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OOG VOOR DETAIL: WIN EEN BOEKENBON! !
. .

Ook voor deze editie zijn wij op zoek gegaan naar een verrassend detail

De foto uit de vorige editie (29) was blijkbaar een moeilijke. Het ging om een deel 
van de toegangspoort tot Paleis Huis ten Bosch. Slechts één inzender had het juiste 
antwoord: S. Huf-Donders. Van harte gefeliciteerd! De boekenbon is af te halen bij 
het WDC Bezuidenhout. 

Ook deze keer dagen wij u uit goed om u heen te kijken in de wijk. De vraag is: waar 
bevindt zich naastgelegen detail? Stuur uw antwoord per e-mail of brief naar de redactie 
(zie onderaan het colofon). U maakt kans op een boekenbon ter waarde van 15 euro, 
beschikbaar gesteld door de heer Franssen.

Let wel: meedoen is voorbehouden aan bewoners van Bezuidenhout en over de uitslag 
kan niet gecorrespondeerd worden. 

Waar bevindt zich dit detail?...

Heeft u de wijkkrant niet 
thuis ontvangen? Laat 

het ons weten!

advertentie

IN DEZE EDITIE:

1| Bommen vallen op Bezuidenhout

2| Hébe als au pair in Ierland 

2| Geloven met hart en handen 

3| Verborgen gebreken, wie heeft ze 
niet? 

3| Burenhulpcentrale in de steigers 

3| Creatieve en talentvolle Parels         
gezocht 

5| Rechter beslist over ontruiming 
Groene Oor 

5| F*K Theater wil uitdagen én 
vermaken 

7| Wist u dat ...

7| Column 

8| Oog voor detail 

8| Colofon 

Laan van Nieuw Oost-Indië 15
Open van maandag t/m zaterdag

Wij nemen nog nieuwe patiënten aan

Bellen op werkdagen tussen 9.00 en 
12.00 of inschrijven via de website:

www.lnoi15.nl

TANDARTSENPRAKTIJK 
MW. P.A.C. STRICKER

advertentie

520 doden, 12.000 daklozen, 3.300 
huizen verwoest, 1.200 huizen zwaar 
beschadigd.  Dat was de trieste balans 
na het bombardement op Bezuidenhout 
op 3 maart 1945. Marianne van Raaij 
speelde als dreumes op het puin.
 
Door Marianne van Raaij

Zondagochtend  3 maart 1945 half negen. 
Engelse bommen vallen op Bezuidenhout. 
Huizen raken in brand en storten in. Geen 
brandweerwagens om te blussen. Geen 
ambulances om gewonden af te voeren. 
In de chaos op straat raken mensen elkaar 
kwijt, lopen kinderen verloren rond. Een 
felle wind jaagt het vuur aan en verspreidt 
de brand verder. Veel huizen die in paniek 
maar intact zijn achtergelaten, veranderen 
daardoor alsnog in een ruïne. De brand 
houdt dagen aan. De meest gekozen 
vluchtroute is die naar Voorburg. Voorbij 
de spoorbaan is het veilig. 

Prachtige speelplek
Na de oorlog blijft de wijk lang in een 
verwoeste staat liggen. Jarenlang wordt 
er uit geldgebrek niets aan nieuwbouw 
gedaan.  Het puin en de ondergelopen 
kelders vormen een prachtige speelplek 
voor kinderen; een schatkist soms vol 
met mooie scherven, een gedeelte van een 
sleutel, een handvat, of tinnen bordjes van 
een poppenservies. Als dreumes heb ik er 
ook gespeeld. Mijn ouders kregen namelijk 
kort na de oorlog een huis aangeboden in 
de Charlotte de Bourbonstraat, uiteraard in 
het gedeelte dat gespaard was gebleven. 
Doorgaand verkeer was er niet: de straat 
eindigde in het puin.

Lang hebben we er niet gewoond. 
Doordat de oorspronkelijke binnenmuren 
inmiddels dienst deden als buitenmuren, 
was het huis zo vochtig dat het behang 
naar beneden kwam, de gordijnen en het 
beddengoed vochtig aanvoelden en het 
eten - een koelkast had je toen nog niet - 
beschimmelde. Zelf liep ik voortdurend te 
hoesten en te niezen. Het was goed voor 
onze gezondheid dat we verhuisden, maar 
ik vond het jammer, want onze nieuwe 
omgeving bleek zo saai: in de verre 
omtrek geen verboden puin waar je kon 
schatgraven of kikkers vangen.

