
jubileumkrant
met onder meer:
Geschiedenis van de Kessler Stichting 
Alles over een eeuw lang zorg en opvang

Bijdragen van LIMOR, Zienn, HVO-Querido, 
het Hoogeland en de Tussenvoorziening

Maatschappelijke opvang in andere delen 
van het land

Met onder meer een beschouwing van het 
Haags Historisch Museum

Geschiedenis van de maatschappelijke 
opvang en de sociale zorg in Den Haag

Andere eeuwelingen
Parkhotel Den Haag,  de Haagse GGD, 
de VNG, De Populier, de NVvH, de 
Hondenbescherming en de 100jarige mevrouw 
De Vet-van Hove

Interviews
De heer Metekohy vertelt over zijn ervaringen 
met de Kessler Stichting, Karin Roelevink, 
Margareth Hermsen en Jan Staal over werken 
bij de Kessler Stiching toen en nu, 
directeur Bram Schinkelshoek over de 
afgelopen acht jaar
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100 jaar Kessler in Den 
Haag - dat is iets wat niet 
onopgemerkt voorbij kan 

gaan. Ter gelegenheid van dit 
welhaast koninklijke jubileum 
brengen we deze jubileumkrant 
uit. 

100 jaar Kessler - In deze krant natuur-
lijk uitgebreid de geschiedenis van de 
Kessler Stichting. Aan het woord zijn 
onder anderen directeur Bram Schin-
kelshoek, verschillende medewerkers en 
een cliënt van de Kessler Stichting, die 
hun ervaringen met Kessler-heden en 
-verleden delen. 

100 jaar Haags - Maar de Kessler 
Stichting is niet de enige 100jarige in 
Den Haag. Dat bleek toen we -  om een 
beeld te krijgen van wat er aan het begin 
van de vorige eeuw zoal gebeurde in de 
hofstad - op zoek gingen naar andere 
jubilarissen in Den Haag. We vonden er 
verschillende! Zoals de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, oorspronke-
lijk opgericht alleen voor gemeenten 
met meer dan 10.000 inwoners, nu voor 
alle gemeenten in Nederland. Ook in 

1912 werd de Nederlandse Vereniging 
van Huisvrouwen opgericht, waarvan 
de afdeling Den Haag de oudste nu nog 
bestaande afdeling is. Het keurmerk 
“Goedgekeurd door…” is een van haar 
belangrijke wapenfeiten, wie kent het 
niet? Ook zag de ‘Anti Trekhonden 
Bond’ - inmiddels omgedoopt tot Hon-
denbescherming - het licht, net zoals 
de GGD in Den Haag, opgericht om 
ambulancevervoer te regelen, Parkhotel 
Den Haag, voortkomend uit het eerste 
Nederlandse vegetarische restaurant 
Pomona in Scheveningen, en Christelijk 
College De Populier (met eertijds leden 
van naam in het bestuur, zoals de heren  
De Savornin Lohman en De Gaay 
Fortman). Ook van deze organisaties 
een jubileumverhaal in deze krant. 
Alle verhalen samen geven een aardige 
schets van ontwikkelingen op verschil-
lende levensgebieden. En het beeld 
zou niet compleet zijn als we niet ook 
iemand aan het woord lieten die in 2012 
haar honderdste verjaardag vierde!
 
Meer dan 100 jaar opvang - Ook wordt 
duidelijk de geschiedenis van de sociale 
zorg in Den Haag veel verder teruggaat 
dan begin 1900. In een bijdrage van 

het Haags Historisch Museum leest 
u bijvoorbeeld dat  een van de oudste 
Haagse instellingen waar daklozen 
terechtkonden, het Sint Nicolaasgast-
huis was, aan het Kerkplein. Dat was 
halverwege de veertiende eeuw. 
De Kessler Stichting was overigens 
niet de enige opvang waar dak- en 
thuislozen al vanaf begin vorige eeuw 
terechtkonden. We vroegen organisaties 
voor maatschappelijke opvang in andere 
delen van het land om hún verhalen 
te vertellen. Die illustreren mooi de 
algemene geschiedenis van de opvang 
in Nederland, die inmiddels ook digitaal 
toegankelijk is in de Canon Maatschap-
pelijke Opvang. 
 
100 jaar Kessler was voor het Haags 
Historisch Museum aanleiding een 
kleine presentatie te wijden aan de 
geschiedenis van 100 jaar opvang in en 
de sociale geschiedenis van Den Haag. 
De stukken die u in de presentatie in 
het museum ziet, vormen een illustratie 
bij de verhalen uit de jubileum-krant. 
We hopen dat u de tentoonstelling met 
interesse zult bezoeken en de krant met 
plezier zult lezen.

100 jaar Kessler, 100 
jaar Haags, meer dan 
100 jaar opvang

Honderd jaar is niet 
niks en tegelijkertijd 
stelt het eigenlijk niet 

zo veel voor. Het is maar hoe je 
ernaar kijkt. Neem je jezelf als 
ijkpunt (de menselijke maat), 
dan is een eeuw vermoedelijk 
langer dan de meesten van ons 
zullen leven (uitzonderingen 
daargelaten!) en dus een hele 
periode. Zodra je een eeuw afzet 
tegen de leeftijd van de aarde zo-
als wetenschappers die zien (4,6 
miljard jaar), dan stelt het niet zo 
veel voor. Het wordt al weer an-
ders als je de leeftijd van de aarde 
beziet vanuit een theologisch 
standpunt .  
De manier waarop we kijken 
bepaalt wat we zien. Dat geldt 
ook voor het maatschappelijke 
vraagstuk waar de Kessler Stich-
ting zich al honderd jaar mee 
bezighoudt. Zijn er daklozen die 
buiten hun schuld uit de rails 
zijn gelopen? En moeten we die, 

met behulp van al wat er is in 
onze ontwikkelde samenleving, 
helpen door ze op te vangen en 
te verzorgen? Of zijn er daklozen 
omdat we ze te weinig prikkelen 
om goed voor zichzelf te zorgen, 
en moeten we hen min of meer 
aan hun lot overlaten, zodat zij 
zelf overgaan tot actie? Is de 
samenleving te veel gericht op 
presteren en meedoen, waardoor 
er een groep mensen is die dit 
niet meer volhoudt? Of besteden 
we te weinig aandacht aan die 
achterblijvers en moeten we ze 
blijven stimuleren? En als we dan 
stimuleren, doen we dat met be-
lonen of sanctioneren? Dat zijn 
vragen van de huidige tijd.  
 
Wat je ziet, wordt bepaald door 
hoe je kijkt. Dat geldt ook voor 
‘de maatschappij’ als geheel. In de 
beginjaren werden onze cliënten 
(zwervers, landlopers) tamelijk 
imperatief benaderd. Ontsmet-

ten, verplicht douchen en werken 
voor de kost. Nu, honderd jaar 
later, praten we over ‘sociaal 
kwetsbaren’, maken we een 
persoonlijk plan met de cliënt en 
benaderen we hem vanuit een 
methodiek waarbij respect, ac-
ceptatie en eigen kracht belang-
rijke uitgangspunten zijn. Minder 
verplichtingen en meer verleiden 
naar andere perspectieven. Een 
mooie mix van verschillende 
visies.  
 
Honderd jaar Kessler Stichting in 
Den Haag. Het is een boeiende 
periode waarin aan de proble-
men van mensen die niet zo goed 
mee kunnen komen, niet zo veel 
veranderd is. Wel aan de manier 
waarop we tegen hen aan kijken: 
die is veranderd en dat is mooi, 
net als ieders leven zou kunnen 
zijn. 

Bram Schinkelshoek
Directeur 

Het is maar hoe je ernaar kijkt

voorwoord

column
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De gulle schenking 
in 1922 van de heer 
D.A.J. Kessler voor de 

bouw van een nieuw opvanghuis 
voor daklozen markeert een 
van de hoogtepunten van de 
‘Kesslergeschiedenis’. En zo zijn 
er meer opvallende momenten 
en periodes: de opening van het 
nieuwe gebouw in 1923, de ontei-
gening in de oorlogsjaren en het 
nieuw elan in de jaren vijftig. De 
uitbreiding in de jaren tachtig, en 
een fikse managementcrisis in de 
jaren negentig brengen de Kessler 
Stichting in grote problemen. 

Een beeld van Den Haag begin vorige 
eeuw: een stad waar rond de 200.000 
mensen wonen; een regeringsstad die 
elite aantrekt, met een kleine midden-
klasse en een brede onderlaag arbeiders 
en werklozen. Er zijn in die tijd minder 
grote steden dan nu, er wonen veel 
mensen op het platteland. Zij zijn vaak 
arm, mannen trekken van boer naar 
boer om werk te zoeken. Daarna ook 
naar de (grote) steden, zoals naar Den 
Haag; maar ook daar is niet veel werk 
vanwege de opkomende industrieën. 
Toch zien de mensen er toekomst en 
proberen geld bij elkaar te sprokkelen 
door allerlei klusjes te doen, want bede-

len is verboden. Ze slapen voor weinig 
bij particulieren die een kamer verhuren. 
Of ze kloppen aan bij logement ‘de 
Toevlucht’, in de Rivierenbuurt. Daar 
beheert predikant F. van Gheel Gilde-
meester een particulier opvanghuis, een 
vroege voorloper van de ‘nachtopvang’. 
Van Gheel - in de volksmond ‘het Me-
neertje’ - weet dan al van het effect van 
de juiste prijs-kwaliteitverhouding. Van 
de particuliere opvangtehuizen heeft 
hij de laagste tarieven, nachtlogies met 
(eenvoudig) avondeten en ontbijt kost 
bij hem vijf cent. Maar zijn ‘opvang’ staat 
ook nog eens bekend als de beste. Zijn 
negentien bedden zijn dan ook meestal 
bezet. 

Het eerste opvanghuis
Veel mensen op straat die het slecht 
hebben; dat moet gaan opvallen. En 
dat gebeurt ook: enkele ambtenaren 
kaarten het aan bij de Haagse gemeen-
teraad en het college van B en W besluit 
De Vereeniging  Tehuis voor Onbehuis-
den op te richten, ook voor vrouwen 
met kinderen. In het bestuur nemen 
wethouders en ambtenaren zitting, met 
de burgemeester als erevoorzitter, een 
bestuur ‘met hoge heren’, zoals normaal 
is in die tijd. Het was 1912 en de ge-
schiedenis van de Kessler Stichting was 
begonnen. Het eerste opvanghuis dat 
de gemeente ter beschikking stelt, staat 
aan de Steynlaan en draait op inkomsten 
uit giften van particulieren en een kleine 
subsidie van de gemeente. Welgestelde 
burgers doen aan liefdadigheid in die 
tijd, dat hoort bij hun status. Vrouwen 
van bestuurders organiseren soirees 
met het doel geld in te zamelen voor de 
Vereeniging. Zelfs het Koningshuis is 
betrokken, getuige een speciaal bezoek 
van koningin-moeder Emma aan een 
kunsttentoonstelling in Pulchri. 

Gulle schenking
De opvang aan de Steynlaan groeit 
al snel uit z’n jasje. Bovendien laat de 
verhuurder in 1922 weten de huur te 
willen opzeggen en gaat de Vereeniging 
ook daarom op zoek naar een nieuw 
gebouw. Nog niet zo gemakkelijk, want 

alle panden in de buurt van een kroeg 
vallen af omdat de politie bang is voor 
narigheid. Er is maar één oplossing: aan 
de rand van de stad, op de De la Rey-
kade, een stuk grond kopen en daarop 
zelf een gebouw zetten. Een mooi plan, 
maar de Vereeniging heeft geen geld. De 
heer D.A.J. Kessler, een van de eerste be-
stuursleden van de Vereeniging, brengt 
uitkomst. Hij toont zich een man met 
een gul hart en schenkt de Vereeniging 
een groot bedrag. Als tegenprestatie wil 
hij wel dat zijn naam aan de organisatie 
verbonden zal blijven. Hij stelt boven-
dien als voorwaarde dat de organisatie 
nooit zal samengaan met een instelling 
van een specifieke kerkelijke gezindte. 
Iedereen, ongeacht geloof of achter-
grond moet op hulp kunnen rekenen. 
Een moderne gedachte, gezien het feit 
dat liefdadigheid en schenkingen vaak 
vanuit kerken plaatsvonden. Het geeft 
zijn schenking extra lading. Met het geld 
kan de Vereeniging grond in erfpacht 
nemen (en later kopen) en architecten 
inschakelen. Leonard Cusell en Johan 
N. Munnik ontwerpen een gebouw, dat 
de naam Kessler Stichting krijgt, met 
vier slaapzalen voor 180 mannen en 
twee slaapzalen voor 40 vrouwen en 
kinderen. 

Een nieuw gebouw
Met de nodige feestelijkheden - ieder-
een die iets betekent laat zich 
zien - nemen de bewoners van de 
Kessler Stichting in 1923 het nieuwe ge-
bouw aan de De la Reykade (vanaf 1929 
De la Reyweg) in gebruik. Er wordt een 
directeur benoemd en er worden me-
dewerkers aangesteld: deze ‘opzichters’ 
geven leiding aan het werk dat zich aan-
dient. Want werken moet je, als je in de 
opvang wilt blijven. En je moet schoon 
zijn: het nieuwe gebouw is de eerste 
opvang waar mensen gedesinfecteerd 
worden. De passanten moeten zich 
onderwerpen aan een ‘reinigingsbad’ 
en hun kleren worden ontluisd in een 
stoom-ontsmettingsoven. Een indruk 
van de slaapplaats van de passanten geeft 
dagblad Het Vaderland in een artikel van 
24 maart 1923: “De slaapzalen zijn ruim 
en vroolijk. Elke zaal heeft aan den over-
kant van de gang haar eigen sanitaire 
inrichting (3 douches en kuipbad, W.C. 
met waterspoeling). […] De ijzeren 
kribben hebben geen lakens. Elke 

passant ontvangt bij zijn binnentreden 
een lang nachthemd van het gesticht; ’s 
morgens vindt hij zijn ontsmette kleren 
onder zijn krib terug.”

Klusjes doen en verhuizen
Passanten zijn mensen die alleen 
komen slapen, zij krijgen nachtasiel in 
bovengenoemde slaapzalen, het passan-
tenverblijf. De ‘internen’ blijven langer, 
en worden aan het werk gezet. Uit Het 
Vaderland: “Voorlopig komt er een 
goed geoutilleerde timmerwinkel, waar 
de benodigdheden van het huis, kleine 
meubels, kunnen worden vervaardigd 
[…]. In den groote tuin komt een afdak 
waaronder bomen tot brandhout wor-
den verzaagd.” Kortgezegd kwam het 
erop neer dat de mannen klusjes doen 

Eerste opvanghuis, een nieuw gebouw,  
uitbreiding, en crisis
Het verhaal van de Kessler Stichting tot 2004

geschiedenis
Kessler Stichting

Dhr. D.A.J. KesslerHet ‘Moederhuis’ aan de De la Reyweg

Een verhuiswagen van de AHDDagverblijf aan de Beyerstraat, opvang voor vrouwen en kinderen (1919)

Dhr. J.E Faber, 
directeur van 1923-1959

Lees verder op pagina 4

tekst: Carla van den Bergen
foto’s: Kessler Stichting
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op aanvraag (voor 40 cent per uur). 
De visie van de toenmalige directie is 
‘opvangen, schoonmaken en zorgen dat 
er geen overlast is’. De mannen iets laten 
doen, als tijdbesteding en kostwinning, 
niet als onderdeel van rehabilitatie. Bij 
een timmerwinkel blijft het niet: begin 
jaren twintig richt de Kessler Stichting 
een verhuisbedrijf op, De Algemene 
Haagse Dienstverrichting (AHD). Met 
betaalde chauffeurs en ‘bedrijfsleiders’, 
en klanten van de Kessler Stichting als 
verhuizers. De AHD groeit uit tot de spil 
van de Kessler en een bekende Haagse 
verhuizer, met verschillende wagens, op-
slagruimtes en een eigen benzinepomp. 

Onteigend
Tussen 1940 en 1945 verandert er 
veel aan de De la Reyweg. De Kessler 
Stichting vangt nu bijvoorbeeld ook 
mensen op die hun huis kwijt zijn na 
het bombardement op Rotterdam. Die 
opvang duurt niet lang: in 1941 neemt 
de bezetter de vrachtwagen, het gebouw 
en alles wat erin staat, in beslag 
en ontslaat het bestuur. De NSB zet er 
de Stichting Winterhulp Nederland 
in. Na de oorlog blijft het gebouw leeg 
achter; ook van het geld is niets over. De 
Nederlandse overheid eist het huis op 
en wijst het toe aan het Centraal Bureau 
voor Verzorging van Oorlogsslachtof-
fers. Dat zet er bedden neer voor zieke 
en oude Hagenaars. Bureau Bijzondere 
Jeugdzorg krijgt de taak er een afdeling 
op te zetten voor vrouwen en kinderen. 
Pas vanaf 1949 gaat een nieuw bestuur 
aan het werk en fungeert het gebouw 
weer als opvang voor dak- en thuislozen. 

Een nieuwe tijd, 
een nieuwe orde
Eind jaren vijftig vindt het idee ingang 
dat dakloze mensen wellicht meer 
kunnen mankeren dan hun dakloosheid 
alleen. De aandacht voor psychiatrie 
wint terrein vanuit Amerika, bij de 
Kessler komt een zenuwarts in dienst. In 
die tijd ook ontwikkelt ‘zorg en welzijn’ 
zich als sector. De problematiek van 
daklozen wordt complexer, behalve met 
alcoholverslaafden krijgt de opvang ook 
te maken met drugsgebruikers, en vaak 
hebben zij hoge schulden. Maatschap-
pelijk werkers zijn de nieuwe hulpver-

leners. En hoewel er sociale wetgeving 
ontstaat, mensen een beroep kunnen 
doen op allerlei instituties (wijkzorg, 
kruisverenigingen) en het sociale 
netwerk om hen heen verstevigt, toch 
blíjven er mensen uitvallen. Nu ook 
om andere redenen dan voorheen. De 
veranderende maatschappij stelt ho-
gere eisen om te kunnen functioneren, 
en lang niet iedereen kan de ontwik-
kelingen volgen.

Opperste vrijheid
Bij de Kessler Stichting vinden juist 
degenen die buiten het systeem vallen, 
een veilige, beschutte haven. In het 
hoofdgebouw aan de De la Reyweg 
- dat het Moederhuis gaat heten - 
ontstaat een enclave waar thuisloze 
mannen en vrouwen een ‘familie’ 
vinden. Een naar binnen gekeerde, 
eigen wereld, waarin de bewoners 
eerder afhankelijk worden dan naar 
zelfstandigheid gebracht. Medewerkers 
hebben vanuit hun eigen afkeer tegen 
welk systeem dan ook (we spreken 
over de jaren zestig, tijd van de hippies) 
veel compassie met juist deze mensen. 
Er ontstaat een sfeer van opperste 
vrijheid. De afstand tussen cliënt en 
medewerker is nog maar klein, en 
verdwijnt in de jaren negentig soms 
zelfs helemaal, als sommige ex-cliënten 
zelf bij de Kessler gaan werken in een 
zogenoemde ‘Melkertbaan’. 

Uitbreiding en differentiatie
Waren de jaren zeventig en tachtig die 
van groepsgevoel, geborgenheid en 
vrijheid, in de jaren daarna verandert 
de visie van de organisatie. Niet meer 
binnen blijven, maar naar buiten treden, 
de cliënt moet reïntegreren. Er komen 
meer locaties, er worden herenhuizen 
gehuurd waar cliënten zelfstandig kun-
nen wonen, de roep klinkt om differenti-
atie. Dakloze jongeren bijvoorbeeld vra-
gen aandacht: hun aantal is gegroeid, ze 
zijn jonger dan voorheen als ze op straat 
belanden, en ook jongeren uit andere 
culturen kloppen aan. Jongerenopvang 
DoorZ gaat open in een oud school-
gebouw, in de Zamenhofstraat komt 
ook ruimte voor opvang van gezinnen. 
De overheid stimuleert meer aandacht 
voor dak- en thuislozen. In Den Haag 
gaat daarom onder meer in 1987 de 
‘Soepbus’ rijden, waar dak- en thuislozen 
bij verschillende haltes op gezette tijden 
iets te eten kunnen halen. De bus zorgt 
voor heel wat rumoer en publiciteit. 

Bergafwaarts
De organisatie groeit, maar de be-
drijfsmatige ontwikkeling blijft achter. 
Terwijl andere organisaties in de zorg 
(ziekenhuizen, ouderenzorg, GGZ) 
professionaliseren, gaat dat bij de 
maatschappelijke opvang minder snel. 
De maatschappelijke opvang heeft geen 
aparte status, is geen samenhangende, 

herkenbare sector, en dat wreekt zich. 
De mensen kloppen er gewoon aan, er is 
geen toelatingssysteem, ze hebben geen 
indicatie nodig. De financiering van 
de uitbreiding in die tijd drukt zwaar. 
Gebruikmaken van loonsubsidies lijkt 
uitkomst te bieden. De gesubsidieerde 
‘Melkertbanen’ zijn in het leven geroe-
pen om mensen die een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt hebben, aan werk en 
werkervaring te helpen. Dat lijkt destijds 
prima toepasbaar op voormalige cliën-
ten van de Kessler Stichting. Vanaf 1994 
worden tientallen ‘melketiers’ aangeno-
men, met alle gevolgen van dien voor 
de kwaliteit van de opvang. Het gaat 
bergafwaarts met de Kessler Stichting: 
zij komt voor financiële tekorten te staan 
die bijna niet meer zijn aan te vullen. De 
organisatie raakt out of control en staat 
aan de rand van een faillissement. De 
Raad van Toezicht ziet zich genood-
zaakt in te grijpen en zet de bestuurder 
op non-actief. Een interim-directeur 
van buitenaf zet de eerste stappen op de 
weg naar herstel als hij het verhuisbe-
drijf sluit. Maar wanneer hij plotseling 

overlijdt, een volgende interim-directeur 
wordt weggestemd door de onderne-
mingsraad en vervolgens de hele Raad 
van Toezicht opstapt, lijkt de ondergang 
niet meer af te wenden. Dat laat de 
gemeente echter niet gebeuren: de wet-
houder - Jetta Klijnsma - installeert een 
nieuwe interim-Raad van Toezicht. Die 
neemt een nieuwe directeur aan. Het is 
zomer 2004.

Het Passantenverblijf, begin jaren zestig

Passanten in hun slaapkleding , begin jaren zestig

Bestuursleden van de Kessler proeven de soep

Een uitje

Een slaapzaal van de Kessler Stichting  jaren zeventig

Slaapzaal in de jaren tachtig

Feest bij de viering van 8o jaar 
Kessler in 1992



een eeuw Kessler - jubileumkrant 5een eeuw Kessler - jubileumkrant een eeuw Kessler - jubileumkrant

In een periode dat de samen-
leving weinig ophad met dak- 
en thuislozen,  richtten drie 

betrokken organisaties in Utrecht 
de Tussenvoorziening op. Als een 
brug tussen de straat en wonen. 
In 2013 bestaat de organisatie 
twintig jaar, maar door fusies en 
het samenvoegen van activiteiten 
beslaat het aanbod een ruimere 
periode. Een kort historisch over-
zicht.

