zaten en Kramat, voor
de sjiek. Moeder koos voor het kamp van
de middenstand omdat de huizen daar
kleiner waren. Ze hoopte dat ze als gezin
de ruimte voor zichzelf zouden hebben.
Zo trokken ze met z’n zessen naar Tjideng.
Aan het einde van de oorlog vlak voordat
ze naar Holland konden, woonden ze met
42 mensen in datzelfde huis.
Moeder was wat ze tegenwoordig een
kanjer zouden noemen. Ze had het gezin
bij elkaar gehouden, alle spullen goed ondergebracht, regelde de trip naar Holland
en zo kwam het dat het gezin als een van
de weinigen nog handdoeken, kleren,
borden en dat soort huisraad had. Alles
ging mee naar Holland. Vijf kinderen,
48 stuks handbagage en een aantal grote
hutkoffers. Op 16 januari 1946 vertrokken
ze met het schip de Boissevain uit Jakarta.

Zo kwamen ze aan in het Statenkwartier
bij Opa op 16 februari 1946.

“Het huis was er altijd,
het was Holland, het
was Opa die een beetje
de vaderrol vervulde
voor ons gezin.”
Heel langzaam kom ik zelf ook in die tijd
aan, door het huis, de verhalen. Ik hoorde
mijn eigen geschiedenis resoneren met
andere verhalen van mijn Indische tante
en mijn vader die ook vloog. De spullen
die ik herken van verre reizen. Ik ruik
de lucht van de kelder in huis die ruikt
zoals een kelder moet ruiken. Zoals de
kelder rook bij mijn oma en opa. Het voelt
geborgen. Er gebeurt iets met me tijdens
dit bezoek. Deze vrouw, haar verhalen, het
huis. Het ademt een andere tijd.

Het huis in het Statenkwartier
Dan wonen er in het huis na de oorlog ook
anderen in bij Opa vanwege de woningnood. Moeder bleef met haar gezin bij haar

vader wonen, want ze kreeg geen eigen
huis omdat ze zelf geen kostwinner was
en ook geen kostwinner had (dan pas had
je recht op een eigen huis). De mevrouw
die de middenverdieping huurde voor
58 gulden per maand ging weg en toen
kreeg het hele gezin er vier kamers bij.
Ondertussen bleef het huis zoals het was.
Moeder hield het in stand en toen zij
overleed nam mevrouw V het over.
Op mijn vraag waarom het huis zo
belangrijk is voor mevrouw V antwoord
zij: Het huis was er altijd, het was Holland,
het was Opa die een beetje de v aderrol
vervulde voor ons gezin. Hij stuurde
pakketten. En als er wat was of we wilden
iets, dan zei mijn moeder altijd: “wacht
maar tot je in Holland bent’’
Zo komt het dat er een huis is in deze
buurt waar de tijd heeft stilgestaan. Waar
in de kelder nog de voedselblikken uit
de oorlog staan. Waar de telefoon nog
gewoon aan de muur hangt en rinkelt en
waar je de nummers moet draaien. Waar
er verhalen zijn, heel veel oude foto’s
en liefde. Liefde voor de spullen uit een
andere tijd. Gewoon zo, alleen maar dat.

Waardevermeerdering
In 1910 toen de familie erin trok was het huis nieuw.
In 1913 werd het door grootvader gekocht voor:
10.000 gulden
In 1968 is het gekocht uit de erfenis, waarde:
40.000 gulden
In 1985 werd het huis getaxeerd op:
185.000 gulden
OZB waarde anno 2015 is:
715.000 euro
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NIEUW THEATER
NIEUW PROGRAMMA
kijk nu op zuiderstrandtheater.nl
@ZStrandtheater
hetZuiderstrandtheater
070 88 00 333

heeft
Gemeente Den Haag
voor het
een subsidieregeling
en daken
isoleren van vloeren
nte meter.
tot € 12,50 per vierka

AANNEMERSBEDRIJF

t voor u de
A1 Maatwerk verzorg
heel 2015
aanvraag en rekent
het isolatie
maar 6 % btw op al
bbel korting!
werk. U heeft dus du
voordeel
Als groot bijkomend
zomer uw
houd dakisolatie in de
kamers koel!
Ten Hovestraat 75
2582 RK Den Haag
T: 06 511 246 49
www.a1maatwerk.nl
a1maatwerk@planet.nl

Kozijnen
Badkamers
Schilderen
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Voegen
Timmerwerk
Elektra

Loodgieterswerk
Tegelen
Plafonds en muren

Tekst Tamara de Tourton Bruyns Fotografie Abe van der Werff .............................................

Het is zondagavond 26 april 11 uur in de nacht en op de Fred en in
de zijstraten zie je kinderen van 11 jaar op straat lopen en hoor je een
onwennig geroezemoes. Morgen is het Koningsdag met de jaarlijkse
vrijmarkt op de Fred. Zitplekken op de stoep worden al een week tevoren
gemarkeerd met ‘Bezet Marieke’ want je moet je plekje veilig stellen.

“Alles voor 50 cent, wie maakt
me los!”
Schoolgaande kinderen, kantoorvaders en
integere moeders veranderen in ware handelaren en kooplieden! Ze hebben er zichtbaar plezier in. Bezoekers uit alle leeftijds
groepen, culturen en wijken s tromen toe.
Alles is te koop: van kunstkerstbomen tot
handgemaakte vlaggetjes en van dvd’s tot
keukengerei.

vier ing in de wijk

Koningsdag

Muziekbandjes
Geluidsinstallaties, violen, en een compleet drumstel, alles werd naar de Fred
gesjouwd en uitgestald. Muzikale jongeren
spelen op hun viool, drum of brengen hun
stem ten gehore. De verdiensten zijn goed
en je oefent ook nog op een zonnige dag
als deze: wat wil je nog meer?

Het was koud in de schaduw
De ‘Mariekes’ die plekjes in de schaduw
hadden bezet, hadden het behoorlijk
koud; handschoenen aan, capuchons op,
sjaals om en dekens over de benen want
zonder deze warmhouders was het koud in
de schaduw! Sommigen pakten vlak na het
middaguur al in. Dus, Marieke, volgende
keer een plekje aan de overkant reserveren
waar het zonnetje schijnt!

Waar was de vrijmarkt ook
al weer?
Om 16 uur was het einde van deze
wederom gezellige Koningsdagvrijmarkt
en kwamen de gemeentewagens de straat
schoon spuiten, de vuilniswagens haalden
de containers met niet verkoopbare handel
op en de dranghekken werden weggehaald.
Na een klein uur is het net of er niets
gebeurd is..!
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Kinderdagverblijf Villa Valentijn Den Haag (1e kinderdagverblijf in het Statenkwartier) vanaf 1997 uw vertrouwde adres voor kinderopvang kunt
u vinden aan de Frankenslag 145 in Den Haag. Ons landelijk registratienummer is 154505420.
Uitgebreide informatie kunt u vinden op onze website, t.w. www.villavalentijn.nl en emailadres info@villavalentijn.nl (zie ook Query code).
Telefonisch zijn wij te bereiken op 0854-890090.
Opvangvormen zijn o.a.: 40-, 48-, 52 weken p/j en flexibel.
Kinderdagverblijf Villa Valentijn Den Haag staat voor knusheid, gezelligheid en geborgenheid. Wij werken
horizontaal. We hebben vier groepen in de volgende leeftijd: 3 mnd. - 1 jaar (Roze groep), 1 - 2 jaar (Gele groep),
2 - 3 jaar (Turquoise groep), 3 - 4 jaar (Rode groep). Waardoor we de kinderen op maat tijdens de verschillende
ontwikkelingsstadia kunnen begeleiden en de overgang naar de basisschool optimaal is.
Bij Villa Valentijn Den Haag staat de ontwikkeling van het kind centraal.

Kranenburgweg 17b
2581 XX Den Haag

Tel. 070 - 354 90 08
Mobiel: 06 - 51701393

nalatenschappen
onroerend goed
personen- en familierecht
ondernemingsrecht
statenl aan 2 4
2582 gm den h aag
t 070 306 04 5 7
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l aan van watering se veld 9 0 5
2548 br d en h aag

info@ notariaatdeg ier.nl
www.notariaatdeg ier.nl

Dit jaar besteedt de Statenkoerier aandacht aan enkele sensationele gebeurtenissen uit het wijkverleden.

Sensatie in het Statenkwartier
ONTSPOORDE JEUGD (1922)
Tekst: Karel Wagemans Fotografie: Jacintha van Beveren

Dinsdagavond 27 juni 1922: De Scheveningse brandweer rukt na een brandmelding uit naar de Van Dorpstraat 14,
een pas gebouwde maar nog onbewoonde villa. Na de bluswerkzaamheden blijkt daar eerder een ontzettende ravage
te zijn aangericht. Schoorsteenmantels en closetpotten in puin geslagen, mozaïekvloeren met verf besmeurd, water
leidingen doorgezaagd, deurpanelen ingetrapt, glas-in-loodramen en ingebouwde spiegels vernield, en alle muren
volgeklad met obscene afbeeldingen en uitdrukkingen.
Snel nadien worden zeven jonge Hagenaars
gearresteerd. Samen of op eigen houtje blijken
die heel wat op hun geweten te hebben:
vernielingen, diefstallen, inbraak en een bijna
gelukte tramontsporing nabij de Houtrustbrug.
Allen wonen in het Statenkwartier en zes van
hen komen uit wat men dan “gegoede kringen”
noemt. Daarmee is een schandaal van de eerste
orde geboren! Door de landelijke pers meestal
de “Haagse vandalen ” of de “ Jongeherenbende ”
genoemd, komt het clubje op 17 oktober 1922
voor de strafrechter. De tenlastelegging wordt
toegespitst op vier punten. Ten eerste, dat
op de avond van 4 mei 1922 op een donkere
plek ter hoogte van de Kranenburgweg-Van
Boetzelaerlaan een uitgerukte ijzeren bank op
de rails van de stoomtram [nu: lijn 11] is ge
legd, waardoor ernstig gevaar voor ontsporing
van dit passagiersvoertuig met kans op letsel
voor de inzittenden ontstond. Ten tweede, dat
in de nacht van 13 op 14 juni 1922 is inge
broken in de kweekschool voor onderwijzers
van het Haagsch Genootschap in de Antonie
Duyckstraat [nu: Maris College] en dat daar
2 flessen kwik en diverse andere zaken zijn
ontvreemd. Ten derde, dat op de avond van
27 juni 1922 vernielingen zijn aangericht in
de Van Dorpstraat no. 14 en daar vervolgens
brand is gesticht. En ten vierde, dat er diverse
diefstallen in vereniging of afzonderlijk zijn
gepleegd. Onvermeld in de aanklacht blijven
diverse “kleinere” zaken, zoals het ingooien van
een glazen reclameplaat in de Van Loostraat
en van diverse grote winkelruiten in Staten
kwartier en Duinoord. De diefstallen worden
gemakshalve beperkt tot de duurste objecten,

waaronder een zilveren armbandhorloge bij
juwelier Henri op de Frederik Hendriklaan
248 en die van 15 fietsen, welke vervolgens
verkocht zijn. De opbrengst hiervan blijkt door
de daders naderhand verbrast in een café in de
Aert van der Goesstraat.
Ter berechting staan: Jan Hageman (scholier),
geboren 1904, wonend Van Boetzelaerlaan 115,
vader: accountant – krijgt 2 jaar; Daan Bekking (scholier), geboren 1906, wonend Van
Beverningkstraat 8, vader: pensionhouder –
krijgt 1 jaar tuchthuis; Johannes Willem van
Vliet (marconist), geboren 1903, wonend Staten
laan 144, vader: architect – krijgt 1 jaar;. Aart
Nagtegaal (vertegenwoordiger), geboren 1903,
wonend Stadhoudersplein 111 [nu: Cornelis de
Wittlaan 129], vader: koopman – krijgt 2 jaar;
Geurt Arend Rademaker (zich noemend
sportjournalist), geboren 1903, wonend Adriaan
Pauwstraat 43, vader: arts – krijgt 4 maanden;
Jaap Evenwel (leerling ambachtsschool), ge
boren 1903, wonend Van Beverningkstraat 288,
vader: accountant – krijgt 1 maand en Johan
Antoon Koppers (kappersassistent), geboren
1900, wonend Van der Werffstraat 72, vader:
winkelier – wordt vrijgesproken.

indertijd een verslaggever van Het Vaderland.
Het verschijnsel “ ontspoorde jeugd” moest
toen natuurlijk nog aan zijn opmars beginnen.
Hoe het de daders later is vergaan?
Dat én meer valt te lezen in de complete
versie van dit artikel op de website
www.statenkwartier.net

De beklaagden zitten bij het begin van hun
proces aanvankelijk nog lachend om zich heen
te kijken. Het door hen bijna veroorzaakte
ernstige ongeluk met de stoomtram lijkt ze
koud te laten. “Men begrijpt de mentaliteit
dezer jongelui niet als zij zelf verklaren dat zij
aan de overzijde van het kanaal hebben staan
wachten hoe hun grap zou aflopen,” verzucht
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activiteiten in de wijk

Impressie Kunstroute Statenkwartier
11 en 12 april 2015
In brasserie Berlage achter het Gemeentemuseum is een overzicht te zien van de 53 deelnemende kunstenaars,
die hun kunst op 11 en 12 april in 38 huizen verspreid over het Statenkwartier presenteren. Bij het rondkijken
in de serre van de Brasserie valt direct de enorme verscheidenheid aan kunst op. Deze indruk wordt nog eens
versterkt op de kunstroute zelf.
Tekst Dirk Kramer Fotografie Abe van der Werff .......................................................................................................................................

