en vertrouwd was, brokkel
de nu pandje na pandje af.
Overal was activiteit.
Bewoners verhuisden,
bedrijven verdwenen, de
panden werden ontruimd en
stonden vervolgens langdu
rig leeg, de gordijnen wap
perden door de kapotte
ramen totdat ze werden
dichtgespijkerd of dichtge
metseld, om uiteindelijk te
worden gesloopt. Wat bleef,
was een braakliggend ter
rein dat functioneerde als
lokale vuilnisbelt.
Rangen en standen
Waar de teloorgang van de
Schilderswijk deel van mijn
dagelijks leven was, bracht
mijn opleiding als leerlingkok mij in de luxe wereld
van het toen nog zo geres
pecteerde hotel ‘het
Kurhaus’ te Scheveningen.

Voor mij als jongen van
zeventien was het een eer
om daar het koksvak te
mogen leren. Maar het werd
ook een kennismaking met
rangen en standen. Ik leer
de snel, en ik kan mij nog
herinneren dat ik mijn
ouders wilde verrassen met
enkele gerechten van de
menukaart van het Kurhaus.
Naïef als ik was stapte ik
naar een winkel aan de
Hoefkade, waar ik er al snel
achter kwam dat veel van

de ingrediënten die ik
nodig had géén deel uitmaakten van het assorti
ment. Het was eigenlijk nog
een onschuldig moment,
waarop de verschillen tus
sen de twee werelden tot
me doordrongen. Indringen
der werd het toen mijn
koksdienst er na een lange
dag, rond een uur of tien,
eindelijk opzat, en de
keuken was opgeruimd en
gesloten. Ik stond op het
punt om te vertrekken, en
juist op dat moment stapte
er vanuit het Vredespaleis
een luidruchtige Spaanse
delegatie binnen, die nog
even wat kreeft wilde eten.
De rollen waren duidelijk: ik
kon terug de keuken in.
Iconen voor
ongelijkheid
Lange tijd was de Schilderswijk mij net zo vertrouwd
als het Staten kwartier, maar
met het verstrijken van de
jaren werd ik mij steeds
bewuster van de verschil
len. Het koksvak bracht mij
in een nieuwe wereld van
uitersten. Uiteindelijk wer
den deze twee samenlevin
gen mijn referentiepunten,
eigenlijk mijn iconen van
de fundamentele ongelijkheden in onze stad. Het
veen en het zand werden
synoniemen voor arm en
rijk. De één woont in Den
Haag in bedompte huizen,
benauwde straten, zonder
speelruimte of parken, de
ander in ‘s-Gravenhage, met
een overdaad aan ruimte en
groen. Maar wat misschien
nog wel van veel grotere
betekenis was, is dat alles
dat van ons was niet van
waarde leek. Van bovenaf
werd er een streep door
het thuis van duizenden
Hagenaars getrokken, die
vervolgens ‘voor de bezem
van de sanering uit konden’.
Vroeg einde
koksbestaan
Soms is er iemand die in
alle eenvoud onder woorden
kan brengen wat er eigen-
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lijk mis is. Voor mij was dat
Theo van Laar, een kunste
naar die in onze wijk in de
Van Ostadestraat woonde.
Theo had opdracht gekregen
een schildering aan te
brengen op een vrijgekomen
hoekgevel aan de Koning
straat/Waterloostraat. Hij
schilderde een spelend
meisje op de spijlen van
een hekwerk. Haar vlieger
kreeg een plek in de blauwe
lucht, die hij op de blinde
gevel had geschilderd. In
contrast tot de dromerige
schildering foeterde Theo
over de Schilderswijk: ‘Hier
zijn wij het ongewone
gewoon gaan vinden:
Die kwam aan. Het onge
wone gewoon gaan vinden.
Het gaf kernachtig aan wat
er met en in de Schilderswijk aan de hand was, en
het had tegelijkertijd een
opdracht in zich, namelijk
dat het ongewone moest
worden omgezet in het
gewone. Tenminste, zo
ervoer ik dat. We moesten
ervoor zorgen dat het dage
lijks leven in wijken als de
Schilderswijk net zo gewoon
werd als in de wijken aan
de andere kant van de stad.
En daarmee kwam er in
1968 een vroegtijdig einde
aan mijn koksbestaan.
Heroveren van de stad
De ‘]ongeren Actiegroep
Schilderswijk’, de wijkkrant

de Schilderswijker, de
Haagse PvdA, het raadslid
maatschap, het wethouder
schap en het zijn van locoburgemeester, maakten dat
ik in een constante lijn
en in de meest concrete zin
vorm en inhoud kon
geven aan mijn opvattin
gen. Of, zoals het door de
wijkkrant de Schilderswijker
werd verwoord: ‘Het College
als Aktiegroep: Voor mij
was het een continu leerproces, waarin de nieuw
vergaarde kennis en inzich
ten de dag erna kon worden
ingezet om effectiever te
zijn dan de dag ervoor.
Resultaten ontstaan nooit
exclusief door het handelen
van één persoon. Ik geloof
wel in de unieke bijdrage
van een individueel persoon
binnen een grotere bewe
ging, als de tijd daar rijp
voor is. Ik had het onmete
lijke geluk om wethouder te
mogen worden op het
moment dat de mensen in
de stad zélf zo diep aan
verandering toe waren, dat
het misschien niet zozeer
ging om het initiëren, maar
vooral om het organiseren
van een nieuwe dynamiek.
Hoewel ik mijn rol daarin
met overtuiging heb geno
men, zie ik deze bijeen
komst daarom bbk als een
eerbetoon aan al die men
sen of groepen van mensen,
die inhoud hebben gegeven
—
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aan een vernieuwingsbewe
ging waarin het heroveren
van de stad een gemeen
schappelijke drijfveer was.
Wij waren er van overtuigd
dat een stad méér is dan
een optelsom van mensen
en gebouwen, en dat het
werken eraan vraagt om een
blik die vérder strekt. De
stad is een sociaal, maat
schappelijk en economisch
fenomeen, en haar ontwik
keling is tegelijkertijd ook
een culturele daad. En juist
die samenballing van ener
gieën maakt dat het gewone
niet voldoende is voor de
stad en haar inwoners. De
betekenis van de stad recht
vaardigt dat zo af en toe
juist niet voor het gewone,
maar voor het ongewone
wordt gekozen; ook als dat
zoals nu opnieuw het geval
is een heftig debat
oproept.

