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‘Dader huiselijk  
geweld straffen  
én helpen’
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‘Doodencel’  
definitief open

Spoorwijkers regelen 
hun buurthuis zelf
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Nieuwe kans

Toen ik negen was, keek ik voor 
het eerst met serieuze blik naar 
de Amerikaanse ambassade van 
Marcel Breuer. In 1959 schitter-
de het maagdelijke wit nog alsof 
het was besprenkeld met ‘star-
dust’ en bij mooi weer flitsten de 
zonnestralen over de trapezium-
vormen van glas en gepolijst na-
tuursteen die in de gevels waren 
verwerkt.
Zo, dít is dus de toekomst, dacht 
ik, want in die zin had mijn va-
der zich over het gebouw uitge-
sproken en ik was het met hem 
eens. Vooral omdat er geregeld 
fors geschapen Amerikaanse 
auto’s voor de deur stonden uit 
te blazen. Meestal Chevy’s, als 
je geluk had een Studebaker. Je 
kunt je afvragen of je op het oor-
deel van een negenjarige moet 
vertrouwen, maar als je nog over 
zoveel toekomst beschikt als ik 
toen, heb je in elk geval récht 
op een oordeel. Dat van mij was 
tamelijk extreem, ik hield niet 
van de oude stad, vond Den Haag 
saai en zou het liefst zien dat zij 
à la New York zou worden her-
bouwd. Toen ik rond 1960 een 
ansichtkaart uit Spanje kreeg, 
waarop een met torenflats volge-
bouwde kustlijn, sprak ik thuis 
tot ieders afgrijzen de hoop uit 
dat Scheveningen er ooit zó zou 
uitzien. Want de badplaats had 
toen de allure van een spook-
stad met vermolmde hotels en 
de slechtste restaurants van het 
westelijk halfrond. Kortom, een 
plek waar alle hoop was vervlo-
gen. Je kunt gerust stellen dat de 
sloper van de badplaats, project-
ontwikkelaar Reinder Zwols-
man, toen de enige was die hele-
maal op mijn lijn zat.
U begrijpt, ik wilde snel voor-
uit met de wereld, maar had 
nog veel te leren. Om het goed 
te maken, heb ik vervolgens 
honderden stukken geschreven 
om mijn afschuw uit te spreken 
over ‘Zwolsmans koude kermis-
kust’, zoals Paul van Vliet ooit 
somber zong. Op dat punt ben 
ik dus al snel tot inkeer geko-
men, maar mijn liefde voor de 

ambassade van Breuer is altijd 
gebleven. Totdat ik vorige maand 
met duizend anderen een kijkje 
binnen mocht nemen en vervol-
gens op een doolhof van misère 
stuitte. Een aardige bibliotheek, 
een mooi auditorium, dat was 
de magere score aan de positieve 
kant, maar verder een overvloed 
aan zielloze kantoorcellen voor 
Amerikaanse diplomaten die 
het kennelijk met staanplaatsen 
moesten doen. Zoals bekend is 
Maya Meijer, herontwikkelaar 
van monumentaal onroerend 

goed, in de race om de ambas-
sade om te vormen tot een 
culturele hotspot inclusief een 
Escher Museum. Toen ik haar 
van de week belde, was zij er nog 
steeds enthousiast over, maar zij 
liet wel doorschemeren dat het 
niet kan als de gemeente 11,5 
miljoen euro blijft vragen. ‘Dan 
heb je een weldoener nodig.’ Bo-
vendien is er nog de knellende 
status van rijksmonument. De 
buitenkant is die waardering 
dubbel en dwars waard, maar 
gun alsjeblieft het interieur een 
nieuwe kans. Anders gaat het 
niet lukken.

Casper Postmaa, oud-hoofdredacteur  
van deze krant, schrijft op deze plek  
een wisselcolumn met Aukje van 
Roessel.     

‘Een goede 
schaatsplek op
open water is hier 
niet te vinden’

Casper      
   Postmaa

Waar ook in 
Den Haag,
bij ons 
staat u 
centraal!
Irma Postma, Directeur 
Woningmakelaardij

www.nelisse.nl

ADVERTENTIE

Op initiatief van buurtbewo-
ners opent deze zomer een 
nieuw buurthuis in Spoor-
wijk. Het is een welzijnspro-
ject zoals het stadsbestuur 
het graag ziet: kleinschalig 
en vanuit de wijk zelf.

