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Er gaan geruchten in Bezuidenhout rond over de sloop van 
huurwoningen van Woningstichting Haag Wonen. De stich-
ting heeft onder andere huurwoningen in de Pijnacker Hor-
dijckstraat en de Hendrik Zwaardecroonstraat. Wat is er 
aan de hand? 
 
Door Adriaan Pels 
 
Sinds april 2006 heeft Haag Wonen het beheer van haar woningen in Bezuidenhout-
Oost weer in eigen handen. En daarover doen verschillende geruchten van slopen de 
ronde, die niet bijdragen tot de gemoedsrust onder wijkbewoners. “De verschillende 
onderzoeken die lopen zijn vooralsnog verkennend,” zegt Richelle Kluit, beheerconsu-
lent van Haag Wonen. “Zo wordt er bij de Hendrik Zwaardecroonstraat gekeken naar 
de plattegronden van de woningen. De bewoners hebben soms zelf aanpassingen aan-
gebracht, waardoor de oorspronkelijke tekeningen niet meer betrouwbaar zijn. Voor 
een goede technische en financiële afweging van de verschillende scenario's, is het 
noodzakelijk over de juiste informatie te beschikken.”  

Ten aanzien van de Pijnacker Hordijckstraat, waarover ook verhalen gaan in de wijk, is 
er op dit moment geen gericht onderzoek gaande.  

Kluit verzekert dat voor de onderzoeken naar de verschillende complexen en de uit-
komsten daarvan, contact wordt opgenomen met de bewoners, die nauwgezet geïnfor-
meerd zullen worden. “Er wordt alles aan gedaan om alle processen volgens een over-
zichtelijk plan uit te voeren en hierbij de bewoners te betrekken. Ook het Wijkberaad 
wordt regelmatig geïnformeerd.”  

De keuzes waar elke woningcorporatie voor staat zijn naast niets doen, groot onder-
houd/renovatie, woningen samenvoegen, verkopen, slopen en nieuwbouw.  

Voordat een besluit genomen wordt, doet Haag Wonen een gedegen onderzoek naar de 
voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden, zegt Kluit. “Niet alleen de techni-
sche staat van de woningen is hierbij van belang maar ook (her)huisvestings-aspecten 
spelen een bepalende rol. Bovendien zijn er wettelijke regels. Zo mogen er, bijvoor-
beeld bij sloop of samenvoegen, niet zomaar woningen uit de voorraad sociale huurwo-
ningen gehaald worden. Er moet nieuwbouw tegenover staan.” Het is echter niet ver-
plicht in dezelfde wijk evenveel woningen terug te bouwen. Hierover moet overleg ge-
pleegd worden met de gemeente. Maar dit is in het Bezuidenhout nog lang niet aan de 
orde.  

Huurhuizen in Bezuidenhout gesloopt? 
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Interview met 

Bekende  
Nederlander!  
Zie pagina 4..  

Bruggetje klaar, 

nu het fietspad nog! 

Voorlopig moeten we nog 

naar het bordje ‘verboden 

toegang’ staren. Maar bin-

nenkort kunnen Bezuiden-

houters hopelijk over het 

bruggetje bij ‘het Oor’ naar 

Voorburg fietsen. De ge-

meente ligt nog in de clinch 

met de Nederlandse Spoor-

wegen over bepaalde za-

ken. Zo is het nog niet ze-

ker of de NS wel toestem-

ming geeft om een fietspad 

te plaatsen.  

Foto: Ariane Gordijn 



Wethouder Rabin Baldewsingh 

(PvdA) bezocht vorige maand het 

Bezuidenhout om te praten over 

‘burgerschap’ en ‘deconcentratie’. 

Hij wil dat Hagenaars zich verant-

woordelijk voelen voor hun eigen 

omgeving.  
 
Door Adriaan Pels 

Je verantwoordelijk voelen voor je 
buurt en je buurtgenoten, dat is wat 
Baldewsingh verstaat onder 
‘burgerschap’, een woord dat gere-
geld opduikt in het beleid van de ge-
meente. Verder wil hij de dienstverle-
ning van de gemeente dichter bij de 
burger brengen: met een mooi woord 
‘deconcentratie’ genoemd. 

Voor zijn ideeën over burgerschap 
heeft Baldewsingh een pot met geld: 
het Fonds Burgerschap (tweeënhalf 
miljoen euro). Maar voor de uitvoe-
ring rekent hij op de bewoners van 
verschillende wijken. En daarin spelen 
bestuurders van wijkverenigingen en 
andere vrijwilligers een rol. De wet-
houder verwacht dat de bewoners 
zich gaan inzetten om een bijdrage te 
leveren aan het verbeteren van het 
(sociale) leefklimaat. “Men moet zich 
sociaal verantwoordelijk voelen voor 

elkaar, de loyaliteit van vroeger moet 
weer terug, samen iets doen aan je 
leefomgeving”, zo betoogde de ge-
dreven gemeentebestuurder.  

En hij rekent daarbij niet alleen op 
wijkorganisaties, sportverenigingen, 
kerken, scholen, maar ook op enke-
lingen: jongeren, ouderen, kortom 
iedereen. Het gaat om ideeën voor 
activiteiten die de bewoners bij elkaar 
brengen, die ze samen kunnen doen, 
die wil Baldewsingh subsidiëren. 
Daarbij krijgen ze hulp voor de uit-
voering, maar ze moeten zelf meehel-
pen. De subsidie kan oplopen tot 
€ 25.000 per project, waarvoor wel 
aan een paar voorwaarden moet wor-
den voldaan.  
Voorbeelden van activiteiten zijn: een 
avondje praten met anderen uit de 
wijk over waar men vandaan komt, 
hoe het leven eruit zag toen men 
jong was, een sportieve ontmoeting 
tussen de bewoners uit een straat, 
zodat de buren elkaar beter leren 
kennen of samen met jongeren iets 
organiseren voor de bewoners van 
een verzorgingshuis, enzovoort.  

Deconcentratie 

Een belangrijk punt uit het huidige 
programma van B&W is het vergroten 

van de functie van de stadsdeelkan-
toren. Dat betekent meer ambtena-
ren, meer bevoegdheden en meer 
(financiële) middelen. Daar hoort ook 
bij het meer betrekken van de bur-
gers bij (bouw)plannen. 
“Samenspraak gaat inspraak vervan-
gen,” aldus wethouder Baldewsingh. 
“Bedrijven en andere belanghebben-
den mogen meepraten voordat een 
plan in een stadium is gekomen dat 
er niets of weinig meer veranderend 
kan worden. “En is dat niet wat we 
graag willen?” 

Details over de plannen van  

Baldewsingh en een aanvraagformu-

lier voor subsidie, zijn te vinden op 

www.dehaagseontmoeting.nl of in de 

folder ‘Samen stad zijn’.  

“De kracht van Den Haag ligt onder andere in Bezuidenhout”  Nieuws 

Door Nike van der Wenden 
 
Nacht in, nacht uit gingen Jelle (46) 
en Desiree (44) Ouwendijk op pad om 
hun verdwenen uil te zoeken. Luna, 
een in Nederland geboren uil en van 
kuikentje af getogen in Bezuidenhout, 
leek spoorloos. Overdag zoeken had 
geen zin, want dan verstoppen uilen 
zich.  
 
In de wijde omgeving van de Pijnac-
ker Hordijckstraat begon de jacht op 
Luna in de avonduren en eindigde 
vaak pas na middernacht. Maar liefst 
zes nachten lang! Met Jelle en Desi-
ree zochten buurtbewoners mee naar 
het dier. Er werd direct gebeld wan-
neer de vogel ergens werd gesigna-
leerd. Ondanks het late tijdstip moch-
ten de ‘ouders’ van Luna zoeken in 
achtertuinen en schuren van wijkbe-
woners. Toen Luna gezien werd in 
een boom in de Hendrik Zwaarde-
croonstraat en men dacht dat hij daar 
vastzat, kwamen mannen van de 
brandweer en dierenambulance hel-
pen. Luna vloog gewoon weg uit de 
boom, maar kon nu met zoveel hulp 
na twee uur gevangen worden op een 
vensterbank. 

