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Oog voor detail: win een boekenbon! 
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Het Bezuidenhout heeft tal van details die de moeite waard zijn 
om er met een blik aandacht aan te geven. De redactie ging op 
zoek en leidt u de komende nummers langs verrassende ontdek-
kingen. 

De puzzel blijkt een populair onderdeel van onze krant; het aan-
tal inzenders groeit met elke editie. En ondanks dat het nu echt 
een verborgen detail was, waren er weer veel goede inzenders 
met natuurlijk 1 winnaar: mevrouw W.E. van de Pol. Van harte 
gefeliciteerd; de boekenbon ligt voor u klaar! Het was natuurlijk 
het ornament boven de ingang van het Hofje van Hoogelande 
aan de Joannes Camphuysstraat. Toevallig viel deze puzzel sa-
men met het 100-jarig bestaan van het hofje dat onlangs werd 
gevierd.  
Nu dan een detail van iets dat je mooi of lelijk kunt vinden, maar 
het staat wel in onze wijk. En waarschijnlijk bent u er vaak langs 
gefietst zonder dat het u opviel. We dagen u in ieder geval weer 
uit om weer eens om u heen te kijken. Aan u dus de vraag: 
waar bevindt zich bovenstaand detail? Stuur uw antwoord 
per email of brief aan de redactie (zie colofon). U maakt dan 
kans op een boekenbon van € 15,-- die door het kantoor van Mr. 
E. Fransen ter beschikking wordt gesteld. Let wel: mededinging 
is voorbehouden aan bewoners van het Bezuidenhout en  over de 
uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Foto: Ariane Gordijn 

Colofon 
 
Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant 
van Bezuidenhout Midden en Oost. 
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Cultuuragenda Bezuidenhout 
 
♦ Lunchconcerten door studenten Ko-

ninklijk Conservatorium: elke 2e en 
4e donderdag van de maand  
Aanvang 12:30 uur, duur ca. drie kwar-
tier. Gratis toegang. Concerten op 11 ok-
tober, 25 oktober, 8 november, 22 no-
vember en 13 december.  

♦ Thema-avonden in de Christus Trium-
fatorkerk 
1 november  Make-over van God, hoe om 
 te gaan met overzeese  
 christenen? 
6 december  Wereldwijde Oecumene in de 
 Wijk, kennismaken met een 
 internationale kerk in de 
 buurt, Church of Our Savior. 

♦ Hulp en genezing langs geestelijke 
weg door de leer van Bruno Gröning 
Informatieve lezing op donderdag 18 ok-
tober van 19.30 tot 21.00 uur in de zaal 
bij zwembad Overbosch (bij balie gang 
links), Vlaskamp 3-5, Den Haag.  
Gratis toegang. Tel.nr. 035 – 694 51 35 of 
070-427 13 78.  
Internet: www.bruno-groening.org/
nederlands 

     Onder redactie van Marieke Willemsen 

Pod– en vodcasting in Bezuidenhout! 
   

Artikelen in deze krant waar dit 
(*) symbool bij staat  

kunnen ook via het internet als 
podcast worden bekeken en be-

luisterd.  

Ervaar het nu zelf en surf naar 
 

www.bezuidenhoutnieuws.nl! 

Opmaker gezocht! 
 

Wil jij ons meehepen van Bezuidenhout 
Nieuws een mooie krant te maken? Laat 

het ons weten (zie colofon)! 
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Er rijst bij enkele Bezuidenhouters het idee om het beeld van Juliana van Stol-
berg op de Koningin Marialaan te verplaatsen naar het nabijgelegen Koningin 
Sophiepark. Die verhuizing staat niet op zichzelf; zij is een onderdeel van het 
ambitieuze plan voor een historisch-informatieve route door het Bezuiden-
hout. 

