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EEN VRIEND 
STELT ZICH VOOR

In deze rubriek wordt aan een van onze leden een aantal vragen gesteld

Christine Sijbesma, 1947

Geboren in Gorinchem.

Opleiding: doctoraal sociologie, post-

doctoraal gezondheidsvoorlichting.

Als consultant drinkwater- en sani-

tatieprojecten tussen 1970 en 2017 

vanuit Den Haag werkzaam in veel 

ontwikkelingslanden.

Twee kinderen, zoon en dochter.

Woonachtig in Duinoord.

Sinds wanneer ben je lid van de  
Vereniging Vrienden van Den Haag?
2010, toen ik in Den Haag ging wonen.

Waarom ben je Vriend geworden?
Ik kende Den Haag al goed, wilde er na 

mijn pensionering graag wonen. Door 

mijn werk was mijn blik altijd op het 

buitenland gericht, maar nu wilde ik 

van Den Haag ook alles weten. Daar is 

onze vereniging fantastisch voor. Ik 

nam deel aan veel excursies en leerde 

zo onbekende plekken kennen.

Voel je je Hagenaar?
Absoluut. Ik kom er al van jongsaf. Mijn 

grootouders woonden in Bezuidenhout. 

Mijn oma kwam om bij het bombarde-

ment op 3 maart 1945, ik heb haar niet 

gekend. Mijn opa werkte in het militair 

hospitaal hier, en elke zomervakantie 

brachten wij door op Scheveningen.  

Ik vind het heerlijk om in Den Haag te 

wonen, ik ga hier nooit meer weg.

Wie is jouw favoriete Hagenaar?
Caroline Ludwig. Zij maakt de achter-

pagina van Den Haag Centraal, met 

leuke tips van mede-inwoners. 

Heb je een favoriete plek in Den Haag?
O zoveel, maar ik kies het Westduin-

park en het strand. Toch ontdek ik nog 

altijd nieuwe plekken, bijvoorbeeld bij 

de Vliet en in de Binckhorst.

Wat is voor jou typisch Haags? 
De mooie oude wijken en de fraaie 

architectuur.

Wat zou je in Den Haag willen verwij-
deren en wat behouden?
Helaas komt de hoogbouw in Den Haag 

te dicht opeen te staan en wordt er in 

de oude wijken, zoals het Regentesse-

kwartier en de Zeeheldenbuurt, veel 

afzichtelijks ge- en verbouwd. Al dat 

lelijks snijdt mij door de ziel, hoe  

kan de Welstandscommissie dat in 

vredesnaam allemaal toelaten? De 

beschermde stadsgezichten moeten 

juist integraal behouden blijven.

Mijn onvrede hierover heb ik omgezet 

in het constructief kritisch volgen van 

al deze ontwikkelingen. Daarom ben ik 

actief in de werkgroep Stadsbeeld en 

Stadsgroen en schrijf voor Ons Den 

Haag. Ik zou het heel fijn vinden als 

daarin een serie zou starten met in elk 

nummer een voorbeeld van vreselijke 

bouw en daarnaast een voorbeeld van 

hoe het ook kan. 

Wat vind je van onze vereniging?
Die is belangrijk. Wij mogen volop  

van Den Haag genieten, maar moeten 

tegelijkertijd ook alert zijn en actie 

ondernemen als wij vinden dat er 

dingen verkeerd gaan of dreigen te 

gaan. Van gemeenteraadsleden weet ik 

dat dit werk gewaardeerd wordt: wij 

leveren in veel zaken weerwerk en zij 

krijgen van ons kwaliteitsinbreng met 

toegevoegde waarde.

Wat vind je van ons tijdschrift Ons  
Den Haag?
Fijn om te lezen, en wat is het een 

prachtig blad geworden!

Wat wil je verder nog kwijt?
Ik heb een leuke en zinvolle tijdsinvul-

ling gevonden in het werk voor en de 

activiteiten van onze vereniging. Ik wil 

graag uitdragen hoe mooi Den Haag is, 

maar schrijf ook over onderwerpen die 

de leefbaarheid van onze stad betref-

fen. Verder publiceert Den Haag 

Centraal regelmatig een stuk dat ik 

namens – en geautoriseerd door - de 

vereniging heb geschreven. Nu ben ik 

druk bezig mij te verdiepen in de 

Omgevingswet. Je kunt je vrije tijd op 

veel manieren vullen, maar de zinge-

ving en de vriendschappen die ik bij  

de Vrienden heb gevonden wens ik 

iedereen toe.

Jan Bron Dik, interview

VERENIGING

Wilt u ook een keer geïnterviewd 
worden voor deze rubriek, neem 
dan contact met ons op via 
redactie@vriendenvandenhaag.nl

ONTDEK UW STAD