Minpuntje rond dit drama was een 
anonieme brief van iemand 
die schreef de uil gevangen en weer 
vrijgelaten te hebben in Zuid-Afrika, 
waar ‘de uil thuishoorde’. Gelukkig 
ontvingen Jelle en Desiree het schrij-
ven pas toen de autochtone vogel al 
veilig op zijn eigen plekje zat.  

 

Het echtpaar is ontroerd door de blij-
ken van medeleven die ze kregen. 
Mensen houden van dieren is hun 
gebleken. Jelle en Desiree willen via 
Bezuidenhout Nieuws alle hulpzoe-
kenden nogmaals heel hartelijk dan-
ken voor hun inzet! 

Nachtelijk zoeken beloond: Luna is terug!  Nieuws 

Luna en baasje. Foto: Lennaert Roos 
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Wie zondag 13 mei de hond 

ging uitlaten in het Haagse 

Bos of met de auto over de 

Bezuidenhoutse weg wilde, 

maakte een goede kans om 

lopers van The Hague Roy-

al Ten tegen te komen. Een 

unieke hardloopwedstrijd 

die jaarlijks plaats vindt in 

Bezuidenhout. 

Door Robert Moeselin 

Voor alweer de elfde keer or-
ganiseerde hardloopvereniging 
The Hague Road Runners de 
Royal Ten: een officiële KNAU 
wedstrijd over tien kilometer. 
Met als start en finish: de Be-
zuidenhoutseweg. Naast de 
tien kilometer was er ook een 
vijf kilometerloop en de 
‘Max2bike run’ van 1300 me-
ter voor kinderen. Met in to-
taal ruim 2500 deelnemers 
was het evenement ook dit 
jaar weer een groot succes. 

Medeorganisator Herman van 
der Stijl vertelt dat het toch 

wel een klus is om de wedstrijd te organiseren. “We zijn maanden bezig om de 250 vrijwilligers te vinden en te in-
strueren. Je pleegt overleg met de politie en de HTM en bent bezig met het strikken van toppers. En dit jaar een 
roos voor iedere deelnemer vanwege moederdag.” 

De wedstrijd over tien kilometer kende in de persoon van Disi Dieudonne een Rwandese winnaar in de knappe tijd 
van 28 minuten en 56 seconden. Bij de dames ging de Keniase Magdaline Chemjor na 33 minuten en 34 seconden 
als eerste over de streep. Maar ook alle recreatieve lopers leverden op hun niveau een knappe prestatie.  

 

 

De Koningin 

Aan de rand van onze wijk 

woont de koningin. Ik ben 

praktisch haar achterbuurman. 

Niet dat dit zo veel uitmaakt, 

maar toch. Het klinkt heel an-

ders als je tegen je visite zegt: 

als de paleiswachten in zicht 

komen moet je een parkeer-

plaatsje zoeken, dan: zet je 

auto maar onder de klok. Van 

de koninklijke buurtbewoner 

merk je meestentijds weinig. 

Ze gaat rond half tien naar 

haar werk en ontvangt soms 

bezoek, dat met veel vertoon 

gepaard gaat. Twaalf politie-

agenten op de motor is niets. 

Als ze jarig is en op Moederdag 

rijdt haar familie af en aan. 

In de wijk zie je haar nooit. 

Zelfs niet als er gestemd moet 

worden. Ze wordt geacht zich 

in de school in de Spaarwater-

straat te melden, maar ze is er 

nooit geweest. Ook bij de bak-

ker of de Turkse winkel op het 

De Eerensplein komt ze niet. 

In tegenstelling tot de hoertjes 

van Casa Cherda. Want er is 

ook een bordeel in mijn blok, 

drie huizen verder. De meisjes 

nemen een broodje mee voor 

een stil moment of doen nog 

gauw even boodschappen.  

Hoe het er binnen de seksclub 

aan toegaat, is even mysteri-

eus als de gang van zaken in 

het paleis. Nooit vraagt de ko-

ningin ons eens op de thee om 

haar nieuwe bankstel te ko-

men bewonderen, terwijl een 

open dag van Cherda ook nog 

moet komen. Net zoals bij het 

paleis blijft het bij een glimp 

van het personeel en de be-

zoekers.  

Er komen vooral mannen die 

het goed hebben, gezien hun 

auto's. Op saaie familiebijeen-

komsten doe ik wel eens na 

hoe mannen naar de hoeren 

gaan. Zo lopen ze zelden recht 

op de deur van het witte he-

renhuis af die, net als bij dok-

ter tijdens het spreekuur, 

openfloept als je op de bel 

drukt. Er achteloos voorbij lo-

pen en dan over je schouder 

kijken en vervolgens op je 

schreden terugkomen in de 

trant van: o, was het daar, zo 

is het gebruik. Om dan snel 

naar binnen te glippen. Er zijn 

er ook die per taxi komen. Die 

dan als een geldauto tot tegen 

de deur rijdt. Na heel haastig 

over de stoep gescheurd te 

hebben. Zeker bang dat de via-

gra is uitgewerkt, grappen wij 

dan met de buren in ons por-

tiek.  

 

Rechts de koningin, links de 

hoertjes: buurtgenoten die tot 

de verbeelding spreken. 

 

Buurtman Adriaan   
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Start van de ‘Max2bike run’ van 1300 meter voor kinderen. Foto: Ariane Gordijn 

Hardlopen over de Bezuidenhoutseweg 
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Marja Middeldorp, bekend van het 

tv-programma ‘Hoe Schoon is 

Jouw Huis?’ is al tientallen jaren 

woonachtig in Bezuidenhout. Is 

Bezuidenhout nu een schone of 

een vieze wijk? Een interview met 

de bekende schoonmaakdiva.   

Door Marieke Willemsen  

Volle prullenbakken, onbeheerde en 
te lang gestalde fietsen, zwerfafval en 
hondenpoep: het straatbeeld van Be-
zuidenhout is niet altijd even mooi. 
Bezuidenhout is een statige en mooie 
wijk met vele faciliteiten. “Maar de 
wijk schiet soms te kort in specifieke 
faciliteiten voor het behouden van 
haar schoonheid.” Marja Middelkoop 
weet waar ze het over heeft. Bekend 
als poetsdiva steekt zij samen met 
haar moeder niet alleen de handen 
uit haar mouwen op televisie, maar 
ook in haar eigen woonwijk Bezuiden-
hout. Met ruim veertig jaar levenser-
varing in onze wijk heeft ook zij het 
oude straatbeeld van Bezuidenhout 
nog goed op haar netvlies. Maar de 
tijd en ook de wijk verandert. 

Hoe schoon is Bezuidenhout? 

Op de vraag ‘hoe schoon is Bezuiden-
hout?’ brandt Marja gelijk los. 
“Vreselijk al die volle vuilnisbakken in 
de wijk. Dit geldt in het bijzonder 
voor het deel bij het Emmapark. Het 
‘vol is vol’ principe is totaal niet afge-
stemd op de consumptie van mensen 
en het aantal bewoners in Bezuiden-
hout.” De hondenpoep-ergernis is 
volgens Marja minder en zijn er veel 
meer schonere stoepen in de wijk. 
“Blijkbaar ruimt de baas nu zelf de 
uitwerpselen direct op.” 
Het zou goed zijn als de faciliteiten in 
de wijk beter worden afgestemd op 
het aantal bewoners in Bezuidenhout, 
zegt Marja. “Van oudsher is het een 
gezellige en leuke wijk; contact met 
de buurt bepaalt hierbij de sfeer. Het 
wordt dan ook tijd voor aantrekkelij-
ker vuilnisbakken. Met projecten in 
het kader van “Nederland schoon” 
kan Bezuidenhout werken aan betere 
voorzieningen om een schonere wijk 
te worden en blijven.” 