De kunstroute is prima per voet te doen, maar kan ook met de
fiets. Een duidelijke plattegrond op de achterzijde van de brochure
voert van het ene naar het andere huis. De locaties zijn van ver
goed zichtbaar door de reclame borden die ook worden gebruikt
bij huizen die te koop staan.

Sommige huizen lijken haast 
ingericht om permanent eigen
kunstwerken ten toon te stellen.
Het thema was 100 jaar Statenkwartier, en naast kunst is het
eigenlijk ook een bezichtiging van de over het algemeen zeer ruime
huizen en tuinen. Daar waar de één de expositie beperkt heeft tot
de voorkamer, heeft de ander drie etages vol kunst hangen. Ook
vaak wordt het atelier betrokken bij de tentoonstelling. Sommige
huizen lijken haast ingericht om permanent eigen kunstwerken ten
toon te stellen doordat iedere kamer een andere kleur heeft, en het
werk daar is opgehangen waar het het beste tot zijn recht komt.
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De afwisseling en verscheidenheid komen ook tot uitdrukking
doordat je naast het telkens een nieuw huis betreden kennis maakt
met één of twee kunstenaars en met zeer gevarieerde kunst.
Dit varieert van:
- huizen en stadsgezichten (de Woeste Hoogte) gemaakt van diverse
materialen, waarbij met verschillende laagjes wordt gewerkt;
- een glazen kas met stellages en foto’s;
- e en volledig uitgestald poppentheater en tassen, waaronder
een tas op de tast, dat niet geschikt is voor vrouwen met tien
lipsticks;
- b ewerking van foto’s met planten en inkt tekeningen over
de natuur;
- a bstracte schilderijen met meerdere lagen, waar ieder een eigen
voorstelling kan maken van de achterliggende betekenis; de
schilderijen hebben ook iets weg van tapijten;
-p
 ortretten van sterke vrouwen plus portretten van mensen over
de hele wereld (China, Peru, Turkije, India, Japan, Somalië
en Nigeria), stillevens van groente en fruit, vergezichten van
Scheveningen en sprookjesachtige schilderijen;
- sieraden, foto’s en collages;
- beschilderde vazen, mono prints en foto’s;

- kunstwerken van wrakhout en zinnen die komen bovendrijven;
- zeer sprekende portretten met houtskool.
Verder is overal iedereen even vriendelijk en gastvrij met tal van
verschillende versnaperingen en drankjes.

De aantallen lopen op en op de zondag worden de bezoekers
aantallen nog aanzienlijk hoger, en wordt ongeveer het dubbele
van de zaterdag gehaald op sommige locaties worden in het weekend 900 bezoekers geteld.

Het weer wisselt ook, daar het opeens wel erg hard gaat regenen en
waaien op zaterdagmiddag, en het vrijwel verwordt tot een Storm
& Kunst route. Bezoekers blijven desondanks komen, waarbij veel
een route vooraf hebben uitgezet. In sommige huizen worden de
bezoekcijfers exact geturfd, en het loopt op van 16 bezoekers het
eerste uur, naar 32 het tweede uur en 82 het derde uur.

Een mogelijk voorteken dat er weer iets meer vertrouwen komt
in de economie blijkt uit het feit dat iedere kunstenaar ook
verkoopt. Al met al een prima en inspirerend weekend om
bewoners b innen en buiten het Statenkwartier kennis te laten
maken met de kunstenaars uit hun wijk, en met een grote
verscheidenheid aan kunstvormen.
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CelesteParfums

Acqua di Parma
Annick Goutal
Caudalie
Cire Trudon
Creed
Diptyque
Geo F. Trumper
Leonor Greyl
Lorenzo Villoresi
Mason Pearson
Molton Brown
Parfums D'Orsay
Penhaligon's
Serge Lutens
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FREDERIKSTRAAT 963 - [070] 346 14 87
WWW.CELESTE-PARFUMS.NL
celeste.adv-mei.indd 1

Taco Risselada
Verkoop

Taco Risselada

Koop

Taxaties
Huur
Margot
KoesenKoesen
Monique
Muller
Margot

Taco
Risselada
Ineke
Mechelen
Tacovan
Risselada
Risselada

Verhuur
Vastgoedmanagement
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Tekst Karen Coster .............................................................................................................

2015 marks the 100th anniversary of the death of H. W. Mesdag. Mesdag
was a leading figure in The Hague School group of artists.
We’re all familiar with his famous Panorama depicting the Scheveningen seaside as seen
from the dunes. Mesdag and his wife Sientje were also collectors of art. To house their
collection he built a museum next door to his residence at Laan van Meerdervoort 7F.
Many items from his collection will be on display in the Gemeentemuseum summer
exhibit “Beautiful Holland” : Out and About with The Hague School”.
demesdagcollectie.nl/en/the-collection.

Beautiful Holland
Out and about with The Hague School
When one thinks of Holland one thinks of a landscape with grazing cattle, windmills, and clouds.
The Gemeentemuseum has a major exhibit—on until August
30, 2015 –featuring more than 100 paintings by The Hague
School artists. Mesdag, Mauve, Gabriel, Weissenbruch, and
more will be represented.
The Vereniging Natuurmonumenten ( Nature Conservation
Society ) is partnering the exhibit which will encourage the

Birthday
tradition at 50

public to take a new look at the countryside.
You can join excursions sponsored by the Society including walks,
cycle tours, boat trips, etc. Nature Conservation and the arts will
join forces to encourage us to appreciate “Beautiful Holland”.

inter national cor ner

Hendrik Willem Mesdag

www.gemeentemuseum.nl/en/exhibitions/beautiful-holland

Open Monumentendag
Fotografie Jacintha van Beveren...........................................................................................

Do you have a friend or family
member turning 50? Birthdays
in The Netherlands are always
celebrated, but at 50 years there’s an
interesting t radition with Biblical
origins. “Thou art not yet fifty years
old, and hast thou seen Abraham?”
Seeing Abraham refers to someone who
has gained wisdom through experience of
life. The birthday celebrant receives
an Abraham—a large spiced cookie cut in
the shape of an old man, decorated with
icing and nuts and glace cherries. The
cookie gift may be accompanied by a pot
of mustard. Mustard??! Wise Abraham
knew where to find the mustard is the saying. But the word wrongly translated into
mustard should actually be “mutsaard”.
Mutsaard refers to a bundle of twigs which
Abraham needed for kindling to start the
fire when sacrificing his son.
The birthday cookie can be ordered at
any good bakery. The woman’s version is
a Sara cookie. Greeting cards for a 50th
birthday are available in card shops.

Make a note in your agenda. On
Saturday, September 12, and
Sunday, September 13 , you’ll have
an opportunity to visit buildings
not usually open to the public.
Open Monumentendagen (Heritage Days)
are observed throughout The N
 etherlands.
What buildings have aroused your c uriosity?
What’s behind the doors which usually
remain closed to the public? This is your
chance to look inside some fascinating
buildings.
Be sure to take along your camera!

Statenkoer ier
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Shiatsu massage

ontspant & geneest / relaxes & cures

www.shiatsuworks.net
Markensestraat 111, 2583 PH Den Haag
session@shiatsuworks.net / 06 47 90 23 12

ALTIJD ACTIEF
VOOR ÚW
WOONGELUK

www.korffdegidts.nl

Thuiszorg die bij u past
Er kan een moment komen dat u
thuis hulp of zorg nodig heeft voor
u zelf of een dierbare. Het is dan
prettig dat u een organisatie treft die
deze zorg levert volgens uw wensen.
Evita biedt zorg die bij u past. Een
vertrouwde medewerker op vaste
tijden en dagen. Het zorgaanbod
van Evita bestaat uit huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging,
begeleiding, verpleging en zorg in de laatste levensfase. Afhankelijk van de
zorgvraag kan de zorg binnen 24 uur starten.
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Evita Zorg

T 070 - 314 16 00

Van Alkemadelaan 315

info@evitazorg.nl

2597 AJ Den Haag

www.evitazorg.nl

Statenkoer ier

Uitleenpunt

Van Boetzelaerlaan 1 | 2581 AA Den Haag | T 070-3558400 | info@korffdegidts.nl

Presentatie van het wandelboek ‘Struinen door het Statenkwartier’

Fotografie Piet van der Zee

Programma 100 jaar Statenkwartier 2015
Er is alweer een halfjaar voorbij en er zijn al veel activiteiten geweest.
In maart was het succesvolle walking dinner en de grootse
presentatie van het wandelboek ‘Struinen door het Staten
kwartier’ in het Museon met presentaties van de schrijvers
en van onze wijkgenoot Thomas Ross, die veel over de wijk
weet. Het voorwoord in het boek is geschreven door onze
wijkgenoot Wim Willems, hoogleraar Haagse Stadsgeschiede
nis, die de wijk ook goed kent. Fijn dat deze mensen dit voor
de wijk willen doen. Het boekje is te koop bij de Printstudio
aan de Willem de Zwijgerlaan, bij het Museon (voor 3 15) en
bij de VVV (voor 316,50)
In april was de geweldige kunstroute met meer dan
50 kunstenaars. U leest hierover op bladzijden 12 en 13

van dit blad. Ook Koningsdag was - mede door de meevaller
van het weer - een groot feest voor jong en oud. Ook hierover
vindt u een (foto)verslag op bladzijden 8 en 9 van dit blad.
Bij het ter perse gaan van de Koerier zijn ook de ronde van
het Statenkwartier en de Indische huizenroute geweest.
Maar .... Er staat nog heel wat op het programma, zoals u
kunt zien op de volgende pagina’s. Alle activiteiten worden
ook nog apart aangekondigd op de website, Facebook,
nieuwbrieven en het informatiebord op de kruising Fred/
Statenlaan. Het bruist nog steeds in het Statenkwartier.
English version available on website

OPROEP: Oude foto’s en documenten gevraagd
In september wordt in het nieuwe Couvéehuis een fototentoonstelling over 100 jaar
Statenkwartier geopend. We willen graag foto’s laten zien die een beeld geven van
het dagelijks leven in de wijk in die 100 jaar. Wij zijn dus op zoek naar uw mooie
historische foto’s! U kunt de foto’s laten digitaliseren bij de balie in het Couvéehuis,
Prins Mauritslaan 49. U krijgt ze direct weer mee. Wij kunnen ze ook bij u thuis
ophalen als dat beter uitkomt. Heeft u mooie foto’s over het dagelijks leven in het
Statenkwartier? Laat het ons weten via mail: info@statenkwartier.net of tel: Het
Couvéehuis 070 – 350 06 94

Programma festiviteiten in 2015
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4 juli

4th of July

Ramblas/Willem de Zwijgerfestival

Ramblas/Willem de Zwijgerfestival

Horen, zien, spelen, proeven, dansen.

Come see, taste, listen and dance at our 100 year
Statenkwartier festival!

