LOES VAN GENNIP

DEN HAAG UPDATE

vormgeving in de breedste zin van het woord, maar
zet in zijn winkel vooral design dat niet strak en
onpersoonlijk is, maar juist aanvoelt als thuiskomen.
En dat hoeft niet per se duur te zijn. Je kunt er ook
leuke cadeautjes vinden, zoals een ballonbootje en
een goeie theedoek.

HAAGSE
LOES VAN GENNIP

STUFF

HET ZEEHELDENKWARTIER
IN DEN HAAG IS EEN
BUURTJE IN DE CATEGORIE
‘UPCOMING’ EN – NU NOG
– TAMELIJK ONONTDEKT.
DUS, VLUG ERNAARTOE.
VOOR WINKELTJES MET
MALLE SNUISTERIJEN,
AUTHENTIEKE LUNCHROOMS
EN BIJZONDER DESIGN.

troostvoer. Voer waar je blij van wordt. Stevige
soepen, maar ook rijke salades met voorjaarsgroente, verse noordzeevis en groentelimonade.
‘We bereiden onze gerechten met verse producten
die het seizoen te bieden heeft en koken ook graag
met delen van het dier die vaak vergeten worden.
Zoals varkensnek. Die laten we dan een hele nacht
garen en verwerken we de volgende dag in een
stoofpot.’ Een maaltijd afhalen kan, thuis laten
bezorgen – met bijpassende wijn of een paar

Ongeveer twee kilometer van het centrum van Den

met kunst-nijverheid. Daarna ging ik voor achttien-

biertjes – kan ook.

Haag ligt een van de oudste stadswijken: het

de-eeuws antiek. Vervolgens voor negentiende-

Piet Heinstraat 82a, junkfoodkitchen.com

Zeeheldenkwartier. In de straten en hofjes met

eeuws antiek. Nu zit ik meer op vintage industrieel

namen van beroemde zeebonken, wisselen statige

design. Maar ja, dan kom ik ineens een oud harnas

ENGELIEN, DE WINKEL

oude herenhuizen en kleine arbeiderswoningen

tegen, of een miniatuurvuurtoren en dan kan ik het

Heel veel tweedehands Frans serviesgoed, tafel-

elkaar af. Onder Haagse studenten en kunstenaars

toch niet laten.’ En dus is Moniques criterium nu: ‘Als ik

stukken, kandelaars, hier en daar een verdwaald

zijn het de meest gewilde straten om te wonen. Dat

het leuk of gek vind, mag het in de winkel.’ (Goed

poppenwagentje, handgemaakte kussens en

is te begrijpen, want in het Zeeheldenkwartier hangt

bewaard geheim: Monique geeft soms ook diners in

sieraden. Engelien haalt het overal en nergens

een heel eigen sfeertje. Sinds creatieve onderne-

haar winkel. Dan kookt ze uit het kookboek dat haar

vandaan, maakt veel zelf, en stalt het uit in haar

mers met een neus voor the right time en the right

Javaanse vader haar naliet.)

porseleinwinkeltje, dat zo petit is, dat je je vanzelf

place zich er vestigden, is de buurt enorm in op-

Piet Heinstraat 40a, geen website

een olifant gaat voelen.

Het Zeeheldenkwartier is voortdurend aan
verandering onderhevig. Naast tweedehands
meubels, boeken, antiek en design is er steeds méér
lekker eten te vinden. De nieuwste aanwinst is Junk
Food. Helemaal boven: Serendipity en Tas-ka

Piet Heinstraat 87, engelienvandendool.nl

koffiebars tussen de bruine cafés, wasserettes,

COLLECTURA

Indiase toko’s, een Cous Cous Lounge, antiquairs,

Walhalla voor de verzameldriftigen onder ons. Hier

brocantes en andere tweedehandszaken. Juist die

vind je de beste albums om je postzegels in te plak-

mix is zo inspirerend. Niet te gepolijst, niet te

ken, de betere loepen, muntencassettes, letterbak-

een eigen ontwerpbureau. Toen vonden ze een

bedacht.

ken, maar ook die speelkaarten die je nog niet had,

werkruimte in het Zeeheldenkwartier die zó groot

of dat ultieme naslagwerk over designstoelen.

