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4.1 Inleiding

De	gemeente	Den	Haag	heeft	Bureau	Omlo	gevraagd	onderzoek	te	verrichten	naar	
spanningen	die	in	de	wijk	leven.	Het	doel	van	het	onderzoek	is	meer	inzicht	te	verkrijgen	
in	mogelijke	zorgen,	irritaties,	frustraties	en	spanningen.	Daarbij	is	gevraagd	oog	te	
hebben	voor	diverse	type	spaninningen	tussen	verschillende	groepen.	Denk	aan	
mogelijke	spanningen	tussen	gevestigde	bewoners	en	nieuwkomers	met	en	zonder	
migratieachtergrond,	tussen	hangjongeren	en	omwonenden	en	tussen	bewoners	
en	de	gemeente.	De	gemeente	wil	niet	alleen	een	overzicht	van	spanningen,	maar	
ook	begrijpen	hoe	en	waarom	deze	zich	al	dan	niet	voordoen	volgens	bewoners	en	
professionals.	Verder	is	er	behoefte	aan	suggesties	van	bewoners	en	professionals	hoe	
eventuele	spanningen	verminderd	zouden	kunnen	worden.

In	plaats	van	cijfers	en	feitelijke	reconstructies	staan	in	dit	onderzoek	de	doorleefde	
ervaringen,	emoties,	interpretaties	en	ideeën	van	bewoners	en	professionals	centraal.	
Soms	kan	de	belevingswereld	van	betrokkenen	(sterk)	uiteenlopen.	Het	gaat	er	in	
dit	onderzoek	bij	dergelijke	verschillen	van	inzicht	niet	zozeer	om	wie	er	gelijk	heeft.	
Voorop	staat	het	in	beeld	brengen	van	de	manier	waarop	bewoners	hun	ervaringen,	
emoties,	interpretaties	en	ideeën	ten	aanzien	van	spanningen	in	Duindorp	verwoorden.	

Het	accent	ligt	op	de	beleving	van	mogelijke	spanningen	van	verschillende	type	
bewoners	en	professionals.	Hiertoe	zijn	diepte-interviews	afgenomen	met	gevestigde	
Duindorpers	(mensen	die	er	al	hun	hele	leven	of	een	groot	deel	van	hun	leven	wonen)	en	
met	nieuwkomers	in	de	wijk	met	en	zonder	migratieachtergrond1.	Daarnaast	zijn	er	
diepte-interviews	afgenomen	met	politiemedewerkers,	sociale	professionals	van	
verschillende	welzijnsinstellingen,	een	medewerker	van	een	basisschool	in	Duindorp,	
een	medewerker	van	een	woningbouwcorporatie	en	een	medewerker	van	de	
antidiscriminatievoorziening	Den	Haag	Meldt.	In	totaal	zijn	er	negentien	bewoners	
gesproken	en	tien	professionals.2	Er	zijn	acht	gevestigde	bewoners	geïnterviewd,	 
vijf	nieuwkomers	met	een	migratieachtergrond	en	zes	nieuwkomers	zonder	migratie-
achtergrond.	Voor	de	geïnterviewde	bewoners	met	een	migratieachtergrond	geldt	dat	
het	mensen	betreft	met	vijf	verschillende	etnische	achtergronden,	waarvan	een	
bewoner	een	expat	is.	Drie	bewoners	wonen	inmiddels	niet	meer	in	Duindorp.	Een	
persoon	is	een	gevestigde	Duindorper	die	er	geboren	is.	Een	persoon	met	een	
migratieachtergrond	is	verhuisd	vanwege	racistische	ervaringen.	Een	ander	persoon	
met	een	migratieachtergrond	is	sinds	kort	niet	meer	woonachtig	in	Duindorp,	 
 
 
1 In dit onderzoek wordt een onderscheid tussen gevestigden en nieuwkomers aangehouden, omdat dit door veel 

betrokkenen zo wordt ervaren. Dat betekent niet dat deze termen geheel onproblematisch zijn, zoals later nader 
toegelicht zal worden. 

2 In bijlage 1 is een methodologische verantwoording opgenomen hoe de respondenten zijn geworven.
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maar	niet	vanwege	ervaren	spanningen.	Voor	alle	drie	bewoners	geldt	dat	zij	lange	tijd	
in	Duindorp	hebben	gewoond	en	dus	over	de	nodige	ervaringskennis	beschikken.3

Bewoners	delen	niet	alleen	hun	persoonlijke	ervaringen,	maar	verwoorden	ook	geregeld	
de	gevoelens	en	ervaringen	van	andere	buurtbewoners.	Zeker	voor	bewoners	die	actief	
zijn	in	de	wijk	en	contacten	onderhouden	met	relatief	veel	buurtbewoners	geldt	dat	hun	
ervaringskennis	zich	niet	beperkt	tot	de	eigen	individuele	ervaringen.	Veel	van	de	
geïnterviewde	respondenten	voldeden	aan	dit	profiel.	Voor	professionals	werkzaam	in	de	
wijk	geldt	al	snel	dat	hun	praktijkkennis	gebaseerd	is	op	contacten	met	vele	verschillende	
bewoners.

Deze	studie	is	een	van	de	vier	deelstudies	die	in	Duindorp	is	verricht.	De	andere	
drie	deelstudies	zijn	verricht	door	onderzoekers	van	de	Haagse	Hogeschool.	
In	tegenstelling	tot	deze	drie	studies	zijn	er	voor	dit	onderzoek	geen	Publieke	
Dialogen	georganiseerd.	De	reden	hiervoor	is	dat	mensen	weliswaar	bereid	waren	
om	een	interview	af	te	nemen,	maar	tegenover	een	Publieke	Dialoog	bestond	meer	
terughoudendheid.4	Het	interview	bood	voor	bewoners	en	professionals	een	bepaalde	
veiligheid	vanwege	de	mogelijkheid	om	hun	verhalen	anoniem	te	verwerken.	Een	
Publieke	Dialoog	biedt	die	mogelijkheid	minder,	omdat	de	aanwezige	deelnemers	
letterlijk	zien	wie	participeren	aan	de	dialoog.	Bovendien	bestaat	het	risico	dat	mensen	
buiten	de	Publieke	Dialoog	met	andere	bewoners	praten	over	wat	er	besproken	is	
en	welke	bewoners	bepaalde	opmerkingen	hebben	gemaakt.	Duidelijk	was	dat	de	
gevoeligheid	van	de	thematiek	maakt	dat	dit	voor	meerdere	bewoners	vooralsnog	
te	spannend	is.	Er	lijkt	een	zekere	angstcultuur	te	bestaan	om	vrijuit	in	het	bijzijn	
van	andere	bewoners	te	praten	over	de	thematiek.	Onder	gelijkgestemden	is	dit	
vanzelfsprekend	minder	spannend,	maar	een	confrontatie	met	bewoners	die	andere	
opvattingen	en	ervaringen	hebben,	gaan	diverse	bewoners	liever	uit	de	weg.	

Leeswijzer
Doordat	er	in	deze	studie	geen	Publieke	Dialoog	is	geweest,	verschilt	de	opbouw	
van	deze	publicatie	van	de	andere	drie	rapportages.	In	vogelvlucht	is	als	eerste	een	
overzicht	van	eerder	onderzoek	naar	sociaal-maatschappelijke	spanningen	in	wijken	
opgenomen.	Daarbij	komen	termen	als	‘uitsluiting’,	‘discriminatie’	en	‘racisme’	aan	de	

3 Voor dit onderzoek zijn verder interviews afgenomen met een aantal experts. Het betreft onderzoekers met specifieke 
kennis over thema’s als maatschappelijke spanningen, discriminatie en racisme. De experts hebben gediend als 
sparringpartners om kritisch mee te denken bij de opzet, analyse en/of rapportage. De volgende personen hebben hierin 
een rol gehad: Ewoud Butter, Sinan Çankaya, Jan Willem Duyvendak, Eva Klooster, Peter Rensen, Ineke Valk, Maykel 
Verkuyten, Gregor Walz en Ron van Wonderen.

4 Overigens was ook lang niet iedereen bereid om mee te werken aan een interview. Sommige mensen lieten niets van zich 
horen. Daar lijken verschillende redenen voor te zijn. Sommige mensen zijn bang om over dit gevoelige thema hun verhaal 
te delen. Anderen storen zich aan de negatieve beeldvorming die gecreëerd is door media en politiek en zijn daarom ook 
wantrouwend tegenover een onderzoek.
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orde.	Daarna	wordt	ingegaan	op	de	wijze	waarop	spanningen	volgens	bewoners	en	
professionals	worden	geuit,	hoe	mensen	dit	interpreteren	en	ervaren.	Daarbij	krijgt,	
waar	dat	ter	sprake	komt,	de	(emotionele)	impact	en	de	wijze	waarop	mensen	omgaan	
met	ervaren	spanningen	aandacht.	Er	is	aandacht	voor	verschillende	spanningen	in	
Duindorp,	namelijk	tussen	bewoners	en	de	gemeente	en	de	woningbouwcorporatie,	
tussen	bewoners	en	media,	tussen	(hang)jongeren	en	de	politie,	hangjongeren5	en	
omwonenden	en	tussen	gevestigden	onderling.	Vervolgens	wordt	er	uitgebreider	
stilgestaan	bij	ervaren	spanningen	tussen	gevestigde	bewoners	en	nieuwkomers	(met	
en	zonder	migratieachtergrond)	en	hoe	bewoners	en	professionals	argumenteren	
over	discriminatie	en	racisme	in	Duindorp.	Er	is	ook	gevraagd	naar	suggesties	hoe	de	
verschillende	spanningen	verminderd	kunnen	worden.	Deze	reflecties	van	betrokkenen	
over	oplossingsrichtingen	vormen	de	laatste	resultaten.	De	publicatie	sluit	af	met	een	
concluderende	samenvatting.	

Er	is	veel	ruimte	voor	citaten	van	de	respondenten.	De	citaten	hebben	meerdere	
functies.	Ze	dienen	in	de	eerste	plaats	als	illustratief	bewijs	en	controle	voor	de	lezer.	
Deze	kan	hierdoor	nagaan	in	hoeverre	de	citaten	aansluiten	bij	de	interpretaties	van	
de	onderzoeker.	In	de	tweede	plaats	doen	letterlijke	citaten	recht	aan	de	stem	van	
betrokkenen	die	graag	hun	perspectieven,	ervaringen	en	emoties	willen	inbrengen	in	
het	debat.	Voor	sommige	bewoners	geldt	dat	dit	ook	een	belangrijke	motivatie	was	om	
deel	te	nemen	aan	het	onderzoek	en	hun	verhaal	te	delen.	Over	sommige	thema’s	leven	
er	soms	verschillende	ideeën	en	gevoelens.	Er	is	in	de	rapportage	en	in	de	selectie	
van	de	citaten	geprobeerd	om	de	rijke	diversiteit	aan	stemmen	onder	bewoners	en	
professionals	een	plek	te	geven.

4.1.1  Een inbedding van het vraagstuk: eerder onderzoek naar sociale 
spanningen en enkele theoretische noties

Over	sociale	spanningen	bestaat	een	aantal	misverstanden.	Een	eerste	misvatting	is	
dat	spanningen	tot	uiting	zouden	komen	in	veiligheidsproblemen.	Spanningen	kunnen	
zich	weliswaar	manifesteren	in	fysieke	agressie	en	vandalisme,	maar	kunnen	ook	
betrekking	hebben	op	onenigheid	tussen	bewoners	over	welke	gedragsnormen	al	
dan	niet	zijn	toegestaan	in	de	openbare	en	semipublieke	ruimte.	Zo	kunnen	mensen	
bijvoorbeeld	overlast	ervaren	door	het	gedrag	van	andere	bewoners.	Spanningen	
kunnen	ertoe	leiden	dat	groepen	bewoners	proberen	contact	met	elkaar	te	vermijden.	
Als	er	wel	contact	is,	kan	dat	gepaard	gaan	met	ruwe,	harde	of	afstandelijke	omgangs-
vormen.	Bewoners	kunnen	angstig	worden,	wantrouwen	ontwikkelen	naar	andere	
bewoners	en	zich	niet	(langer)	thuis	voelen	in	hun	wijk	(Van	Wonderen	&	Witte,	2016).	

5 De term hangjongeren wordt in deze rapportage gebruikt voor jongeren uit de buurt die veel tijd doorbrengen op straat.
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Ten	tweede	worden	sociaal-maatschappelijke	spanningen	in	het	publieke	debat	
nogal	eens	geassocieerd	met	negatieve	verhoudingen	tussen	bewoners	met	en	
zonder	migratieachtergronden.	Uit	onderzoek	is	echter	bekend	dat	spanningen	in	
wijken	ook	betrekking	kunnen	hebben	op	bijvoorbeeld	sociale	tegenstellingen	tussen	
bewoners	die	lang	of	kort	in	de	wijk	wonen,	bewoners	met	een	koopwoning	of	een	
sociale	huurwoning,	jongeren	en	ouderen,	arme	en	rijke	bewoners	en	bewoners	met	
verschillende	leefstijlen.	Spanningen	tussen	bevolkingsgroepen	kunnen	in	potentie	een	
rustige	en	veilige	woon-	en	werkomgeving	bedreigen.	‘Onderhuidse’	onvrede,	sociale	
tegenstellingen	en	animositeit	kunnen	uitgroeien	tot	scherpe	spanningen	die	de	sociale	
stabiliteit	en	sociale	samenhang	onder	druk	zetten	(Van	Wonderen	&	Witte,	2016).

Dit	neemt	niet	weg	dat	sociale	spanningen	zich	vaker	kunnen	manifesteren	tussen	
bepaalde	type	groepen.	Uit	een	studie	van	het	Sociaal	Cultureel	Planbureau	(SCP)	uit	
2019	komt	bijvoorbeeld	naar	voren	dat	respondenten	de	relatie	tussen	arme	en	rijke	
mensen	als	grootste	sociale	tegenstelling	ervaren.	Als	er	gevraagd	wordt	naar	sociale	
conflicten	(of	spanningen),	dan	wijzen	mensen	het	vaakst	op	de	verhoudingen	tussen	
mensen	met	en	zonder	migratieachtergrond.	

Deze	studie	naar	maatschappelijke	spanningen	in	wijken	is	geen	unicum.	Eerdere	
studies	besteden	aandacht	aan	de	opvattingen	van	gevestigde	bewoners	zonder	
migratieachtergrond	over	nieuwkomers	in	de	wijk	met	diverse	etnische	achtergronden.	
Daarbij	is	ook	aandacht	voor	‘multicultureel	onbehagen	en	racisme’	(vgl.	De	Gruijter,	
e.a.	2010;	Klooster,	2009;	Mepschen,	2016;	Verkuyten,	1997;	Welschen,	2014).	In	andere	
studies	is	er	zowel	aandacht	voor	de	ervaringen	van	gevestigden	als	voor	die	van	
nieuwkomers	(Hurenkamp	&	Tonkens,	2011).	Verder	zijn	er	studies	die	een	bredere	
invalshoek	hanteren	door	meerdere	sociale	spanningen	te	bestuderen	(Van	Wonderen	
&	Broekhuizen,	2012).	

Het	voert	te	ver	om	al	deze	studies	te	beschrijven,	vandaar	dat	de	onderzoeker	zich	in	
deze	publicatie	beperkt	tot	een	aantal	noemenswaardige	bevindingen.	Om	te	beginnen	
stellen	Van	Wonderen	en	Witte	(2016)	dat	bewoners	in	de	meeste	wijken	prettig	samen-
leven.	Wijken	die	meer	gekenmerkt	worden	door	spanningen	laten	bijvoorbeeld	zien	dat	
gevestigde	autochtone	wijkbewoners	zich	onder	meer	door	herstructureringen	in	de	
wijk	achtergesteld	voelen.	Het	gevoel	leeft	dat	de	politieke	elite	bewoners	met	een	
migratieachtergrond	een	voorkeursbehandeling	geeft	(Klooster,	2009;	Mepschen,	2016,	
Welschen,	2014).	Anderen	noemen	dat	sommige	groepen	‘verliesgevoelens’	ervaren	
door	de	groeiende	diversiteit	in	de	samenleving.	Culturen	van	bewoners	met	een	
migratieachtergrond	en	van	yuppen	vormen	in	de	beleving	van	gevestigde	bewoners	
een	bedreiging	voor	de	Nederlandse	cultuur.	Ook	zouden	deze	nieuwkomers	zich	
onvoldoende	aanpassen	aan	de	gedragscodes	van	de	buurt,	waaronder	het	groeten	op	
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straat,	en	onvoldoende	bijdragen	aan	het	gemeenschapsgevoel	(Van	Wonderen	en	 
Van	Kapel,	2017;	Welschen,	2014).	Eerder	concludeerde	Verkuyten	(1997)	dat	
geïnterviewde	gevestigde	bewoners	stellen	dat	nieuwkomers	met	een	migratie-
achtergrond	zich	in	culturele	zin	niet	zouden	kunnen,	willen	en	mogen	aanpassen.	

Mensen	met	een	migratieachtergrond	voelen	zich	op	hun	beurt	niet	altijd	thuis.	Zij	
melden	ervaringen	van	discriminatie	en	vooroordelen	(vgl.	Andriessen,	e.a.,	2014;	
Omlo,	2011).	Er	is	vaak	relatief	veel	aandacht	voor	expliciete	en	harde	vormen	van	
discriminatie.	Deze	aandacht	is	maatschappelijk,	beleidsmatig	en	wetenschappelijk	
relevant	gelet	op	de	schadelijke	gevolgen	van	discriminatie,	maar	biedt	ook	een	
beperkt	perspectief.	Er	bestaan	namelijk	vele	verschillende	vormen	van	uitsluiting	op	
basis	van	cultuur,	afkomst	en/of	religie.	Van	der	Valk	(2017)	noemt	in	dit	verband	dat	
racisme	vele	gezichten	kent	en	typeert	het	als	een	complex	en	veelzijdig	verschijnsel.	
Andere	auteurs	maken	onderscheid	tussen	ruwe,	expliciete	en	subtielere	vormen	
van	stigmatisering	en	discriminatie.	Bij	expliciete	vormen	worden	mensen	agressief	
benaderd	met	fysiek	en/of	verbaal	geweld	of	is	er	bijvoorbeeld	sprake	van	resolute	
uitsluiting	van	een	baan	of	woning	vanwege	de	etnische	achtergrond.	Subtielere	
vormen	kunnen	betrekking	hebben	op	onbewuste	vooroordelen,	misplaatste	grappen,	
genegeerd	of	onderschat	worden	(vgl.	Lamont,	e.a.,	2016;	Meertens	&	Pettigrew,	1997;	
Omlo,	2011).

Ook	Gowricharn	(2001)	wijst	erop	dat	sociale	uitsluiting	ten	onrechte	als	een	absoluut	
begrip	wordt	gebruikt,	terwijl	er	in	werkelijkheid	allerlei	gradaties	bestaan.	In	het	
tussengebied	tussen	sociale	insluiting	en	sociale	uitsluiting	bestaan	allerlei	combinaties	
van	in-	en	uitsluiting.	In	dit	tussengebied	zijn	in-	en	uitsluiting	bovendien	aan	allerlei	
voorwaarden	verbonden.	En	dat	mensen	discriminatie	ervaren,	betekent	niet	dat	ze	dat	
altijd,	overal	en	bij	iedereen	ervaren.	Mensen	kunnen	naast	ervaringen	van	uitsluiting	
ook	ervaringen	van	insluiting	ervaren	(Omlo,	2011). 

Naast	aandacht	te	hebben	voor	de	(emotionele)	impact	die	spanningen	op	mensen	
hebben,	is	het	eveneens	relevant	om	oog	te	hebben	hoe	bewoners	reageren op en	
omgaan met	spanningen.	Dit	wordt	in	de	literatuur	ook	wel	aangeduid	als	‘coping-
strategieën’:	reacties	om	een	stressvolle	situaties	en	daarmee	gepaard	gaande	
spanningen	en	emoties	te	overwinnen,	te	verminderen	of	te	tolereren	(Lazarus	&	
Folkman,	1984).	
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4.2 Diverse sociale spanningen in Duindorp

Verschillende	bewoners	en	professionals	ervaren	Duindorp	als	een	wijk	die	zich	laat	
kenmerken	door	veel	sociale	samenhang,	sociale	controle,	onderlinge	zorgzaamheid	en	
steun.	Tegelijkertijd	signaleren	betrokkenen	dat	de	wijk	ook	de	nodige	sociale	
problematiek	kent.	Zo	noemen	mensen	onder	meer	armoede,	eenzaamheid,	
verslavingen,	jeugdoverlast,	psychische	problematiek,	woonfraude	en	hennep-
kwekerijen.	In	de	verhalen	van	bewoners	en	professionals	komen	daarnaast	
verschillende	spanningen	aan	het	licht.	Hieronder	volgt	een	beschrijving	van	deze	
spanningen.	