1993 - 2000: 
jaren van afhouden
De Tussenvoorziening is opgericht in 
een periode waarin de maatschappij zich 
weinig betrokken voelde bij het lot van 
dak- en thuislozen. Mensen met psychia-
trische en verslavingsproblemen die niet 
binnen het systeem pasten of geen hulp 
konden vragen, belandden op straat: wie 
geen hulp vroeg, kreeg geen hulp. Deze 
mensen verkeerden vaak in schrijnende 
situaties en drukten een negatief stempel 
op het straatbeeld, met als gevolg 
dat burgers hen steeds meer gingen 
ervaren als overlast. Tegelijk raakte de 
nachtopvang overvol en bleef de hulp 
voor veel daklozen uit. De situatie werd 
pijnlijk zichtbaar in de expeditiegang 
onder Hoog Catharijne ‘de Tunnel’. 
Hier verbleven dag en nacht ruim 150 
verslaafde dak- en thuislozen in onveilige 
en erbarmelijke omstandigheden.

Drie organisaties trokken zich de situatie 
aan: Sleep-Inn ’t Snurkhuis, Emmaus 
Haarzuilens en de Binnenstadskerken 
(OMDUW). Zij richtten de Tussen-
voorziening op, met als doel waar nodig 
nieuwe voorzieningen te starten. De 
Tussenvoorziening wilde een brug slaan 
tussen de straat en het wonen. Eind 1994 
opende de eerste voorziening ‘de Tussen-

bus’ haar deuren. In een omgebouwde 
stadsbus boden vrijwilligers en opvang-
medewerkers basale hulp aan daklozen 
die niet in de opvang terecht konden. Be-
zoekers kregen ontbijt, soep en dekens 
en werden in contact gebracht met de 
hulpverlening. Ondanks een omgeving 
die daklozen liever zag vertrekken dan 
komen, lukte het meerdere woonvoor-
zieningen op te zetten en te starten met 
financiële hulpverlening (vanaf 1997). 
De Tussenvoorziening was een feit en 

naast de Tussenbus bestond de organisa-
tie eind jaren negentig uit dertig plaatsen 
begeleid wonen, een maatjesproject en 
150 trajecten schuldhulpverlening. 

2000 - 2010: 
jaren van erkenning
Eind jaren negentig zorgden de schrij-
nende omstandigheden in de Tunnel 
en toenemende gevoelens van overlast 
bij burgers voor een politieke omslag. 
Tegelijkertijd veranderde de opvatting 
over hulpverlening. De autonomie en 
het recht op zelfbeschikking raakten 
ondergeschikt aan de schade voor de 
ander en de belangen van de omgeving 
bij overlast. De hulpverlening kreeg meer 
oog voor mensen die niet in staat waren 
zelf hulp te vragen en interventies in de 
vorm van outreachende begeleiding en 
bemoeizorg namen toe. 
Door deze omslag nam de gemeente 
meer regie en kwamen nieuwe financie-
ringsbronnen beschikbaar (waaronder 
de AWBZ en Plan van Aanpak G4). De 
maatschappelijke opvang heeft hierdoor 
een enorme spurt kunnen maken. De 
Tunnel werd gesloten en hiervoor in de 

De Tussenvoorziening in Utrecht

Brug tussen de straat en wonen

In 1912...
bundelen de drie Nederlandse liberale 
partijen zich voor de Kamerverkiezingen 
in een ‘Liberale Concentratie’. In hun 
programma staan algemeen kiesrecht voor 
mannen en vrouwen, en staatspensioen 
vanaf de leeftijd van 70 jaar.

(bron: Wikipedia)

plaats werden hostels en gebruikers-
ruimten geopend. Zelfs de Tussenbus 
kon in 2006 sluiten omdat het aantal 
buitenslapers aanzienlijk was terug-
gebracht.

In deze periode heeft de Tussenvoorzie-
ning een sterke groei kunnen realise-
ren, vooral op het gebied van (woon)
begeleiding en schuldhulpverlening. In 
dezelfde tijd is de organisatie gefuseerd 
met verschillende (veelal kleinere) 
organisaties zoals nachtopvang, opvang 
voor prostituees, crisisopvang en in-
loopactiviteiten voor GGZ-cliënten. Het 
resultaat was eind 2010 een organisatie 
met ruim 650 plaatsen opvang en woon-
begeleiding en 1140 trajecten financiële 
begeleiding.

Vanaf 2010: 
jaren van bestendiging
Door de groei van de organisatie heeft 
het pionieren geleidelijk plaatsgemaakt 
voor professioneel ondernemen. Naast 
groei en ontwikkeling is de focus komen 
te liggen bij de bedrijfsvoering en kwali-
teit. De begeleiding heeft zich verbreed 
tot de Openbare Geestelijke Gezond-
heidszorg (OGGz) en wordt planmatig 
en methodisch georganiseerd. Tevens is 
de organisatie als volwassen partner deel 
gaan uitmaken van de OGGz-keten in 
Utrecht.

Sinds 2010 is de groei van de Tussen-
voorziening enigszins gestabiliseerd en 

is een periode van bestendiging aange-
broken. Opnieuw vindt een verandering 
plaats in de opvatting over hulpverle-
ning, vooral gevoed door bezuinigingen 
en verzakelijking. Niet het recht op zorg 
staat centraal maar de wederkerigheid 
en inspanningsverplichting van de 
cliënt. Bovendien richt het beleid zich 
steeds meer op preventie en herstel en 
is de opvang alleen toegankelijk voor 
mensen die rechtmatig in Nederland 
verblijven, recht hebben op sociale voor-
zieningen en gebonden zijn aan de regio. 

Opnieuw worden wij uitgedaagd om 
in te spelen op de ontwikkelingen. Wij 
bereiden ons voor op een aanbod rich-
ting een brede groep sociaal kwetsbare 
mensen en zoeken hierbij de samenwer-
king met nieuwe partners in de wijken. 
De coördinatie van de verschillende 
voedselbanken is hier een voorbeeld 
van. Desondanks zal de Tussenvoorzie-
ning zich blijven inzetten voor mensen 
die buiten de boot dreigen te vallen. 
Bezuinigingen, ombuigingen, weerstan-
den en kantelingen in beleid zullen ons 
niet weerhouden.

Informatie 
De Tussenvoorziening, 
Wittevrouwenkade 6, 
3512 CR Utrecht
T: 030 234 08 19
W: www.tussenvoorziening.nl

Anno 2012 bestaat het aanbod van de 
Tussenvoorziening uit ruim 730 plaatsen opvang 
en woonbegeleiding, ca. 1.250 trajecten financiële 
hulpverlening, diverse vormen van deeltijdopvang 
en activering, meer dan 450 wekelijkse 
voedselpakketten en ruim 600 trajecten 
outreachende begeleiding en trajectmanagement.

maatschappelijke
opvang

Gedicht van Slauerhoff op de buitenmuur van de Sleep-Inn. Inspiratiebron 
voor de visie van de Tussenvoorziening

Crisisopvang Weerdsingel

tekst: Sonja Appelman en Jules van Dam
foto’s: de Tussenvoorziening
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Hoe voelt het als je 
honderd jaar oud 
bent? Tot waar gaat 

je herinnering terug, wat is het 
beste blijven hangen? Hoe ervaar 
je het leven van nu, en hoe kijk 
je naar de toekomst? Mevrouw 
Petronella (Nel) de Vet-van Hove 
vierde in februari haar eeuwfeest: 
een kwieke, hartelijke, vrolijke 
vrouw, die graag mensen om zich 
heen heeft. Die vanuit een mes-
scherp geheugen de tijd van toen 
reconstrueert.

De mooiste tijd? Mevrouw de Vet-van 
Hove aarzelt geen moment: “Dat waren 
de jaren vijftig en zestig!De oorlog 
was voorbij en het leven bloeide weer 
op. Wij hadden een zaak, mijn man en 
ik, een levensmiddelenbedrijf, en we 
werkten keihard. Dat konden we ook 
makkelijk. We waren jong, hadden veel 
energie. Daarom konden we ons brood 
ook goed verdienen. We hadden als een 
van de eersten in de buurt een tv.” De 
‘buurt’, dat was de Genestetlaan, waar 
het echtpaar De Vet een zaak begon 
nadat ze getrouwd waren. “We hadden 
weinig vrije tijd: één vrije middag in 
de week, woensdag, dan speelden we 
bridge met een bevriend echtpaar. 
En op zondag gingen we naar onze 
caravan aan De Kaag, waar we ook 
een zeilbootje hadden. We vonden het 
heerlijk eropuit te trekken. We hadden 
geen kinderen, konden dus doen wat we 
wilden. We hebben genoten van die tijd, 

we waren echt geluk-
kig.”

Het huishouden runnen
Mevrouw De Vet-van Hove heeft dat 
geluk wel moeten bevechten. “Mijn 
jonge jaren waren verdrietig, want mijn 
moeder overleed toen ik 12 jaar was. Op 
de operatietafel tijdens een blinde-
darmoperatie. We waren net verhuisd 
en pas een paar weken in Den Haag. 
We kwamen uit Zeeland, mijn vader 
werkte bij de Spoorwegen in Vlissingen 
en werd overgeplaatst. Mijn moeders 
dood, ze was 37 jaar, heeft daarna mijn 
hele jeugd bepaald, want ik moest 
voor mijn vader en broers gaan zorgen. 
Mijn grootouders kwamen een paar 
maanden in huis om me ‘les’ te geven in 
het huishouden en daarna stond ik er 
alleen voor. Ik leed er niet onder hoor, 
want ik wist niet anders. Ik deed wat ik 
moest doen. Als je zo jong bent, ervaar 
je je leven anders dan wanneer je er nu 
op terugkijkt. Overdag wassen, koken, 
strijken, ’s avonds naar de avondschool 
voor de algemene ontwikkeling. Voor 
mijn vader en broers was het ook 
moeilijk, we woonden ineens in een stad 
waar we niemand kenden. Behoorlijk 
eenzaam.” Zo verlopen haar puberjaren, 
totdat haar vader hertrouwt, als zij 18 
is. De broers gaan het huis uit en zij, zij 
ontmoet de liefde van haar leven!

Klein, maar dapper
“Ja, mijn man Niek was mijn grote liefde. 
We hebben vijf jaar verkering gehad, 
en in die tijd bloeide ik op! We gingen 
wel eens een avondje uit, met vrienden 
en hun vriendinnen, naar een café in 
de Wagenstraat, en dronken dan een 
drankje. Eentje maar, hoor, want Niek 
kreeg niet meer dan een rijksdaalder 
zakgeld en daarvan moest hij ook nog 
trakteren.” Niek en Nel trouwen in 1938 

- “een heerlijke dag, alleen had ik 
kiespijn!” - en beginnen hun 

zaak in de Genestetlaan. 
“Het was een hele 

nieuwe buurt, de hui-
zen waren net klaar.” 
Maar na anderhalf jaar 
breekt de oorlog uit.

In de oorlogsjaren 
proberen ze de winkel 

draaiende te houden. 
Niet gemakkelijk, want 

de Duitsers azen op jonge 
mannen voor de Arbeitsan-

zatz en Niek is jong genoeg 
om ervoor in aanmerking 

te komen. Hij weet zich zo 
onzichtbaar mogelijk te houden 

en Nel neemt de touwtjes in 
handen. “Toen ze bijvoor-

beeld onze bestelauto 
hadden gevorderd, 

liet ik het er niet bij 
zitten. Ik wilde 

er geld voor 
terug en 

dat is 
me ook 
gelukt. 
Ik was 
wel bij-

dehand hoor; klein, maar dapper! Een 
moeilijke tijd, mijn man ontkwam aan 
de Duitsers, maar m’n oudste broer 
werd in de slag om Arnhem meege-
nomen. Hij kwam wel terug, maar 
onherkenbaar vermagerd.”

Buiten wonen
Het echtpaar De Vet verkoopt de zaak 
als ze begin vijftig zijn. “Met een zaak 
ben je nooit vrij. We hadden hard 
gewerkt en besloten dat het genoeg was. 
We waren nog relatief jong en wilden 
nog flink wat jaren van onze vrijheid 
genieten. En dat hebben we kunnen 
doen, meer dan veertig jaar hebben we 
daarna aan de Westvlietweg in Voor-
burg gewoond, zo’n beetje in de polder. 
Mijn man kwam van een boerderij en 
zei altijd ‘later gaan we buiten wonen’. 
We hebben er heerlijke jaren gehad.”

Zorgcentrum 
Als haar man op 89-jarige leeftijd over-
lijdt, woont mevrouw De Vet nog vijf 
jaar ‘in de polder’. Dan meldt ze zich aan 
bij ‘De Mantel’, een woonzorgcentrum 
van Florence in Voorburg. “Ik kreeg 
zware bronchitis en omdat ik alleen 
was, vond de dokter het beter dat ik 
herstelde in een zorgcentrum. Nou, ik 
ben er niet meer weg gegaan. Eerst in de 
logeerkamer, en na ruim een jaar kreeg 
ik het mooiste appartement dat er is. Op 
de negende verdieping met uitzicht aan 
drie kanten. Ik woon hier nu ook alweer 
vijf jaar, en ik heb het enorm naar m’n 
zin, ik heb leuke vriendinnen, er is altijd 
wel iets te doen.”

Geheim
Ze is honderd jaar en zegt vol over-
tuiging dat ze graag nog een tijdje wil 
blíjven leven, zolang ze zich zo goed 
voelt tenminste. “Ik kijk opgewekt 
het leven in, ik heb ontzettend lieve 
familie en twee ‘pleegdochters’, die 
me vaak komen opzoeken en ‘ouwe 
tante Nel’ overal mee naartoe nemen. 
Een van onze pleegdochters was een 
meisje dat in de zaak hielp. En Kim, onze 
andere pleegdochter, was het kind van 
vrienden. We kennen haar van kleins af 
aan. Allebei waren ze net als kinderen 
voor ons, en dat is nog zo. Ik houd van 
mensen om me heen, ik praat graag - dat 
heb ik natuurlijk uit de tijd dat ik in de 
zaak stond - en geniet nog steeds van 
het leven dat ik nu leid. Mensen vragen 
wat mijn geheim is. Daar heb ik geen 
antwoord op. Tot vijf jaar geleden heb 
ik elke week gezwommen en nu ga ik nu 
nog steeds naar de gym. Misschien heeft 
dat wel geholpen. Maar eerlijk gezegd 
vind ik het soms zelf ook vreemd dat ik 
zo oud ben.” 

100 jaar: mevrouw De Vet-van Hove
“Elke week naar het zwembad”

óók een eeuw

Getrouwd!(1938)

Een eigen zaak!

In de winkel (1950)

Buiten wonen!

tekst: Carla van den Bergen
foto’s: uit de privécollectie van 

mevrouw De Vet
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Het verhuisbedrijf en 
de ondergang ervan, 
de groepssfeer en 

‘alles voor de jongens’, het bijna-
faillissement, professionalisering 
en het nieuwe gebouw. Karin 
Roelevink en Margareth Herm-
sen maakten het allemaal mee, 
ze werken al meer dan 25 jaar bij 
de Kessler Stichting. “Hoe we 
er over vijf jaar voorstaan? Nog 
steviger!”

Toen Karin Roelevink in de jaren tach-
tig bij de Kessler Stichting ging werken, 

was het een veel 

kleinere organisatie dan nu. En een 
belangrijke rol was weggelegd voor het 
verhuisbedrijf, de Algemeene Haag-
sche Dienstverrichting (AHD). Dat ze 
vooral daarmee te maken zou krijgen, 
was niet af te lezen aan de advertentie 
waarop ze solliciteerde.  Karin: “Ze 
zochten een telefoniste/receptioniste. 
Ik wilde aan het werk en dit leek me wel 
iets, het ging me niet speciaal om de 
organisatie. In die tijd was de AHD een 
florerend bedrijf, waar veel administra-
tief werk bij kwam kijken. En dat ging 
ík doen. Chauffeurs, bedrijfsleider en ik 
waren betaalde krachten, de verhuizers 
waren de betere bewoners die met het 
verhuizen een dagbesteding hadden.” 

Einde verhaal
De AHD was jarenlang een begrip 
in Den Haag. Karin: “Ja, er was wel 
veel werk, maar het was allemaal veel 
minder zakelijk dan nu. De bewoner 
was in die tijd koning. Bij de toenmalige 
directeur was het ‘alles voor de jongens’. 
Als iemand z’n bed niet uitkwam 
vanwege een kater bijvoorbeeld, had je 
dat maar te nemen. Dat gaf natuurlijk 
problemen, want het verhuisbedrijf was 
een volwassen bedrijf dat z’n opdrach-
ten moest uitvoeren. Uiteindelijk liepen 
de verhuizingen terug, de salarissen 
konden niet meer betaald worden en 
in 2001 was het einde verhaal. Als ik nu 
terugkijk, was dat voor mij wel een diep-
tepunt in mijn tijd bij de Kessler.”

Gezelligheid brengen
‘Alles voor de jongens’. Margareth 
Hermsen is het er helemaal mee eens 

dat de benadering van cliënten toen 
hemelsbreed verschilde van de benade-
ring nu. Zij werkte toen als groepsleid-
ster in het Moederhuis. “Aan de naam 
van de functie kun je al aflezen wat de 
insteek was. Je werk was de groep te 
beheren en voor gezelligheid te zorgen. 
Je had af en toe wel gesprekjes met 
mannen afzonderlijk, maar het ging 
toch vooral om de groep. En dat trok 
me ook: ik was hier gaan werken omdat 
in de vacatureomschrijving onder meer 
stond: ‘werken met thuisloze mannen, 
gezelligheid brengen’. Dat was me op 
het lijf geschreven, vond ik. De instel-
ling was om ze zoveel mogelijk binnen 
te houden. Nu helpen we de mensen 
juist zoveel mogelijk naar buiten te 
komen. We leggen de nadruk op wat ze 
kunnen, toen was dat vooral op wat ze 
níet konden. Die accentverschuiving 
is echt een heel positieve ontwikkeling 
geweest in de jaren dat ik bij de Kessler 
werk.”
 

Naar financiën
Karin kwam na de opheffing van het 
verhuisbedrijf op de financiële adminis-
tratie terecht. “De financiële kant was 
niet helemaal nieuw natuurlijk, maar 
het was wel een heel andere baan. Ik was 
sowieso blij dat ik bij de Kessler kon 
blijven werken. Ik heb me bijgeschoold 
en doe het werk inmiddels ook al weer 
zo’n acht jaar. Eerlijk gezegd had ik 
nooit gedacht dat ‘financiën’ me zouden 
aantrekken. En wat ik nog wel eens mis, 
is het contact met de cliënten. Vroeger 
gaf ik de bewoners aan het einde van 
de week hun zakgeld, ik kende bijna 
iedereen.” 

Zinnige discussies
Margareth ging naar begeleid wonen 
(“daar schoof het werk al enigszins op 
naar maatschappelijk werk”), werd 
daarna teamcoördinator, ging naar ‘ex-
tramurale zorg’ en is nu persoonlijk be-
geleider. “In die verschillende functies 
heb ik de doelgroep en de problemen 
waarmee ze aanklopten, zien veran-
deren. Wij legden aanvankelijk vooral 
de nadruk op de alcoholproblemen, 
hadden geen of nauwelijks oog voor 
de psychiatrische problemen waarmee 
sommige bewoners kampten. Alles 
viel onder de noemer: de mensen zijn 
thuisloos, en alcoholist. Hun problema-
tiek is nu veel complexer, als gevolg van 
de ontwikkelingen in de maatschappij: 
we zien nu cliënten met meer soorten 
verslaving, psychiatrische problemen, 
schulden. Daarmee is ook de bena-
dering van de cliënten veranderd. We 
hebben heel wat discussies gevoerd: 
kunnen mensen met een alcoholver-
slaving en drugsverslaafden wel in één 
huis; kunnen allochtonen en autochto-

nen, mannen en vrouwen wel onder één 
dak? Maar het was goed dat we discus-
sieerden: daardoor is bijvoorbeeld het 
verpleeghuis Zorg & Wonen ontstaan: 
zieken, mensen die als gevolg van hun 

levensstijl somatische klachten hebben, 
moeten gewoon verzorgd worden als 
zieken. Daar heb je gespecialiseerde 
zorg voor nodig.” 

Heftige tijd
In de jaren negentig ging het niet goed 
met de Kessler Stichting. Margareth: 
“Als je me vraagt naar iets wat me altijd 
zal bijblijven is het de tijd dat we bijna 
failliet waren. De gemeente had geen 
vertrouwen meer, er was enorme onrust 
onder de medewerkers. Ik zat in de 
ondernemingsraad en zat dus vlak bij 
het vuur. Toen heb ik me gigantische 
zorgen gemaakt. Karin: “Het was de 
tijd van de Melkertbanen (vanaf 1994: 
gesubsidieerd werk voor mensen die 
niet gemakkelijk aan een baan kwamen, 
red.) en daar kregen wij er véél van: we 
hadden 85 vaste medewerkers en wel 
100 ‘melketiers’. Geen verhouding na-
tuurlijk, en veel van hen waren ook nog 
voormalige, eigen cliënten. Het werd 
ronduit een zooitje.” Het faillissement 
werd afgewend maar het duurde nog 
een tijd voordat de rust weer enigszins 
was teruggekeerd. Margareth: “Ik 
vond dat een heftige tijd. De organi-
satie werd ‘schoongemaakt’, banen 
geschrapt, mensen vertrokken, er was 
veel onzekerheid.” Karin: “De nieuwe 
directeur, Bram Schinkelshoek, bracht 
een cultuuromslag teweeg. Margareth: 
“De houding veranderde van laisser-
faire naar professioneel werken. Neem 

bijvoorbeeld het 

contact met de cliënten. Ik ben altijd 
betrokken bij een cliënt, maar blijf zake-
lijk. Ik geef iets, maar verwacht ook wel 
iets terug. Anders dan vroeger is het nu: 
‘Dit kun je van mij verwachten, en wat 
kun je zelf doen?’ En dat werkt!” Karin: 
“Ook ons nieuwe gebouw draagt bij aan 
professioneel werken: een functionele 
ruimte, licht, ruim, schoon.” Margareth: 
Als je dit aftekent tegen waar we van-
daan komen, dan ben ik echt trots!” 

Trots!interview
De AHD door de jaren heen

Karin toen

Karin nu

Margareth toen

Margareth nu

tekst: Carla van den Bergen
foto’s: uit privécollectie 

en Kessler Stichting
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Weinig mensen ge-
loofden in het begin 
van de jaren 2000 

nog in het herstel van de Kessler 
Stichting. Bram Schinkelshoek 
wel. Toen hij in 2004 directeur 
werd had hij de contouren van 
de toekomstige organisatie al op 
z’n netvlies. Daar hoorde ook 
een nieuw gebouw bij, want het 
Moederhuis stond op instorten. 
“Ik was gegrepen door wat er met 
de Kessler gebeurd was, ik had 
eigenlijk al een nieuw gebouw 
in m’n hoofd, maar eerst moest 
de organisatie vlot getrokken 
worden.”

