
Het embleem van het  gebouw 
is ontworpen door Fokke 
Spaans . 
Glasmozaiek in beton in 1959 
gerealiseerd, doet na 50 jaar 
nog steeds modern aan. 
Met de wereldbol als 
achtergrond geeft een oude 

hand de fakkel van  het licht van de liefde door aan een 
jonge hand. Het ontwerp is uitgevoerd door de 
Koninklijke Porceleyne Fles te Delft. 
 

• Wij wensen u een fijn moment in ons gebouw. 
Neem uw jas mee naar uw zitplaats en leg deze 
onder uw bank of stoel. 

• Hier houden we nog steeds 1,5 meter ruimte. 
• We vullen de banken van midden uit. Voorkom, dat 

we elkaar moeten passeren.   
• Neem plaats bij de hartjes. 2 hartjes zijn voor 

personen uit hetzelfde huishouden. 
 
 
 

 

 

 Sculptuur gemaakt in 1950 door 
Jacques van Rhijn, geboren in 1921 
te Venlo 
We lopen naar de Loevesteinlaan 
aan de overkant zie je links een flat. 
Met de reliëfs van Jacques v. 
Rhijn  gemaakt in 1950 voor de 
katholieke Woningbouwvereniging. 
,,Verbetering Zij Ons Streven,, naar 
het <katholieke>gezin als hoeksteen 
van de samenleving. Afbeeldingen 
van de 6 reliefs zijn typisch voor de 
wederopbouwperiode  bouwen, 

groeien en samenwerken. 
 
Toby Paterson: resetting, gemaakt in 2013 



 
Onthuld 1 juli 2013  
door Marjolein de Jong (wethouder Cultuur) in 
aanwezigheid van de kunstenaar Toby Paterson   
 
De mooie sculpturale ornamenten van de beeldhouwer 
Jacques van Rhijn,  die deel uitmaakte van gesloopte 
naoorlogse flatgebouwen in Den Haag Zuid-West 
hebben een mooie plek gekregen. De Britse 
kunstenaar Toby Paterson ontwierp een eigentijdse 
structuur voor de ornamenten, waardoor ze een nieuw 
'thuis' kregen.  Ze waren een goed voorbeeld van 
naoorlogse monumentale kunst aan de muur. Building 
Society HaagWonen erkende het Kunsthistorisch belang 
van deze ornamenten en besloten om hen te 
redden. Stroom Den Haag had voorgesteld om de 
opdracht te geven aan de Britse kunstenaar Toby 
Paterson (geboren in 1974 te Glasgow). Paterson had 
veel onderzoek gedaan naar de naoorlogse 
herontwikkeling van Den Haag Zuid-West, hij was de  
winnaar van de prestigieuze Beck's Futures Award en 
was gefascineerd door naoorlogse ideologieën en sociale 
woningbouwprojecten van die tijd. In zijn werk 
“resetting” worden  de ornamenten van Van Rhijn 
ondersteund door een driehoekig metalen structuur. De 
kijker kan rond de structuur lopen en voor de allereerste 
keer de achterkant van de ornamenten bekijken. 
 

We lopen door het bomengebied. Sinds  2016 heeft het de 
naam ,,Het Landengebied Zuiderpark Doornbos 
Aboretum”. 
 

We lopen achter langs het Openluchttheater en  
komen bij  het gedenkteken  van de Moedertaal. 
21 februari is door Unesco uitgeroepen tot internationale 

dag van de 
Moedertaal. Deze 
dag staat in het 
teken van 
taalkundige en 
culturele 
diversiteit  en 
meertaligheid. 
 
 