4.2.1  Spanningen tussen bewoners en de gemeente en de 
woningbouwcorporatie

Om	te	beginnen	zijn	er	spanningen	tussen	bewoners	en	instituties.	Zo	geven	diverse	
mensen	aan	dat	bewoners	weinig	vertrouwen	hebben	in	de	politiek.	Ze	voelen	zich	
in	de	steek	gelaten	en	zijn	teleurgesteld.	Een	veelgenoemde	spanning	concentreert	
zich	rondom	het	woningbeleid	van	de	gemeente.	Er	leeft	veel	onvrede	over	de	wijze	
waarop	woningen	verdeeld	worden.	De	boosheid	richt	zich	zowel	op	de	gemeente	als	
op	woningbouwcorporatie	Vestia.	Het	gevoel	leeft	sterk	dat	de	gevestigde	Duindorpers	
onrechtvaardig	behandeld	worden,	omdat	anderen	voorrang	krijgen	op	de	woningen	in	
de	wijk.	Bij	enkele	bewoners	leeft	het	gevoel	dat	personen	met	een	migratieachtergrond	
in	bijvoorbeeld	andere	Haagse	wijken	voorgetrokken	worden	ten	opzichte	van	
gevestigde	Duindorpers.	Ook	komt	in	de	gespreken	naar	voren	dat	afspraken	niet	zijn	
nagekomen,	wat	het	toch	al	niet	hoge	vertrouwen	in	de	overheid	geen	goed	doet.	In	
onderstaand	citaat	betoogt	een	bewoner	dat	deze	manier	van	denken	in	het	bijzonder	
leeft	onder	mensen	die	het	financieel	moeilijk	hebben.

Gevestigde bewoner: 
“Er was iets beloofd en daaraan wordt geknabbeld. Daar zijn de mensen boos over. 
Iets beloven en dan afnemen. En de huur omhooggooien. Daar krijg je narigheid 
van. Dan krijgen mensen het gevoel: zie je, ze nemen ons toch weer in de maling. 
Het vertrouwen in de overheid neemt af. Ze houden zich niet aan hun woord. (…) 
Oudere Duindorpers met een pensioentje krijgen geen woning meer. Die hadden 
erop gerekend dat ze daar konden wonen. In een andere straat gaan de woningen 
ook allemaal naar de vrije sector. Mensen met een goed pensioen hebben 
voorrang. Dat er dan iemand van buiten komt wonen, daar zit ik niet zo mee. Maar 
anderen zeggen: ‘Dat is voor ons’. Dat zijn de diehards. Die zitten er geharnast in. 
(….) Ik spreek best veel mensen. Er worden termen gebruikt die er niet om liegen.  
Er is wantrouwen en boosheid naar de overheid. (….) Het heeft ook met 
woonbeleving en je eigen situatie te maken. Mensen aan de onderkant van de 
samenleving zijn niet tevreden. Dat geldt ook voor mensen die net op het randje 
leven. De lasten zijn zo hoog en dan komen de woonlasten er bovenop.”
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Het	idee	dat	gevestigde	Duindorpers	worden	achtergesteld,	onderbouwen	meerdere	
personen	met	het	argument	dat	Molukse	Nederlanders	wél	hun	eigen	wijken	hebben	in	
diverse	steden.	Enkele	bewoners	vragen	zich	in	dit	verband	af	waarom	zij	niet	bij	elkaar	
mogen	wonen.	De	overheid	en	de	woningbouwcorporatie	gelden	als	vijand	waartegen	
men	zich	op	figuurlijke	wijze	moet	bewapenen.	De	overheid	wordt	door	sommige	
bewoners	allesbehalve	een	dienstverlenende	organisatie	gezien.	Integendeel,	het	is	
een	instituut	dat	tegen	de	belangen	van	de	bewoners	ingaat.	

Het	gevoel	leeft	dat	de	oorspronkelijke	Duindorpers	langzaam	de	wijk	worden	
uitgejaagd	door	de	gemeente,	waardoor	hun	leefomgeving	steeds	kleiner	wordt.	Dit	
activeert	bewoners	om	te	‘vechten’	en	te	‘knokken’	voor	het	behoud	van	hun	cultuur	en	
gemeenschap.	Duindorp	wordt	vergeleken	met	de	Galliërs	die	het	moesten	opnemen	
tegen	het	‘Romeinse	hof’.	Maar	naast	een	betoog	waarin	strijdbaarheid	doorklinkt,	
klinken	er	ook	geregeld	gevoelens	van	onmacht	door.	Men	is	niet	bij	machte	om	het	
beleid	te	keren	en	dat	mobiliseert	naast	frustraties	ook	allerlei	vormen	van	alledaags	
verzet,	zoals	het	plaatsen	van	een	varkenskop	aan	een	deur	bij	een	islamitisch	gezin.	
Zoals	later	nader	zal	worden	beschreven,	geven	verschillende	mensen	aan	dat	het	
woningbeleid	en	de	frustraties	en	emoties	die	daarmee	gepaard	gaan	discriminatie	van	
nieuwkomers	in	de	hand	werkt.

Gevestigde bewoner: 
“We vechten en knokken met zijn allen om het dorp een dorp te laten zijn. We zijn 
de Galliërs tegen het Romeinse hof. Tegen de gemeente en tegen Vestia. Bij de 
gemeente moeten ze beseffen dat we een hechte gemeenschap zijn met een 
hechte cultuur en dat kinderen in Duindorp kunnen wonen. Molukkers hebben ook 
wijken in diverse steden. (…) Dat is ooit afgesproken. Waarom kan dat bij ons niet? 
Waarom hebben zij een voorrangspositie?” 

Gevestigde bewoner:
“Ooit begon het met een varkenskop aan een deur. Puur door onmacht: mijn kind 
komt er niet in, de moslim komt er wel in. (…) Onze kinderen krijgen geen huis, 
iemand van buiten wel. Dat is echt een zeer punt in Duindorp. Ik heb zelf een 
goede baan en een grote woning. Maar de mensen om mij heen voelen ze zich 
achtergesteld door de gemeente en Vestia.”
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Nieuwbouwwoningen tegenover oudbouw in Duindorp. Foto: Arnaud Roelofsz 

Mensen	zijn	angstig,	maar	er	is	ook	boosheid	en	actiebereid.	Hieronder	waarschuwt	
een	bewoner	voor	de	gevolgen	van	het	beleid.	Hij	maakt	duidelijk	dat	Duindorpers	
het	niet	kunnen	accepteren	en	zet	hierbij	oorlogstaal	in	figuurlijke	zin	in.	Er	klinkt	een	
vergelijkbare	strijdbaarheid	in	als	in	het	eerdere	citaat	hierboven.

Gevestigde bewoner: 
“De boosheid zit diep. Met name bij de kinderen. Die schreeuwen om woningen. 
Duindorp zit op slot; je kunt geen kant op. (…) De gewone arbeider moet weg. 
Het wordt volgestopt met yuppen. Daar ben ik absoluut op tegen. Daar gaan we 
niet mee akkoord. Dat heeft niks met discriminatie te maken. Het is een angst die 
mensen hebben. Ze zijn niet gek. Ze zullen zich wel verweren en actievoeren als 
straks blijkt dat hun kinderen geen eigen huis toegewezen krijgen. De woningnood 
is al hoog. Koopwoningen zijn er überhaupt niet. Als er dan ook geen huurwoningen 
meer zijn, maar alleen nieuwbouw, dan is het oorlog in Duindorp. Niet letterlijk, maar 
dan zijn de rapen gaar.”
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Niet	alleen	gevestigde	Duindorpers	zijn	kritisch	op	de	gemeente	en	de	woningbouw-
corporatie.	Ook	verschillende	nieuwkomers	uiten	hun	teleurstelling,	bijvoorbeeld	
dat	er	te	weinig	wordt	geïnvesteerd	in	het	opknappen	van	de	huurwoningen	en	de	
openbare	ruimte.	Ondanks	de	kritische	geluiden	op	het	woningbeleid	zijn	verschillende	
gevestigde	Duindorpers	en	nieuwkomers	echter	ook	

positief	over	bepaalde	veranderingen.	Zo	wordt	bijvoorbeeld	genoemd	dat	het	goed	is	
dat	de	‘schimmelwoningen’	tegen	de	grond	zijn	gegaan	en	dat	Duindorp	is	opgeknapt	
door	de	komst	van	nieuwbouwwoningen.	Wel	uiten	sommige	bewoners	kritiek	op	
sommige	volksvertegenwoordigers.	Er	is	veel	irritatie	dat	zij	Duindorpers	stigmatiseren	
door	de	wijkbewoners	uit	te	maken	voor	racisten.	

Gevestigde bewoner:
“Politieke partijen zijn er goed in om ons naar beneden te halen. Er zijn twee 
voorvallen gebeurd en dan moet er gelijk een onderzoek komen naar racisme.  
Dat is een beetje raar.” 

Gevestigde bewoner: 
“Een groot percentage van de voetbalwedstrijden worden in het weekend gestaakt 
in Nederland. Het is het topje van de ijsberg erkent ook de KNVB. Het is niet alleen 
bij Duindorp SV. De club ligt onder een vergrootglas. Zodra er wat bij ons gebeurt, is 
het racisme.”

4.2.2 Spanningen tussen bewoners en media
De	weerstand	die	bewoners	koesteren	tegen	de	gemeente	en	de	woningbouw-
corporatie	richt	zich	op	vergelijkbare	wijze	richting	(lokale)	media.	Het	verwijt	is	
dat	journalisten	onjuiste,	opgeblazen,	eenzijdige	en	stigmatiserende	beelden	de	
wereld	inbrengen.	Dat	bepaalde	gebeurtenissen	racistisch	van	aard	zouden	zijn	of	
dat	Duindorpers	asociaal	zouden	zijn,	wordt	geregeld	ter	discussie	gesteld	door	
bewoners.	De	beelden	in	de	media	zijn	volgens	hen	niet	onschuldig,	omdat	gevestigde	
Duindorpers	in	het	alledaagse	leven	geconfronteerd	worden	met	deze	beelden.	Hoewel	
sommige	mensen	zeggen	hier	geen	last	van	te	hebben,	geldt	dit	niet	voor	iedereen.	 
Zo	vertelt	een	vrouw	dat	ze	naar	de	buitenwereld	verzwijgt	dat	ze	uit	Duindorp	komt	om	
gevoelens	van	schaamte	te	voorkomen.	Anderen	noemen	dat	kinderen	last	hebben	van	
vooroordelen	die	anderen	hebben	over	Duindorpers.	Ook	bij	het	solliciteren	naar	een	
baan	zou	dat	problemen	opleveren.	Meerdere	bewoners	hebben	de	behoefte	om	de	
negatieve	beeldvorming	recht	te	zetten	door	ook	positieve	ervaringen	te	delen.
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Gevestigde Duindorper:  
“Wat er gebeurd is met de Marokkaanse bruiloft6 wordt breed uitgemeten. Het is 
landelijk nieuws geweest. Wat gaan mensen dan denken? Dan kun je wel tegen 
de stroom oproeien en zeggen dat het niet zo is, maar dan vind je geen luisterend 
oor. Ik durf ook niet te zeggen dat ik er woon. (…) Het is heel negatief. Negatieve 
beeldvorming leeft bij iedereen. Mensen zijn er echt klaar mee. (….) We worden 
gediscrimineerd. We worden niet gelijkwaardig behandeld. Dat gevoel leeft in de 
wijk: wij worden gediscrimineerd, omdat we Duindorpers zijn. We deugen niet, we 
zijn asociaal. Zo worden we iedere keer neergezet.” 

Gevestigde Duindorper:  
“Er was een programma vroeger van SBS over probleemwijken. Duindorp kwam ook 
aan bod. Ze scheppen een bepaald beeld, geen goede weergave. Het meest erge is 
het stigma dat je op je krijgt. Kinderen hebben daarvan het meeste last. We wonen 
in Duindorp. Daar wordt anders naar gekeken. Zelf heb ik er geen last van. Ik zeg 
het vol trots. Er wordt over de hele linie gestigmatiseerd. Op verjaardagen vragen 
mensen mij: ‘Er is wel wat aan de hand hè?’ Dan zeg ik: ‘Dat valt mee, het wordt 
uitvergroot door programmamakers. Je wilt ook het positieve laten zien, zoals de 
mensen die hun best doen voor Duindorp.”

Het	wantrouwen	richting	de	media	zit	diep.	Bewoners	zijn	boos	en	gefrustreerd	over	
de	selectieve	benadering	van	mensen	met	een	bepaald	profiel.	Het	gevoel	leeft	dat	
de	‘normale	Duindorper’	overgeslagen	wordt,	terwijl	juist	de	‘asociale	Duindorper’	
opgezocht	wordt.		

Gevestigde bewoner:  
“Een keer kwam een journalist gekleed in boerka. Dan worden mensen boos. Ze 
gingen juist asocialere mensen interviewen, niet de normale. Van die berichtgeving 
hebben we nog steeds last. Nog steeds kaarten mensen het racisme aan. Bewoners 
komen er ook steeds op terug. Daar zijn ze weer. Wat moeten ze nou weer van 
ons? Omroep West hoeft zich niet meer te vertonen; zij kunnen het niet meer goed 
maken.” 

6 Tijdens de stoet van Marokkaanse Nederlanders in bruiloft, zijn spanningen ontstaan. Over wat er precies is voorgevallen, 
is discussie zoals later nader uitgewerkt zal worden.
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Gevestigde Duindorper:
“Mensen hebben hele foute beelden over Duindorp. Er was een serie probleem
wijken op tv. Ze pakken bepaalde mensen die bepaalde problemen ervaren. Dan 
maak je er een tokkiewijk van. Dan word je snel als asociaal gezien. Dan wordt 
er weer een alcoholist bij het Leger des Heils geïnterviewd. Heel vaak zijn het 
drugsverslaafden en alcoholisten. Die zwerven daar rond. Een slappe lul roept dan: 
‘Die Turken moeten eruit’. Doe gedegen onderzoek wie je aan het woord hebt. We 
worden altijd als slecht neergezet, als rechts en racistisch. Dit gaat op internet door, 
op Twitter en op Facebook. We zijn er klaar mee. Het is niet alleen maar kommer en 
kwel.” 

Ook	verschillende	nieuwkomers	storen	zich	aan	de	wijze	waarop	de	media	Duindorp	in	
een	te	negatief	daglicht	afschilderen.	

Nieuwkomer zonder migratieachtergrond: 
“In de documentaire is een verkeerd beeld van Duindorp gemaakt. Ze lieten niet 
de vertegenwoordigers van Duindorp aan het woord, zoals de mensen van het 
wijkberaad. Een vrouw kwam niet eens uit Duindorp. Het is een eenzijdig en negatief 
beeld. Er is niet met mensen met verschillende achtergronden gesproken. (…) 
Mensen worden er moe van dat ze neergezet worden als racist. Heel vervelend dat 
de wijk zo in het nieuws komt.”

4.2.3 Spanningen tussen (hang)jongeren en de politie
Een	laatste	voorbeeld	van	spanningen	tussen	bewoners	en	professionele	instituties	
doet	zich	volgens	betrokkenen	voor	tussen	(hang)jongeren	en	de	politie.	Opvallend	is	
dat	daarbij	vaak	onderscheid	wordt	gemaakt	tussen	wijkagenten	en	collega	politie-
agenten.	Daar	waar	de	wijkagenten	in	positieve	bewoordingen	geportretteerd	worden	
als	populair,	laagdrempelig,	benaderbaar,	betrokken	en	veel	zichtbaar	in	de	wijk,	zouden	
collega-politieagenten	bewoners	niet	kennen.	Mede	hierdoor	zijn	zij	minder	betrokken	
en	gaan	zij	sneller	over	tot	repressief	en	hard	optreden.	

Gevestigde bewoner: 
“Als het de wijkagenten betreft, loopt het wel los. Iedereen kent die dames. Als ze 
er niet zijn en de gewone politie komt, geeft dat spanningen. Mensen kennen elkaar 
niet en weten ook niet hoe Duindorp in elkaar steekt.”
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Professional: 
“De politie brengt sowieso spanningen met zich mee. De wijkagenten werken veel 
laagdrempeliger dan surveillerende agenten. Ze rijden meestal met een auto. Die 
hebben geen band met de bewoners. De wijkagenten en de jeugdagent lopen door 
de wijk.  Mensen lopen op hen af en stellen vragen.”

Het	beeld	van	de	wijkagenten	is	dus	positiever,	maar	ondanks	enkele	verbeteringen	
zouden	de	jongeren	toch	ook	wantrouwend	blijven	naar	wijkagenten.	Een	bewoner	
noemt	dat	jongeren	geen	respect	hebben	voor	de	politie	en	dat	ze	hun	waarschuwingen	
simpelweg	negeren.	

Professional: 
“De wijkagenten zijn regelmatig te zien. Wat ik zie en hoor is dat het contact steeds 
beter is. De wijkagenten gaan veel meer naar de mensen toe. Maar de jongeren 
hebben nog wel zoiets van: het is politie, daar moet ik niks van hebben. Langzaam 
gaat het steeds beter. Ze gaan steeds meer in gesprek met elkaar”

Soms	wordt	de	spanning	tussen	hangjongeren	en	de	politie	gerelativeerd.	Het	gedrag	
van	de	jongeren	wordt	door	sommigen	als	relatief	onschuldig	getypeerd.	Zo	typeren	
deze	bewoners	de	verhoudingen	in	termen	van	“uitdagen”	en	‘van	sensatie	houden”.	

Gevestigde bewoner:  
“Het is niet echt een spanning. Het is een gezonde spanning met de politie. Het is 
niet een hele grote ruzie met de politie. Het is meer uitdagen.”

4.2.4 Spanningen tussen (hang)jongeren en omwonenden 
Naast	spanningen	tussen	bewoners	en	instituties	zijn	er	ook	spanningen	tussen	
verschillende	bewonersgroepen	zoals	tussen	(hang)jongeren	en	omwonenden.	
Gevestigden	en	nieuwkomers	ervaren	overlast	van	de	jeugd.	Enkele	respondenten	
ervaren	het	als	een	zwaar	belastend	en	structureel	probleem.	Het	aanspreken	van	
jongeren	op	hun	gedrag	kan	leiden	tot	verbale	of	fysieke	agressie.	Ouders	wordt	
verweten	dat	ze	geen	verantwoordelijkheid	nemen	om	hun	kind	te	corrigeren.	

Nieuwkomer zonder migratieachtergrond:
“In de avond heb je de jongeren. Hoe vaak wij al niet de politie hebben gebeld. Ze 
vernielen van alles. Daar heb je op sommige momenten gewoon heel veel last van. 
(…) We bellen, omdat ze schreeuwen. Ze gebruiken het ‘kwoord’. Soms stichten ze 
een brandje. Soms zeg ik er wat van. Dan krijg je een grote muil.” 
Nieuwkomer zonder migratieachtergrond:
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“Een paar weken geleden was er weer een gestoord jochie. ‘Kankerwouten’ riep 
hij. Er was geen politie. Wij negeerden het en liepen verder. Hij blokkeerde ons de 
weg en zei: ‘Loop niet in de weg, kankermensen’. Je houdt je in en het liefst zou je 
een draai om de oren geven. Dat zijn dingen die heel storend zijn. (…) Ik hield mij 
in, want je krijgt er ellende van. Ouders hebben geen zelfreflectie. Als je een kind 
aanspreekt, heb jij het gedaan. Het heeft geen zin. (….) Het is uitschot, die jeugd van 
14 tot 18 jaar. Ze hebben geen normen en waarden.”

Gevestigde bewoner:   
“Er is keiharde muziek en overlast, terwijl kleine kinderen naar school moeten. Dat is 
niet goed. Iemand heeft er wat van gezegd en die is toen bekogeld met vuurwerk.”

Niet	iedereen	ervaart	spanningen	met	(hang)jongeren.	Sommige	bewoners	erkennen	
de	problematiek,	maar	voelen	zich	niet	onveilig	omdat	ze	de	jongeren	kennen.	
Sommigen	hebben	nergens	last	van,	bijvoorbeeld	omdat	ze	in	een	rustiger	gedeelte	
van	Duindorp	wonen.	Anderen	vinden	het	gedrag	van	jongeren	niet	problematisch.	
Weer	anderen	beschuldigen	bepaalde	bewoners	ervan	dat	ze	het	gedrag	van	de	
jongeren	bagatelliseren	en	weglachen.	

Gevestigde bewoner:
“Op het plein is het af en toe best heftig. Er zijn vijftig jongeren. Dat is geen veilig 
gevoel als je daar rijdt. Voor mij wel. Ik woon hier vijftig jaar; ze kennen mij. Ik kan 
mij voorstellen dat een golf van jongeren met scooters, brommers en auto’s een 
onveilig gevoel geeft voor omwonenden en anderen die van buiten op visite komen. 
Dat is niet prettig.” 

Professional: 
“Ik mis verantwoordingsgevoel in de wijk. (…) Ouders grijpen niet in. Ze vinden dat 
het allemaal wel meevalt. Ze hebben het zelf ook gedaan. Ze zien er de ernst niet 
van in.”

Verschillende	bewoners	kiezen	vanwege	bovengenoemde	reacties	van	jongeren	niet	
voor	een	confronterende,	maar	voor	een	vermijdende	copingstrategie.	Volgens	een	
professional	zouden	mensen	elkaar	niet	willen	verraden	uit	angst	voor	represailles,	
zoals	eieren	tegen	het	raam	en	bedreigingen.	Er	zou	een	angstcultuur	heersen.	
Een	moeder	vertelt	dat	ze	haar	kinderen	probeert	te	behoeden	voor	confrontaties	
met	jongeren	door	ze	mee	te	geven	dat	ze	niet	naar	de	supermarkt	in	Duindorp	
moeten	gaan.	In	een	andere	context	gebruikt	diezelfde	moeder	een	andere	strategie.	
Geconfronteerd	met	geluidsoverlast	op	straat	kiest	ze	niet	voor	vermijding,	maar	voor	
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een	meer	verbindende	copingstrategie	waarin	ze	de	jongeren	vriendelijk	toespreekt,	
begrip	vraagt	voor	hun	situatie	en	zelf	ook	begrip	toont	voor	de	behoeften	van	de	
jongeren.	In	tegenstelling	tot	de	meer	agressieve	benadering	van	haar	buurman,	
resulteerde	deze	strategie	in	het	gewenste	resultaat.	Ook	enkele	anderen	kiezen	voor	
een	vriendelijke	benadering	en	boeken	daarmee	positieve	resultaten.