De grote leegte
In de trein richting Leiden keek ik altijd 
uit het raam of het oude huis er nog stond 
op die spannende speelplek. De grote 
leegte - van het Centraal  Station tot aan 
de Laan van Nieuw Oost Indie - bleef lang 
onbebouwd. Ook omdat er groepen mensen 
waren die de wijk zoveel mogelijk in de 
oude fraaie staat wilden zien herrijzen. 
Dat bleek al heel snel veel te duur. Het 
alternatief was dat er zowel vanaf de Laan 
als vanaf het station af en toe een straat 
werd bijgebouwd en - met het oog op de 
kosten - meestal met flats. De opgelapte 
kerken werden vervangen door nieuwbouw, 
en in de Theresiastraat kwamen flats met 
winkels eronder. Dat was nieuw - op oude 
foto's staan in de Theresiastraat vanaf de 
Koningin Marialaan alleen woonhuizen. 
Bakker, melkboer en groenteman kwamen 
immers aan de deur.

Tijden veranderen. Maar veel oudere 
wijkbewoners bleven zitten met de vraag 
of het bombardement in plaats van een 
uitgekiende actie geen vergissing was. 
Theorieën te over, ze helen echter niet de 
wonden die een aantal bommen op 3 maart 
1945 aanrichtten.

3 Maart 1945

Bommen vallen op Bezuidenhout

Programma herdenking 4 maart 2012

De Stichting 3 maart 45 zet zich in voor 
blijvende aandacht voor het bombardement 
op Bezuidenhout en haar vele slachtoffers. 
Jaarlijks organiseert zij de herdenking van 
deze ramp. Dit jaar is dat op zondag 4 
maart.

Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur: Gemeenschappelijke dienst van 
de kerken in Bezuidenhout in de Christus 
Triumfatorkerk
12.00 uur: Bloemenhulde bij het monument 
Juliana van Stolberg aan de Koningin 
Marialaan 
12.45 uur: Herdenkingsconcert in het 
Koninklijk Conservatorium aan de Juliana 
van Stolberglaan

Zie voor meer informatie www.
bezuidenhout.nl. Hier vindt u ook een 
lijst met de namen van de slachtoffers, 
een documentaire, getuigenverslagen, 
artikelen, foto’s, gedichten en nog veel 
meer.

Het Sneeuwballentoernooi, gehouden op de 
jeu de boulesbaan naast het Stadsdeelkantoor 
Haagse Hout, trok op 11 december zo’n 80 
mensen. Die genoten van spannend spel, 
Franse  chansons, erwtensoep en glühwein. 
Ria Ramselaar kwam als winnaar uit de bus.
(foto: Bert Carati)

Sneeuwballentoernooi
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Wist u dat...

… het nog lang niet zeker is dat de 

tramhalte op de Laan van NOI tegenover 

de Stuyvesantstraat wordt opgeheven?

… u de gebarentaal van een dirigent 

heeft kunnen leren ontcijferen, door op 24 

januari naar een masterclass te gaan in 

de Christus Triumfatorkerk? Een initiatief 

van het Koninklijk Conservatorium en het 

projectorkest Nieuw Geluid.

… burgemeester Jozias van Aartsen op 

21 februari in het buurtcentrum was om 

het Buurtpreventieteam Bezuidenhout te 

installeren? Het team telt inmiddels 35 

vrijwilligers, maar kan nog vrijwilligers 

gebruiken. Aanmelden kan via j.w.wouters.

bpt.bezuidenhout@gmail.com of 070-

3477297.

… het WDC Bezuidenhout op proef ’s 

avonds het pand openstelt voor activiteiten 

van huurders? Op 15 februari startte een 

serie trainingen mindfulness.

… het Wijkberaad Bezuidenhout op zoek 

is naar enkele vrijwilligers die op 30 april 

tijdens de vrijmarkt op het Spaarwaterveld 

kunnen assisteren? Bel 070-3477297 of 

stuur een mailtje naar bezuidenhout@

planet.nl.    

… Hogeschool In Holland aan de 

Theresiastraat de Haagse Conciërge van 

het Jaar in huis heeft? Hassan Tabiat werd 

op 26 januari gehuldigd door collega’s, 

docenten en leerlingen. De uitverkiezing is 

een initiatief van D66.