Aanpak op straatniveau 

De wijk Bezuidenhout is in contrast, 
zegt Marja. “De ene straat is schoner 
dan de andere: een goed teken; het 
kan dus wel! De troep die er in de 
wijk is, is vaak onnodig. Maar kleine 
dingen bij elkaar leveren een grote 
bende op.” Naast de taak voor de 

bewoners, is er zeker ook een taak 
voor de gemeente, meent de altijd 
goeduitziende dame. “Op drukke 
plaatsen waar veel mensen samen 
komen, consumeren en afval plaat-
sen, is het noodzakelijk dat de ge-
meente Den Haag voor goede voor-
zieningen zorgt. Één daarvan zou 
meer groen in Bezuidenhout kunnen 
zijn. Daarnaast zijn er de grote aan-
tallen gestalde fietsen in de wijk. 
Sommige fietsen roesten weg aan 
een hek of plantsoen zonder dat de 
eigenaar er gebruik van maakt.” Mar-
ja pleit voor een schoningsactie. 
“Verplaats oude fietsen die het 
straatbeeld verpesten en maakt 
plaats voor ruimte en een schone 
leefomgeving. Dit levert tegelijkertijd 
een goede sfeer en verstandhouding 
met bewoners op. Wanneer bewoners 
samen aan de slag gaan, kan men op 
een plezierige manier bezig zijn in de 
eigen wijk”. 

Een schone entree vindt Marja erg 
belangrijk. De winkels in de Theresi-
astraat en het Beatrixkwartier met de 
moderne RandstadRail gaan volgens 
haar een goede tijd tegemoet. 
“Vroeger woonden er in de wijk veel 
particulieren. Nu verschuift dit naar 
gezinnen; dit heeft meer gezelligheid 
tot positief gevolg.  

Marja houdt erg van de wijk en wil 
samen met Bezuidenhouters de wijk 
aanpakken. “Dit bevordert ten slotte 
het contact met de wijk en het be-
houd van de leefbaarheid in Bezui-
denhout!” 

“Ben je als Bezuidenhouter met je buurt begaan,  
ga er dan met de bezem tegen aan” 
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Tips van Marja 

∗ Zet een eerste stap; Pak je be-
zem uit de kast 

∗ Maak contact met de buurt en 
ken je eigen buren 

∗ Veeg niet alleen je eigen straatje 
schoon, maar kijk ook verder en 
neem actie! 

∗ Kijk goed in de buurt rond en 
onderneem samen actie. 

Nederland Schoon is actief bij de 
preventie en bestrijding van 
zwerfafval, maar kan dat niet al-
leen. Wilt u als particulier persoon, 
als school, bedrijf of als organisa-
tie iets doen aan het verminderen 
van zwerfafval? Kijk dan op: 
www.nederlandschoon.nl 

Marja Middeldorp met de bezem in de weer. Foto: Eigen archief 

Uw tip kan leiden tot 

een artikel! 

Mail, bel of schrijf naar Bezuiden-
hout Nieuws. De krant voor en 

door wijkbewoners. 

Bezuidenhout Nieuws 

wenst u een fijne  

zomer toe! 

In september verschijnt het  
volgende nummer. 





Wist u dat.. 
 

 11 september 2007 einde inlevering kopij is voor de 
volgende Bezuidenhout Nieuws? 

 Er nog steeds geadverteerd kan worden in Bezui-
denhout Nieuws? Voor info en tarieven: Leon Smet 
en Erik Fransen: 070-4276900 / bezuiden-
hout@planet.nl 

 Er een vergunning is gevraagd voor het tijdelijk 
plaatsen van kantooraccommodatie op het braaklig-
gende binnenterrein tussen de Spaarwaterstraat en 
de Bezuidenhoutseweg? 

 Het speel- en sportterrein aan de Theresiastraat/
Spaarwaterstraat wegens voortdurend vandalisme 
’s avonds en tijdens de weekends gesloten is? U 
kunt de politie bellen als u wat ziet! 

 Op 7 september het hofje van Hooglande hoek Wil-
lem van Outhoornstraat/Johannes Camphuysstraat 
maar liefst 100 jaar bestaat? 

 Op 25 september voor de tweede keer de Dag van 
de Haagse Ontmoeting wordt gehouden? Het thema 
van dit jaar is ‘Hoffelijkheid in de Hofstad’.Voor 
meer info zie www.dehaagseontmoeting.nl.  

 Het op warme zomerdagen in Scheveningen heel 
moeilijk parkeren is? Bus 23 is vanuit Bezuidenhout 
makkelijk te bereiken, en brengt u er in twintig mi-
nuten naartoe!  

 De inspraakavond voor de herinrichting van de Laan 
van Nieuw Oost-Indië, georganiseerd door Wijkbe-
raad Bezuidenhout, goed bezocht is? Er werd onder 
andere gevraagd of de voortuinen niet over de volle 
lengte konden terugkomen, met de hekken in oude 
stijl. De werkzaamheden starten in oktober, te be-
ginnen bij de Schenkkade. De make-over van de 
Laan gaat in totaal ongeveer zes maanden duren.  

Hier had uw advertentie  
kunnen staan! 

Wilt u adverteren in Bezuidenhout Nieuws? 
Dat kan! Voor info & prijsopgave:  

Leon Smet of Erik Fransen: 070-4276900 
bezuidenhout@planet.nl 



Is het u ooit opgevallen dat in de 

Theresiastraat - richting Spaar-

waterveld - heel bijzondere bo-

men groeien? Het zijn Ginkgo 

Biloba’s.  

Door Nike van der Wenden 

De boom wordt beschreven als ‘een 
levend fossiel, onveranderd sinds de 
tijd van de dinosauriërs.’ De 
‘tempelboom’ is voor Japanners het 
symbool van de hoop.  
In de herfst verkleuren de gingko’s 
van appelgroen naar goudgeel en ligt 
de straat ter hoogte van de biblio-
theek bezaaid met vreemd gevormde 
blaadjes die aan varens doen denken. 
‘De ginkgo is anders dan alle andere 
boomsoorten ter wereld,’ schrijven 
Lewington en Parker in hun boek 
“Eeuwenoude bomen”. ‘Hij kan niet in 
een van de twee hoofdgroepen wor-
den gerangschikt – coniferen en loof-
bomen – maar vormt een eigen 
soort, waarvan hij de enig overleven-
de is. Door veel wetenschappers 
wordt de ginkgo beschouwd als de 
eerste boomsoort die evolueerde en 
hij deelt de eigenschappen van zowel 
varens als bomen’.  
De boom wordt door Boeddhisten en 
Shintoisten vereerd en bij tempels 
geplant. Zo groeide er een ginkgo-
boom bij de tempel van Hiroshima. 
Stad en tempel werden verwoest 
door de atoombom en moesten met 
moeite worden herbouwd, maar de 
ginkgo genas zichzelf en botte weer 
uit.  
Zijn deze speciale bomen u ooit op-
gevallen? Ze zijn te zien in uw wijk.  

Ons artikel in het vorige Bezui-

denhout Nieuws over het aanlijn-

gebod voor honden in sommige 

delen van het Haagse Bos, heeft 

een hoop emoties losgemaakt. 

Uitkomst van de reacties van 

voor- en tegenstanders: fifty-

fifty.  

