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De Hoofdprijs voor navelstaren 
 
Herkent u dat ook wel eens ? U bent zo druk bezig met een boek, koken of een mooie Tv-uitzending. Symbolisch schrikt u wakker. 
U bent weer terug in uw omgeving. Heerlijk toch. Een leuke ervaring rijker. U ziet weer hoe laat het is. U bent weer terug in de 
werkelijkheid en u weet weer wat er speelt in uw wereld om u heen. Normaal denkt u ?! Helaas niet voor iedereen is dat 
weggelegd.  
Ook hier in ons eigen Den Haag. Onafgebroken zijn de afgelopen 15 jaar in het algemeen kwalitatief goede woningen afgebroken. 
Te klein of niet meer van deze tijd. De slopkogel ging dwars door huizen, die betaalbaar waren. De wijk moest omhoog. Hogere 
inkomens. Sociale verbanden moesten verbroken worden. Ouderen gingen het bejaardenhuis in. Van de 100 woningen kwamen 
er gemiddeld 70 terug. Van de betaalbare woningen, voorheen 100 % sociaal en betaalbaar. Nu kwamen er daarvan 23 terug.!!!! 
Zo kwamen er betere mensen in de stad Den Haag. Den Haag moest een stad van allure worden. Dure huizen kwamen terug.  
Zo duur dat de koopkracht met deze rijke mensen toch afnam. Kinderen werden door hun ouders op de achterbank vervoerd naar 
basisscholen in andere buurten. Zo kreeg ESCAMP haar eigen enclaves van rijkeren en armen. 
 
Norder is de sloopkoning geweest van de sociale woningen. De hooligan onder de wethouders. 
 
De corporaties waren terecht gekomen in de roes van met zichzelf bezig zijn. Directies hadden meer interesse in hun loonstroken 
dan in hun echte werk: betaalbare huizen leveren en onderhouden. Dat leidde ertoe dat er geen acties werden ondernomen na 
conclusies van diverse onderzoeken dat afbraak van woningen echt niet leidde tot sociale versterking. Zaken als werkgelegenheid 
en vooral aandacht werkten veel beter. Gelijk een onderzoek in een productiefabriek in Hwathorne (USA) over de effecten van licht 
op de arbeidstevredenheid 

Zelfs minder licht leidde tot een hogere arbeidstevredenheid. Aandacht maakt heel veel goed. Echte aandacht. Bezig met zichzelf 
en met de honger naar eigen monumenten ging de afbraak door. ook conciërges, woningbeheerder werden afgeschaft. Geheel in 
lijn met het kapitalisme van een grote vraag met weinig aanbod kraamde de meeste partijen in de politiek uit dat er genoeg sociale 
woningen waren. Dan houden ze de prijzen van de koopwoningen hoog en je houdt gewone mensen buiten de stad. 
 
Het leven onder de tegels door de bestuurders van corporaties en politici ging voort. Ondanks stijgende wachttijden van in de 
goede tijden meer dan 19 maanden, wat al lang is natuurlijk, loopt e nu op naar 30 maanden en langer. Ja er is geen geld zeggen 
dezelfde bestuurders. Opmerkelijk. Ze willen geen sociaal-maatschappelijke investeringen meer doen.  
 
Ondertussen kloppen slachtoffers van wereldhaat aan de deur. Ze schrikken wakker. Oh jee, te weinig sociale huurwoningen. 
Natuurlijk ligt de fout bij de ander. We kunnen niets anders doen dan de schaarste verdelen. 
Gevolg  is dat andere bewoners nog langer moeten wachten. In combinatie met het isolement en de ongelijkheid in het hebben 
van werk en een toekomst en de aandacht om bij de samenleving te horen groeit het wantrouwen en de onderlinge spanning. 
Vanuit hun vrijstaande woningen in Wassenaar, Kijkduin en Ypenburg zullen redelijke menen roepen dat mensen een beetje 
moeten inschikken en begrip voor elkaar moeten tonen. Elitair gepraat vanuit de luie stoel. 
 
Gooi toch de ramen open, zie het zonlicht, snuif de frisse en verse lucht op en kom tot actie. Schaf de grondprijs af voor sociale 
woningen, investeer werkgelegenheidsgeld in onderhoud en nieuwbouw van woningen, maak er echte corporaties van. Kortom 
wees weer mens, volg je hart en open je ogen.  
Voer een sociale grondpolitiek en doe wat Jan Schaefer zei: "In gelul kun je niet wonen". 

Gerard Verspuij, 18 april 2015 
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