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Buitenwijkers
terrorisme 

Rotterdam heeft een negatief rui
gratiesaldo van gegoede midden
klassers: ze trekken weg omdat. zij 
in de oudere wijken geen woning 
naar hun wens vinden, of hun leef
omgeving niet (langer) plezierig 
vinden. Ze hebben natuurlijk 
groot gelijk. Het is moeilijk post
moderne ideeën over pluraliteit 
aan waarden en normen te combi
neren met de alledaagse situaties 
in de grote stad. Wonen in een 
achterstandswijk vraagt veel flexi
biliteit. Mijn Chinese buurvrouw 
op onze portiekflat begreep pas na 
tien keer uitleggen dat het balkon 
geen vuilstortplaats is. De buurt
kinderen hebben als grootste 
hobby het slopen van de groen
voorziening. De zestienjarige 
overbuurvrouw zet haar geluids
installatie bij voorkeur zo hard 
mogelijk. Als ik daarover de (zelf 
in een buitenwijk woonachtige) 
wijkagent bel, zegt hij dat ik een 
beetje tolerant moet zijn want' dat 
heb je nu eenmaal in een volks
buurt'. Dat zijn 'die mensen' zo 
gewend, en het is niet aan een 
ander om daar zijn eigen lat van 
normen en waarden naast te leg
gen. 

Moet je doen dus, naar een bui
tenwijk verhuizen, als je gelooft 
dat de wijkagent gelijk heeft (en 
als je toch de overheid aan je hypo
theek kan laten meebetalen). 

Als je graag een beetje rust wilt 
en toch waarde-relativist wil blij
ven kan dat in de buitenwijk. Daar 
kun je je laten voorstaan op je to
lerantie tijdens de barbecue van 
jouw soort mensen in de achter
tuin-met-terracottapotten. Daar 

veroordeel je samen met gelijk
gestemden intolerant, racistisch 
Nederland. 

Maar blijf daar dan! 
Was de stad vroeger op zondag 
nog van de bewoners, de Koop
zondag heeft daaraan een einde 
gemaakt. Nu sjokt half Capelle en 
Prinsenland op zondagmiddag 
over de Lijnbaan. Maar vooral de 
festivals voor buitenwijkers ver
zieken tegenwoordig de leefom
geving van de bewoners van bin
nenstedelijke achterstandswijken. 
Rotterdam wilde graag een cultu
rele evenementenstad worden. 
Dat mag dan best wat overlast 
geven voor de mensen in de bin
nenstad, zo dachten kennelijk de 
gemeentelijke ambtenaren (die 
overigens over het algemeen in 
diezelfde buitenwijken wonen). 
Het eerste weekend van septem
ber stond in het teken van de We
reldhavendagen. Vanaf vrijdag 
werd er in het midden van de stad 
een militaire show opgevoerd. 
Wie dacht dat militairen zich na 
Srebrenica een halve eeuw in hun 
kazernes zouden gaan zitten scha
men, komt bedrogen uit, maar 
dat terzijde. Schijngevechten 
werden uitgevoerd met laag over
scherende Orion-vliegtuigen, 
gevechtshelikopters, namaak
kanonschoten en mitrailleur sal
vo's. Met cultuur of educatie heeft 
dit niets te maken. Met integratie 
of participatie evenmin. De men
sen in mijn straat tronen hun kin
deren zelden vanzelfsprekend 
naar een evenement, zelfs niet als 
het om de hoek is. Met uitzonde
ring van het nu opgeheven en wei 
nig overlast gevende Dunya-festi 
val is het pûbliek van deze feestjes 
overwegend blank, welgesteld, en 
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met de (lease) auto uit de buitenwijken 

aekomen . 
Het gevolg van dü vermaak? 

Mijn buurvrouw kan niet slapen 
na haar nachtdienst, alle huisdie
ren in de buurt hebben zich onder 
de vloerkleden verstopt en thuis
werkers hebben hun salaris van
daag alweer ruet waar gemaakt. 
Zaterdag dan maar opnieuw pro
beren? Dat had je gedacht. De 
oeferung werd herhaald. Aan het 
buitenwijkersterrorisme was nog 
lang geen eind gekomen. Het 
Journaal en de kranten berichtten 
dat de Havendagen een groot suc
ces waren geweest: er waren weer 
meer mensen op af gekomen dan 
voorafgaande jaren. 