Door Adriaan Pels 

Zo vindt Gera Sneller het helemaal in 
orde dat de boswachter over de in-
richting van het bos overlegt met alle 
gebruikersgroepen. En ze wijst erop 
dat de Vereniging Vrije Honden ten 
onrechte doet alsof de honden niet 
welkom zijn in het bos. “Aangelijnd 
mogen ze overal komen, net zoals 
elders in de stad. Een gebied waar 
honden los mogen lopen is een ex-
traatje en de grootte moet wel in ver-
houding staan tot andere belangen,” 
aldus Sneller.  

De heer G. van Beelen is het daar 
helemaal niet mee eens – “het bos 
moet een vrije zone zijn voor mens 
en dier!” – en over de klachten waar-
mee de boswachter schermt zegt hij: 
“Boswachter Zwaan beweert wat hem 
het beste uitkomt. Honden zijn tot nu 
toe nog nooit een probleem geweest, 
het zijn de fietsers die overal crossen 
en kleine kinderen en honden bela-
gen.”  

Ook mevrouw I.M. Carels-Wubben 
vraagt zich af welke mensen hebben 
geklaagd. Zij ziet als ze in het bos is 
alleen mensen met honden. Zij 
meent te weten dat de omstreden 
bordjes uit boosheid worden omge-
draaid en dat er geen logica in het 

systeem zit. Ze heeft nog steeds niet 
door waar haar hond aan de riem 
moet en waar niet. 

Bertus Wessel vindt de bordjes ook 
verwarrend en bovendien zichtvervui-
lend: weg ermee, zegt Wessel. Hij 
heeft geen hond maar loopt vaak in 
het bos. Als hij een hond ziet -die 
bedriegend oogt- en aan de eigenaar 
vraagt of hij hem even wil vasthou-
den, krijgt hij als reactie dat hij dan 
maar niet het bos in moet komen. Hij 
is eenmaal gebeten. Maar ondanks 
dat vindt hij dat er een losloopgebied 
moet zijn. Zijn voorstel: het hart van 
het bos hondenvrij, de flanken uitlaat
(ren)gebied. Overigens vraagt hij zich 
af of er niet meer uitrengebieden zijn 
te creëren in de wijk; niet iedereen 
woont in de nabijheid van het bos. 

Ene Karel beschouwt het maar als 
gezeur, zowel van de hondenuitlaters 
als de (mooi weer) wandelaars en de 
andere gebruikers. Hij komt trouwens 
‘niemand tegen’ als hij er met de 
hond loopt. Hij brengt een ander as-
pect onder de aandacht: de meeste 
hondenmensen betalen braaf hun 
hondenbelasting. “Daar staat helaas 
steeds minder tegenover; als je kin-
deren hebt, krijg je geld toe en die 
vervuilen en vernielen veel meer.” Hij 
heeft ook kritiek op de boswachter. 
“Als hij zijn werk doet hoeft de scou-
ting niet de rommel op te ruimen.”  

Bezuidenhout Nieuws dankt u voor 

uw reacties. Helaas kon niet alles 

geplaatst worden, maar schroom niet 

om een volgende keer weer te  

reageren! 

Bijzondere bomen 
in de Theresiastraat  

Peter R. de Vries wel eens met een scheids-

rechtersfluitje in zijn mond gezien? Of  

Hilbrand Nawijn in een kort broekje met 

een voetbalshirt aan? Dit alles kon op 12 

mei worden aanschouwd, want toen speel-

de oud-ADO Den Haag voor het goede doel 

Kidz calling 4 help tegen v.v. Haagse Hout 

op het sportterrein bij Vlamenburg. Onder 

leiding van scheidsrechter Peter R. de Vries 

en spreekstalmeester Jeroen Smits eindig-

de deze wedstrijd in 4-4. Naast deze voet-

balwedstrijd waren er ook de penalty-

bokaal (met ADO-keeper Wagenaar), een 

workshop Spinning/ Bodypump, een voet-

bal clinic en de gebroeders de Gier die het 

publiek animeerden. Een geslaagde dag, 

met €7000,- voor Kidz calling 4 help.  

Tekst: Marieke Willemsen. 

 Pagina 7 

Verdeeldheid over nieuw hondenbeleid  

Bezuidenhout Nieuws -  Nummer 07 -  Juli 2007   

 Wijkinfo 

 Sport Bekende Nederlanders in voetbaltenue voor goed doel 

Peter R. de Vries op het voetbalveld.  

Foto: Lennaert Roos 
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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. 
Na een lastige was het nu een makkelijke puzzel: meer dan twin-
tig goede inzenders! De redactie heeft dus de winnaar moeten 
trekken:  Lidwien v.d. Valk.  Van harte gefeliciteerd: de boe-
kenbon ligt voor u klaar! Het goede antwoord was natuurlijk het 
Stuyvesantplein (hoewel deze leeuwen daar van oorsprong niet 
stonden, maar dat weet elke oudere bewoner van onze wijk nog 
wel).   
Nu dan maar weer een iets moeilijkere. Het zou ons verbazen als 
we weer zo’n groot aantal juiste inzendingen krijgen. Laat het in 
ieder geval een uitdaging zijn om eens goed om u heen te kij-
ken; misschien liep u er al jaren langs zonder het bewust op te 
merken. Aan u dus weer de vraag: waar bevindt zich boven-

staand detail? Stuur uw antwoord per email of brief aan de re-
dactie (zie colofon). U maakt dan kans op een boekenbon van 

€ 15,- die door het kantoor van Mr. E. Fransen ter beschikking 
wordt gesteld. Mededinging is voorbehouden aan bewoners van 
het Bezuidenhout en over de uitslag wordt niet gecorrespon-
deerd.  
Foto: Ariane Gordijn 

Colofon 
 

Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant 

van Bezuidenhout Midden en Oost. 

Oplage 8.250   

Editie juli 2007 -  Nr. 07 

Redactie: Celine Timmerman 

(hoofdredacteur), Ariane Gordijn, 

Elles Pleijter, Erik Fransen, Lennaert 

Roos, Marianne van Raaij, Marieke 

Willemsen, Nike van der Wenden, 

Leon Smet, Pascal van der Straten, 

Adriaan Pels, Robert Moeselin.  

Met dank aan: Hetty Gijzen, Wilma 

Brongers, Wijkberaad Bezuidenhout.  

 

Redactieadres:  

Johannes Camphuysstraat 25  

2593 CH Den Haag 

E-mail: bezuidenhout@planet.nl /  

bezuidenhoutnieuws@hotmail.com  

Telefoon: 070-3477297 

Cultuuragenda Bezuidenhout 
 

♦ Culturalis Summertime Festival  

Elke derde zondag van de zomermaanden 
juni, juli en augustus 2007 zal er een edi-
tie van het tweede Culturalis Summertime 
Festival plaatsvinden. U kunt van alles 
verwachten: een dans act, theatershow, 
band of een solo-artiest. Bijzonder is dat 
alle muziek (semi)akoestisch wordt uitge-
voerd. Het geheel levert een gevarieerd 
programma op, passend in de lommerrijke 
ambiance van het Haagse bos. Locatie: 
Walther Boerweide in het Haagse Bos 
(ingang ter hoogte van Bezuidenhoutse-
weg 74). Het festivals is vrij toegankelijk! 
Meer informatie over het programma vindt 
u op www.culturalis.nl 

♦ Haagse Bos Concert  
Traditiegetrouw presenteert het Haags 
Dag Orkest haar jaarconcert. Op 25 juli en 
door het NS Harmonieorkest o.l.v. Arno 
Schipdam op 19 augustus 2007. Locatie: 
Walter Boerweide (Publieksingang Bezui-
denhoutseweg, ter hoogte van nummer 
74). Aanvang: 19:30 uur. Meer informatie 
vindt u op www.culturalis.nl 

♦ 27 september 2007: spreekuur stads-

deelwethouder Norder  

De Stadsdeelwethouder, Marnix Norder, 
houdt voor de bewoners van stadsdeel 
Haagse Hout spreekuur (op afspraak) van 
16:00 uur tot 17:00 uur. Locatie: stads-
deelkantoor Haagse Hout, Loudonstraat 
95.       