Nieuwkomer met een migratieachtergrond: 
“Ik laat mijn kinderen niet naar de Hoogvliet gaan. Er staan jongeren naast de winkel. 
Een keer was mijn dochter daar. Ze gingen tegen haar praten en ze snapte het niet. 
Ze was gestrest. Ze was bang. Ze schreeuwden tegen haar. Ze keek achterom of ze 
haar volgden. Vanwege de aanwezigheid van die jongens mogen mijn dochters daar 
niet komen.” 

Nieuwkomer met een migratieachtergrond: 
“Buiten spraken jonge jongens hard. We gingen eruit en zeiden: ’Jongens kom 
op, we hebben twee baby’s. We snappen dat jullie willen praten. Kunnen jullie wat 
zachter praten?’ Het is oké, ze reageerden goed. Een keer was het heel storend. 
Onze buurman ging met hem praten. Ze schreeuwden naar elkaar. Mijn buurman 
belde de politie. Ik vroeg aan een andere buurvrouw: ‘Waarom ga jij niet naar buiten 
om naar de jongens te gaan, hoor je ze niet? ‘Ik ben bang’, zei ze. Dan denken wij: 
moeten wij bang zijn? Ze zei: ‘Ze breken je raam kapot of je auto open’. Maar het is 
hoe je ze benadert. Het zijn tieners. Je moet ze vriendelijk benaderen. Als je dat 
doet, dan gaan ze niet schreeuwen. De andere buurman ging schreeuwen, dat 
werkte niet.”

Ook	rondom	het	vreugdevuur	is	er	angst	voor	spanningen	tussen	jongeren	en	
omwonenden.	Bewoners	vrezen	dat	de	gemeente	het	vreugdevuur	op	het	strand	gaat	
verbieden.	Diverse	bewoners	verwachten	dat	dat	jongeren	dan	gaan	rellen	met	vuur	in	
de	wijk.	

Gevestigde Duindorper: 
“Nu heb je weer het vreugdevuur, of het wel of niet door kan. Er is angst. Dan gaan 
ze de wijk in en rellen. Je houdt je hart vast. Bewoners zijn bang. Dan gaan ze los, 
van alles gaat in de fik.”
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4.2.5 Spanningen tussen gevestigden 
Hiervoor	werd	al	duidelijk	dat	spanningen	zich	ook	kunnen	voordoen	tussen	gevestigde	
bewoners,	namelijk	tussen	(hang)jongeren	en	omwonenden.	Er	kunnen	volgens	
betrokkenen	ook	andere	spanningen	ontstaan	tussen	een	deel	van	de	gevestigde	
bewoners.	Onderstaande	professionals	leggen	uit	dat	mensen	soms	behoorlijk	heftig	
kunnen	reageren	op	elkaar:	van	fikse	ruzies	met	scheldpartijen	tot	aan	fysiek	geweld	en	
vechtpartijen.	

Professional: 
“Er is ruzie tussen families. Een moeder sloeg een jongen van zijn brommer af en 
sneed zijn oor eraf. Daarna is er wraak genomen door een auto in brand te steken. 
Dat zijn blanke families. Er wordt buitenproportioneel en heftig gereageerd.” 

Professional:
“Duindorpers zijn een open volk. Als het goed gaat, is het een heel prettig volk. Ze 
kunnen voor elkaar klaarstaan, maar er zit altijd wel een ‘maar’ bij. Er hoeft weinig 
te gebeuren om een bom te laten ontploffen. Het is heel kort en voorwaardelijk. 
Het kan heel goed gaan en in een mum van tijd omdraaien. Ze kunnen voor elkaar 
instaan, maar doordat hun eigen problemen groot zijn, slaat het snel om. Er is een 
dunne lijn tussen haat en liefde, dat zit dicht bij elkaar.”

Een	professional	stelt	de	vraag	of	achter	de	verschillende	buitenproportionele	reacties	
niet	een	breder	patroon	schuilgaat	waarin	mensen	het	moeilijk	vinden	om	beheerst	
om	te	gaan	met	(menings)verschillen.	Twee	bewoners	vertellen	in	dit	verband	over	
ervaringen	van	kinderen	die	gepest	of	agressief	bejegend	zijn	vanwege	hun	anders-zijn.	

Gevestigde bewoner:  
“Ik heb zelf geen kleur. Ik ben als kind uitgescholden en in elkaar geslagen. Als je 
anders overkomt, word je gepakt.” 

Gevestigde bewoner:  
“Een ouder vertelde mij dat zijn kind gepest is (…). Ze pesten elkaar ook. Als ze zwak 
zijn, horen ze niet bij de groep.”

Verder	wordt	er	gesproken	over	een	angstcultuur	om	bepaalde	mistanden	te	melden	
en	mensen	aan	te	spreken	op	hun	gedrag.	Mensen	zijn	bang	slachtoffer	te	worden	van	
wraakacties.	Ook	zegt	een	bewoner	dat	ze	iemand	kent	die	niet	meer	in	gesprek	durft	
te	gaan	met	een	buurvrouw	die	slachtoffer	is	geweest	van	verbaal	en	fysiek	geweld	
uit	angst	dat	zij	de	volgende	zou	kunnen	zijn.	Spanningen	kunnen	zich	ook	voordoen	
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binnen	gezinnen.	Deze	spanningen	hangen	samen	met	sociale	problematiek.	Een	
gevestigde	bewoner	relateert	bijvoorbeeld	hieronder	het	opgroeien	in	armoede	aan	
vermoedens	van	kindermishandeling.

Gevestigde bewoner: 
“Ik werk als vrijwilliger bij Stichting Voedselbank Haaglanden. Wekelijks werden 
er voedselpakketten uitgedeeld. De voedselbank heeft ook klanten uit Duindorp. 
Sommige gezinnen uit Duindorp leven onder de armoedegrens en zitten in 
de schuldsanering. Ik merk daar als bewoner niets van. Maar het is verborgen 
armoede. Ze gaan niet zeggen dat ze geen eten hebben. Leven in armoede hangt 
samen met andere gezinsproblematiek. Er zijn onderlinge spanningen binnen het 
gezin. Er is kindermishandeling. Ik zie de spanningen binnen het gezin niet, maar 
vermoed het wel.”

4.2.6 Spanningen tussen gevestigden en nieuwkomers met een 
urgentieverklaring
Tenslotte	zijn	er	spanningen	tussen	gevestigde	en	nieuwkomers.	Daarbij	zijn	er	drie	
type	nieuwkomers	te	onderscheiden:	de	nieuwkomer	met	een	migratieachtergrond,	
de	nieuwkomer	zonder	migratieachtergrond	en	de	nieuwkomer	met	een	zogenoemde	
urgentieverklaring.	Laatstgenoemde	categorie	betreft	zowel	mensen	met	als	
zonder	migratieachtergrond.	Het	gaat	om	onder	meer	mensen	met	psychiatrische	
beperkingen,	moeders	uit	een	blijf-van-mijn-lijfhuis,	mensen	met	medische	problemen	
en	mensen	die	gedwongen	moeten	verhuizen	wegens	sloop	of	rennovatie.	Enkele	
gevestigden	en	nieuwkomers	geven	aan	dat	dit	type	nieuwkomers	voor	bewoners	
moeilijk	op	te	vangen	zijn	aangezien	bepaalde	delen	van	Duindorp	al	kampen	met	veel	
sociale	problematiek.	Het	plaatsen	van	hulpbehoevende	mensen	zou	nog	meer	druk	
op	de	wijk	leggen.	Het	gevoel	leeft	dat	Duindorp	meer	dan	andere	Haagse	wijken	wordt	
belast.	Mensen	met	een	urgentieverklaring	zouden	problemen	veroorzaken	wat	zorgt	
voor	de	nodige	spanningen	en	onrust.

Gevestigde bewoner:
“Het is pijnlijk voor de mensen die er wonen. Ze stoppen er maar van alles in. Het 
lijkt wel alsof de meesten hier geplaatst worden. Die moet je niet bij elkaar zetten. 
De mensen hebben een verslaving. Je hebt mensen die psychisch niet in orde zijn. 
Die zouden eigenlijk onder begeleiding moeten wonen. (…) Den Haag is groot. Wij 
zijn klein. In verhouding krijgen wij meer mensen met problematiek. Dat zorg voor 
nog meer onrust, ontevredenheid en scheldpartijen bij de mensen die in de buurt 
wonen. (…) De huizen zijn zo ontzettend gehorig. Als je een mafketel boven je krijgt, 
iemand die dag en nacht aan de ballonen en lachgas zit, dan geeft dat in de avond 
een verschrikkelijk geluid. Dan hoor je de ballonen opgeblazen worden.” 



21DEELSTUDIE 4: IN DIALOOG OVER SOCIALE SPANNINGEN IN DUINDORP

ONDERZOEK & ADVIES

bureauomloomlo

Gevestigde bewoner:
“Slaat het niet door? Zijn het niet te veel? Je moet de pijn goed verdelen en niet te 
veel in een wijk stoppen. Er is ook een spanning, omdat er vaak harde muziek wordt 
gedraaid. Dan staat er iemand op het dak die eraf wil springen. Of iemand die het 
huis in brand steekt. Dan denken mensen ook: ‘Daar komt weer zo’n malloot naast 
mij wonen, dat wil ik helemaal niet’.” 

Het	leidt	bij	sommige	mensen	tot	boosheid	en	een	gevoel	van	onrechtvaardigheid.	
De	eigen	vrienden	krijgen	geen	woning,	terwijl	mensen	van	buiten	wel	in	aanmerking	
komen	voor	een	plek	in	Duindorp.	Deze	ontwikkeling	draagt	volgens	een	bewoner	
bij	aan	een	negatieve	verandering	van	de	wijk	waar	gevestigde	Duindorpers	zich	
steeds	minder	mee	kunnen	identificeren.	Volgens	deze	bewoner	zijn	mensen	met	een	
urgentieverklaring	verantwoordelijk	voor	de	negatieve	beeldvorming	over	Duindorp.

Gevestigde bewoner:
“Mensen worden hier geplaatst. Je eigen vrienden krijgen niks. Ze hebben allemaal 
urgentie door bijvoorbeeld huisuitzettingen.. Heel langzaam wordt de wijk niet meer 
van ons. Het dorpse gevoel gaat ervan af. Je ziet het veranderen.”

Ook	voor	deze	nieuwkomers	zelf	is	het	volgens	een	professional	verre	van	ideaal	dat	
zij	in	een	straat	belanden	met	relatief	veel	sociale	problematiek.	Hun	kwetsbare	profiel	
maakt	dat	zij	meer	baat	zouden	hebben	bij	een	rustige	en	stabiele	leefomgeving.	
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4.3 Spanningen tussen gevestigden en nieuwkomers

Spanningen	tussen	gevestigde	bewoners	en	nieuwkomers	met	en	zonder	
migratieachtergrond	(en	zonder	urgentieverklaringen)	zijn	het	meest	besproken	in	de	
interviews.	Zowel	nieuwkomers	als	gevestigde	bewoners	uiten	bepaalde	frustraties	
over	de	onderlinge	verhoudingen	en	hoe	er	samen	geleefd	wordt.	Aangezien	een	groot	
deel	van	de	betrokkenen	deze	spanningen	in	sterkte	mate	ervaart	en	deze	op	talloze	
manieren	tot	uiting	komen,	is	hier	uitgebreid	aandacht	voor.	

4.3.1 Asociaal gedrag
Spanningen	tussen	gevestigden	en	nieuwkomers	komen	om	te	beginnen	tot	uiting	in	de	
verhalen	over	asociaal	gedrag.	Nieuwkomers	storen	zich	bijvoorbeeld	aan	gevestigden	
die	zich	schuldig	zouden	maken	aan	het	gooien	van	vuil	op	straat,	roken	bij	een	speeltuin,	
urineren	op	straat,	onbeschoft	taalgebruik,	bier	drinken	op	een	laat	tijdstip	en	
geluidsoverlast	door	luide	muziek	tot	laat	in	de	avond.	

Nieuwkomer met een migratieachtergrond: 
“Wat ik niet leuk vind in de wijk is dat het niet schoon is. Ik was geschokt dat kinderen 
dingen op de grond gooien. Ik leer mijn kind om het op te rapen en op de juiste 
plaats weg te gooien. (…) Mensen drinken cola en gooien het op straat. (…) Ik wil 
dat het schoon is, dat is heel belangrijk. Ze maken een troep. Dat verraste mij. Een 
jongen moest naar de wc, maar hij deed het op straat. Dat is heel vreemd, maar 
troep op straat is heel gewoon voor Duindorp.” 

Nieuwkomer zonder migratieachtergrond: 
“De geluidsoverlast kan soms vrij heftig zijn. Behoorlijk vervelend. Bij onze buren 
is constant ruzie. Soms vraag ik me af of de buurvrouw psychotisch is. Ze draaien 
happy hardcore midden in de nacht. Ze hebben twee enorme honden in huis. 
Een jongen van 7 is slachtoffer van de situatie. Moeten we de kinderbescherming 
bellen? Ik weet het niet. Het is niet prettig en onze drie kinderen horen het ook 
allemaal.”

Ook	is	er	irritatie	dat	kleine	kinderen	tot	laat	in	de	avond	zonder	begeleiding	van	hun	
ouders	onderdeel	uitmaken	van	het	straatbeeld.	Gesproken	wordt	over	een	gebrek	aan	
verantwoordingsgevoel	en	onverschilligheid.	Die	onverschilligheid	uit	zich	ook	in	het	
niet	corrigeren	van	de	kinderen.	Als	nieuwkomers	kinderen	corrigeren,	geven	ze	een	
grote	mond.	
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Nieuwkomer met een migratieachtergrond:
“Bij de sociale woningen drinken mensen buiten tot 24.00 uur bier en gaan ze 
barbecueën. Niemand durft iets te zeggen. Barbecueën mag niet. (…) Kinderen 
onder de twaalf jaar zijn tot 24.00 uur buiten. Ze mogen op straat blijven. Dat is 
gewoon normaal hier. Zonder begeleiding van ouders. De ouders zitten dan thuis.”

Verschillende	nieuwkomers	geven	aan	dat	niet	alle	gevestigde	Duindorpers	over	
een	kam	geschoren	moeten	worden	en	dat	de	meerderheid	niet	voor	overlast	zorgt.	
Sommigen	uiten	niet	alleen	beschuldigingen,	maar	verplaatsten	ze	zich	ook	in	de	
positie	van	de	gevestigde	Duindorper	zonder	overigens	‘asociaal	gedrag’	goed	te	
praten.	

Nieuwkomer zonder migratieachtergrond: 
“Het grootste deel van de mensen is prima. Er zijn er maar een paar waar je last van 
hebt. Het zijn vooral de jongeren met hun brommertjes door de straat. Het zijn een 
paar families die overlast geven. (…) Wat ik prettig vind, is dat ik mij nooit onveilig 
heb gevoeld.”

Nieuwkomer zonder migratieachtergrond:
“Ik snap ergens hun probleem dat ze graag bij elkaar willen wonen. Ik snap wel dat 
als je weg moet, dat er dan weerstand komt. Maar dat is natuurlijk niet de schuld van 
mensen die hier komen wonen.”

4.3.2 Verbale agressie en racistisch taalgebruik
Verschillende	nieuwkomers	noemen	dat	ze	meerdere	ervaringen	hebben	gehad	waarin	
zij	verbaal	agressief	bejegend	zijn	door	gevestigde	Duindorpers.	Ook	vertellen	zij	over	
vergelijkbare	ervaringen	van	andere	nieuwkomers	of	mensen	die	bij	hen	op	visite	
kwamen.	Bewoners	en	professionals	maken	melding	van	racistisch	taalgebruik.	Zo	zijn	
er	voorbeelden	genoemd	waarbij	mensen	uitgescholden	zijn	voor	‘zwarte	kankeraap’,	
‘zwarte	baviaan’,	‘kanker	Aziaat’,	‘nigger’,	‘Zwarte	Piet’	en	‘stomme	buitenlander’.	Soms	
zijn	deze	racistische	scheldwoorden	uitgesproken	door	kinderen.	Er	is	een	voorbeeld	
genoemd	waarbij	een	volwassen	persoon	kinderen	racistisch	uitscheldt.	Professionals	
noemen	de	volgende	voorbeelden:

“Er waren mensen die kwamen kijken naar een woning. Toen schreeuwde de 
buurman: ‘Ik wil geen bruine naast mij!’ Hij werd agressief.” 
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“Een vrouw geeft aan dat haar kinderen werden gediscrimineerd op straat. Een 
kindje was aan het huilen. Toen ging een man ze uitschelden op een racistische 
wijze. Zelf zegt de vrouw geen last te hebben van discriminatie. Maar haar kinderen 
hebben er wel last van doordat ze een donkerdere huidskleur hebben.” 

“Er was een ruzie tussen buren. Het kindje wordt dan gelijk aangepakt en 
uitgemaakt voor ‘zwarte kankeraap’.”

“Een donkere jongen werd door twee kinderen voor ‘zwarte baviaan’ uitgescholden. 
Een van de twee kinderen zei tegen mij: ‘Dat is toch gewoon zo. Ik bedoel er verder 
niks mee’. Ik zei: ‘Dit kun je echt niet zeggen, nooit’. Het bewustzijn ontbreekt.”

In	het	laatste	citaat	hierboven	geeft	de	desbetreffende	professional	aan	dat	het	
bewustzijn	ontbreekt	en	dat	er	gezegd	wordt	dat	er	niets	mee	bedoeld	wordt.	Hoewel	
de	professional	het	voorval	veroordeelt,	maakt	ze	duidelijk	dat	het	niet	per	definitie	
intentioneel	is.	Racistisch	taalgebruik	lijkt	eerder	vanzelfsprekend	en	genormaliseerd	
taalgebruik	wat	ze	van	huis	uit	meekrijgen.	Een	andere	professional	noemt	het	
diepgeworteld	gedachtegoed	dat	ook	onder	ouderen	voorkomt.	

Professional: 
“Ik heb weleens bewoners gehoord die een racistisch taal bezigden. Het merendeel 
waren ouderen van rond de tachtig jaar. Of ze het ook zo bedoelen? Het is met 
naam en toenaam. Vloeken over huidskleur. ‘Nederland voor de Nederlanders’, 
‘Duindorp voor de Duindorpers’ en ‘eigen volk eerst’. Het gaat ver en het zit diep. 
Van allochtonen kan niets goeds komen.” 

Mensen	met	een	migratieachtergrond	noemen	zelf	ook	persoonlijke	ervaringen,	
ervaringen	van	hun	familieleden	of	vrienden	die	op	bezoek	kwamen	of	ervaringen	die	
ze	kennen	van	andere	bewoners	in	Duindorp.	Een	respondent	ziet	op	Facebook	dat	
sommige	gevestigde	Duindorpers	racistisch	taalgebruik	hanteren.	

Bewoner met een migratieachtergrond: 
“Die kinderen schreeuwen af en toe tegen mij ‘mongool’ en ‘stomme buitenlander!’. 
Soms word ik dan zo kwaad.” 

Bewoner met een migratieachtergrond: 
“Een getinte man kreeg een paar keer in de Hoogvliet opmerkingen, terwijl zijn 
gekleurde kind er bij was. Het waren opmerkingen over huidskleur. Daarna gaat hij 
niet meer naar de Hoogvliet.”
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Naast	scheldwoorden	en	negatieve	uitlatingen	over	de	huidskleur	komt	ter	sprake	dat	
de	bewoner	die	zich	kritisch	uitliet	over	Zwarte	Piet	geconfronteerd	is	met	een	andere	
vorm	van	verbale	agressie,	namelijk	dreigementen.	

 
Bewoner met een migratieachtergrond:
“Ze hebben gedreigd dat ze door zouden gaan zolang ik niet weg zou gaan. We gaan 
je huis bombarderen. (…) Ik wilde met ze praten. Ik vroeg: ‘Kunnen we een oplossing 
vinden, zodat het stopt? Er valt niks te bespreken; je moet gewoon weg. ‘Je hoort 
hier niet’, zeiden ze.” 

Bewoner met een migratieachtergrond: 
“Over de bewoner die kritisch was over Zwarte Piet riepen ze: ‘Je moet weg uit de 
buurt, kankerwijf. Ze werd voor ‘Zwarte Piet’ uitgemaakt.”

Plekken die sommige nieuwkomers vermijden: Tesselseplein en buurtsuper.  
Foto: Arnaud Roelofsz 
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Ook	nieuwkomers	zonder	migratieachtergrond	maken	melding	van	verbale	agressie.	
De	uitspraken	zijn	niet	onschuldig,	maar	hebben	(emotionele)	impact	op	mensen.	Dat	
is	soms	sterk	ontmoedigend	voor	deze	bewoners.	Tot	grote	ergernis	zijn	ook	kinderen	
slachtoffer	van	de	verbale	agressie.	Een	man	vertelt	dat	kleine	kinderen	worden	
uitgescholden	voor	allerlei	ziektes	door	sommige	groepen	kinderen	van	gevestigde	
Duindorpers.	Daarbij	benadrukt	deze	bewoner	dat	niet	alle	kinderen	van	gevestigde	
Duindorpers	zich	zo	gedragen.	Zoals	ook	al	in	enkele	citaten	hierboven	te	lezen	was,	
kan	de	verbale	agressie	leiden	tot	boosheid,	maar	ook	tot	het	vermijden	van	contact	om	
zo	nare	ervaringen	in	de	toekomst	te	voorkomen	of	te	beperken.	De	ouders	willen	hun	
kinderen	liever	niet	in	aanraking	brengen	met	kinderen	van	gevestigde	Duindorpers.	
In	het	tweede	citaat	hieronder	geeft	de	bewoner	aan	dat	ze	liever	niet	langer	in	de	
supermarkt	komt.	Een	professional	denkt	dat	er	niet	zozeer	sprake	is	van	openlijke	
verbale	agressie	naar	nieuwkomers	zonder	migratieachtergrond,	maar	onder	elkaar	
zouden	ze	wel	uitspraken	doen	als	‘die	kakkers	nemen	de	speeltuin	over’.	
 

