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BEVRIJDINGSFESTIVAL GENIETEN

‘Parkeerplek elders zoeken’

Hippe wijk
vreest voor
terrassen
Ondernemers in het Zeeheldenkwartier vrezen voor het behoud
van de acht populaire parkeerterrassen in de Prins Hendrikstraat. ,,De terrassen zijn onmisbaar in de hipste wijk van Den
Haag.’’
Lex de Jonge
Den Haag

n Het was koud en met 55.000 bezoekers minder druk dan vorig jaar op het Haags Bevrijdingsfestival. Dat mocht de pret echter niet drukken. Het publiek genoot op het Malieveld onder meer
van optredens van Toontje Lager, Racoon, 2Brothers on the 4th Floor en Jacin Trill (foto). Het
festival werd geopend door wethouder Rachid Guernaoui. FOTO HENRIETTE GUEST

Een agrarische parel in de
regio, van bovenaf gezien
Vicky van der Krogt werd geboren en getogen in het weidegebied rondom de Drie
Molens, tussen Haagse Vinex, Leidschendam en Stompwijk. P4

De acht terrassen in de Prins Hendrikstraat staan op de tocht. Bij gratie van horecawethouder Richard
de Mos mogen ze tot 1 maart 2020
blijven staan, maar daarna is de
kans aanwezig dat ze alsnog weg
moeten.
En dat is tegen het zere been van
ondernemersvereniging Zeeheldenkwartier die al jaren knokt voor
behoud en de parkeerterrassen onmisbaar acht. ,,Zij vormen een onontbeerlijk onderdeel van het Zeeheldenkwartier, de hipste wijk van
de stad’’, meent voorzitter Achou
Zhang.
De populaire terrassen staan op
voormalige parkeerplekken. Dat
mag van de gemeente alleen als bewoners van de wijk hun auto nog
kwijt kunnen. En daar zit ‘m de
kneep. De parkeerdruk in de Prins
Hendrikstraat en de Zoutmanstraat
is opgelopen tot onaanvaardbare
hoogte.
Eerder gaf toenmalig horecawethouder Boudewijn Revis de eigenaren van de terrassen respijt tot 1
maart 2019, nu doet de huidige wethouder daar nog een jaar bij. Maar
dat betekent wel dat de horecaondernemers nog altijd niet weten
waar ze aan toe zijn, benadrukt

Zhang. ,,Zij voelen zich niet gewaardeerd en genegeerd en kunnen
zich vanwege de onzekerheid niet
beraden op hun eigen toekomst’’,
stelt hij.
Volgens de ondernemersvereniging ligt een oplossing voor de
hand. De gemeente moet de nu gesloten parkeergarage De Zeehelden
opkopen en openstellen voor auto’s
en fietsen. Daarmee vervalt de
noodzaak de parkeerterrassen te
verwijderen.
Op verzoek van Groep de Mosheeft projectontwikkelaar Edwin
Jansen zich in februari 2018 al be-

Na twee jaar en vijf
maanden is ons
nog steeds geen
oplossing geboden
–Achou Zhang (ondernemer)

reid verklaard zijn plan om op de
plek van de garage zestig woningen
te bouwen zodanig aan te passen
dat een deel van de garage behouden kan blijven. ,,Maar de gemeente
heeft het plan op de lange baan geschoven’’, zei raadslid Ralph Sluis
eerder.
Nu gaat zijn wethouder over de
terrassen in de Prins Hendrikstraat,
maar moet er nog altijd uitsluitsel
komen over de toekomst. Voorzitter Zhang van de ondernemersvereniging wordt er moedeloos van.
,,Na twee jaar en vijf maanden is de
ondernemers nog steeds geen
oplossing geboden.’’ P5

‘Moslimmeisjes willen
óók buiten voetballen’
In de race voor titel
Club van het Jaar 2019
Oratoriumkoor De Lier is niet voor
niets genomineerd. Het koor is op weg
naar het 105-jarig bestaan. P8

DEN HAAG Meisjes uit de Schilderswijk met een islamitische achtergrond willen - net als jongens het liefste buiten voetballen. Buurtsportwerkers denken echter nog té
vaak dat deze meisjes vanwege hun
geloof liever binnen sporten, uit het
zicht van buurtbewoners. ,,En dus
worden voetbalwedstrijden voor
meisjes vaak in binnenzaaltjes gehouden, maar dat sluit niet aan op
hun wensen’’, stelt Kathrine van

den Bogert. Zij promoveerde onlangs op haar onderzoek naar voetballende meisjes in de Schilderswijk.
In haar proefschrift toont ze aan
dat meisjes in de Schilderswijk er
steeds beter in slagen om de publieke ruimte op te eisen voor een
potje voetbal. ,,Religie is helemaal
niet drempelverhogend als het gaat
om voetballen op straat.’’
P2
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Fietser gewond na
botsing met auto
Een fietser heeft een
flinke hoofdwond opgelopen doordat hij in de
nacht van vrijdag op zaterdag op de Prinsessegracht op een auto
botste. De fietser reed
tegen het verkeer in en
kwam door de botsing
ten val. Na onderzoek in
een ambulance is het
slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Daar is
hij verder aan zijn verwondingen geholpen.