Rectificatie

In Bezuidenhout Nieuws 29 stond 

bij een artikel over ondergrondse 

huisvuilcontainers een foto met als credit 

Wilma Bongers. De geplaatste foto was 

echter niet door haar gemaakt.
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We moeten meer bewegen, zegt de overheid. Een half uur per dag is de norm. 
Maar Ard Schenk, de Sven Kramer uit de jaren 70, vindt dat te weinig. In zijn 
boek ‘Je tweede jeugd begint nu’ raadt hij 30- tot 40-jarigen minimaal een 
heel uur aan om daar als 60-plusser de vruchten van te kunnen plukken. Mijn 
probleem is dat ik al een tijdje aan mijn tweede leven bezig ben – wie weet zit 
ik zelfs al in de extra speeltijd - waardoor zijn boek voor mij misschien te laat 
is gekomen. Maar indachtig het credo ‘baat het niet, dan schaadt het niet’ heb 
ik me toch maar aan de Schenk-visie overgegeven.

Daar heb je in Bezuidenhout dan ook alle gelegenheid voor. Dus gepaste kleren 
en schoenen aan en het Haagse Bos in. Hardlopen is er niet meer bij, maar met 
speedmarsen kom ik, volgens de looptijden-app op mijn smartphone, nog aan 
6 km/h en verbruik ik ook nog eens dik 400 Kcal in een uur, de tijd die ik nodig 
heb voor een rondje Malieveld. Mooi meegenomen toch? En donderdags is het 
natuurlijk zwemmen voor senioren geblazen in Overbosch. 

Maar het is niet altijd wandelweer en er is niet altijd warm water in het 
zwembad. Dus moet er vaak binnen wat gebeuren. Thuis heb ik daarom 
zo’n stilstaande fiets, waarop ik geregeld stompzinnig zit te trappen. Om de 
verveling te bestrijden, plaats ik hem voor de tv. En kijk ik naar Lingo of 
de koffiepraatprogramma’s op die tijd of naar de onvermijdelijke reclame. 
Reclame die de laatste tijd allemaal over beugel- en naadloze elastische bh’s 
gaat. Zonder overdrijving kan ik zeggen dat ik me zo op dit gebied wel tot een 
waar expert ontwikkeld heb. 

Je kunt natuurlijk ook naar een sportschool gaan en in onze wijk heb je de keuze 
uit maar liefst drie stuks. Maar ik heb het niet zo op die fitnesszalen. En toch 
kun je me er vrijwel elke zaterdag in een vinden. Meestal omdat het de kortste 
weg is naar sauna, bubbelbad en zonnebank, ook in het gebouw aanwezig. 
Gezamenlijk fietsen en hardlopen zonder dat je vooruit komt, is nog tot daaraan 
toe, maar stoeien met die gewichten is voor mij echt over de grens. Dan moet 
ik altijd denken aan een ruwbolsterige baas in mijn jeugd, die een dergelijke 
discussie eens afdeed met: ‘Ik ân dâh gewichtûh? Ik stâ tog al dâh heile dag 
met un sigaah in múh klâhwe.’ 

Ân dâh gewichtûh?

COLUMNDoor buurman Adriaan

 Bijzondere buur Hébe Schilperoort 
Au pair in Ierland
Na haar middelbare school, besluit Hébe 
Schilperoort met haar buren mee te gaan 
naar Ierland. Als au pair. Tien maanden 
lang. Ze heeft er geen minuut spijt van 
gehad. 

Door Jarina Hamidullahkhan

‘Ik stapte uit het vliegtuig in Dublin en 
dacht: oké, nu gaat het echt beginnen!’ Hébe 
Schilperoort verliet anderhalf jaar geleden 
het ouderlijk nest, om zich bij haar oude 
buren Jelleke, Simon en hun dochtertjes 
Chloe (3) en Isabel (2) te voegen. Die waren 
voor twee jaar naar Ierland getrokken. En 
omdat Jelleke wilde dat haar kinderen in 
die periode Nederlands bleven praten, 
werd aan Hébe gevraagd of ze als au pair 
mee wilde. Die was meteen enthousiast: 
‘Tien maanden in het buitenland werken, 
wonen en mijn Engels verbeteren. Ik zag 
alleen maar kansen om te groeien en na 
mijn middelbare school was ik ook wel toe 
aan wat verandering.’ 