     Onder redactie van Marieke Willemsen 

Pod– en vodcasting in Bezuidenhout! 
  

Nieuwsgierig? 

 

Kijk op de website: 

www.bezuidenhoutnieuws.nl 
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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. 

Oplage 8.250   

Editie oktober 2007 -  Nr. 08 

Redactie: Celine Timmerman 

(hoofdredacteur), Ariane Gordijn, 

Elles Pleijter, Erik Fransen, Lennaert 

Roos, Marianne van Raaij, Marieke 

Willemsen, Nike van der Wenden, 

Leon Smet, Pascal van der Straten, 

Adriaan Pels.  

Met dank aan: Hetty Gijzen, Wilma 

Brongers, Wijkberaad Bezuidenhout.  

 

Redactieadres:  

Johannes Camphuysstraat 25  

2593 CH Den Haag 

E-mail: bezuidenhout@planet.nl /  

bezuidenhoutnieuws@hotmail.com  

Telefoon: 070-3477297 

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? 

Nieuwsbrief Bezuidenhout Midden en Oost   -   Oplage 8.250   -   Nummer 08   -   Oktober 2007 

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” 

Bezuidenhout Nieuws -  Nummer 08 -  Oktober 2007   
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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 

Haags Straatnieuws 
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Ergernis en hilariteit tijdens de herinrichting van de Laan van 

Nieuwsbrief Bezuidenhout Midden en Oost  -  Oplage 8.250  -  Nummer 09  -  December 2007 

FOTO: ADRIAAN PELS 

De Laan van Nieuw Oost-Indië wordt momenteel opnieuw ingericht op het 
gedeelte tussen de Schenkkade en de Juliana van Stolberglaan. Dit gaat 
gepaard met een hoop overlast voor de omwonenden. Maar de herinrichting 
leidt ook tot enkele hilarische gebeurtenissen.  

Door Pascal van der Straten 

De ingrijpende werkzaamheden op de Laan hebben uiteraard gevolgen voor de directe 
bewoners in de omgeving. Uitslapen of thuiswerken is praktisch onmogelijk, maar ook 
het verkeer heeft overlast van wat normaal gesproken een doorgaande route is. Dat 
niet al het verkeer zich aan het verbod houdt om de Laan te berijden, heeft ook de poli-
tie gemerkt. Op een aantal dagen is een groot deel van de fietsers, die gebruik maakten 
van de trambaan, bekeurd. 
 
Een van de meest ingrijpende veranderingen gedurende de herinrichting, was de afsluit-
ing van het kruispunt van de Laan met de Juliana van Stolberglaan om daar de trams-
poren aan te passen. Hiervoor moest echter wel het complete wegdek in het kruispunt 
uitgehakt worden. Dit leidde tot veel ergernis bij de bewoners, omdat dit een klein jaar 
geleden ook al moest gebeuren toen de tramsporen werden onderhouden.  
 
Maar een stukje verlichting kwam vrij snel daarna toen het kruispunt opnieuw werd 
dichtgegooid met beton. Immers: niet alle automobilisten houden zich aan het verbod 
om te rijden op de Laan, waardoor op één dag meerdere automobilisten vast kwamen 
te zitten in het nog natte beton! De politie moest erbij komen om niet nog meer hi-
lariteit te laten ontstaan. Tevergeefs. Een vrouwelijke fietser negeerde een stopteken 
van een agent en reed snel door terwijl ze de agent een obsceen gebaar gaf. Maar toen 
viel ze van haar fiets, frontaal in het natte beton. 
 
De overlast van de werkzaamheden voor de bewoners is bijna voorbij. Medio januari 
zijn de werkzaamheden afgerond en is het eerste gedeelte van de Laan opgeknapt.  

Een auto rijdt per ongeluk het nog natte beton in. Foto: Paul de Boer - Muismedia 



Het idee van Rob Velders en Roel 
Rozenburg het beeld van Juliana 
van Stolberg van de Koningin 
Marialaan te verplaatsen naar het 
Sophiepark, is niet in goede aarde 
gevallen bij de wijkbewoners. De 
reacties van tegenstanders 
stroomden met tientallen tegelijk 
binnen bij Bezuidenhout Nieuws. 

Door Adriaan Pels 

“Wat heeft Juliana van Stolberg mis-
daan?”, vraagt Ben van Leeuwen 
zich af. Ze verdient het volgens hem 
niet weggestopt te worden ergens 
achteraf op een basketbalveldje. 
Buurtbewoner Hans Roggeveen valt 
hem bij. Maar zij hebben meer 
medestanders. Vooral met de op-
merking van Rob Velders dat Juliana 
nu maar in ‘the middle of nowhere’ 
staat, is men het allesbehalve eens. 
Ze kijkt juist uit over haar ‘eigen’ 
laan, zeggen onder anderen Ina 
Boeckel en het Interkerkelijk 
Beraad Bezuidenhout.  
 
Ook Dik Doesberg die wijst op het 
monumentale van het beeld, dat 
daarom alleen in een vrije ruimte tot 
zijn recht komt. Hij wordt bijgevallen 
door mevrouw C. van der Linden, 

die spreekt van een ‘waardige om-
geving’, maar ook vindt dat het beeld 
een schoonmaakbeurt moet hebben. 
Imelda Hoenderop is hun woordvo-
erster als ze benadrukt dat trampas-
sagiers, automobilisten en andere 
voorbijgangers op de Van Stolber-
glaan van het beeld kunnen genieten. 
Susan Valkenburgh noemt het ar-
gument van het beeld als sluitstuk 
van een wandelroute ‘te mager’ en 
Marc Struycken ziet die hele wan-
delroute niet zitten.  
 
Mevrouw C.C. Roggeveen stelt 
voor dat Velders en Rozenburg hun 
best gaan doen voor een geheel 
nieuw beeld voor het Sophiepark. Zo 
ook Jan Prins, die weet dat bedri-
jven die aan nieuwbouw doen, iets 
van de bouwsom aan kunst moeten 
besteden. “Dus laat de omliggende 
kantoren voor het geld zorgen,” zegt 
hij. 
 
Verschillende briefschrijvers betwis-
ten de historische argumenten van 
het duo. “Wat een brutaliteit,” is de 
emotionele reactie van P. van der 
Eijk. “Gelukkig leent de gemeente 
niet het oor aan elke oprisping van 
burgers die in de war zijn.” J.J. van 

der Veen, een halve eeuw bewoner 
van het Bezuidenhout, komt met tien 
zakelijke punten. Een daarvan: 
“Juliana van Stolberg (1506-1580) is 
van een heel andere generatie dan 
Koningin Sophie (1818-1877) en past 
dus niet in het Sophiepark.” Verder 
brengt hij, net als anderen trouwens, 
de kwetsbaarheid van het zandstenen 
monument onder de aandacht en 
daarmee het gevaar voor vandalisme 
in een stil parkje dat de jeugd als 
hangplek gebruikt.  
 
Toch zijn er ook enkele voorstanders 
van verplaatsing. J.W. van der Stoel 
zou akkoord kunnen gaan als het 
monument van ‘De menselijke ver-
gissing’, wat nu weggedrukt en op de 
verkeerde plaats staat bij het minis-
terie van Sociale zaken, op die plaats 
komt. F.W.M. Vloemans vindt dat 
Juliana moet verkassen naar de mid-
denberm van de Juliana van Stolber-
glaan aan de rand van het Stuyve-
santplein.  
 
Resumerend: als het aan de Bezuid-
enhouters ligt, wordt Juliana gewoon 
met rust gelaten.  

