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Criminaliteit
‘Van ’t jaar ouwejaar in Wassenaar’ heette in de Haagse krakerswereld ooit het plan om Oud
& Nieuw nu eens níet te vieren in een smalle Schilderswijk straat in een walm van brandende
autobanden en kerstbomen. Maar in Wassenaar: leegstaande villa’s aan het Konijnenlaantje
met open haarden met een knappend houtvuur, een punkband, een mooie fles rode wijn erbij
en samen mijmeren over een volgend jaar zonder Haagse woningnood.
Het leek wel wat maar het kwam er nooit van: bij gebrek aan rijdende auto’s en fietsen
kwam je minder makkelijk de stad uit.
In de 19e eeuw werd de gezondheidszorg grootschalig aangepakt: er werden ziekenhuizen
gebouwd, er kwamen geneesmiddelen beschikbaar en zielige mensen in arme buurten werd
hygiëne bijgebracht en de beginselen van gezond leven. Niet omdat men vond dat zielige
mensen ook evenveel recht op een mooi leven hebben. Maar simpelweg omdat veel ziektes
ontstonden in sloppen en kelderwoningen en daarna uitwaaierden over de héle stad en dus
ook de betere buurten. Wassenaar zeg maar. Ziektes werden een bedreiging voor gegoede
burgerij en het establishment.
Den Haag is een gesegregeerde stad. Hoeden en petten, zand en veen, you name it. In de
17e eeuw was het het dorp rond de Grote Kerk en de regenten rond Binnenhof en Voorhout.
Eind 19e eeuw waren het de paupers binnen de singel en de lagere middenstandswoningen
van Schilderswijk en Zeeheldenbuurt terwijl de betere middenstand zich vestigden in de
nieuwe buurten tussen Scheveningen en Den Haag: Duinoord en Statenkwartier. En de
betere Vinex van de jaren ’30 was natuurlijk Benoordenhout en de mindere Vinex werd
Laakkwartier. Je kan die scheidslijn heel lang doortrekken en het was de directeur
standsontwikkeling Frits van der Sluys die met het ontwerp van Mariahoeve een punt achter
wilde zetten. Geïnspireerd door Scandinavische wijken werd Mariahoeve een integratie van
allerlei bevolkingsgroepen en inkomens naast elkaar.
Nogal wat partijen in de gemeenteraad maken zich daar met enige regelmaat zorgen over
maar veel verder komt het nooit. De jongens en meisjes in de raad sturen met Goede
Bedoelingen en met Belastinggeld, maar ze lijden aan een chronisch gebrek aan geheugen,
doortastendheid en vasthoudendheid. Wethouder Martijn Balster wil hier in Escamp het enige
beschermde stadsgezicht slopen en verdichten: de PvdA lijkt hier meer aan het sleeptouw
van een vastgoedlobby te hangen dan dat sprake is van een integratie en emancipatie van
haar burgers. Tegelijkertijd heeft met name de VVD de laatste 10 jaar geen beste beurt
gemaakt door stelselmatig de segregatie in stand te houden en te versterken. Daarmee
betoont het zich geen volkspartij en is ze een slaafse navolger van het optimaliseren van de
ontwikkelmogelijkheden op de weinige bouwlocaties die de stad rijk is.
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En wanneer we dat vertalen als een verwijt aan voormalig Wethouder Boudewijn Revis dan
zegt de VVD doodleuk dat ze er niet van wil horen omdat deze zich niet meer kan
verdedigen: HALLO hij is halverwege zijn termijn opgestapt voor een carrièreswitch bij
Staatbosbeheer. En is het hele Internationaal Hof van Justitie in de stad van Vrede en Recht
niet juist opgetuigd om bestuurders en militairen ter verantwoording te roepen?
Vandaag hebben we het over criminaliteit. Inbraak, beroving, intimidatie, fraude en
geweldsmisdrijven. Akelig allemaal. Segregatie versterkt dat, concentreert dat in stadsdelen.
Tótdat de Vogelwijk, Vroondaal, Statenkwartier, Benoordenhout, van Stolkpark,
Hubertuspark, Belgisch Park en Marlot aan de beurt zijn. Wassenaar, Voorschoten en
Voorburg. Tótdat mensen hun buurt uitzwermen en in andermans woningen oudjaar gaan
vieren en zich de boel toe-eigenen.
Er moet nog heel wat gebeuren Frans de Graaf, wanneer de VVD zich niet de risée wil maken
bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen: de partij die stelselmatig sociale woningbouw
uitstelt tot alsmaar het volgende project, de partij die telkens constateert dat goedkope
woningen 'hier en nu helaas niet mogelijk blijkt', de partij die de vastgoedlobby bevoordeeld
ten koste van haar burgerij en stadsgezicht, de partij die telkens welzijnspleisters plakt op
uitwassen van mensen die ook wel weten dat geld niet gelukkig maakt, maar het leven wel
een stuk makkelijker maakt...
De VVD, de partij van een sterke premier en een voormalig wethouder waar maar geen
justitieel onderzoek naar komt.
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