
De jongeren op straat worden ge-
confronteerd met een nieuw fe-
nomeen: moeders uit de wijk die 
gehuld in gele hesjes op straat jon-

geren aanspreken. Het is al dui-
delijk geworden dat het gezag van 
de moeders uitstraalt en zijn uit-
werking heeft op de jongeren. Zo 

stapte een keer een jongen uit 
een groep op de wijkagent af en 
vroeg haar of een van de moeders 
had gezien dat hij aan het blowen 
was. Het zou gevolgen voor hem 
hebben als zijn eigen moeder het 
via deze moeder te horen zou 
krijgen…

In een vleugel van het op 
dementerende ouderen ge-
richte verpleegtehuis De Lo-
zerhof aan het Randveen 64 
is een Herinneringsmuseum 
gevestigd. 

Het idee voor dit museum kwam 
van zowel de gemeente Den 
Haag als de stichting Saff ier, 
waar de Lozerhof onder valt. De 
eerste spullen kon het museum 
overnemen van het Loosduins 
Museum, dat zich in agrarische 
voorwerpen en producten wilde 
specialiseren.

Winkel en klaslokaal
Activiteitenbegeleider Shirley en 
vrijwilliger Dina, die de rondlei-
dingen verzorgen, nemen de be-
zoeker mee terug in de tijd tussen 
nostalgische spullen, zoals een 
kolenhaard, kinderwagens, oude 
radio’s, schrijfmachines, naai-
machines, een oude 78-toeren 
platenspeler met grote hoorn-
luidspreker. Maar ook een win-
kel interieur uit de jaren 50. Een 
complete inrichting van een oud 
klaslokaal is overgenomen van 
het schoolmuseum in Dordrecht.

Aan sommige voorwerpen zit een 
verhaal. Zoals een dochter die een 
mooi theekastje heeft geschon-

ken maar daar bij bepaalde dat 
de ingelijste foto van haar moe-
der op dat kastje moest worden 
tentoongesteld, omdat zij daar 
zo aan was gehecht. En laatst had 
men een “mysterieus” voorwerp 
gekregen waarvan niemand wist 
wat het was. Totdat een bezoeker 
opmerkte dat er een bol wol in 
moest worden gestopt, zodat deze 
niet weg kon rollen. 
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  Buurtmoeders  
Een groep van zes moeders zet zich actief in de wijk in om de rust 
in de wijk te bewaren en het politiewerk te ondersteunen. Zuhal 
Gunes, wijkagent van politie Beresteinlaan, begeleidt de moeders. 
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Net als vier jaar geleden worden 
wijkbewoners in staat gesteld 
om met de kandidaten van po-
litieke partijen van gedachten 
te wisselen. Twee thema’s staan 
hierbij centraal, ‘ongelijke ver-
deling’ en wijkvernieuwing in 
Bouwlust-Vrederust. 

De speeddate van 2014 werd door 
alle betrokken partijen als positief 
en leerzaam ervaren. Daarom wil 
de werkgroep opnieuw de politiek 
dichter bij de bewoners brengen. 
De aanwezigen  kunnen niet al-

 Speeddate

Zowel de politie als de moeders 
zijn positief over deze samenwer-
king. De moeders tonen zich op 
deze manier verantwoordelijk 
voor de leefbaarheid en veiligheid 
van hun wijk. 

De wijkagent

Op 7 maart organiseert de werkgroep Tolerantie een politieke 
speeddate, als aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 
op 21 maart. 

leen vragen aan de politici stellen, 
maar ook een positief tegenargu-
ment of suggestie aandragen. Alle 
wijkbewoners zijn van harte wel-
kom op 7 maart in het Zuid-West 
College aan de Beresteinlaan 627, 
aanvang 19.00 uur.  

Ben Damen

De activiteiten van deze stichting 
variëren van begeleiding van het 
Jeugdpreventieteam en hulpver-
lening bij schulden tot het leiden 
naar school en arbeid. 

Met dit team werkt hij samen met 
zo’n 30 jongeren. Zij signaleren 
problemen ter voorkoming van 
criminaliteit en letten op veilig-
heid en leefbaarheid in de wijk. 
Voortijdig schoolverlaters heb-
ben zijn bijzondere aandacht. 
“Het eerste wat ik vraag, is ‘wat 
wil je zelf?’  en van daaruit gaan 
we handelen, ”zegt Soufien.  “Het 
blijkt dat de meesten toch wel wil-
len gaan werken. Ik ga dan samen 

met het Service Punt Arbeid aan 
de Leyweg op zoek naar een scho-
lings- en opleidingstraject dat bij 
de jongere past.” Hierdoor zijn er 
in de afgelopen periode zo’n 60 
jongeren aan de slag gegaan. Gro-
te wens van Soufien is een sport-
gelegenheid aan de Eekhoornrade 
voor de oudere jeugd. “Het huidi-
ge voetbalveldje is alleen geschikt 
voor de kleintjes. Door de lage 
omheining bestaat er voor de ou-
dere jeugd blessuregevaar. Ik denk 
aan een voetbalveld voor 16 tot 30 
jaar. Daar is echt behoefte aan in 
de wijk.”