De Hollandse middenklasse
massa, die de leefbaarheid van de 
binnensteden zo achteruit vond 
gaan, moet wel in die steden wor
den vermaakt - met alle gevolgen 
voor onze leefbaarheid. Leefbaar
heid in onze wijk heeft allerminst 
alleen te maken met sociaal-eco
nomische achterstand. Nutteloos, 
intimiderend lawaai en plat ver
maak gedurende drie volle dagen 
(ja, ook op de ooit-nog-rustdag 
zondag) bepaalt hier ook de leef
baarheid. Deze pret vermaakt de
zelfde buitenwijkers die graag op 
afstand tolerant zijn en ruet de on
genoegens van de grote stad wen
sen te ondervinden. Voor hen is de 
stad uitsluitend een pretpark: de 
stad alsjun city. 

Er zijn mensen die zeggen: dat heb 
je nu eenmaal als je in de stad 

woont. Dat is flauwekul. Bij de 
stad horen junks die om geld vra
gen, buren die elkaar ruet ver
staan, portiekbewoners die er een 
rotzooitje van maken, zwervers in 
het park en sernetpartijen in de 
straat, ook al kan men daarin be
rusten zonder het te tolereren. 
Wie in de stad woont went aan de 
dertiende diefstal van zijn fiets en 
aan dat men 's avonds met veilig al
leen naar huis kan lopen. Als men 
over deze kwesties zegt: dat heb je 
nu eenmaal als je in de stad woont, 
dan kan men antwoorden dat het 
anders zou moeten en kunnen 
(delen van de Rotterdamse Sociale 
Vernieuwing getuigen daarvan), 
maar dat de stad inderdaad naar 
zijn aard nu eenmaal neigtnaar het 
tegenovergestelde van schoon, 
heel en veilig. 

Maar festivals als de Haven
dagen zijn van geheel andere aard. 
Er is geen enkele zinnige reden 
waarom die jongelui bijvoorbeeld 
geen soldaatje kunnen gaan spelen 
op de Maasvlakte. Als zo'n scrujn
vertorung ergens plaats moet vin
den, laat ze dat dan ergens doen 
waar alleen zij die daarvoor kiezen 
ervan 'genieten'. 

Hetzelfde geldt voor al die an
dere festivals . Neem nou de dance
parade. Dat heeft Berlijn, een 
echte stad, dus dat willen we ook 
in Rotterdam . Waarom dat nou zo 
nodig door de straten moet en met 
gewoon op de Mullerpier is mij 
volstrekt onhelder. Of de mara
thon: ik begrijp dat hollen door 
Barendrecht en Sliedrecht voor 

marathonlopers heel wat minder 
spannend is dan lopen door prach
tig Rotterdam. Dat dit met een ca
mera vanuit een helikopter moet 
worden vastgelegd, zelfs daarvoor 
heb ik begrip. Dat mervoor drie 
helikopters nodig zijn lijkt me vol
slagen overdreven. En datdie heli
kopters ongeveer tweemaal zo 
lang over de marathon doen als de 
lopers zelf, gaat mijn verstand te 
boven. 

Kortom, festivals zijn niet inhe
rent aan de grote stad. Evenmin is 
hun geluidsoverlast vanzelfspre
kend. Men zou zelfs kunnen stel
len dat juist omdat het leven in de 
stad al niet meevalt, dergelijke 
evenementen bij uitstek in de bui
tenwijken moeten worden gehou
den . Nu hoor ik het tegenargu
ment alweer: 'het is goed voor de 
lokale economie' en voor het 
'imago'. Dat kan zijn, maar 
daarom hoeft dit ruet gepaard te 
gaan met een ongehoorde hoe
veelheid lawaai. Dat vinden de 
mensen leuk? Dan wil ik wel eens 
weten wie 'de mensen' zijn en 
waar die wonen. Niet bij mij op 
het portiek. 

Het is te gek voor woorden dat 
de buitenwijkers die ruet in ons 
midden willen wonen ons met te
rugwerkende kracht komen ter
roriseren. 
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