Hoe ik de Kessler Stichting aantrof ? 
“Netjes gezegd was het een rommeltje, 
op allerlei fronten. Veel medewerkers 
waren er letterlijk ziek van, het ziekte-
verzuim was torenhoog. Er was geen 
beleid voor cliënten, of een richtlijn hoe 
je met deze mensen om moest gaan, er 
was geen rapportagesysteem, nauwelijks 
controle. Dat is nu wel anders, dankzij 
het feit dat daklozenzorg nu voor een 
deel onder de AWBZ valt. Het wekte 
verbazing dat ik er zo heilig van over-
tuigd was dat de Kessler toch een solide 
toekomst had. Daarvoor moest er veel 
gebeuren, maar daar zag ik niet tegenop. 
Ik zat vol energie en voelde dat ik het 
voor elkaar zou kunnen krijgen.”

Extra geld
Het financiële tekort van de Kessler 
Stichting hing als een zware schaduw 
over de organisatie. Maar Schinkels-
hoek had het tij mee. In 2005/2006 
kreeg dakloosheid landelijke aandacht 
en ontstond er een opening naar de 
AWBZ. “Ik dacht meteen: ‘daar moeten 
we op aangesloten worden’. Het was een 
kans om er financieel weer enigszins 
bovenop te komen. Bovendien kregen 
grote gemeenten die met dakloosheid 
kampten, extra budget. In Den Haag 
werd een centraal punt ingesteld, in de 
wandelgangen ‘het daklozenloket’, waar 
iemand zich voortaan moest aanmel-
den om voor opvang in aanmerking te 
komen(Den Haag Onder Dak). De tijd 

van ‘kom maar binnen’, zonder enige 
indicatie, was voorbij.” 

Besluiten nemen
Om de organisatie uit het slop te trek-
ken, moest ook de interne organisatie 

‘herschikt’ worden. Schinkelshoek: “Ik 
ben letterlijk orde op zaken gaan stellen. 
Heb daarvoor ook afscheid van mensen 
moeten nemen, wat in eerste instantie 
natuurlijk veel onrust gaf. Maar ik merk-
te dat het ook gewaardeerd werd dat ik 
besluiten nam, dat er iets gebeurde. En 
iedereen zag dat het positief uitwerkte. 
Er kwam in de loop van de tijd een 
bedrijfsplan, een kwaliteitssysteem, 
we maakten functiebeschrijvingen, we 
formuleerden een visie, voerden metho-

dieken in. En we gingen aan marketing 
doen, iets wat steeds belangrijker gewor-
den is. De manier om dit voor elkaar te 
krijgen: plezier maken, lachen om jezelf, 
en hard werken.”

Terug naar de basis
Schinkelshoek ging terug naar de 
kern met drie gebouwen: het oude 
hoofdgebouw, jongerenopvang DoorZ 
en Zamenhof (ook voor opvang van 
gezinnen). In 2008 is daar nog Tichelaar 
bijgekomen, voorheen Stichting Huize 
Tichelaar, een sociaal pension aan de 
Toussaintkade. Er wonen vijftig cliënten 
in een beschermde woonomgeving. 
“Met deze basis hebben we ‘producten 
doorontwikkeld’, zoals dat heet. Want er 

waren al wel allerlei voorzieningen, maar 
het waren ‘halve producten’.  Die hebben 
we compleet kunnen maken. Cliënten 
kunnen nu als ze willen en kunnen 
een heel ‘pad’ volgen dat eindigt in een 
eigen woning. Van nachtopvang naar 
dagopvang en werken aan terugkeer 
naar het maatschappelijke leven. Dan 
begeleid wonen in een kamer in een van 
onze eigen panden, en ten slotte naar 
een ‘omklapwoning’ van een woningcor-
poratie. Daarvan staat het huurcontract 
een jaar op onze naam en we begeleiden 
de cliënt waar dat nog nodig is. Na dat 
jaar komt het contract op z’n eigen naam 
te staan en is het tijd elkaar ‘los te laten’. 
Loslaten is moeilijk, want vaak is iets van 
hulp altijd wel nodig. En we zoeken en 
vinden ook allerlei manieren om steun 
te blijven bieden, samen met welzijnsor-
ganisaties.”

Nazorg én voorzorg
Een van de manieren om ex-cliënten 
te ondersteunen, is Rentree, een nieuw 
initiatief van de Kessler Stichting. 

Schinkelshoek: “Als cliënten bij ons weg-
gaan, krijgen ze een strippenkaart waar-
mee ze bij Rentree terecht kunnen voor 
advies. De adviseurs zijn ex-cliënten 
die wij getraind hebben om anderen te 
helpen, een soort buddy’s eigenlijk. Het 
gaat dan om steun bij administratieve 
zaken bijvoorbeeld. 
Dit is prima zorg en nazorg, waar ik echt 
trots op ben. Maar we moeten eigenlijk 
zover komen dat dit allemaal niet nodig 
is. We moeten zien te voorkomen dat 
mensen dakloos worden. En daarmee 
zijn we ook hard bezig: met het project 
‘Sesam’, dat we uitvoeren met woning-
corporaties. Het komt erop neer dat 
de corporatie ons een seintje geeft als 
iemand zijn huur een aantal maanden 
niet heeft kunnen betalen. Wij brengen 
de huurder dan een bezoek, om te zien 
wat de problemen zijn en of we kunnen 
helpen. En dat werkt! Het gaat er vaak 
om dat we iemand zover krijgen dat hij 
of zij hulp aanvaardt. Want de drempel 
tot hulp is vaak hoog. Daarom geven we 
bij hen ook zo’n Rentree-strippenkaart 
af: goedkope toegang tot hulp, zonder 
loket, zonder indicatie, hulp van mensen 
die echt begrijpen waar je het over hebt.”

Een nieuw gebouw
Inmiddels, in 2012, is de Kessler Stich-
ting een financieel gezonde, professio-
nele, maatschappelijke zorgorganisatie. 
Schinkelshoek: “In de afgelopen vijf 

jaar heeft de Kessler zich in razend 
tempo ontwikkeld. We hebben die 
professionele slag nu gemaakt. Het 
heeft er onder meer voor gezorgd dat 
we in onderhandeling met de gemeente 
Den Haag konden gaan om te komen 
tot een nieuw hoofdgebouw. Want het 
Moederhuis werd te gammel. En we zijn 
erop uitgekomen dat de gemeente een 
nieuw gebouw liet neerzetten. En wat 
voor een gebouw! Een modern, efficiënt 
en opvallend mooi onderkomen, dat 
nu al ‘het Paleis’ genoemd wordt. Het 
was een intensieve tijd. We hebben 
onderdak moeten zoeken voor de tijd 
dat de bouw duurde (drie jaar), en we 
zijn in die periode ook bezig geweest 
om erkenning te krijgen voor Zorg & 
Wonen als verpleeghuis.” 

En hoe ziet het er over vijf jaar uit? “Dan 
werken we intensief samen met een 
andere organisatie, die bijvoorbeeld 
aanvullende opvang aanbiedt, zoals 
beschermd wonen. Dat is nodig, omdat 
we voor grote bezuinigingen komen te 
staan, maar ook omdat er meer mensen 
zullen uitvallen vanwege de teruglo-
pende economie. Meer vraag en minder 
geld, dat wordt de situatie. We moeten 
elkaar dus opzoeken en gaan samen-
werken. In de komende jaren moet er 
goede crisisopvang zijn, maar moeten 
we vooral aan preventie doen. Een soort 
maatschappelijke thuiszorg worden.”

De Kessler Stichting vanaf 2004
“Plezier maken en hard werken” 

Het nieuwe gebouw aan de De la Reyweg 530

geschiedenis
Kessler Stichting

De eerste paalWethouder Baldewsingh en Bram Schin-
kelshoek zijn blij: het hoogste punt van 

het nieuwe gebouw is daar

Tichelaar

Den Haag onder Dak 2007

Bram Schinkelshoek

Wethouder  van Alphen op bezoek

Plaatsing van de gevelsteen in de gevel van het nieuwe gebouw

tekst: Carla van den Bergen
foto’s: Kessler Stichting 

en Jan Bakker (portret)
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Na Amsterdam was 
Den Haag in 1912 de 
tweede grote gemeente 

die een gemeentelijke gezond-
heidsdienst oprichtte. Om de 
publieke gezondheid te bewaken, 
maar in Den Haag allereerst om 
het ziekenvervoer te organiseren. 
Zieken en gewonden zo snel 
mogelijk naar het ziekenhuis 
brengen had de hoogste priori-
teit! Directeur GGD Den Haag, 
Ton van Dijk, kijkt terug naar 
de opgaven waarvoor de dienst 
vroeger stond, de veranderingen 
en de actualiteit. 

Elke grote stad een gezondheidsdienst. 
Dat was een belangrijk onderdeel van 
de wet op de openbare gezondheids-
zorg die minister Piet Aalberse in 1919 
lanceerde. En het was nodig om de 
volksgezondheid te bewaken. Slechte 
hygiënische omstandigheden zorgden 
voor snelle verspreiding van besmette-
lijke ziekten zoals cholera en tbc. 

Ambulances
Enkele grote steden liepen vooruit 
op het wetsvoorstel en richtten een 
gemeentelijke gezondheidsdienst op die 
zich ging bezighouden met de volksge-
zondheid en geneeskundige verzorging. 
Amsterdam in 1901, Den Haag in 1912. 
Maar de reden dat Den Haag een GGD 
oprichtte, was een andere dan de zorg 
voor volksgezondheid alleen. Ton van 
Dijk: “In Den Haag ging het er allereerst 
om de spoedeisende hulpverlening, het 
zieken- en gewondenvervoer te organi-
seren. We zetten de eerste ambulances 
in om mensen snel in het ziekenhuis te 
krijgen, fietsbrancards, paard en wagen 
en later auto’s. Vervolgens is daar de taak 
bijgekomen om de gezondheid van de 
ambtenaren te bewaken. En met  het 
intreden van de wet op de openbare 

gezondheidszorg werd de GGD daarna 
namens het gemeentebestuur verant-
woordelijk voor de publieke gezond-
heid.” 

Niet vanuit de vraag
Wat houdt publieke gezondheid in? Van 
Dijk: “Het is niet de gezondheid van 
het individu, maar de algehele gezond-
heidstoestand van een groep mensen. 
Kenmerk van de GGD is dat ze zorg 
biedt niet vanuit de vraag van mensen, 
maar dat ze de verantwoordelijkheid 
heeft om mogelijke problemen die de 
volksgezondheid aangaan, te traceren en 
op te lossen. Oorspronkelijke taken wa-
ren besmettelijke ziekten te bestrijden, 
zoals tbc, geslachtsziekten. De GGD 
ging zich met jeugdzorg bezighouden, 
er kwamen schoolartsen en -tandartsen 
bijvoorbeeld, en er werd voorlichting 
gegeven, vooral op hygiënisch gebied, 
zoals bestrijding van ongedierte in huis. 
En ook armenzorg is vanaf het begin 
belangrijk geweest voor het Haagse 
gemeentebestuur.”

De hele wereld één dag bij je 
vandaan
Als je een vergelijking maakt met deze 
tijd, dan heeft de GGD die taken nog 
steeds, maar liggen de accenten anders. 

Van Dijk: “We hebben nu antibiotica 
voor de infectieziekten van toen, en een 
heel vaccinatiesysteem, maar er zijn 
andere bedreigingen ontstaan, zoals 
aids. Of denk aan de Mexicaanse griep 
die vorig jaar paniek zaaide, en de vo-
gelgriep bijvoorbeeld. In de loop van de 
jaren zijn hart- en vaatziekten de belang-
rijkste bedreiging van de volksgezond-
heid geworden. We houden ons daarom 
meer bezig met voorlichting om gedrag 
te beïnvloeden: minder roken, minder 
eten, meer bewegen. De zorg voor 
mensen die overgewicht hebben, of die 
dreigen te zwaar te worden, is een mooi 
voorbeeld van hoe de focus in de jaren 
veranderd is. Maar het grootste verschil 
met vroeger is naar mijn idee dat de hele 
wereld maar één dag, maximaal twee 
bij je vandaan is. Als er iets in Australië 
gebeurt, kan het binnen no time bij jou 
op de stoep staan. De mobiliteit is zó 
toegenomen. En vergeet ook de rol van 
internet niet. De manier waarop mensen 
geïnformeerd raken is een totaal andere 
dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. Via 
internet en de sociale media verspreidt 
informatie en nieuws zich razendsnel. 
Daarop moeten wij natuurlijk inspelen, 
goed gebruik maken van die media en 
informatie doorgeven die mensen een 
betere gezondheid oplevert.”

Voor dak- en thuislozen 
Al sinds de oprichting heeft de GGD 
Den Haag vanuit het gemeentebestuur 
de taak zorg te organiseren voor mensen 
op straat. Heette het toen armenzorg, nu 
is een heel netwerk van hulpverlening 
actief voor kwetsbare mensen zonder 
thuis. Iemand die dakloos is en opvang 
wil, meldt zich om te beginnen aan bij 
het Centraal Coördinatie Punt (CCP). 
Ton van Dijk: “De zorg van de GGD 
voor dak- en thuislozen is over vier 
niveaus verdeeld. We hebben het Haags 
Straatteam, dat mensen letterlijk ‘op 
straat’ benadert. Bij Het Loket kun je 
terecht voor informatie of advies over 
zaken als zorg en opvang. Het Haags 

Thuisteam bezoekt mensen die in een 
zwaar vervuild huis wonen, en probeert 
hen te overreden het schoon te maken. 
‘Veldregie’ ten slotte volgt de vorderin-
gen van de mensen die zich bij het CCP 
hebben aangemeld. Zij krijgen allemaal 
een trajectplan, dat is samengesteld 
uit de zorgplannen van de afzonder-
lijke instellingen die bij de begeleiding 
betrokken zijn.”
 

Niet pamperen
Sinds 2004 hebben we in de grote ste-
den de afspraak om binnen de stad goed 
samen te werken met andere hulporga-
nisaties. Was het vroeger zo dat het bleef 
bij ‘we vangen ze op’, nu kijken we naar 
perspectief, zorgen we dat mensen ook 
werkelijk in een betere levenssituatie ko-
men. Die samenwerking is een enorme 
vooruitgang, ieder doet een stukje, 
maar samen bied je hulp aan die burgers 
echt verder kan helpen. We voelen ons 
allemaal verantwoordelijk om iets voor 
deze mensen te betekenen. Niet door 
ze te pamperen, en door verantwoorde-
lijkheid over te nemen, maar door ze te 
stimuleren in wat ze kunnen. Dat is ove-
rigens ook een andere benadering dan 
vroeger. Niet uitgaan van wat mensen 
niet kunnen, maar van de capaciteiten 
die ze hebben, en die versterken.”

De komende jaren
De GGD kijkt natuurlijk vooruit. Ze 
volgt de sociologische ontwikkelingen, 

in de stad, in Nederland, maar ook daar-
buiten. Ton van Dijk: “De samenleving 
verandert, dat is een gegeven. De laatste 
jaren kwamen er mensen uit Oost-Euro-
pa, met nieuwe problematiek, die vroeg 
om een nieuwe manier van opvang 
en begeleiding. De komende jaren zal 
migratie plaatsvinden van Spanjaarden 
en Grieken. Door de enorme werkloos-
heid in die landen zullen vooral jonge 
mensen op zoek gaan naar werk elders. 
Dat verwachten we tenminste, maar we 
weten natuurlijk niet wat voor gevolgen 
dat zal hebben. Misschien hebben ze 
geen opvang nodig, staan ze goed op 
zichzelf en integreren ze in de samenle-
ving. Maar het kan ook een groep zijn 
die een probleem met zich meebrengt. 
Dan is het belangrijk dat je gezamenlijk 
goed observeert wat er gebeurt, wij, 
en Parnassia, op straat, en de Kessler 
Stichting bijvoorbeeld die de mensen 
ziet binnenkomen in de nachtopvang. 
Observeren, een conclusie trekken en 
samen bepalen wat je gaat doen. Dit zijn 
problemen van deze tijd. En de proble-
matiek mag dan anders zijn dan vroeger, 
de zorg om de burger is gebleven.”

Informatie
GGD Den Haag
Westeinde 128, 2512 HE, Den Haag
T: 14700
W: www.denhaag.nl/ggd

100 jaar GGD Den Haag
“De hele wereld nog maar één dag bij je 
vandaan”

óók een eeuw

Ton van Dijk, directeur GGD Den Haag

Ziekenauto / ambulance van Renault, gebouwd in overleg met GGD Den Haag , 1925
Bron: “Het geheugen van Nederland”

Raadgeving GGD Den Haag - 1942
Bron: “het Geheugen van Nederland”

tekst: Carla van den Bergen
foto Ton van Dijk: GGD Den Haag
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De economische terug-
gang die in Neder-
land na 2000 inzette, 

betekende de ondergang van 
het bedrijf van ICT-ondernemer 
Manny Metekohy. Twaalf jaar 
later staat hij aan het begin van 
zijn rentree, niet alleen zakelijk, 
ook mentaal en sociaal. Daarvoor 
heeft hij diep moeten gaan, maar 
met hulp van de Kessler Stichting 
heeft hij een nieuwe start kunnen 
maken. Met een andere blik op 
de samenleving.

“Waar zal ik beginnen?” Dat is het eerste 
wat Manny Metekohy (57) zegt als ik 
hem vraag naar zijn leven. “Laten we 
beginnen in de tijd dat je het goed had”, 
is mijn antwoord. “Dan gaan we terug 
naar de jaren negentig.” Metekohy heeft 
dan een eigen ICT-bedrijf, kent verschil-
lende kanten van de branche, is een 
ervaren freelancer, die bedrijven graag 
inhuren. Een harde werker, die de stap 
naar zelfstandig ondernemerschap heeft 
gemaakt na eerst jaren in loondienst te 
hebben gewerkt. De zaken gaan goed. 
Hij is getrouwd en heeft een zoontje.
 

Opdrachten lopen terug
Vanaf 2000 verandert de economische 
situatie in Nederland. Metekohy: “In de 
banking and finance-wereld, waar ik toen 
vooral mijn werk had, kwam innova-
tie van bedrijfsprocessen op een laag 
pitje te staan. Contracten van externen 
werden niet meer verlengd, en dat trof 
ook mij. Mijn opdrachten liepen terug 
en de vraag van opdrachtgevers droogde 
uiteindelijk helemaal op. Ik had nog 
nauwelijks inkomsten. Als er weinig 
binnenkomt (WW, later bijstand) en er 
veel uitgaat (aan huur en levensonder-

houd), dan kom je ten slotte echt in de 
problemen.”

Scheiding
Ondanks verwoede pogingen werk te 
krijgen, komt Metekohy niet aan de 
bak. Ook zijn persoonlijke omgeving 
verliest langzaamaan alle stevigheid: zijn 
huwelijk komt onder hoogspanning te 
staan en zijn vrouw verhuist met hun 
zoontje naar elders. Metekohy: “Ik kon 
mijn gezin niet meer onderhouden. 
Vreselijk om je te realiseren dat het je 
niet lukt je kind te geven wat het nodig 
heeft. Daarom was ik blij dat hij met 
z’n moeder meeging, hoe verdrietig 
die scheiding ook was.” Metekohy blijft 
achter in hun appartement, met een 
openstaande huurschuld. Het is 2003 
als de deurwaarder beslag legt op zijn 
spullen, het slot vervangt en Metekohy 
letterlijk op straat belandt. “Een zegen 
dat mijn familie me toen geholpen heeft 

om die schuld af te lossen.” 

Molukse jongen
Zijn familie, die komt steeds terug in 
het verhaal. Manny Metekohy is ‘een 
Molukse jongen’, opgegroeid met de 
waarden van de Molukse cultuur, waarin 
familie een belangrijke rol speelt. Zijn 
vader, broers en zussen vangen hem dan 
ook in eerste instantie op als hij geen 
huis meer heeft. “Ik zwierf overdag langs 
de Vliet, van Den Haag naar Delft, waar 
mijn gezin woonde. ’s Ochtends wist 
ik niet waar ik ‘s avonds zou slapen. Ik 
voelde me verschrikkelijk. Ik was ge-
wend zelfstandig te zijn en moest nu een 
beroep doen op ‘liefdadigheid’. Tussen-
door was ik constant op zoek naar werk, 
maar hoe kun je dat rustig doen als je 
geen eigen dak boven je hoofd hebt? 
Het gemis van een thuis woog zwaar. Ik 
moest geld lenen, maakte dus schulden. 
Je komt in een neerwaartse cirkel te-

recht. Zo heb ik vijf jaar rondgezworven, 
en het is gek, maar ook daaraan wen je, 
want dát is dan je leven.”

Openheid
Dan wordt hij ziek: blindedarm-
ontsteking. Maar het blijkt niet de enige 
oorzaak van zijn pijn. Artsen consta-
teren bij de operatie een kwaadaardig 
gezwel in zijn darmen. “Ik kreeg de 
mededeling dat ik darmkanker had. Zo, 
zonder omwegen; hoe het zat en wat 
ze eraan gingen doen: opereren en een 
chemokuur. Ik kon er niet omheen, het 
waren duidelijke feiten. En die helder-
heid en openheid van de chirurgen en 
verpleegkundigen, steeds weer in het 
hele ziekteproces dat nog zou volgen, 
heb ik enorm gewaardeerd. Ten slotte 
heeft het me zelfs veranderd. Want als 
Molukker hang je de vuile was niet 
buiten, maar ik besloot er naar mijn 
familie en vrienden juist open over te 
zijn. Mensen voelen zich ongemakkelijk 
bij iemand met kanker, er hangt stilte 
omheen. Die wilde ik verbreken. En de 
feiten, want ik keek toch de dood in de 
ogen, die deelde ik met mensen in het 
ziekenhuis die hetzelfde meemaakten 
als ik. Daar heb ik echt nieuwe vrienden 
gemaakt. ” 

Revalideren bij Zorg & Wonen
Metekohy gaat het ziekenhuiscircuit in, 
ondergaat bij elkaar acht operaties, en 
overleeft. Om aan te sterken tijdens de 
behandelingen wordt hij opgevangen 
op de afdeling Zorg & Wonen van de 
Kessler Stichting. “Toen kwam ik pas 
echt in aanraking met dak- en thuisloze 
mensen! Ik was er óók omdat ik ook 
ziek was, en thuisloos, maar voelde 
me een buitenbeentje. Ik moest me 
overgeven aan de zorg en dat bracht me 
wel eens in conflict, ik verzette me tegen 
de regels.” Hij verblijft er bijna twee jaar. 
“In die tijd heb ik de verpleegkundigen 
en de andere bewoners beter leren ken-
nen, en zij mij. Ik leerde te accepteren, 
mijn recalcitrantie verminderde, en ik 

waardeerde oprecht de goede zorg en 
aandacht die ik er kreeg. Via de Kessler 
ben ik een schuldhulpverleningstraject 
ingegaan. Kortom, ik werkte aan mijn 
terugkeer naar het normale leven.”

Begeleiding
Tussendoor zit Metekohy niet stil. Hij 
gaat in de cliëntenraad van de Kessler 
Stichting (“je kunt wel over alles klagen, 
maar kom in actie als je iets veranderd 
wilt zien”), denkt mee in een advies-
groepje over het nieuwe hoofdgebouw, 
en blijft zich op werk oriënteren. Hij zet 
een grote stap naar zelfstandigheid als 
hij via ‘extramurale zorg’ van de Kessler 
een kamer kan huren in de Netscher-
straat. “Met begeleiding van de Kessler, 
bijvoorbeeld bij het organiseren van 
mijn administratie en mijn eigen huis-
houden, kon ik opnieuw beginnen! Ik 
kan je niet vertellen hoe dat voelt!” 