Door Adriaan Pels 

Initiatiefnemers van dit opvallende idee zijn Rob Velders, webmaster van 
www.bezuidenhout.nl, en Roel Rozenburg – bekend om zijn fotoboeken over het Bezui-
denhout. In Rozenburg zijn nieuwste boek laat hij aan de hand van oude prentbrief-
kaarten en actuele opnamen van dezelfde plek zien wat er van het Bezuidenhout van 
vroeger is geworden (zie ook pagina 2). Dit thema inspireerde een aantal buurtbewo-
ners tot het idee van een historisch-informatieve route door de wijk, langs informatie-
zuilen die met foto’s en tekst vertellen wat er vroeger vanaf die plaats te zien was. ”Zo 
heb je een beeld van de situatie van toen en nu,” vertelt Velders. “Een en ander zal 
uiteraard samen met ondermeer de gemeente gerealiseerd moeten worden.” 

Als het eind van de route denken Velders en Rozenburg aan het Koningin Sophiepark, 
gelegen tussen de Louise Henriëttestraat, Louise de Colignystraat en Amalia van 
Solmsstraat. Velders: “Hier heb je uitzicht op oude vooroorlogse en nieuwe naoorlogse 
gebouwen, die samen het huidige Bezuidenhout karakteriseren. En als laatste object 
van de informatieve route zou in het Sophiepark het standbeeld van de gravin heel erg 
op zijn plaats zijn.” Het beeld zou dan vrijwel weer op zijn originele plaats staan, want 
voor het bombardement op Bezuidenhout stond het beeld op het Louise de Coligny-
plein. Nu is daar het basketbalveldje van de Dr. M.M. de Hertogschool.  

“Bovendien”, zo betoogt Velders, “krijgt de stammoeder van het Oranjehuis een beter 
blikveld. Ze staat nu maar in de middle of nowhere te staren naar de trambaan en het 
verkeer op de Juliana van Stolberglaan. Een welkome verplaatsing dus.” 

Beeld Juliana van Stolberg naar Sophiepark? 
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Juliana van Stolberg staat nu nog op de Koningin Marialaan. Foto: Ariane Gordijn 

Wat vindt u ervan? Moet het standbeeld inderdaad verplaatst worden? Reageren kan 
via brief of mail (zie colofon).  



Nieuw fotoboek: ‘Bezuidenhout: brandgrens 3 maart 1945’  Nieuws 
Er ligt een nieuw fotoboek over 
het Bezuidenhout in de Haagse 
boekhandels. Het fotoboek van de 
Haagse fotograaf Roel Rozenburg 
heet ‘Bezuidenhout brandgrens 3 
maart 1945’ en geeft een 
beeld van onze wijk, die door het 
bombardement een groot deel 
van zijn grandeur verloren heeft. 

Door Marieke Willemsen 

Op een indringende wijze laat Roel 
Rozenburg zien wat er na de Tweede 
Wereldoorlog van het Bezuidenhout is 

geworden. Tot ver in de jaren zestig 
bleven delen van het gebombardeer-
de gebied braak liggen. Oude panden, 
die het bombardement wél hadden 
doorstaan, werden in de loop van de 
jaren gesloopt om plaats te maken 
voor kantoren. Met de ontwikkeling 
van het Beatrixkwartier, een groot-
schalig project aan de Prinses Bea-
trixlaan van zeker 400.000 vierkante 
meter kantoren, is het Bezuidenhout 
behalve een woonwijk, ook een kan-
torenwijk geworden. 

Het boek bestaat uit oude foto’s, 

luchtfoto’s en prentkaarten van  
vroeger. Sommige huizen, straten en 
pleinen zijn er niet meer of hebben 
een hele andere naam. In 2005 
bracht Rozenburg zijn eerste boek 
over het Bezuidenhout uit. In dit boek 
kwam al naar voren dat deze Haagse 
buurt een gegoede buurt was waar de 
middenklasse - artsen, hogere amb-
tenaren en leraren – woonden, en 
waar na de Eerste Wereldoorlog ook 
de rijksoverheid zich vestigde.  
Het fotoboek is voor €19,95  te be-
stellen via het ISBN nummer  
978 90 76915 21 0.  