—

—

Trots op Schilderswijk
bleef
De tijd staat niet stil. De
wereld verandert. De stad
gaat door. Waar neergang in
mijn jonge jaren gewoon
was en mijn generatie aan
het begin van herstel stond,
zien wij dat Den Haag zich
in de afgelopen 25 jaar,
onder leiding van het
bestuur, heeft hernomen en
in internationaal perspectief
is uitgegroeid tot Stad van
Vrede en Recht. Als Hage

naar ben ik daar trots op.
Maar hoe gaat het dan in
onze oude wijken? Wat is
daar het perspectief?
Daarvoor neem ik u heel
even mee naar het begin
van dit jaar. Op 17 januari
maakte ik een wandeling
door de Schilderswijk, met
twee daar geboren en geto
gen jongedames met een
van origine Marokkaanse
achtergrond: Zoulikha
Massaoudi (19) en Kaoutar
Hadchoune (20). In de uit
nodiging stond dat zij ons
zouden meenemen door hûn
Schilderswijk. Ik citeer: ‘We
gaan naar plekken die voor
Zoulikha en Kaoutar van
betekenis zijn; zij wijzen
ons op simpele dingen die
wij over het hoofd zien. Ze
weten precies wie welke
plek in ‘bezit’ heeft, en ze
vertellen ons hoe zij de
ontwikkelingen in de wijk
zien en hoe ze de wijk
gebruiken:
Ondanks het feit dat ik de
Schilderswijk goed ken en
deze ook vaak aan mensen
laat zien, werd het voor mij
toch een bijzondere wande
ling. Uiteraard omdat het
me terugbracht naar al die
plekken die zo zijn ver
groeid met mijn jeugd en
het wethouderschap, maar
vooral omdat het me de
kans gaf om door de ogen
van deze jonge bewoner(s)
te kijken naar de Schilders-

wijk van v’andaag. Volstrekt
gelijk gebleven is de trots
op de wijk. ‘Wij zijn gebo
ren en getogen Schilders
wijkers en laten graag zien
hoe bijzonder de wijk is’,
straalden Zoulikha en
Hadchoune uit.
Spiegel van onze
toekomst
Maar fascinerend zijn de
verschillen die in tijd zijn
ontstaan. In mijn jeugd was
alles zwart of wit, arm of
rijk, geschoold of onge
schoold, kansarm of kans
rijk. Al die verschillen
waren ook verbonden met
het zand en het veen. In
die tijd in mijn tijd kon
de fysieke vernieuwing van
de stad het middel zijn om
veranderingen te brengen.
Nu leven wij in een samen
leving waarin het niet
primair de traditionele
klassentegenstellingen of
de ruimtelijke vraagstukken
zijn, die het meest domi
nant zijn in het stedelijk
leven. Nee, tegenwoordig
staat meer dan ooit ‘het
samenleven’ centraal. Het
gaat het om de vraag hoe
een heel veel inwoners met
verschillende culturele
achtergronden op een aan
gename wijze met elkaar
kunnen samenleven; hoe wij
culturele verschillen kunnen
leren overbruggen en zelfs
waarderen; hoe mensen vol—

—

waardig kunnen deelnemen
aan en in de samenleving.
Het zijn vraagstukken die
het eerst ten volle voelbaar
worden in onze steden.
Nederland is een multi-etni
sche samenleving geworden,
en deze ontwikkeling zal
zich in de komende decen
nia doorzetten. In zekere
zin is de Schilderswijk dan
ook de spiegel van onze
toekomst. De vragen die
hier samenkomen, maken
ons in alle scherpte duide
lijk dat de huidige bestuur
lijke opgave een volstrekt
andere is dan vroeger. Hoe
kunnen wij nu voorkomen
dat ons land een optelsom
wordt van afzonderlijke
groepen? Op dit moment
zien we juist dat de nega
tieve kanten van de onder
linge culturele verschillen
veel aandacht krijgen.
De vraag is echter ook,
zoals de oprichter van het
vroegere Volksbuurtmuseum,
mijn vorig jaar overleden
broer John Duivesteijn, op
10 september 1999 schreef
in zijn ‘Toekomstschets
Volks b u u rtm use u m’:
‘Hoe kunnen wij de huidige
rijkdom aan culturen in
onze samenleving zichtbaar
maken? Hoe kan er een uit
wisseling komen tussen de
kunst en cultuur van geves
tigden en nieuwkomers in de
overtuiging dat dit, naast
vernieuwing van de
Nederla;idse cultuur, een
bijdrage levert aan sociale
cohesie en tolerantie?’

Het was zijn overtuiging
dat ‘het gaat om de soft
ware van de stad, om de
mensen en dat wat zij tot
stand kunnen brengen; hun
energie is de kracht van de
stad’. Ik denk dat het in
deze tijd, voor een gemeen
tebestuur van een Stad van
Vrede en Recht, de mooiste
en grootste uitdaging is om
de mensen in ons Den Haag
juist in gezamenlijkheid
te laten gloriëren.
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