Rentree
Het is 2012 en Manny Metekohy staat 
weer helemaal op eigen benen. Hij heeft 
zijn laatste operatie ondergaan en is 
kankervrij verklaard. “De zon komt weer 
een beetje door. Ik woon nu in een ap-
partement binnen het project ‘Leefbaar 
Den Haag’. Daarin proberen woningcor-
poraties leefbare buurten te scheppen 
door hun woningen aan te bieden aan 
mensen die ‘bij elkaar passen’.” Hij 
spreekt ook zijn oude netwerk weer aan 
om aan de slag te kunnen. Als voorloper 
op werk doet hij mee aan Rentree, een 
nieuw initiatief van de Kessler Stichting. 
“Oud-cliënten van de Kessler die met 
vragen zitten, bijvoorbeeld op het ge-
bied van huisvesting, schuldhulpverle-
ning, of medische kwesties, kunnen naar 
ons spreekuur komen. Ik probeer ze te 
helpen met advies, hoe je met instanties 
kunt omgaan, hoe je je weg weer vindt 
in de maatschappij. Mijn insteek is: hoe 
kan ik met mijn ervaring bij de Kessler 
Stichting anderen helpen. Ik zie het als 
een verrijking om dit te doen.” 

“Ik kan je niet vertellen hoe dat voelt”interview

Een fietstocht langs huidige 
en vroegere locaties van 
de Kessler Stichting. 

Wie bedenkt zoiets? Gilde Den 
Haag, dat 25 jaar bestaat in 
2012! Bedreven in (historische) 
stadswandelingen en rondleidin-
gen, voegde Gilde deze leuke en 
informatieve fietstocht toe aan 
het aanbod. Een eerbetoon aan 
de 100jarige Kessler Stichting!

Wie een rondleiding of stadswandeling 
langs Haagse historische plaatsen wil 

maken, komt al snel bij Gilde Den Haag 
terecht. Gilde heeft ervaren gidsen, met 
veel kennis van zaken, die enthousiast 
kunnen vertellen. Een tocht langs 
plaatsen waar de ontwikkeling van de 
maatschappelijke opvang uit af te lezen 
is, bestond nog niet, maar bleek gemak-
kelijk te maken. De Kessler Stichting 
heeft in haar 100jarig bestaan op tal van 
plaatsen dak- en thuislozen opgevangen: 
het bleek een leuke tocht om met de 
fiets te doen! Een rondleiding waar deel-
nemers iets van opsteken, dat is zeker, 
gidsen hebben de tocht met medewer-
kers van de Kessler samengesteld. 

Route
De fietstocht begint bij het nieuwe 
gebouw aan De la Reyweg 530, gaat 

naar jongerenopvang DoorZ aan de Van 
Swindenstraat, naar Pakkie Deftig aan 
de Regentessselaan en Tichelaar aan de 
Touissantkade. Langs de Geefhuisjes 
aan het Hoge Zand en via de Julianakerk 
terug naar de De la Reyweg. Waar koffie 
en taart wachten in ’t Heertje, het be-
drijfsrestaurant van de Kessler Stichting. 

Aanmelden
Geïnteresseerd in sociale geschiedenis 
of gewoon in wat de Kessler Stichting 
allemaal doet? Rijd dan mee (eventu-
eel op een Kesslerfiets), voor € 4 per 
persoon.  Aanmelden kan telefonisch bij 
Gilde Den Haag of per e-mail: 
fietstocht@kesslerstichting.nl. 
Reserveer dan ook een fiets, indien 
gewenst.

Informatie
Gilde Den Haag, 
Riviervismarkt 2, 2513 AM Den Haag 
Geopend: maandag t/m vrijdag van 
9.30 tot 12.30 uur
T: 070 356 12 81 
E: info@gildedenhaag.nl
W: www.gildedenhaag.nl

Met Gilde Den Haag

Fietsen langs Kesslerlocaties
geschiedenis

Kessler Stichting

Manny Metekohy bij Rentree op het Westeinde in Den Haag

tekst: Carla van den Bergen
foto: Renske Verhoef

tekst: Carla van den Bergen
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De stoere petjes die jon-
gens dragen, moeten 
af op De Populier. En 

de mobiele telefoons zijn uit 
in de klas. In 1912 waren dat 
geen onderwerpen op de Eerste 
Christelijke HBS: petjes werden 
vanzelf aan de kapstok gehangen. 
En de telefoon was nog een rede-
lijk nieuwe uitvinding. Maar in 
essentie waren de leerlingen van 
toen weinig anders dan de kinde-
ren die nu op school zitten, denkt 
docent geschiedenis Michiel 
Riegen. “De leerlingen hebben nu 
meer en andere dingen aan hun 
hoofd, maar ze zijn niet slimmer 
of dommer, niet feller of volgza-
mer dan toen. Wel praten ze vrijer 
en makkelijker. En dat is alleen 
maar een voordeel!”

Michiel Riegen was er niet bij toen de 
school werd opgericht, maar hij “gaat 
al wel lang mee”. Hij is 36 jaar aan de 
school verbonden en heeft dus heel 
wat kinderen voorbij zien komen. “De 
leerlingen zijn niet veranderd, niet echt, 

maar de school heeft natuurlijk wel een 
enorme ontwikkeling doorgemaakt 
in de afgelopen honderd jaar.” In 1912 
richtte een aantal gegoede Haagse 
burgers namens de Vereeniging voor 
Christelijk Middelbaar Onderwijs een 
christelijke HBS op. Een school voor 
rijke kinderen die werden opgeleid voor 
hogere functies in de burgermaatschap-
pij. “Nu, in 2012 hebben we kinderen 
uit alle milieus op school en zijn er 
mavo-, havo- en vwo-afdelingen. In die 
ontwikkeling zie je de veranderingen in 
de maatschappij, in het onderwijs.”

Betaald uit eigen beurs
Het waren burgers van naam die in 
1912 besloten dat er een school voor 
christelijk onderwijs moest komen, 
gereformeerde en hervormde burgers. 
Hendrikus Colijn bijvoorbeeld - mi-
nister-president in vijf kabinetten - was 
voorzitter van het bestuur, en de heren  
De Savornin Lohman en De Gaay 
Fortman waren leden. Het was de tijd 
dat de confessionele politieke partijen 
opkwamen, die zich onder meer sterk 
maakten voor financiële gelijkstelling 
van bijzonder en openbaar onderwijs. 
In 1912 was die strijd nog niet beslecht 
en de Eerste Christelijke HBS werd dan 
ook betaald uit de particuliere beurzen 

van de ouders van de leerlingen. 

Christelijk niet meer doorslag-
gevend
Aanvankelijk dus kinderen uit de betere 
milieus op de Eerste Christelijke HBS. 
Riegen: “Dat was zeker zo tot de Tweede 
Wereldoorlog. In de jaren dertig kwam 
er een gymnasiumafdeling bij en dat 
trok natuurlijk ook een bepaald publiek. 
Slimme, en waarschijnlijk alleen protes-
tantse leerlingen. Het was tenslotte een 
christelijke school voor christelijke leer-
lingen. Tot ver in de jaren tachtig is dat 
ook de reden geweest dat ouders hun 
kinderen naar De Populier stuurden. 
Ze kwamen ervoor uit het Westland, 
tuinderskinderen. En daarmee veran-
derde de populatie van de school: niet 
meer alleen de elite, ook andere slimme, 
leergierige kinderen. Weer later meld-
den ook Surinaamse (Hindoestaanse) 
ouders hun kinderen aan. Inmiddels 
hebben we ook moslimjongens en 
-meisjes. We lopen daarin wel achter op 
andere scholen, maar je ziet hoe dat in 
de jaren veranderd is! Voor ouders is nu 
niet meer de christelijke grondslag door-
slaggevend voor de schoolkeuze van 
hun kinderen, maar vooral de kwaliteit 
van het onderwijs.” 

Van huisbezoek 
naar zorgteams
De Populier staat sinds 
1925 aan de Populierstraat, 
en kreeg destijds bij de ope-
ning in de pers kwalificaties 
als ‘statige burcht’ en ‘ro-
buust fort’. Maar de burcht 
werd al direct na de Tweede 
Wereldoorlog te klein voor 
het aantal leerlingen dat zich 
aanmeldde. In 1968 werd 
daarom een nieuwe (zuster)
school geopend, het Groen 
van Prinsterercollege. Toen 
heette de school al Chris-
telijk Lyceum De Populier 
(sinds 1955). “In die tijd 
ging ik er lesgeven. Het 

waren de jaren zeventig, de 
tijd dat je als mentor de ou-
ders van de kinderen thuis 
opzocht; dat er meer en 
meer gekeken werd naar de 
achtergrond van leerlingen, 
naar het waarom van hun 
handelen en prestaties. De 
pedagogische wetenschap-
pen ontwikkelden zich, 
problemen werden onder-
kend en kregen een naam 
(dyslexie bijvoorbeeld). In 
de jaren die volgden, nam 
de zorg voor leerlingen een 
vlucht. We werken nu met 
zorgteams, schoolartsen, 
psychologen, leerplicht-
ambtenaren. Die zorgkant 
hebben wij in de afgelopen 
jaren goed ontwikkeld. We 
staan er min of meer om 

bekend: als je een kind hebt met enig 
probleem, kun je hem of haar heel goed 
naar De Populier sturen.”

Binnenboord houden
Daarmee is natuurlijk ook het werk van 
de docent veranderd. Riegen: “Voor mij 
is het nog steeds het belangrijkste dat 
ik de leerlingen geschiedenis bijbreng. 
Maar ik weet nu ook precies wie ik voor 
me heb, wat zijn of haar omstandighe-
den zijn. En we proberen ‘op maat’ te 
werken. Richtte ik me vroeger op de 
middelmaat van een klas, nu moet ik 
ook links en rechts kijken, de minder 
goede leerlingen bij de les houden 
en de excellente leerlingen uitdagen. 
Recht doen aan verschillen heet dat nu. 
Iedereen moet binnenboord gehouden 
worden, hoe dan ook. Vroeger werd je 
van school gestuurd als je het te bont 
maakte of het niet kon bolwerken, dat is 
nu absoluut onmogelijk.”

Niet meer op een troon
In de meer dan dertig jaar dat Riegen 
lesgeeft, heeft hij de leerlingen niet erg 
zien veranderen. “Ze zijn natuurlijk wel 
mondiger geworden, en vrijer in hun 
communicatie. De wereld om hen heen 
is anders dan dertig jaar geleden, ze heb-
ben met andere problematiek te maken: 
gebroken gezinnen, de verlokkingen van 
de tijd. En ze hebben het druk, ze zitten 
op allerlei clubs en hebben bijbaantjes 
om geld te verdienen. In de verhouding 
docent-leerling is de afstand kleiner 
geworden, relaxter, minder formeel en 
‘in het pak’. Leerlingen hebben meer 
inspraak, maar we sturen nog steeds op 
beleefdheid, op normen en waarden, op 
respectvol met elkaar omgaan. 
Wij - de docenten - zitten niet meer op 
een troon. Er zijn nu zelfs enquêtes on-
der de leerlingen over hun leraren. Tja, 
daar moet je maar tegen kunnen.” En 
kun je dat niet, of heb je ondersteuning 
nodig, dan is die er nu ook. Voor (be-
ginnende) docenten is er begeleiding 
op De Populier. “Vroeger stond je er 
gewoon en zorgde je maar dat je je les-
sen draaide, nu zijn er speciaal opgeleide 
collega-docenten die ondersteuning 
geven, en cursussen.”

Informatie
Christelijk College De Populier
Populierstraat 109, 2565 MK Den Haag
T:  070 364 88 08
E:  info@depopulier.nl
W: www.depopulier.nl

100 jaar Christelijk College De Populier

Van school sturen? 
Onmogelijk!

Als de HTM voor 
de eerste keer 
tramlijn 15 laat rij-
den, is dat tussen 
de Carnegielaan en 
het Staatsspoor. 
De Haagse Stoom 
Maatschappij maak-
te echter problemen 
omdat een kruising 
met hun stoom-
tramtracé bij de 
Groot Hertoginnel-
aan moest worden 
aangelegd om naar 
het Statenkwartier 
te kunnen rijden. 
Lijn 15 maakt na een 
maand alweer zijn 
laatste rit (en komt 
terug als lijn 13). 
Dan gaat hij op-
nieuw (voor heel 
korte tijd) rijden 
op 15 november 1923 
tussen de West-
duinweg en Hol-
lands Spoor. De 
derde lijn 15 houdt 
het langer vol: tus-
sen 15 juni 1924 en 
31 augustus 1941 
rijdt de tram tus-
sen Scheveningen 
Kurhaus en het 
Stuyvesantplein. 
Vanaf 1948 (tot 1958) 
rijdt de vierde lijn 15 
tussen de Zuider-
parklaan en Staats-
spoor. Na bijna 
vijftig jaar brengt 
de HTM ten slotte 
op 2 januari 2002 
de vijfde lijn 15 op 
de rails tussen 
Centraal Station en 
Nootdorp. 
(bron: Wikipedia)

óók een eeuw

tekst: Carla van den Bergen
foto’s: Facebook

De school vanuit de Esdoornstraat in 1977. Bron: Facebook Chr. College De Populier

De school in 1930. Bron: Facebook Chr. College De Populier
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De Kessler Stichting 
is een begrip in Den 
Haag. Al sinds 1912 

vangt zij dak- en thuislozen op. 
Maar hoe zag het leven voor 
‘mensen van de straat’ eruit vóór 
de oprichting van de Kessler 
Stichting? Waar kon bijvoorbeeld 
een middeleeuwse zwerver in 
Den Haag terecht voor een slaap-
plaats? Hoe ging men in de Gou-
den Eeuw met bedelaars om? En 
wat was er in Den Haag geregeld 
voor andere kwetsbare groepen 
zoals wezen en alleenstaande 
ouderen? Een greep uit de lange 
geschiedenis van de zorg voor de 
allerarmsten geeft een beeld dat 
overigens niet alleen ‘zorg’ laat 
zien, want bedelaars en zwervers 
werden lange tijd als criminelen 
behandeld. 

De baaierd
Een van de oudste Haagse instellingen 
waar daklozen terechtkonden, was het 
Sint Nicolaasgasthuis aan het Kerk-
plein. Het gasthuis werd halverwege de 
veertiende eeuw door graaf Willem V 
opgericht en was bedoeld voor zieke 
hofdienaren. Maar ook bedelaars, pel-
grims en zwervers kregen er onderdak. 
Sommige armen verbleven er langdurig, 
de passanten werden ondergebracht in 
de ‘baaierd’, een gemeenschappelijke 
slaapzaal. De laatsten moesten wel 
hun kleding als borg inleveren. Als ze 
niks gestolen hadden, kregen ze die de 
volgende dag weer terug. Na één nacht 
moesten ze weer vertrekken.

Het Leprooshuis
Het was in de middeleeuwen niet 
moeilijk om aan de bedelstaf te raken. 
De kerk, religieuze broederschappen 
en andere instellingen boden weliswaar 
ondersteuning, maar door oorlogen, 
misoogsten en economische crises kon 
iemand eenvoudig door de ondergrens 
zakken. Een groep die bijna automa-
tisch op straat kwam te staan, waren 
de zieken. Vooral lepralijders hadden 
het zwaar. Lepra werd beschouwd 
als een straf van God en de leprozen 
werden, uit angst voor besmetting, uit 
de stad geweerd. Aan de rand van Den 
Haag, aan het Zieken, werd voor hen 

in de veertiende eeuw het Leprooshuis 
opgericht. De bewoners kregen een 
zogenaamde vuilbrief die hen het recht 
gaf in de buurt van het opvanghuis te 
bedelen. Daarnaast moesten ze speciale 
kleding dragen en kregen ze een houten 
klepper, zodat iedereen hen meteen in 
de gaten zou hebben . Ook voor kreu-
pelen en andere invaliden waren in Den 
Haag opvanghuizen. 

Rondtrekkende bedelaars
In middeleeuws Den Haag lag de ar-
moede letterlijk op straat. Wie geen dak 
boven zijn hoofd had, moest op straat 
bedelen om in zijn onderhoud te kun-
nen voorzien. Lange tijd werd dat niet 
als een probleem gezien. Men geloofde 
dat de armen dichter bij God stonden. 
Door aalmoezen te geven konden 
rijke burgers goede werken verrichten, 
waardoor een plek in de hemel weer een 
stukje dichterbij kwam. In de zestiende 
eeuw veranderde de houding tegenover 
bedelaars en zwervers. Ze werden steeds 
meer gezien als een bron van overlast en 
als een bedreiging die bestreden moest 
worden. Dat had onder andere te maken 
met het enorm toegenomen aantal 
bedelaars. Door verschillende economi-
sche crises werden de Hollandse steden, 
maar vooral het platteland, overspoeld 
door een klein leger rondtrekkende 
bedelaars. In 1514 moest in Den Haag 
een nieuwe ‘baaierd’ worden gebouwd 
om de toestroom van daklozen aan te 
kunnen.

Fikse boete
De oplossing voor het bedelaarspro-
bleem werd in Den Haag, net als in 

andere steden, gezocht in verboden. Zo 
bepaalde het Haagse stadsbestuur in 
1567 dat vreemdelingen die bedelend 
door de stad gingen, niet langer dan één 
dag en één nacht in Den Haag mochten 
blijven. Ook werd het strafbaar om 
armlastige vreemdelingen onderdak te 
verlenen. Hagenaars die dat toch deden, 
kregen een fikse boete. Of het veel heeft 
geholpen, is maar de vraag. In 1741 was 
de situatie er in ieder geval niet beter op 
geworden. Ondanks eerdere verboden 
zag men het aantal “schaamtelooze luy 
ende ledig gaande Bedelaars” alleen 
maar toenemen. De oplossing? Alle 
bedelaars die van buiten Den Haag 
kwamen, moesten met onmiddellijke 
ingang de stad verlaten.

Strenge straffen 
Op overtreding van de verboden 
stonden zware straffen. Verbanning uit 

Den Haag of zelfs uit het gewest Hol-
land bijvoorbeeld. Het valt overigens 
te betwijfelen of deze straf veel indruk 
maakte. Wie toch niets te verliezen 
had, keerde gewoon weer terug, al liep 
de man of vrouw dan wel het risico 
opnieuw gepakt te worden en een 
lijfstraf te moeten ondergaan. Geseling, 
brandmerken, of het afsnijden van neus 
of oren was het lot dat notoire recidivis-
ten te wachten stond. Door deze straffen 
werd de ‘misdadiger’ letterlijk voor het 
leven getekend. Dat was dan ook precies 
de bedoeling, want zo was de bedelaar 
of landloper overal meteen te herkennen 
als crimineel.

42 soorten bedelaars op de 
kermis
De achterliggende gedachte van de 
verboden was dat in de ogen van tijdge-
noten de meeste bedelaars bedriegers 
waren, te lui om op een eerlijke manier 
in hun levensonderhoud te voorzien. 
In een fictief verhaal uit 1635 over de 
Haagse Kermis worden maar liefst 42 
soorten valse bedelaars genoemd, die 
met evenveel trucs de bezoekers van de 
kermis probeerden te misleiden. Onder 
hen waren mannen die deden alsof ze 
geelzucht hadden, zwakzinnig waren, of 
bij de Turken gevangen hadden gezeten. 
De bedelaars zouden zelfs een eigen 
taaltje hebben, het ‘Gielen’ of ‘Rabau-
wen Vocabulaer’ waarmee ze in het 
geheim met elkaar communiceerden. 
Het is de vraag of dit een goed beeld 
geeft van de bedelaars die in Den Haag 
actief waren. De schrijver nam de lijst 
met bedelaars en hun taal bijna letterlijk 
over uit andere boeken. Maar zijn ge-
schrift sloot aan bij wat velen al vonden: 
alleen de ‘rechte armen’, die buiten hun 
eigen schuld arm waren geworden, had-
den het recht om geholpen te worden. 
Alle anderen waren eigenlijk gewoon 
criminelen voor wie gewaarschuwd 
moest worden. 

Nieuwe ideeën uit de 
Gevangenpoort
In de loop van de zestiende eeuw 
groeide het besef dat straffen alleen 
niet hielp - de bedelaars en landlopers 
moesten worden heropgevoed zodat 
ze konden terugkeren in de samenle-
ving. Een van de eersten die dit soort 
ideeën op papier uitwerkte, was de 
humanistische geleerde Dirck Volkertsz. 
Coornhert (1522-1590). Aan het begin 
van de Nederlandse Opstand (1568-
1648) zat Coornhert op verdenking van 
ketterij enige tijd vast in de Gevangen-

poort in Den Haag. Daar schreef hij het 
boek Boeventucht waarin hij een andere 
manier van straffen voorstelt, een die 
efficiënt was en nuttig voor de samen-
leving. De gebruikelijke lijfstraffen 
misten volgens Coornhert hun doel. 
Door het afsnijden van ledematen of het 
brandmerken zouden “landloopers en 
diefkens” alle schaamte verliezen, waar-
door ze eerder geneigd waren ergere 
misdaden te begaan dan voor het rechte 
pad te kiezen. De oplossing was volgens 
Coornhert om “alle gesonde bedelaers, 
dijeven, geweldigen, knevelaers ende 
andere quaatdoeners” verplicht aan 
het werk te zetten: aan de riemen in de 
galeien, bij het ontginnen van land, of in 
speciale gevangenissen waar ze een am-
bacht moesten leren. Alleen zo zouden 
de ‘ledighghangers’ leren dat ze moesten 
werken voor hun brood. 

Raspen en spinnen
Coornherts voorstellen vonden al snel 
bijval bij de Hollandse stadsbesturen. 
Vanaf 1595 werden in verschillende 
steden tuchthuizen gebouwd waar be-
delaars (maar ook dieven en andere cri-
minelen) konden worden opgesloten en 
tewerkgesteld. In 1654 besloot ook het 
Haagse stadsbestuur tot de oprichting 
van een ‘werckhuys’ voor ‘stercke ende 
onnutte bedelaers’. In de daaropvol-
gende jaren verrees aan de Prinsegracht, 
op de hoek van de Lombardstraat, het 
Tucht- of Spinhuis. In 1661 was het 
voltooid . Het werk dat de gevangenen 
er verrichtten was monotoon en fysiek 
zwaar. Mannen moesten van ’s ochtends 

vroeg tot ’s avonds laat tropisch hard-
hout raspen. Het zaagsel werd gebruikt 
als grondstof bij de productie van inkt 
en verf. Vrouwen werden in het Spinhuis 
aan het spinnen gezet. Onder hen waren 
opgepakte prostituees die in Den Haag 
’s nachts veelal rond het chique Voor-
hout tippelden. Tijdgenoten hadden 
weinig medelijden met het lot van de 
outcasts in het Tuchthuis. Net als in 
andere steden vormden de gevangenen 
zelfs een soort attractie. Tegen betaling 

Van baaierd tot Moederhuis
De vroege geschiedenis van de daklozen- , wezen- en 
ouderenopvang in Den Haag

geschiedenis
sociale zorg

Kaart van Den Haag (detail) 
Gravure door Jacques de Gheyn, 1598. Collectie Haags Gemeentearchief. 