Nieuwkomer zonder migratieachtergrond:
“De speeltuin geeft op momenten druk op overlast. Soms heb je er gewoon geen 
zin in. Er zijn groepjes kinderen uit Duindorp die andere kindjes pesten die volgens 
hen niet uit Duindorp komen. Ze worden uitgescholden voor allerlei ziektes. Dat 
wordt standaard gedaan.”

Nieuwkomer zonder migratieachtergrond: 
“Ook de confrontatie met armoede in een supermarkt in de wijk. Ik vind het 
heel vervelend om daar boodschappen te doen als ik zie dat mensen daar het 
allergoedkoopste bier kopen bij wijze van ontbijt. Ze hadden een keer een grote 
stapel met het allergoedkoopste bier in en gangpad gestapeld. Ik zei tegen de 
hoofdcaissière: waarom steeds stunten met aanbiedingen terwijl er zoveel sociale 
problematiek is? Ik probeerde het voorzichtig te formuleren. Ze zei: nou, wat bedoel 
je? Ik zei: het kan natuurlijk zijn dat je als supermarkt geen sociale functie wil 
hebben. En toen zei ze: we hebben wel een sociale functie, daarom zetten we het 
bier zo neer. (…) Een vrouw op leeftijd ging toen helemaal los. Ze schreeuwde dat ik 
hier niet vandaan kwam, of ik op wilde kankeren, waar bemoei je je mee en dat ze 
zelf mogen weten wat ze doen. Dat was wel heel heftig en nu kom ik er niet meer 
graag.” 
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4.3.3 Fysieke agressie, intimidatie, vandalisme en baldadigheid 
Naast	verbale	agressie	spreken	mensen	over	ervaringen	waarin	fysieke	agressie,	
intimidatie,	vandalisme	en	baldadigheid	plaatsvinden	richting	bewoners	met	een	
migratieachtergrond.	Om	te	beginnen	zijn	er	enkele	situaties	genoemd	waarbij	mensen	
persoonlijk	fysiek	zijn	aangevallen.	

Nieuwkomer met een migratieachtergrond:
“Ik ben geschopt en geslagen. Ik had bloed en blauwe plekken. ‘Kankermongool’, 
‘kankerbuitenlander’, ‘kankerkutwijf’ en ga terug naar je eigen land, riep ze. Ik heb 
nooit zo vaak kanker gehoord achter elkaar. Dat schreeuwde ze tijdens het slaan. 
Iedereen zag het, maar niemand deed iets. Ik was heel boos. (…) Er was ook een 
hele lieve juf van de crèche. Ik zie haar niet meer. Die kinderen hebben stenen 
gegooid. Het is op haar hoofd gekomen. Ze had bloed. Ze was zo boos. Haar gezicht 
was bebloed. Ze was Surinaams.” 

Veelgenoemd	zijn	voorvallen	waarbij	mensen	met	verschillende	etnische	
achtergronden	stenen	door	de	ruiten	of	eieren	tegen	het	raam	hebben	gekregen.	De	
respondenten	verbinden	afhankelijk	van	de	situatie	verschillende	functies	aan	het	
gooien	van	eieren.	Een	professional	noemt	het	een	typisch	gebruik	in	Duindorp	en	
legt	het	uit	als	een	kwestie	van	verveling	en	lol	maken	onder	jongeren.	Het	voorbeeld	
wat	hierbij	gegeven	wordt,	is	het	gooien	van	eieren	tegen	een	bus.	Twee	andere	
professionals	noemen	het	gooien	van	eieren	een	‘speelse’	uiting	van	vergelding	en	
wraak	en	het	zou	zijn	bedoeld	om	een	waarschuwing	af	te	geven,	vaak	nadat	jongeren	
zijn	aangesproken	op	hun	gedrag.	Dit	is	geen	onschuldige	aangelegenheid,	omdat	
dit	een	gevoel	van	spanning	onder	bewoners	versterkt	en	als	gevolg	zou	hebben	dat	
mensen	niet	meer	durven	in	te	grijpen.	Een	gevestigde	Duindorper	legt	uit	dat	het	
gooien	van	eieren	tegen	bijvoorbeeld	het	kerkgebouw	een	uiting	van	baldadigheid	is.	

Professional: 
“Iemand is hier vrijwilliger geweest en die woont aan het plein. Hij heeft een keer 
gevraagd: ‘Kan het wat zachter?’. Zijn huis is daarna bekogeld met eieren. Dat is de 
vaste wraakactie. Vanwege de wraakacties melden mensen weinig. De jongeren 
doen het niet vanuit haat, maar vinden het gewoon leuk en zoeken een aanleiding. 
Het is een eenzijdige spanning. De jongeren hebben nergens last van. Bewoners 
ervaren vooral de spanning. Zij durven niet in te grijpen. (…) Ik denk dat het een 
reactie is op het geklaag. Ik denk dat het vanuit die groep een soort speelse manier 
is om een reactie te uiten. Met als boodschap: volgende keer niet meer klagen.” 
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In	het	geval	dat	mensen	met	een	migratieachtergrond	slachtoffer	zijn,	heeft	het	een	
hele	andere	functie,	namelijk	een	signaal	afgeven	dat	ze	niet	welkom	zijn.	Ze	proberen	
hen	een	onveilig	gevoel	te	geven,	zodat	ze	besluiten	om	te	vertrekken	uit	Duindorp.	
In	meerdere	gevallen	hebben	de	daders	ook	hun	zin	gekregen,	aangezien	diverse	
slachtoffers	daadwerkelijk	verhuisd	zijn	naar	een	woning	buiten	Duindorp.	De	acties	
werken	intimiderend	of	verpesten	dusdanig	het	woonplezier	van	mensen	dat	het	wonen	
in	Duindorp	geen	reële	optie	meer	is.	Ook	genoemd	wordt	een	voorbeeld	van	een	
man	met	een	migratieachtergrond	die	wil	verhuizen,	omdat	er	graffiti	op	zijn	deur	is	
gespoten.

Gevestigde bewoner: 
“Discriminatie is er, net als in andere wijken. Extreem is dat ze ramen ingooien. Dat 
veroordeel ik. Ze willen dat ze opsodemieteren, wegwezen en verhuizen. (…) Bij de 
vrouw die zich kritisch uitliet over Zwarte Piet en een man uit de Schilderswijk is het 
schrik aanjagen. Mensen een onveilig gevoel geven, zodat ze hier niet meer willen 
wonen. Dat veronderstel ik.” 

Professional: 
“Een moeder (met een migratieachtergrond) vertelde mij dat het bij haar thuis 
onrustig en onveilig was. Ze vertelde: ‘Mijn buur gooide eieren op het balkon,  
stak de banden van de auto lek en bonsde op ramen. De kinderen waren bang.  
De politie deed niks. (….) De moeder wilde weg. Ze kon het zo haarfijn uitleggen dat 
het wel duidelijk is wie het gedaan heeft, maar de politie had meer nodig. Het gezin 
is vertrokken. De moeder woont ergens anders. Ze is weggetreiterd.” 

Nieuwkomer met een migratieachtergrond: 
“Er kwam een Marokkaanse jongen wonen en die kreeg gelijk een steen door zijn 
raam. Ik hoorde dat het al jaren gebeurde. Mensen zijn niet altijd welkom. Het is heel 
heftig. (…) Vaak gebeurt het bij mensen met een kleur.” 

Van	verschillende	bewoners	is	bekend	dat	ze	de	bekogeling	van	eieren	en	stenen	als	
intimiderend	ervaren.	Ze	voelen	zich	bedreigd	en	angstig	in	hun	privédomein.	

Professional: 
“Ik ken een voorbeeld van een Eritrese vrouw. Zij kreeg tegen de achterkant 
van haar huis eieren gegooid. Ze wist zelf niet waarom en dat vond ze heel 
intimiderend.” 
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Nieuwkomer met een migratieachtergrond: 
“Ik heb een kind. Ik ben niet bang voor mijzelf, maar voor mijn kind wel. Straks gaan 
ze stenen gooien als mijn kind er is. Het zijn geen normale mensen?” 

Een	bewoner	vertelt	dat	zij	na	kritiek	op	Zwarte	Piet	te	hebben	gegeven	op	social	media	
zes	maanden	lang	slachtoffer	is	geweest	van	agressie.	Zij	was	zo	angstig	geworden	
dat	ze	een	tijd	de	deur	niet	meer	open	durfde	te	doen.	Ze	beschrijft	haar	ervaringen	in	
oorlogstermen	als	zij	vertelt	over	haar	woning	als	“oorlogsgebied”	en	haar	beleving	dat	
het	elke	dag	“terreur”	is.	En	een	buurvrouw	intimideert	haar	door	aan	te	kondigen	dat	
haar	huis	“gebombardeerd”	zal	worden.	

Nieuwkomer met een migratieachtergrond:
“Een moeder zei: ‘We gaan je huis bombarderen, je moet weg. Al die kinderen 
gingen lachen. Ze dachten dat we zouden vechten, maar ik heb het genegeerd. Ze 
heeft mij gekrabd. (…) Het gooien van stenen en eieren is zes maanden doorgegaan. 
Het was een gewoonte geworden. Dan hoorde ik voetstappen en wist ik dat ze weer 
zouden gooien. Soms duurde het tot 3.00 uur in de nacht. (…) Ze dachten dat ik zou
verhuizen. Ze hadden niet verwacht dat ik zou blijven. Ik wilde mij niet weg laten 
jagen. Ik ben met bewoners in gesprek gegaan. Ze wilden dat ik daar weg ging. 
Ik kreeg allemaal bedreigingen. Vanaf de eerste steen ben ik daarna elke dag 
geterroriseerd. Ik deed de deur niet meer open, ik was bang. Het was voor mij 
oorlogsgebied geworden. (…) Ze hadden gepland dat ze met een hakbijl zouden 
komen. Mensen met scooters kwamen voorbij, ook volwassen mensen. Ze lachten. 
Ik zat toevallig voor het raam, maar ze konden mij niet zien. Ik zag een man van 
rechts, lang, mager en blank met een hakbijl heel snel lopen. Het zag er zo agressief 
uit. Ik rende naar achteren. Drie keer hakte hij op mijn raam. Andere mensen 
stonden hem aan de overkant aan te moedigen. Ik heb gelijk 112 gebeld.” 

In	het	citaat	wordt	duidelijk	dat	omstanders	niet	ingrepen,	maar	het	geweld	zelfs	
aanmoedigden.	Dat	er	daarmee	een	zeker	draagvlak	leek	te	zijn	voor	de	agressie	
en	vandalisme	betekent	niet	dat	dit	voor	alle	gevestigde	Duindorpers	het	geval	is.	
Meerdere	gevestigde	Duindorpers	voelen	de	behoefte	om	zich	scherp	te	distantiëren	
van	het	geweld,	ook	al	zijn	zij	tegelijkertijd	kritisch	op	het	slachtoffer.	Een	veelgenoemd	
standpunt	is	dat	ze	het	met	haar	uitspraken	zelf	heeft	uitgelokt.	Maar	er	is	ook	een	
gevestigde	bewoner	die	het	daarmee	niet	eens	is.
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Gevestigde bewoner: 
“Ik ken dat hele mens niet. Als jij daar komt wonen, kies je er zelf voor. Dan weet je 
dat het niet geaccepteerd wordt als je een antiZwartePietmening hebt. Maar ik 
vind het niet goed dat er ramen worden ingegooid. Dat praat ik niet goed. Je moet 
je verdiepen hoe erover gedacht wordt in de buurt waar je gaat wonen.” 

Gevestigde bewoner: 
“Een groot deel is het niet met mij eens, maar dit slaat nergens op. Sommigen 
zeggen: ‘Ze heeft het er zelf naar gemaakt’. Ze woont al zo lang hier. Ze zat bij de 
wijkraad en verrichte allerlei hand en spandiensten. Verbaal was ze wel een pittige 
tante, maar dat mag ook. (…) Dit mag je niet meemaken en zo ga je niet met elkaar 
om. Je moet geen eigen rechter spelen. Doe dat dan op een andere manier. Ze kan 
zich ook niet verweren. Ze slaan met een bijl in je auto. Dat is laf. (…) Dat heeft ze niet 
verdiend. Ze is verdienstelijk geweest in de wijk.” 

Een	ander	voorval	dat	veel	publieke	aandacht	heeft	gekregen,	is	de	bruiloft	van	
Marokkaanse	Nederlanders.	Er	is	discussie	over	wat	er	precies	is	voorgevallen.	
Enerzijds	zou	de	bruiloftstoet	bekogeld	zijn	met	een	pot	mayonaise	en	zou	er	sprake	
zijn	geweest	van	discriminatie.	Anderzijds	zou	er	door	de	bruiloftsgasten	te	hard	
zijn	gereden	in	een	woonwijk	met	spelende	kinderen	en	waren	de	feestgangers	
schuldig	aan	het	gebruik	van	geweld.	Een	gevestigde	Duindorper	benadrukt	dat	het	
Marokkaans-Nederlandse	gezin	geen	negatief	aandeel	heeft	gehad,	maar	dat	het	
mensen	buiten	Duindorp	waren	die	zich	agressief	gedroegen.

Gevestigde Duindorper:  
“De bruiloft was een ordinaire ruzie. Er kwam een stoet aan. Ik was bij de school 
en moest een neefje ophalen. Als gekken kwamen ze aanrijden. Die Marokkaanse 
mensen wonen er al dertig jaar. Er werd een paar keer gezegd: doe rustig aan en 
niet toeteren. Er kwamen bijna ongelukken, ze moesten kinderen wegtrekken. (…) 
Er is helemaal geen spanning met die mensen. Die broer heeft gewoon bij ons op 
school gezeten. Die familie heeft alles tegengehouden, die dook er gelijk op en 
probeerde de jongens uit elkaar te halen. Die bruidegom alleen, die komt van buiten. 
Die ging gelijk op de vuist met iemand. Tussen het gezin uit Duindorp en de rest is 
er niks gebeurd. Die ouders hebben ook ‘sorry’ gezegd en gezegd dat dit niet de 
bedoeling was.” 

Tot	slot	zijn	er	enkele	gevallen	genoemd	waarbij	nieuwkomers	zonder	migratie-
achtergrond	slachtoffer	zijn	geweest	van	vandalisme,	fysieke	agressie	en/of	verbale	
agressie.	Zij	beschrijven	deze	ervaringen	als	heftig	en	intimiderend.	Verschillende	
bewoners	noemen	dat	lang	niet	alle	gevestigde	Duindorpers	dergelijk	gedrag	vertonen.
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Nieuwkomer zonder migratieachtergrond:
“Er zijn meerdere incidenten geweest. Ik ken mensen die zijn bedreigd. Een ander 
is geslagen door jonge kinderen. Een meisje van zeven jaar is door een vent onder 
invloed ‘kankerhoer’ genoemd. Het zijn behoorlijk heftige dingen. Het gevoel is: het is 
ons Duindorp. (…) Maar ik heb niet het idee dat het bij heel veel Duindorpers leeft.” 

Nieuwkomer zonder migratieachtergrond:
“Toen er sneeuw lag, kregen we vier keer harde sneeuwballen door de ruit. Dat vond 
ik wel intimiderend. Afgelopen winter stond de box van onze dochter voor het raam. 
Ik was bang dat het glas van het raam in de woning zou komen bij mijn dochter.” 

4.3.4 Treiteren, negeren, vervelende grappen en vooroordelen 
Vaak	komt	ter	sprake	dat	bewoners	met	een	migratieachtergrond	geconfronteerd	
worden	met	treitergedrag.	Hiervoor	stond	al	beschreven	dat	huizen	–	in	het	bijzonder	
ramen	en	deuren	–	met	eieren,	stenen,	harde	sneeuwballen	of	graffiti	zijn	bekogeld.	Dat	
is	een	vorm	van	vandalisme	en	baldadigheid,	maar	kan	ook	gezien	worden	als	een	vorm	
van	treiteren.	Naast	deze	voorvallen	vertellen	mensen	ook	over	andere	voorbeelden	
van	treitergedrag.	De	bewoner	die	een	kritisch	bericht	op	social	media	had	geplaatst	
over	Zwarte	Piet,	vertelt	dat	er	pepernoten	zijn	gestrooid	in	haar	tuin	en	dat	er	voor	haar	
raam	een	filmpje	werd	gemaakt	met	Sinterklaas.	Het	filmpje	zou	op	Duindorponline.nl	
zijn	geplaatst,	maar	is	later	op	verzoek	van	de	politie	verwijderd.	Een	andere	bewoner	
met	een	migratieachtergrond	vertelt	hoe	een	vrouw	uit	de	straat	haar	op	verschillende	
manieren	treitert.	Meestal	kiest	zij	als	reactie	voor	een	vermijdende	copingstrategie,	
omdat	ze	merkt	dat	het	dan	minder	interessant	wordt	voor	haar	straatgenoot	om	ermee	
door	te	gaan.	

Nieuwkomer met een migratieachtergrond:
“De overbuurvrouw is heel onbeschoft (…). Die vrouw is heel dominant in de straat. 
Zij parkeert haar auto altijd bij ons. Niet voor haar eigen huis. Ze wil laten zien dat de 
hele straat haar eigendom is. We reageren er niet op. Je moet geduld hebben, dat 
helpt. Ze doet het nu veel minder. (…) Ze laat haar honden heel vaak plassen op de 
banden van onze auto. Het is niet per ongeluk, ze komt rechtstreeks naar de auto 
om de honden daar te laten plassen. (…) Ik word niet boos, maar ik denk erover na. 
Het is niet dat het mij niets kan schelen. Ik vind het niet leuk dat ze het doet, maar 
het vult niet mijn dag. (…) We hebben een strategie: niet erover praten met haar. Het 
kan dan escaleren. Ze zou dan nog meer doen. Ze wacht erop. Ze doet die dingen 
om onze aandacht te krijgen. Als we niet opletten, dan verliest ze haar interesse in 
ons.” 
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Ook	kinderen	zijn	soms	slachtoffer	van	treitergedrag,	zoals	onderstaande	twee	
voorbeelden	laten	zien.	De	moeder	van	het	slachtoffer	greep	in	en	riep	de	kinderen	tot	
de	orde.	

Nieuwkomer met een migratieachtergrond: 
“Mijn zoon kwam met de fiets. Andere jongens namen zijn fiets en renden ermee 
weg. Ze gingen lachen. Hij ging huilen. Ik vroeg: ‘Jongens, waarom? Stoppen!’ Ze 
lieten de fiets vallen en renden weg.” 

Bewoners	lijken	zich	bewust	dat	zij	als	nieuwkomer	risico	lopen	om	getreiterd	te	worden.	
Dat	brengt	soms	onzekerheid	en	twijfel	met	zich	mee	als	niet	duidelijk	is	of	er	opzet	is	in	
het	spel.	Ook	iemand	zonder	migratieachtergrond	spreekt	over	dergelijke	twijfels.	

Nieuwkomer zonder migratieachtergrond:
“Gisteren kwam ik thuis. Er lag heel veel sushi voor het huis. Een meeuw had erin 
gepikt. Ik vroeg mij af: heeft iemand dat hier neergelegd? Dat is dan toch het gevoel. 
Heel vervelend. Je denkt: heeft een meeuw dit gedaan of is het opzet?” 

Opvallend	is	dat	alle	respondenten	met	een	migratieachtergrond	aangeven	dat	zij	soms	
of	zelfs	geregeld	genegeerd	worden.	Zo	worden	zij	volgens	betrokkenen	bewust	niet	
gegroet	of	gaan	sommige	dan	wel	veel	gevestigde	bewoners	niet	in	gesprek	met	hen.	
Dat	staat	in	schril	contrast	met	de	onderlinge	omgangsvormen	tussen	gevestigde	
Duindorpers.	Nieuwkomers	signaleren	dat	gevestigden	elkaar	wel	groeten	en	contact	
maken.	Gevestigden	maken	zelf	ook	duidelijk	dat	deze	omgangsvormen	gebruikelijk	
zijn	in	Duindorp.	Zij	geven	aan	dat	zij	van	nieuwkomers	verwachten	dat	zij	moeite	doen	
om	contact	te	maken.	In	dit	licht	beschouwd	is	het	noemenswaardig	dat	verschillende	
nieuwkomers	juist	aangeven	moeite	te	doen	om	contact	te	maken,	maar	zonder	succes	
doordat	de	gevestigde	er	niet	voor	openstaat.	Nieuwkomers	vinden	het	frustrerend	en	
teleurstellend	dat	een	open	opstelling	en	pogingen	tot	het	aangaan	van	verbindingen	
met	de	omgeving	niet	altijd	tot	succes	leiden.