La Rambla is de beroemde, gezellige boulevard in Barcelona die
uit delen opgebouwd is, Las Ramblas. Klassieke architectuur,
artiesten, muziek en terrasjes gaan in elkaar over. Op zaterdag
4 juli bootsen we dat na in de Willem de Zwijgerlaan, tussen ‘De
Fred’ en de Van Boetzelaerlaan. Samen met de stichting Willem
de Zwijgerfestival, dat al vijf jaar het gelijknamige muziekfesti
val organiseert, en de lokale winkeliers en restaurateurs slaat
het wijkoverleg de handen ineen. Dit grootse openluchtfestival
in het kader van 100 jaar Statenkwartier, biedt vermaak voor
iedereen, jong en oud, expats en Hagenaars, van 15 uur tot
23.30 uur. Toegang tot het festival is gratis.

On Saturday the 4th of July we will mimic the famous Ramblas of
Barcelona in the Statenkwartier. Between the “Fred” and the van
Boezelaarlaan, on the Willem de Zwijgerlaan you will find lot’s of
stands with food&drinks and entertainment. To mark and celebrate
100 years Statenkwartier, local shops and restaurants will serve
their specialities accompanied by life music and d
 ifferent artists.

Culinair
Een flink aantal van onze lokale foodwinkeliers en restaurateurs
zetten hun beste beentje voor en verkopen ons hun heerlijke,
vers bereide eten om ter plekke te nuttigen. Vers gegrild vlees,
sateetjes, crêpes, frietjes, diverse visspecialiteiten, sapjes,
broodjes en smoothies, sushi, hartige taarten, koffie en thee,
ijs, noem maar op en het is er! We voorzien ruim in picknick- en
statafels om al dit lekkers te verorberen en verkopen gekoelde
frisdranken, bier en wijn.
Vermaak
Voor kinderen zijn op een veilig deel van het terrein diverse
bronnen van vermaak georganiseerd, zoals een goochelaar
en een ballonnenkunstenaar. De DJ zal de eerste uren van het
festival speciale aandacht aan hen besteden. Daarnaast is er
een half uur dansen met kinderen gepland. Voorts wordt voor
zien in diverse speeltoestellen en er kan getekend worden in de
kraam van het wijkoverleg. Met andere woorden, ouders hebben
er geen kind aan….

The festival welcomes the old and young, people from the
Statenkwartier, Expats and The Hague. Opening times are from
3pm to 11.30pm. There is no entrance fee.
Culinary
Our local food shops and restaurants will offer such a diverse
palette of food you’ll be sure to find your favourite! From
Indonesian, Japanese, Libanese, French, Dutch organic meat,
fish, pies, French fries and “bitterballen”! Of course we also
have Dutch candy, ice cream, French crêpes, chocolate and
other tidbits for the sweet tooth!
Entertainment
A magician and a ballon artist will be there for the kids. A play
corner and some song and dance for the little ones will make it
all extra fun.
Dance
At 4.15 pm and 6.15 pm dance teachers will take us through
their world of international dancing, all are very welcome to join!
Music
The festival starts at 3 pm with a DJ. At 5 pm the band Vuig
Tuig will play. At 7pm a coverband will take over and from 9 pm
Knappe Mannen will play until the end.

Wijkoverleg
Het wijkoverleg zal een kraam bemensen voor alle activiteiten
die het onderneemt in het kader van 100 jaar Statenkwartier.
Daar zal ook het boekje Struinen door het Statenkwartier voor
3 15 te koop zijn.
Muziek
Vanaf 15 uur, als het festival van start gaat, zal een DJ de sfeer er
in brengen. Om 17 uur treedt Vuig Tuig op, een Nederlandstalige
alternatieve pop/rockband die obscure rock afwisselt met be
goochelende popliedjes. Om 19 uur zal een coverband bekende
nummers ten gehore brengen en vanaf 21 uur tot het einde
speelt de slotact Knappe Mannen, om lekker bij mee te swingen.
Dans
Onderdeel van de Ramblas is een deel waar wekelijks mensen
van overal vrolijk met elkaar dansen. Het dansprogramma is
gebaseerd op de vele Expats in de wijk. Drie volksdansleiders
uit de omgeving hebben het plan gesmeed een demonstratie en
workshop volksdans te geven. Kees Bras, Annemieke van Wijk
en Marijke Gorter nemen ons mee in de wereld van dans. Van
16.15 tot 16.45 uur dansen zij met ons allen, waarbij de kinderen
van harte uitgenodigd worden. En van 18.15 tot 18.45 uur nemen
zij ons een half uur mee in de wereld van het wereld en volks
dansen. Voor meer informatie kun je je wenden tot
brass@xs4all.nl

16
16

Statenkoer
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De dames van de ramblas: vlnr. Annelies van Ewijk, Monique Molendijk,
Nina Ellenmaat. Pieter Bosma, ook in het Ramblasteam, ontbreekt.

Programma
15 uur
16.15 - 16.45 uur
17 uur
18.15 - 18.45 uur
19 uur
21 - 23.30 uur

start festival met muziek van de DJ
dans
optreden Vuig Tuig
dans
optreden coverband
optreden hoofdact Knappe mannen

Ondertussen is er van alles te eten en drinken en zijn allerhande vormen van vermaak voor oud en jong beschikbaar.

Programma festiviteiten in 2015
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Wij hopen dat ook u, via deze route,
nieuwe stappen wilt zetten naar verdere
vergroening van de wijk.

asfalt op het Prins Mauritsplein gaat weg.
Er komt een (herdenkings)boom voor in
de plaats waaronder kleine kinderen in de
schaduw kunnen spelen. Daarnaast gaan
we het pleintje verfraaien met planten en
struiken die de biodiversiteit bevorderen.
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De bomen in de wijk zorgen niet alleen voor
een mooie entourage. Ze houden de lucht
schoon, zorgen voor de opname van regen
water en verlagen de temperatuur in de
zomer. Hoe meer groen, hoe beter. Hoe meer
bomen, hoe beter. We geven dit jaar, samen
met de gemeente, een extra voorzet. Het
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zo op. Ze zijn er gewoon: ze vormen de
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aftekent. Maar, het loont de moeite wat
beter te kijken. Naar de oude iepen die
er vanaf de aanleg van het Statenkwartier
staan, naar de dennen die het zand bij
elkaar houden, naar de schaduwrijke
platanen die zorgen voor een mediterrane
sfeer op een klein pleintje. De viering
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Voor meer informatie kijk op:

www. statenkwartier. net

U kunt de route aanvullen met
uw eigen foto’s en verhalen over
bomen in de wijk door ze te
uploaden naar de website.

U vindt op iedere boom van de
routes een bordje met o.a. een
QR code. Scant u de code met uw
smartphone, dan ziet u historische
foto’s van de bomen in hun om
geving op www.statenkwartier.net.

De bomen zijn in twee routes
samengebracht: route 1 en route 2.
Beide routes beginnen in de tuin
van het Gemeentemuseum en
eindigen op het prins Mauritsplein.
De bomen zijn op de plattegrond
aangegeven met een cijfer: 1
voor de eerste boom op de route,
2 voor de tweede boom enz.

De wandelroutes

1

2

start route 1 
De bomenroute start in het Museon. In
de ontvangsthal neemt u de deur naar
de tuin. Loop het pad af en u ziet een
prachtige notenboom (Juglans Gulantifolia
Cordiformis), ook wel hicorynoot (Carya
tomentosa) genoemd. De stamomtrek is
237 cm.
Loop dezelfde weg terug en ga via de
ontvangsthal van het Museon weer
door de voordeur naar buiten. Steek de
Stadhouderslaan over naar de Cornelis
de Wittlaan en loop die in. Voorbij de Aert
van der Goessstraat, achteraan links op
het grasveldje, staan een Chinese peer,
een eik, twee haagbeuken, een kastanje,
een tulpenboom en zwarte dennen. Het
schijnt dat een aantal van deze bomen door
bewoners zelf is geplant.
Loop naar de hoek met de Jacob Gillesstraat.

Hier staat een hele oude, bijzondere boom,
een Japanse schijniep (Zelkova serrata),
geplant ca. 1900. De boom staat op de
monumentenlijst. De stamomtrek is 290 cm,
de hoogte bijna 13 meter. In de boom is
een pijpje te zien dat geïnstalleerd is door
boomchirurgen. Vanaf 1967 is ook in het
Statenkwartier boomchirurgie populair.
Doel was verbetering van de gezondheid
van de boom via het verwijderen van
afgestorven hout, het aanbrengen van
storm en trekankers en de behandeling
van zwakke plekken. Ankers worden tegen
woordig niet meer geplaatst.
Iets verderop in de Jacob Gilllestraat, links,
staan twee mooie Kaukasische vleugelnoten (Ptrocarya fraxini folia) geplant in
1937. Hun omtrek is ca. 250 cm. In de zomer
zijn de bladeren olijfgroen, in de herfst
goudgeel. De stam heeft een mooi kurk
patroon: een teken dat hij oud is.
Vervolg uw weg langs de Cornelis de

3

4

5

Wittlaan, steek de Van Boetzelaerlaan naar
rechts over en loop tot aan het pleintje voor
koffiehuis ‘Paviljoen Withuis’.

Links en rechts staan twee rijen bomen. Vanaf
1915 plantte de gemeente systematisch rijen
bomen aan in nieuwe wijken. Het Staten
kwartier was de eerste wijk waarin dat
gebeurde. Tot die tijd stonden bomen vooral
in tuinen van particulieren. Links ziet u een rij
Hollandse iepen (Ulmus hollandica) geplant
rond 1910. De voorste heeft een omtrek van
264 cm. De rechterrij bestaat voornamelijk uit
Canadese Populieren (Populus canadensis
Serotina erectum). Het plantsoen verderop
is ook rond die tijd aangelegd. Verspreid over
de van Boetzelaerlaan staan verschillende
iepen en populieren die meer dan 50 jaar
oud zijn.
Steek de Van Boetzelaerlaan over, loop via
de Van Loostraat naar de Jacob Gillesstraat.
Sla hier linksaf.

De acht bolcatalpa’s (Catalpa bignonioides
‘Nana’), ook wel trompetbomen, zijn door
omwonenden in 2002 in de Jacob Gilles
straat aangeplant. De bewoners hebben
met de gemeente afgesproken dat ze zelf
voor het onderhoud zorgen.
Loop de Jacob Gillesstraat uit naar het
Frederik Hendrikplein. Loop rechtdoor tot
de halfronde uitsparing van het gazon
tegenover de nummers 20 en 22.

U ziet hier vier gewone esdoorns (Acer
pseudoplatanus) die in 1909 zijn geplant.
De stamomtrek van de dikste boom is
360 cm. Twee van de vier esdoorns staan
op de lijst van monumentale bomen.
Bomen zijn niet alleen erg mooi, ze filteren
ook roet- en stofdeeltjes uit de lucht.

6
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Loop terug en sla linksaf om het gazon.
Loop linksaf de Frederik Hendriklaan in.

Meteen rechts staat een dikke boom, een
Huntington iep (Ulmus hollandica Vegeta)
uit 1936 met een omtrek van 406 cm. Vanaf
deze iep, en alle andere in de wijk, dwarre
len in mei miljoenen zaadjes als sneeuw
naar beneden.

In Amsterdam is een festival naar deze
‘lentesneeuw’ genoemd. Ook iets voor het
Statenkwartier? Kijk op www.springsnow.nl
Loop via het hekje het gazon op.

Linksachter op het gazon staat, met een
hekje eromheen, een jonge treuriep (Ulmus
glabra Camperdownii). Hij staat op de plek
van een oude iep die in 2013 is omgezaagd.
De boomstam was hol en vormde een risico
op omvallen. Van de oude stam is een plank
hout gezaagd. Uit telling van de jaarringen
bleek dat deze boom 110 jaar oud was.

Loop terug, diagonaal links het gazon over
naar een hoge spitse boom.

De Japanse notenboom (Ginkgo biloba)
is geplant omstreeks 1930. Hij is 16.40 m
hoog en heeft een stamomtrek van 230
cm. Het blad lijkt op een eendenvoet en
inspireerde zelfs Goethe. De boom staat
op de lijst van monumentale bomen.

Ga nu hetzelfde hekje weer uit. U bevindt
zich weer op de Frederik Hendriklaan. Sla
links af de laan in. Links en rechts van de
laan staat nog een enkele oude iep.

Bij enkele bomen ziet u op ongeveer twee
meter hoogte een horizontale lijn langs de
stam lopen. Als u daar een verklaring voor
weet: graag informatie naar de website!

9

U passeert de Willem de Zwijgerlaan, daar
komt een rotonde. Vijf bomen moeten
worden geveld, de gemeente plaatst er 23
voor terug. Vervolg de laan tot de Statenlaan.