Op de voorgrond van deze kaart is een lepralijder afgebeeld. Leprozen mochten niet in de stad komen 
en moesten speciale kleding dragen. Met een houten klepper konden zij anderen waarschuwen 

voor hun komst.

Detail brandijzer met afbeelding 
van de Haagse ooievaar. 

Collectie Museum de Gevangenpoort.

Met dit soort raspen moesten de gevangenen van 
tuchthuizen tropisch hardhout raspen. 
Collectie Museum de Gevangenpoort.

tekst: Lex van Tilborg
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van een paar stuivers mochten burgers 
het Tuchthuis binnen om hen aan het 
werk te zien en te bespotten. 

Hofjes
Echte hulp was er dus niet voor 
bedelaars en zwervers. Dat lag anders 
voor behoeftige inwoners van 
Den Haag die wel een dak boven 
hun hoofd hadden. Zij kwamen 
bijvoorbeeld in aanmerking voor 
de ‘liefdadigheidshofjes’. De hofjes 
bestonden uit een aantal kleine 
huisjes rond een tuin of binnen-
plaats en werden veelal opgericht 
door rijke burgers. De bewoners 
(bijna altijd vrouwen) behoorden 
niet tot de allerarmsten van de 
stad. Om in aanmerking te komen 
voor een hofjeswoning moest je 
‘netjes’ zijn en bovendien tot de 
juiste kerk behoren. 
Een van de oudste hofjes in Den 
Haag was dat van Floris van Dam. 
Deze schout van Den Haag had 
samen met zijn vrouw, Maria van 
Dorp, in zijn testament laten vastleggen 
dat de langstlevende van het paar een 
hofje zou stichten . En zo gebeurde: 
in 1565 kochten de uitvoerders van 
het testament enkele percelen in de 
Juffrouw Idastraat voor de bouw van 
‘oude wyfkens huyskens’. Vanwege het 

doortrekken van de Prinsestraat tot aan 
het Kerkplein moest het hofje in 1886 
noodgedwongen verhuizen naar de 
Lange Beestenmarkt. Een ander bekend 
Haags hofje is het tussen 1658 en 1661 
gebouwde Hofje van Nieuwkoop. Het 
is met 62 huisjes het grootste hofje van 
Den Haag.

Het Burgerweeshuis
Ook voor andere kwetsbare groe-
pen werden instellingen opgericht. 
Weeskinderen bijvoorbeeld werden 
vanaf het eind van de zestiende eeuw 
opgevangen in het Burgerweeshuis in 
het voormalige Agnietenklooster aan 
het Westeinde. Het weeshuis haalde zijn 
inkomsten voor een deel uit pachten, 
maar ook uit collectes. Bij begrafenissen 
en huwelijken bijvoorbeeld mochten 
twee weeskinderen met een collectebus 
bij de ingang van de Grote Kerk staan. 
De weeskinderen hadden in vergelijking 
met andere kinderen uit dezelfde sociale 
klassen een goed leven: ze leerden lezen 
en schrijven en kregen goed te eten. 
Maar het leven in het weeshuis kon ook 
erg hard zijn: wie uit de pas liep, werd 
zwaar gestraft. Zo moesten sommige 
kinderen wekenlang rondzeulen met 
een strafblok, een zwaar houten blok, 
aan hun been bevestigd.

Het Oude Mannenhuis
Voor armlastige, alleenstaande vrouwen 
waren er hofjes. Voor mannen be-
stonden die niet, want alleenstaande 
mannen konden simpelweg niet voor 
zichzelf zorgen, zo was de gedachte. 
Voor deze groep werd tussen 1770 en 
1773 aan de Oude Molstraat een tehuis 
gebouwd: het Oude Mannenhuis. Het 
leven was er aan tal van regels gebon-
den: de oude mannen (die naar onze 
maatstaven helemaal niet zo oud waren) 
moesten netjes gekleed gaan; vloeken, 
sterke drank, dobbelen en kaarten waren 
verboden. De mannen hadden geen 
verwarming op hun eigen kamers en om 

negen uur ’s avonds ging het licht uit. 
Het Oude Mannenhuis bood onderdak 
aan zo’n twintig tot dertig bewoners. Het 
heeft nog tot ver in de twintigste eeuw 
bestaan.

Journalist, vermomd als 
zwerver 
Rond 1900 veranderde er veel op het 
gebied van de armen- en daklozenzorg. 
Armoede werd niet langer gezien als 
een soort natuurverschijnsel waar 
niets tegen te doen was, maar als een 
probleem dat bestreden kon en moest 
worden. In deze tijd waren er zo’n hon-
derd organisaties die zich bezighielden 

met de armenzorg. 
Ook voor het lot van 
daklozen kwam meer 
aandacht, onder an-
dere in de kranten. 
Zo dook in 1899 
journalist Bernard 
Canter, vermomd als 
zwerver, twee weken 
onder in het Haagse 
daklozencircuit. Het 
verslag dat hij voor 
de Telegraaf van deze 
periode maakte, 
laat een bikkelharde 
wereld zien. Canter 
beschrijft hoe hij op 
straat werd bespot 
en weggejaagd, 
hoe kinderen door 
hun ouders werden 
ingezet om op straat 
papieren rozen of 
lucifers te verkopen , 
en de verhalen die hij 
van andere daklozen 
hoorde over het 
vangen en bereiden 
van honden. Canter 
wilde zijn lezers 
met deze verhalen 
bewust choqueren. 
Alleen een realisti-
sche ‘photographie 
der ellende’ kon 
volgens hem voor 
een mentaliteitsverandering zorgen. Aan 
het eind van zijn verslag noemt hij een 
aantal ‘lapmiddelen’ die de situatie van 
de daklozen zouden verbeteren, waar-
onder: “Richt in elke stad een inrichting 
op, waar de daklooze een bed, voedsel, 
warmte en wat gezelligheid vindt.”

Het Moederhuis
Canter was niet de enige die er zo over 
dacht. Rond 1900 konden daklozen 
terecht bij verschillende nieuwe 
opvangtehuizen, waaronder ‘Metro-
pool’ en ‘Meneertje’. In 1912 werd de 

‘Vereeniging Tehuis voor Onbehuisden’ 
opgericht, waaruit later de Kessler 
Stichting zou groeien. De naam was 
een eerbetoon aan bestuurslid de heer 
D.A.J. Kessler die door gulle giften de 
bouw mogelijk maakte van wat het 
Moederhuis ging heten. Het betekende 
een belangrijke stap voorwaarts in het 
verbeteren van de leefomstandigheden 
van daklozen.
_______________
Lex van Tilborg is medewerker Collectie bij 
het Haags Historisch Museum

 

Twee weeskinderen bij een offerbus. 
Schilderij door onbekende kunstenaar, 1778. 

Collectie Haags Historisch Museum. 
Dit schilderij moest de beschouwer aansporen 

tot een gift voor het weeshuis. De tekst op de of-
ferbus luidt: “Hier word een liefde gift verzogt en 
aangeprezen voor wie misschien uws of broeders 

zusters wees is.”

De Prinsegracht met het Spinhuis 
Schilderij door Johannes Merken, 1753, Collectie Haags Historisch Museum. 

Burgers mochten tegen betaling de gevangenen in het Tuchthuis bezoeken. Wellicht is  hier zo’n bezoek 
afgebeeld.  

Deze geschilderde portretten van Floris van Dam en zijn echtgenote Maria van Dorp hingen tot 1948 
in het Hofje van Van Dam. 

Beide portretten werden geschilderd door Henricus Grudii (Hendrik vander Heyden) in 1548. 
Collectie Haags Historisch Museum.

De binnenplaats van het Hofje van Nieuwkoop
Schilderij door Carel Jacobus  Behr, 19de eeuw. Collectie Haags Historisch Museum.

Bewoners van het Oude Mannenhuis 
in hun dagverblijf. 

Tekening door J. Boogaert, 1863. Collectie 
Haags Historisch Museum. De maker van deze 

tekening was zelf een bewoner van het Oude 
Mannenhuis; hij staat geheel links.

Het lucifermeisje.
Schilderij door Floris Arntzenius, ca. 1884-1925. 

Collectie Haags Historisch Museum.

flickr.com/photos/kesslerstichting/
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Wie Parkhotel Den 
Haag binnengaat, 
kan zich bijna niet 

onttrekken aan de invloed van 
het stijlvolle Art Deco-gebouw. 
Je raakt onder de indruk, van de 
mooie inrichting, de ruimte en 
gastvrije sfeer én de plaats in de 
stad: het hotel aan de Molen-
straat grenst aan de Paleistuinen 
achter Paleis Noordeinde. Al 
honderd jaar. Tóen een vegeta-
risch restaurant met kamers voor 
mensen van ver, nu een luxe hotel 
waar de gasten - als het aan general 
manager Jacques Ravoo ligt - niet 
alleen komen om te slapen, maar 
ook om iets te ‘beleven’. 

“Iets willen beleven, dat is echt van deze 
tijd. Vroeger gingen mensen misschien 
nog naar een hotel omdat ze wilden er-
varen wat ze thuis niet hadden: een luxe 
badkamer, een groot bed. Nu komen ze 
ook voor de beleving van de omgeving, 
het leven in de stad, en hoort het hotel 
bij die beleving.” In dat opzicht heeft  
Parkhotel Den Haag een streepje voor 
op andere hotels in Den Haag. Veel ka-
mers hebben uitzicht op het werkpaleis 
van de koningin aan het Noordeinde. 
Ravoo: “Voor gasten van buiten Den 
Haag is dat bijzonder en soms zelfs een 
reden om hier naartoe te komen. Wíj 
vinden het bijna gewoon, maar dat is het 
natuurlijk niet.”

Restaurant met kamers
Dat uitzicht was er jaren geleden ook, 
maar de ‘insteek’ van het hotel was totaal 
anders. Ravoo: “De voorloper van het 
hotel was een vegetarisch restaurant, 
Pomona, in Scheveningen. Er kwamen 
mensen uit heel Europa. Het was een 
tijd dat mensen eropuit trokken, de 
Wereldtentoonstelling was net geweest: 
die inspireerde om reizen te maken naar 
grote steden. Pomona was een vermaard 
restaurant. Maar de bezoekers misten 
de mogelijkheid te blijven slapen na een 
maaltijd. En daarmee was het idee gebo-
ren een hotel te openen, of eigenlijk: een 
goed restaurant met kamers. Want het 
vegetarische restaurant - heel bijzonder 
in die tijd - was het belangrijkste, de 
kamers kwamen erbij. Toen in de Mo-
lenstraat een meisjesschool vrij kwam, 
verhuisde Pomona en opende Parkhotel 
Den Haag in 1912 feestelijk met een 
vegetarische conferentie.”

Uitbreiden
Ook in tientallen jaren daarna bleef het 
restaurant een belangrijke plaats inne-
men. In de jaren zestig en zeventig had 
restaurant Queens Garden - met uitzicht 
op de Paleistuinen - een Michelinster 
en trok bezoekers uit alle windstreken. 
Het hotel was belangrijk voor Den Haag 
en breidde uit. Eigenaar Stichting Levi 
Lassen kocht buurhotel De Zalm aan 
en voegde het bij Parkhotel Den Haag. 

Ravoo: “Dat zijn belangrijke momen-
ten geweest in de geschiedenis van het 
hotel. In de jaren negentig volgde een 
grote verbouwing, de kamers werden 
aan de tijd aangepast, het trappenhuis 
gerenoveerd en de gangen in originele 
staat teruggebracht, een nieuwe stap 
voor de jaren 2000.” 

Vaste gasten
Met de veranderingen in de maatschap-
pij veranderden ook de ideeën over de 
plaats en de benadering van de gast in 
een hotel. Een hotel was niet langer een 
solitair gebouw voor de happy few, maar 
opende gastvrij z’n deuren voor ieder die 
wilde overnachten. Ravoo: “Kwamen 
er vroeger bijna alleen rijke, chique men-
sen in hotels, nu is ‘naar een hotel gaan’ 
allang niet meer alleen voor de elite. 
Het aantal hotels is sterk toegenomen, 
en mensen gaan er makkelijker naartoe 

dan vroeger, mede gestimuleerd door 
promotie in de media. En ik vind dat al-
leen maar goed! Gasten zijn nu mensen 
die weten wat ze willen en die eisen 
stellen. Willen wij onze klanten houden, 
dan moeten we naar hen luisteren en dat 
doen we uiteraard ook. Wij hechten aan 
vaste gasten. Als mensen steeds terugko-
men, betekent het dat ze heel tevreden 
zijn. We hebben er een aardig aantal: 
ook bekende kunstenaars, schrijvers, 
muzikanten zoals Frank Boeijen, Marthe 
Röling, en vroeger Gerard Reve.”

De buurt in beweging brengen
Parkhotel Den Haag staat in een winkel- 
en woonbuurt. Jacques Ravoo wil dat 
het prominent deel gaat uitmaken van 
die buurt. “Het moet een plek zijn waar 
mensen samenkomen, en waar iets 
gebeurt. Daar ben ik hard mee bezig. 
Bijvoorbeeld: we stellen elke middag de 

lounge open om te komen zitten, wer-
ken, koffie of thee te drinken. Kom maar, 
schroom niet om naar binnen te komen, 
je bent welkom. Omgekeerd denken is 
dat eigenlijk: een hotel niet als een naar 
binnen gekeerd instituut, maar als een 
plek die een buurt in beweging brengt. 
Maar het is nog niet zo gemakkelijk om 
dat voor elkaar te krijgen. De uitstraling 
van het gebouw - oud-chique - werkt 
in dat opzicht niet mee. En, dat hangt 
ermee samen, je verwacht eigenlijk ook 
een soort omslag van de gasten. Die 
zijn soms nog gesteld op de traditionele 
gang van zaken. Het is de kunst om 
daartussen een balans te vinden.”

Betrokken bij de samenleving
Verbinding zoeken, met zijn medewer-
kers en met de buitenwereld kenmerkt 
de manier van werken die Jacques 
Ravoo voorstaat. “Vroeger had een 

directeur nauwelijks contact met zijn 
gasten. Hij zat in z’n kantoor en deelde 
orders uit. Ik vind het heerlijk om op 
‘de vloer’ rond te lopen, met de gasten 
te praten en met de medewerkers, hun 
verhalen te horen. Het is allemaal een 
stuk informeler geworden. Ik houd van 
direct contact.”
Jacques Ravoo en Parkhotel Den Haag 
zijn zeer betrokken bij de Kessler 
Stichting. Rond Kerst waren bewoners 
van Tichelaar (aan de Toussaintkade) 
te gast voor een feestelijk kerstdiner in 

de eetzaal van het hotel. En cliënten 
van Kessler die willen leren koken in 
het Kooklokaal aan de De la Reyweg, 
krijgen de technieken binnenkort 
uitgelegd door koks van het Parkhotel 
Den Haag! Ravoo: “We willen bijdragen 
aan een blijvende verbetering van de 
samenleving. Daarop stoelt ook de 
overtuiging van Stichting Levi Lassen: 
zij geeft financiële steun aan non-profit 
organisaties die het algemeen maat-
schappelijk belang dienen. Bijvoorbeeld 
ook Vadercentrum Adam, een ontmoe-
tingsplaats voor mannen uit diverse 
culturen in stadsdeel Laak, kan op onze 
steun rekenen.”

In de tien jaar dat Ravoo het hotel 
leidt, is er heel wat gebeurd: de manier 
van werken is veranderd, de interne 
organisatie is geprofessionaliseerd, alle 
kamers zijn verbouwd, er zijn kamers 
bijgekomen. En de strategie voor de ko-

mende jaren? “Ons doel wordt: we make 
happy faces, zowel bij de medewerkers 
als de gasten. Dat gaat zeker vruchten 
afwerpen!”

Informatie
Parkhotel Den Haag, Molenstraat 53, 
2513 BJ Den Haag
T: 070 362 43 71
E: info@parkhoteldenhaag.nl
W: www.parkhoteldenhaag.nl

100 jaar Parkhotel Den Haag

Kamers met (wel heel bijzonder) uitzicht
óók een eeuw

tekst: Carla van den Bergen
foto’s: Parkhotel Den Haag en 

Bertilla Fotografie (trappenhuis)

Garden Room nu Garden Room (restaurant Queens Graden)

Het geheel gerenoveerde trappenhuis

De Junior Suite
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Oog hebben voor de 
onbekende (nn). Daar 
staat de naam Zienn 

voor. Een organisatie, actief in het 
noorden, die in 2007 ontstond als 
gevolg van een fusie. En ook al is 
de huidige organisatie nog maar 
vijf jaar oud, de wortels van haar 
rechtsvoorgangers voeren terug 
naar 1925 en eerder. 

Mannenhuis De Terp 
Heel Friesland kent De Terp, het op-
vangtehuis voor daklozen in Leeuwar-
den, open sinds 1975. Maar de opvang 
voor daklozen begint in Friesland al in 
1925 met de oprichting van de Vereeni-
ging Leeuwarder Tehuis voor Dakloo-
zen ‘Practische Hulp’, in de volksmond 
gewoon Practische Hulp of PH. De PH 
in het centrum van Leeuwarden biedt 
plek aan mannen, kinderen en enkele 
vrouwen. Er heerst orde en discipline en 
de beste manier voor een geregeld leven 
is werken. Mannen werken in de tim-
merwerkplaats en een schoenmakerij. 
Vrouwen doen het huishouden. Mensen 
kennen de PH vooral van het ophalen 
van oud papier en huisraad aan de deur. 
In 1930 verhuist de PH naar nieuw-
bouw in een buitenwijk, met een 
kindervleugel (ook voor vrouwen) en 
een mannenvleugel. Die gaan later los 
van elkaar verder. Want door nieuwe 
inzichten in de hulpverlening komt het 
in de jaren zestig tot nieuwbouw van een  
‘mannenhuis’: Gebouw De Terp aan de 
Goudenregenstraat. In 1982 gaat de PH 
verder in de stichting Maatschappelijk 

Centrum De Terp, later Maatschappelij-
ke Opvang De Terp en weer later Maat-
schappelijke Opvang Fryslân. De Terp 
kan maar liefst 140 mannen huisvesten. 
Slaapzalen zijn verleden tijd. In De Terp 
heeft iedereen een eigen zit-/slaapkamer 

met toilet. De Terp be-
hoorde tot een selecte kring 
van internaten voor dak-en 
thuislozen, verspreid over 
het land en bedoeld om 
geconcentreerd (vanuit de 
toenmalige inzichten) dak- 
en thuislozen te huisvesten. 
Tot begin jaren negentig 
was dit concentratiebeleid 
leidend.

Steun in de rug
Vandaag de dag zijn de inzichten over 
hulpverlening totaal anders. Grootscha-
lige opvangcentra maken plaats voor 
kleinere voorzieningen waar mensen zo 
zelfstandig mogelijk wonen. In De Terp 
wonen nu nog zeventig mensen, maar 
op termijn zal het pand sluiten. Zienn 
is druk doende een divers aanbod, 
verspreid over de drie noordelijke pro-
vincies te realiseren (zie kader). Mensen 
hoeven niet langer naar de Friese 
hoofdstad voor hulp, maar kunnen in de 
omgeving die hun vertrouwd is, worden 
geholpen. Het beste is natuurlijk dat 
mensen helemaal niet naar de opvang 
hoeven. Zienn ondersteunt zo’n 700 
mensen in de thuissituatie. Dat kan huis-
uitzetting voorkomen en is een steun in 
de rug voor wie na verblijf in de opvang 
weer zelfstandig verdergaat. 

Crisisopvangcentra in Burgum 
en Leek
In 2007 fuseert Stichting Maat-
schappelijke Opvang Fryslân met 
crisisopvangcentrum Blijenhof in het 

Friese Burgum en crisisopvangcentrum 
Den Eikelaar in het Groningse Leek 
tot het huidige Zienn. Pater Doesburg 
stond met de betrokken burgemeesters 
aan de wieg van beide crisisopvang-
centra, bedoeld voor mensen in nood. 
In 1962 ontstond Blijenhof en tien 
jaar later Den Eikelaar. Zusters van de 
congregatie Franciscanessen kwamen 
vanuit het Brabantse Oirschot naar het 
noorden om de begeleiding te bieden. 
Vijftig jaar geleden, toen er nauwelijks 
verzorgingscentra waren, klopten vooral 
ouderen bij de opvangcentra aan voor 
hulp. Tegenwoordig worden er volwas-
senen en gezinnen opgevangen die, om 
welke reden dan ook, hun huis hebben 
moeten verlaten. 

Op de been
Net als honderd jaar geleden zijn men-
sen in de opvang doorgaans eenzame 
mensen met een rugzak vol ellende 
en problemen. Mensen die moeilijk 
aansluiting vinden in de maatschappij. 
Naast mannen kloppen ook vrouwen, 
gezinnen en jongeren aan. Meer dan 
ooit spelen psychiatrische, geld- en ver-

slavingsproblemen een rol. Bed, bad en 
brood volstaan niet meer. Professionele 
begeleiders helpen mensen weer op de 
been. Begeleiding is gericht op het her-
vinden van de eigen kracht en mogelijk-
heden. Opvang voorkomen en werken 
aan herstel, daar draait het om bij Zienn. 
Daarbij werken onze medewerkers 
onder meer samen met provincies, 
gemeenten, woningcorporaties, GGZ, 
verslavingszorg, schuldhulpverleners, 
maatschappelijk werk. 

Kessler Stichting , van harte met jul-
lie 100jarig bestaan en jammer dat 
we (nog steeds) na 100 jaar zo hard 
nodig zijn!

Informatie
Zienn, Pelikaanstraat 1e
 Postbus 2579
8901 AB  Leeuwarden
T: 058 293 24 00
E:info@zienn.nl
W: www.zienn.nl

Zienn in Drenthe, Groningen en Friesland

Oog hebben voor de onbekende

maatschappelijke
opvang

Over Zienn
Aantal cliënten: ruim 1000, jaarlijks zo’n 2000. 

Werkgebied: Friesland, Groningen, Drenthe. 

Aantal medewerkers: ongeveer 400. 

Aanbod: ondersteuning aan huis (vanuit Emmen, 

Hoogezand, Leek, Drachten, Burgum, Heerenveen, 

Sneek en Leeuwarden), twee crisisopvangcentra 

(Burgum en Leek), Verlengd Verblijf Leek, 

Dagopvang, Nachtopvang (in de Terp), Algemene 

Opvang, Huis voor Jongeren (Leeuwarden), 

Sociaal Pension Bonifatiusplein, Sociaal Pension 

Hoekstersingel (Leeuwarden), Sociaal Pension 

Drachten (in wording), Sociaal Pension Sneek, 

Sociaal Pension Hoogezand (in wording), 

Zorgopvang (in De Terp in Leeuwarden), Begeleid 

Wonen in Leek, Leeuwarden en Heerenveen, 

Trajectbegeleiding Jongeren (vanuit Leeuwarden), 

Kamers met Kansen (Leeuwarden), Take Off 

Sneek (in wording).