Bewoner met een migratieachtergrond:
“De overbuurvrouw is heel onbeschoft en zegt geen gedag. Ik blijf ‘hallo’ zeggen. 
(...) Ik zie iedereen ‘hallo’ zeggen tegen elkaar. Mijn buurvrouw zag mij eerst. Ze 
zeggen nooit ‘hallo’. Ik moet dat altijd als eerste zeggen. Als ze elkaar zien, zie ik 
wel smalltalk. Dan vragen ze: ‘Hoe gaat het? Bij mij nooit. Het doet emotioneel niks 
met mij. Ik vraag mij alleen af waarom (…). De overbuurvrouw keerde haar rug naar 
mij toe om fysiek te laten zien dat ze geen contact wilde maken. Zelfs als we elkaar 
naderen, draait ze haar hoofd om. Dit is heel specifiek voor Duindorp. Ik heb een 
sticker op mijn hoofd: ik ben een buitenlander.” 
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Nieuwkomer met een migratieachtergrond: 
“Sommige mensen zijn heel vriendelijk, de meeste zijn minder vriendelijk. De buren 
heb ik een hand gegeven en gedag gezegd. Ze zeggen niks tegen mij. Het zijn 
blanke Duindorpers. (…) Mensen groeten niet echt. In het begin wel. Nu niet meer. 
Sommige mensen wel. Niet in mijn straat, daar zeggen we elkaar geen gedag. 
Behalve mijn lieve buurvrouw, met haar drink ik koffie. Ze groeten elkaar wel.” 

Nieuwkomer zonder migratieachtergrond:
“Sommige buren groeten niet, terwijl je ze wel van gezicht kent. Ze groeten 
nadrukkelijk niet. Dat is echt vervelend. Via de kinderen hebben we soms contact, 
maar nu ze groter worden, groeten ze ook niet meer. Ik denk dat ik echt probeer om 
open te zijn en onderdeel te zijn van waar ik woon. Het lukt soms wel en soms niet.” 

Vervelende	grappen	zijn	door	enkele	mensen	genoemd,	zoals	het	nadoen	van	een	
Surinaams	accent	of	het	maken	van	grappen	over	Surinamers.	Een	keer	is	ook	een	
voorbeeld	genoemd	waarin	sprake	was	van	harde	humor	waarbij	de	huidskleur	van	
een	kind	geproblematiseerd	werd.	Een	professional	legt	uit	dat	het	een	hard	volk	is,	
dat	gewend	is	harde	humor	te	gebruiken.	Ze	zouden	zich	onvoldoende	bewust	zijn	dat	
opmerkingen	over	huidskleur	kwetsend	kunnen	zijn.	Gevestigden	noemen	op	hun	beurt	
geen	voorbeelden	waarbij	nieuwkomers	grappen	over	hen	maken.	Wel	geeft	een	aantal	
van	hen	aan	dat	zij	buiten	Duindorp	geconfronteerd	worden	met	grappen.

Gevestigde Duindorper: 
“Bij de koffiecorner krijg je dan de vraag: ‘Ben je weer bezig geweest? Ze maken 
grappen: ‘Ik zie geen coke onder je neus’. (…) Ik kan het wel hebben en zie de lol er 
wel van in. Weer een gek die iets verzint.” 

Over	mensen	met	een	migratieachtergrond	leven	er	verschillende	vooroordelen,	zo	
geven	sommige	professionals	en	bewoners	aan.	De	vooroordelen	hebben	betrekking	
op	het	beeld	dat	mensen	met	een	migratieachtergrond	een	veiligheidsrisico	vormen.	
Een	bewoner	met	een	migratieachtergrond	ontkent	niet	het	bestaan	van	vooroordelen	
in	Duindorp,	maar	benadrukt	dat	deze	overal	spelen.	

Nieuwkomer met een migratieachtergrond: 
“Als er iets gebeurt, dan zeggen ze dat het een buitenlander is of weer een kanker
Marokkaan. Dat soort vooroordelen.” 
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Nieuwkomer met een migratieachtergrond:
“Vooroordelen hebben mensen altijd over mensen met een buitenlandse afkomst. 
Dat is niet alleen in Duindorp.” 

4.3.5 Thuisgevoelens en erbij horen 
Professionals	verschillen	van	mening	over	de	vraag	of	nieuwkomers	zich	thuis	voelen.	
Een	professional	meent	dat	er	verschillende	ervaringen	zijn	en	dat	er	sprake	is	van	een	
dunne	scheidslijn	tussen	wel	of	niet	geaccepteerd	worden.	

Professional: 
“Thuis voelen? Dat verschilt. Sommigen voelen zich binnen een maand thuis. 
Als jij in een mooie woning zit van 4 ton en rechts en links geen mensen hebt uit 
de sociale huur die je leven zuur maken, dan is het mooi wonen. Ik denk niet dat 
mensen zich snel op hun gemak voelen en zich fijn voelen. Er zal wel een aantal 
gezinnen zijn die zich veilig voelen. Er komen altijd wel opmerkingen richting die 
mensen dat ze niet welkom zijn. Maar er zijn ook Turkse en Marokkaanse mensen 
die hier al jaren met plezier wonen. Het is een hele dunne scheidingslijn of je aan de 
verkeerde kant staat of geaccepteerd wordt.” 

Zelf	geven	verschillende	nieuwkomers	aan	zich	niet	thuis	te	voelen	in	Duindorp.	Ze	
horen	voor	hun	gevoel	niet	bij	de	gemeenschap.	Geregeld	hebben	zij	het	gevoel	dat	ze	
niet	welkom	zijn.	Deze	gevoelens	komen	voort	uit	de	hiervoor	beschreven	ervaringen	
van	onder	meer	agressie,	getreiterd	en	genegeerd	worden.	Daarnaast	vertellen	mensen	
dat	de	mogelijkheid	om	zich	thuis	te	voelen	belemmerd	wordt	door	een	onvriendelijke	
bejegening	en	‘vuile’	blikken	van	bewoners.	

Nieuwkomer zonder migratieachtergrond:
“Ik voel mij niet thuis in Duindorp. (…) Het is niet de kerk waar ze nieuwe zieltjes 
willen. Hier is dat niet. Ze staan niet om je te springen.” 

Niet	elke	gevestigde	bewoner	geeft	nieuwkomers	het	gevoel	dat	ze	niet	welkom	zijn.	
Ondanks	deze	spanningen,	worden	deze	tegelijkertijd	gerelativeerd	en	genuanceerd	
door	verschillende	bewoners.	Zo	hebben	meerdere	nieuwkomers	naast	negatieve	
ervaringen	ook	positieve	ervaringen.	Zo	ervaart	een	bewoner	prettig	contact	met	
ouderen.	Een	ander	benadrukt	dat	hij	zich	alleen	door	bepaalde	bewoners	niet	
geaccepteerd	voelt.	Diverse	bewoners	noemen	hun	thuisgevoel	zeer	lokaal	gebonden,	
namelijk	binnen	het	eigen	woningcomplex	of	een	specifiek	deel	binnen	Duindorp.	
Deze	bewoners	benadrukken	dat	ze	hier	goede	contacten	hebben	en	een	gevoel	van	
samenhang	ervaren,	maar	daarbuiten	is	de	zogenoemde	sense of belonging	minder.	
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Nieuwkomer met een migratieachtergrond:
“Ik voel dat ik niet welkom ben. Ze zijn niet zo vriendelijk, daar merk ik het aan. 
Oudere mensen zijn meestal wel vriendelijk. (…) Ouderen zijn dankbaar als ik ze 
help. (…) Ze drinken bier buiten. Het is een grote familie daar. (…) Er mogen niet meer 
mensen bij de groep. Je hoort er niet bij” 

Nieuwkomer zonder migratieachtergrond:
“Ons woongenot staat in sommige periodes sterk onder druk. Het komt in fases. 
Dat wil je niet zomaar opgeven. We hebben fantastische buren en voor de kindjes 
is het ook leuk. Maar soms zijn er periodes dat ik mij er moeilijk voor kan afsluiten 
dat je constant moet vechten voor een prettige leefomgeving. Je wilt gewoon rustig 
wonen en dat iedereen aardig tegen elkaar is. (…) We hebben bepaalde periodes 
veel last van spanningen. Als nieuwkomer voelen we ons niet erg geaccepteerd 
onder bepaalde bewoners.” 

Nieuwkomer met een migratieachtergrond:
“De nieuwkomers voelen zich thuis in hun woningcomplex. Dat ervaren ze niet 
binnen heel Duindorp. Ik voelde mij daar ook thuis, samen met de buren. Ik had  
niks met het grotere Duindorp. (…) Duindorper heb ik mij nooit gevoeld.” 

	Als	er	in	de	interviews	gesproken	wordt	over	thuis	voelen	en	erbij	horen,	komt	ook	de	
term	‘nieuwkomer’	ter	sprake.	Sommigen	stellen	deze	term	ter	discussie,	omdat	zij	al	
jaren	in	de	wijk	wonen.	Daarbij	vraagt	een	aantal	bewoners	zich	af	of	het	mogelijk	is	
om	ooit	Duindorper	te	worden.	Voor	een	aantal	respondenten	is	het	duidelijk	dat	dit	
niet	mogelijk	is.	Duindorp	is	voor	de	Duindorpers;	voor	de	mensen	die	er	geborgen	
en	getogen	zijn.	Dat	sommige	nieuwkomers	yuppen	worden	genoemd,	is	volgens	
een	aantal	nieuwkomers	eveneens	niet	altijd	terecht.	Nieuwkomers	vertellen	dat	ze	
door	anderen	gezien	worden	als	‘mensen	met	geld’,	terwijl	ze	zelf	uitleggen	dat	ze	een	
modaal	inkomen	genieten	of	zoals	in	een	ander	geval	zelfs	onder	de	armoedegrens	
leven.7 

7  Overigens is de term ‘yup’ niet voorbehouden aan nieuwkomers zonder migratieachtergrond. Ook mensen met een 
migratieachtergrond en gevestigde bewoners kunnen zichzelf identificeren met (kenmerken van) yuppen. 
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Bewoner zonder migratieachtergrond: 
“De Duindorper, wie is dat dan? Het wordt wel geclaimd, het is een geuzentitel: ‘De 
Duindorpers’. Wij wonen hier tien jaar. Zijn wij dan geen Duindorpers? Wanneer ben 
je Duindorper? Ik heb mij heel lang een bezoeker gevoeld, alsof je op iemand anders 
terrein bent. Maar de meeste mensen zijn aardig en willen ook een nette wijk. Het 
zijn voornamelijk de jongeren. Ik zou mij nooit een Duindorper kunnen voelen, maar 
ik voel mij wel thuis waar ik woon. Het is heel gezellig met de buren. Een Duindorper 
is echt iemand die hier geboren en getogen is. Dat is gewoon een gevoel.” 

Nieuwkomer met een migratieachtergrond: 
“Duindorp is voor de Duindorpers. De rest moet er niet komen. Dat hoor ik vaker. 
(…) Een Duindorper kun je je nooit voelen. Ik ben dat niet. Duindorpers, dat zijn 
bepaalde mensen; blanke Scheveningse mensen.” 

Sommige	nieuwkomers	voelen	zich	wel	thuis	in	Duindorp.	Twee	nieuwkomers	zien	wel	
gedrag	waar	ze	zich	aan	storen,	maar	dankzij	de	positieve	ervaringen	wonen	ze	er	met	
plezier	en	voelen	ze	zich	thuis.	Een	van	hen	verwoordt	het	als	volgt:

Nieuwkomer zonder migratieachtergrond: 
“Ja, ik voel mij thuis. Ik sluit mijn ogen niet voor dingen die gebeuren. Het zijn niet 
mijn soort mensen, maar ik heb er geen last van. Ik heb een hond. Op het strand 
heb je andere hondenliefhebbers. Dan krijg je een ander soort contact. Je maakt 
toch snel een praatje. Ik houd niet van de drukte. Hier is rust; Duindorp ligt tussen 
het strand en het bos. Er is ook een bepaalde sociale saamhorigheid die je niet in 
de stad tegenkomt. Dat vind ik mooi om te zien. Ik zit hier goed, omdat ik in deze 
portiek woon. Als ik in een portiek verderop zou wonen, had ik het misschien 
wel minder fijn gehad. Daar is muziek die te hard staat. Het is een ander soort 
bevolkingsgroep. Bierbuiken en blèren. Het is een andere sociale klasse.” 

Gevestigde	bewoners	voelen	zich	sterk	thuis	in	en	(emotioneel)	verbonden	met	
Duindorp.	Duyvendak	(2011)	laat	in	zijn	werk	zien	dat	ieder	individu	een	andere	betekenis	
kan	geven	aan	het	begrip	‘thuis	voelen’.	Daarom	is	in	de	interviews	doorgevraagd	naar	
de	achterliggende	reden	waarom	mensen	zich	thuis	voelen	in	Duindorp.	Bewoners	
onderbouwen	hun	thuisgevoel	door	te	wijzen	naar	prettige,	sociale	aspecten	als	de	
sociale	samenhang,	onderlinge	zorgzaamheid	en	behulpzaamheid.	Daarnaast	wordt	
gewezen	op	het	gegeven	dat	hun	wortels	in	Duindorp	liggen.	Met	trots	en	emotionele	
betrokkenheid	praten	ze	over	vorige	generaties	die	ook	in	Duindorp	woonden.	Het	
thuisgevoel	wordt	verder	gevoed	door	de	mooie	ligging	van	de	wijk,	omgeven	door	bos,	
strand,	zee	en	duinen.	Een	gevestigde	bewoner	noemt	al	deze	argumenten	om	 
zijn	thuisgevoel	te	onderbouwen.	Overigens	zijn	ook	nieuwkomers	enthousiast	over	de	
mooie	natuur	in	en	rondom	Duindorp.	
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Gevestigde Duindorper: 
“Ik voel mij zeker Duindorper, 100 procent. Ik ben trots op wat we bereiken met 
elkaar. Iedereen is heel erg betrokken bij de wijk. Als er iets moet gebeuren, staat 
de hele wijk gelijk klaar. (…). Ik ben trots. We hebben strand, zee en duinen. Het 
is fantastisch wonen. Ik woon er met heel veel plezier.. (…) Mijn roots liggen in 
Duindorp en Scheveningen. Zo voelt dat ook. Het zijn de wortels en oorsprong 
van mijn bestaan. Mijn familie zat allemaal in de visserij. (…) Ik heb een fantastische 
jeugd gehad, ik ga nooit weg. Dat zou ik niet kunnen, ik ben te gehecht.” 

Zicht op Duindorp vanaf de duinen. Foto: Arnaud Roelofsz 
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4.3.6 Angst voor identiteitsverlies en voorwaardelijke insluiting
Het	sterke	thuisgevoel	en	de	emotionele	binding	met	Duindorp	onder	gevestigde	
Duindorpers	lijkt	hand	in	hand	te	gaan	met	het	benadrukken	van	cultuurbehoud.	
Verschillende	bewoners	maken	zich	in	dit	verband	zorgen,	omdat	de	culturen	en	
gewoontes	van	nieuwkomers	een	bedreiging	vormen	voor	de	dorpse	cultuur	in	
Duindorp	waarin	iedereen	elkaar	en	de	dorpse	gewoonten	kent.	Verschillende	
gevestigden	zijn	angstig	voor	een	verlies	of	verandering	van	hun	identiteit.	Zij	hekelen	
dat	tradities	als	‘Zwarte	Piet’	en	principes	als	‘de	gelijkheid	tussen	man	en	vrouw’	ter	
discussie	staan,	‘afgepakt’	worden	of	plaats	moeten	maken	voor	andere	gewoonten	
van	nieuwkomers	in	de	wijk.	In	het	verlengde	hiervan	hebben	zij	het	gevoel	dat	de	
buitenwereld	onvoldoende	sensitief	is	voor	het	belang	dat	zij	hechten	aan	hun	cultuur.	
Verder	geeft	een	professional	aan	dat	gevestigde	Duindorpers	die	in	oudbouw	wonen	
het	gevoel	hebben	dat	nieuwkomers	op	hen	neerkijken.

Gevestigde bewoner:
“Een buurt kan ook een identiteit hebben en moet daar ook recht op hebben. 
Waarom is het zo erg als Duindorpers hun eigen cultuur hebben? Ik snap dat 
mensen zich bedreigd voelen. Ik wil ook niet dat iedereen met een hoofddoek 
rondloopt hier. Dat is toch logisch? Ik vind het ook fijn om tot een meerderheids
groepering te horen. Het zou gek zijn als ik mij straks moet aanpassen. Straks kan  
ik niet in bikini op het balkon zitten, omdat in andere culturen dat niet normaal 
gevonden wordt. Op straat lopen in bikini is gewoon normaal. Bij bepaalde culturen 
moet je je als vrouw bedekken. Dat zie ik ook niet zitten. In die zin wordt onze 
identiteit bedreigd. Dat is gewoon zo. Het past niet in onze cultuur. Ik vind het ook 
achterlijk. (….) Mannen en vrouwen hebben in Nederland gelijke rechten. Moet dat 
dan wijken voor de geloofsovertuiging van anderen? (….) Het is niet voor niks dat de 
helft hier op de PVV stemt. Er is toch angst voor de extreme moslimkant. Ik kan niet 
voor alle Duindorpers spreken, maar denk dat er een angst is dat extreme moslims 
denken dat hun geloof goed is en de rest slecht.” 

Gevestigde bewoner: 
“Andere culturen kunnen een bedreiging zijn voor de dorpse cultuur in Duindorp. 
Voordat je het weet hebben we een hele straat vol met allochtonen. Zij brengen 
problemen met zich mee. In de dorpse cultuur kent iedereen elkaar. (…) Elkaar soep 
brengen. Dat is minder geworden. Mensen kennen elkaar minder. Ze weten niet wie 
de buren zijn. Niet de Duindorpers zijn veranderd, de mensen die er komen wonen. 
(…) Het dorpse is gewoon weg. Vroeger wist je waar iedereen woonde. Nu niet. De 
yuppen zeggen geen gedag. De yuppen zien dat het hier mooi wonen is. De andere 
bewoners zien hen als een bedreiging.” 
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Gevestigde bewoner: 
“Hier hebben we nog Zwarte Piet. We zijn daarmee opgegroeid. Ik heb er nooit bij 
stilgestaan dat het discriminatie is. (…) Het is onze cultuur. We speelden cowboy en 
indiaantje in de duinen. Dat mag ook niet meer. Dat is ook discriminatie evenals de 
discussie over de gouden koets en straatnamen van bekende oudNederlanders. 
We slaan door met z’n allen. Mogen we ook nog een stukje cultuur behouden? (…) 
Wij voelen ons hier thuis. Het heeft niks met discriminatie te maken.” 

Hoewel	een	enkele	nieuwkomer	aangeeft	zich	niet	heeft	hoeven	aan	te	passen	om	
respect	te	genieten	van	gevestigde	Duindorpers,	is	de	dominante	argumentatie	dat	
nieuwkomers	zich	wel	degelijk	dienen	aan	te	passen	aan	de	cultuur	in	Duindorp,	zodat	
deze	in	stand	kan	worden	gehouden.	Dat	betekent	elkaar	groeten,	contact	maken,	
meedoen	en	voor	elkaar	zorgen.	Dit	wordt	als	verwachting	of	eis	uitgesproken	door	
gevestigde	Duindorpers,	ervaren	door	nieuwkomers	en	herkend	door	professionals.	
Aanpassing	en	meedoen	klinken	in	de	argumentaties	expliciet	en	impliciet	als	
voorwaarden	voor	acceptatie.	Sommige	bewoners	verwijten	nieuwkomers	dat	ze	zich	
niet	mengen,	maar	segregeren,	waardoor	er	gescheiden	leefwerelden	ontstaan.	Soms	
geven	bewoners	aan	dat	een	actieve	houding	ook	in	het	belang	van	de	nieuwkomer	
zelf	is.	En	daar	waar	sommige	bewoners	het	accent	leggen	op	wat	nieuwkomers	
moeten	doen	om	geaccepteerd	te	worden,	vragen	anderen	aandacht	voor	zowel	de	
verantwoordelijkheid	van	nieuwkomers	als	van	gevestigden.	

Gevestigde bewoner: 
“Ik heb soms het gevoel dat ze (nieuwkomers) geen contact willen. (…) Ze mengen 
zich niet. Ze doen totaal geen moeite om erbij te horen. Sommigen weten niet wie 
hun buren zijn, daar is totaal geen contact mee (…). In het nieuwe gedeelte is de 
helft nieuw. Die mengen niet, niet in het wijkberaad of in het Trefpunt. Ze hebben 
een eigen leven en een surfplak achterin de kast. (…) Door hun eigen levens gaat 
het dorpse karakter eraf. Ik denk wel dat het stoort bij duindorpers. Zou beter zijn 
als ze met ons, met oude bewoners, gewoon mengen. (…) Nieuwe bewoners zie je 
totaal niet. Ze stappen in de auto en rijden weg voor boodschappen buiten de wijk. 
Op de jaarmarkt zie je de mensen niet.” 

Gevestigde bewoner: 
“Een beetje open zijn en gedag zeggen. Als je heel mysterieus doet en niets 
terugzegt, dan denken mensen: rare vogel. Mensen zijn direct. Maak een praatje, 
dan breek je het ijs. Mensen vinden het gewoon fijn dat je open bent. (…) Het is een 
gemeenschap. Ik heb het gevoel dat mensen de sociale controle fijn vinden. Dat je 
toch om elkaar geeft en op elkaar let.” 