Dronken en niet te verstaan
Hébe is een vrolijke meid. Als ze over 
haar tijd als au pair praat, stralen haar 
pretoogjes. ‘Ik voelde me meteen onderdeel 
van de familie en heb geen moment last 
gehad van heimwee.’ Naast haar werk - 
de meisjes naar school brengen, het huis 
schoonmaken en zo nu en dan koken voor 
het gezin - had ze nog genoeg tijd over voor 
leuke dingen. ‘Ierland is een prachtig land 
om te verkennen. Ik fietste elke dag. Ook 
zijn de mensen zeer gastvrij en beleefd.’ In 
haar vrije tijd trok Hébe veel op met andere 
au pairs. ‘Dublin is een geweldige stad om 
uit te gaan. En ondanks – of misschien wel 

doordat de Ieren vrijwel altijd dronken 
en dus niet te verstaan zijn, heb ik er veel 
gelachen.’

Heimwee naar Ierland
Hébe zegt dat het verblijf in Ierland haar 
zelfverzekerder heeft gemaakt. ‘Als 
iets me niet lekker zit, geef ik dat eerder 
aan dan vroeger. En ik neem nu ook 
beslissingen die beter bij me passen, zoals 

de keuze van mijn studie.’ Hébe studeert 
Sociaal Pedagogische Hulpverlening 
aan de Haagse Hogeschool. Daarnaast 
werkt ze als kassière bij Albert Heijn in 
de Theresiastraat. Na haar studie wil ze 
in het buitenland gaan werken. ‘Nadat ik 
weer thuis was, liet ik mijn koffers weken 
onuitgepakt staan. Ik had heimwee naar 
Ierland.’

Hébe met haar grootmoeder in een pub in Dublin.

De Christus Triumfatorkerk, op de hoek 
Juliana van Stolberglaan/Laan van NOI, 
bestaat op 21 maart vijftig jaar. En dat 
wordt uitbundig gevierd. Hoogtepunt 
is een jubileumfeestweekend met een 
ouderenmiddag, een feestavond en een 
reünie van (oud-)gemeenteleden.

Door Adriaan Pels

De festiviteiten beginnen op de jubileumdag 
zelf, op 21 maart, met de opening van 
een tentoonstelling die een beeld geeft 
van de vijftigjarige geschiedenis van de 
protestantse kerk. Op vrijdag 23 maart is 
er een ouderenmiddag met aansluitend 
een borrel en een gezamenlijk diner. 
Zaterdag volgt een feestavond voor de 
gemeenteleden. Op zondagochtend wordt 
in de kerkdienst uiteraard ook stilgestaan 
bij het jubileum. Na de dienst is er een 
reünie van (oud-)gemeenteleden.

Pauzeconcerten
De Christus Triumfatorkerk wil aan het 

Vijftig jaar Christus Triumfatorkerk

Geloven met hart en handen
geloof van mensen handen, voeten en een 
stem geven. Ze staat open voor iedereen 
die in Bezuidenhout woont of werkt. 
Zo worden er elke tweede en vierde 
donderdag van de maand van 12.30 - 
13.15 uur de bekende pauzeconcerten 
georganiseerd. Verder staan er op de 
agenda onder meer filmavonden, lezingen 
en gespreksgroepen. 

‘Jonge professionelen’
Een nieuw initiatief is het project Jonge 
Professionelen. Daarmee richt de kerk 
zich op mensen van 25 tot 45 tot jaar. Deze 
doelgroep maakt maar liefst 55 procent 
van de bevolking van Bezuidenhout uit. 
Speciaal voor hen organiseert de kerk een 
cursus Werk & Balans. Deze vindt plaats 
eind april begin mei. Daarnaast gaat de 
kerk een ontmoetingsplek ‘creëren’ waar 
jonge ouders met elkaar in gesprek kunnen 
over bijvoorbeeld opvoedingszaken.
Zie voor meer informatie: 
www.christustriumfatorkerk.nl. 

De vijftig jaar oude Christus Triumfator-
kerk is een ontwerp van de Wassenaarse 
architect Geert Drexhage (1914-1982). 

Was u ooit lid van de Christus Triumfatorkerk en heeft u belangstelling voor de reünie op zondag 25 maart? Stuur dan een mailtje 
naar muller.pronk@casema.nl.