Door Jeroen van Raalte

Zaterdagochtend drup-
pelen de buurtbewo-
ners binnen op de 
Schimmelweg 200 in 
Spoorwijk. Met koffie 
en koekjes worden de 
bezoekers van de in-

formatiebijeenkomst ontvangen in 
een nog kale ruimte. Links leunen wat 
planken en balken tegen de muur, 
rechts liggen steigerbuizen opgesta-
peld. Hier staat iets te gebeuren, sugge-
reren de bouwmaterialen, en dat 
klopt. In dit lege bouwsel opent straks 
een splinternieuw buurthuis, op initi-
atief van een groepje wijkbewoners. 

“Er zijn te weinig activiteiten voor 
bewoners in deze buurt, met name 
voor kinderen,” zegt Mustafa Odun-
cu, voorzitter van buurtinitiatief 
Stichting Schets. “Van de zomer heb-
ben we bedacht dat we daar iets aan 
moeten doen. Met ons plan zijn we 
naar stadsdeelkantoor Laak gegaan. 
Daar waren ze met ons eens dat 
Spoorwijk behoefte heeft aan een 
buurthuis.” En zo geschiedt. De 
stichting verkreeg subsidie van de 
gemeente, steun van fondsen en 
wist de eigenaresse (die het gebouw 
in erfpacht heeft) te overtuigen van 
het idee. Deze week is de verbou-
wing begonnen, in juni moet het 
buurthuis opengaan. 

Daarmee komt er weer leven in het 
gebouw, dat al jaren in onbruik is en 
tot voor kort te koop stond als klus-
pand. Dat niet alleen: het pand krijgt 
zijn oude functie terug. Ooit zat hier 
jongerencentrum De Keet, een ge-
liefde hangplek van de plaatselijke 
jeugd, totdat het in 2011 werd wegbe-
zuinigd. “Dat was een grote tegenval-
ler voor Spoorwijk,” zegt Marcel 
Keus, die de activiteiten in het nieu-
we buurthuis gaat coördineren. 
“Mensen missen De Keet nog steeds.” 

Bezuinigingen
Het initiatief van Stichting Schets is 

er één naar het hart van het college 
van B en W. Dat besloot vorig jaar in 
het coalitieakkoord tot een ingrijpen-
de ‘herstructurering’ van het wel-
zijnswerk in de stad. Feitelijk gaat het 
om een bezuiniging van liefst 20 mil-
joen euro in vier jaar tijd. De klap zal 

vooral worden gevoeld door de grote 
welzijnsorganisaties in de stad, zoals 
Xtra en Mooi. Het stadsbestuur denkt 
‘meer geld beschikbaar te kunnen 
stellen voor kleinschaligere en wijk-
gerichtere voorzieningen’, aldus het 
coalitieakkoord. Het buurthuis van 

Door Jeroen van Raalte

De islamitische school in Amster-
dam die in opspraak is geraakt, 
wil uitbreiden naar Den Haag. 
Burgemeester Pauline Krikke 
heeft haar zorgen geuit over de 
eventuele komst van deze ‘anti-
democratische’ school.

Het Cornelius Haga Lyceum, een 
islamitische middelbare school in 
Amsterdam, ligt sinds vorige week 
onder vuur na een waarschuwing 
van de AIVD. De veiligheidsdienst 
zegt ‘zorgelijke signalen’ op te van-
gen over ‘antidemocratische en 
anti-integratieve gedragingen’ van 
de schoolleiding. Leerlingen zouden 
worden beïnvloed door sleutelfi-
guren die banden hebben met een 
Tsjetsjeense terreurgroep. Volgens 
de AIVD zijn ‘bepaalde richtingge-
vende personen binnen de school 
(…) van plan om ook buiten de regu-
liere lestijden scholieren onder hun 

invloedssfeer te brengen’.
Die mededeling heeft ook in Den 

Haag tot consternatie geleid. De 
stichting achter het Amsterdamse 
lyceum wil namelijk ook in de hof-
stad een school openen. ‘Wij maken 
ons zorgen over het beeld dat door 
de AIVD en NCTV geschetst is over 
het onderwijs op het Cornelius 
Haga Lyceum, waarin een paral-
lelle samenleving wordt bevorderd 
en waar in strijd met de antiradica-
liseringsstrategie van de overheid 
wordt gehandeld,’ schrijft burge-
meester Krikke aan de gemeente-
raad. Samen met haar collega’s in 
Amsterdam, Rotterdam en Utrecht 
heeft ze de landelijke politiek op-
geroepen om nieuwe aanvragen 
vanuit de leiding van het Haga Ly-
ceum niet in behandeling te nemen 
zolang het onderzoek loopt.

