STADSBEELD EN STADSGROEN

De ingepakte Chinese poort

DE CHINESE POORT
Ooit was het de Joodse buurt. De synagoge overleefde de

Bij het inslaan van de Wagenstraat zie je dat de poort

Tweede Wereldoorlog, maar is inmiddels een moskee. Nu

volledig ingepakt is. Alsof Christo zelve zich ermee heeft

heet de buurt Chinatown. In de loop der jaren vestigden zich

bemoeid. Achter de schermen zijn de schilders druk bezig.

er steeds meer Chinese restaurants, levensmiddelenwinkels,

“Het is een heel project, licht Richard toe, die vereerd is met

kappers en zelfs een Chinese boekwinkel.

deze opdracht. Men kon niet zo maar aan de slag. Eerst
moest uitgezocht worden hoe de klus aan te pakken en

In 2009 schonk de Chinese regering Den Haag twee poorten,

welke verfsoort gebruikt moest worden. In overleg met

aan het begin en einde van het wijkje in de Wagenstraat.

verffabrikant Sigma werd besloten om alles met water

Het geheel werd in onderdelen uit China naar Den Haag

schoon te maken en vervolgens een nieuwe laag acryl aan te

verscheept en hier door vijfentwintig Chinese handwerks

brengen. Dit laatste bleek meer werk dan aanvankelijk

lieden in elkaar gezet. Met een combinatie van water- en

gedacht. “Het is echt priegelwerk”, vertelt Richard, “ik heb me

acryl-verf werden de poorten ter plaatse beschilderd. Het

daar enigszins op verkeken.”

monumentale bouwwerk is eigendom van de gemeente Den
Haag. Na een aantal jaren verkeerde de verf in slechte staat.

Deze poort staat er vandaag de dag weer als nieuw bij. Nu is

Een Vriend van Den Haag, schilder Richard Hessels, kreeg de

het afwachten of er ook nog een opdracht komt voor het

opdracht om de poort aan het begin van de Wagenstraat

schilderen van de poort aan het einde van de Wagenstraat.

opnieuw in de verf te zetten. Uw redacteur werd uitgenodigd
het werk in uitvoering te komen bekijken.
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