
DEN HAAG

East meets West

S T E D E N T R I P

Op weg naar de Indische Buurt met zijn geweldige 
herenhuizen, hofjes en de beste Indische restaurants, 

kom je langs de leukste adressen van Den Haag. 
Van winkels met verfijnde stoffen tot speciaalzaakjes 

met talloze bijzondere soorten thee en koffie. 

spoor  76 spoor
In het bezit van een NS-abonnement? Koop dan een  
NS Meereiskaart voor slechts € 8,95 en reis samen  
naar Den Haag. Kijk in het voordeelboekje. 



Betjeman & Barton 

Midden in Den Haag vind je het Binnen-
hof en het gezellige Plein met al z’n terras-
sen, waar je lekker in de najaarszon kunt 
zitten. Je maakt eigenlijk meteen kennis 
met het Indische gevoel van de stad. 
Tegenover het Torentje van de minister-
president ligt het voormalige ministerie 
van Koloniën. Nu in gebruik als ministerie 
van Binnenlandse Zaken, maar van 1861 
tot 1949 werd hier het verkeer van ambte - 
naren en militairen naar de overzeese 
gebiedsdelen zoals Nederlands-Indië 
aangestuurd. Dat onze minister-president 
ook van Indisch eten houdt, is in Den 
Haag geen geheim. Gids Coos Versteeg 
vertelt: ‘Ik ben hem weleens tegen-
gekomen bij Restaurant Soeboer, waar  

hij regelmatig met zijn moeder of 
collega’s eet. Hij heeft er een vaste tafel. 
Bij deze eenvoudige zaak koken ze al 
vijftig jaar volgens vaste receptuur en 
het eten is altijd goed. Ik snap Rutte  
wel!’ Dat de moderne Indische cultuur in  
Den Haag nog springlevend is, bewijst 
de immens populaire Tong Tong Fair 
– voorheen Pasar Malam – die sinds 
1959 elk jaar eind mei wordt georgani-
seerd. Meer dan een halve eeuw later is 
het de grootste Indische manifestatie 
van de wereld met lezingen, theater, 
muziek, exposities en… Indisch eten.
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Van Azië tot Afrika 
De straat naast het hotel gaat over in de 
Denneweg, de oudste straat van Den 
Haag met diverse panden die dateren 
uit de achttiende eeuw. Hier vind je een 
mix van mooie speciaalzaken, galeries, 
antiekwinkels en horeca. Even op adem 
komen kan bij Oogst, waar ze lunch en 
diner serveren. Hier wordt gekookt met 
groenten, kruiden en eetbare bloemen 
uit eigen moestuin en je drinkt er een 
Haags biertje. Een paar deurenverder-
op zit Lady Africa, een kleurrijke winkel 
waar je mode en accessoires van veel-  
belovende Afrikaanse ontwerpers 
vindt. Vergeet niet de zijstraten in te 
lopen, waar het heerlijk snuffelen is in 
oude kaartenbakken en tussen antiek. 
Bij Ariane Inden verkopen ze natuur- 
en diervriendelijke cosmetica. Om 
jezelf te verwennen kun je een ge-
zichtsbehandeling van dertig minuten 
of meer nemen, waarna ze een mooie 
make-up aan brengen. Bij de exclusieve 
theewinkel Betjeman & Barton vind je 

meer dan 180 theesoorten, maar ook 
mooi keramiek en bestek. Neem ook 
een kijkje bij Stoop Furniture, een 
woonwinkel gespecialiseerd in antieke 
Aziatische meubels en accessoires. Op 
Denneweg 134 zit de Indische produc-
tencentrale, afgekort tot Inproc. Sinds 
1853 verkopen ze hier producten uit de 
(voormalige) koloniën. Eigenaar Krista 
Buys blies de zaak van haar ouders met 
veel enthousiasme nieuw leven in. 
Krista: ‘Je kunt wel ruiken dat de koffie 
hier nog vers wordt gemalen, toch? 
Theemelanges maken we zelf met een 
ambachtelijke theemengmachine. De 
Melatithee, een zwartetheemelange met 
voornamelijk Indo nesische theesoorten, 

Rijsttafel als lunch 
Nergens in Nederland liet de voormalige 
kolonie Indië zo veel sporen na als in de 
hofstad. Je ziet het bijvoorbeeld aan het 
Lloydgebouw, dat begin vorige eeuw 
werd gebouwd door scheepvaartmaat-
schappij Rotterdamsche Lloyd. Het 
prachtige glas-in-loodraam in het 
trappenhuis, dat gelukkig ook van 
buitenaf is te zien, toont wapens van de 
verschillende reisbestemmingen zoals 
Batavia (het huidige Jakarta) en Sumatra. 
Even verderop, op de Kneuterdijk, is een 
van de oudste Indonesische restaurants 
gevestigd: Garoeda, een begrip in Den 
Haag. In het fraaie jugendstilpand uit 
1903 kijk je je ogen uit. Het is ingericht 
met oude kunstvoorwerpen en herinnert 
aan de sfeer van het oude Indië. Een 
aanrader als lunch is hun rijsttafel met 
onder meer saté ajam, gadogado – 
waar de Nederlanders ooit een ‘twist’ 
aan gaven door er sperziebonen in te 
stoppen – en sambal goreng tahoe. 