  

‘Wat heeft Juliana van Stolberg misdaan?’  Nieuws 
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‘Leo de Kok’ stond er met grote 
letters op het zonnescherm van 
de rijwielzaak op de hoek van de 
Theresiastraat en De Moucheron-
straat. Maar in 2004 werd het 
bedrijf opgeheven en begin okto-
ber is de laatste Leo de Kok die er 
werkte, op 75-jarige leeftijd over-
leden.  

Hij was overigens niet de naamgever 
van de winkel en reparatie-inrichting; 
dat was zijn vader die in de jaren ‘30 
een rijwielzaak in Bezuidenhout-West 
begon. In 1954 kwam daar een filiaal 
bij, toen zoon Kees de al bestaande 
rijwielzaak op Theresiastraat 396 
overnam en de naam in Leo de Kok 
veranderde.  
 
Nadat door de sanering vader Leo zijn 
bedrijf moest sluiten, ging hij daar 
ook aan de slag. En zo’n vijfentwintig 
jaar geleden verruilde Leo junior de 
garage waar hij werkte voor een 
plaats achter de toonbank bij Kees. 
Want de gebroeders De Kok hadden 
de taken verdeeld: Kees deed de 
technische zaken en Leo de inkoop, 
verkoop en de boekhouding. “En 

punctueel, zonder computer,” vertelt 
Kees (bijna 74) met trots over zijn 
broer. “De controleur van de belastin-
gen was in twee uur klaar in plaats 
van de twee dagen die hij had ge-
pland,” herinnert hij zich.  
 
De broers De Kok waren een begrip in 
het Bezuidenhout. Iedereen kende ze 
en de broers kenden iedereen. “De 
rijwielzaak was ons leven, maar de 
sociale contacten waren het belan-
grijkst,’’ zegt Kees. “Daar deed je het 
voor. De band met je klanten, later 
met hun kinderen en nog later hun 
kleinkinderen.” Kees de Kok mist het 
nog allemaal: “Maar ja,” verzucht hij, 
“je kunt de tijd niet tegenhouden, we 
werden te oud.’’  
 
Leo is aan keelkanker overleden. Na 
een operatie in maart kon hij niet 
meer praten, eten en drinken. “Toch 
bleef hij gewoon met alles doorgaan,’’ 
zegt zijn broer. “Leo gaf nooit op, zo 
was hij nu eenmaal.”  
 
Wij wensen allen die Leo de Kok lief 
hadden, veel sterkte bij het ver-
werken van dit grote verlies. 

Leo de Kok: de rijwielzaak was zijn leven 
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Op de jaarlijkse bijeenkomst van het Wijkberaad voor bewoners van het 
Bezuidenhout, was het belangrijkste onderwerp het antwoord van de 
Haagse wethouder Marnix Norder (PvdA, bouwen en wonen) op een aan-
tal vragen van het Wijkberaad. Om zich te oriënteren fietste Norder een 
week eerder met betrokken wijkbewoners langs de plaatsen in kwestie. 

Door Adriaan Pels 

Voor het onbebouwde terrein achter de huizen aan de Spaarwaterstraat staat nu 
vast dat er in elk geval een drie of vier bouwlagen hoog gebouw komt met 24 
appartementen voor mensen met een niet-aangeboren handicap. Over de in-
vulling van de rest van het terrein wordt nog nagedacht. In april 2008 worden 
betrokken bewoners uitgenodigd mee te praten over een eerste opzet. Medio au-
gustus 2009 zullen de tijdelijke kantoren van Aegon verdwijnen en begint de 
bouw. 
 
Over de toekomst van het Koninklijk Conservatorium kon Norder alleen melden 
dat het gebouw niet meer voldoet en het bestuur van het KC naar een oplossing 
zoekt. Aan de geluidsoverlast rond het Beatrixkwartier valt weinig te doen, 
meende de wethouder. “Misschien is een afscherming van de apparatuur op de 
daken een oplossing,” zei hij. Overigens is de gemeente bezig met het per straat 
in kaart brengen van de geluidssterktes om daarmee beleid te maken. 
 
Het verwaarloosde gebiedje achter de molen aan de IJsclubweg, tussen de twee 
spoorlijnen (bekend als het ‘Groene Oor’) blijft waarschijnlijk onbebouwd. Maar 
eerst moeten de NS, ProRail en de gemeente het eens worden over wie het gaat 

opschonen. Over de Utrechtse Baan kon Norder vertellen dat deze zeker ‘op termijn’ op meer plekken overkluisd 
gaat worden. Het zijn nog vage plannen, maar Norder noemde ‘achter snackbar De Vrijheid’ en ‘naast het conserva-
torium’ als mogelijke plaatsen.  
 
Het tweede deel van de bewonersbijeenkomst werd gebruikt voor een huishoudelijke vergadering van het 
Wijkberaad. Bij de financiële jaarcijfers over 2006 bleek dat er €5.422,- meer uitgegeven is dan er – nagenoeg ge-
heel aan subsidies – is binnengekomen. Maar er is nog voldoende reserve: €23.717,-. Verreweg het grootste deel 
van de inkomsten gingen op aan buurtactiviteiten: €25.418,- en vaste lasten: €6.542,-. In het bestuur is Yvonne 
Wils opgevolgd door Leo Dijk als secretaris.  

 

 

December 

Bij veel mensen schijnt ’t hart vol 
verwachting te kloppen als decem-
ber nadert – ik word er altijd 
kriegel van. Daar heb je het eind 
oktober al: de chocoladeletters en 
de pepernoten bij Albert Heijn, de 
ballen en de slingers bij Blokker 
en de mierzoete muizen en kik-
kers bij de Hema. Ook de muziek 
past zich aan. Nog voor ’t één 
nacht heeft gevroren, word je las-
tig gevallen met kinderkoortjes die 
jengelen over sneeuw, stoombo-
ten, paarden op het dak, stalletjes 
en sterren.  
Ieder jaar besluit ik mijn rug recht 
te houden en niet aan deze com-
merciële hype mee te doen. Op 
zich niet zo moeilijk: ik heb geen 
kleine kinderen meer, inmiddels 
drie dozen kerstversiering en die 
oliebollen bak ik zelf wel. Ik hoef 
dus niet bij de gaskachel ’s avonds 
mee te zingen en ’s avonds laat 
gezonde winterpeen te vervangen 

door één of ander snoepgoed. Ik 
hoef niet naar de speelgoedwinkel. 
De kerstboom van vorig jaar staat 
nog -met pot en kluit- in de tuin. 
Van vuurwerk was ik als kind al 
doodsbenauwd en die eindeloze 
maaltijden twee dagen lang; ei-
genlijk vind ik een grote pan snert 
’t allerlekkerst.  
Maar dan begint het: een officiële 
brief. De Sint brengt een bezoek 
aan het tehuis waar mijn moeder 
woont: of de familie voor een 
cadeautje en een gedichtje kan 
zorgen. Ook blijkt het traditie dat 
je ‘iets’ doet voor het personeel. 
Mijn hulp trekt altijd haar 
schoenen uit als ze gaat schoon-
maken; toch erg verleidelijk om 
daar iets in te stoppen. En waren 
we niet vorig jaar te eten 
gevraagd met Kerst en moeten we 
dat nu niet terug doen? Dat zal 
niet gaan met een bordje snert. 
En welke Sint ramde vorig jaar op 
de voordeur met 5 december en 
gaan wij nu de stuipen op het lijf 
jagen? 