 De Terp, zorgopvang in Leeuwarden

 De Terp, zorgopvang in Leeuwarden

Crisisopvang Blijenhof in Burgum (Fr)

Crisisopvang Den Eikelaar in Leek (Gr)

Sociaal pension Bonifatiusplein

Tekst en foto’s: Zienn



Op 10 april 1912 
vertrok RMS Titanic 
uit Southampton, 
Engeland met als 
eindbestemming New 
York. Het was de 
eerste reis van het 
luxe passagiersschip 
dat als onzinkbaar 
gekwalificeerd was. 
Maar op 14 april 
vaart de Titanic op 
600 km ten zuiden 
van Newfoundland 
op een ijsberg en 
verdwijnt binnen drie 
uur tijd in de Noord 
Atlantische Oceaan. 
Daarbij komen meer 
dan 1500 mensen om 
het leven. Pas in 
1985 werd het wrak 
teruggevonden en 
kon de ramp worden 
gereconstrueerd.

(bron: Wikipedia)

vergaat 
de Titanic
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Zo’n 125 jaar geleden 
konden landlopers en 
zwervers rond Beekber-

gen aankloppen bij boerderij Het 
Hoogeland voor een slaapplaats 
en eten. Dan moesten ze wel de 
handen uit de mouwen steken. 
Het Hoogeland staat er nog, is 
uiteraard gemoderniseerd en 
functioneert nu min of meer als 
zorgboerderij. Willem Zandber-
gen van IrisZorg: “Die boerderij 
heeft aan de basis gestaan van 
onze dak- en thuis-lozenopvang.” 

“Vroeger werkten de mannen er voor 
hun brood, nu leren onze cliënten er 
hoe een boerderij functioneert, hoe 
ze met het vee moeten omgaan. De 
boerderij heeft een belangrijke plaats 
in de dagbesteding van onze cliënten.” 
Afdelingsmanager Willem Zandbergen 
draait zelf al sinds 1979 mee en heeft 
gezien hoe de dak- en thuislozenopvang 
zich ontwikkelde. “Ik was groepsleider 
toen ik hier begon. Want we werkten 
toen alleen met ‘groepen’: we hadden er 
twee, met elk veertig man. Die sliepen 
met z’n allen op een zaal, zonder enige 
privacy. Een bed, eten, één keer per week 
naar het badhuis en een pakketje schone 
kleren, daaruit bestond de opvang in die 
tijd. Die groepsgewijze opvang was dé 
manier in die jaren, mensen konden zich 
in groepen verstoppen én manifesteren, 
was de gedachte. Het schiep gezellig-
heid.” 

Revolutionair
Toen de aandacht naar ‘de persoon’ 
begon te verschuiven, een maatschap-
pelijke trend, ging Het Hoogeland al 
snel mee. Zandbergen: ”Er werden vier 
boerderijhuizen rond het Hoogeland 
gebouwd: drie geschikt voor vijftien 
personen, en in één huis was plaats 
voor een groep van dertig. Dat was om 
de groepsgedachte niet helemaal los te 
laten. Het was een bijna revolutionaire 
aanpak in opvangland. En de reacties 
waren niet altijd even positief: ‘waar was 
die luxe voor nodig?’ Maar de directeur 
van toen stond pal voor zijn overtuiging 
dat de persoon, het individu, aandacht 
nodig had, los van de groep. ‘Ieder is 
verantwoordelijk voor z’n eigen leven. Je 
moet de mensen de verantwoordelijk-
heid geven die ze in zich hebben’, zei hij.”

Vijftien boeren
Ook buiten de grote steden zijn de 
problemen van dak- en thuislozen com-
plexer geworden in de loop van de tijd. 
Zo heeft de maatschappelijke opvang 
sinds de jaren zeventig te maken met 
drugsverslaafden. Zandbergen: “Ook 
psychiatrische problemen kwamen 
meer en meer aan het licht. In Het 
Hoogeland hadden wij daar overigens al 
jaren geleden ervaring mee. Het was van 

oudsher een plaats waar psychiatrische 
probleemgevallen werden opgevangen: 
zwakbegaafde kinderen/jonge mannen 
van boerderijen, die na de dood van 
hun ouders niet voor zichzelf konden 
zorgen. Waar moesten ze heen? Wij 
hadden een boerderij, zij waren op een 
boerderij opgegroeid, dus wat lag meer 
voor de hand dan ze op te nemen? In 
een van die vier huizen waarover ik het 
net had, zaten vijftien van die boeren. 
Ladingen eten gingen er naar binnen! 
En met begeleiding ging het goed!”

IrisZorg
Uit dak- en thuislozenopvang 
Het Hoogeland is Zorggroep Het 
Hoogeland voortgekomen, met een 
verpleeghuis, gehandicaptenzorg en een 
orthopedagogisch centrum. Zandber-
gen: “In 2000 zijn die onderdelen weer 
gesplitst en zelfstandig verder gegaan. 
De maatschappelijke opvang en de 
verslavingszorg zijn samen opgegaan 
in IrisZorg, opvang voor kwetsbare 
mensen. We hebben crisis- en nachtop-

vang in Apeldoorn, begeleid wonen en 
verschillende vormen van dagbesteding: 
behalve de boerderij een tuincentrum, 
en een werkplaats.”

Niemand kiest voor 
dakloosheid
Als je Zandbergen vraagt naar de 
belangrijkste verandering in de zorg 
voor dak- en thuislozen noemt hij de 
begeleiding. “Zo’n groep van veertig 
man kon je alleen maar een beetje in het 
gareel houden. Met kleinere groepjes 
kreeg je meer de kans iemand echt te 
begeleiden. Dat is nodig. Niemand kiest 
voor dakloosheid, het kan jou en mij 
ook overkomen dat we op straat komen 
te staan. Aandacht en begeleiding zijn 
essentieel. ‘Zie maar eens weg te komen, 
als je hier eenmaal zit’, zeiden ze soms 
tegen me. Dat lukt nu veel beter dan 
vroeger. Mensen weer terugbrengen in 
het maatschappelijke en sociale leven, 
met een eigen woonplek, dat is nu juist 
ons doel geworden. Daar ben ik echt 
blij mee.”

Informatie
IrisZorg - Het Hoogeland, Van Limburg 
Stirumweg 19, 7361 CE Beekbergen
T: 088 606 11 49
W: www.iriszorg.nl

Het Hoogeland in Beekbergen 

Al meer dan een eeuw
maatschappelijke

opvang

Een van de boerderijhuizen die er later zijn bijgebouwd 

Boerderij Het Hoogeland staat er al meer dan 100 jaar

tekst: Carla van den Bergen
foto’s: Peter Venema
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In het hoofdgebouw aan 
de De la Reyweg heeft de 
Kessler Stichting een com-

plete verpleeghuisafdeling: Zorg 
& Wonen. Officieel erkend als 
verpleeghuis sinds 2009 en sinds 
2011 HKZ-gecertificeerd, maar 
verder een afdeling die weinig 
lijkt op een ‘normaal’ verpleeg-
huis. Jan Staal is er Teammanager: 
“We zorgen voor een bijzondere 
groep mensen. Dat motiveerde 
me enorm om hier te komen 
werken.”

Een bijzondere groep mensen bevolkt 
Zorg & Wonen, dat is zeker. Vooral dak- 
en thuislozen die door omstandigheden 
en hun manier van leven medische, 
verpleegkundige, en soms psychiatrisch, 
zorg nodig hebben. Die vaak een zeer 

beperkt sociaal netwerk hebben, soms 
met verslavingsproblemen, en financiële 
schulden. “Die variatie aan cliënten, die 
met hun problemen naar je toe komen, 
dat vind ik zo boeiend.” Jan Staal werkt 
nog niet zo lang bij de Kessler Stichting, 
sinds augustus 2009. Na een flinke 
carrière in de zorg, onder andere voor 
demente ouderen, reageerde hij op 
de vacature van Teammanager bij de 
Kessler Stichting: “Het werken met deze 
mensen trok me aan, de psychiatrische 
kant van de zorg, samenwerken met me-
dewerkers die dat net zo voelen als ik.” 

In principe tijdelijk
Zorg & Wonen is een somatisch 
verpleeghuis. Grondslag voor opname is 
een lichamelijke aandoening. Staal: “De 
cliënten komen hier via een ziekenhuis, 
of via interne overplaatsing binnen de 
Kessler. En het is de bedoeling, voor de 
meesten, dat ze hier ook weer weg gaan. 
Ze revalideren hier, dat zijn de ‘kortblij-
vers’ en gaan dan weer terug naar de plek 
waar ze vandaan kwamen; of ze gaan - 
met hulp van de Kessler - van hieruit be-
zig met zoeken naar vervolghuisvesting. 
Ze zijn hier tijdelijk vanwege de speciale 
zorg die ze nodig hebben. In principe is 
het niet een verpleeghuis waar je woont, 

“Met hart en ziel”

we helpen cliënten om verder te komen. 
Ik zeg ‘in principe’ want er zijn hier ook 
cliënten dat al op veel plaatsen geweest 
zijn en het alleen hier goed doen. Zij 
blijven.”

Stevig in je schoenen staan
In de grond dus een verpleeghuis als 

alle andere. Staal: “Met dit verschil dat 
je met totaal andere mensen te maken 
hebt. Om te beginnen zijn ze doorgaans 

al jonger dan in een 
normaal verpleeg-
huis, vanaf veertig 
jaar. En ze gedragen 
zich niet zoals je 
gewend bent. Het 
zijn mensen die 
buiten hebben ge-
leefd, ze benaderen 
de dingen van een 
andere kant. En hun 
taalgebruik is wat 
‘vrijer’, om het maar 
zo te noemen. Ze 
vertonen soms an-
der gedrag vanwege 
verslavingsproble-
matiek en dat vraagt 
specifieke zorg. Je 
moet hier wel stevig 
in je schoenen staan, 
maar krijgt ook vaak 

een bijzondere band 
met de cliënten. De 

medewerkers staan echt voor hun werk, 
ze doen het met hart en ziel. Dat moet 
ook wel, want je hebt te maken met heel 
kwetsbare mensen, die al veel hebben 
meegemaakt in hun leven. De complexe 
problematiek geeft soms ook flink 
gespreksstof over hoe we met gebeur-
tenissen omgaan. Dat is verrijkend, en 

meestal kunnen we iemand echt verder 
helpen. Laatst had ik bijvoorbeeld goed 
nieuws voor een cliënt, die dik in de 
problemen zat vanwege schulden. Door 
hem richting schuldsanering te brengen 
- die we vanuit de Kessler 
begeleiden - , kon ik hem uiteindelijk 
zeggen dat zijn schulden ingelost waren. 
Dat was natuurlijk fantastisch!”

Enthousiasme
Zorg & Wonen is vorig jaar als een 
van de eerste verpleeghuizen HKZ 
gecertificeerd (kwaliteitsbeoordeling) 
volgens de nieuwe norm. Staal: “Daar 
waren we natuurlijk enorm trots op. 
En we zetten in op nóg betere zorg. We 
willen een afdeling waar we toekomst-
gericht kunnen werken. Waar cliënten 
bij binnenkomst weten waar ze naartoe 
werken, door middel van een plan van 
aanpak en een zorgplan. Dat is ook voor 
de medewerkers belangrijk. We gaan nu 
aan de slag met competentiegericht be-
geleiden, een nieuwe manier van werken 
die de medewerkers zich eigen moeten 
maken. Daardoor zullen ze soms anders 
naar dingen gaan kijken, andersoortige 
begeleidingsgesprekken voeren. Ik merk 
dat ze er graag mee aan de slag gaan, dat 
geeft het enthousiasme aan waarmee 
iedereen hier aan het werk is. Dat geldt 
ook voor mezelf, ik ben echt blij dat ik 
in 2009 die stap gemaakt heb naar de 
Kessler Stichting. ”

Slim ingedeeld
Zorg & Wonen heeft in het nieuwe 
gebouw twee verdiepingen tot z’n 
beschikking. “We zijn ongelofelijk blij 
met deze nieuwe behuizing, het is ruim, 
licht, en straalt optimisme uit. Het doet 
ons en de cliënten goed. Ons gedeelte 
is ook slim ingedeeld. De huiskamers, 
waar de cliënten ook eten, zijn beneden, 
de eigen kamers boven. Daardoor is er 
meer beweging ontstaan en onderling 
contact. Wat willen we nog meer?” 

Vanaf 21 juni besteedt het 
Haags Historisch Mu-
seum in zijn vaste opstel-

ling ‘Typisch Haags ‘aandacht aan 
de Kessler Stichting. In deze op-
stelling komen enkele charitatie-
ve instellingen aan bod die Den 
Haag in de loop der eeuwen heeft 
gekend. Hun verhalen schetsen 
in een notendop de geschiede-
nis van de Haagse zorg. Aan de 
hand van enkele objecten is te 
zien dat vanaf de Middeleeuwen 
zowel de kerk, het stadsbestuur 

als particulieren in Den Haag be-
trokken waren bij de sociale zorg. 
Dit leidde tot allerlei initiatieven, 
zoals het Sint Nicolaasgasthuis, 
het Oude Mannenhuis en de 
stichting van vele hofjes. In deze 
opstelling zal vanaf 21 juni dus 
ook de 100jarige Kessler Stich-
ting een plaats krijgen. Behalve 
het geschilderde portret van de 
stichter D.A.J. Kessler, kunt u on-
der meer een fraaie film zien van 
André van Niekerk, die een aantal 
cliënten van de Kessler Stichting 

portretteert. De documentaire 
laat op ingetogen wijze zien dat 
mensen die in de problemen 
zijn gekomen, met hulp van de 
Kessler Stichting weer een dak 
boven hun hoofd kunnen krijgen 
en vervolgens hun talenten weer 
verder kunnen ontwikkelen. In 
de museumzaal is goed te zien dat 
de beeldvorming van daklozen 
en andere noodruftigen in het 
verleden niet altijd zo positief is 
geweest.

Kessler Stichting 
in het Haags 
Historisch Museum

interview

geschiedenis
maatschappelijke

opvang

Dagverblijf aan de Beyerstraat, opvang voor 90 vrouwen en kinderen (1919). 
Bron: gemeentearchief Den Haag

Jan Staal

Zorg & Wonen toenZorg & Wonen nu

tekst: Carla van den Bergen
foto’s: Kessler Stichting

tekst: Marco van Baalen



wordt Internationale 
Vrouwendag voor 
het eerst ook in 
Nederland gevierd op 
12 mei. Duitsland, 
Oostenrijk, 
Denemarken, 
Zwitserland en de 
Verenigde Staten 
waren er een jaar 
eerder mee.

(bron: Wikipedia)
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“LIMOR als lande-
lijke instelling voor 
maatschappelijke 

ondersteuning en rehabilitatie, is 
er altijd voor mensen geweest die 
moeite hebben om hun plekje te 
vinden in de samenleving en zich 
zelf moeilijk kunnen redden”, 
zegt Dirk Huisman, algemeen 
directeur van LIMOR. “We 
bieden, eventueel met netwerk-
partners, al ruim negentig jaar 
vele vormen van ondersteuning 
en begeleiding. In al ons doen en 
laten kwam en komt de cliënt nog 
steeds op de eerste plaats”. 

Hoe het allemaal begon
In de vorige eeuw was de huidige 
Haagse woonvoorziening ‘Westeinde’ 
van LIMOR al als vrouwenopvang in 
gebruik. 
 Ongeveer dertig vrouwen verbleven 
hier langdurig. Later werd het een 
sociaal pension. Woonvoorzieningen 
maakten toen deel uit van het onderdeel 
Zorg & Welzijn van het Nederlandse 
Leger des Heils, dat in 1887 is opge-
richt. De woonvoorzieningen waren 
voor iedereen toegankelijk. In de jaren 
zeventig van de vorige eeuw ontstond 
ook de woonvoorziening Bonifatius-

plein in Leeuwarden. Die locatie had 
één lege kamer, maar daar sliep al gauw 
iemand voor wie in de gemeentelijke 
instellingen geen opvang beschikbaar 
was. De huisgenoot at de eerste avond al 
mee aan tafel. Daarna kwam er iemand 
anders en nog iemand, en werd er be-
sloten om een deel van het huis geschikt 
te maken voor opvang. En er werd een 
gemeenschappelijke huiskamer inge-
richt. Een bestaand kader om op terug te 
vallen was niet voorhanden, en er werd 
noodgedwongen een eigen methode 
voor kortdurende opvang ontwikkeld; 
dat begrip bestond toen nog niet.

Maatschappelijke erkenning 
voor cliënten en organisatie
In diezelfde jaren werden nog meer van 
dergelijke voorzieningen in Den Haag, 
Leeuwarden, Groningen en Veendam 
ontwikkeld. En er werd gewerkt aan de 
kwalitatieve verbetering van de opvang 
in de verschillende voorzieningen, en 
aan de financiële onderbouwing. Het 
was een tijd waarin de erkenning voor 
de cliënten die ondersteuning nodig 
hadden, en erkenning voor het werk van 
de organisatie moesten worden bevoch-
ten. In 1985 bundelde het ministerie 
de diverse opvanginrichtingen onder 
één noemer, maatschappelijke opvang 
(mo), geborgd in de Welzijnswet. De 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) definieerde de kortdurende 

opvang als maximaal zes maanden. 
Als zorg langer nodig was, kwam de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ) in beeld. Er ontstond maat-
schappelijke acceptatie van het feit dat 
kwetsbare, soms moeilijk toegankelijke 
mensen in de samenleving aanspraak 
kunnen maken op zorg.

Stevige verankering
Het professioneel kunnen aansturen 
van een maatschappelijke organisatie en 
het scheiden van financieringsstromen 
had intussen geleid tot verzelfstandiging 
van het organisatorisch geheel. Er werd 
ook gekozen voor een nieuwe naam: 
Landelijke Instelling voor Maatschap-
pelijke Ondersteuning en Rehabilitatie 
(LIMOR), een volledig onafhankelijke 
organisatie. De nieuwe naam LIMOR 
dekte beter de aard van de dienstverle-
ning. 
We kunnen in 2012 vaststellen dat 
LIMOR goed verankerd is in de maat-
schappij en een stevige positie inneemt. 
Een organisatie die staat voor haar 
cliënten. Die ernaar streeft mensen, met 
respect voor ieders eigenheid, in zo kort 
mogelijke tijd te begeleiden en weer te 
laten functioneren in de maatschappij. 
Uitgangspunt bij de ondersteuning en 
begeleiding is het hervinden van eigen 
kracht en mogelijkheden. LIMOR 
is een erkende en gecertificeerde 
zorgorganisatie in Friesland, Groningen, 

Drenthe, Overijssel 
en Zuid-Holland. Een 
zorgorganisatie die haar 
sporen heeft verdiend 
met onder meer woon-
voorzieningen, crisisop-
vang en begeleiding van 
cliënten thuis. 

Toekomst
De wereld staat niet stil. 
De laatste jaren zien we 
veel ontwikkelingen en 
veranderingen binnen 
het veld van zorg en 
welzijn, in het bijzonder 
van de maatschappe-
lijke ondersteuning. De 
vermaatschappelijking 
van de zorg staat in het 
beleid van de overheid 
meer en meer centraal. 
Het maatschappelijk 
klimaat waarbinnen 
LIMOR opereert is in-

stabiel, hectisch en tamelijk onvoorspel-
baar. De veranderende wetgeving zorgt 
voor financiële onzekerheid. De centrale 
vraag voor LIMOR is dan ook hoe de 
meest kwetsbaren in onze samenleving 
hier het minst de dupe van worden. 
Welke besteding van het beschikbare 
budget tot de beste en meest duurzame 
resultaten zal leiden. We moeten hulp 
verlenen en ondernemen. Blijven 
veranderen en vernieuwen. Onze koers 
voor de komende jaren is inmiddels 
uitgezet. Onze cliënten blijven daarbij 
de focus waarop we ons richten. Bij hen 
ligt immers ons bestaansrecht! Nu en in 
de toekomst.

Informatie
LIMOR, regiokantoor
Duindoorn 30, 4e etage
2262 AR Leidschendam

T: 070  301 25 00
W: www.limor.nl

LIMOR in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Zuid-Holland

Van 1921 tot 2012: Cliënten altijd 
op de eerste plaats

maatschappelijke
opvang

LIMOR: biedt mensen een plek om te wonen LIMOR: biedt financiële begeleiding

LIMOR aan het Westeinde

LIMOR: biedt thuisbegeleiding

tekst en foto’s: LIMOR
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100 jaar NVvH

Dochters voor de halve prijs

De Nederlandse Vereni-
ging van Huisvrouwen 
(NVvH): in 1912 

opgericht om de huisvrouw 
uit haar (sociale) isolement te 
halen en haar werk als ‘beroep’ 
gewaardeerd te krijgen. Ze stond 
onder meer aan de wieg van de 
eerste consumentenorganisatie, 
stimuleerde vakonderwijs en 
richtte vrouwencommissies 
voor de woningbouw op. In de 
hoogtijdagen had de Vereniging 
75.000 leden. In gesprek met 
Conny Pohlmann-Goderie en 
Ietje Brockhus-van der Vossen, 
beiden bestuurslid van de afde-
ling Den Haag. 

Waarom indertijd een verenging 
van huisvrouwen oprichten? Conny 
Pohlmann: “Om het isolement te 
doorbreken waarin ze begin vorige 
eeuw verkeerden. Vrouwen waren per 
traditie belast met het huishouden en 
de verzorgende taken voor de andere 
leden van het gezin. Vrouwen uit de 
gegoede burgerij, die verschoond waren 
van arbeid buitenshuis, werkten binnen, 
vaak met de hulp van een dienstbode. 
Ze raakten thuis behoorlijk geïsoleerd 
van de buitenwereld.” 

Vakvereniging nodig
Huisvrouw zijn werd toen niet als een 
beroep gezien en dus ook niet gewaar-
deerd als zodanig. Dat was nóg een 
reden dat de NVvH werd opgericht. 
Vrouwen die buitenshuis werkten, 

waren inmiddels vertegenwoordigd 
in een vakvereniging (het Nationaal 
Bureau voor Vrouwenarbeid). Maar er 
was nu ook behoefte aan zo’n vereniging 
voor huisvrouwen. Een vereniging waar 
ze onder meer ‘collega’s’ konden ont-
moeten en hun zorgen en problemen 
konden bespreken. Want die hadden ze, 
onder meer met hun dienstbodes.

Te weinig dienstbodes
De oprichting was overigens een 
voortvloeisel uit de Nationale Tentoon-
stelling van Vrouwenarbeid in 1898 in 
Den Haag, waar betaalde en onbetaalde 
arbeid zichtbaar gemaakt werd. Er waren 
allerlei activiteiten rond het thema, zoals 
besprekingen over het verschil tussen 
financiële en emotionele waardering van 
huishoudelijk en productieve arbeid. En 
er was een dienstbodencongres. Beide 
onderwerpen die de zorgen van huis-
vrouwen raakten. Conny Pohlmann: 
“Inwonende dienstbodes werden als 
huisgenoot beschouwd. Ze waren dus 
niet in dienst van een onderneming en 
vielen buiten alle wetten die voor andere 
werknemers wel golden. Verder was 
de verhouding huisvrouw-dienstbode 
een punt van zorg. Er waren te weinig 
dienstbodes en hun houding liet te 
wensen over.” 