Op de Statenlaan, links bij de tramhalte staan
een aantal statige Huntington iepen (Ulmus
hollandica Vegeta) uit 1936. Stelt u zich voor
dat links en rechts op de Statenlaan, waar nu
de tram rijdt, vroeger een rijwiel en ruiterpad
lagen. Zulke brede paden omzoomd door
iepen, lagen ook op de Willem de Zwijgerlaan
en de Prins Mauritslaan.

De iepziekte heeft ook bomen in het Statenkwartier getroffen. Een schimmel holt de
boom helemaal uit, waardoor hij afsterft. Van
buitenaf is dat niet te zien. Als deze bomen
worden gekapt, roept dat vaak veel emoties
op. Oude iepen worden tegenwoordig ingeënt tegen iepziekte. Veel iepensoorten zijn
tegenwoordig resistenter tegen de ziekte.

Loop verder de Frederik Hendriklaan af naar
het Prins Mauritsplein.

10 Het pleintje aan uw rechterhand wordt
in het najaar van 2015 vergroend. Buurt
bewoners hebben hierbij samengewerkt
met de gemeente. Met het planten van
een amberboom (Liquidambar styraciflua
Worplesdon) wordt 100 jaar Statenkwartier
herdacht. In de hoop dat de wijk in de
toekomst nog groener zal worden. Onder de
boom wordt een tijdscapsule met berichten
voor het nageslacht geplaatst.

Hoe de herdenkingsboom er ongeveer uit
gaat zien kunt u bekijken bij lunchroom Tasty
op de hoek van de Frederik Henriklaan en het
Prins Mauritsplein. Op vertoon van de bon in
het juninummer van de Statenkoerier krijgt u
een tweede kopje koffie gratis.

einde van de wandeling 

Colofon Met dank aan: Gemeente Den Haag, stadsdeel Scheveningen, Bas Steenks, Adviesraad Monumentale Bomen, Haags Gemeentearchief die de historische foto’s ter beschikking stelde, Keimpe Roosjen.
Samenstelling route: Marijke van Iperen, Cora van der Veere, Ester de Vries. Vormgeving: À la Leen. Webmaster: LOL Media Design. Productie bordjes: Patrick Lijdsman, Transvorm
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Loop de van Bleiswijkstraat helemaal uit
tot de Johan van Oldenbarneveltlaan.
Sla rechtsaf naar de drie oude iepen op
het grasveldje.

Deze mooie plataan (Platanus acerifolia) is
dankzij inspanningen van het toenmalige
Wijkoverleg Statenkwartier en een attente
buurvrouw in de zomer van 1994 verhuisd
vanaf de Van Beuningenstraat. In die straat
was nieuwbouw gepland. Drie bomen
konden blijven staan, één kon worden ver
plaatst naar de tuin van de Duinoordschool.

Steek de Statenlaan over en loop nu rechts
de van Bleiswijkstraat in, tot de Bentinck
straat. Op de hoek, op het terrein van de
Duinoordschool, staat een plataan met een
geschiedenis.

Hoge bomen als deze zijn van veel belang
voor de luchtkwaliteit in de wijk. Ze halen
koolstofdioxide uit de lucht en geven er
zuurstof voor in de plaats.

Grauwe abeel (Populus canescens
De Moffart). Deze abeel is geplant in 1957.
De boom staat op de lijst van monumentale
bomen. Bomen waarvan hoveniers vrezen
dat hij aftakelt, kunnen een soort MRIscan
krijgen. Met deze z.g. Picus meting, wordt
bepaald of de boom veilig kan blijven staan.
Dit is een van die bomen die in de gaten
gehouden wordt. Stamomtrek is nu 389 cm.

Catsheuvel links aflopen naar het Statenplein,
langs koffiehuis ‘t Statenplein’. Daar staat
aan de overkant een abeel, tegenover nr. 7.

de kastanjebloedingsziekte, die de vitaliteit
van de boom aantast. Deze staan er gelukkig
nog goed bij. De vruchten van deze wilde
kastanjesoort kunnen niet gegeten worden.

8

7

6

Loop de van Oldenbarneveltlaan verder
omhoog en neem de eerste weg rechts, de

Vier gewone platanen (Platanus acerifolia),
geplant in 1970. Platanen zijn direct te
herkennen aan de stam. Van de schors
vallen stukken af zodat er grote groene,
bruine plekken ontstaan. De plataan is een
schaduwrijke boom. Daarom is hij vaak
te vinden op zonovergoten, mediterrane
pleintjes. Zijn schaduw wordt ook bezongen
in de aria Ombra mai fu (van G.F.Händel).
Kijk ook even naar rechts naar de Hollandse
iepen uit 1936 voor het witte pand.

Steek de weg over naar het pleintje links,
bij de platanen. Rust even lekker uit op
het bankje.

Links en rechts van de Frankenslag, richting
Scheveningseweg ziet u acht knoestige,
zilveresdoorns (Acer saccharinum). In de
lente vormen ze kleine onopvallende bloem
jes met een roze, rode kleur. De onderkant
van het blad is zilverwit, vandaar de naam.

Draai om en loop de van Oldenbarnevelt
laan af naar de Frederik Hendriklaan.
Rechts om de hoek staat de eerste van
een aantal zilveresdoorns.

Deze bomen hebben niet alleen vele jaren
plezier verschaft aan wijkbewoners, ze
hebben ook heel wat regenwater vast
gehouden. Bomen zorgen er voor dat er
minder kans is op wateroverlast.

Drie Hollandse iepen (Ulmus hollandica
Vegeta) staan sinds 1900 op het grasveldje
bij de Eisenhowerlaan. De iepen staan op
de lijst van monumentale bomen. Ze be
horen tot de oudste van de wijk. De omtrek
van de dikste boom is ca. 420 cm: de
allerdikste boom van het Statenkwartier.

Keer om en houd rechts aan. Ga voor het
grasveld naar links. U komt weer op de Johan
van Oldenbarneveltlaan uit. Sla links af
richting Frederik Hendriklaan. Ga naar links
en loop terug. Ga de Frederik Hendriklaan
rechts af, tot aan het Prins Mauritsplein.

De zwarte den is vaak aangeplant in de wijk
om het losse zand vast te houden.

Verspreid over het duintje staan een aantal
zwarte dennen (Pinus nigra). Het Doorn
park is de enige onbebouwde duintop in
het Statenkwartier. Rondom het duinbos is
hoge bebouwing, maar er is nog steeds een
verrassend uitzicht op zee. Door de dennen
bomen blijft het duin het hele jaar groen. In
het voorjaar licht de bloeiende sleedoorn
met witte plekken op.

einde van de wandeling 

Hoe de herdenkingsboom er ongeveer uit
gaat zien kunt u bekijken bij lunchroom
Tasty, op de hoek van de Frederik Hendrik
laan en het Prins Mauritsplein. Op vertoon
van de bon in het juninummer van de
Statenkoerier krijgt u een tweede kopje
koffie gratis.

najaar van 2015 vergroend. Buurtbewon
ers hebben hierbij samengewerkt met de
gemeente. Met het planten van een amberboom (Liquidambar styraciflua Worplesdon)
wordt 100 jaar Statenkwartier herdacht.
In de hoop dat de wijk in de toekomst nog
groener zal worden. Onder de boom wordt
een tijdscapsule met berichten voor het
nageslacht geplaatst.

10 Het pleintje aan uw linkerhand wordt in het

9

van Dorpstraat. Ga voor het plantsoentje
schuin naar links. Na nr. 11 kunt u de trap
op, tot het uitzichtspunt.

Colofon Met dank aan: Gemeente Den Haag, stadsdeel Scheveningen, Bas Steenks, Adviesraad Monumentale Bomen, Haags Gemeentearchief die de historische foto’s ter beschikking stelde, Keimpe Roosjen.
Samenstelling route: Marijke van Iperen, Cora van der Veere, Ester de Vries. Vormgeving: À la Leen. Webmaster: LOL Media Design. Productie bordjes: Patrick Lijdsman, Transvorm

De bewoners van de Catsheuvel kijken uit
op een prachtige rij witte paardenkastanjes
(Aesculus hippocastanum).Veel paarden
kastanjes, zoals die langs de Hofvijver, heb
ben het moeilijk. Zij worden bedreigd door

Aan de overzijde van de straat vindt u een
rij paardenkastanjes.

De tekst bij de boom luidt: ‘Deze samen
stellende boom bevindt zich in vaste
toestand, onder het vriespunt. Door licht
deeltjes uit jouw blik kan hij ontdooien, er
deels mee versmelten’.

Deze esdoorn (Acer campestre) maakt
onderdeel uit van een kunstwerk dat de
slachtoffers van chemische oorlogsvoering
in beeld houdt. Het monument is gemaakt
in opdracht van de OPCW, Organisation
for the Prohibition of Chemical Weapons.
De OPCW controleert de naleving van het
Chemisch Wapenverdrag. Het kunstwerk
bestaat uit 3 bomen. De esdoorn, een zonne
celboom en een virtuele boom. De zonnecel
boom geeft energie aan een webcam. Daarop
is altijd het monument te zien. De virtuele
boom via www.thismeldingtree.org. groeit
door het aantal bezoeken aan de site.

Door de tuin loopt u verder, op de hoek
een prachtige goudiep. Verder naar de
Brasserie, dan naar links, trapje op, pad
volgen rechts aanhouden. Hekje door: bij
de wegwijzer staat een bijzondere esdoorn.

De bomenroute start in het Museon. In de
ontvangsthal neemt u de deur naar de tuin.
Loop het pad af en u ziet een prachtige
notenboom (Juglans Gulantifolia Cordi
formis), ook wel hicorynoot (Carya tomen
tosa) genoemd. De stamomtrek is 237 cm.
De boom is ruim 10 meter hoog.

start route 2 

Bomenroute 2
Ontdekkingstocht door het
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Wij hopen dat ook u, via deze route,
nieuwe stappen wilt zetten naar verdere
vergroening van de wijk.

asfalt op het Prins Mauritsplein gaat weg.
Er komt een (herdenkings)boom voor in
de plaats waaronder kleine kinderen in de
schaduw kunnen spelen. Daarnaast gaan
we het pleintje verfraaien met planten en
struiken die de biodiversiteit bevorderen.
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De bomen in de wijk zorgen niet alleen voor
een mooie entourage. Ze houden de lucht
schoon, zorgen voor de opname van regen
water en verlagen de temperatuur in de
zomer. Hoe meer groen, hoe beter. Hoe meer
bomen, hoe beter. We geven dit jaar, samen
met de gemeente, een extra voorzet. Het

van 100 jaar Statenkwartier is een uitgelezen
moment om even bij de bomen stil te staan.
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Wandelen langs
bijzondere bomen
in het Statenkwartier
De bomen in de wijk vallen eigenlijk niet
zo op. Ze zijn er gewoon: ze vormen de
contouren waartegen onze mooie wijk zich
aftekent. Maar, het loont de moeite wat
beter te kijken. Naar de oude iepen die
er vanaf de aanleg van het Statenkwartier
staan, naar de dennen die het zand bij
elkaar houden, naar de schaduwrijke
platanen die zorgen voor een mediterrane
sfeer op een klein pleintje. De viering
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De wandelroutes

De bomen zijn in twee routes
samengebracht: route 1 en route 2.
Beide routes beginnen in de tuin
van het Gemeentemuseum en
eindigen op het prins Mauritsplein.
De bomen zijn op de plattegrond
aangegeven met een cijfer: 1
voor de eerste boom op de route,
2 voor de tweede boom enz.

U vindt op iedere boom van de
routes een bordje met o.a. een
QR code. Scant u de code met uw
smartphone, dan ziet u historische
foto’s van de bomen in hun om
geving op www.statenkwartier.net.

U kunt de route aanvullen met
uw eigen foto’s en verhalen over
bomen in de wijk door ze te
uploaden naar de website.

Voor meer informatie kijk op:

www. statenkwartier. net

agenda

Tramritten 100 jaar Statenkwartier
Na een succesvolle Koningsdag met tramritten vanuit het Staten
kwartier naar het Staatsspoor (Den Haag Centraal) en terug,
worden er in de komende maanden nog meer tramritten gereden.

21 juni
Midzomerpicknick
Voor omschrijving, zie hieronder.

4 juli
Ramblas
Voor omschrijving, zie pagina 16.

september
Fototentoonstelling
Fototentoonstelling in het nieuwe Couvéehuis over 100 jaar
Statenkwartier. Tentoonstelling van foto’s die een beeld geven
van het dagelijks leven in de wijk in die 100 jaar, zie de oproep.