40 DUIDELIJK DUINDORP, PUBLIEK LEREN IN EEN STADSLAB

Gevestigde bewoner:
“Het is moeilijk om je thuis te voelen en geaccepteerd te worden voor nieuwkomers. 
Het is een club mensen waar je woont. Je moet echt je best doen om erbij te willen 
horen. Je moet het maar willen. Als je daar komt wonen, maar je wilt geen omgang 
met je buren, dan zit je op een eenzaam eilandje. Als de mensen in Duindorp 
dat voelen, dan gaan ze je negeren. Dat lijkt mij niet prettig. (…) Het moet van 
twee kanten komen. Als Duindorper moet je openstaan voor de ander, maar ook 
andersom. Als je er komt wonen, moet je tot elkaar komen. Elkaar groeten als je 
buiten loopt, praatjes maken. Dan groeit het vanzelf.” 

Dat	nieuwkomers	zich	niet	mengen,	geldt	volgens	gevestigden	niet	voor	alle	nieuw-
komers.	Diverse	bewoners	merken	op	dat	er	genoeg	uitzonderingen	zijn	die	wel	moeite	
doen	om	contact	te	maken	en	erbij	te	horen.	In	onderstaand	citaat	maakt	een	bewoner	
onderscheid	tussen	verschillende	groepen	nieuwkomers:	personen	en	groepen	die	zich	
wel	of	juist	niet	hebben	aangepast	aan	‘westerse’	normen	en	meer	in	algemene	zin	
mensen	die	wel	of	juist	niet	contact	maken.	Impliciet	wordt	opnieuw	de	boodschap	
meegegeven	dat	culturele	aanpassing	nodig	is	om	geaccepteerd	te	worden	in	Duindorp.	
In	het	citaat	daarna	stelt	een	nieuwkomer	dat	contact	maken	en	actieve	betrokkenheid	
in	de	wijk	niet	een	uitzondering	is,	maar	wel	degelijk	veel	voorkomt	onder	yuppen.	

Gevestigde bewoner: 
“Allochtonen mengen zich ook niet. Die Surinamers wonen er al twintig jaar. Ze 
hebben een eigen leven. Ze zeggen ‘hoi’ en ‘doei’. We gaan niet bij elkaar op de 
koffie. Ze zitten veel binnen. Die Polen werken alleen en gaan direct naar binnen. 
Sinds kort zeggen ze wel gedag, maar ze houden geen korte gesprekjes. (…) 
Wij hebben een groep Turkse vrienden en die mengen zich wel, ook een paar 
Surinamers. Mijn beste vriend is een Indo. (…)Moslims mengen zich niet. Sommige 
wel, die Turken. Ik heb het puur over Marokkanen; zij die hoofddoekjes dragen. Die 
Turken bij ons hebben geen hoofddoekjes. Die zijn verwesterd.” 

Nieuwkomer zonder migratieachtergrond:
“Yuppen durven ook hun straat uit te komen. Ze komen op bijeenkomsten als er iets 
te bespreken is. In de kerk is een film over Duindorp vertoond. De yuppen waren 
daar ook. Bij de 4 mei herdenking lopen ze er ook tussen. Misschien zijn sommigen 
in hun cirkel blijven hangen, maar het is niet zo dat ze geen onderdeel uitmaken van 
de gemeenschap. Ze zetten zich ook in voor vergroening.” 
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Ten	aanzien	van	mensen	met	een	migratieachtergrond	lijkt	er	soms	meer	verwacht	te	
worden	dan	van	andere	nieuwkomers.	Naast	contact	maken	en	meedoen,	verwachten	
verschillende	gevestigden	dat	ze	bepaalde	Nederlandse	tradities	accepteren	en	
westerse	principes	als	de	gelijkheid	tussen	man	en	vrouw	accepteren.	Een	bewoner	
benadrukt	dat	mensen	zich	“rustig”	moeten	houden.	Stelling	nemen	tegen	Zwarte	Piet	
wordt	ervaren	als	“bijdehand”	en	“profileringsdrang”	en	vele	toeterende	auto’s	bij	de	
eerdergenoemde	bruiloftstoet	van	Marokkaanse	Nederlanders	als	een	kwestie	van	
“provoceren”	en	“opruien”.	Een	andere	bewoner	erkent	de	vrijheid	van	meningsuiting,	
maar	geeft	daar	in	het	geval	van	Zwarte	Piet	een	specifieke	invulling	aan.	Mensen	
mogen	wat	betreft	deze	bewoner	tegen	deze	traditie	zijn,	maar	vindt	tegelijkertijd	dat	
mensen	die	mening	niet	moeten	uiten	in	contacten	met	(gevestigde)	bewoners	in	
Duindorp	of	indirect	via	(social)	media.	

Gevestigde bewoner:
“Een donkere man is door de mensen in Duindorp opgenomen. En zo zijn er nog wel 
meer. Het is ook hoe je opstelt. Je moet gewoon contact zoeken. Gewoon normaal 
doen. Niet je eigen gaan profileren. Niet de bijdehandste van de klas worden, zoals 
die mevrouw met Zwarte Piet. (…) Houd je gewoon rustig. Je woont in Duindorp. Je 
het een mening. Je zoekt het op. Vind je dat fijn? Wat wil je daarmee bereiken? (…) 
We hebben twee akkefietjes gehad in Duindorp: Zwarte Piet en een Marokkaanse 
bruiloft. Auto’s gingen toeteren. Wat ben je dan aan het doen? Provoceren? (…) Je 
bent toch niet goed bij je hoofd? Met zeventig auto’s. Als ik hier toeter, dan krijg 
ik een boete. Dit heeft niks met discriminatie te maken. Je komt gewoon de boel 
opruien. Als het gevoelig ligt, moet je die dingen niet doen.” 

Gevestigde bewoner: 
“Ik heb ook een mening. Soms moet je die voor je houden. Je weet waar je woont. 
(…) Natuurlijk mag je tegen Zwarte Piet zijn. Maar houd het achter de voordeur en 
bespreek het met andere mensen.” 

Vooral	moslims	en	het	dragen	van	een	“hoofddoek”	en	een	“boerka”	worden	
geproblematiseerd.	Een	gevestigde	bewoner	benadrukt	dat	moslims	niet	over	één	kam	
geschoren	kunnen	worden.	Een	hoofddoek	dragen	hoeft	geen	probleem	te	zijn	zolang	
mensen	maar	moeite	doen	om	contact	te	maken	met	medebewoners.	Een	andere	
bewoner	sluit	niet	uit	dat	het	aardige	mensen	zijn,	maar	door	het	ontbreken	van	contact	
is	dit	volgens	hem	moeilijk	in	te	schatten.
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Gevestigde bewoner:
“Je kunt moslims niet over een kam scheren. Het gaat om de persoon. Je kunt 
best een hoofddoek dragen. Als je een praatje maakt, dan kijken mensen er echt 
doorheen. Uiteindelijk gaat het om het individu. Je moet een beetje geluk hebben 
dat je een beetje normale buren hebt. Maar als je open bent maakt het over het 
algemeen niet uit hoe je je kleedt en uit welk land je komt. Als je persoonlijk contact 
hebt, zien ze iemand als individu.” 

Sommige	nieuwkomers	ervaren	dat	het	zoeken	van	contact	een	positieve	uitwerking	
kan	hebben	op	bepaalde	bewoners.	Een	enkeling	geeft	aan	niet	het	gevoel	gehad	te	
hebben	zich	te	hoeven	aanpassen.	Een	bewoner	met	een	migratieachtergrond	vindt	
niet	dat	nieuwkomers	en	gevestigden	zich	aan	elkaar	moeten	aanpassen,	maar	stelt	dat	
mensen	wel	rekening	moeten	houden	met	elkaar.	

Nieuwkomer zonder migratieachtergrond:
“Wat ik wel merk is dat als je mensen groet op straat, je een veel aardigere respons 
terugkrijgt. Ze groeten mij nu ook uit zichzelf. Maar sommige mensen groet ik al 
tien jaar en die zeggen nog steeds niets terug. Sommigen zijn heel stug. Je moet 
niet uitstralen dat je boven ze staat. Gewoon vriendelijk zijn. (…) Het ligt wel aan 
je opstelling hoe ze met je omgaan. Ik praat eigenlijk met iedereen. De grootste 
weerstand is er tegen mensen die niet groeten op straat. Dan hebben zij zoiets van: 
ze kijken op ons neer.” 

 
Anderen	gaan	tot	op	zekere	hoogte	mee	in	de	verwachting	dat	ze	zich	moeten	aanpassen	
en	meedoen,	maar	ze	uiten	tegelijkertijd	meerdere	kritiekpunten.	Ten	eerste	wil	niet	elke	
nieuwkomer	met	of	zonder	migratieachtergrond	zich	mengen	en	contact	maken,	omdat	
ze	zich	niet	helemaal	welkom	voelen.	Ze	kiezen	daarom	bewust	voor	een	vermijdende	
copingstrategie	waarin	ze	het	contact	met	gevestigde	bewoners	proberen	te	vermijden.	
Verschillende	nieuwkomers	differentiëren	in	hun	argumentaties	wel	tussen	gevestigden	
die	in	hun	ogen	asociale	of	agressieve	kenmerken	vertonen	en	gevestigden	die	zij	als	
vriendelijk	ervaren.	Ten	tweede	wil	niet	iedereen	zich	aanpassen	aan	bepaalde	normen.	
Groeten	en	contact	maken	is	volgens	verschillende	nieuwkomers	geen	probleem,	maar	
een	bewoner	geeft	hieronder	aan	dat	aanpassen	aan	asociale	normen	onwenselijk	is.	
Sterker	nog,	deze	bewoner	noemt	in	dit	verband	dat	sommige	gevestigde	bewoners	zich	
zouden	moeten	aanpassen	aan	de	nieuwkomers.	Ten	derde	stelt	een	aantal	bewoners	
vast	dat	nieuwkomers	met	hogere	inkomens	een	andere	levensstijl	hebben	dan	
Duindorpers.	Door	andere	hobby’s	en	drukke	banen	zouden	ze	minder	tijd	hebben	om	
zich	actief	op	te	stellen	in	de	wijk	en	contact	te	maken.	Ten	vierde	klinkt	het	argument	
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dat	aanpassen	weliswaar	nodig	is	om	geaccepteerd	te	worden,	maar	in	Duindorp	zou	
dat	geen	verschil	uitmaken.	Mensen	zouden	als	buitenstaander	bij	voorbaat	al	zijn	
afgeschreven.	

Nieuwkomer met een migratieachtergrond: 
“Je wordt sowieso weggekeken ongeacht je afkomst. Dat baseer ik op ervaringen 
van mijn buren die heel duidelijk Hollands zijn. (…) Ze gaan liever naar de andere 
supermarkt, omdat ze merken dat ze niet helemaal welkom zijn. Hen overkomt dat 
ook. Het is geen extreme vorm van geweld, maar wel microagressies. Als je dat 
meemaakt, kiezen mensen voor een exitstrategie. Ze gaan niet meer naar het 
Tesselseplein of naar de supermarkt in Duindorp.” 

Nieuwkomer zonder migratieachtergrond:
“Sommige kleine kinderen hebben zo’n bek. Ze hebben totaal geen respect. Niet 
alleen naar ons. Ook naar oudere mensen in Duindorp. (…) Soms gebeurt het teveel. 
En dan ben ik het helemaal zat. Echt jammer dat sommige bewoners niet leuk met 
elkaar omgaan. Ik ga mij niet daaraan aanpassen. Voed je kinderen op. Als je ze 
eenopeen spreekt zijn sommige kinderen heel lief, maar in de groep zijn kinderen 
brutaler. Zo brutaal dat ik ervan sta te kijken. Dat krijgen ze van huis uit mee.” 

Nieuwkomer met een migratieachtergrond: 
“Aanpassen? Dat moet overal, wil je geaccepteerd worden. Maar ik denk niet dat je 
je kunt aanpassen. Ik heb nog niet gehoord dat iemand zich kan aanpassen. Je bent 
al afgeschreven. Dat is mijn perceptie.” 

De	genoemde	argumenten	hebben	tot	gevolg	dat	nieuwkomers	en	gevestigden	
veelal	langs	elkaar	heen	leven.	Er	zijn	uitzonderingen	op	deze	regel,	maar	vaak	wordt	
bevestigd	dat	er	sprake	is	van	gescheiden	leefwerelden.	Dit	wordt	versterkt	doordat	
zowel	gevestigden	als	nieuwkomers	bij	hun	eigen	‘soort	mensen’	wel	een	bepaalde	
mate	van	geborgenheid,	zorgzaamheid,	gemeenschapsgevoel	en	gelijkgestemdheid	
ervaren.	Binnen	deze	sub-gemeenschappen	is	een	zekere	hechtheid,	waardoor	de	
noodzaak	om	te	verbinden	met	‘andere	gemeenschappen’	minder	belangrijk	lijkt.	
Sommige	bewoners	vinden	het	contact	met	mensen	uit	andere	gemeenschappen	
wel	waardevol.	Een	enkeling	–	een	expat	–	geeft	te	kennen	hier	zelfs	behoefte	aan	te	
hebben.	Zij	ervaart	sociaal	isolement	en	eenzaamheid	als	gevolg	van	het	gebrek	aan	
sociaal	contact.	Ze	doet	haar	best	om	contact	te	maken,	maar	verschillende	mensen	
groeten	haar	niet	terug	en	maken	geen	praatje	met	haar.	Ze	legt	de	‘schuld’	deels	bij	
haarzelf,	omdat	ze	de	Nederlandse	taal	nog	niet	voldoende	beheerst.
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Nieuwkomer met een migratieachtergrond: 
“Ik heb geen connectie met mijn Nederlandse buren. Het is heel moeilijk om een 
connectie te maken. Het lukt wel met de internationale mensen. Die ontmoeten 
we bij de school. Ik voel niet dat ik onderdeel van de gemeenschap ben. (…) Ik ben 
eenzaam, heel eenzaam. Ik heb geen vrienden in dit land. Ik wil de connectie maken. 
(…) Ik wil onderdeel uitmaken van Duindorp.” 

Verschillende	nieuwkomers	met	jonge	kinderen	willen	het	contact	met	kinderen	van	
gevestigde	ouders	vermijden.	Ze	storen	zich	aan	grof	taalgebruik,	brutaal	gedrag	en	
pestgedrag	en	willen	niet	dat	hun	eigen	kinderen	daarmee	in	aanraking	komen.	Als	
gevolg	hiervan	sturen	de	ouders	hun	kinderen	naar	scholen	buiten	Duindorp,	hetgeen	
de	toch	al	gescheiden	leefwerelden	nog	verder	doet	verscherpen.	

Nieuwkomer zonder migratieachtergrond: 
“Onze kinderen spelen weinig met Duindorpse kinderen. Het zijn gescheiden 
leefwerelden. Als ze in de speeltuin samen zijn, ontstaat altijd een pestsfeertje 
door sommige kinderen. (…) We brengen onze kinderen ook niet naar de school in 
Duindorp (…) Ons idee is dat ze daar niet passen. Ze gaan zich daar niet thuis en 
prettig voelen.” 

Nieuwkomer met een migratieachtergrond:
“Je laat je kindje niet alleen op het plein, dat doe je niet. Je stuurt je kind niet naar 
de school in Duindorp. Dat doet bijna niemand. Er wordt gescholden. Je laat je kind 
niet zo gauw met kinderen spelen als er steeds krachttermen worden gebruikt. Er is 
segregatie in het opgroeien. (….) Ik heb niet bewust mijn zoon vanwege angst voor 
discriminatie apart gehouden. Dat heeft nooit meegespeeld. Misschien dat ik dat 
onbewust heb gedacht. De krachttermen, het gescheld, het lompe gedrag waren de 
belangrijkste redenen. Het nietkijken bij het oversteken. De kinderen zijn volledig 
losgelaten op straat en hangen rond.” 

Enkele	gevestigde	bewoners	uiten	kritiek	op	de	keuze	van	nieuwkomers	om	hun	
kinderen	naar	een	school	buiten	Duindorp	te	sturen.	Zoals	onderstaande	respondent	
aangeeft,	zou	dit	nadelige	gevolgen	hebben	voor	de	prestaties	van	de	kinderen	van	
gevestigde	bewoners.	

Gevestigde bewoner:
“Geen enkel kind van de yuppen gaan naar school in hartje Duindorp. (…) Ik vind het 
niet eerlijk dat nieuwe Duindorpers kinderen naar scholen sturen buiten Duindorp.” 
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Een speeltuin die soms een bron van spanning is. Foto: Arnaud Roelofsz 

Toch	zijn	er	ook	nieuwkomers	die	wel	contact	met	kinderen	uit	Duindorp	proberen	te	
stimuleren	of	mogelijk	te	maken.	Zo	noemt	een	bewoner	met	een	migratieachtergrond	
dat	zijn	kinderen	naar	school	in	Duindorp	zijn	geweest	en	veel	vrienden	hebben	in	
Duindorp.	En	een	expat	hecht	er	grote	waarde	aan	dat	haar	kind	contact	maakt	in	de	
wijk	met	andere	kinderen	uit	Duindorp.

Nieuwkomer met een migratieachtergrond  
“Ik heb twee kinderen in Duindorp grootgebracht en die zijn in Duindorp naar school 
geweest en hebben ook veel van hun vrienden hier”.

Nieuwkomer met een migratieachtergrond: 
“Wil ik dat mijn zoon vrienden maakt? Met normale jongens, ja. (…) Natuurlijk wil 
ik niet dat hij contact vermijdt. Leven is leven. Hij moet dingen leren en zien wat 
goed en slecht is. (…) Ik probeer aan te moedigen om contact te maken. Ik wil dat 
hij buiten speelt, zo lang mogelijk. Dat is heel gezond. Ik wil dat hij actief speelt met 
andere kinderen.” 
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4.4 Argumentaties over discriminatie en racisme 

Hiervoor	zijn	er	al	verschillende	voorbeelden	genoemd	die	als	discriminatie	en	
racisme	opgevat	kunnen	worden,	zoals	racistisch	taalgebruik	maar	ook	het	treiteren,	
wegpesten	en	negeren	van	mensen	met	een	migratieachtergrond	zijn	genoemd.	
Mensen	wijzen	dus	op	verschillende	(subtiele)	vormen	van	uitsluiting,	waarbij	het	
signaal	expliciet	of	impliciet	wordt	gegeven	dat	ze	niet	(onvoorwaardelijk)	welkom	zijn.	
Tegelijkertijd	is	betrokkenen	ook	expliciet	gevraagd	naar	of	en	in	hoeverre	zij	zelf	vinden	
dat	discriminatie	speelt	in	Duindorp.	Hoe	argumenteren	bewoners	en	professionals	
met	andere	woorden	zelf	over	discriminatie	en	racisme?		Is	er	volgens	hen	sprake	
van	discriminatie	in	Duindorp?	Zo	ja,	in	welke	mate	doet	het	zich	volgens	hen	voor?	
Wie	zijn	slachtoffers?	En	welke	verklaringen	geven	mensen	voor	het	voorkomen	van	
discriminatie	en	racisme	in	Duindorp?

4.4.1 Discriminatie en racisme als reële problemen 
Veel	bewoners	en	professionals	geven	aan	dat	er	discriminatie	plaatsvindt	in	Duindorp	
en	onderbouwen	dat	met	concrete	voorbeelden.	Zo	noemen	professionals	racistische	
uitingen,	zoals	een	bewoner	die	in	zijn	woning	hakenkruizen	aan	de	muur	heeft	hangen	
of	kleine	kinderen	die	whitepower-tekens	hadden	gemaakt.	Het	eerste	voorval	noemt	
een	professional	bewuste	discriminatie,	maar	wordt	tegelijk	gerelativeerd	door	op	te	
merken	dat	er	geen	straten	mee	volhangen.	Over	het	tweede	voorbeeld	meldt	een	
andere	professional	dat	deze	kinderen	niet	weten	wat	het	betekent.	

Een	gevestigde	bewoner	maakt	in	het	citaat	hieronder	duidelijk	dat	“donkere	mensen”	
gediscrimineerd	worden	op	straat.	Elders	in	het	interview	stelt	deze	bewoner	dat	
sommige	mensen	zouden	willen	verhuizen	als	“donkere	mensen”	naast	hen	zouden	
komen	wonen.	Deze	bewoner	veroordeelt	discriminatie.	Ook	geeft	hij	aan	dat	hij	het	
moeilijk	vindt	te	begrijpen	waarom	sommige	mensen	met	een	migratieachtergrond	wel	
volwaardig	geaccepteerd	worden	en	anderen	niet,	zoals	de	vader	en	zijn	zoon	waarover	
hij	in	onderstaand	citaat	spreekt.	Tegelijkertijd	kan	deze	bewoner	zich	wel	voorstellen	
hoe	mensen	hebben	gereageerd	op	de	vrouw	die	zich	kritisch	heeft	uitgelaten	over	
Zwarte	Piet.	Zonder	de	reactie	van	bewoners	goed	te	keuren,	vindt	hij	net	als	andere	
bewoners	dat	zij	het	heeft	uitgelokt.	Het	citaat	illustreert	hoe	argumentaties	over	
discriminatie	niet	altijd	sterk	gepolariseerd	hoeven	te	zijn	(vgl.	Van	Wonderen	en	
Van	Kapel,	2017).	In	plaats	van	zwart-witdenken	neemt	de	bewoner	zowel	inclusieve	
standpunten	als	een	kritisch	standpunt	in	over	de	opstelling	van	een	nieuwkomer.	
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Gevestigde bewoner:
“Er is discriminatie van donkere mensen. (….) Kinderen discrimineren niet, de 
ouders discrimineren. Zo ervaar ik het wel. (…) Ik kan er niet zo goed mijn vinger 
opleggen. Ik zie discriminatie van allochtonen. Dan denk ik: ‘Waar gaat het over?’ 
Ze worden op straat uitgescholden, terwijl ze hen niet kennen. Het gaat nergens 
over. Dat vind ik dan zo raar. (…) Ik ken een man en zijn zoon (bewoners met een 
migratieachtergrond), die hoef je echt niet aan te raken. Dan krijg je heel Duindorp 
op je dak. Die man wordt beschermd. Ik kan het niet rijmen. De een krijgt wel 
acceptatie en de ander niet. Dat gaat mijn pet te boven. Wat het verschil is? 
Die vrouw die zich heeft uitgesproken over Zwarte Piet heeft het over zichzelf 
afgeroepen. Kijk, dan vind ik het nog steeds niet goed. Ik kan mij voorstellen dat 
ze het doen, maar ik zou het zelf nooit doen. Voor de rest vind ik het nergens over 
gaan.” 