De kinderspeeltuin in het drie-
hoekje Stolberglaan-Van der  
Wyckstraat-Schenkkade is een 
oase van rust. De vrede wordt 
sinds kort echter bedreigd door 
enkele buurtbewoners die op ei-
gen initiatief een deur in hun aan-
grenzende schutting aanbrach-
ten.   

Door Elles Pleijter 
 
In de rustige speeltuin staan keurige 
speeltoestellen en het geheel is van 
twee zijden omzoomd met groen. ‘s 
Ochtends wordt het toegangshek ge-
opend door buurtbewoonster Quirine. 
Collega Hennie sluit het hek af zodra 
het donker invalt. Zo is de veiligheid 
van de buurt gewaarborgd en komt er 
geen ongewenst bezoek. En dus hoe-
ven de bewoners wiens tuin grenst 
aan de speeltuin, niet bang te zijn 
voor figuren die ongezien via de 
speeltuin toegang tot hun huis willen 
verschaffen. 
 Maar sinds kort zijn er buurtbewo-
ners die hun kinderen in de speeltuin 
laten spelen, ook als het terrein al 
afgesloten is. Zo komt het voor dat 
andere kinderen uit de buurt  ’s 
avonds door het toegangshek naar 
binnen gluren, en kinderen van ou-
ders met een schuttingdeur naar de 

speeltuin zien spelen. Ook gebruiken 
sommige bewoners de speeltuin als 
afvalplaats. In de struiken liggen 
restmateriaal en huisvuil opgehoopt. 
Daarnaast maakte een bewoner ge-
bruik van de doorgang om er zijn 
puin af te voeren, waarbij er puin-
stukken in de speeltuin achterbleven.  
Grote vraag is: mag dat allemaal zo-
maar? Ja, dat mag. De gemeente 
staat het toe dat bewoners een deur 

in hun schutting maken. Echter, het 
is niet toegestaan van deze deur ge-
bruik te maken om een publieke 
ruimte te betreden. Buurtbewoners 
maken zich druk om de zaak. Inmid-
dels heeft de stadsdeelraad besloten 
het afval en puin op te ruimen na 
melding door een buurtbewoner. En 
over het gebruik van de schutting-
deuren? Daar wordt nog even verder 
over gesteggeld. 

Onrust bij de kinderspeeltuin in de Van der Wijckstraat 
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 Links het vroegere Juliana van Stolbergplein. Rechts de huidige situatie. Foto: Roel Rozenburg 

De speeltuin is niet altijd zo rustig. Foto: Ariane Gordijn 

Start herinrichting van de Laan van Nieuw Oost-Indië 

Pareltjes van bomen in Bezuidenhout  Natuur 

Bezuidenhout beschikt over een 
paar wonderschone bomen. Wat 
gaat hier in de toekomst mee ge-
beuren? Bezuidenhout Nieuws 
ging op onderzoek uit. 
 
Door Leon Smet en Nike van der 
Wenden 

Den Haag staat bekend als een groe-
ne stad en dat willen wij natuurlijk 
graag zo houden. Ook het Bezuiden-
hout is een groene wijk met van 
oudsher aandacht voor bomen en 
planten. “En dat moet vooral zo blij-
ven,” zegt Renzo Steijvers, coördina-
tor beheer bij stadsdeel Haagse 
Hout. Steijvers is verantwoordelijk 
voor het bomenbeleid in onder ande-
re Bezuidenhout. “De gemeente Den 
Haag voert actief beleid ter attentie 
van aanplant en onderhoud van bo-
men, struiken en vaste planten. Het 
is zelfs mogelijk om als particulier je 
eigen monumentale boom aan te 
dragen.” Deze bomen krijgen dan 
extra zorg.  
Ook bestaat er een zogenaamd 
‘bomenfonds’. “Zodra ergens bomen 
verdwijnen, en herbeplanting op de-
zelfde plek is niet mogelijk, dan kan 
via het bomenfonds elders nieuw 
worden aangeplant.” legt Steijvers 
uit.   