13 september
Wijn & Spijsroute

Foto: Tramwegstichting Scheveningen

Za 4 juli
10.00 – 17.00 openbare tramritten Statenkwartier – Centraal
Station (lijn 10) en mogelijk ook Statenkwartier – Noorderstrand
(lijn14)
na 14.00 besloten rit met tram HTM 2 speciaal voor de prijs
winnaars van de kindertekenwedstrijd 100 jaar tram in het
Statenkwartier. 12 kinderen (prijswinnaars) onder begeleiding
van elk 1 volwassene/ouder. Het trampersoneel verschijnt in
oude uniformen, passend bij 100 jaar Statenkwartier.
Zo 5 juli en za. 15 augustus
11.00 en 14.00 Een speciale tramrit van 2-2,5 uur met een gids
in historisch uniform die alle wetenswaardigheden vertelt over
het reizen per tram in de beginjaren van de 20e eeuw (19001920) op 3 nog bestaande routes waar 100 jaar geleden de elek
trische tram voor het eerst in het Haagse straatbeeld verscheen.
Het traject begint op de Statenlaan en gaat naar CS (oude
Statenkwatiertramlijn 13, later A), HS-Scheveningen (stoom
tram HSM) en Scheveningen Kurhaus (via Noorderstrand) –
Scheveningseweg naar Statenlaan. Gereden wordt met HTM 2,
bij regen met de NZH A327. Er is plaats voor maximaal 20 deel
nemers (zitplaatsen). De kosten bedragen 3 12,50 p.p., vooraf te
betalen na inschrijving op www.statenkwartier.net.
Di 4 en 29 augustus
Speciale besloten zomeravondrit naar de 3 HTM-strandeind
punten ter herdenking van eerste elektrische tramrit van LIJN
10 in 1906 (Kurhaus-kanaalweg) Statenkwartier-Prinsengracht.
We vertrekken om 19.00 uur op het Statenplein-via centrum
en route lijn 12 naar eindpunt Markenseplein, korte stop met
verrassing, dan naar Noorderstrand met stop en verrassing,
dan naar eindpunt lijn 11 met korte stop. Onderweg wordt een
groepsfoto gemaakt.. De rit eindigt weer op de Statenlaan
tegen 22.00 uur. Er is plaats voor maximaal 28 deelnemers (20
zit- en enkele staanplaatsen). De kosten bedragen 3 12,50 p.p.,
vooraf te betalen na inschrijving op www.statenkwartier.net.
De ritten zijn echt heel leuk, dus grijp uw kans om mee te gaan.

Programma festiviteiten in 2015

Wederom een culinair evenement. Op 13 september kunt u
deelnemen aan een culinaire rondreis in restaurants in de wijk.
De route is speciaal voor dit jubileumjaar gemaakt. Elke gang,
met bijpassend drankje, nuttigt u in een ander restaurant.
Organisatie is in handen van het culinaire team i.s.m.
www.wijnspijs.nl

21 juni
Midzomerpicknick met
groots kinderballet
De derde editie van de midzomerpicknick wordt een hele
bijzondere! In dit jubileumjaar zal de picknick opgeluisterd
worden door een balletvoorstelling verzorgd door jonge leer
lingen van balletschool Joke van der Kraan. Deze balletschool
is al meer dan 40 jaar eena begrip in de wijk. Veel bewoners of
hun kinderen hebben les gehad van Joke. Speciaal voor deze
gelegenheid heeft zij een programma met zomerdansen ge
maakt. Zo’n 80 leerlingen zullen deze dansen uitvoeren. Geheel
in de traditie van de midzomerviering in Scandinavië, gaan de
kinderen gekleed in witte kleding met bloemenkransen in het
haar. Een bijzonder goede reden om uw picknickmand in te
pakken en mee te doen!
De midzomerpicknick vindt plaats op zondag 21 juni op het
grasveld van het Frederik Hendrikplein. Vanwege de balletvoor
stelling is de start vervroegd. De voorstelling begint om half 3
en duurt tot half 4. Aansluitend begint de picknick en deze duurt
de rest van de middag en avond.

Foto: Balletschool Joke van der Kraan

Statenkoer ier
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agenda

20 september
Lezing

Glas-in-lood-avond
Tekst Francis van der Hout ..............................................................
Bij het maken van ons boekje “ Struinen door het Statenkwartier”
zagen wij veel prachtig glas-in-lood in onze wijk. Als wij er vlakbij
gingen staan, tenminste. Je ziet de details en kleuren immers pas
echt goed van donker naar licht, dus van binnen naar buiten. En
’s avonds, als het licht brandt, natuurlijk ook van buiten naar
binnen. Dat bracht ons op een idee. Als we nu eens aan zo veel
mogelijk bewoners met glas-in-loodramen zouden vragen om op
één avond in het najaar het licht aan te zetten, in de huiskamers,
de vestibules, de trappenhuizen met kathedraalvensters etc.?
En als we nu eens de fraaiste locaties, waarvan we zeker weten dat
daar het licht zal aanstaan die avond, op een plattegrondje zouden
zetten? Dan kunnen de wijkbewoners die avond al wandelend
genieten van al dat prachtige ambachtswerk, de kunstzinnige
ontwerpen, de schitterende kleuren, de geometrische vormen en
de zwierige lijnen van de Jugendstil.
Bent u trots op de glas-in-loodramen in uw huis, en vindt u het
leuk om ze op een bijzondere avond –waarschijnlijk vrijdagavond
20 november- uit te lichten en zo te laten zien aan uw buurt
genoten? Meld u dan aan op wijkoverleg@statenkwartier.net

gedurende heel

2015

Jubileum Bonbon

Chocolatier Atelier Westerbeek zal ter gelegenheid van het
jubileum het hele jaar een speciale bonbon verkopen.
www.bonbonatelierwesterbeek.nl

Bomenroute

Zie artikel pagina 24 - 25 en voor de wandelingen pagina 17 tm 20.

De Groencommissie zal in de loop van het jaar een route
langs bijzondere bomen in de wijk publiceren op de website.

Plantenbakken in de wijk

De Groencommissie fleurt, samen met de gemeente,
de plantenbakken in de wijk de komende tijd op.

Looptrainingen door de wijk

Sam Pitzalis, eigenaar van Strandlopers (www.strandlopers.nl),
organiseert sportieve wandelingen door de wijk.

Struinen door het Statenkwartier
met een gids
Zondagmiddagen:12 juli, 9 augustus, 13 september (in het
engels). Maandagavonden: 13 juli, 10 augustus, 14 september
Aanmelden: gidswandelingen@gmail.com
zie ook www.statenkwartier.net.
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Het Nieuwe Wonen in het fin de siècle, Ontstaan van het
Statenkwartier. Een van de samenstellers van het wandel
boekje Struinen door het Statenkwartier, Maarten Ruijters,
zal op zondagmiddag 20 september samen met
dr. Leo Oorschot een lezing houden over het ontstaan
van het Statenkwartier. Maarten zal ingaan op de (steden)
bouwkundige d
 etaillering. Leo zal ingaan op conflicten en
cruciale personen die een b
 elangrijke rol speelden bij de
stedenbouwkundige omstandigheden. Tijd en locatie worden
later bekend gemaakt.

24 september
In stijl naar de Koninklijke Schouwburg
Zie bladzijde 34

9 tm 11 oktober
Muziekroute
Een bijzonder muzikaal weekend op 9, 10 en 11 oktober.
De organisatie is in handen van ‘muziekteam’ Lydia H
 ogeling,
Menno Horning, Mieke Meyk en Peter le Feber. Er is een
wandeling langs de huizen van componisten en musici in het
Statenkwartier. Daarnaast willen zij talentvolle musici die in
het Statenkwartier wonen, laten spelen en horen in woon
kamers van gastvrije inwoners van het Statenkwartier. Met
een grote verscheidenheid in muziek; popbands, jazz, klas
siek etcetera. Het muziekteam zoekt bewoners die het leuk
vinden om op te treden of die twee middagen hun woonkamer
openstellen voor artiest en publiek. In totaal 20 woonkamers.
Meld u aan bij: l.hogeling@hotmail.com

November
Lezingen Statige Heren in het Couvéehuis
De straten van het Statenkwartier zijn vernoemd naar
vroegere Staatslieden. Voor deze lezingen belichten
Michel Meissen (auteur van ‘Statige Heren’) en
Jan van Dam enkele markante naamgevers:
• Rustige 16de, flamboyante 17de en degelijke 18de
eeuwse heren
• De moord op de gebroeders De Witt: Hoe heeft het
zover kunnen komen?
De lezing van Jan van Dam (samen met Martin
Driessen) is op zondag 15 november om 16.00 uur te
beluisteren. De lezing van Michel Meissen vindt plaats
op vrijdag 20 november om 20.00 uur.

Herdenkingsboom Prins Mauritsplein
De datum waarop de boom feestelijk wordt geplant,
wordt later bekend gemaakt.
Zie ook artikel op bladzijde 24.

December
Afsluiting jubileumjaar
Ter afsluiting van het jubileumjaar verzorgt het wijkoverleg
op zaterdag 28 november een slotactiviteit in stijl.
Meer details volgen.

Programma festiviteiten in 2015

Voor persoonlijke verzorging,
verpleegkundige zorg en begeleiding

have a look inside

www.yogashala.nl
Ten Hovestraat 8 Den Haag
info@yogashala.nl / 06 23738751
Yoga groeps- & privé lessen

Team Statenkwartier
Gezondheidscentrum Frankenslag
Frankenslag 158
(070) 306 91 70
servicebureau@respectzorggroep.nl
www.respectzorggroep.nl

Specialist in Alfa Romeo
Onderhoud Fiat en Alfa Romeo
APK keuringen (alle merken) RDW-erkend
Schadeherstel (alle merken)
Verkoop nieuwe en gebruikte Alfa Romeo’s
Sonoystraat 80 - 90, 2581 VP Den Haag.
Telefoon 070 - 354 18 42

www.italiaautocorse.nl
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100 jaar statenkwartier

Licht op groen
Tekst Tamara de Tourton Bruyns .................................................................................................................................................................

De groencommissie bestaat uit een viertal enthousiaste dames: Hylkje Bakker, Marijke van Iperen, Cora van der
Veere en Ester de Vries. In verband met het 100-jarig bestaan van het Statenkwartier, hebben de dames rond mei
vorig jaar het hoofd bij elkaar gestoken en de groencommissie opgezet. De biodiversiteit in de wijk v ergroten en
het belang van groen onder de aandacht brengen: daar is het de commissie om te doen.
routes duren ongeveer 1,5 uur. Pas als u door de wijk loopt en
naar de soms imposante bomen kijkt, gaat er een groene wereld
voor u open! U kunt de routes aan de hand van de routebeschrijvingen lopen, maar ook met behulp van uw smartphone. Bij elke
boom van de route hangt een bord met een QR-code. Als u uw
smartphone op die code richt, wordt u doorgeleid naar de website
van het Statenkwartier. Hier kunt u informatie lezen en historische foto’s van deze bomen bekijken. Zo zijn er in onze wijk ook
grote, dikke en oude bomen te vinden die op de lijst ‘monumentale
bomen’ staan. Mensen hebben hun eigen verhaal, maar bomen ook!

Herinrichting Prins Mauritsplein
Op initiatief van de groencommissie heeft het stadsdeel
Scheveningen een ontwerp laten maken voor herinrichting van
het Prins Mauritsplein. Omwonenden hebben daar ook over
mee kunnen praten. Het asfalt maakt plaats voor nieuwe bestrating, er komt vaste beplanting en er is ruimte voor kinderen
om te spelen. De huidige plantenbakken zijn geadopteerd door
bewoners elders in de wijk. Om de boom komt een bank, net als
op het plein van een dorp waar mensen elkaar treffen en elkaar het
laatste nieuws vertellen. Zo gezellig! Ik weet zeker dat dit pleintje
een aanwinst voor de wijk zal zijn. De werkzaamheden beginnen
in september.

Als eerste wapenfeit zijn er, samen met schoolkinderen, op het
Statenplein en in de Statenlaan ecologische bloembollen geplant.
Vanaf het begin van het jaar delen de commissieleden (ecologische) bloemzadenkaartjes uit aan wijkbewoners. Zo kan iedereen
bijdragen aan een fleurige wijk vol zomerbloemen. Ze hebben
inmiddels de plantenbakken op de Statenlaan eigenhandig her
beplant. Let u ook op de groenrubriek die binnenkort op de
website verschijnt. Ook na 2015 wil de commissie niet stoppen
met hun groene werk, nee ze gaan door! En ze zoeken nog vrij
willigers met goede ideeën.