Vriend van Bezuidenhout Nieuws 

Ik mag me sinds kort hoofdredacteur van Bezuidenhout Nieuws noemen. Een hele 
eer. Samen met een ploegje enthousiaste mensen zetten wij ons vrijwillig in om van 
deze krant een lezenswaardig product te maken. We vertrouwen erop dat dat ook 
deze keer gelukt is. Tegelijkertijd heb we nog enkele wensen. We zouden graag meer 
pagina’s met meer nieuws en - letterlijk - meer kleur in de krant willen.  Daarmee zou 
de krant voor u nog aantrekkelijker worden.  Maar - u raadt het al - dat kost geld, en 
dat is er niet.  Daarom zijn we naast onze adverteerders op zoek naar alternatieve 
bronnen. Mijn vraag aan u is: zou u bereid zijn om Bezuidenhout Nieuws jaarlijks 
vrijwillig met een klein bedrag naar keuze te steunen? Ik ben zeer benieuwd naar 
uw antwoord. 

Reageren kan via bezuidenhoutnieuws@gmail.com of WDC Bezuidenhout.

Met vriendelijke groet, Fred Geelen
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Garagebedrijf Gordijn
al 75 jaar uw vertrouwen waard

Service en kwaliteit bij u om de hoek

Garagebedrijf Gordijn
Johan van Hoornstraat 39
zijstraat laan van N.O.I.
070 383 8405
www.garagegordijn.nl

Stijl & Traditie Uitvaartzorg

J.S. van der Meer

Aandacht, tijd en betrokkenheid.

Zelfstandig uitvaartverzorger aan De Eerensplein 31
2593 NB in Bezuidenhout, 070-7070007
www.stijlentraditie.nl

Ook voor bijzondere 
rouwvoertuigen: Daimler, 
Citroën DS, Traction en CX.

Graag nodig ik u uit voor een 
vrijblijvend en oriënterend 
gesprek, 

Johan van der Meer

Leer kroegbaas Rob Bleijenberg de 
mens kennen. Iedereen heeft zo zijn 
verborgen gebreken. Acht jaar geleden 
gaf hij zijn nieuwe café die naam. ‘Je 
moet gasten binnenhalen met vertier, 
want thuis is het biertje goedkoper.’

Door Arnoud Willemsen

Eind januari en de winter is eindelijk 
ingetreden. Ik stap aan De Sillestraat café 
Verborgen Gebreken binnen en ben blij dat 
de warmte me tegemoet komt. Eigenaar 
Rob Bleijenberg (54) verwelkomt me 
vriendelijk, eet de laatste happen van zijn 
avondeten en tapt een pilsje voor me.
Rob runt Verborgen Gebreken al bijna 
acht jaar. ‘Het is niet mijn ambitie geweest 
om een café te beginnen’, zegt  hij. ‘Maar 
ik werkte al in deze kroeg en toen kwam 
de mogelijkheid om hem over te nemen.’ 
Grotendeels met eigen spaargeld stapte 
Rob in het avontuur en daar heeft hij tot op 
heden nooit spijt van gehad. 

De Babbelaar
Voorheen heette de kroeg De Babbelaar. 
Maar een nieuwe eigenaar betekent, 
natuurlijk ook  een nieuwe naam. Als 
kersverse eigenaar zat Rob er de hele avond 
in zijn kroeg over te piekeren. Zonder 
biertje nuchter aan de bar. Naarmate de 
avond vorderde zag hij de mensen om hem 
heen veranderen. ‘Eigenlijk heeft iedereen 
zo zijn eigen – prettige - verborgen 
gebreken’, dacht hij. Et voilà. Een naam 
was geboren.

Kroegtijgercompetitie
Klanten komen vooral uit de wijk, maar zijn 
van alle rangen en standen. ‘Van aannemers 
tot fiscalisten, alles komt hier’, weet Rob. 
Voor hen organiseert hij allerlei activiteiten, 

Buurtkroegen in Bezuidenhout

Verborgen gebreken, wie heeft ze niet?

zoals onlangs een Kroegtijgercompetitie. 
Gasten konden in tweetallen meedoen 
door een avond de bar te runnen. Met een 
bedrag voor reclame en versiering. Het 
duo met de hoogste avondomzet zou de 
winnaar zijn. ‘Ik heb de prijs net uitgereikt 
aan Leon en Heidi’, glundert Rob die niet 
alleen belang hecht aan gezelligheid, maar 
ook ondernemersgeest toont. ‘Je moet 
gasten binnenhalen met vertier, want thuis 
is het biertje goedkoper.’