In Bezuidenhout staat een variëteit 
aan bomen, zoals haagbeuken in de 
Sillestraat, meidoorns in de Adel-
heidstraat en gingko’s, trompetbo-
men en iepen in de Theresiastraat. 
De oudste bomen van onze wijk 
staan in de Cornelis van der  
Lijnstraat, namelijk drie beuken uit 
1905 (!).  
De huidige werkzaamheden aan de 

Bezuidenhoutseweg worden boven-
dien aangegrepen om een groen-
strook aan te planten en ook voor de 
Laan van NOI liggen plannen gereed 
om bomen aan te planten. Steijvers: 
“Er ligt nog behoorlijk wat ‘groen’ in 
het verschiet!” 

Meer info op www.denhaag/bomen of 
via 070-3533000  
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Informatiebord over de herinrichting 
van de Laan. Foto: Ariane Gordijn 

 Wijkinfo 

De Laan van Nieuw Oost-Indië 
wordt op dit moment opnieuw 
ingericht op het gedeelte tussen 
de Bezuidenhoutseweg en de 
Schenkkade. Na de herinrichting, 
die tot begin 2009 zal duren, zal 
de Laan haar vroegere allure, een 
statige laan met veel groen, te-
rugkrijgen.  

Door Pascal van der Straten 
 
Begin september zijn de werkzaam-
heden aan de herinrichting van de 
Laan gestart, beginnend aan de kant 
van de Schenkkade. Als eerste zijn 
ENECO (gas), Het Duinwaterbedrijf 
Zuid-Holland (DZH) en de KPN aan 
de slag gegaan met de sanering van 
het leidingnet. Hierna start de uitein-
delijke herinrichting waarbij ook de 
riolering onder handen wordt geno-
men.  

Uiterlijk in het voorjaar van 2009 
hoopt de gemeente klaar te zijn met 
de herinrichting van de Laan.  

De belangrijkste verandering is dat 
aan weerszijden van de weg een en-
kele bomenrij wordt geplaatst, waar-
bij in totaal 66 bomen worden ge-
plant. Tevens zal er per rijrichting 
één rijstrook beschikbaar zijn voor 
het autoverkeer en wordt er een vrij 
liggend fietspad (in rood asfalt) gere-
aliseerd. Tussen de tegengestelde 
rijbanen blijft de openbaar vervoer 
baan bestaan. De halte Stuyvesant-
straat wordt binnen de beschikbare 
ruimte opgewaardeerd. Door deze 
aanpassingen wordt het voor fietsers 
en voetgangers gemakkelijker en 
veiliger om over te steken. Het totaal 
aantal parkeerplaatsen zal met 31 
worden teruggebracht tot 154. 

Een impressie van het uiteindelijke 
resultaat is te zien op de grote infor-
matieborden die de gemeente Den 
Haag heeft geplaatst op de kruising 
van de Schenkkade/Laan van NOI en 
Juliana van Stolberglaan/Laan van 
NOI. 

 Een beuk uit de Cornelis van der Lijnstraat. Foto: Leon Smet 



Wist u dat.. 

 De perenplukdag dit jaar niet doorgaat? De peren op het Spaarwaterveld zijn namelijk nu al van de bomen ge-
vallen – en dit had de gemeente niet zo vroeg verwacht. 
 Er in het Haagse Bos naast honden op fietspaden en fietsers op voetpaden, nog een derde hinderlijke categorie 
is? Dit zijn namelijk hondenbezitters die op de fiets, op de voetpaden hun hond uitlaten. 
 Er kantoorcontainers staat op het braakliggende terrein achter de Spaarwaterstraat? Dit is voor Aegon, de nieu-
we gebruiker van het pand aan de Bezuidenhoutseweg. 
 Volgens de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente, daarna HaagWonen en de Stichting Gemiva, op het 
Spaarwaterterrein 24 woningen voor gehandicapten gaan bouwen? Haag Wonen kan daar niet meer over melden 
dan “(…) dat we met de gemeente in gesprek zijn om ‘iets’ op dit terrein te gaan doen.” En dat ‘iets’ kan ook die 
24 woningen zijn. 
 Er in Bezuidenhout een heuse atoomkelder onder de grond ligt? Ongeveer tien meter onder het Koningin Sophie-
park ligt een atoomkelder die ooit geheel gebruiksklaar heeft gestaan voor KPN (met bedden, restaurant en al). 
Dat is de reden waarom op Google Earth deze plek ook niet te zien is. Mocht er een open dag worden georgani-
seerd, dan leest u dat uiteraard in Bezuidenhout Nieuws. 