▲ Politie en brandweer aan de Parkweg in Voorburg, waar een overleden persoon in het water is gevonden. FOTO DISTRICT 8

Passanten ontdekken
twee dode lichamen
Den Haag en Voorburg zijn dit
weekeinde opgeschrikt door de
vondst van twee dode mensen.
Zaterdag werd het lichaam van
een 56-jarige Haagse vrouw
aangetroffen in de Scheveningse Bosjes. Gisteren merkten omwonenden een overleden persoon op in een sloot
nabij de begraafplaats aan de
Parkweg in Voorburg.
Fred Vermeer
Den Haag/Voorburg

Over deze dode persoon in Voorburg kon de politie gisteravond nog
niets zeggen. Ook niet of het stoffelijk overschot al langer in de sloot
zou hebben gelegen, maar pas gisteren als een lichaam zou zijn opgemerkt. Het onderzoek was gisteravond nog in volle gang.
Dat gold ook voor het onderzoek
aan het Galgenpad in Den Haag, in
de Scheveningse Bosjes. Daar werd
zaterdagmiddag het lichaam van
een 56-jarige Haagse vrouw door
voorbijgangers aangetroffen. Volgens de politie zou deze vrouw daar
vaker komen om haar hond uit te
laten. Over de toedracht van haar
dood kon de politie gisteravond nog
niet zeggen, behalve dat ze vermoe-

delijk door een misdrijf om het leven is gekomen.
Het gebied rondom het Galgenpad is geliefd bij hondenbezitters,
omdat ze daar hun viervoeters los
mogen laten lopen. Maar het is er
ook druk met fietsers, wandelaars
en hardlopers. Die reageerden gistermiddag stuk voor stuk geschokt
bij het zien van de rood-witte linten en het mega-grote matrixbord
met de getuigenoproep. ,,Ik kom
hier regelmatig, dus dit is echt
schrikken”, aldus een vrouw.

Ongelooflijk
Een hardloper stopt bij het grote
matrixbord. ,,Is dit gisteren overdag
gebeurd?”, vraagt hij. ,,Ongelooflijk.
Ik loop hier heel vaak, maar nooit in
het donker. Dan zie je geen hand
voor ogen en dan kom ik hier liever
niet.” Een vrouw die haar hond uitlaat ook niet. ,,Ik loop hier elke dag
met mijn hond”, zegt ze. ,,Dat doen
heel veel mensen, omdat je hier je
hond lekker los mag laten lopen.
Maar ik ben hier nooit als het donker is. Dan loopt er hier van alles
rond buiten de gebaande paden.”
De 56-jarige Haagse vrouw werd
echter op klaarlichte dag gevonden.
Hoe ze om het leven is gekomen, is
nog volledig in nevelen gehuld.

De politie doet in de Scheveningse Bosjes onderzoek naar de
vondst van het lichaam van een 56-jarige Haagse. FOTO DISTRICT 8
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Meisjes
Voetballende
meisjes in de
Schilderswijk
eisen steeds meer
de publieke ruimte
op. Kathrine van
den Bogert
onderzocht dit
fenomeen.
Anne Kompagnie

DEN HAAG

Finale Eurovisie
in de bioscoop
Den Haag, Rotterdam en
Amsterdam maken zich
nú al sterk om de finale
van het Eurovisie Songfestival in 2020 binnen te
halen. Misschien wat prematuur, want het liedjesfestijn 2019 moet nog beginnen. Liefhebbers kunnen dit jaar de uitzending
bekijken op een groot
scherm in Pathé Buitenhof. De finale is op 18 mei
in Israël. Kaartjes exclusief voor leden van Avrotros.
DEN HAAG

Veel schade na
brand in schuur
Een flinke brand in een
schuur aan de achterzijde van woningen aan
de Doctor D.F. Scheurleerstraat heeft zaterdagmiddag voor veel schade
gezorgd. De gedupeerde
eigenaar van de schuur
geeft aan dat de brandweer vermoedt dat
sprake is geweest van
kortsluiting. Omwonenden hoorden voor de
brand begon een explosie. Tijdens de brand
waren er geen mensen in
de schuur.

Figuurzagen in
De Salamander
▲

SCHILDERSWIJK VOETBAL POPULAIR

Komende zaterdag is
het Nationale Molendag.
Molenaars openen dan
de deuren van hun molens voor het publiek en
bieden allerlei activiteiten. Een van de deelnemers is houtzaagmolen
De Salamander in Leidschendam, waar al sinds
1643 planken uit grote
boomstammen worden
gezaagd. Kinderen kunnen hier figuurzagen.