Café Van Heutz
Eind jaren ’70 zat er een bloemenzaak in 
het pand van Verborgen Gebreken. Dat 
was in de tijd dat er op iedere straathoek 

van de wijk nog een winkel was gevestigd. 
‘Mijn vader had vroeger een fietsenzaak 
aan het eind van de Altingstraat, hier om 
de hoek.’ Verder vertelt Rob dat hij onlangs 
het pas gesloten café Van Heutz aan de Van 
Heutzstraat heeft overgenomen. Hier gaat 
hij een tweede zaak beginnen, maar dan 
voor een andere doelgroep. ‘Meer kan ik 
er nog niet over kwijt, kom bij de opening 
maar langs!’

In deze serie verschenen eerder artikelen 
over Café Pan, Bar Club 188 en Café 
Animo. U kunt de artikelen (en alle 
edities van Bezuidenhout Nieuws) ook 
vinden op www.bezuidenhout.nl

Een boodschapdoen of het glas 
wegbrengen voor de buurvrouw. 
Sinds kort kent onze wijk 
de Burenhulpcentrale. Deze 
telefooncentrale wil vragers om hulp 
en aanbieders van hulp bij elkaar 
brengen. 

De burenhulpcentrale is een initiatief 
van de gemeente Den Haag. Het is een  

Burenhulpcentrale in de steigers
verzamelplaats van buurtbewoners die iets 
voor elkaar willen doen. Deze vrijwilligers 
kunnen de professionele hulpverleners en 
mantelzorgers ontlasten. In 2014 moeten 
er 21 van deze burenhulpcentrales zijn.

‘Kernvrijwilligers’ gezocht
De BurenHulpCentrale Bezuidenhout 
zoekt op dit moment nog enkele 
‘kernvrijwilligers’. Dit zijn mensen 

die bijvoorbeeld willen meehelpen om 
hulpvragers en –bieders te werven. 
Interesse? Meld u dan aan via 070 – 
2629999.

Wilt u weten hoe de burenhulpcentrale 
werkt: op dinsdag 3 april zijn er 
presentaties in WDC Bezuidenhout, 
Johannes Camphuijsstraat 25: om 15.30 
- 16.30 uur en om 19.00 - 20.00 uur.

Een workshop teenlezen, een demonstratie 
glas-in-lood maken, een pianoconcert 
tussen de schuifdeuren. De afgelopen jaren 
kon u dit en nog veel meer beleven als u de 
Parelroute door de wijk liep. Op zaterdag 2 

Creatieve en talentvolle Parels gezocht
juni vindt alweer de derde Parelroute plaats. 
Daarvoor is het Wijkberaad Bezuidenhout 
op zoek naar nieuwe parels: mensen met 
een bijzonder talent of bezigheid, die dat 
graag aan anderen willen laten zien of 

horen in hun eigen huis of atelier. 

Bent u zo’n parel? Meldt u dan aan 
bij het Parelteam: 070 – 3477297 of 
bezuidenhout@planet.nl 

‘Je moet mensen binnenhalen met vertier, want thuis is het biertje goedkoper.’
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De eigenaren van de paardenstallen 
en volkstuinen op het Groene Oor 
zijn gedagvaard door de Nederlandse 
Spoorwegen. Op 1 april moeten 
hun stallen en tuintjes van de grond 
verwijderd zijn. Maar dat zijn ze niet 
van plan. Hun lot – en ook dat van de 
paarden – ligt nu in handen van de 
rechter. 

Door Adriaan Pels

De NS wil zijn grond aan de Loolaan en het 
IJsclubpad tussen de spoorwegtunneltjes, 
ook bekend als het Groene Oor, afstoten. 
Per 1 januari 2012 zijn de contracten met 
de huurders opgezegd, met de mededeling 
dat het terrein, na van gif te zijn gezuiverd, 
wordt verkocht. Het gebied telt vooral 
paardenstallen – naar schatting huisvesten 
die 60 tot 70 paarden – met daartussen 
enkele volkstuinen. 

Braak?
De grond valt net binnen de Haagse 
gemeentegrens met Voorburg, maar de 
gemeente wil zich niet in de kwestie 
mengen en is ook geen mogelijke koper. 
Dat antwoordde B & W op vragen 
van Joris Wijsmuller van de Haagse 
Stadspartij, die pleitte voor het behoud 
van de huidige bestemming. Wijsmuller 
vreest dat het terrein straks, onverkocht, 
braak komt te liggen omdat de locatie voor 
kopers weinig interessant is. Het gebied 
mag slechts gebruikt worden voor sport, 

Rechter beslist over ontruiming Groene Oor

recreatie, waterberging, een tramremise en 
volkstuinen.

