
Broeiende agressie blijft maar oplaaien

Schilderswijk
houdt hart vast
door Lieke Jongbloed 
en Jannes van Roermund

DEN HAAG • Verveling is
duidelijk omgeslagen in
vandalisme. Dat zeggen
bewoners en onderne-
mers in de Haagse Schil-
derswijk vrijdagochtend
na opnieuw een onrustige
nacht. Honderden stenen-
en vuurwerkgooiende
jongeren hielden weer
flink huis in de wijk. En
het einde is nog niet in
zicht, vreest de buurt. 

„Dit komt gewoon door
corona”, aldus een bewoner
die voor een koffiehuis aan
de Hoefkade zit. „Ze verve-
len zich hier enorm. In
Scheveningen worden ze al-
lemaal weggestuurd en de
lounges en clubs zijn dicht”,
geeft hij aan. „Dat wil niet
zeggen dat het goed is dat ze
met stenen gaan gooien. Ik
heb daar maar een oplos-
sing voor: hard aanpakken
en de cel in.”

Frustratie
Een andere buurtbewo-

ner denkt dat het een op-
eenstapeling is van frustra-
tie na maanden verveling
door corona en het warme
weer. „Het lijkt erop dat de
hitte in de kop van die jonge-
ren is gaan zitten.”

De afgelopen dagen broei-
de de agressie in de Haagse
wijk en laaide ’s avonds
steeds flink op. Tot wan-
hoop van de bewoners wer-
den de straten overgeno-
men door relschoppers, die
een spoor van vernieling
trokken. De ME moest er
uiteindelijk aan te pas ko-
men om de orde te herstel-
len, er werden donderdag

twintig aanhoudingen ver-
richt. 

Een bewoner zegt geen
voorstander te zijn van de
harde hand en oppert het
gesprek aan te gaan. „Verzin

dingen die ze wel mogen
doen. Er is nu zoveel dicht.
Praten lost het misschien
op. Als de politie geweld
gaat gebruiken tegen de rel-
schoppers dan krijg je pas
echt problemen.”

„Heel veel van deze jonge-

ren zijn normaal in de zo-
mer in Turkije, Marokko of
naar de stranden in Spanje”,
zegt een bewoonster die
geen oog dicht heeft gedaan
door alle tumult. „En nu
gaan ze maar hier los. Ik
hoorde tot diep in de nacht
hier de ellende.”

De buurt vraagt zich af
wat de relschoppers drijft.
„Wat willen die jongens nu
eigenlijk precies?”, zegt een
ondernemer die zijn zaak
uit voorzorg eerder sluit uit
angst voor vernielingen. „Ze
willen gewoon met de poli-
tie een spelletje spelen uit
verveling”, gokt hij. „En dat
laat de politie dus gebeu-
ren.”

De jongeren, zo liet ook
burgemeester Jan van Za-
nen weten, komen niet uit
de wijk zelf maar uit andere
buurten. Van Zanen liet we-

ten de rellen niet te tolere-
ren en stelde een noodbevel
in om in te kunnen grijpen.

Frank van Summeren, ex-
pert op het gebied van risi-
cojongeren en veiligheid,
adviseert gemeentes en de
rijksoverheid. Hij bena-
drukt dat ’aandachtswijken’
in het verleden vaak op de
schop zijn gegaan, zo kwam
er aandacht voor de buurt
en woningen. „Maar dat ver-
helpt de problemen hele-
maal niet”, zegt hij. „We
hebben geleerd: je moet kij-
ken naar werk, onderwijs,
schuldhulpverlening. Échte
verbetering. Geef die jonge-
ren iets te doen buiten. In-
vesteer in hen.”

Ook etnisch-culturele as-
pecten kunnen meespelen
volgens hem. „Deze jonge-
ren zitten vaak in kleine
huizen. Ze worden autori-
tair opgevoed en kort ge-
houden. Komen ze buiten,
dan hebben ze alle ruimte.”

Van Summeren ziet er
geen heil in om de hele
groep over een kam te sche-
ren wanneer er wordt inge-
grepen. „Vaak heb je een
aantal raddraaiers. Dat zijn
de leiders, de rest loopt er-
achteraan. Pak de onwelwil-
lende leiders keihard aan,
terwijl je de meelopers een
alternatief biedt.”

Richard de Mos, fractie-
voorzitter van de grootste
partij Hart voor Den Haag
stelt dat het tijd wordt de
problemen structureel aan
te pakken. „Vreselijke beel-
den zien we van reltuig dat
de Schilderswijk op stelten
zet. Dit zorgt voor een slecht
imago voor Den Haag. Het
wordt tijd om bij het Rijk
meer agenten af te dwingen.
En er moet onderzocht wor-
den hoe dit nu ineens
komt.”

’Wat wil
die jeugd
eigenlijk
precies?’ 

Voor de tweede dag op rij
moest de politie in de Haagse
Schilderswijk in actie komen
tegen relschoppers.
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