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Jeugd  
 
Ruim 60 jaar geleden, in de tijd van de wederopbouw was er een man, die een droom voor een nieuwe wijk 
had. Niet zomaar een man en niet zomaar een wijk. De beroemde stedenbouwkundige Willem Dudok werd 
geïnspireerd door de muziek van Bach om een wijk voor Den Haag Zuid-West  te ontwerpen, die de jeugd 
toekomst zou bieden. Deze wijk dus: Escamp. 
Een wijk , waar je je veilig en geborgen zou voelen,  een wijk waar jong en oud elkaar zouden ontmoeten 
Een wijk met letterlijk toekomst muziek. Misschien geen Bach, maar dan toch wel The Golden Earring! 
Die wijk is bedacht en gebouwd en als je nu door Moerwijk fietst en je kijkt goed om je heen zie je de 
bouwblokken met de prachtige open half besloten groene vlakten, waar nu her en der de bloesem staat te 
schitteren. Die mooie groene ruimtes, die zo uitnodigen tot ontmoeten, spelen, genieten  en fijn met elkaar 
leven.  
 
Maar wat is er gebeurd. Is de hoopvolle  toekomstmuziek verstomd? 
De eens zo beroemde wijk, een voorbeeld voor opbouwend Nederland. 
Ja, de eerste met een echte wijkgedachte: met huizen en buurtcentra en een blije jeugd heeft zijn glans 
verloren. De stedenbouwkundigen van nu bijten zich weer stuk op Escamp en dat doen ze vooral met 
elkaar en  zonder de jeugd van hier, die toch de toekomst heeft en is. En zo proberen ze (die 
stedenbouwkundigen) met slimme, wegen, doordachte zichtassen en vooral veel stenen,  de wijk weer tot 
leven te wekken. En de jeugd waar is die gebleven? Die zoeken hun weg in het doolhof van goedwillende 
instanties die hen willen helpen een toekomst te geven. 
We hebben alleen al hier in de wijk: het JPT,  het JIT, het JIP en het JEP respectievelijk ‘Jeugd Preventie 
Team’, ‘Jeugd Interventie Team’, ‘Jeugd Informatie Punt’ en het ‘Jongeren Escamp platform’. 
Vast goedbedoelend, maar toen ik probeerde uit te zoeken wat nu waar voor staat , werd ik moedeloos en 
depressief, want we hebben het bepaald niet over Jip en Janneke taal, hoewel de afkortingen dat wel 
suggereren. Je zal als jongere in Escamp maar in de war zijn; van al die afkortingen raak je dan  nog meer in 
de war.  
 
Dus brave hulpverleners: Waarom gaan we niet weer dromen van de plannen en het toekomstideaal van 
Dudok? Zet een grote feesttent midden in de wijk op zo’n mooie daarvoor bedoelde groene ruimte, 
trommel de jeugd op, trek  de oude eenzame mensen vanachter hun deuren. Laat ze samen een mooie 
droom ontwerpen, laat ze vertellen hoe hun toekomst moet zijn hier, wat hun ideeën en idealen zijn en 
help hen die te realiseren.  
 
Het kan! De wijk heeft zoveel potentie! 
En verander het woord preventie (van JPT) in promotie en het woord interventie (JIT) in inspiratie. 
Dan is de eerste noot van het hedendaagse muziekstuk Moerwijk gezet. 
En daar wordt iedereen gelukkiger van. 
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