was, dat ze net zo goed een winkel konden begin-

Piet Heinstraat 36, collectura.com

nen. Dus ja, wat doe je dan. Nu is Tas-ka een van de

SERENDIPITY
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JUNK FOOD
Bij Junk Food staat elke dag hetzelfde op het menu:

tekst Elsbeth Grievink

komst en vind je er onalledaagse designwinkels en

Bij Edwin Pelser koop je
objecten met een verhaal

Piet Heinstraat 123, edwinpelser.nl

De buurt mag dan nu in de lift zitten, Monique

TAS-KA
Eerst hadden Jantien Baas en Hester Worst alleen

hotspots van de buurt. Naast hun eigen ontwerpen

Kampschuur zit er al 23 jaar. De naam van haar

EDWIN PELSER

– kussens, tafelkleden, papier, servetten – verkopen

tweedehandswinkel, Serendipity (toevalstreffer),

De Elevated Vase van Thomas Bentzen, de ‘zadel-

de dames merken als Marimekko, Hay en de

zegt alles: ‘Hier kun je per ongeluk mooie verrassin-

stoel’ van Vroonland & Vaandrager, de scharrel-

dromerige prenten van de Haagse illustratrice

gen tegenkomen.’ Zo koopt ze zelf ook in, gewoon,

krukjes van Arnoud Dijkstra: Edwin Pelser houdt van

Marije Tolman.

door tegen dingen aan te lopen. ‘Ik ben begonnen

objecten met een verhaal. Hij is gefascineerd door

Prins Hendrikstraat 97, tas-ka.nl
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UPDATE DEN HAAG

De toonbank en het logo van Pim Coffee is ontworpen
door het Haagse ontwerpbureau In De Vorm Van.
Boven: Maison Indochine en Wauw

DESIGNKWARTIER
Hou het derde weekend van mei vrij! Dan staat het
Zeeheldenkwartier in het teken van slow design,
DANIEL HEIKENS

slowfood en lifestyle tijdens Designkwartier. Een
weekend lang wordt de buurt aangevuld met
onder meer interessante pop-upwinkels.

designkwartier.com

PIM COFFEE

een paar blokken verderop. De datumloze agenda

geling van de buurt; het komt van kringloopwinkels,

De huiskamer van het Zeeheldenkwartier.

van twee Haagse kunstacademiestudenten.

brocantes of is aan komen waaien. Vertrouw ons,

Creatievelingen met laptops, moeders met rond-

Kaarten van de Japanse ontwerpster Masaaki

negeer de menukaart en kies blind voor de suiker-

scharrelende peuters: alles komt samen bij Pim. Is het

Oyamada, die in Den Haag woont. Maar ook:

broodtosti met Nutella en mascarpone.

niet voor een bak Bocca-koffie of een groene

geweien, zee-egelskeletjes, pannenlappen met

Prins Hendrikstraat 69, appeltjeeitjedenhaag.com

smoothie – het tarwegras wordt geperst waar je

doodshoofden, homemade appelmoes en nog

bij staat – dan wel voor een plak bananenbrood,

veel en veel meer. O ja, in de achtertuin geven de

MAISON INDOCHINE

een biologisch broodje of een ouderwets potje

zussen ‘s zomers moestuinworkshops.

Oost ontmoet west, in de twee kamers die deze bed

pimpam-petten. En die geinige oma-tasjes en

Piet Heinstraat 57, wauw.nu

and breakfast rijk is. Maison Indochine is het huiselijke verblijf van Chequita en Alvin Chan. Hun

ouderwetse telefoons tegen de muur? Allemaal
te koop.

CRUNCH

Indonesische en Maleisische roots vind je terug in

Prins Hendrikstraat 113, pimcoffee.nl

Fijne koffiebar met een veelzijdige lunchkaart en

het interieur van zowel de Golden Room als de Bird

altijd reuring in de tent. De chocolade-frambozen-

Room. In de zomer wordt het ontbijt op het enorme

WAUW

taart is een hit, en voor de hartige trek zijn er

dakterras geserveerd. Vanaf 85 euro per kamer per

Wauw staat voor Wild And Unique Warehouse, een

bruschetta’s, salades en heerlijke sandwiches.

nacht.

concept van Eva en Nina Kraus. De twee zusjes

Piet Heinstraat 108-A, crunchcafe.nl

Piet Heinstraat 104, maisonindochine.nl

hebben allebei groene vingers, zijn altijd ‘eindeloos
aan het klooien’ en gooien zelden wat weg. Hun

APPELTJE EITJE

MARKT

winkel is een rariteitenkabinet vol bijzondere objec-

Om tien uur ‘s ochtends komt het eerste volk al

Elke donderdag is er op het Prins Hendrikplein

ten, vaak gemaakt door mensen uit de buurt. Zoals

binnen bij Appeltje Eitje, een van de populairste

een duurzame weekmarkt met groente en fruit,

de zelfgebreide vesten van mevrouw Jansen, van

lunchrooms van de stad. Het interieur is een afspie-

biologisch uiteraard, ambachtelijk brood en meer.
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