
Hopjescontainer Ruth Firstplein gerenoveerd

Op 5 september werd de derde container uit Rotterdam teruggebracht naar Den Haag, de firma
Mulder had deze klus ook al weer geklaard.  En hij zag er weer geweldig uit. Maar dit was al de derde die ik zag,
dus vroeg ik of Kimm eens langs wilde gaan en onderstaand haar bevindingen.

En hij ziet er
weer prachtig uit.
Geschilderd in
de Haagse
kleuren
groen/geel (of
zijn dat
tegenwoordig de
Hopjeskleuren?)
Wat mij
onmiddellijk
opviel was een
grote leeuw op
de voorkant van
de container.
Een bruine
leeuw met op zijn buik de pleinregels van de Haagse Hopjes. Op de
een of andere manier kwam mij dat vreemd bekend voor. In een
helder ogenblik schoot het me te binnen. De pleinregels op het Hopje
van het Wijkpark wordt ook door een dier tentoongesteld. Dáár
worden de regels bewaakt door een grote groene draak. Zowel door
deze dieren met de pleinregels als door de kleuren van de containers
zijn de Hopjespleinen erg goed herkenbaar voor ouders en kinderen.

Vaak ziet een willekeurige container, of die nu bij bouwvakkers op een sloopterrein staat of bij een Haagse Hopje,
er (na renovatie) aan de buitenkant mooi uit maar is het van binnen armoe troef. Tijd dus om het interieur aan een
kritisch onderzoek te onderwerpen. Voorbereid op het ergste stapte ik naar binnen. En wederom werd ik prettig
verrast. Frisse kleuren verblinden mij nog net niet de ogen. Helderheid en properheid staan hoog in het vaandel bij
de Hopjes containers in Transvaal. Een keurig zeil op de vloer. Een schoon, klein keukentje. Een kast waar
skeelers op maat waren opgeborgen in hokjes én een toilet waar je bij wijze van spreke van de vloer zou kunnen
eten. Natuurlijk is zo’n renovatie leuk en de grote opsteker voor een Hopjesplein maar het bijhouden en
schoonhouden van de containers is zéker zo belangrijk. Prettig dus als je als regelmatige bezoeker zoals ik, je
eventuele overschot aan belasting kwijt kunt in een smetteloos toilet. Het bedrijf dat de containers renoveert doet
goed werk maar mijn respect gaat toch weer naar al die Hopjes vrijwilligers die de heleboel schoon en heel
houden. Kimm

De renovatie van deze container is mogelijk gemaakt dankzij
de Gemeente Den Haag. Hartelijk dank!