Andere	bewoners	zien	onder	andere	discriminatie	in	uitspraken	waarin	mensen	
expliciet	aangeven	een	“bloedhekel”	te	hebben	aan	mensen	die	een	“hoofddoek”	of	
“boerka”	dragen,	uitspraken	waarin	mensen	worden	afgerekend	op	hun	kleur	en	bij	
de	voorvallen	waarbij	mensen	zijn	weggepest	op	basis	van	kleur.	Een	nieuwkomer	
zonder	migratieachtergrond	noemt	dat	hij	twee	à	drie	mensen	kent	die	“een	bloedhekel	
hebben	aan	buitenlanders”.	Een	andere	bewoner	stelt	dat	er	racisme	is	in	Duindorp,	
aangezien	mensen	weggepest	worden	op	basis	van	kleur,	overigens	zonder	te	
ontkennen	dat	nieuwkomers	zonder	migratieachtergrond	ook	soms	“lastiggevallen”	
worden.	Interessant	is	dat	deze	bewoner	de	indruk	heeft	dat	sommige	mensen	in	een	
uitzonderingspositie	verkeren.	Zo	vermoedt	hij	dat	in	Duindorp	geboren	kinderen	
met	een	migratieachtergrond	wel	geaccepteerd	worden	als	Duindorpers.	Elders	in	
het	interview	merkt	hij	op	dat	er	ook	een	bekeerde	moslima	woont	in	Duindorp.	Zij	is	
autochtoon	en	geboren	en	opgegroeid	in	Duindorp.	Vanwege	haar	primaire	Duindorpse	
identiteit	kan	hij	zich	voorstellen	dat	ook	zij	ondanks	haar	islamitische	identiteit	op	
acceptatie	kan	rekenen.	

Nieuwkomer met een migratieachtergrond: 
“Dat er racisme is, baseer ik op het feit dat mensen weggepest worden op basis 
van kleur. Hollanders worden weggepest, maar dat is geen racisme. (…) Klaas 
wordt ook aangepakt. Klaas wordt lastiggevallen. Het enige verschil is dat de ander 
opmerkingen krijgt over kleur, religie of cultuur. (…) Als je daar (in Duindorp) geboren 
bent is het anders. Ik zie ook jongeren met een kleurtje. Zij praten hetzelfde als 
de Duindorpse kids. Ik ga ervan uit dat ze daar geboren zijn. Zij zijn geaccepteerd. 
Zij worden niet meer gezien als kinderen met een kleurtje, maar als primaire 
Duindorpers.” 
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Een	bewoner	met	een	migratieachtergrond	geeft	aan	geen	nare	ervaringen	te	hebben	
meegemaakt.	Deze	bewoner	ervaart	dat	medebewoners	hem	respectvol	bejegenen	en	
hij	heeft	veel	vriendschappen	in	Duindorp.	Verder	bestrijdt	hij	dat	Duindorpers	racisten	
zijn.	

Bewoner met een migratieachtergrond:
“Ik heb geen vervelende dingen meegemaakt. (…) Ze hebben respect voor mij. Ik 
word niet lastiggevallen. (…) Je kent wel de verhalen, dat het in de krant of media 
staat. (..) Al die mensen in Duindorp zijn besmet dat ze racisten zijn. Daar ben ik het 
niet mee eens. Ik woon er al heel lang. Ik zou het moeten weten. Ik heb hier heel veel 
vrienden. (…) Misschien heb ik wel geluk, maar dat dwing je zelf af door wie je bent 
en wilt zijn. Waar ik woon, is het vrij rustig. Het burengevoel is heel sterk. Het contact 
is goed. (…) Mijn kinderen hebben ook nooit problemen gehad, omdat hun vader 
van buitenlandse afkomst is.” 

Er	is	geen	enkele	bewoner	of	professional	die	meent	dat	alle	gevestigde	Duindorpers	
racistisch	zijn	of	zouden	discrimineren.	Veel	betrokkenen	schatten	in	dat	de	
meerderheid	zich	niet	schuldig	maakt	aan	racisme	of	discriminatie.	Opvallend	is	dat	
meerdere	professionals	hieraan	toevoegen	dat	het	vaak	niet	intentioneel	is.	Dat	is	voor	
hen	een	reden	om	de	uitingen	niet	als	discriminerend	op	te	vatten.	Deze	opvatting	
botst	met	wetenschappelijke	inzichten	dat	discriminatie	en	racisme	zowel	bedoelde	
als	onbedoelde	uitingsvormen	kennen	(Meertens	&	Pettigrew	1997;	Omlo,	2011;	Waters,	
1999).

Nieuwkomer zonder migratieachtergrond: 
“Er zijn wel rotte appels die racistische opmerkingen maken, maar dat is niet 
representatief voor heel duindorp.” 

Nieuwkomer met een migratieachtergrond:
“Er zijn wel racisten, maar ze zijn het niet allemaal” (nieuwkomer met een 
migratieachtergrond).

Professional: 
“Er zijn wel mensen die racistisch zijn. Het overgrote deel is dat niet. Ze hebben wel 
een bepaalde gedachtegang die racistisch is, maar niet de intentie.” 

In	plaats	van	racisme	zou	er	volgens	een	nieuwkomer	zonder	migratieachtergrond	
vooral	weerstand	zijn	tegen	nieuwkomers	met	geld.	Tegelijkertijd	nuanceert	deze	
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persoon	de	stellingname	dat	weerstand	tegen	nieuwkomers	met	een	migratie-
achtergrond	mee	valt	door	op	te	merken	dat	er	wel		verzet	is	tegen	de	komst	van	
moslims.

Nieuwkomer zonder migratieachtergrond:
“Er is absoluut een spanning tussen nieuwkomers en gevestigden. Vooral als je een 
koophuis hebt. (…) Ik denk dat sommige Duindorpers vooral weerstand hebben 
tegen mensen die in hun ogen veel geld hebben. (…) Niet racisme, maar weerstand 
tegen de nieuwkomer met geld. (…) Het is gewoon afgunst. Wij worden gezien als 
yuppen, terwijl wij gewoon modaal verdienen. We zijn geen yup; we hebben niet 
zoveel geld. Het maakt niet uit of je wit, bruin, geel of groen bent. Het heeft niks 
met kleur te maken. Nou, wel als je een islamitische achtergrond hebt. Dan heb je er 
meer last van dan als je een Surinaamse of Indische achtergrond hebt. Dat laatste 
maakt niet uit, maar sommige Duindorpers houden er niet van als je islamitisch 
bent.” 

Er	zijn	bewoners	die	het	bestaan	van	discriminatie	in	Duindorp	relativeren	door	te	
stellen	dat	er	geen	zware	vormen	van	discriminatie	voorkomen,	dat	het	elders	ook	
voorkomt	en	dat	gevestigde	Duindorpers	zelf	ook	slachtoffer	zijn	van	discriminatie.	Ook	
wijzen	mensen	op	voorbeelden	van	inwoners	met	een	migratieachtergrond	die	volledig	
zijn	geaccepteerd	of	waarmee	zij	prettige	contacten	onderhouden.	Enkele	bewoners	
hebben	de	neiging	om	het	bestaan	van	discriminatie	te	ontkennen.	En	sommige	
bewoners	voelen	sterk	de	behoefte	om	duidelijk	te	maken	dat	ze	zelf	geen	racist	zijn,	
bewust	als	ze	zijn	van	de	beeldvorming	over	gevestigde	Duindorpers.	

Gevestigde bewoner: 
“Discriminatie is er. Het is overal. (…) Echt zware vormen hebben we niet.” 

Bewoner zonder migratieachtergrond: 
“Ik denk niet dat er een probleem is. Ik denk juist dat mensen zich veilig voelen 
in een hechte gemeenschap. Het maakt niet uit wat je huidskleur is. Als je bij die 
gemeenschap hoort, hoor je er gewoon bij.” 

Gevestigde bewoner: 
“Ik weet dat ik geen verkeerde dingen zeg. Ik ben geen racist; ik haat geweld en 
ruzies. Ik ben altijd voor het aangaan van de dialoog.” 
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Sommige	gevestigde	bewoners	noemen	dat	juist	zij	slachtoffer	zijn	van	discriminatie	en	
stigmatisering	door	de	manier	waarop	politiek	en	media	over	hen	spreken.	Met	name	
het	beeld	dat	bewoners	asociaal	en	racistisch	zijn,	stoort	hen.	Een	bewoner	bestrijdt	
dat	gevestigde	bewoners	schuldig	zouden	zijn	aan	racisme.	Volgens	deze	bewoner	
zijn	de	nieuwkomers	die	met	een	urgentie	in	de	wijk	zijn	geplaatst	verantwoordelijk	
voor	de	negatieve	beeldvorming	rondom	asociaal	en	discriminerend	gedrag.	Ook	
zien	gevestigde	bewoners	discriminatie	in	het	woningbeleid,	omdat	het	gevoel	heerst	
dat	mensen	van	buiten	voorrang	krijgen	op	woningen	ten	opzichte	van	gevestigde	
Duindorpers.	Daarnaast	leeft	het	gevoel	dat	mensen	met	een	migratieachtergrond	ook	
bij	het	aanvragen	van	sociale	voorzieningen	voorgetrokken	worden.

Gevestigde bewoner: 
“Bij de huurwoningen zijn problemen. Daar wonen veel mensen van buiten. (…) Het 
zijn asocialen, net als vroeger. Die verpesten het voor de rest. De spanningen zijn in 
die gedeeltes. Daar zijn heel snel spanningen. 80 procent in dat gedeelte komt niet 
uit Duindorp of Scheveningen. Daarom worden wij al jaren neergezet als racisten.” 

Professional: 
“Bij het huizenprobleem voelen ze zich gediscrimineerd. Alles ligt aan de 
Duindorpers. Dat sentiment leeft breed. Turkse en Marokkaanse mensen voelen 
zich gediscrimineerd, maar er wordt van alles voor hen gedaan. Als ze vragen om 
een buurthuis, een jongerencentrum of een voetbalveldje, dan krijgen ze het. Dan 
zeggen ze: ‘Wij hebben er maar een; wij worden gediscrimineerd’. Weer een miljoen 
daarheen. Zo praten ze. Ze voelen zich achtergesteld. Van alles wordt er geregeld 
voor anderen als ze op hun achterste pootje gaan staan.” 

4.4.2 Verklaringen voor discriminatie en racisme
Bewoners	en	professionals	geven	diverse	verklaringen	voor	het	voorkomen	van	
discriminatie	en	racisme.	Het	zou	te	wijten	zijn	aan	onwetendheid,	een	gebrek	
aan	bewustzijn	dat	bepaalde	uitspraken	of	uitingen	kwetsend	kunnen	zijn,	weinig	
vertrouwdheid	met	culturele	diversiteit	en	angst	voor	het	onbekende.	Duidelijk	is	dat	
er	terughoudendheid	is	om	bewoners	als	racistisch	aan	te	duiden.	In	onderstaande	
twee	citaten	zien	we	weliswaar	dat	verschillende	professionals	spreken	over	
discriminatie,	maar	vinden	zij	het	te	ver	gaan	om	personen	als	racistisch	aan	te	duiden.	
Mogelijk	vinden	deze	professionals	het	belangrijk	om	onderscheid	te	maken	tussen	
discriminerend	handelen	van	bewoners	en	een	racistische	persoonlijkheid.	Er	lijkt	
eerder	een	taboe	op	te	rusten	om	bewoners	als	racistisch	te	bestempelen	dan	op	
het	vaststellen	dat	er	gediscrimineerd	wordt.	Doordat	het	handelen	vanuit	angst,	
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onbekendheid,	gebrek	aan	bewustzijn,	beperkte	cognitieve	vermogens	en	impulsen	
plaatsvindt,	zijn	de	mensen	die	zich	hier	schuldig	aan	maken	niet	racistisch	in	de	
beleving	van	deze	professionals.

Professional: 
“De mensen hier zonder migratieachtergrond zijn nog niet gewend aan de 
multiculturele samenleving. Ze hebben te weinig geaccepteerd dat ze erin leven. 
Ze discrimineren vanuit angst. Ze zijn niet racistisch. Het is handelen vanuit angst 
voor het onbekende. Het cognitief vermogen van de mensen is laag. Kun je iemand 
dat echt aanrekenen? Het is meer impulsief handelen. Samen roddelen en de eigen 
groep als referentiekader nemen. Er zijn vast ook mensen die niets van een andere 
cultuur willen hebben.” 

Professional: 
“Oprecht denk ik niet dat ze racistisch zijn, maar er is een gebrek aan kennis 
waardoor ze een eenzijdig beeld hebben. (…) Ze hebben niet door dat het zo is. Dat 
het voor de ander voelt dat het discriminatie of racisme is. Ze weten het niet. Je 
moet het ze voorleven. Ze doen het niet bewust om mensen te kwetsen. (…). Het 
bewustzijn ontbreekt.” 

De	woningnood,	het	woningbeleid	en	veranderingen	in	de	wijk	door	de	komst	van	
nieuwe	bewoners	zouden	discriminatie	en	racisme	aanwakkeren.	Elke	woning	die	naar	
een	nieuwkomer	gaat,	betekent	weer	een	woning	minder	voor	de	oorspronkelijke	
Duindorper.	De	boosheid	en	frustratie	richt	zich	volgens	betrokkenen	echter	niet	
uitsluitend	op	nieuwkomers	met	een	migratieachtergrond.	Ook	nieuwkomers	zonder	
migratieachtergrond	zijn	om	die	reden	niet	altijd	even	welkom	of	gewenst.	

Gevestigde bewoner: 
“Als je jong bent als starter ben je kansloos. Je kunt geen huis kopen. Het wordt 
alleen maar erger. Er komen steeds meer mensen naar Den Haag. Daardoor is er 
meer racistische spanning. Dat is geen excuus, maar mensen denken: waarom mijn 
kinderen niet? Dat snap ik dan wel.” 

Ook	wordt	als	verklaring	genoemd	dat	het	taalgebruik	in	Duindorp	grof	is.	Bepaalde	
racistische	taaluitingen	zijn	voor	sommige	gevestigde	bewoners	niet	problematisch,	
maar	zijn	genormaliseerd	taalgebruik.	Een	professional	noemt	dat	de	opvattingen	
een	intergenerationele	oorsprong	kennen	die	van	generatie	op	generatie	worden	
doorgegeven.	Verschillende	mensen	noemen	concrete	aanleidingen	als	oorzaak	van	
discriminatie.	Niet	de	daders	zijn	de	aanstichter	van	het	probleem,	maar	de	slachtoffers.	
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Zij	hebben	door	hun	gedrag	discriminatie	uitgelokt.	Meerdere	bewoners	vinden	dat	er	in	
dit	geval	geen	sprake	is	van	discriminatie.	

Professional: 
“Duindorp is grof. In een zin hoor je soms vijf keer het woord ‘kanker’. Dat heeft 
iemand niet door. Het is normaal. ‘Kankeraap’ is voor hen normale terminologie. Zij 
hebben het besef niet wat ze zeggen.” 

Professional: 
“De oorzaak is dat het diepgewortelde opvattingen zijn over mensen van buiten. Het 
gaat van generatie op generatie.” 

Gevestigde bewoner: 
“Wat er gebeurd is, is geen discriminatie. Het is een reactie op negatief gedrag. Het 
heeft niets te maken met haar standpunt of haar kleur.” 

Er	klinkt	ook	kritiek	op	de	neiging	om	racisme	te	verklaren	en	te	willen	begrijpen.	Een	
bewoner	met	een	migratieachtergrond	stelt	dat	daders	(en	getuigen)	van	discriminatie	
allerlei	excuses	opvoeren	voor	discriminerend	handelen.	De	verklaringen	worden	
opgevoerd	als	dekmantels	om	de	ernst	van	het	racistisch	handelen	te	kunnen	
bagatelliseren	en	ontkrachten.	Een	andere	nieuwkomer	merkt	op	dat	het	zoeken	naar	
verklaringen	niet	onbelangrijk	is,	maar	het	mag	volgens	hem	nooit	een	reden	zijn	om	
racisme	te	ontkennen,	te	relativeren	of	te	vergoelijken.	

Bewoner met een migratieachtergrond: 
“Er zijn wel racisten, maar ze zijn het niet allemaal. Dat is al jaren bekend. (…). 
Ze lachen en komen ermee weg. Ze zijn boos. Ze gebruiken de situatie op de 
woningmarkt als dekmantel. Ze zijn altijd zielig. Ze gebruiken dekmantels. Dan 
zeggen ze dat het ook in de Schilderwijk gebeurt. Of dat er geen woningen voor hen 
zijn in Duindorp. Iedereen trapt erin.” 

Bewoner met een migratieachtergrond: 
“Er zijn meerdere redenen waarom er spanning en wrijving is, maar dat maakt 
racisme niet minder erg. De sociaaleconomische redenen zijn allemaal waar, maar 
ze maken het racisme niet minder.” 
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4.5  Lessen en reflecties van betrokkenen over 
oplossingsrichtingen  

Er	is	bewoners	en	professionals	ook	gevraagd	wat	er	volgens	hen	nodig	is	om	
de	spanningen	te	verminderen.	Bewoners	geven	aan	dit	een	ingewikkelde	vraag	
te	vinden.	Een	respondent	vindt	dat	de	gemeente	hier	zelf	goed	over	na	moeten	
denken	of	experts	hiervoor	moet	inzetten.	Naast	deze	geluiden	zijn	er	diverse	
oplossingsrichtingen	aangedragen	door	betrokkenen.	

4.5.1 Investeren in ontmoeting en dialoog 
Verschillende	mensen	geven	aan	heil	te	zien	in	meer	ontmoeting	en	dialoog	tussen	
verschillende	groepen	bewoners,	omdat	dat	kan	leiden	tot	meer	onderling	begrip.	
Een	aantal	bewoners	geeft	hierbij	aan	dat	dit	niet	betekent	dat	de	gemeente	Den	
Haag	zelf	dialoog-	of	ontmoetingsbijeenkomsten	van	bovenaf	moet	organiseren.	
Mensen	geven	er	de	voorkeur	aan	dat	dergelijke	initiatieven	van	onderop	komen,	
zoals	een	buurtbarbecue.	De	gemeente	kan	daarbij	hooguit	ondersteunen	door	
zulke	initiatieven	te	faciliteren.	Een	bewoner	denkt	dat	ontmoeting	en	dialoog	beter	
georganiseerd	kunnen	worden	via	“leuke	activiteiten”	dan	door	formele	bijeenkomsten.	
Een	ander	noemt	dat	het	een	activiteit	in	de	open	lucht	moet	zijn	en	niet	in	een	zaaltje.	
Het	vreugdevuur	noemen	enkele	mensen	ook	als	kans	om	bewoners	met	elkaar	te	
verbinden.	

Tegelijkertijd	klinken	er	bij	verschillende	bewoners	ook	twijfels	over	
ontmoetingsbijeenkomsten.	Sommigen	twijfelen	in	hoeverre	mensen	bereid	zijn	te	
komen	naar	dergelijke	bijeenkomsten	of	verwachten	dat	er	slechts	een	selectieve	en	
beperkte	groep	mensen	verschijnt.	Zo	is	genoemd	dat	slachtoffers	van	discriminatie	
niet	komen	en	dat	vooral	actieve	bewoners	erop	af	komen.	Bijeenkomsten	organiseren	
met	als	doel	een	gesprek	over	spanningen	en	discriminatie	lijkt	vooralsnog	weinig	
kansrijk.	Bewoners	twijfelen	hierover	vanwege	de	gevoeligheid	van	de	thematiek.	Niet	
iedereen	durft	hierover	met	anderen	in	gesprek	te	gaan.	

