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BIJ DE FOTO
OP DE MIDDENPAGINA’S

VERENIGING

Omdat afgelopen jaar de wenskaartenwedstrijd niet  

doorging, organiseerden de Vrienden een fotowedstrijd.  

De winnende foto’s die de jury selecteerde sieren dit jaar  

de middenpagina’s van Ons Den Haag.

Den Haag positioneert zich graag als internationale stad van 

vrede en recht. Al in 1661 is er sprake van de Vrede van Den 

Haag, waarbij onder meer Nederlands Brazilië aan Portugal 

werd overgedragen.  Na de eerste Haagse Vredesconferentie 

in 1899 vestigden zich, na de Eerste Wereldoorlog, het 

Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Hof van 

Arbitrage in het Vredespaleis. De laatste decennia volgden 

vele tribunalen (o.a. Rwanda en Joegoslavië) en organisaties 

als het Internationaal Strafhof en de Organisation for the 

Prohibition of Chemical Weapons (OPCW).

Op de foto van Pieter Musterd zien we de huisvesting van het 

Internationaal Strafhof (International Criminal Court) aan de 

Waalsdorperweg. Doel van het hof is het berechten van 

individuen, verdacht van genocide, oorlogsmisdaden, 

misdaden tegen de mensheid en agressie. Het gebouw is 

ontworpen door het Deense architectenbureau Schmidt 

Hammer Lassen Architects, als permanent hoofdkwartier 

voor het hof.

In 2010 won Schmidt Hammer Lassen Architects de ontwerp

prijsvraag, in samenwerking met Deense landschapsarchi

tecten SLA, Royal Haskoning Nederland B.V. en Esbensen,  

als raadgevend ingenieurs en Bosch & Fjord voor interieur  

en kunst. Het ontwerp werd geselecteerd vanwege het begrip 

van het concept van transparantie en de vertaling van 

democratische waarden in de architectuur van een interna

tionale instelling die is onderworpen aan de strengste 

veiligheidseisen in de wereld. Het gebouw is vanaf 2015 in 

gebruik.

bronnen: wikipedia, architectuur.nl, icccpi.int

EEN VRIEND 
STELT ZICH VOOR

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

– ADVERTENTIE –

Bouw mee
aan Haags karakter!
Word certificaathouder

Stadsherstel Den Haag koopt, herstelt en beheert monumenten en beeldbepalende panden. 
Want het historisch karakter van Den Haag en omgeving moet behouden worden! Stadsherstel 
dankt een groot deel van haar vermogen aan certificaathouders. Zij steunen het gedachtegoed en 
werk van de organisatie door certificaten te kopen. Geïnteresseerd in certificaten van Stadsherstel?
Kijk snel op www.stadshersteldenhaag.nl

Op dit plekje in het  
Makerskwartier zit de  

Naaierij, een plek waar alles 
rondom textiel en naaien 

 samen komt. Of je nu vintage 
kleding komt shoppen of een 
naaiworkshop volgt, het is er 

altijd gezellig!

ISABEL EN ROOSMARIJN 
DE NAAIERIJ  

BOEKHORSTSTRAAT 161