Flatje
De gewraakte school in Amsterdam 
wordt bestuurd door de Stichting 

Islamitisch Onderwijs Nederland 
(SION), die geregistreerd staat op een 
flatje vlak bij de As-Soennah Mos-
kee in Den Haag. Op hetzelfde adres 
huist Stichting De Ozonlaag. Beide 
organisaties hebben in Den Haag de 
afgelopen jaren meerdere aanvragen 
ingediend om een school te openen, 
tot dusver zonder succes. Stuurman 
achter beide stichtingen is de Ne-
derlands-Albanese Söner Atasoy. Hij 
wordt samen met zijn broer verdacht 
van banden met een Tsjetsjeense 
terreurgroep, melden meerdere 
kranten. Bij SION was eerder Abdoe 
Khoulani bestuurslid, oud-raadslid 
en fractiemedewerker van de islami-
tische PvdE van Arnoud van Doorn. 
Khoulani, die deze week werd ver-
oordeeld voor zorgfraude, sprak vijf 
jaar geleden op Facebook zijn steun 
uit voor Islamitische Staat.

‘Wat op deze school in Amsterdam 
gebeurt, kan in de toekomst elders in 
Nederland ook aan de orde zijn,’ waar-
schuwt Krikke in haar brief. Ze heeft 

Den Haag wil omstreden islamitische 

Nieuw buurthuis 

Coördinator Marcel Keus, bestuurslid Nataly van Gennep en voorzitter Mustafa   
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Schets is zo’n project, weet coördina-
tor Keus. “Dit is wat de politiek wil: 
kleinschalige initiatieven vanuit de 
bewoners zelf.”

Tussen de bezoekers loopt Martijn 
Balster. De fractievoorzitter van de 
PvdA is zeer te spreken over het 

buurthuisproject, maar zijn partij zit 
wel in haar maag met de aangekon-
digde bezuinigingsgolf. “We weten 
nog niet precies hoe die gaat uitpak-
ken, maar er zullen buurthuizen 
gaan sluiten.” Hij verwijst naar een 
eerdere bezuinigingsronde in 2011, 

toen de gemeente 21 club- en buurt-
huizen sloot. Broodnodig, oordeelde 
het stadsbestuur destijds, aangezien 
40 procent van het welzijnsbudget 
opging aan gebouwen. Ook De Keet 
moest dicht.
Volgens Balster hebben die bezuini-

gingen anders uitgepakt dan de ge-
meente had voorzien. “Veel buurt-
huizen die destijds in Laak zijn weg-
bezuinigd, zijn nog altijd eigendom 
van de gemeente. Ze staan leeg of 
zijn op verzoek van buurtbewoners 
weer opengegaan als buurthuis.” 
Ook de huidige ‘herstructurering’ 
ziet hij misgaan. Het college zegt het 

mes te zetten in onnodige overhead-
kosten bij de grote welzijnsorganisa-
ties, maar de PvdA vreest voor de 
continuïteit van welzijnswerk. 

“Kleinschalige initiatieven lopen 
eerder het risico ten onder te gaan 
wanneer een cruciale vrijwilliger 
wegvalt,” aldus Balster. Waarna hij 
snel toevoegt: “Dat doet natuurlijk 
niets af aan dit project.” 

Inbraak
Aandachtig lopen de bezoekers van de 
informatiebijeenkomst langs de pos-
ters aan de wanden, die uitleggen wat 

er op de Schimmelweg 200 staat te ge-
beuren. In het buurthuis kunnen 
Spoorwijkers straks terecht voor aller-
hande activiteiten, vertellen de pos-
ters. Van creatieve vorming (muziek, 
dans, tekenen) en educatie (taalles, 
voorlezen, sollicitatietraining) tot 
buurtevenementen (sinterklaasvie-
ring, zomerkamp) en een helpende 

hand (belastingaangifte, spreekuur 
wijkagent). Ook andere buurtorgani-
saties, zoals het buurtpreventieteam 
en de sportschool, kunnen straks ge-
bruikmaken van het buurthuis.