Door een tekst voor de capsule aan te
leveren, kunnen bewoners aangeven
wat de komende 50 jaar niet door ‘de
tand des tijds’ mag worden aangetast
in het Statenkwartier.

De Amberboom, die in de herfst
prachtig rood kleurt, dient als
herdenking van het 100-jarig
bestaan van het Statenkwartier.
Bomenroute
Voor het 100-jarig bestaan van het Statenkwartier heeft de
commissie twee bomenroutes uitgestippeld. De routes starten in
de tuin van het Gemeentemuseum en of u nu rechts- of linksaf
loopt, de routes eindigen altijd op het Prins Mauritsplein. Beide
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Frederik Hendrikplein, collectie Gemeentearchief

Knip deze bon uit en lever in bij Lunchroom Tasty

Herdenkingsboom
Op het Prins Mauritsplein wordt in november een herdenkings
boom geplant, een Amberboom (liquidambar Styraciflua Worplesdon).
Deze boom, gesponsord door het Worldforum, kleurt in de herfst
prachtig rood. Het is een langzaam groeiende boom die over
tientallen jaren tien meter hoog zal zijn. Wilt alvast zien hoe de
boom er uit ziet? Dan kunt u in lunchroom Tasty - nadat u een
route heeft gelopen - een ‘artist-impression’ van de boom bekijken,
gemaakt door kunstenares Greta Cune. En ik kan u aanraden,
geniet hier langer van; het tweede kopje koffie bij Tasty is gratis
met de bon op deze pagina.

De (tand des) tijdscapsule
Onder de herdenkingsboom wordt een (tand des) tijdscapsule
begraven, gesponsord door Tandheelkundigcentrum Altman.
Bewoners kunnen een tekst voor de tijdscapsule aanleveren.
Hierin kunnen ze aangeven wat er naar hun mening niet door
de tand des tijd mag worden aangetast in het Statenkwartier de
komende 50 jaar. De groencommissie hoopt dat de wijk in 2065
veel groener en biodiverser zal zijn!



bomenroute
Gratis 2e kop koffie
Lunchroom Tasty

voor ontbijt en lunch
Hoek van de Prins Mauritslaan en
de Frederik Hendriklaan 58

De zon op het Museon
Op zoveel enthousiaste reacties had niemand gerekend. Niet de BES en ook niet het bestuur van de pas
opgerichte coöperatie Zon op Museon. Terwijl het toch een ideale mogelijkheid is om iets bij te dragen
aan zowel de duurzaamheid van ons milieu als profijt voor je eigen portemonnaie. Op zaterdag 18 april j.l.
organiseerde Buurtenergie Statenkwartier (BES) een bijeenkomst in het Museon. De ruim 60 aanwezige
wijkbewoners hoorden het laatste nieuws over het plaatsen van circa 170 panelen op het dak van het Museon
en de collectieve inkoopactie voor de aanschaf van zonnepanelen op eigen dak.
Tekst Jan Bron Dik ....................................................................................................................................................................................
De opkomst was groot. Na de korte jaar
vergadering gaf BES-voorzitter Tom Egyedi
het startsein voor toelichting over zonne
panelen op eigen dak en de collectieve
inkoopactie Zon op Museon. Over het
eerste gaf Robert Sandbergen een toelichting, over deelname aan het project Zon op
Museon gaf Martin Lenferink, voorzitter
van de coöperatie, een presentatie en leidde
de discussie.
Uit de vele gestelde vragen bleek grote
animo om aan deze actie deel te nemen.
Leest u de presentaties nog eens rustig na
of kijk ze in als u niet in de gelegenheid
was erbij te zijn. http://www.statenkwartier.
net/60-enthousiaste-wijkbewoners-op-bijeenkomst-museon/
Na afloop bleek de belangstelling zo groot
dat de beoogde plaatsing van circa 170
zonnepanelen op Museon al is overtekend.
Daarom wordt ook gekeken naar andere
beschikbare daken in onze wijk voor
plaatsing van zonnepanelen voor collectief
gebruik. Mocht u ook interesse hebben

voor eigen energie gebruik te willen maken
van zonnepanelen op andere daken in de
Statenkwartierwijk, dan kunt u zich aanmelden. Meer informatie vindt u op 
www.statenkwartier.net/de-wijk/buurt
energie. U kunt ook een mail aan BES
sturen naar buurtenergiestatenkwartier@
gmail.com om in deze actie mee te kunnen doen. Onder begeleiding van Zon op
Nederland wordt de keuze bepaald voor
de leverancier. De prijs van een paneel
all-in zal max. circa 400 euro incl. BTW
bedragen en u per jaar 220 kWh stroom
geven. Met 10 panelen dekt u (voor een
gemiddelde woning met 2-4 bewoners)
zo’n 70% van uw jaarlijks verbruik.
Na de succesvolle bijeenkomst van 18 april
is het bestuur van de coöperatie Zon op
Museon met deskundigen hard aan de slag
gegaan zich te verdiepen in de vijf offertes
van de aanbieders van zonnepanelen:
Wattco, Energy Guards, NovaSolar, Zon
& Co en De Zonnefabriek. De offerte
vergelijking moet leiden tot één voorkeursleverancier. Omdat hun offertes hier en

daar nogal verschillen kost dit even tijd.
Voor het coöperatiebestuur gaan zorgvuldigheid en draagvlak bij de deelnemers
(= coöperatieleden) boven haast. S amen
een goed besluit nemen is het doel.
Tegelijkertijd wil men de vaart erin
houden. De 31 aangemelde belang
stellenden is nu gevraagd om definitieve
bevestiging. Donderdagavond 2 juli a.s.
vindt een bijeenkomst plaats in het
Couveehuis, met alle deelnemers aan
Zon op Museon. Deelnemers krijgen
een presentatie van de selectie tot de
voorkeursleverancier, en beantwoording
van vragen met aanwezigheid van die
leverancier. Ook wordt men dan in staat
gesteld de ledenovereenkomst te tekenen.
Het concept wordt tevoren gestuurd zodat
men de tekst kent en zich kan voorbereiden.
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Wonen in een mooie
omgeving, zorg van
hoge kwaliteit

Zorggroep Oldael beheert twee bijzondere
woonzorgcentra in Den Haag:
Aelbrecht van Beijeren (Benoordenhout)
en Oldeslo (Duttendel). Beide centra
liggen in goede wijken, bieden ruime
appartementen, een eigen keuken en
begeleiding, zorg en verpleging op maat.
Gunstige tarieven
U kunt bij ons terecht met én zonder
indicatie. De tarieven voor wonen, zorg
en service zijn gunstig.
Kennis maken? Graag. U kunt ons bellen
op 070 - 530 05 08 (cliëntadviseur)
of 070 - 530 05 30 (bedrijfsbureau).
U vindt ook uitgebreide informatie
op www.oldael.nl.
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• Voor al uw stucwerk
• Reconstructie van ornamenten
• Restauratiewerk
S.C.S. Sadhoe
M 06 200 101 54 | Majolienstuc@casema.nl

www.majolienstuc.nl

Voor stukadoorswerk in woningen ouder dan 2 jaar slechts 6% B.T.W.
Lid van NOA

uit de wijk

Winkels op de Fred: dynamiek
Wie winkelt op de Fred ziet hier en daar een dichtgeplakte etalage met de naam van een makelaar erbij.
Gaat het hier wel goed, schiet het door mijn hoofd. Nog steeds een weerslag van de economische recessie?
Tekst en fotografie Abe van der Werff ..........................................................................................................................................................

Dat werd een aparte rondwandeling met de fotocamera op zak.
Dit stelde niet helemaal gerust. Hoe moeten we veranderingen in
die mooie winkelstraat interpreteren?
Daarom eerst maar eens Nadine Paagman geraadpleegd, zij is
bestuurslid van een van de winkeliersverenigingen en weet alles
van deze buurt. Zijn die lege etalages en affiches van makelaars
misschien een symptoom, vraag ik haar. “Nee, absoluut geen
negatief verschijnsel”, is haar kordate antwoord. De Fred is een
toplocatie, er staat eigenlijk niets leeg en wat nu wel even leeg lijkt
te staan is een kwestie van wisseling van huurder gevolgd door verbouwing. Kijk naar de grote bouwkundige ingreep voor de nieuwe
winkel van Marqt. Of naar het vroegere pand van de Rabobank
op de hoek van de Willem de Zwijgerlaan: meteen in transitie

naar een restaurant. Maar die grote zaak van voorheen Videoland
op de Willem de Zwijgerlaan dan? Die staat al twee jaar leeg en
daar is de naastliggende winkel nu bij gekomen. Dat is dus niet
de Fred. Ik steek mijn licht nog eens op bij enkele makelaars die
in het Statenkwartier actief zijn. Dezelfde besliste uitspraken: de
Fred is een zéér gewilde toplocatie. De dynamiek in de winkels
is juist een blijk van levendigheid en nieuwe kansen, zeggen deze
makelaars. Geen enkel probleem, integendeel. Ja, op de Willem de
Zwijgerlaan is het verloop wat stroperiger, maar ook daar trekt de
markt al weer iets aan.
Als Statenkwartierder wil je graag horen dat het goed gaat
met de wijk. En dat hoorde ik dus volop. We blijven de
ontwikkelingen volgen.
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Website Statenkwartier.net ontwikkelt zich tot levendig platform

digitaal

Ornamenten, festiviteiten en koopjes

Een levendig platform voor alle initiatieven in de wijk: dat was wat we een paar jaar geleden voor ogen
hadden bij de vernieuwing van de website Statenkwartier.net. Inmiddels weten wijkgenoten elkaar voor
allerlei onderwerpen te vinden.
Tekst Sigrid van Iersel (coördinator van Statenkwartier.net) ..........................................................................................................................

Een wijkplatform werkt aanstekelijk: mensen weten wat er te doen is
en voelen zich daardoor eerder betrokken bij wijkgenoten en de omgeving. Dat bleek dit voorjaar onder meer bij het Walking Dinner,
waarbij Alice Ramsay een van de gasten was. Alice komt uit Australië

Een kruisbestuiving tussen 
evenementen en de website:
veel mooier kun je het niet hebben.
en keek haar ogen uit bij het evenement. Haar enthousiasme laaide
zo hoog op, dat ze die avond spontaan aanbod om een verslag voor
de website te schrijven. En dat deed ze. “In the days since the dinner, 
I notice things around the hood have new meaning”, schreef ze.
Een kruisbestuiving tussen evenementen en de website: veel
mooier kun je het niet hebben. Dat was ook wat we voor ogen
hadden toen we vanuit het wijkoverleg in 2012 begonnen met
een nieuwe opzet van de website. We maakten een start met een
eigen Facebookpagina en een twitteraccount. Ook bliezen we de
nieuwsbrief nieuw leven in. Dat alles deden we met het idee dat
een website een geweldige voedingsbodem kan zijn voor allerlei
initiatieven in de wijk: van buurtenergie tot kunst, van verkeer tot
inbraakpreventie. Er zijn bijna twintig redacteuren actief, van wie
een deel ook voor de Statenkoerier.

100 jaar Statenkwartier
Toen de plannen voor de viering van 100 jaar Statenkwartier
vorm kregen, kregen de website en de sociale media uiteraard een
prominente rol. Want dankzij deze media kunnen de organisatoren nu gemakkelijk grote groepen mensen bereiken. Met

28

Statenkoer ier

s ucces, want de activiteiten worden tot nu toe uitstekend bezocht.
Omgekeerd zorgen de evenementen ook voor extra verkeer naar
de website en de sociale media én tot nieuwe verhalen voor
de website en de Statenkoerier.
Op de website is veel belangstelling voor alle berichten over de
viering van 100 jaar Statenkwartier. Vooral rondom de publicatie van het boekje ‘Struinen door het Statenkwartier’ was de
afgelopen maanden veel te melden. En het bleef niet bij het lezen
van de artikelen op de website, want al heel veel wijkbewoners
hebben het boekje aangeschaft.
Ook het bericht dat er posters te koop zijn van de torentjes en
de ornamenten in de wijk kreeg grote aandacht. Maar liefst 3000
mensen zagen dit bericht. Daaruit valt nog iets anders af te leiden
over de interesses van de wijkbewoners: we zijn erg trots op de
gebouwen in deze wijk.