Marijke Meyers

Het debat riep veel vragen op 
over de verhouding van deze be-
oogde verdichting met de segre-
gatie. Segregatie kent immers veel 
negatieve effecten, met name ver-
groting van een kansarme buurt. 
De focus lag bij dit debat op Den 
Haag Zuidwest, het gedeelte van 
de wederopbouw met 68.000 
bewoners.

Beter evenwicht
In de visie van “Escampologisch 
dichterbij Den Haag”, ontwik-
keld door Daal Warries Architec-
ten samen met bewoners, werd 
gesproken over groenstedelijke 
woonomgevingen, snel ler en 
naar het Westland doorgetrokken 
openbaar vervoer en het oppak-
ken van de herstructurering met 
een verdichtingopgave van 125%. 

Vanuit de zaal waren veel reacties 
om juist te verdunnen in plaats 
van te verdichten. Het oplossen 
van segregatie is een politiek en 
geen planologisch vraagstuk. Het 
vraagt om meer differentiatie in 
woningaanbod: sociale woning-
bouw in kansrijke wijken en juist 
duurdere woningen in Zuidwest. 
Dus zoeken naar een meer en 
beter evenwicht in de stad. Wel-
licht kan ook de realisatie van een 
hoogwaardig kwalitatief ‘object’, 
zoals voortgezet onderwijs of een 
museum een positieve bijdrage 
geven aan Zuidwest.

Ben Damen

 Terug in de tijd bij het 
Herinneringsmuseum

Het museum is iedere dinsdag 
en donderdag van 14.00 tot 16.00 
uur geopend. Maar op afspraak 
kan men ook op andere dagen 
terecht. De toegang is gratis. Het 
museum kan nog enkele vrijwilli-

gers gebruiken om rondleidingen 
te doen. Vooral op de donderdag-
middag. Voor informatie, bel 070-
3082308. 

Rick Baron

Foto: Een huiskamer in jaren 50 stijl.

 STAD gesprek - 
Verdichting in een 
gedeelde stad

Wijken als Mariahoeve, Rusten-
burg-Oostbroek, Morgenstond, 
Bouwlust en Vrederust zijn naar 
boerderijen vernoemd. Allen zijn 
in de vorige eeuw gesloopt. Op 
het grondgebied van onze wijken 
stonden nog meer boerderijen. 
Zo ook in de Uithof, bijvoorbeeld 
Berestein, waar een laan naar werd 
vernoemd. Het is nu de manege in 
de Uithof. Ook de Zichtenburg- 
laan dankt zijn naam aan een 
boerderij.

Kloosterboerderij
In de Uithof staat naast het voor-
malige Condor City een woon-

huis, dat het restant is van de al 
in de 14e eeuw vermelde boerde-
rij de Mientwoning. In de Uithof 
hebben de archeologen van de 
gemeente Den Haag een middel-
eeuwse boerderij opgegraven, nu 
zichtbaar in een permanente ex-
positie. Deze boerderij behoorde 
vroeger aan het klooster Leeu-
wenhorst in Noordwijkerhout.
Zo’n ver weg gelegen klooster-
boerderij werd een uithof ge-
noemd. Wie goed kijkt naar de 
namen in onze wijk, kan veel ge-
schiedenis ontdekken. 

Ronald A. van der Spiegel

 Boerderijen in
Bouwlust en Vrederust
Nu is het grondgebied van de gemeente Den Haag vrijwel ge-
heel bebouwd. Vroeger was dat niet zo. Rondom de dorpskern 
was er platteland met ruim 90 boerderijen.

Foto: Schilderij van Jan van der Meer: de Jacobahoeve aan de 
oude Lozerlaan rond 1950. Hangt in het Herinneringsmuseum. 

De segregatie van Den Haag, de verdeling in rijke en arme 
buurten, was het centrale thema in het door het Platform 
STAD georganiseerde debat op donderdag 1 februari jl. Ge-
meenteambtenaren, planologen, politici, stedenbouwkundi-
gen en wijkbewoners voerden dit debat in het kader van de 
politieke ambitie om de stad uit te breiden met ca. 50.000 
woningen. In de periode tot 2040 wordt een bevolkingsgroei 
van 80.000 inwoners verwacht.

 Jongeren actief 
in Bouwlust
Soufien Bouali (31) is vanaf zijn vijftiende jaar actief voor en 
met jongeren. De laatste vierenhalf jaar doet hij dat als jonge-
renwerker van Stichting To the Point in Bouwlust. 


