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'Het komt puur door verveling'

COLLINS SIAW: ,,HET GING VAN KWAAD TOT ERGER." FOTO FRANK JANSEN

Collins Siaw (27) is geboren en getogen in de Schilderswijk. Het
raakt hem dat zijn wijk weer negatief in het nieuws komt.
BART LELIEVELD NICO HEEMELAAR
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,,Het is niet goed, maar ik begrijp het wel", zegt hij. ,,Iedereen is thuis,
het is druk op straat, maar er valt niets te beleven. Er zit ook niets achter
deze rellen, het komt puur door verveling."
Collins heeft een Ghanese achtergrond. Normaal gesproken zou ook hij
deze zomer naar het land van zijn ouders op vakantie zijn gegaan, maar
net als de meeste anderen moest hij vanwege corona thuisblijven. Zelf
probeert hij er het beste van te maken. ,,Ik ben entertainer, speel in een
brassband en organiseer battles en feesten voor jongeren uit de buurt",
zegt hij. ,,Dat werk is door corona een stuk minder geworden."
Collins probeert een positief voorbeeld te zijn voor jongeren uit de wijk:
,,Het is maar een kleine groep die rottigheid uithaalt", zegt Collins Siaw.
,,Die rellen zijn jammer, want zo blijft bij de buitenwereld het beeld
bestaan van een wijk waar het altijd onrustig is, terwijl het overgrote deel
van de jongeren geen overlast veroorzaakt. Er is niemand in deze wijk die
's ochtends opstaat en zegt 'vandaag ga ik eens lekker rellen'. Het begint
met kattenkwaad: putten opendraaien, kinderen die met water spelen.
Het mag niet, maar ze doen er omstanders geen kwaad mee. Toch komen
er ordehandhavers en politie. Ze gaan er tegenin en zo wordt het van
kwaad tot erger."
Het verbaast de Schilderswijker dat de gemeente niet heeft geanticipeerd
op de situatie waarin veel jongeren aan hun eigen stad zijn gebonden.
,,Het was vooraf bekend dat de vakanties dit jaar niet door zouden gaan",
zegt hij. ,,In plaats van extra jongerenactiviteiten te organiseren, is er
juist nu niets te beleven. Muzieklessen liggen stil, net als
sportactiviteiten en festivals. Als ik via sociale media een feestje
aankondig, zijn alle kaartjes zo weg. De behoefte is groot."
Vaillant
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Directeur Harrie van de Louw van De Vaillant ziet diezelfde behoefte. De
onrust had grotendeels voorkomen kunnen worden, meent hij. Met het
bestuur van het theater vreesde hij al voor dit scenario toen door
coronaregels evenementen afgelast werden. ,,Wij organiseren in de
zomer veel activiteiten. Daar kregen we nu geen geld voor. In plaats van
naar welzijnswerk, werd dat gestoken in veiligheid, kreeg ik te horen. Ik
heb toen al gezegd dat ik dat niet verstandig vond."
Van de Louw keurt af wat er de afgelopen dagen in de wijk gebeurde. ,,Ik
ga slecht gedrag echt niet goed praten en denk ook niet dat je helemaal
alles kunt voorkomen. Maar het had wel anders kunnen gaan, als daar
van tevoren meer op was ingezet. Zeker dit jaar kan je die ellende
verwachten."
Maar daar is juist wel op geanticipeerd, zegt de gemeente. 'Het beeld dat
budgetten zijn ingetrokken ten behoeve van andere doelstellingen zoals
veiligheid, is onjuist en herkent de gemeente Den Haag niet.'
Zo verzorgt het jeugdwerk niet twee maar vijf weken lang
vakantieactiviteiten. Ook zijn er op verschillende plekken activiteiten en
worden badjes neergezet voor kinderen. Kinderen die door de coronacrisis
een leer- of sociale achterstand hebben opgelopen kunnen naar
zomerscholen en er is subsidie voor vakantieactiviteiten voor kinderen.
'Het gooien met stenen en vuurwerk naar politiemensen en het vernielen
van spullen van wijkbewoners valt nooit en op geen enkele manier goed
te praten', benadrukt de gemeente. Daar is Groep de Mos het volledig
mee eens. Raadslid Nino Davituliani vindt dat ook verveling nooit tot
ongeregeldheden mag leiden. ,,Er is geen enkel excuus voor dit
wangedrag van jongeren met overwegend Noord-Afrikaanse roots die
hun eigen gemeenschappen een slechte naam bezorgen."
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