Den Haag

Tien maanden lang stapte de van
oorsprong Brabantse cultureel antropologe Kathrine van den Bogert
(31) drie, vier keer per week uit bij
station Hollands Spoor. ,,Dan ging
ik de Schilderswijk in, op zoek naar
veldjes en pleintjes waar de meiden
in de wijk samenkomen om op
straat te voetballen.’’
Waar de publieke ruimte in de
wijk 11, 12 jaar geleden nog gold als
domein van jongens, is er in het afgelopen decennium veel veranderd.
Een fenomeen waarop Van den Bogert recent promoveerde aan de
Universiteit Utrecht.
,,Het omslagpunt ligt rond 2008.
Voortrekkers uit de NederlandsMarokkaanse gemeenschap namen
toen het initiatief en zetten heel informeel een voetbalcompetitie op
voor meisjes. Vaak waren de teams
vernoemd naar de woonplekken
van de meiden: de Jacob van Campenstraat tegen de Van Osstraat bijvoorbeeld. Gewoon, een balletje
trappen op de zondagmiddag.’’

Mismatch
Opmerkelijk was, dat jeugdwerkers
hier goeddeels buiten stonden.
,,Die organiseerden wel het een en
ander voor meiden, maar dat sloot
niet altijd aan op de wensen van de
buurt.’’
Een voorbeeld van die mismatch:
voetbalwedstrijden werden in die
tijd meestal in zaaltjes georganiseerd. ,,Het idee daarbij was, dat de
meisjes dat prettiger zouden vinden. Dat ze vanuit hun geloof zich

▲ Tien maanden lang zocht Kathrine van de Bogert de veldjes
in de Schilderswijk op.
FOTO PETER FRANKEN

minder vrij voelden om op straat te
spelen. Uit mijn onderzoek blijkt
dat helemaal niet het geval. De
meisjes willen - net als de jongens
- het liefst die buitenruimte benutten. ‘Dan kan iedereen zien hoe
goed ik ben’, kreeg ik van diverse
meisjes te horen.’’
De ene speelster draagt een
sporthoofddoek, de ander niet. ,,Dat
is geen punt van discussie verder.
Religie is helemaal niet drempelverhogend als het gaat om voetbal-

Verzet tegen sloop school
DEN HAAG Bewoners van de Bomenbuurt verzetten zich
tegen de plannen
om het schoolgebouw van christelijk
college De Populier
te slopen en hier
nieuwbouw voor
terug te zetten. Een
van de bezwaren uit
de buurt heeft te
maken met de histo-

rische waarde van
het huidige gebouw.
Het pand stamt namelijk uit 1920 en
staat op de Monumenten Inventarisatielijst. Maar ook de
nieuwbouwplannen
kunnen op weinig
clementie rekenen.
Die voorzien in uitbreiding van het
leerlingenaantal

naar 1000. Nog
meer leerlingen zou
extra druk op de
wijk leggen.
Morgen is er van
19.00 tot 20.30 uur
in het schoolgebouw een informatieavond. Rector
Rob van Oevelen en
wethouder Saskia
Bruines lichten dan
de plannen toe.
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eisen hun ruimte op
ROLMODELLEN

Jeugdlintjes
voor voetbalvriendinnen
Schilderswijk
Het belang van buitensporten voor de meisjes van de
Schilderswijk is ook de gemeente Den Haag niet ontgaan. Zowel Schilderwijkbewoonsters Yasmina (18 ) als
Layla (21) ontving op 26 april
een jeugdlintje, mede vanwege hun inspanningen voor
voetbalactiviteiten op straat.
De gemeente benadrukt dat
de vriendinnen rolmodellen
zijn voor veel meiden in de
Schilderswijk.
Op het voetbalveldje bij het
Jacob van Campenplein
wordt deze vrijdagmiddag
door zowel jongens als meisjes een balletje getrapt. ,,Als
we de tijd hebben, hangen we
hier’’, zegt Imane (14). ,,Sommigen zijn echt fanatiek,hoor.
Maar bij de meesten gaat het
vooral om de gezelligheid.’’
Vrouwelijke voetbalhelden
hebben ze niet echt. Als het
gaat om het ultieme voetbalidool klinkt het bij zowel de
jongens en meisjes eensgezind: ‘Ronaldo!’

len op straat.’’Er leven meer misverstanden bij beleidsmakers constateerde Van den Bogert. ,,Het idee
dat jongeren met een niet-westerse
achtergrond beduidend minder
sporten, bijvoorbeeld. Dan wordt er
vaak alleen maar gekeken naar lidmaatschappen bij verenigingen.
Maar sporten gebeurt volop, op
straat, op grasveldjes en Cruyffcourts.’’
Ook worden vanuit buurtsportwerk her en der voetbaluurtjes voor
meiden op touw gezet. ,,Goed bedoeld, maar de impliciete boodschap is, dat de pleintjes de rest van
de week níet voor de meiden bedoeld zijn. Dat kregen sommige
meisjes uit de wijk dan ook te ho-

ren van de jongens: ,het is nu geen
meidenuurtje, dus jullie hebben
hier niets te zoeken’.’’

