Transvaal ontvangt bezoek van ver
Twee jaar geleden werd er veel over gesproken. “Bruggen Bouwen”. Dat hielt in dat
mensen uit andere delen van Den Haag een bezoek zouden kunnen brengen aan
Transvaal. In dit specifieke geval het Wijkpark Transvaal en de Stichting Haagse Hopjes
Transvaal. De bezoekers waren uitgenodigd door de Stichting Haagse Hopjes.
Op 7 juli jl. was het dan zover. Acht
dames uit onder andere de wijken
Benoorderhout, Bezuidenhout, Duttendel,
Loosduinen en Wassenaar kwamen op
bezoek. Natuurlijk had ik een heel
programma samengesteld om de dames
een middagje aangenaam bezig te
houden. Ik was van plan om een goede
indruk te maken en een positief beeld
over Transvaal te schetsen. Dan moet je
goed beslagen ten ijs komen en een
juiste voorbereiding is het halve werk.

Als eerste stond een
bezoek aan Fotograaf
Baksi, op de Paul
Krugerlaan, op het
programma. Een
groepsfoto in Turkse
Klederdracht. Volendam
op zijn Transvaals.
In eerste instantie
stribbelden de dames
wat tegen: “Ik ga toch
geen hoofddoek
dragen”……….. maar
toen ze de kleding zagen
was dat vooroordeel al
snel verdwenen. Er
werden vragen gesteld
over het dragen van een hoofddoek en het feit dat die niet gedragen werd door Mevrouw
Baksi. Mevrouw Baksi was bereid om alle vragen te beantwoorden. Niet alleen over de
hoofddoek maar over allerlei Turkse kleding die vaak gemaakt worden van prachtige
stoffen, met patronen die soms al jaren oud zijn. Het werd een heel mooi plaatje en de
dames waren inmiddels zó enthousiast dat de helft ervan ook nog eens alleen op de foto
wilde.

Terug gekomen op het Wijkpark
Transvaal, dat tegenover de
fotograaf ligt, vertelde ik over de
Paul Krugerlaan. Dat het
vroeger zo’n mooie winkelstraat
was waar heel veel mensen
naar toe gingen om inkopen te
doen. Van speelgoed tot
behang, schoenen, kleding,
slagerijen, groenteboeren,
supermarkt, wolwinkel,
kantoorboekhandel, drogisterij
enz. Heel veel variatie dus.
Door veranderingen in de wijk is
het aanbod ook veranderd,
maar tegenwoordig is men
enthousiast bezig om van de
Paul Krugerlaan weer een prachtige laan te maken. De juwelier Sunil Prahladsingh is hier
een goed voorbeeld van. Deze zaak zou in de PC Hoofdstraat niet misstaan. Ik wens de
winkeliers veel inspiratie toe om tot een mooie PK-Laan te komen.
Als voorzitter van de Stichting
Haagse Hopjes Transvaal,
wilde ik de dames een activiteit
aanbeiden die wij ook
verzorgen voor de ouders en
kinderen in de wijk tijdens onze
extra activiteiten. Het 3D
kaarten maken. We deden dat
in het Haagse Hopjesbeheer
huisje, dat in het Wijkpark
Transvaal staat. Twee van onze
trouwe vrijwilligsters waren
speciaal naar het Wijkpark
gekomen om de dames te
helpen. Natuurlijk was de koffie
warm en sterk en het gebak
koel en zoet. Tijdens het kaarten maken was Transvaal het belangrijkste onderwerp van
gesprek. Het kaarten maken werd de door dames gezellig en leuk gevonden.
Daarna was het tijd om de geschiedenis van
het Wijkpark Transvaal en de Stichting
Haagse Hopjes Transvaal eens onder de
loep te nemen. Dat is een lang maar
boeiend verhaal geworden dat veel vragen
opriep. Vragen die ik natuurlijk allemaal heb
beantwoord. Er was veel respect voor ons
als Haagse Hopjes. Dat wij met zo weinig
mensen, (voor een heel groot deel
vrijwilligers) ervoor zorgen dat zoveel
kinderen (8.600) in de Wijk Transvaal
kunnen spelen met het speelgoed van de
Stichting Haagse Hopjes. Speelgoed dat
meestal gekocht wordt uit de opbrengst van sponsorgelden en donaties. Maar ook veel

bewondering voor het feit dat er toch nog zó veel mensen zijn die toezicht houden op het
Wijkpark Transvaal waar de
meeste bewoners erg trots
op zijn. Jammer dat het
juiste verhaal van beiden,
op site’s van de Gemeente
Den Haag zo slecht
weergegeven worden.
Ik zal die redacties eens
uitnodigen om ze de
geografie uit te leggen. Nu
denken de lezers van de
Gemeentelijk Site’s ten
onrechte dat het Wijkpark
Transvaal (what’s in a
name?) in de Schilderswijk
ligt. Zo ook de Haagse Mart.
Ook díe is al sinds jaar en
dag gevestigd in de wijk Transvaal. En de stadsboerderij “De Woelige Stal”? Die staat pas
38 jaar in Transvaal. Tijdens de bouw van het Wijkpark Transvaal is de boerderij
geïntegreerd in het Wijkpark Transvaal. Overigens een naam die nauwelijks bekend is bij
de Gemeente Den Haag. Maar
gelukkig kunnen we het wel op
Google vinden net zoals vele
verhalen over het Wijkpark
Transvaal en de Stichting
Haagse Hopjes Transvaal.
Op www.transvaalkwartier.nl
kunt u op de hoogte blijven van
het laatste nieuws over de wijk
Transvaal. Inclusief nieuws over
de Haagse Hopjes Transvaal en
het Wijkpark, uiteraard ook op
onze site www.haagsehopjes.nl
De dames waren tot dusver
zéér onder de indruk en
verheugden zich op het laatste
deel van hun bezoek. Het Marokkaanse visrestaurant op het Wijkpark Transvaal “Nouveau
Plaza”. In dit restaurant gaat het allemaal nét ietsje anders, maar de vis en de andere
gerechten zijn heerlijk. De bediening is erg vriendelijk. En je waant je een beetje in
Marokko vanwege de mooie aankleding van de zaak. Inmiddels was het laat in de middag,
vroeg in de avond geworden en tijd om afscheid te nemen van onze bezoeksters. De
dames vertelden een leuke, leerzame middag te hebben gehad. Ze weten nu in ieder
geval meer over de Wijk Transvaal en haar Haagse Hopjes Transvaal.
Ik hoop dat de dames de wijk en vooral het Wijkpark en de Hopjes nog eens bezoeken.
Namens de Stichting Haagse Hopjes Transvaal
En de beheercommissie Wijkpark Transvaal
Joke van den Boomen, 7 juli 2010