Het is dit jaar feest in de Johan-
nes Camphuysstraat: het Hofje 
van Hoogelande bestaat namelijk 
100 jaar. Dit werd begin septem-
ber groots gevierd met een ten-
toonstelling, de verschijning van 
een boek over de geschiedenis 
van het hofje én een feestelijke 
receptie voor bewoners, regenten 
en genodigden.  

Door Marianne van Raaij 

Veel mensen weten het niet, maar 
Bezuidenhout kent een heel speciaal 
en mooi hofje. En dit jaar bestaat dat 
hofje 100 jaar. Op de heugelijke 
feestdag dat dit feit gevierd werd, 
memoreerde voorzitter van het re-
gentenbestuur, de heer Helmich, op 
humoristisch wijze de geschiedenis 
van het Hofje. In 1669 is het hofje 
namelijk gesticht door jonkheer van 
Hoogelande, die er ook zelf ging wo-
nen met zijn huishoudster. Hij was, 
en is nog steeds, daarmee de enige 
mannelijke bewoner! 

Toen rond 1900 het gebouw begon te 
verzakken werd een nieuwe locatie 
gezocht en gevonden in de nieuwe 
stadsuitbreiding van Den Haag, het 
Bezuidenhout. Daar stond het hofje 
nog lange tijd in de weilanden, omdat 

pas in de jaren dertig de wijk werd 
voltooid. Bij het bombardement van 
maart 1945 bleef het hofje miracu-
leus gespaard. 

Over de lange geschiedenis van het 
hofje, zoals het erfelijke regentschap, 
de beheersters en de bewoonsters die 
in 1907 niet wilden verhuizen, schreef 
Gerda Rosel een mooi geïllustreerd 

boek, dat op het feest aan wethouder 
van Alphen (GroenLinks) en andere 
genodigden aangeboden werd. Voor 
wie geïnteresseerd is in het boek, het 
is voor €10,- te verkrijgen bij de be-
heerster, mevrouw M. Betjes (of via 
070-3850252). Bij haar kunt u zich 
tevens aanmelden als u dit prachtige 
hofje eens van binnen wilt zien.  

Hofje Johannes Camphuysstraat bestaat 100 jaar  Nieuws 

 Het 100-jarig bestaan werd groots gevierd. Foto: Lennaert Roos 
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RandstadRamp 
Al sinds mensenheugenis be-
staan er verhalen over spoken. 
Over spookschepen, over 
spookhuizen en over spook-
treinen. Sinds enige tijd kent 
Bezuidenhout echter een nieu-
we variant: de spooktram. Al 
maanden lang rijdt vanaf het 
krieken van de dag tot aan het 
middernachtelijk uur een lege 
tram over de Laan van Oost 
Indië. Het is de Ranstad-
Rampen-Tram, die geheel ver-
licht - maar zonder passagiers- 
zich een weg baant door onze 
wijk. Op het Centraal Station 
worden de laatste passagiers 
uitgebraakt en rijdt de tram 
vervolgens verder naar on-
zichtbare verten. Of hij komt 
geheel leeg aangekronkeld van 
de andere zijde en is pas bij 
het kruispunt genegen passa-
giers in hem op te nemen. Was 
er ooit de blijde boodschap van 
een heuse wondertram voor 
gans Den Haag die haar passa-