Ornamenten en lekker eten
Op de Facebookpagina van de wijk is ook duidelijk te zien
waar de mensen in het Statenkwartier van houden. Behalve van
ornamenten en mooie gebouwen is dat vooral lekker eten: de
jubilerende poelier Ammerlaan en de opening van de nieuwe
winkel van Marqt op de Frederik Hendriklaan trokken veel lezers.
Daarnaast zijn de website en de Facebookpagina levendige platforms voor discussies, bijvoorbeeld over de rotonde bij de Willem
de Zwijgerlaan. In april en begin mei waren er maar liefst 10.000
views per week op de Facebookpagina. Opmerkelijk genoeg hebben we vooral jongere bezoekers op onze website. De groep 25-34
jaar scoort het hoogst, direct gevolgd door de groep van 18- tot

De telefooncel
Tekst en fotografie Abe van der Werff ...............................................................................

in de wijk

24-jarigen. De bezoekers op onze evene
menten vallen juist eerder in de categorie
45 en ouder. Iets meer dan de helft van
onze bezoekers is man: 54 procent. Wat
paginabezoek betreft is er vooral interesse
in de agenda en de berichtgeving rondom
100 jaar Statenkwartier.

Marktplaats Statenkwartier
Anderhalf jaar geleden startte het wijkoverleg met een aparte pagina, waar bewoners
overbodige spullen kunnen verkopen of
burendiensten kunnen aanbieden: Marktplaats Statenkwartier. Een service van het
wijkoverleg, die eveneens duidelijk in een
grote behoefte voorziet. De afgelopen vier
maanden verdubbelde het aantal deel
nemers van 1000 naar 2000.
Er wordt van alles verkocht: van fietsjes tot
pumps en waterkoelers. Ook staan er regelmatig berichten op over gevonden sleutels
of oproepen om iets te lenen. Inmiddels
hebben ook heel wat mensen buiten onze
wijk zich gemeld als lid. Dat roept wel eens
vragen op: het is toch een initiatief voor en
door de wijk? Dat klopt, maar anderzijds is
het voor het wijkoverleg ondoenlijk om te
controleren wie hier in de wijk woont en
wie niet. Dat doen we dus maar niet. Wie
zich aan wil sluiten, is welkom.

Waarom Marktplaats
Statenkwartier zo
populair is: de k waliteit
van de aangeboden
spullen is behoorlijk hoog
We horen inmiddels ook waarom Marktplaats Statenkwartier zo populair is: de
kwaliteit van de aangeboden spullen is
behoorlijk hoog. Dat trekt veel belangstellenden aan. Ondertussen is er ook een
spin-off: in navolging van onze marktplaats is er een aparte marktplaats gestart
voor Voorburg en Leidschendam. Een
inspiratiebron voor anderen, dat is natuurlijk ook erg mooi!

Genoemde links
www.statenkwartier.net/the-company-tis-thefeast-the-6th-statenkwartier-walking-dinner/
http://www.statenkwartier.net/poelier-ammerlaan-al-40-jaar-begrip-statenkwartier/
http://www.statenkwartier.net/een-wandelboek-uit-liefde-voor-de-wijk/
http://www.statenkwartier.net/twee-mooieposters-van-maarten-ruijters-ter-gelegenheidvan-100-jaar-statenkwartier/

De Russisch-Amerikaanse kunstenaars Komar & Melamid plaatsten in 1986 een
telefooncel in de rosse buurt van de Haagse Geleenstraat. In die cel stond een bronzen
borstbeeld van Stalin. Dat leidde tot tumult. Later werd dit merkwaardige kunstwerk
overgebracht naar het G
 emeentemuseum. Er is nog steeds veel over te doen.
Lees meer hierover op www.statenkwartier.net.
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Masman Bosman
accountants & belastingadviseurs

Masman Bosman is:
• Geïntegreerde aanpak
• Multidisciplinaire
financiële dienstverlening
• Helder totaalresultaat

Wij staan voor:

Tot onze cliënten rekenen wij:

Onze dienstverlening:

• Geïntegreerde benadering bij
het oplossen van financiële
vraagstukken
• Multidisciplinaire expertise op
hoog niveau
• Persoonlijke benadering en korte
lijnen

•
•
•
•
•

•
•
•
•

T. 070 - 33 80 500
Eisenhowerlaan 124
2517 KM Den Haag
www.masmanbosman.nl

MKB ondernemingen
Directeur grootaandeelhouders
Vrije beroepers
Stichtingen en verenigingen
Particulieren

Especially for Expats:
• We provide a full-service concept
(tax planning and filing)

•
•
•
•

Fiscale advisering zakelijk en privé
Financiële (vermogens-) planning
Actuele management informatie
Beoordelen en samenstellen van
jaarrekeningen
Belastingaangiften
(Wettelijke) controles
Administratieve ondersteuning
Secretariële diensten, waaronder
een volledig Family Office concept

Vanuit ons kantoor aan de Eisenhowerlaan 124 bedienen wij dagelijks met ruim 35 medewerkers onze cliënten.

Tuin inrichten, renoveren of onderhouden…

GROENSPECIALISTEN
Ontwerp, inrichting en onderhoud
van tuinen en groenvoorzieningen.
Voor meer informatie:

www.groenspecialisten.nl
Voorburg/ Pijnacker • Telefoon:

015 - 361 09 78

Vanuit een intiem herenhuis in het Statenkwartier verzorgt Ad Patres
uitvaartondernemingen exclusieve uitvaarten in stijl. Van wat u
serveert tot aan de muzikale wensen, wij zorgen ervoor dat de uitvaart
geheel volgens uw wensen verloopt.

AD PATRES
uitvaartondernemingen anno 1888

Een persoonlijk afscheid begint met een persoonlijk gesprek. Dit hoeft niet
altijd na een overlijden te zijn; ook vóór een aankomend overlijden kunt u al
diverse zaken regelen.
Heeft u er al eens over nagedacht om uw uitvaartwensen vast te leggen? Wij
kunnen u een wensencodicil toesturen waarmee u uw eigen uitvaartwensen
of die van een naaste kunt vastleggen. Natuurlijk kunnen onze medewerkers
u daar bij helpen. Telefonisch of middels een persoonlijk bezoek.
Laat nabestaanden niet voor verrassingen komen te staan, regel dat uw
uitvaart financieel gedekt is. Dit kan middels een uitvaartverzekering,
maar het is ook mogelijk om een depositospaarrekening bij Ad Patres te
openen waarmee u specifiek voor uw uitvaart kunt sparen.

Voor meer informatie of overlijdensmeldingen bel 070 355 64 27 of mail info@adpatres.nl
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Kennismaken met Cornelia en
Sorinel Manta
Tekst Vladimir Ignjatovic en Jan Spoelstra ....................................................................................................................................................

Uw verslaggevers ontmoeten Cornelia Manta op neutraal terrein, als je een bekende boekwinkel op de Fred
zo zou willen noemen. Het echtpaar Manta komt uit Roemenië en woont sinds voorjaar 2007 in Nederland;
Sorinel is als teamleider werkzaam bij de OPCW, voluit de ‘Organisation for the Prohibition of Chemical
Weapons’, een van de meer dan 80 internationale organisaties die onze stad rijk is. De OPCW won in 2013 de
Nobelprijs voor de Vrede. Sorinel is afwezig: hij is op een van de vele inspectiereizen waar de organisatie haar
bestaansrecht aan ontleent.
“Ja”, vertelt Cornelia, “mijn man is veel op reis. De eerste drie jaren van ons verblijf heb ik geprobeerd een
baan te krijgen en daarom begonnen met Nederlands te leren. Helaas is dat niet erg succesvol geweest al kan
ik de Nederlandse taal wel lezen en begrijpen. Een aantal jaren geleden maakte ik kennis met ACCESS, een
vrijwilligersorganisatie ten dienste van expats; daar ondervind ik veel voldoening van. Onze zoon André is afge
studeerd aan de Technische Universiteit van Delft en woont met zijn eveneens Roemeense partner in een stadje
meer naar het Noorden.”

kenn is maken met...

Vijf vragen aan Expat-bewoners

1.	Waarom koos u voor het
Statenkwartier?
“Op de eerste plaats natuurlijk de nabijheid van de OPCW; mijn man kan
lopend naar zijn werk. Maar ook, omdat
mijn zoon hier met tramlijn 1 naar de
universiteit kon reizen. Trouwens, het hele
transportnet in dit land is geweldig: autowegen, trein- en busverbindingen, noem
maar op. En niet te vergeten is het heel fijn
om hier te winkelen.”

2.	Wat zijn jullie favoriete plekken
in de buurt?
Cornelia: “De winkels heb ik al genoemd,
maar ik noem ze nog maar een keer. Ik
houd in het bijzonder van de Albert Heijn
supermarkt en het Italiaanse restaurant
Pastanini, beide aan de Fred. En ook
natuurlijk de terrasjes. Waar wij ook erg op
zijn gesteld is het vele groen in de buurt,
vooral aan de rand van het Statenkwartier,
bijvoorbeeld het Westbroekpark. En allemaal met de fiets bereikbaar.”

3.	Wat verbaasde u toen u
hier kwam?
“In deze wijk viel ons direct de rust en het
gevoel van veiligheid op. En ook het groen
zoals ik eerder heb gezegd. Toen wij hier in
het voorjaar van 2007 aankwamen waren
we overweldigd door de prachtige tulpenvelden die zo dichtbij zijn. Dat zullen we
missen als we weer in Boekarest zijn.”

4. Wat kan beter?
Daar hoeft Cornelia niet lang over na te
denken: “Op de eerste plaats het weer,
maar daar valt niets aan te doen. Op de
tweede plaats: de winkels moeten niet
zo vroeg dicht! Een aantal sluit zelfs al
om 5 uur ‘s middags; dat betekent dat je
behoorlijk vooruit moet plannen met het
doen van boodschappen. Iets wat mij ook
is opgevallen”, vervolgt Cornelia, “is dat
je hier soms meer betaalt voor een zelfde
product dat ergens anders in Den Haag of
omstreken goedkoper wordt aangeboden.
Zou dat met de chique uitstraling van het
Statenkwartier te maken hebben?” Voor
één van uw verslaggevers is dat een onbekend aspect, de andere kan het beamen.
Tenslotte zou onze gesprekspartner het
heel prettig vinden als er meer restaurants
met een Mediterrane keuken zouden zijn.

5.	Tenslotte : wat missen jullie
het meest?
“Er is een redelijk druk sociaal leven
binnen de OPCW en binnen de internationale gemeenschap, wij gaan ongeveer
twee keer per jaar naar ons geboorteland,
het Statenkwartier is een prima wijk, maar
er gaat toch niets boven onze familie,
vrienden en bekenden in Roemenië. Die
missen wij dan ook het meest”, aldus
Cornelia zonder enige aarzeling.
Na deze Roemeense variant op ‘Oost West,
Thuis Best’ zijn uw verslaggevers zich
extra bewust dat het expat bestaan, ook al
is het in onze mooie wijk, ook schaduw
kanten heeft die wij niet altijd beseffen.
Wij nemen hartelijk afscheid van elkaar
en gaan ieder ons weegs.
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Vrijwilligerswerk in alle soorten en maten;

welzijn in de wijk

Het vrijwilligerspunt Scheveningen helpt!
Het Vrijwilligerspunt Scheveningen is hét centrale punt binnen stadsdeel Scheveningen voor het bemiddelen, promoten, stimuleren en ondersteunen van vrijwilligers(werk). Zij biedt concrete, vraaggerichte
ondersteuning aan zowel vrijwilligers als maatschappelijke organisaties binnen stadsdeel Scheveningen.

Lindsey Grootveld en Petra Frankfort
Petra Frankfort draait al een tijdje mee in ‘vrijwilligerswerkland’. Veel ervaring deed zij op bij het Vrijwilligerspunt van
Leidschendam-Voorburg. Eind vorig jaar is zij begonnen als
Adviseur bij het Vrijwilligerspunt Scheveningen, waar zij samen
met haar collega-beroepskracht Lindsey Grootveld en inmiddels
een heel team van vrijwillige medewerkers, het Vrijwilligerspunt
Scheveningen verder opzet en uitbouwt.