“We leggen de nadruk op educatie 
en talentontwikkeling,” licht Odun-
cu toe. “Als stichting willen we een 
brug zijn tussen de buurt en de stad. 
Bij ons kunnen bewoners zich ont-
wikkelen in een vertrouwde omge-
ving, bijvoorbeeld door een aantal 
toneellessen te volgen. Wie dat goed 
bevalt, kan daarna de stap maken 
naar het Laaktheater.” Stichting 
Schets is een weerspiegeling van de 
hele wijk, benadrukt Oduncu, met 
een blik op zijn medebestuursleden. 
“Daarom zijn we hard op zoek naar 
een Poolse gastvrouw. In Spoorwijk 
wonen veel mensen uit Midden- en 
Oost-Europa. We zoeken iemand die 
hen in contact brengt met onze 
stichting, zodat ook zij van het 
buurthuis kunnen profiteren.”

Meer informatie: www.stichtingschets.nl 
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Exclusieve 
brilmode

Hoogstraat 37  

2513 AP  Den Haag 

www.hofstede-optiek.nl  

De toekomstige hoogbouw rond station 
Hollands Spoor wordt nog wat hoger 
dan vorig jaar uit de eerste schetsen 
bleek. Uit de nieuwste gebiedsplannen 
voor de Waldorpstraat en de Rijswijkse-
weg van wethouder Revis (VVD) blijkt 
dat een van de woontorens een hoogte 
kan krijgen van 180 meter. Daarmee 
zou dit gebouw de hoogste toren van 
Den Haag zijn. Hij moet komen aan de 
Rijswijkseweg, op de plek van het kan-

toorgebouw Laakpoort. In het totale 
HS-gebied, dat deel uitmaakt van het 
Central Innovation District, zouden 
drieduizend nieuwe woningen moeten 
komen, waarvan een derde voor de soci-
ale huur. Direct achter het station ko-
men nog vijf woontorens te staan, twee 
ter plekke van het te slopen complex 
The Globe, twee iets verderop aan de 
Waldorpstraat en een bij het oude Stati-
onspostkantoor, dat wordt verbouwd.

Abdoe Khoulani, oud-raadslid van de 
islamitische PvdE, is veroordeeld tot 
een celstraf van drie maanden wegens 
zorgfraude. De politierechter in Rotter-
dam acht bewezen dat hij samen met 
vijf anderen misbruik heeft gemaakt 
van het Nederlandse zorgsysteem door 
niet-bestaande zorgkosten in Marokko 
te declareren bij de verzekering. Het  
OM had 120 uur werkstraf geëist, maar 
de rechter legde een drie maanden 
op, waarvan één voorwaardelijk. De 

rechtbank tilt zwaar aan zijn vergrijp, 
omdat Khoulani ten tijde van de fraude 
‘een voorbeeldfunctie’ had: hij zat in de 
Haagse gemeenteraad. PvdE-leider Arn-
oud van Doorn zei tegen Omroep West 
dat Khoulani ‘voorlopig’ kan aanblijven 
als fractiemedewerker. Eerder opende 
het OM onderzoeken naar uitlatingen 
van Khoulani op Facebook, onder meer 
uit 2014, toen hij zijn steun uitsprak 
voor Islamitische Staat. Het leidde niet 
tot vervolging.

goede redenen om er niet gerust op te 
zijn dat haar stadsbestuur de school 
kan weren. De gemeente Amsterdam 
en het ministerie van OCW zijn meer-
dere keren door de rechter teruggeflo-
ten toen ze SION poogden te dwars-
bomen. Minister Arie Slob (Christe-
nUnie, Onderwijs) werkt inmiddels 
aan wetgeving die het makkelijker 
moet maken om ongewenste scholen 
te blokkeren. De uitbreidingsplannen 
van de omstreden school maken geen 
kans, verzekert Slob.

In Den Haag bestaat voorals-
nog geen islamitische middelbare 
school. Wel telt de stad vijf basis-
scholen van islamitische snit. Vier 
daarvan zijn van de stichting Yunus 
Emre, die inmiddels ook een mid-
delbare school wil openen in Den 
Haag. Een eerdere aanvraag daar-
voor strandde. Om meer kans te 
maken, trekt de school nu samen op 
met het Avicenna College in Rotter-
dam, dat wegens succes een tweede 
vestiging wil openen.

 school weren

‘Manhattan’ rond Hollands Spoor

PvdE’er Khoulani veroordeeld 

? Spoorwijk regelt het zelf

Mustafa Oduncu, voorzitter van Stichting Schets, overhandigt de 
sleutel aan aannemer Jeffrey Spaans. | Foto's: Eveline van Egdom

‘We leggen 
de nadruk op 
educatie en 
talentontwikkeling’

   Oduncu van Stichting Schets voor het gebouw waar het buurthuis komt. 