Het groene keurmerk
De NVvH - opgericht door Anna Polak 
en Marie Heinen - beantwoordde aan 
een behoefte. Binnen korte tijd werden 
er afdelingen opgericht door het hele 
land. Ook in Den Haag (1914), dat nu 
de oudste nog bestaande afdeling heeft. 
Doel: behartiging van de belangen van 
vrouwen, maar (later) zeker ook het 
bevorderen van de emancipatie van 
de leden en het stimuleren van hun 
verantwoordelijkheidsgevoel als lid van 
de samenleving. Conny Pohlmann: ”De 
leden werden aangespoord tot bewust 
en kritisch consumentengedrag. Dit 
leidde in 1926 tot de oprichting van het 
Instituut tot Voorlichting bij Huishou-
delijke Arbeid (IVHA). In feite was 
het de eerste Nederlandse consumen-
tenorganisatie, die adviezen gaf aan 
consument en fabrikant. Het doel was 
huishoudelijk materiaal te verbeteren. 
Fabrikanten boden hun producten aan, 
die dan werden beoordeeld op functi-

onaliteit, veiligheid, gebruiksvriende-
lijkheid en milieubelasting. Een mooi 
voorbeeld: de botervlootjes waren rond 
en de pakjes boter vierkant. De IVHA 
ijverde vervolgens voor een vierkant 
botervlootje. Je zou nu denken, ‘waar 
gaat het over’, maar in die tijd was dat be-
langrijk. Want aan het groene keurmerk 
‘Goedgekeurd door de Vereniging van 
Huisvrouwen’ werd waarde gehecht! We 
hebben bijvoorbeeld ook meegewerkt 
aan de ontwikkeling van de eerste 
Bruynzeelkeuken, waarvan je voor 
veertig cent een model kon bekijken aan 
het Westeinde.” 
De IHVA is in 1998 samengegaan met 
3VO (voorheen Verkeer en Veiligheid) 
en de Stichting Consument en Veilig-
heid, samen vormen ze nu het huidige 
Keurmerkinstituut. Waarmee de NVvH 
overigens nog steeds samenwerkt. 

Handelingsbekwaam
Het zelfbewustzijn van vrouwen groeide 
en dat uitte zich in acties door leden 
van de NVvH. Zij ijverden bijvoorbeeld 
voor de verlaging van de prijzen van 
eerste levensbehoeften voor gezinnen. 
Ze stimuleerden vakonderwijs (kin-
derverzorging en opvoeding), richtten 
huishoudscholen op en riepen vrou-
wencommissies voor de woningbouw 
in het leven. Conny Pohlmann heeft 
lang in zo’n commissie meegedacht: 
“Huisvrouwen bekeken plattegronden 
van nieuwbouwhuizen (vaak sociale 
woningbouw) op praktische zaken. En 
het kwam nog wel eens voor dat we een 
praktischer indeling of een logischer 
traprichting voorstelden, en dat de archi-
tect luisterde!” Mede onder druk van de 
NVvH werd de vrouw in 1956 wettelijk 
‘handelingsbekwaam’. Tot dan was ze 
zowel juridisch als financieel helemaal 
afhankelijk van haar man. 

Privacystreep
Toen Conny Pohlmann 35 jaar geleden 
lid werd van de vereniging, ging zij zich 
bezighouden met consumentenvoor-
lichting. “Mijn eerste onderwerp was 
bereikbaarheid van de eerstelijnsgezon-
heidszorg. Alle afdelingen maakten rap-
porten van de discussies daarover en die 
werden aangeboden aan het ministerie. 
Ongevraagd advies dus.” Ietje Brockus: 
“Andere onderwerpen in die jaren en 
daarna waren de privacy-streep in post-
kantoren en banken, en herkennings-
tekens op producten die klein chemisch 
afval bevatten. We hebben aan de wieg 
gestaan van het Milieukeurmerk dat 
voor het eerst in 1992 werd toegekend.”

Sociale doelstelling
De afdeling Den Haag floreerde in 
de jaren zeventig. Ietje Brockus: “We 
hadden 3000 leden. Dochters werden 
lid als hun moeder lid was, dat sprak 
voor zich. En zij betaalden dan maar de 
helft van de prijs! Waarom het zo goed 
liep? Er was van alles te doen: clubs, 
cursussen, excursies, met de nadruk op 
educatie, vorming, en creativiteit. Dat 
is nog zo, maar het gaat nu toch vooral 
om de sociale kant, de gezelligheid en 
het contact met elkaar. Onze leden zijn 
niet jong meer, en sommigen hebben de 
neiging zich terug te trekken. Was dus 
vroeger de doelstelling huisvrouwen 
uit hun isolement te halen, dat geldt nu 
soms weer, voor onze oudere leden.” 
Het ledental is in Den Haag, zoals in 
het hele land, sterk teruggelopen. “De 
samenleving is veranderd. De nadruk 
ligt nu meer op het individu. Dochters 
hoeven niet meer zo nodig lid te worden 
van een vereniging. Die hebben hun 
eigen drukke leven en eigen netwerken.” 
Over netwerken gesproken: de NVvH 
veranderde in 2005 haar naam in NVvH 
Vrouwennetwerk. Ietje Brockus: “Daar 
is veel discussie over geweest, maar we 
moesten mee met de tijd, de naam was 
wat stoffig geworden. Maar nog steeds 
kennen de meeste mensen ons vooral 
als huisvrouwenvereniging, hoor.” 

Informatie
NVvH-Vrouwennetwerk, afdeling Den 
Haag
Mevrouw C. Pohlmann-Goderie
T: 070 324 09 41
E: conpg@hetnet.nl
W: www.nvvh.nl

 

Een flinke 
som geld

In 1922 schonk de heer 
D.A.J Kessler een flink 
bedrag aan de Haagse 

Vereeniging Tehuis voor 
Onbehuisden, waarvan hij zelf 
bestuurslid was. In zijn motivatie 
schreef hij onder meer:  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

óók een eeuw

tekst: Carla van den Bergen
beeld: onder meer uit privécollectie

Op cursus met de NVvH

Een uitje met de NVvH

De jaren vijftig , de huisvrouw had een enorm pakket aan huishoudelijke taken
Bron: 1950-1959.jouwweb.nl

Ietje Brockhus-van der Vossen (l) 
` en Conny Pohlmann-Goderie
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Honden hebben zich in 
de afgelopen honderd 
jaar vertegenwoor-

digd geweten door een actieve, 
strijdbare hondenbeschermings-
vereniging. Met mensen die zich 
door dik en dun inzetten voor 
het welzijn van honden. Door 
hun toedoen kregen trek- en ket-
tinghonden aan het begin van de 
vorige eeuw een aanzienlijk beter 
leven. Zij zorgden voor meer ken-
nis bij hondenbezitters, pleitten 
voor toezicht op hondenhandel 
en hebben voor oudere honden 
een eigen seniorenopvang in Den 
Bosch. Van Anti Trekhonden 
Bond tot Hondenbescherming: 
in gesprek met beleidsmedewer-
ker Just de Wit.

In 1912 richtte een kleine groep Haagse 
hondenvrienden de Anti Trekhonden 
Bond op. En dat was nodig. In Neder-
land waren in die tijd rond de 80.000 
honden aan het werk voor hun bazen: 
ze trokken karren voort. Met fruit, melk, 
petroleum en wat ook maar vervoerd 
moest worden. Soms veel te kleine 
honden voor veel te zware karren, 
ondervoed, uitgeput. Honden waren 
goedkope trekkrachten, goedkoper dan 
een paard, en de mensen hadden weinig 
geld. Marktkooplieden gebruikten de 
honden voor het dagelijks vervoer van 
hun koopwaar. Just de Wit: “Er gingen al 
wel geluiden op om trekhonden te ver-
bieden, maar de overheid was nog niet 
zover. Daarin speelde een economisch 
argument mee. Om een idee te geven: 
3000 trekhonden in Rotterdam alleen 
leverden per dag voor 1500 gulden werk 
op. Je was voor de hond hooguit vijftig 
cent per dag aan eten kwijt. Reken maar 
uit wat dat betekent voor 80.000 hon-
den: dan heb je het over 40.000 gulden 
per dag. In díe tijd!” 

Anti Trekhonden Bond
De overheid deed wel íets, want in 1910 
kwam de trekhondenwet. Met eisen die 
werden gesteld aan hond, tuig en kar, 
bood die de honden wel enige bescher-
ming. Maar de wet werd nauwelijks 
nageleefd en gemeenten legden geen 
prioriteit bij de controle. De Wit: “Toen 

stond een groepje mensen op, dat zich 
het lot van de honden aantrok en zich 
particulier ging bezighouden met con-
troles, de Anti Trekhonden Bond. Doel: 
afschaffing van de trekhond. En kon dat 
niet bij verbod, dan probeerden ze met 
overredingskracht (en tact) de eigenaren 
te overtuigen geen trekhonden meer te 
gebruiken. Dat had wel effect!”

Een alternatief: de bakfiets
In 1937 konden de controleurs nóg een 
argument aanvoeren om de trekhond 
uit te spannen. De bakfiets kwam op de 
markt. Trekhondengebruikers hadden 
nu een alternatief. De Wit: “De Bond 
ging toen zelfs zo ver dat ze ‘honden 
onder de kar vandaan kochten’. Voor 
echt arme mensen die zelf een bakfiets 
niet konden betalen, schaften ze er 
een aan, op voorwaarde dat ze hun 
honden uitspanden. Zo liep het aantal 

trekhonden gestaag terug. Maar op hun 
controles zagen controleurs ook de 
omstandigheden waarin kettinghonden 
leefden: waakhonden aan een te korte 
ketting, met een te klein hok en weinig 
eten en drinken. De aandacht van de 
Bond verschoof nu naar deze ketting-
honden en rond 1955 veranderde de 
naam van de vereniging in ‘Anti Trek- en 
Kettinghonden Bond’.”

Trekhonden verboden
Als de Bond vijftig jaar bestaat, in 1962, 
wordt het wettelijke verbod op honden 
als trekkracht een feit. Een mijlpaal! 
En ook voor kettinghonden volgt een 
besluit waarin (minimum)eisen staan 
waaraan een hondeneigenaar zich moet 
houden. Belangrijk voor inspecteurs, 
omdat ze nu iets hebben waarnaar ze 
kunnen verwijzen. De Wit: “Inspecteurs 
waren toen al uit op mentaliteitsveran-

dering, niet op bestraffen. En dat 
is nog steeds zo. Ze proberen 
mensen te overtuigen andere, 
betere omstandigheden voor 
hun honden te creëren. Vaak is 
er meer aan de hand dan alleen 
verwaarlozing van de hond, 
mensen zitten soms zelf ook in 
de knel. Of ze hebben gewoon 
te weinig kennis van het gedrag 
van honden, van hun behoeften. 
In zo’n geval kunnen de inspec-
teurs voorlichting geven.”

Neem geen hond!
Eind jaren zeventig, als de dierenbe-
schermingsgedachte opkomt, verandert 
de naam van de vereniging opnieuw. 
Just de Wit: “We gingen toen Bond 
tot bescherming van honden 
heten, en kregen een breder 
takenpakket. We richtten 
ons nu ook op de ‘gewone’ 
huishond. Want ook die bleek 
niet altijd in de beste omstan-
digheden te leven. Vanaf de 
jaren tachtig werd voorlichting 
nog belangrijker, we gingen een 
folderlijn opzetten, brachten 
een website in de lucht, gingen 
een verenigingsblad maken, 
en campagnes voeren. Zoals: 
‘Neem géén hond!’. Daarmee 
wilden we duidelijk maken dat 
je je moet realiseren wat je op je 
neemt als je een hond aanschaft. 
Mensen bewust maken van hun 
verantwoordelijkheid in dat op-
zicht, is de laatste jaren een van 
de belangrijkste onderwerpen. 
Naast bestrijding van mishande-
ling. En seniorenopvang: voor 
oude honden hebben we in Den 
Bosch zelf een speciale opvang.” 

Hondenbescherming
Vanaf 2000 werd de organisatie 
nog professioneler. De Bond trok in 
een zelfstandig kantoor, kreeg een eigen 
directeur en voegde nieuwe functies toe. 
Zoals een beleidsmedewerker zorg en 
een beleidsmedewerker politieke en ju-
ridische zaken, de functie die Just de Wit 
nu vervult. In 2007 wordt dan de naam 
gewijzigd in ‘Hondenbescherming’, 
om de tijdgeest en de aanpassingen in 
het werk van de vereniging te kunnen 
volgen. De Wit: “Beïnvloeding van 
wet- en regelgeving was in 1912 al een 
onderwerp. De laatste jaren is dat een 
nog belangrijkere pijler van ons werk 
geworden. We hebben een steeds duide-
lijkere stem richting overheid gekregen, 

we zitten in commissies en werkgroe-
pen. De aanpak is steeds geweest om 
door middel van overleg veranderingen 
teweeg te brengen. Met kennis van 
zaken advies geven en nuance zoeken. 
Mensen zeggen wel eens: ‘is dat nodig, 
een vereniging alleen voor honden?’
Jazeker, dat is (nog steeds) nodig.”

Informatie 
Hondenbescherming 
Statenlaan 108
2582 GV Den Haag
T: 070 338 85 38
E: info@hondenbescherming.nl
W: www.hondenbescherming.nl

100 jaar Hondenbescherming
Een vereniging alleen voor honden

óók een eeuw

Trekhonden

Kettinghonden

De actie neem géén hond

Er zitten heel wat honden in een asiel

tekst: Carla van den Bergen
foto’s: Hondenbescherming
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Als je vroeger in een ‘in-
ternaat’ voor thuislozen 
terechtkwam, dan bleef 

je er, soms tot je dood. Thuis-
loosheid werd gezien als een 
permanente toestand, tot in de 
jaren tachtig van de vorige eeuw. 
Er werd nauwelijks gekeken of 
iemand misschien iets man-
keerde. Er werd ook niet altijd 
geprobeerd om iemand te helpen 
z’n leven weer in te richten. Rina 
Beers, beleidsmedewerker bij de 
Federatie Opvang, weet veel van 
de geschiedenis: “Het idee dat 
dakloosheid een periode is in je 
leven die je moet overbruggen, en 
dat je daarbij hulp nodig hebt om 
de sprong naar zelfstandigheid 
weer te maken, dat is een veran-
dering van veel later.”

Nachtasiels en internaten voor thuis-
lozen bestonden ruim honderd jaar 
geleden al. Zij waren de opvolger van 
de eeuwenoude armenhuizen. Klopte 
je aan bij een nachtasiel, dan kon je daar 
een tijdje blijven, mits je werk zocht. Je 
kreeg er ‘bed, bad en brood’. Kon je geen 
werk vinden, dan had je na een bepaalde 
tijd de keuze om te vertrekken of om 
opgenomen te worden in een van de 
sociale instellingen, waarvoor het Rijk 
vanaf 1950 geld beschikbaar stelde. Rina 
Beers: “De overheid voelde zich verant-
woordelijk thuisloze mensen een plek te 
bieden, niet zijnde de gevangenis. Want 
volgens de wet op de landloperij was je 
strafbaar als je geen dak boven je hoofd 
had (een bepaling die pas in 1999 uit 
het Wetboek van Strafrecht verdwenen 
is). In die internaten gold ook de regel: 
werken voor eten en onderdak.” 

Van opvang naar activering
Eind jaren tachtig, begin jaren negentig 
veranderde de hulpverlening aan thuis-
lozen. Ze kregen niet alleen eten en een 
bed, maar werden ook meer gestimu-
leerd hun problemen onder ogen te zien 
en aan te pakken. Om weer mee te kun-
nen doen in de ‘normale wereld’. Rina 
Beers: “Hulpverleners gingen zich inzet-
ten voor terugkeer van thuisloze mensen 
naar de maatschappij. En er werd ook 
van de cliënt zelf verwacht dat hij daar-
aan actief zou bijdragen. Zelfstandigheid 
en zelfredzaamheid kwamen in beeld. 
Het was een ommekeer in het denken 
over hulpverlening aan thuislozen. Meer 
richting normaler wonen, en niet meer 
in internaten.”

Gebruik harddrugs 
Er waren meer veranderingen die een 
rol speelden bij die omslag. Rina Beers: 
“In de jaren zeventig werden de hard-
drugs geïntroduceerd in Nederland. 
Dat heeft het profiel van de dakloze 
veranderd: behalve alcoholgebrui-
kers waren cliënten ook steeds vaker 
drugsverslaafd. Harddruggebruik heeft 
veel impact gehad op de gezondheid 
(en op de criminaliteit). De schade 
aan de gezondheid waarmee we in de 
opvang geconfronteerd werden, was 
veel ingrijpender dan voorheen. En we 
zijn pas de laatste tien jaar, vanaf net 
na 2000, zo ver gekomen dat we in de 
maatschappelijke opvang volwaardige 
zorg kunnen bieden; verpleegkundige, 
medische en psychiatrische zorg. Er zijn 
artsenpraktijken voor dakloze mensen 
gekomen, de ‘straatdokters’. En huisart-
sen die gespecialiseerd zijn in de zorg 
voor daklozen.”

Ook meer zwerfjongeren
Ook de opkomst van de antipsychiatrie 
in Nederland speelde een rol in het ver-
anderde profiel van de thuisloze. Beers: 
“In de jaren tachtig en negentig heerste 
de opvatting dat je iedereen moest 
accepteren zoals hij was, en daarbij de 
keuzes die iemand maakte. Het was niet 
nodig om iedereen meteen te behande-
len. Daarmee kwamen de mensen in de 
kou te staan die écht problemen hadden 
en zich in de maatschappij zonder be-
handeling niet staande konden houden. 

Er belandden daardoor meer mensen 
met psychische problemen in de dak-
lozenopvang.” Ten slotte steeg, met het 
verlagen van de volwassenenleeftijd van 
21 naar 18 jaar, ook het aantal thuis-
loze jongeren. Jongens en meisjes die 
voorheen nog onder Jeugdzorg vielen, 
stonden plotseling vanaf hun 18e op 
eigen benen. En dat ging lang niet altijd 
goed.

Participatie
De ommekeer van opvang naar active-
ring hing ook samen met het veranderde 
denken over welzijn in die jaren. De 
nadruk kwam op participatie te liggen, 
mensen moesten - wel in samenwerking 
met de hulpverlening - voor hun eigen 
welzijn gaan zorgen. Het kabinet besloot 
bovendien dat welzijnswerk geen taak 
meer was voor de rijksoverheid en he-
velde dit over naar de gemeenten. Ook 
de thuislozenopvang had daarmee te 
maken. Sinds 1994 kwam de verant-
woordelijkheid voor de ontwikkeling 
van het beleid en de daadwerkelijke 
opvang bij 43 centrumgemeenten te 
liggen. 

Sociale pensions
De opvang ontwikkelde zich in de con-
text van de tijd. Vanaf de jaren tachtig 
is een groep instellingen begonnen 
met begeleid wonen, onder andere in 
samenwerking met woningcorporaties. 
Dit was een eerste stap voor dak- en 
thuislozen om weer terug te keren naar 
de maatschappij. En er ontstond nog 
een andere vorm van thuislozenopvang: 
de sociale pensions. Rina Beers: “In ruil 

voor inkomen of uitkering kregen de 
mensen kost en inwoning, maar nauwe-
lijks zorg; er waren weinig voorzienin-
gen. De ‘kostgangers’ hadden geen rech-
ten. In de semi-commerciële pensions, 
door particulieren gedreven, werden 
bewoners vaak verwaarloosd. Dat soort 
pensions bestaat nog wel, maar er zijn er 
ook veel gesloten. Veel internaten in de 
maatschappelijke opvang zijn omge-
bouwd tot kleinschalige voorzieningen 
voor beschermd wonen.

Preventie en nazorg
Behalve hulp, zorg en begeleiding 
tijdens verblijf in de opvang, is er ook 
steeds meer aandacht gekomen voor 
preventie en nazorg. Voorkómen 
bijvoorbeeld dat mensen uit hun huis 
gezet worden. Rina Beers: “Het aantal 
uithuiszettingen in de vier grote steden 
is met tientallen procenten naar bene-
den gegaan. Dat hebben we bereikt door 
de goede samenwerking tussen opvang, 
kredietbank en woningcorporaties. En 
instellingen bieden ook nazorg, in de 
vorm van bijvoorbeeld schuldsanering 
en budgetbeheer, begeleid wonen, 
dagbesteding. Zorgen dat mensen 
niet terugvallen in hun oude bestaan. 
Instellingen zijn veel professioneler gaan 
werken.”

Gewoon wonen
De aandacht voor dakloosheid en het 
voorkómen ervan zijn de laatste jaren 
belangrijke punten geweest op de po-
litieke agenda’s. Dat is mede te danken 
aan het werk van de Federatie Opvang, 
belangenbehartiger van instellingen 
voor maatschappelijke opvang bij de 

overheid. Rina Beers: “Belangen behar-
tigen betekent dat wij binnen bestaande 
en nieuwe regelgeving zorgen dat de 
instellingen hun cliënten zo goed mo-
gelijk kunnen helpen. Plat gezegd komt 
het erop neer dat we voldoende geld van 
overheidswege beschikbaar moeten zien 
te houden om genoeg kwalitatieve hulp 
mogelijk te maken. We proberen de 
wetten die invloed hebben op de positie 
van cliënten, zo te beïnvloeden dat ze er 
geen nadeel van hebben. Wij houden 
dus in de gaten wat voor wetgeving er 
aan komt, welke uitwerking dat kan 
hebben en wat we eraan kunnen doen. 
Ons thema voor de komende jaren? 
‘Gewoon wonen’. Mogelijkheden schep-
pen om mensen zo gewoon mogelijk 
te laten wonen, zorgen dat er zo weinig 
mogelijk mensen uitvallen. Als er 
problemen zijn in de woonsfeer, iemand 
zo snel mogelijk aan een huis proberen 
te helpen, zodat hij of zij niet dakloos 
hoeft te worden. En als iemand een 
instituut verlaat (gevangenis, jeugdzorg) 
eerst met de gemeente of de instelling 
bedenken hoe we iemand aan een huis 
kunnen helpen.”

Voor dit artikel is dankbaar gebruik gemaakt 
van de informatie uit de conceptversie van 
‘Thuislozenopvang : van opvang naar active-
ring’ door Karolien Verbrugge.

Informatie
Federatie Opvang, Regentesselaan 31, 
3818 HH Amersfoort
T: 033 461 50 29
E: secretariaat@opvang.nl
W: www.opvang.nl

De thuislozenopvang door de jaren heen
Van internaat naar ‘gewoon wonen’ 

geschiedenis
maatschappelijke

opvang

Federatie Opvang
De Federatie Opvang is de brancheorganisatie voor 
zo’n 75 instellingen voor maatschappelijke opvang, 
beschermd & begeleid wonen en vrouwenopvang. 
De maatschappelijke opvang en vrouwenopvang 
ondersteunen mensen in een maatschappelijk 
kwetsbare of onveilige situatie. Het gaat daarbij 
onder meer om opvang en ondersteuning van dak- en 
thuislozen, slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd 
geweld, tienermoeders, kinderen met traumatische 
ervaringen, slachtoffers van mensenhandel, ex-
gedetineerden en dakloze jongeren. 