Wandel vanaf Garoeda rechtdoor richting 
het Lange Voorhout. Je komt dan langs 
het stand beeld van een van de bekendste 
schrijvers uit Den Haag: Louis Couperus 
(1863-1923). Hij kwam uit een welge-
stelde Haagse familie en bracht zijn 
jeugd grotendeels in Nederlands-Indië 
door. In 1860 keerde de familie Coupe-
rus terug naar Den Haag. Loop nog even 
verder tot Hotel des Indes in zicht komt. 
Was het gebouw eerst een stads paleis 
van een rijke baron, later werd het 
tijdelijke huisvesting voor welgestelde 
Indische Nederlanders. Boven de in- 
gang prijkt het wapen van Batavia, 
rood met een zwaard, en nog altijd 
heeft het hotel de grandeur van voor-
heen. Niet voor niets bleven popsterren 
als wijlen Prince en Michael Jackson 
en staatshoofden hier logeren.

Laura-Lee Savoia (32), 
eigenaar van Pistache 

Café: ‘Op de Denneweg zit 
schoonheidssalon Aveda. 
Hun pedicure met paraf-

finepakking is hemels voor 
de voeten! Voor een snelle 
hap ga ik naar Sticky Rice 
in Shopping Center New 

Babylon naast het Centraal 
Station. Hier kun je heerlijk 

Aziatisch eten op een  
eigentijdse manier.’

De moderne  
Indische cultuur  

is hier nog  
springlevend

Coos Versteeg
Coos Versteeg (62) is journalist en 

kenner van Indisch Den Haag en hij 
nam ons mee op ontdekkings tocht 
door de stad. Hij werkte 32 jaar voor 
de Haagsche Courant en was verant-

woordelijk voor de langlopende  
serie Indisch Den Haag, gepubli-

ceerd in de krant en later uitgege-
ven in boekvorm door Sijthoff Pers. 
Hij is nu bezig met het samenstellen 
van een literaire wandeling op basis 

van de boeken van de Indische 
schrijfster Yvonne Keuls. 

Spekkoek bij Waroeng Soeboer

Het levendige Plein 
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spoorvoordeel

Kijk in het voordeelboekje

  Samen naar Den Haag? Koop voor slechts
     € 8,95 een NS Meereiskaart.

   Van chorizo-jalapeño tot tuna-melt:  
proef de originele tosti-creaties bij  
Happy Tosti met € 3,50 korting. 
Met SPOOR 50% korting. 
Logeer in het stijlvolle Crowne Plaza 
Promenade, met korting tot € 100,-. 
Verrassend: klassieke muziek in een 
modern jasje tijdens Symphonic Junction 
in het Paard van Troje.  
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Indonesisch eten bij Garoeda

Collectiv.
S T E D E N T R I P

Den Haag Centraal  
is rechtstreeks te  

bereiken vanuit onder 
meer Groningen, Utrecht 
Centraal, Rotterdam en 
Amsterdam Centraal. 

Op Den Haag Centraal  
is een OV-fiets te huur.  

Kijk op ov-fiets.nl

is ontzettend populair en koop je alleen 
bij ons.’ Als je de Mauritskade over-
steekt, passeer je de stadsgracht waar 
het centrum vroeger ophield. Loop 
verder in de Frederikstraat en verwon-
der je over de hand gemaakte dames- en 
herenschoenen bij Reinhard Frans op 
de hoek met de Prinses Mariestraat. 
Verderop bij Cotton & Silk is het 
moeilijk kiezen tussen mooie kelims, 
gewassen linnen en mohairen plaids. 
Plof daarna neer op een van de gezel-
lige terrassen in de straat en geniet  
van de warme najaarszon. Vlak bij  
de Frederikstraat ligt de Mallemolen,  
een straatje plus hofje dat ook wel  
het Montmartre van Den Haag wordt 
genoemd. Als je het straatje vol met 