Kortom: nu al voorzie ik dat ik 31 
december zal opzien tegen vet 

haar en een vette keuken; dat 
wordt dus kopen die ongezonde 
hap. Wel blijft het gevoel dat ’t 
teveel is. Nooit vieren wij Holland-
ers uitbundig feest in de rest van 
het jaar. Koninginnedag: tam ge-
doe. Pasen: een eitje verven. 
Prinsjesdag: je krijgt er niet eens 
vrij voor. Carnaval: wat is dat? 
Maar in december: alles tegelijk. 
Kan ’t niet wat minder? We zijn ’t 
enige land ter wereld dat twee 
Kerstdagen heeft, plus nog een 
Kerstavond. Één dag is toch wel 
genoeg?  
Een beetje spreiden kan ook geen 
kwaad. Een Sint die niet echt 
bestaat, kan niet protesteren 
tegen het verplaatsen van zijn 
verjaardag naar bijvoorbeeld 5 
november.  
Zou ’t lukken? Of is ’t lekker effi-
ciënt? Je bent wel in een maand 
van alles af.   
Heerlijk rustig, januari. 

 
Buurtvrouw Marianne 
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 Nieuws 

 Column 

Wethouder Marnix Norder. 
Foto: www.denhaag.pvda.nl 

Wethouder Norder informeert Bezuidenhouters 
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Dit hoorde Celine Timmerman 
(22) veelvuldig om haar heen 
toen ze twee jaar geleden naast 
haar studie journalistiek, vrijwil-
ligerswerk en bestuursfunctie bij 
de Scouting Haagse Hout óók nog 
eens deze krant opzette. Zij zet er 
nu een punt achter. 
“Vrijwilligerswerk geeft veel vol-
doening.’’ 

Door Nike van der Wenden 

“Een ontzettende uitdaging, maar 
geweldig spannend,’’ vat Celine haar 
beginperiode als hoofdredacteur 
samen. De enthousiaste dame stopt 
na dit nummer met het hoofdredac-
teurschap van Bezuidenhout Nieuws, 
omdat zij het niet meer kan com-
bineren met haar baan als journalist 
bij AD Haagsche Courant. “Ik vind het 
echt ontzettend jammer,’’ zegt Celine 
meerdere keren tijdens het interview. 
“Maar ik heb zóveel geleerd van deze 
wijk, van het hoofdredacteurschap en 
met vrijwilligers werken. Maar vooral: 
zoveel mogelijk wijknieuws brengen.’’  
 
En dát is nu juist waar zij zich voor 
heeft ingespannen tijdens het leiden 
van Bezuidenhout Nieuws: nieuws 
brengen dat geen ander medium 
heeft. “Openingstijden, adressen en 
telefoonnummers van instanties of 
gemeente zijn bijvoorbeeld overal te 
vinden,’’ legt zij uit. “In andere 
wijkkranten wordt dit soms toch ver-
meld, maar ik heb hier altijd voor 
geweken. Bezuidenhout Nieuws moet 
écht nieuws brengen waar buurtbe-
woners ook echt iets aan hebben. Dat 
zij bij het lezen van deze krant den-
ken: ‘goh, dat wist ik niet.’ Exclusief 
nieuws dus. Dat is wat Bezuidenhout 
Nieuws excellent maakt.’’ 
 
Celine kreeg twee jaar geleden lucht 
van het feit dat het Wijkberaad een 
krant wilde opzetten en belde hen op: 
zij wilde dat wel doen. En zo 
geschiedde: een half jaar later plofte 
het eerste nummer van Bezuidenhout 
Nieuws op de mat. Waar Celine vanaf 
het begin voor pleit, is een link naar 
het internet. “Hiermee kan je nam-
elijk jongeren bereiken, die deze 
krant –en überhaupt een papieren 
krant- waarschijnlijk niet lezen,’’ zegt 
zij. “Je kunt bij ons als jongere een 
camera, een opneemapparaat en een 
laptop lenen, waarmee je filmpjes 
van onze wijk kan maken voor de 
website. Je maakt dan deel uit van 
het BNewz-team. De krant linkt dan 
naar de website 
www.bezuidenhoutnieuws.nl waar de 

filmpjes staan, en jongeren lezen in 
de krant weer over hun productie.  
Jongeren zijn zo buurtgericht bezig 
en leren daarbij veel van filmpjes 
maken en monteren.’’ Deze vorm van 
interactie en participatie van wijkbe-
woners komt bij weten van Celine bij 
geen enkele wijkkrant voor. “Behalve 
bij Bezuidenhout Nieuws,’’ zegt zij 
met voldoening.   

Wisselwerking is dus van groot 
belang, vindt Celine. Ook tussen het 
Wijkberaad, de wijkwebsite en deze 
wijkkrant. Want: al deze mensen 
proberen het Bezuidenhout ‘in the 
picture’ te zetten. Celine vindt het 
belangrijk dat alle bewoners de 
wijkkrant met genoegen lezen. “En 
dat is me denk ik toch wel gelukt, 
gezien de vele reacties van buurtbe-
woners,’’ zegt Celine. Na een stilte: 
“Dat had ik me twee jaar geleden niet 
kunnen voorstellen.’’                                              

Celine twijfelt er niet aan of er na 
haar vertrek nog veel nieuws ge-
bracht zal worden dat Bezuidenhout 
Nieuws onderscheid. “En anders zal ik 
m’n redactie een flinke mail sturen,’’ 
lacht zij. De altijd enthousiaste Celine 
ziet de toekomst van Bezuidenhout 
Nieuws met vertrouwen tegemoet. 
“Daarnaast denk ik dat onze website 
www.bezuidenhoutnieuws.nl gaat 
knallen met filmpjes van jongeren. 
Daar ben ik van overtuigd!’’  

Mede namens het Wijkberaad en de 
andere redactieleden dank ik Celine 
Timmerman voor haar bevlogen 

inzet. Wij wensen haar een heel, heel 
goede toekomst toe. 

 

‘Welke gek gaat er nu een krant beginnen op haar twintigste?’ 
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 Interview 

Afscheidswoord 
 

Het laatste nummer van 2007 is 
bij u op de mat geploft. Dit is te-
vens het laatste nummer van Be-
zuidenhout Nieuws dat onder mijn 

hoede is gemaakt.  
Met veel plezier heb ik mij de af-
gelopen twee jaar voor Bezuiden-
hout Nieuws ingezet, om tot een 
nieuwswaardige en zo volledig 
mogelijke krant te komen. Met 

veel genoegen kijk ik terug naar 
een tijd waarin de krant echt is 

gegroeid. Ik stop nu als vrijwilliger 
bij deze krant, maar ik zal tijd blij-
ven maken voor vrijwilligerswerk. 
Onze samenleving kent gelukkig 

veel mensen die iets vrijwillig voor 
een ander doen. En daar krijgen 
zij (hopelijk genoeg) voldoening 

voor terug.  
Laten we vooral door blijven gaan 

met het vrijwilligerswerk. Dat 
maakt het samenzijn zoveel mooi-
er. Ik wens u een prachtig 2008, 
met hopelijk veel goeds voor ‘ons’ 

Bezuidenhout.  
 

Een warme kerstgroet, 
 

Celine Timmerman 

Celine Timmerman met ‘haar’ Bezuidenhout Nieuws. Foto: Marieke Willemsen 





    Wist u dat..? 

 

 8 februari 2008 einde inlevering kopij is voor de 
volgende Bezuidenhout Nieuws? 