Wij vroegen Petra naar haar adviezen, want hoe maak
je als aankomend vrijwilliger je keuze wanneer je een
brede interesse hebt?
Vrijwilligerswerk is er in vele soorten en maten. Vragen die je
jezelf kunt stellen om uit te vinden welk type vrijwilligerswerk het
beste bij jou past zijn:
A. Welke doelgroep zou ik graag behulpzaam zijn:
kinderen, jongeren, volwassen of senioren ?
B. Gedurende hoe lange tijd en hoe regelmatig wil ik mij beschikbaar stellen; voor één dag, voor de duur van een project,
voor onbepaalde tijd, wekelijks, een dagdeel etc.?
C. Welk type vrijwilligersorganisaties spreekt mij aan, de
mogelijkheden zijn legio waaronder; een theater, een sportvereniging, een goed doel, een woonzorgcentrum, een welzijnsinstelling, een speel-o-theek, een woningbouwvereniging, een
organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking?
D. Welk type taken spreekt mij het meeste aan, Petra noemt er
een paar; koken, voorlezen, wandelen, recreatie, administratie,
advies, gezelschap bieden, bestuurlijke taken, vluchtelingenwerk,
belangen behartigen, vervoer bieden, collecteren, klusjes doen?
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E. Wat is mijn drijfveer om vrijwilligerswerk te doen;
mogelijke route naar betaald werk, iets voor een ander of voor
de maatschappij willen betekenen, mensen leren kennen, iets
nieuws leren, etc.?
Wat kan helpen om de antwoorden die niet zomaar opkomen
toch te achterhalen, is te bedenken wat je in het verleden gedaan
hebt: wat beviel goed en wat juist niet, waar was je goed in en
waarin juist niet.
Medio 2015 wordt de website www.vrijwilligerspuntscheveningen.nl
gelanceerd, waarop onmiddellijk en eenvoudig alle vrijwilligers
vacatures in stadsdeel Scheveningen én de agenda van t rainingen
en kennis- c.q. netwerkbijeenkomsten te vinden zijn die het
Vrijwilligerspunt Scheveningen en haar samenwerkingspartners
aanbieden. Ook via www.denhaagdoet.nl kun je veel lezen over
vrijwilligerswerk, een talentenscan doen, een vrijwilligersvacature in
het stadsdeel van jouw keuze zoeken en je er direct voor aanmelden.

Toch liever in een persoonlijk gesprek samen vaststellen
wat bij je past?
Bij het Vrijwilligerspunt Scheveningen, gevestigd in het Kalhuis,
staat de koffie klaar!
Bel 070 – 306 99 09 voor het maken van een afspraak.
Actuele vacatures binnen stadsdeel Scheveningen vindt u nu
nog via www.welzijnscheveningen.nl

Het Wijkoverleg Statenkwartier draait op vrijwilligers, die via commissies,
werkgroepen, het eigen bestuur of anderszins, veel tijd steken in het behoud
van het historische karakter en de leefbaarheid van onze wijk. Het voor de
activiteiten benodigde geld komt deels van de gemeente. Voor het overige is
het wijkbestuur afhankelijk van donateurs. Als wijkbewoner waardeert u de
voorzieningen in het Statenkwartier, het leefklimaat en de plezierige woon- en
werksfeer. Het karakter van onze wijk is uniek. Daarom is het meer dan de
moeite waard om dat zo te houden. Wilt u ook speelruimte voor uw kinderen,

een prettige woonomgeving en up-to-date informatie over de wijk en haar
activiteiten via nieuwsbrief en website? Steun de Stichting Vrienden van
Het Statenkwartier in Den Haag en maak een donatie over naar gironummer
NL85 INGB0000175903. Dat is het gironummer van de stichting. Met uw
steun kunnen wij ons blijven inzetten voor uw belangen.
Als u nu of in 2015 25 euro of meer overmaakt en uw naam en adres
gegevens doorgeeft, ontvang u tevens het wandelboek!

Service nummers
Stadsdeelkantoor Scheveningen
Scheveningseweg 303
www.denhaag.nl/contact
Tel: 14070
Wijkagenten
sylvia.westmaas@haaglanden.politie.nl
henry.stegehuis@haaglanden.politie.nl
Welzijn Scheveningen
Algemeen Maatschappelijk Werk
en ouderenadviseurs
Tel: 070 - 416 20 20
Website: www.welzijnscheveningen.nl

Dienstenwinkel
Tel: 070 - 360 14 65
Algemene burenhulp (gratis)
Tel: 070 - 262 99 99
Wijk- en Dienstencentrum Couvéehuis
Prins Mauritslaan 49
Tel: 070 – 3500694
www.welzijnscheveningen/statenkwartier/
couveehuis.nl
Wijkbus Groot Scheveningen
Tel: 070 – 3385495 / 070 – 3385496

Spoedeisende huisartsenhulp SMASH
Maandag t/m donderdag 17.00 uur - 08.00 uur
Weekeinde: vrijdag 17.00 uur tot maandag
08.00 uur. Tel: 070 - 3469669
Dienstdoende apotheken
Tel: 070 - 3451000

wijkinformatie

Stichting Vrienden van het Statenkwartier

Tandartsendienst
Spoedgevallen nacht – weekend
Tel: 070 – 3110305
Dierenartsen weekenddienst
Spoedgevallen nacht – weekend
Tel: 070 – 3110307

Kinderoppas
Femke Hofer (1996) 06 - 12 76 75 88 / 070 - 354 06 65 en Josta Hofer (1997) 06 - 46 06 42 46 / 070 - 354 06 65
Zie http://www.statenkwartier.net/wijkwijzer/kinderoppasdienst/

Koeriertjes
QIWORK SHIATSU
Shiatsu is een therapievorm die gebaseerd is op de
eeuwenoude oosterse geneeskunde.Shiatsu helpt bij
uiteenlopende klachten, bevorderd de gezondheid en
de levensenergie. Voor meer info: www.qiwork.nl

Parkeerplaats te huur
Parkeerplaats te huur aan de Kranenburgweg, er is nog
1 inpandige parkeerplaats ter beschikking voor € 100,00
per maand inclusief BTW. Interesse? Bel ons gerust op
telefoonnummer 070 - 361 56 00.

professional organizer
Een professional organizer brengt rust en ruimte terug in
je huis. Wil je dat? Bel
A professional organizer creates order in your home.
Please call
Marjan Engels, 06-4626 1327, www.marjanengels.nl

pedicure
Bij pedicure Ellen Hofman van Pedicure Praktijk
Statenkwartier in de Adriaan Pauwstraat 2 kunt u
terecht voor een goede professionele voetbehandeling.
Kijk op www.pedicurepraktijkstatenkwartier.nl
of bel met 070-3063912

Catamaranzeilen
Zeilkampen en weekendcursussen voor jongeren. Privé
lessen en groepsuitjes voor volwassenen. Catamaranzeilen op zee is een ervaring om nooit meer te vergeten!
Locatie: strand Wassenaarseslag.
www.catamaranschool.nl

Hier had uw Koeriertje kunnen staan
Dertig woorden voor dertig euro om heel het
Statenkwartier te melden wat u zoekt of aanbiedt.
Mail Mirjam Kroemer
kroemer@kpnmail.nl

Statenkoer ier
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100 jaar statenkwartier

In stijl naar de Koninklijke Schouwburg
Het Statenkwartier viert 100 jaar. De Koninklijke Schouwburg en de
Tramwegstichting Scheveningen willen daar een steentje aan bijdragen.
Op 24 september rijdt er rond 19 uur een historische tram van het
Statenplein in het Statenkwartier naar de Koninklijke Schouwburg, waar
u de voorstelling Eline Vere, een van de bekendste romanpersonages van
de Nederlandse literatuur, kunt gaan zien.

Meditatie over het
mannelijk toilet

Tekst Koninklijke Schouwburg en Jacintha van Beveren foto Tramwegstichting Scheveningen .

Louis Couperus 1915

In de gelijknamige debuutroman van Louis
Couperus wil een keurig Haags meisje ont
snappen aan de keurige mannen, de sleur
en het corset van haar milieu. Ze betaalt
een hoge prijs: uitstoting, verwarring en
tenslotte de dood. Een intrigerende worsteling van een jonge vrouw, die een eigen
leven probeert te leiden. Een gegeven dat
van alle tijden is en dat op het toneel nog
aangrijpender zal zijn dan in het boek.

Tram-arrangement

De roman werd bewerkt door Ger Thijs.
De afgelopen jaren heeft hij zich bewezen als
dé bewerker van grote, Nederlandse literaire
meesterwerken. Na De Stille Kracht, De
boeken der kleine zielen en Van oude mensen,
de dingen die voorbij gaan, is Eline Vere zijn
inmiddels vierde grote Couperusbewerking
en regie. Gespeeld door: Hanne Arendzen,
Oda Spelbos, Nico de Vries, Nettie Blanken,
Vincent Croiset, Abel Nienhuis, Marc Klein
Essink, Nina Goedegebure en Julia Herfst.

Kosten van dit tram-arrangement:
€ 39,50 p.p.
(Let op: de tramrit is alleen van het
Statenkwartier naar de Koninklijke
Schouwburg. Voor de terugweg zult u
gebruik moeten maken van de huidige
trams van de HTM, lijn 17, die ook stopt
op halte Korte Voorhout).

We gaan als Statenkwartierders natuurlijk
wel in stijl naar de Schouwburg (zie de
foto). Voor vrouwen een lange rok en ach,
zet ook die hoed gewoon op. Voor m
 annen
gaf Louis Couperus in 1915 zelf het
kledingadvies, zie het kader.

Het Koninklijke Schouwburg tram-
arrangement bestaat uit:
- Een rit van het Statenplein naar het 
Korte Voorhout (tegenover de
Koninklijke Schouwburg) in een
historische tram;
- Koffie of thee in de Damesfoyer voor
aanvang van de voorstelling;
- Een eerste rang kaart voor Eline Vere.

Kaarten bestellen
Bestel kaarten voor dit bijzondere
tram-arrangement via www.ks.nl.
Kies de voorstelling van Eline Vere
op donderdag 24 september. In het
bestelproces dient u actiecode ‘tram’ in
te voeren, vervolgens kunt u uw stoelen
op de 1e rang reserveren en prijstype
‘actie’ selecteren.

Kijk voor meer informatie over de voorstelling op www.ks.nl
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Dezen morgen, mij kleedende,
bleef ik half steken tusschen mijne
aan mij bezige vingers, en verraste
ik mijzelven, terwijl ik, been
bekleed en ge-breteld, bezig bleef
met een even weêrstrevend knoopje vast te drukken in mijn boord, in
eene allerdiepzinnigste meditatie
over het mannelijk toilet….. Wij
moeten met veel filozofie beredeneeren, dat een veston, een vest en
een broek bepaald harmoniesch
zijn aan onze moderne gestalte,
aan ons geheel moderne zijn.
Plooien en pluimen geven geen
pas meer, bij ons bestaan. Ja, zeker,
wij moeten ons in onze veel
vuldige, koortsige existenties van
moderniteit netjes opsluiten, als in
een doosje, in ons nauwsluitend
pak van goeden snit.

Bron
Louis Couperus, Ongebundeld werk
(eds. H.T.M. van Vliet en J.B. Robert).
Uitgeverij L.J. Veen, Amsterdam/
Antwerpen 1996
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www.catsheuveLapartments.nL

Luxurious apartments for rent
in the stunning cats’heuveL buiLding

L i v i n g w i t h e v e ry a m e n i t y & s e r v i c e c Lo s e at h a n d
i n t h e s t a t e n k wa r t i e r o f t h e h a g u e
Stunning three and four room apartments are available
for rental in the opulent Cats’Heuvel building, located in
the majestic Statenkwartier, one of the safest and most
sought-after areas of the royal city of The Hague. The
apartments - all with tasteful parquet and curtains, and
available either furnished or unfurnished - are surrounded
by beautiful parks, museums, galleries and some of the

Beeuwkes Makelaardij & Consultancy
T 070 314 30 00
www.beeuwkes.nl
claire@beeuwkes.nl

finest shops in the city. The architectural finish is of the
highest standard. Living in Cats’Heuvel means living in
luxury and with service close at hand. You are welcomed
into the Residence of Cats’Heuvel with the red carpet
treatment, marble flooring and leaded glass windows. The
Service Manager is at your disposal five days a week that
gives the feeling of extra security and service when needed.

come and admire cats’heuveL
i n p e r so n , o r c o n tac t t h e p r o p e r t y
brokers for information

Nelisse Residential Desk
T 070 350 14 00
www.nelisse.nl
vrolijk@nelisse.nl