giers van Zoetermeer naar 
Rotterdam zou wiegen; die 
droom is inmiddels wreed ver-
stoord. Op 29 oktober 2006 
startte het Haagse Wonder zijn 
zegetocht, om vervolgens op 3 
en 4 november glansloos te 
ontsporen bij het Centraal Sta-
tion. Op 29 november was het 
raak bij Forepark en Ternoot. 
Daarbij raakten zeventien pas-
sagiers gewond. Op 25 mei dit 
jaar ontspoorde het monster 
bij De Uithof en op 24 augus-
tus kronkelde hij zich uit de 
rails op de Noord West Buiten-
singel.  
De gelukkige passagier die 
zich op de bewuste data niet in 
de wondertram bevond, wacht 
tot op de dag van vandaag an-
dere verrassingen. De vakan-
tieganger, bepakt met zware 
koffers, wordt opgeschrikt 
door het vernieuwde strippen-
kaartsysteem. Sinds tijdelijke 
controleurs niet meer meerij-
den om passagiers te informe-
ren en van strippenkaarten te 
voorzien, is het binnenstappen 
van de tram een hachelijk 
avontuur. De Trambestuurder 

zit veilig achter glas in de kop 
van het monster en leeft zo in 
afzondering van de reiziger. 
Dus als de onfortuinlijke va-
kantieganger eenmaal het in-
wendige is binnengetreden en 
tot de conclusie komt dat hij 
buiten had moeten stempelen, 
is de slang al in beweging ge-
komen. Tussendoor bij een an-
dere halte even buiten stem-
pelen is er niet bij, want dan 
loopt de vakantieganger de 
kans dat de tram er met zijn 
koffers vandoor is gegaan. 
In Bezuidenhout veroorzaakt 
het monster ook vele vijanden 
onder automobilisten. Optrek-
kende automobilisten zien hun 
weg versperd door het lange 
slangenlijf dat het kruispunt 
Schenkade – Laan van NOI be-
zet houdt. Wachtend voor rood 
licht, wordt de automobilist 
opgeschrikt door rinkelend ge-
grauw van het monster dat 
langsrijdt. Het Oude Boek 
waarschuwde ons al: de slang 
is de bron van alle kwaad. 

Buurtvrouw Elles 

 Column 
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Zoals elke wijk kent ook het Be-
zuidenhout mensen die deel uit-
maken van het straatbeeld. Een 
van hen is Slawa Stupnik, die al 
acht jaar voor de C1000 in de 
Theresiastraat het Haags Straat-
nieuws verkoopt. Een man waar 
een intrigerend verhaal achterzit. 

Door Adriaan Pels 

Slawa Stupnik (36), eens Sovjetbur-
ger, verblijft sinds 1999 in Nederland. 
Hij is getrouwd met landgenote Lucia, 
is vader van de in Bronovo geboren 
Jan (7), spreekt en schrijft vloeiend 
Nederlands en heeft veel werkerva-
ring, onder andere in de horeca en de 
computertechniek. Maar hij mag niet 
werken, hij heeft namelijk geen ver-
blijfsvergunning. Het verkopen van 
het Haags Straatnieuws is zijn enige 
inkomstenbron. Hoe kwam het gezin 
Stupnik in de Theresiastraat verzeild?  

Slawa en Lucia komen oorspronkelijk 
uit Kiev, destijds een plaats in de 
Sovjet-Unie. Als Slawa in 1989 in mi-
litaire dienst moet, gaat Lucia met 
hem mee naar Moskou. Als in 1991 
de Sovjet-Unie uit elkaar valt moeten 
de Sovjetburgers een paspoort aan-
vragen in een van de nieuwe staten. 
De Stupniks doen dit in Moskou 
(inmiddels Rusland) omdat Slawa na 
zijn dienstplicht daar werk heeft ge-
vonden. Maar de Russische autoritei-
ten zien ze als immigranten en die 
worden geweerd. Zolang ze niet 
staan ingeschreven zijn ze illegaal en 
in Moskou is dat geen pretje. Slawa: 
“Als ze je pakken, dan zijn ze bepaald 
niet zachtzinnig. Toen ik dan ook een 
baan in de Kaukasus kon krijgen zijn 
we gelijk daarheen verhuisd.”  