Hoop
Die laatste bestemming heeft de 
gedagvaarden weer hoop gegeven en ertoe 
gebracht zich te verenigen. Ze hebben een 
advocaat in de arm genomen om te proberen 
alsnog met de NS tot een overeenkomst 
te komen. De vereniging is bereid om de 
grond over te nemen, het liefst voor een 
symbolisch bedrag. Overigens heeft de 
gemeente Den Haag al kenbaar gemaakt 
dat een volkstuinencomplex geen ruimte 

mag bieden voor het houden van paarden.

Tuin met kunst verdwijnt
Behalve het Groene Oor, moet ook de 
smalle strook volkstuinen tussen de 
spoorbaan van RandstadRail en het watertje 
Schenk eraan geloven. Dat zou betekenen 
dat ook Het Groene Oordtje, de bekende 
tuin met kunst van Cocky Hoek, verdwijnt. 
Voorlopig gaat mevrouw Hoek, samen met 
vijftien kunstenaars, echter door met de 
organisatie van de expositie Open Tuin 
met Kunst ter Plekke 2012. De datum staat 
al vast: van 9 juni tot en met 15 juli.

Jarenlang hebben de NS en de gemeente Den Haag de ontwikkeling op het Groene Oor 
gedoogd. Nu de NS de grond wil verkopen, moeten de stalhouders en volkstuinders het veld 
ruimen. En de gemeente kijkt toe en doet niets. (Foto Adriaan Pels)

Karina Best en Ferenc Zavaros, ze 
komen uit Bezuidenhout en vormen 
samen F*K Theater. In Nederland zijn 
ze nog redelijk onbekend. Maar dat kan 
niet lang meer duren, want in New York 
en Sydney reageert het publiek laaiend 
enthousiast op hun voorstellingen.

Door Jarina Hamidullahkhan

Karina en Ferenc. Zij is de regisseuse, 
hij schrijft de teksten. Samen maken ze 
muzikale en poëtische voorstellingen op 
het raakvlak van het persoonlijke en het 
maatschappelijke. Geen gemakkelijk genre. 
Karina: ‘Wij maken geen theaterproducties 
en musicals voor het grote publiek, zoals 
Joop van den Ende. Met onze voorstellingen 
willen we mensen raken en confronteren 
met bepaalde gevoelens en gedachten. We 
willen impact hebben op het publiek en 
zoeken een evenwicht tussen het publiek 
uitdagen en een leuke avond bezorgen.’ 

Bootvluchtelingen en kinderprostitutie
‘Theater is een ruim begrip’, meent Karina, 
die zelf een voorliefde heeft voor fysiek en 
interdisciplinair theater. In 2008 maakte 
ze de eerste danstheatervoorstelling 
met Ferenc over schietincidenten op 
Amerikaanse scholen (‘The 7 deadly sins: 
wrath’). In 2010 volgden ‘Lucky’ - over 

F*K Theater wil uitdagen en vermaken

bootvluchtelingen - en ‘Christiane’ – over 
drugsverslaving en kinderprostitutie.
Geen gemakkelijke onderwerpen. Maar in 
het buitenland, waaronder Sydney en New 
York,  kreeg F*K Theater de handen op 
elkaar.

In februari waren ze met hun 
theaterproductie ‘Dancing, not dead’ te zien 
in Den Haag en Utrecht. In juni gaan ze op 
tournee met ‘Levittown’. Het stuk heeft de 

ondertitel ‘a new musical’ en gaat over een 
groep meisjes die opgroeit in de perfecte 
buitenwijk. Ouders noch gemeenschap 
hebben begrip voor hun problemen. Liever 
wordt de schone schijn opgehouden dan 
de helpende hand toegestoken. Met alle 
tragische gevolgen vandien.

Meer informatie over Karina Best, 
Ferenc Zavaros en F*K Theater vindt u 
op www.fktheater.com.

Gezocht: redacteuren
Heb jij een vaardige pen en 

lijkt het  je fantastisch om van 
Bezuidenhout Nieuws  een 

nog leukere krant te maken? 

Stuur dan een berichtje naar 
bezuidenhoutnieuws@gmail.com

‘Wij maken geen producties zoals Joop van den Ende.’ (inzet: Karina Best)