één wijn bij, die bij elke saté anders 
smaakt. Bij de ene saté is de wijn 
droog en fris en bij de ander zoet  
en rijk. Een ware smaaksensatie!’ 
Inmiddels ben je in de Archipelbuurt 
aanbeland, die speciaal werd ge-
bouwd voor alle Indische Nederlan-
ders die kapitaal vergaarden in de 
koloniën en terugkeerden naar 
Nederland. In deze wijk kun je je 
vergapen aan de imponerende 
herenhuizen en de vele hofjes. De 
Suriname straat is een van de mooiste 
straten. Louis Couperus woonde lange 
tijd op nummer 20  en schreef er zijn 
debuut roman Eline Vere. Aan de 
buitenkant valt niet af te zien dat het 
rijke interieur met betimmeringen en 
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terrassen ziet, begrijp je waarom. Het 
dankt de naam aan een molen die hier 
in de zeventiende eeuw stond en kort  
na de bouw drie wieken verloor.

Smaaksensaties  
Om de hoek, in de Javastraat, zit 
Indonesisch restaurant The Raffles. 
Eigenaar Frank Deuning liet zich bij het 
inrichten van zijn restaurant inspireren 
door het interieur van het huis van zijn 
grootouders op Midden-Java. De ikat-   
tafelkleden, het wedgwoodservies en 
het tafelzilver doen verloren tijden 
herleven. Zijn Aneka Saté, waarbij je 
vier verschillende soorten saté krijgt,  
is misschien wel de beste van de hele 
stad. Frank Deuning: ‘We schenken er 

De Mallemolen 
wordt ook wel 

het Montmartre 
van Den Haag 

genoemd
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Foodies en levensgenieters 
opgelet: van 8 t/m 11 september 

strijkt Food Truck Festival TREK 
neer in het Haagse Westbroekpark. 

festival-trek.nl

Op 10 en 11 september is het 
Open Monumentendag. In Den 
Haag worden onder meer het 

voormalige Lloydgebouw, Hotel 
des Indes en de voormalige Neder-

landsche Handel-Maatschappij 
opengesteld voor publiek.  
openmonumentendag.nl

In de visafslag in Scheveningen 
kunnen visliefhebbers 7 t/m 9 ok-

tober hun hart ophalen tijdens het 
culinaire visfestival VISSCH. Haagse 

horeca-iconen laten zien wat zij 
zoal met vis kunnen. vissch.nl

Zo’n veertig musea, galeries en 
culturele instellingen laten tijdens 
de Museumnacht op 29 oktober 
tot in de late uurtjes zien wat ze 
in huis hebben. Deze nacht staat 
bol van kunst, muziek, dans, film, 
cabaret en poëzie. Het Louis Cou-

perus Museum is ook van de partij. 
museumnachtdenhaag.nl

Agenda

Inproc

Restaurant Garoeda, Kneuterdijk 18a
Hotel des Indes, Lange Voorhout 54-56
Inproc, Denneweg 134
Louis Couperus Museum, Javastraat 17
Restaurant The Raffles, Javastraat 63
Betjeman & Barton, Denneweg 25c
Sticky Rice, Koningin Julianaplein 115
Oogst, Denneweg 10b
Ariane Inden, Spekstraat 1

Lady Africa, Denneweg 21a
Aveda, Denneweg 56
Reinhard Frans Handgemaakte Schoenen, 
Frederikstraat 8
Cotton & Silk, Frederikstraat 481
Conceptstore Collectiv., Prinsestraat 5a
Pistache Café, Prinsestraat 134
Waroeng Soeboer, Piet Heinstraaat 114
Restaurant Soeboer, Brouwersgracht 29

glas in lood in neorenaissancestijl 
bewaard is gebleven. Een borstbeeld van 
de schrijver aan het begin van de straat 
herinnert nog wel aan deze tijd. Breng, 
als je geïnteresseerd bent in Couperus, 
zeker een bezoek aan het Louis Couperus 
Museum om de hoek, waar tot en met  
6 november Van ZERO tot Kleine zielen  
te zien is. De tentoonstelling gaat over  
de geschiedenis van het huis aan de 
Javastraat 17, waar nu het museum is 
gevestigd, en de relatie met Louis 
Couperus. Ook lag vroeger in deze buurt 
de negentiende-eeuwse Alexander-
kazerne voor het Koninklijk Nederlands-
Indisch leger. Speciaal voor de verschil-
lende leger rangen werden er woningen 
gebouwd. Zo woonden de onderofficie-
ren met hun gezinnen in het lieflijke 
Alexanderhofje. Het is een van de vele 
plekken in de stad die herinnert aan die 
speciale band tussen Den Haag en Indië. 
Je merkt het al lopend: het Indië van 
weleer komt dan tot leven in de vorm 
van pittig eten, sterke geuren, fraaie 
architectuur en imposante kunst.    
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