Maar na het uiteenvallen van de Sov-
jet-Unie ontaardden de etnische 
spanningen die daar al tijdens de ja-
ren tachtig sluimerden steeds meer in 
gewelddadige conflicten. “Wij zaten 
tussen tientallen groepen die elkaar 
bestreden. Het was: ‘hoor je bij ons, 
of bij onze vijanden?’ Op het laatst 
was de situatie levensgevaarlijk en 
onhoudbaar, dus besloten we in 1996 
terug te gaan naar Kiev.”  

Maar Kiev was ondertussen de hoofd-
stad van Oekraïne geworden en hoe-
wel Slawa en Lucia er waren geboren 
en getogen, moesten ze toch gewoon 
het staatsburgerschap aanvragen. 
“We werden asielzoeker in onze eigen 
geboortestad,” vertelt hij. “De proce-

dure neemt daar jaren in beslag en 
gaat anders dan in Nederland. De 
politie perste mij geld af, dreigde me 
anders het land uit te zetten en ge-
bruikte grof geweld. Een keer werd ik 
zó ernstig mishandeld, dat ik met 
hersen- en nierbeschadigingen een 
maand in bed moest blijven.” 

In 1999 vluchtte Slawa en zijn vrouw 
naar Nederland en maakten ze kennis 
met de Nederlandse bureaucratie. 
“We zijn nu al acht jaar bezig en heb-
ben nog steeds geen definitief ‘ja’ of 
‘nee’. We zijn niet illegaal, maar heb-
ben ook geen verblijfsvergunning. En 
dan mag je niets. Ook geen cursus, 
zeker geen Nederlands, volgen.” 

Op dit moment heeft het gezin Stup-
nik met twee anderen drie kamers in 
Laak en probeert er het beste van te 
maken. Slawa: “Ik probeer positief te 
blijven, maar dat valt niet altijd mee. 
Mijn vrouw is door alles ernstig de-
pressief en mijn zoon is autistisch. 
Dat maakt het er niet gemakkelijker 
op.” 

Slawa voelt zich intussen een echte 
Hagenaar - “als je Nederlander wil 
zijn, moet je je aanpassen, anders 
raak je geïsoleerd” – hoewel hij het 
echte Haags niet kan verstaan. Hij 
moet er niet aan denken dat zijn 
asielaanvraag wordt afgewezen: “We 
zijn stateloos en in de landen van de 
voormalige USSR niet welkom. Waar 
moeten we dán in hemelsnaam 
heen?”  

“Ik probeer positief te blijven, 
maar dat valt niet altijd mee” 
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Het gaat slecht met het Haags 
Straatnieuws, de krant die Slawa 
verkoopt. De oplage is enorm ge-
daald. Zozeer, dat de krant uitge-
ven financieel moeilijk wordt - ook 
omdat er zonder subsidie moet 
wordt gewerkt. Een van de oorza-
ken van de oplagedaling is dat 
Straatnieuws-verkopers minder 
kranten afnemen, omdat ze zelf 
minder kranten verkopen. Het pu-
bliek geeft namelijk wel de €1,60 
(of meer) die de krant kost, maar 
koopt de krant zelf niet. Logisch 
dat de verkopers, die €0,95 voor 
elk exemplaar moeten betalen, er 
dan minder inkopen. Een rampza-
lige ontwikkeling, want als de 
krant verdwijnt, is ook de enige 
inkomstenbron van de verkopers 
weg. 

 Straatnieuwsverkoper Slawa Stupnik. Foto: Ariane Gordijn 

Uw tip kan leiden tot een 
artikel! 

Mail, bel of schrijf naar Bezuiden-
hout Nieuws. Misschien wordt uw 

nieuws dan wel door heel uw 
buurt gelezen! 

Hier had uw advertentie  
kunnen staan! 

Wilt u adverteren in deze krant? 
Dat kan! Voor info & prijsopgave:  

Leon Smet of Erik Fransen:  
070-4276900 of  

bezuidenhout@planet.nl 
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