Actie van Douwe Egberts en Stichting Zwerfjongeren NL
om zwerfjongeren te steunen (2009)

Speciale armenwetzegel (1913-1919)

Aankondiging gaarkeukens tijdens de 
Tweede Wereldoorlog

Opvang in de jaren tachtig

tekst: Carla van den Bergen
beeld: Canon maatschappelijke opvang
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Of het over gemeente-
recht ging, over volks-
huisvesting, volksge-

zondheid, financiën of onderwijs, 
gemeenten konden vanaf 1912 
aankloppen bij de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) 
voor advies. En dat is nog steeds 
zo.  
Voorzitter van de VNG-direc-
tieraad Ralph Pans beantwoordt 
enkele vragen over de oprichting 
en bloei van de VNG. “De VNG 
heeft zich in de afgelopen hon-
derd jaren ontwikkeld van een 
vereniging van alleen gemeenten 
met meer dan 10.000 inwoners, 
tot die van álle gemeenten. De 
VNG heeft een verleden om trots 
op te zijn.”

Een aantal burgemeesters komt terug 
van een vergadering van de Onderlinge 
Risicovereniging van Nederlandse 
Gemeenten. Wachtend op hun trein 
spreken zij in de stationshal van station 
Staatsspoor (Den Haag) over het belang 
van samenwerking. Het idee komt op 
een belangenbehartigingsvereniging op 
te richten voor gemeenten. Het is 1910.

Wat wás het belang van samenwerking?
“De burgemeesters wilden de belangen 
van gemeenten gezamenlijk regelen. Dat 
was tot die tijd nog niet in beton gego-
ten. Ook werd de wetgeving voor ge-
meenten nog niet nauwlettend gevolgd, 
en was dat een belangrijk doel van de op 
te richten, nieuwe vereniging. Wat ook 
speelde in die tijd, was de urgentie om 
gezamenlijk steenkolen en cokes in te 
kopen voor gemeentelijke gasfabrieken. 
Afzonderlijk stonden de gemeentelijke 
gasfabrieken machteloos tegenover de 
kolensyndicaten.”

Hoeveel gemeenten telt Nederland in die tijd?
“De Nederlandse bevolking groeide 
tussen 1910 en 1925 gestaag. En ook 
het aantal gemeenten steeg zienderogen. 
Rond die tijd woonde zeventig procent 
van de mensen in steden. In 1910 telde 
ons land maar liefst 1.120 gemeenten 
(ter vergelijking: in 2012 zijn er 415 
gemeenten), groot en klein. Samenwer-
king zou dus zeker lonen.”
 
Er werd langzaamaan ook meer van 
gemeenten gevraagd. Het kabinet-
Pierson voerde in 1902 de Woningwet 
in en dwong daarmee gemeenten tot 
activiteit. Het doel van de Woningwet 
was om de bouw van goede en gezonde 
woningen te bevorderen en verkrotting 
tegen te gaan. Gemeenten moesten toe-
zien op naleving van de wet en werden 
gedwongen om bestemmingsplannen 
en bouwverordeningen te maken. Daar-
door veranderden ze steeds meer in een 
leidende bestuurslaag. 

In 1912 wordt de VNG opgericht en kiest 
haar vestigingsadres in Den Haag. Waarom 
Den Haag?
“Omdat de VNG, behalve met haar 
leden, veel contacten onderhoudt met 
de Staten-Generaal en de ministeries. 
In 1971 was er wat discussie over het 
feit dat de VNG zich ook in Limburg of 
Groningen kon vestigen, maar de VNG 
bleef, en blijft, in Den Haag.”

Van de 82 aangeschreven gemeenten 
werden er 28 lid in 1912. Van de vier 
grote steden schreef alleen Den Haag 
zich in. Amsterdam en Utrecht vonden 
dat ze zichzelf wel konden redden. En 
Utrecht was ook gepikeerd, omdat de 
VNG niet in de Domstad gevestigd 
werd. Rotterdam had staatsrechtelijke 
bezwaren. Vier jaar later, in 1916, was 
het aantal leden aanzienlijk gestegen: 
325 gemeenten waren toen bij de VNG 
aangesloten.

De nieuwe vereniging formuleerde 
drie hoofddoelstellingen: nauwlettend 
de wetgeving volgen voor gemeen-
ten; bij de regering of het parlement 
aankloppen als gemeentelijke belangen 
geschaad dreigden te worden en geza-
menlijk steenkolen en cokes inkopen 
voor gemeentelijke gasfabrieken. 

Is er aan die doelstellingen in de latere jaren 
iets veranderd?
“Met het laatste is het CentraalInkoop-
Bureau op een gegeven moment 
gestopt. In de statuten zijn tegenwoor-
dig meerdere doelen omschreven: 
belangenbehartiging van haar leden, en 
dienstverlening (een platform zijn voor 
kennisdeling, zodat niet gemeenten 
allemaal het wiel hoeven uit te vinden, 
goede informatievoorziening, opstel-
len van modelverordeningen en een 
gemeentelijke CAO voor ambtenaren). 
Daarnaast ondersteunt de VNG ge-
meenten bij de uitvoering. En de VNG 
blijft zich doorontwikkelen, zodat ze 
de leden nog beter kan bedienen in de 
toekomst. De maatschappij verandert 
en daarmee ook de moderne gemeente. 
Mede dankzij de VNG zijn gemeenten 

de eerste overheid geworden.” 

De VNG is nu een vereniging voor alle 
gemeenten, maar bij de oprichting konden al-
leen gemeenten met een inwoneraantal boven 
de 10.000 lid worden. Waarom veranderde 
dat?
“Die grens van 10.000 inwoners was een 
beslissing die de kleinere gemeenten 
de vereniging niet in dank afnamen. Zij 
waren al niet vrij van argwaan naar hun 
grote ‘zusters’ en in 1914 richten zij als 
tegenhanger de ‘Vereniging van kleine 
stedelijke en plattelandsgemeenten’ 
op. Naar aanleiding van die actie liet 
de VNG haar eis van minimaal 10.000 
inwoners vallen.” 

De vereniging won snel in aanzien 
en trok veel nieuwe leden. In de jaren 
twintig sloot de gemeente Utrecht 
bijvoorbeeld alsnog aan. Zij merkte 
dat de regering voordat zij maatregelen 
nam, volstond met advies te vragen aan 
de VNG. En niet meer aan bepaalde 
afzonderlijke gemeenten. In 1950 waren 
alle toen bestaande gemeenten, 1014, 
lid van de vereniging, een unieke situatie 
voor een belangenvereniging.

Het aantal leden groeide en de interne 
organisatie groeide mee. Na de Eerste 
Wereldoorlog was Friesland de eerste 
die bij de VNG het verzoek tot de 
instelling van een provinciale afde-
ling indiende. Maar de Vereniging van 
Noord-Hollandse Gemeenten had met 
haar oprichting op 11 december 1916 
de primeur. De Friese zusterorganisatie 
werd op 17 januari 1917 opgericht. De 
andere provincies volgden. Nu is er in 
elke provincie een eigen provinciale 
afdeling van de VNG die de belangen 
van de gemeenten in de betreffende 
provincie behartigt. 

 Waarom zijn gemeenten anno 2012 lid van 
de VNG?
“De uitdagingen die gemeenten zichzelf 
stellen en waar zij zich voor gesteld zien, 
vragen veel van hen. De hogere eisen die 
aan gemeenten gesteld worden - door 
de eigen inwoners, maar ook door Den 
Haag -, vergen een kwaliteitsslag voor de 
uitvoering van taken. De VNG bereikt 
door de collectieve belangenbeharti-
ging belangrijke resultaten en  levert 
dienstverlening aan haar leden. En in de 
toekomst zal dit alleen nog maar belang-
rijker worden, omdat het takenpakket 
van gemeenten immers groter wordt.

Vraagstukken waarmee de gemeenten bij de 
VNG aanklopten zijn uiteraard veranderd in 
de afgelopen eeuw. Wanneer werd maatschap-
pelijke opvang een onderwerp bij gemeenten, 
en dus bij de VNG?
“Vroeger was maatschappelijke opvang 
een particulier initiatief. Later kwam 
hiervoor financiering vanuit het Rijk. 
In de loop van de jaren tachtig werd 
maatschappelijke opvang meer en meer 
een taak van gemeenten. Daarmee werd 
het ook definitief weer een onderwerp 

van de VNG. Sinds 2007 is maatschap-
pelijke opvang onderdeel van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning. 
Gemeenten laten met deze wet mensen 
weer zoveel mogelijk meedoen aan de 
samenleving. Voor mensen die daarbij 
een steuntje in de rug kunnen gebrui-
ken, biedt de gemeente hulp.” 

Informatie
Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten
Nassaulaan 12
2514 JS Den Haag
T: 070 373 83 93
W: www.vng.nl

100 jaar VNG
1912: Nederlandse burgemeesters 
zoeken samenwerking

óók een eeuw

Ralph Pans, voorzitter VNG-directieraad

Het kantoor van de VNG  - de Willemshof - in de 
voormalige Willemskerk aan de Nassaulaan in Den Haag

tekst: Carla van den Bergen
foto’s: VNG
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Met twee kleine op-
vanghuizen, een voor 
vrouwen en kinderen 

en een voor mannen, begint het 
echtpaar Tjitte Jonker samen met 
Janetta Cornelia Clauzer in 1904 
hun Hulp voor Onbehuisden 
(HVO) in Amsterdam. Het is een 
initiatief dat verschillende steden 
in de jaren erna zullen volgen en 
dat ook in 2012 nog zo levend 
is als aan het begin van de 20e 
eeuw. 

Daklozen worden omstreeks 1900 een 
gewoon verschijnsel in de grote steden, 
die als gevolg van de industrialisatie fors 
zijn gegroeid. Velen overnachten op 
straat, in een park, onder bruggen of op 
het politiebureau. Een groeiend aantal 
instellingen richt zich op de opvang 
van dak- en thuislozen. Sommige zijn 
uitgesproken christelijk, zoals het Leger 
des Heils (sinds 1887 actief in ons 
land), maar het aantal voorzieningen op 
algemene grondslag neemt toe. 
Zo wordt in 1904 in Amsterdam Hulp 
voor Onbehuisden (HVO) opgericht 
door het echtpaar Tjitte Jonker (1866-
1922) en Janetta Cornelia Clauzer 
(1872-1921). HVO verleent directe en 
praktische hulp aan dakloze mannen, 
vrouwen en kinderen en begint met 
twee kleine opvanghuizen, voor vrou-
wen en kinderen aan de Bloemgracht 24 
(een plaquette herinnert hier nog aan) 
en voor mannen aan de Haarlemmer 
Houttuinen 6. 
Het echtpaar Jonker wil echter meer. 
Tjitte en zijn vrouw willen HVO een 
solide basis geven in de Amsterdamse 
samenleving en streven naar een organi-
satie met een degelijk bestuur. De Jon-
kers ontpoppen zich als charismatische 
persoonlijkheden die onvermoeibaar 
aandacht en geld vragen voor het werk 
van HVO.

Netwerk
Om een maximaal draagvlak onder de 
burgerij te creëren, wordt HVO opgezet 
als vereniging. Deze opzet werkt: binnen 
korte tijd zijn er vele begunstigers. In 
1908 brengen contributies, legaten en 
giften bij elkaar 36.000 gulden op (naar 
koopkracht 2012 circa 386.000 euro). 
De Jonkers organiseren de hulpverle-

ning op een voor die tijd professionele 
manier. Geen liefdadigheid door vrijwil-
ligers en kerk, maar maatschappelijke 
opvang als betaald werk. Bij HVO 
kunnen daklozen terecht voor nacht-
opvang, zonder dat ze daarvoor hoeven 
te betalen zoals bij het Leger des Heils. 
HVO is een organisatie van particulier 
initiatief op algemene grondslag en 
keert zich daarmee af van het verzui-
lingsmodel, een trend die ook in andere 
steden, zoals Den Haag, zichtbaar wordt. 
Bekende Amsterdammers nemen plaats 
in het bestuur waarin verschillende 
godsdienstige richtingen zijn verte-
genwoordigd. Via de bestuursleden is 
HVO verbonden met de School voor 
Maatschappelijk Werk, de vereniging 
Ons Huis, de Vincentiusvereniging, 
Liefdadigheid naar Vermogen en de 
Portugees-Israëlitische gemeente. 
Met dit grote netwerk krijgt Jonker 
gehoor bij het stadsbestuur en de 
bestuurders van de stedelijke armen-
zorg. Voor het symbolische bedrag van 
één gulden verwerft HVO in 1906 het 
leegstaande oude Buitengasthuis aan 
de Tweede Constantijn Huygensstraat. 
HVO moet dit voormalige pesthuis uit 
de zeventiende eeuw (dat in 1936 wordt 
gesloopt) wel zelf opknappen, wat met 
hulp van veel sponsors ook lukt.

“Er moet gehandeld worden”
Bij HVO kunnen dakloze mannen en 
vrouwen niet alleen slapen per nacht, ze 
kunnen er ook wonen in het internaat. 

Medewerkers helpen hen dan bij het 
zoeken naar huisvesting en werk. Als 
tegenprestatie werken de mannen in 
het werkbedrijf van HVO: zij halen oud 
papier, kleren en lompen, meubelen, 
kruiken en flessen op en sorteren alles. 
Ook worden zij als uitzendkracht aan 
het werk gezet. In het vrouweninternaat 
werken de vrouwen mee in de huishou-
ding. Jonker breidt het werk uit met een 
Observatietehuis voor verwaarloosde 
jongens, een voogdijinstelling, en wordt 
ook ingeschakeld in de reclassering en 
kinderbescherming. 
In 1914 schrijft Jonker, na een avond-
wandeling door de slaapzalen van het 
immense gebouw: “Daar liggen ze dan, 
moe van het zwerven door de straten 
van onze groote stad. Wat een ver-
schil van leeftijd en, wanneer wij eens 
gingen onderzoeken, wat een verschil 
in afkomst. Enkele hunner gezichten 
vertellen zelfs dat zij afstammen van zeer 
gegoede families. Zwarte schapen van 
de kudde. Wat is toch den oorzaak van 
hun diepe val? Heeft het hun misschien 
aan leiding in hunne jeugd ontbroken of 
waren zij erfelijk met verschillende ge-
breken belast? Ziedaar vragen, die zich 
elke dag aan mij opdringen. Wij kunnen 
heel lang denken over de oorzaken 
hunner ellende, maar dat verbetert hun 
toestand nu niet. Nu moet er gehandeld 
worden, want zij kunnen niet altijd 
blijven zwerven.”

Navolging
Het initiatief van de Jonkers vindt in een 
groot aantal steden navolging. In 1912 
volgt bijvoorbeeld Den Haag met een 
Vereeniging Tehuis voor Onbehuisden 
en in Leeuwarden richt men in 1925 de 
Vereeniging voor Praktische Werkver-
ruiming en Hulpverleening op. De 
meeste van de voorzieningen die daar 
het gevolg van zijn, bestaan nog steeds, 
zij het onder een andere naam. In Den 
Haag wordt het erfgoed nu beheerd 
door de Kessler Stichting, in Leeuwar-
den heet het lang Stichting De Terp 
(nu Zienn). HVO fuseert in 2000 met 
de Queridostichting, een organisatie 
voor geestelijke gezondheidszorg, tot 
HVO-Querido. Het zijn nu stuk voor 
stuk grote, professionele organisaties 
die een combinatie bieden van opvang, 
woonbegeleiding en dagactiviteiten 
voor dak- en thuislozen, verslaafden, 

mensen met psychiatrische problemen 
en vrouwen en gezinnen in nood; jong 
en oud, mannen en vrouwen. Ze bieden 
net als in het begin van de 20e eeuw het 
laatste vangnet, plekken voor mensen 
die nergens meer terecht kunnen.

Informatie 
HVO-Querido
Wibautstraat 133 d
1097 DN Amsterdam
T: 020 561 90 90
E: info@hvoquerido.nl
W: www.hvoquerido.nl

HVO-Querido in Amsterdam
Professionele maatschappelijke opvang 
vanaf 1904

maatschappelijke
opvang

Het echtpaar Tjitte Jonker, oprichters van Hulp voor Onbehuisden, 1904

Papier ophalen en sorteren in het werkbedrijf van HVO, 1907

Poster om mensen aan te zetten geld te doneren, 1920

Opvang in vroeger jaren

tekst: Peter Kempers
beeld: HVO-Querido
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De Canon Maatschap-
pelijke Opvang (www.
canonopvang.nl) 

behandelt de geschiedenis van 
de opvangsector sinds 1800. Ze 
geeft in 25 ’vensters’ een inkijk 
in de historische achtergronden 
van de zorg voor mensen die 
ontheemd zijn geraakt, dak- en 
thuislozen. Elk venster vertelt 
een verhaal over een opmerke-
lijke gebeurtenis of trend in deze 
geschiedenis van insluiting/uit-
sluiting, een proces dat eigenlijk 
zo oud is als de mensheid.

‘Regiobinding’ heette in de negen-
tiende eeuw ‘domicilie van onderstand’. 
Waarom gaf Gerrit Zalm de stoot tot het 
Plan van Aanpak? De ‘coming out’ van 
daklozen leverde het Groot Walenburgs 
Vuilharmonisch Orkest in 1984 een 
gouden plaat op. Wat is eigenlijk het ver-
schil tussen Wilders’ tuigdorpen en de 
oude landloperskoloniën in Veenhuizen 
en Het Hoogeland? Wanneer raakte 
Nederland in de ban van NIMBY? Na 
de oorlog hebben maar liefst 25.000 
ongehuwde moeders via opvangvoor-
zieningen hun kind na de geboorte 
afgestaan. 
Dit is slechts een kleine greep uit de 
Canon Maatschappelijke Opvang die 
sinds maart van dit jaar in een bètaversie 
online is: www.canonopvang.nl.  

Geschiedenis sinds 1800
De Canon Maatschappelijke Opvang, 
onderdeel van de Canon Sociaal 
Werk, is een digitaal wikipendium dat 
sinds 2007 de geschiedenis van de 
brede sociale sector en zijn onderdelen 
ontsluit (zie www.canonsociaalwerk.nl). 
Het achterliggende idee van de Canon 
is professionals en betrokkenen bij de 
opvangsector het gevoel te geven dat ze 
deel uitmaken van een geschiedenis die 

de moeite van het vertellen waard is. De 
Canon behandelt de geschiedenis van 
de opvangsector sinds 1800. 

Liefdadigheidsvoorzieningen
In de negentiende eeuw worden dak- en 
thuislozen verbannen naar het verre 
Veenhuizen en andere arbeidskoloniën, 
waar ze - al dan niet onder Gods 
hoede - worden heropgevoed. Echte 
aparte opvang in de steden ontstaat pas 
aan het einde van de negentiende eeuw, 
als het Leger des Heils voorzieningen 
opzet en de stedelijke burgerij het 
initiatief neemt tot aparte ‘liefdadig-
heids’ voorzieningen. Zo is in 1912 in 
Den Haag ook (de voorganger van) de 
Kessler Stichting ontstaan. 

Gespecialiseerde opvang
Echte professionalisering van de opvang 
vindt eigenlijk pas plaats vanaf de jaren 
zeventig, een periode waarin de samen-
leving ook minder negatief tegen daklo-
zen begint aan te kijken (het Swiebertje-
effect). Dan is het ook gedaan met het 
beeld van de oude zwerver. Er komen 
meer gespecialiseerde opvangvoorzie-
ningen voor vrouwen (Blijf van mijn 
Lijf ), jongeren, asielzoekers, vluchtelin-
gen, verslaafden, niet altijd tot genoegen 
van de omwonenden (NIMBY). Meer 
en meer is de hulpverlening erop gericht 
om de zelfredzaamheid van mensen te 
herstellen, en daklozen doen daar zelf 
ook het nodige voor (Daklozenkrant). 
De nieuwste trend is mensen opvan-
gen en begeleiden in een eigen huis 
(Housing First), waardoor - maar dat is 
toekomstmuziek - opvangvoorzienin-
gen minder nodig zijn. 

Meer anekdotes, achtergronden, 
afbeeldingen en een rijkdom aan feiten 
op de website van de Canon Maatschap-
pelijke Opvang. De redactie houdt zich 
zeer aanbevolen voor aanvullingen en 
suggesties!

Canon Maatschappelijke Opvang
Een geschiedenis die de moeite van het vertellen 
waard is

ColofonInformatie
‘een eeuw Kessler-jubileumkrant’ is een productie 
van de Kessler Stichting Den Haag , ter gelegen-
heid van het 100jarig bestaan van de Kessler 
Stichting in 2012.

Organisatie, teksten en interviews: 
Dialoog tekstbureau, Den Haag, 
Carla van den Bergen

Met medewerking en bijdragen van: 
Canon Maatschappelijke Opvang ( Jos 
van der Lans); Gilde Den Haag; Haags 
Historisch Museum (Aart de Groot, Lex 
van Tilborg en Marco van Baalen); HVO-
Querido, Amsterdam (Peter Kempers); 
IrisZorg, Beekbergen (Saskia Rikken); 
Kessler Stichting, Den Haag (Mirella van 
der Heide); LIMOR, Zuid-Holland (Ria 
Saltsidis-Oekas); de Tussenvoorziening, 
Utrecht (Sonja Appelman en Jules van 

Dam); VNG, Den Haag (Rosana Arrias en 
Arjen Konijnenberg); Zienn, Leeuwarden 
(Alfie Faber).

Met dank aan allen die hebben 
meegewerkt aan de interviews (van 
wie sommigen bovendien foto’s uit 
hun privécollectie beschikbaar hebben 
gesteld), in het bijzonder 
Mevrouw P. de Vet-van Hove; 

en verder: 
Rina Beers (Federatie Opvang), Ietje 
Brockhus-van der Vossen (NVvH), Ton 
van Dijk (GGD Den Haag), Margareth 
Hermsen (Kessler Stichting), Manny 
Metekohy; Ralph Pans (VNG), Conny 
Pohlmann-Goderie (NVvH), Jacques Ravoo 
(Parkhotel Den Haag), Michiel Riegen 
(Christelijk College De Populier); 

Karin Roelevink (Kessler Stichting); Jan 
Staal (Kessler Stichting); 
Just de Wit (Hondenbescherming) en 
Willem Zandbergen (IrisZorg). 

Eindredactie: 
Carla van den Bergen
Mirella van der Heide 

Vormgeving: 
Jan Bakker 

Drukwerk: 
Albani drukkers, Den Haag

© Kessler Stichting , Den Haag , 2012. Niets uit 
deze jubileumkrant mag worden overgenomen 
zonder toestemming van de Kessler Stichting. 

Copyright tekst en beeld ‘Van baaierd tot 
Moederhuis’: Haags Historisch Museum.

Wij hebben waar mogelijk geprobeerd het 
copyright van de foto’s te achterhalen en te 
eerbiedigen. We nodigen iedereen uit die denkt 
dat we zijn copyright schenden, om contact op 
te nemen met de Kessler Stichting (mheide@
kesslerstichting.nl). Bovendien vragen we 
u dat óók te doen als u zelf nog interessant 
beeldmateriaal hebt, of meer weet over bepaalde 
foto’s.

Kessler Stichting
De la Reyweg 530

2571 GN Den Haag 

Postbus 19069

2500 CB Den Haag

T:  070 8 500 500

F: 070 8 500 598

E: info@kesslerstichting.nl

W: www.kesslerstichting.nl

Twitter: @dakloos.nl

geschiedenis
maatschappelijke

opvang
tekst: Jos van der Lans