Overspelen
Het meidenvoetbal in de Schilderswijk nam de afgelopen jaren een
vlucht, met verrassende gevolgen.
,,Bijvoorbeeld het feit dat ook jongens zich gingen aansluiten. Het
bleef desalniettemin meidenvoetbal heten, de jongens hadden zich
dus aan te passen aan de regels van
de meisjes. Regels als: je moet geregeld overspelen naar de meisjes en
niet egoïstisch de bal lange tijd in
bezit houden.’’
Van den Bogert begon haar onderzoek eind 2014. ,,Mijn werk

De meisjes willen
gewoon buiten
voetballen. ‘Dan
kan iedereen zien
hoe goed ik ben’,
kreeg ik van
diverse meisjes te
horen
—Kathrine van den Bogert

maakte onderdeel uit van een groter project met meer onderzoekers,
dat meisjes- en vrouwenvoetbal in
Nederland in kaart brengt. Als cultureel antropologe wilde ik zo dicht
mogelijk bij mijn onderzoeksgroep
staan en ben dus heel informeel
contact gaan zoeken en langs de
kant gaan staan.’’
De gesprekken waren vaak opmerkelijk open. ,,De jongeren hier
zijn gewend dat wanneer onderzoekers en journalisten interesse
tonen in hun wijk het altijd gaat
over thema’s als radicalisering. Ik
kwam met een totaal andere vraag,
namelijk welke rol voetbal inneemt
in hun leven. Dat werkte ontwapenend.’’

Voor heel veel meiden is het
vooral de gezelligheid van vriendinnen onder elkaar. ,,Maar toen ze
een keer op bezoek mochten bij het
vrouwenteam van ADO sprak dat
bij een aantal wel enorm tot de verbeelding.’’

Coach
Wat de meisjes en vrouwen - onderzoeksgroep tussen 10 en 20 jaar
- vooral meekrijgen van het voetbal
op straat? ,,Sommigen ontwikkelen
zich als coach, op die manier worden hun leiderschapskwaliteiten
aangeboord. Maar wat vooral blijft
hangen is het gevoel: die ruimte op
straat behoort ons toe, net zo goed
als het de jongens toebehoort.’’

Veel jongeren bij traditionele herdenking Stijkelgroep
Hans Hemmes
Den Haag

Ruim vierhonderd mensen hebben
gisteravond tijdens de Dodenherdenking op begraafplaats Westduin
in Den Haag de leden van de Stijkelgroep herdacht. Ondanks de kou
was de opkomst hoger dan vorig
jaar. Onder de belangstellenden
waren opvallend veel jongeren.
De plechtigheid begon traditiegetrouw met een stille tocht naar de
Ockenburghstraat. Bij het ereveld

▲ Kransen bij begraafplaats
Westduin. FOTO HANS HEMMES

brandden fakkels en speelde een
muziekkorps. Scoutinggroepen
vormden een erehaag.
Na de twee minuten stilte werden kransen gelegd bij de gedenkmuur. Nabestaanden van de leden
van de verzetsgroep plaatsten bloemen bij de afzonderlijke kruisen,
de laatste rustplaatsen van hun vader, grootvader of oom. Voor sommige familieleden was dit een aangrijpende gebeurtenis. In een lange
stoet trokken de bezoekers naar de
graven van geallieerde vliegeniers,

aan de andere kant van het kerkhof.
Ook daar was het stil ter nagedachtenis aan de militairen die vielen in
de oorlogsjaren.

Vliegtuigbemanning
Op de begraafplaats ligt onder meer
de bemanning van een Lancaster
die neerstortte. Na de stilte werd
eerst God save the queen gespeeld,
gevolgd door het Wilhelmus.
Een filmploeg legde de herdenkingen vast voor een productie
rondom de viering van 75 jaar be-

vrijding in 2020. Op het Eregraf liggen sinds 1947 de stoffelijke overschotten van 32 verzetsmensen van
de Stijkelgroep die in Berlijn zijn
gefusilleerd. Er staat één kruis voor
de verzetshelden van wie de lichamen nooit meer zijn gevonden.
Op tal van plaatsen in Den Haag
waren zaterdagavond herdenkingen. In Scheveningen werd deze
wegens het slechte weer verplaatst
van het Tesselseplein naar de Prinses Julianakerk.
Reageren? hc.lezers@ad.nl