 Er nog steeds geadverteerd kan worden in Bezui-
denhout Nieuws? Voor info en tarieven: Harold 
Thijssen en Erik Fransen: 070-3477297 / bezuiden-
hout@planet.nl 

 De gemeente in de eerste week van januari een 
opruimactie voor vuurwerkafval en kerstbomen 
houdt? Van 2 tot en met 5 januari kan iedereen 
volle vuurwerkafvalzakken en kerstbomen inleveren 
bij een van de inleverlocaties in de stad. In ruil 
daarvoor krijgt de inleveraar een cadeautje. Meer 
info bij de gemeente.   
 De website van Bezuidenhout 

(www.bezuidenhout.nl) nog vrijwilligers zoekt die mee willen denken over de nieuwe structuur van deze 
website? Voor info mail naar postmaster@bezuidenhout.nl   
 Bezuidenhout Nieuws een advertentiewerver zoekt? Voor meer info 070-3477297 / bezuiden-

hout@planet.nl  
 Het afsteken van vuurwerk is toegestaan vanaf 31 december om 10.00 uur tot en met 1 januari, 

02.00 uur? Steekt u buiten deze tijden vuurwerk af, dan loopt u het risico op een geldboete. 
 Er mogelijk een vestiging van winkelketen Spar nabij het Stuyvesantplein komt? In het volgende 

nummer van Bezuidenhout Nieuws leest u hier meer over! 
 Bezuidenhout Nieuws een nieuw emailadres heeft? Berichten en reacties kunt u sturen naar 

bezuidenhoutnieuws@gmail.com. 
 U, als u een bijzonder huisdier heeft of iets bijzonders met uw huisdier heeft meegemaakt, Bezuiden-

hout Nieuws daar graag over schrijft? Voor contact, zie colofon.  
 Er sinds kort een start is gemaakt met de aanleg van een fietspad tussen de IJsclubweg en 

Spinozalaan? Zo kunnen fietsers veiliger van Den Haag naar Voorburg.  
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Derde (laatste?) deel uit over Bezuidenhout 
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 Nieuws 

De redactie van Bezuiden-
hout Nieuws wenst u pret-
tige kerstdagen en een goed 

2008! 

Het inmiddels derde deel van het 
boek van Ronald Van Onselen 
over Bezuidenhout is uit. Maar is 
dit ook het laatste deel? 

Door Marianne van Raaij 

In oktober 2005 publiceerde Ronald 
van Onselen ‘De jaren vijftig en zes-
tig, jeugdherinneringen van een Be-
zuidenhouter’. In dit boek gaf hij een 
beeld in tekst, maar ook met veel 
foto’s, van onze wijk in die naoor-
logse jaren. Het werd een groot suc-
ces; niet alleen in de verkoop, maar 
vooral door de talloze reacties van 
wijkbewoners die de schrijver benad-
erden met hun herinneringen en 
fotomateriaal. Een tweede boek: ‘De 
jaren vijftig en zestig, herinneringen 
van Bezuidenhouters’ kon niet uitbli-
jven. 
 
Bij de presentatie ervan in oktober 
2006 verzuchtte Van Onselen dat dit 
écht de laatste keer was. De samen-
stelling was namelijk erg veel k ge-

werk geweest. Maar toch: oktober 
2007 voor een stampvolle zaal bij 
boekhandel Verwijs in de Passage 
de doop van deel drie: ‘De jaren 
veertig tot negentig’.  
 
Ook dit keer écht de laatste keer 
waarbij Van Onselen (inmiddels de 
Willem Willemsen van het Bezuiden-
hout) meldde dat hij zijn taak graag 
aan een opvolger zou overdragen. 
Ook dit boek staat weer vol met 
verhalen van buurtgenoten, nostal-
gische foto’s van verdwenen pan-
den, winkels en toen nog jeugdige 
wijkgenoten.  
 
U kunt het boek voor €12,50 bestel-
len via ISBN-nummer 
9789077032664. 

Nieuwjaarsreceptie op woensdag 9 januari 2008 
 

Het bestuur van het Wijkberaad Bezuidenhout Midden/Oost nodigt u als be-
woner uit, om met elkaar het glas te heffen op het jaar 2008. U bent van 17.00 
tot 19.00 uur van harte welkom in het Buurtcentrum Bezuidenhout aan de Jo-

Rechts de omslag van het boek 
van Ronald van Onselen:  

‘De jaren veertig tot en met ne-
gentig, herinneringen van Bezui-

denhouters III.’ 
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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 aandacht aan te geven. Wij gingen op zoek en leiden u 
aankomende nummers langs verrassende ontdekkingen.  
De vorige foto zette de meeste inzenders op het verkeerde 
been. Toegegeven, het leek wel erg op het kunstwerk voor de 
ingang van het Ministerie van BuZa, maar toch was het de 
bovenkant van ‘het scheermes’ aan de Koningin Marialaan. 
Mooi of lelijk: de meesten van u rijden er kennelijk aan voorbij 
zonder dat het opvalt. Behalve dan de winnaar: Bertus Wes-
sel! Van harte gefeliciteerd; de boekenbon ligt klaar!  
Ook deze keer maken we het niet gemakkelijk. Een klein orna-
ment, maar wel heel bijzonder. We zijn erg benieuwd of u het 
weet en dagen u uit nu écht op zoek te gaan. Aan u dus weer 
de vraag: waar bevindt zich bovenstaand detail? Stuur uw 
antwoord per email of brief aan de redactie (zie colofon). U ma-
akt dan kans op een boekenbon van €15,- die door het kan-
toor van Mr. E. Fransen ter beschikking wordt gesteld. Let wel: 
mededinging is voorbehouden aan bewoners van het Bezuiden-
hout en over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Foto: Ari-
ane Gordijn 

Colofon 
Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant 
van Bezuidenhout Midden en Oost. 

Oplage 8.250   

Editie december 2007 -  Nr. 09 

Redactie: Celine Timmerman 
(hoofdredacteur), Adriaan Pels, Ari-
ane Gordijn, Elles Pleijter, Erik Fran-
sen, Linda Kitzen, Lennaert Roos, 
Leon Smet, Marianne van Raaij, Ma-
rieke Willemsen, Nike van der Wen-
den, Pascal van der Straten.  

Met dank aan: Hetty Gijzen, Wilma 
Brongers, Harold Thijssen en Wijk-
beraad Bezuidenhout.  
 
Redactieadres:  
Johannes Camphuysstraat 25  
2593 CH Den Haag 
E-mail: bezuidenhout@planet.nl / 
bezuidenhoutnieuws@gmail.com 
Telefoon: 070-3477297 

Cultuuragenda Bezuidenhout 
 

 Presentatie 150 jaar prentboeken in 
Koninklijke Bibliotheek  
De Verdieping van Nederland presenteert tot 
en met 13 januari 2008 de tentoonstelling ‘In 
het geheugen geprent’, een presentatie over 
150 jaar prentenboeken. De Verdieping van 
Nederland is te vinden in het verbindingsge-
bied Koninklijke Bibliotheek en Nationaal Ar-
chief, naast Den Haag CS. De verdieping is 
zeven dagen per week gratis toegankelijk. Kijk 
voor meer informatie op 
www.verdiepingvannederland.nl en 
www.kb.nl. 

 Tweede Kerstdag 2007: Liduinacon-
cert 
Van 16.00 uur tot 17.00 uur, vrij entree. St. 
Liduinakerk, Koningin Sophiestraat 45. 

 Zondag 27 januari 2008: Liduinacon-
cert 
Bezuidenhoutse componisten: Koos Speen-
hoff, Hans Ruitenberg en Norma de Jong zijn 
Koos Speenhoff en Caesarina Speenhoff-Prinz. 
Van 16.00 uur tot 17.00 uur, vrij entree. St. 
Liduinakerk, Koningin Sophiestraat 45. 

 Vóór Haagse Hout  
Het cursusbureau van Vóór Haagse Hout heeft 
ook in 2008 een gevarieerd aanbod cursussen 
voor jong en oud. U kunt zich voor een cursus 
via het inschrijfformulier op de website: 
www.voorwelzijn.nl inschrijven of via tel. 070-
3047360 (bereikbaar van maandag tot en met 
donderdag van 09.00 tot 14.30 uur). 

     Onder redactie van Marieke Willemsen 

 
 
 

Jongeren gingen de Theresiastraat 
in met de vraag: ‘Wat is uw kerst-
gedachte?’ Kijk snel op: 
www.bezuidenhoutnieuws.nl!  

Nu op onze site: 