4.5.2 Investeren in politie, welzijn en onderwijs 
Een	tweede	oplossingsrichting	die	door	betrokkenen	is	genoemd,	is	het	investeren	
in	politie,	welzijn	en	onderwijs.	De	teneur	is	dat	de	politie	met	twee	wijkagenten	
onderbezet	is.	Meer	politie-inzet	is	nodig,	zodat	agenten	meer	mogelijkheden	krijgen	
om	beter	te	handhaven,	sneller	op	te	treden,	vaker	te	kunnen	controleren	en	zichtbaar	
te	zijn	in	de	wijk.	Verschillende	mensen	geven	aan	dat	er	meer	ingegrepen	moet	worden	
als	jongeren	voor	overlast	zorgen	en	als	bijvoorbeeld	bewoners	racistisch	bejegend,	
fysiek	aangevallen	of	weggetreiterd	worden.	
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Op	het	terrein	van	welzijn	klinkt	de	kritiek	dat	er	te	veel	is	bezuinigd	op	onder	meer	
sociaal	werkers,	jongerenwerkers	en	kinderwerkers.	De	redenering	is	dat	Duindorp	een	
kwetsbare	wijk	is	en	daarom	extra	ondersteuning	nodig	heeft.	Te	veel	leunen	op	eigen	
kracht	en	zelfredzaamheid	is	voor	deze	wijk	onverstandig.	Het	wordt	als	belemmerend	
ervaren	dat	projecten	vaak	een	tijdelijk	karakter	kennen.	Een	beperking	is	ook	dat	
hulptrajecten	vaak	kort	zijn.	Meer	ruimte	is	nodig	voor	intensievere	en	langdurige	
hulpverlening.	Een	professional	noemt	het	belang	van	‘outreachend	werken’:	door	
erop	af	te	gaan	en	zichtbaar	te	zijn	in	de	wijk,	gaan	bewoners	de	professionals	kennen.	
Professionals	kunnen	op	die	manier	meer	signalen	en	verhalen	opvangen.	Daarnaast	
vindt	deze	professional	dat	professionals	verantwoordelijkheden	voor	de	opvoeding	
van	kinderen	moeten	terugleggen	bij	de	ouders.	Ouders	moet	duidelijk	gemaakt	worden	
dat	opvoeding	niet	stopt	bij	de	voordeur.	Sommige	ouders	zouden	nu	nog	te	lichtzinnig	
over	de	opvoeding	denken.	

Ook	de	scholen	zouden	baat	hebben	bij	meer	structurele	in	plaats	van	tijdelijke	
projecten.	Daarnaast	worden	bepaalde	aandachtspunten	genoemd	voor	scholen,	zoals	
het	meer	ondersteunen	van	ouders,		hen	betrekken	bij	het	onderwijs	en	het	verbreden	
van	het	perspectief	van	kinderen.	Overigens	noemt	een	medewerker	van	een	school	
dat	dit	laatste	een	belangrijk	speerpunt	is	op	haar	school.	Verder	wordt	aandacht	
gevraagd	voor	een	betere	signalering	van	talentvolle	leerlingen.	Een	bewoner	heeft	de	
indruk	dat	het	onderwijsaanbod	hierop	nu	nog	te	weinig	is	ingericht.

4.5.3 Investeren in ruimte en activiteiten voor de jeugd
De	jeugd	heeft	volgens	meerdere	bewoners	een	plek	nodig	waar	ze	samen	kunnen	zijn.	
Nu	zoeken	ze	elkaar	op	straat	op	wat	soms	gepaard	kan	gaan	met	de	nodige	(geluids)
overlast	voor	omwonenden.	Bewoners	denken	aan	een	jeugdhonk.	Hiernaast	wordt	
gewezen	op	het	belang	van	sport	voor	de	jeugd.	Dit	draagt	bij	aan	hun	persoonlijke	
ontwikkeling,	saamhorigheid	en	het	houdt	jongeren	van	de	straat.	Een	bewoner	
noemt	het	belang	van	kunstgrasvelden	voor	SV	Duindorp.	Nu	moeten	wedstrijden	
en	trainingen	geregeld	afgelast	worden	bij	slecht	weer.	Dat	wordt	onrechtvaardig	
genoemd,	omdat	andere	voetbalclubs	met	behulp	van	gemeentesubsidies	wel	over	
kunstgrasvelden	beschikken.	

4.5.4 Investeren in een ander woningbeleid 
Verschillende	bewoners	en	professionals	noemen	als	oplossingsrichting	om	het	
woningbeleid	aan	te	passen,	aangezien	dit	een	belangrijke	bron	van	spanningen	vormt.	
Een	belangrijk	aandachtspunt	daarbij	is	het	verminderen	van	de	instroom	van	mensen	
met	een	urgentieverklaring.	Daarbij	wordt	aangegeven	dat	bepaalde	straten	in	Duindorp	
al	kwetsbaar	zijn	en	de	aanwezigheid	van	nieuwe	mensen	met	bepaalde	problematiek	
doet	zowel	Duindorp	als	de	te	plaatsen	mensen	weinig	goed.	Het	argument	klinkt	dat	
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mensen	met	sociale	problematiek	meer	behoefte	hebben	aan	een	stabiele	en	rustige	
leefomgeving.	Hiernaast	vindt	een	aantal	bewoners	het	belangrijk	dat	de	gemeente	
en	de	woningbouwcorporatie	in	dialoog	treedt	met	bewoners.	Daarbij	hecht	een	
bewoner	eraan	dat	de	woningbouwcorporatie	zich	klantvriendelijk	en	kwetsbaar	opstelt	
en	minder	hautain.	Tot	slot	willen	gevestigde	Duindorpers	graag	meer	betaalbare	
woningen	in	de	wijk,	zodat	ze	bij	elkaar	kunnen	blijven	wonen.	Hoe	dat	precies	
gerealiseerd	kan	worden	weten	ze	niet.



56 DUIDELIJK DUINDORP, PUBLIEK LEREN IN EEN STADSLAB

4.6 Concluderende samenvatting 

In	dit	kwalitatieve	onderzoek	is	nagegaan	welke	spanningen	bewoners	en	professionals	
ervaren	en	signaleren.	Er	zijn	geen	cijfermatige	uitspraken	gedaan	over	de	mate	waarin	
spanningen	en	discriminatie	zich	voordoen.	Ook	zijn	er	geen	uitspraken	gedaan	over	
hoe	verschillende	spanningen	zich	feitelijk	hebben	voorgedaan.	In	plaats	daarvan	
hebben	de	doorleefde	ervaringen,	emoties,	interpretaties	en	ideeën	van	bewoners	en	
professionals	over	mogelijke	spanningen	centraal	gestaan.	

Uit	het	onderzoek	komt	naar	voren	dat	bewoners	en	professionals	Duindorp	
beschrijven	als	een	wijk	met	veel	sociale	samenhang,	sociale	controle,	onderlinge	
zorgzaamheid	en	sociale	steun.	Zowel	gevestigde	bewoners	als	nieuwkomers	roemen	
daarnaast	de	mooie	ligging	van	de	wijk,	die	omgeven	is	door	bos,	strand,	zee	en	duinen.	
Tegelijkertijd	signaleren	betrokkenen	dat	de	wijk	ook	de	nodige	sociale	problematiek	
kent.	Zo	noemen	mensen	onder	meer	armoede,	eenzaamheid,	verslavingen,	
jeugdoverlast,	psychische	problematiek,	woonfraude	en	hennepkwekerijen.	

Een	belangrijke	spanning	concentreert	zich	rondom	het	woningbeleid	van	de	
gemeente.	Gevestigde	bewoners	voelen	zich	in	de	steek	gelaten	en	zijn	teleurgesteld	
over	en	boos	op	de	overheid	en	de	woningbouwcorporatie.	Het	gevoel	leeft	sterk	dat	
de	gevestigde	Duindorpers	onrechtvaardig	behandeld	worden,	omdat	anderen	
voorrang	krijgen	op	de	woningen	in	de	wijk.	Daarbij	wordt	ook	genoemd	dat	afspraken	
niet	zijn	nagekomen,	hetgeen	het	toch	al	niet	hoge	vertrouwen	in	de	overheid	geen	
goed	doet.	Het	gevoel	leeft	dat	de	oorspronkelijke	Duindorpers	langzaam	de	wijk	
worden	uitgejaagd	door	de	gemeente.	Dit	activeert	sommige	bewoners	om	te	“vechten”	
en	te	“knokken”	voor	het	behoud	van	hun	cultuur	en	gemeenschap.	Naast	strijdbaarheid	
en	actiebereidheid	klinken	er	echter	ook	gevoelens	van	machteloosheid	door.	Dit	gaat	
gepaard	met	frustraties	en	boosheid.	Toch	zijn	er	ook	enkele	positieve	reacties	over	
bepaalde	fysieke	veranderingen	in	de	wijk.	

Negatieve	beeldvorming	over	de	bewoners	in	Duindorp	resulteert	ook	in	spanningen.	
Met	name	richting	(lokale)	media	is	er	boosheid	over	onjuiste,	opgeblazen,	eenzijdige	
en	stigmatiserende	beelden	over	Duindorpers.	De	Duindorper	als	racist	of	asociaal	
wordt	nadrukkelijk	ter	discussie	gesteld.	Deze	beelden	worden	als	stigmatiserend	
beleefd	en	zijn	niet	zonder	consequenties.	Hoewel	sommige	mensen	zeggen	hiervan	
geen	last	te	hebben,	worden	er	ook	gevoelens	van	schaamte	en	negatieve	gevolgen	
voor	kinderen	genoemd.	Ook	verschillende	nieuwkomers	storen	zich	aan	de	wijze	
waarop	de	media	Duindorp	in	een	te	negatief	daglicht	afschilderen.	Bewoners	hebben	
de	behoefte	om	de	negatieve	beeldvorming	recht	te	zetten	door	ook	positieve	
ervaringen	over	Duindorp	te	delen.	
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Bij	de	spanningen	tussen	(hang)jongeren	en	de	politie	is	het	opvallend	dat	er	vaak	
onderscheid	wordt	gemaakt	tussen	de	wijkagenten	en	collega-politieagenten.	Daar	
waar	de	wijkagenten	in	positieve	bewoordingen	geportretteerd	worden	als	populair,	
laagdrempelig,	benaderbaar,	betrokken	en	veel	zichtbaar	in	de	wijk,	zouden	collega-
politieagenten	bewoners	niet	kennen.	Mede	hierdoor	zouden	zij	minder	betrokken	zijn	
en	zouden	zij	sneller	overgaan	tot	repressief	en	hard	optreden.	Desalniettemin	blijven	
de	jongeren	volgens	enkele	respondenten	ook	wantrouwend	naar	de	wijkagenten.	

Gevestigden	en	nieuwkomers	ervaren	(geluids)overlast	van	(hang)jongeren.	Bewoners	
gaan	hier	op	verschillende	manieren	mee	om.	Daar	waar	sommige	de	confrontatie	met	
jongeren	opzoeken,	kiezen	anderen	voor	het	vermijden	van	contact	vanwege	angst	
voor	verbale	of	fysieke	agressie.	Weer	andere	bewoners	kiezen	voor	een	verbindende	
copingstrategie	waarin	ze	jongeren	vriendelijk	toespreken,	begrip	vragen	voor	hun	
situatie	en	zelf	ook	begrip	tonen	voor	de	behoeften	van	de	jongeren.	Overigens	ervaart	
niet	iedereen	spanningen	met	(hang)jongeren.	Sommigen	hebben	nergens	last	van,	
bijvoorbeeld	omdat	ze	in	een	rustiger	gedeelte	van	Duindorp	wonen.	Anderen	vinden	
het	gedrag	van	de	jongeren	niet	problematisch.	In	de	ogen	van	sommigen	hebben	
bepaalde	mensen	zelfs	de	neiging	om	het	gedrag	van	de	jongeren	te	bagatelliseren	
en	weg	te	lachen.	Er	klinkt	ook	kritiek	op	de	ouders	van	deze	jongeren	die	hen	niet	of	
onvoldoende	zouden	aanspreken	op	hun	gedrag.

Volgens	betrokkenen	ontstaan	er	geregeld	spanningen	tussen	gevestigde	bewoners.	
Dat	kunnen	bijvoorbeeld	spanningen	zijn	binnen	gezinnen	die	samenhangen	met	
sociale	problematiek.	Maar	het	kan	ook	gaan	om	meningsverschillen	waarbij	bewoners	
buitenproportioneel	fel,	agressief	en	vijandig	op	elkaar	reageren.	Mensen	zijn	soms	
angstig	om	bepaalde	mistanden	te	melden	of	om	mensen	direct	aan	te	spreken	op	hun	
gedrag.	Zij	vrezen	slachtoffer	te	worden	van	wraakacties.	Deze	voorbeelden	laten	niet	
alleen	zien	dat	er	spanningen	ontstaan,	maar	maken	ook	tegelijkertijd	zichtbaar	dat	
sommige	bewoners	niet	goed	raad	weten	hoe	ze	ermee	om	moeten	gaan.	

Spanningen	doen	zich	verder	voor	tussen	gevestigden	en	mensen	die	met	een	urgentie-
verklaring	geplaatst	zijn	in	de	wijk.	Het	betreft	onder	meer	mensen	met	psychiatrische	
beperkingen,	moeders	uit	een	blijf-van-mijn-lijfhuis,	mensen	met	medische	problemen	
en	mensen	die	gedwongen	moeten	verhuizen	wegens	sloop	of	rennovatie.	Enkele	
bewoners	en	professionals	geven	aan	dat	deze	nieuwe	mensen	voor	bewoners	moeilijk	
op	te	vangen	zijn	doordat	bepaalde	delen	van	Duindorp	al	kampen	met	veel	sociale	
problematiek.	Het	plaatsen	van	hulpbehoevende	mensen	zou	nog	meer	druk	op	de	wijk	
leggen.	Het	gevoel	leeft	met	andere	woorden	dat	Duindorp	te	veel	belast	wordt.	Deze	
mensen	zouden	bovendien	problemen	veroorzaken	wat	zorgt	voor	de	nodige	
spanningen	en	onrust.	
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Nieuwkomers	(met	een	migratieachtergrond)	ervaren	signalen	dat	ze	niet	(helemaal)	
welkom	zijn	in	Duindorp.	De	spanningen	uiten	zich	op	verschillende	manieren,	namelijk	
verbale	agressie,	fysieke	agressie,	intimidatie,	vandalisme,	baldadigheid,	getreiterd	
worden,	genegeerd	worden,	vervelende	grappen,	vooroordelen	en	segregatie.	Diverse	
nieuwkomers	hebben	het	gevoel	dat	ze	er	niet	helemaal	bij	horen	en	voelen	zich	
niet	(volledig)	thuis	en	veilig.	In	een	aantal	gevallen	heeft	dit	ertoe	geleid	dat	mensen	
verhuisd	zijn	naar	een	woning	buiten	Duindorp.	Verder	is	sociale	insluiting	volgens	
veel	betrokkenen	voorwaardelijk.	Gevestigden	hechten	er	namelijk	waarde	aan	dat	
nieuwkomers	zich	aanpassen	aan	de	cultuur	in	Duindorp,	actief	meedoen	en	betrokken	
zijn	in	de	wijk.	Nieuwkomers	irriteren	zich	over	asociaal	gedrag	zoals	vuil	op	straat	
gooien,	onbeschoft	en	agressief	taalgebruik,	geluidsoverlast,	onbeschoft	gedrag	van	
kinderen	en	het	niet-corrigeren	daarvan	door	ouders.	

Voor	verschillende	gevestigde	Duindorpers	ligt	het	gevoelig	dat	de	komst	van	
nieuwkomers	ten	koste	gaat	van	woningruimte	voor	de	kinderen	van	gevestigde	
Duindorpers.	Diverse	bewoners	menen	dat	de	dorpse	cultuur	bedreigd	wordt	door	
de	culturen	en	gewoontes	van	nieuwkomers	met	en	zonder	migratieachtergrond.	Ze	
zijn	angstig	voor	een	verlies	of	verandering	van	hun	identiteit.	Zij	hekelen	dat	tradities	
als	Zwarte	Piet	en	principes	als	gelijkheid	tussen	man	en	vrouw	ter	discussie	staan,	
“afgepakt”	worden	of	plaats	moeten	maken	voor	andere	gewoonten	van	nieuwkomers	
in	de	wijk.	Volgens	deze	bewoners	is	er	te	weinig	erkenning	hoezeer	gevestigden	
belang	hechten	aan	hun	cultuur.	Diverse	bewoners	uiten	hun	kritiek	dat	de	verschillende	
nieuwkomers	zich	niet	mengen	en	onvoldoende	participeren	in	de	wijk.	Verschillende	
nieuwkomers	geven	in	dit	verband	aan	dat	zij	juist	hun	best	doen	om	gedrag	te	zeggen,	
maar	door	sommige	gevestigde	bewoners	genegeerd	worden.

Zowel	gevestigden	als	nieuwkomers	uiten	dus	gevoelens	van	bezorgdheid,	boosheid	
en	weerstand.	Tegelijkertijd	zijn	er	ook	positieve	ervaringen	genoemd.	Meerdere	
gevestigde	bewoners	relativeren	de	spanningen	met	nieuwkomers.	Ze	zeggen	geen	
last	van	hen	te	ervaren	en	wijzen	op	positieve	relaties	met	sommige	nieuwkomers.	
Meerdere	gevestigde	Duindorpers	vertellen	dat	zij	ook	nieuwkomers	kennen	die	er	
volwaardig	bij	horen	of	mensen	kennen	met	wie	zij	positief	contact	hebben.	Ook	is	het	
niet	zo	dat	elke	nieuwkomer	zich	niet	welkom	en	thuis	voelt	in	Duindorp.	Enkele	nieuwe	
bewoners	met	en	zonder	migratieachtergrond	hebben	het	goed	naar	hun	zin	en	ervaren	
geen	of	relatief	weinig	spanningen.	Verder	hebben	de	mensen	die	wel	spanningen	
ervaringen	ook	positieve	ervaringen.	Meerdere	nieuwkomers	proberen	zich	in	te	leven	
in	de	positie	van	de	gevestigde	Duindorper.	Hoewel	ze	het	gedrag	niet	goedkeuren,	
tonen	ze	een	zeker	begrip	voor	hun	zorgen	en	verontwaardiging.	
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Verschillende	ouders	met	jonge	kinderen	willen	het	contact	met	kinderen	van	gevestigde	
ouders	vermijden.	Ze	storen	zich	aan	grof	taalgebruik,	brutaal	gedrag	en	pestgedrag	en	
willen	niet	dat	hun	eigen	kinderen	daarmee	in	aanraking	komen.	Als	gevolg	hiervan	sturen	
de	ouders	hun	kinderen	naar	scholen	buiten	Duindorp	hetgeen	de	toch	al	gescheiden	
leefwerelden	nog	verder	doet	verscherpen.	Toch	zijn	er	ook	nieuwkomers	die	wel	contact	
met	kinderen	uit	Duindorp	proberen	te	stimuleren	of	mogelijk	te	maken.	Zo	noemt	een	
bewoner	met	een	migratieachtergrond	dat	zijn	kinderen	naar	de	school	in	Duindorp	zijn	
geweest	en	veel	vrienden	hebben	in	Duindorp.	Een	expat	hecht	er	grote	waarde	aan	dat	
haar	kind	contact	maakt	in	de	wijk	met	andere	kinderen	uit	Duindorp.

Naast	verschillende	voorbeelden	van	racistisch	taalgebruik	en	het	treiteren,	wegpesten	
en	negeren	van	mensen	met	een	migratieachtergrond	geven	veel	bewoners	en	
professionals	expliciet	aan	dat	er	discriminatie	plaatsvindt	in	Duindorp.	Er	is	geen	
enkele	bewoner	of	professional	die	meent	dat	alle	gevestigde	Duindorpers	racistisch	
zijn	of	zouden	discrimineren.	Veel	bewoners	en	professionals	schatten	in	dat	de	
meerderheid	zich	niet	schuldig	maakt	aan	racisme	of	discriminatie.	Opvallend	is	dat	
meerdere	professionals	hieraan	toevoegen	dat	het	vaak	niet	intentioneel	is.	Dat	is	
voor	hen	een	reden	om	het	niet	als	discriminerend	op	te	vatten.	Deze	opvatting	botst	
met	wetenschappelijke	inzichten	dat	discriminatie	en	racisme	zowel	bedoelde	als	
onbedoelde	uitingsvormen	kennen.

Bewoners	en	professionals	geven	diverse	verklaringen	voor	het	voorkomen	van	
discriminatie	en	racisme.	Het	zou	te	wijten	zijn	aan	onwetendheid,	een	gebrek	
aan	bewustzijn	dat	bepaalde	uitspraken	of	uitingen	kwetsend	kunnen	zijn,	weinig	
vertrouwdheid	met	culturele	diversiteit	en	angst	voor	het	onbekende.	Ook	de	
woningnood,	het	woningbeleid	en	veranderingen	in	de	wijk	door	de	komst	van	nieuwe	
bewoners	zouden	discriminatie	en	racisme	aanwakkeren.	Verder	wordt	genoemd	
dat	het	taalgebruik	in	Duindorp	grof	is.	Bepaalde	racistische	taaluitingen	zijn	voor	
sommige	gevestigde	bewoners	niet	problematisch,	maar	genormaliseerd	taalgebruik.	
Racistische	opvattingen	zouden	een	intergenerationele	oorsprong	kennen	die	van	
generatie	op	generatie	wordt	doorgegeven.	Ten	slotte	noemen	verschillende	mensen	
concrete	aanleidingen	als	oorzaak	van	discriminatie.	Niet	de	daders	zijn	de	aanstichter	
van	het	probleem,	maar	de	slachtoffers.	Zij	hebben	discriminatie	uitgelokt	door	gedrag	
te	vertonen	dat	door	sommige	bewoners	als	aanstootgevend	wordt.	Verschillende	
bewoners	vinden	in	dit	geval	dat	er	geen	sprake	is	van	discriminatie.	

Een	bewoner	bekritiseert	de	neiging	om	racisme	te	willen	verklaren	en	begrijpen,	omdat	
dit	gepaard	gaat	met	het	bagatelliseren	en	ontkrachten	van	het	probleem.	Een	andere	
bewoner	noemt	het	zoeken	naar	verklaringen	niet	onbelangrijk,	maar	het	mag	volgens	
hem	nooit	een	reden	zijn	om	racisme	te	ontkennen,	te	relativeren	of	te	vergoelijken.	
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Er	zijn	bewoners	die	het	bestaan	van	discriminatie	in	Duindorp	relativeren	door	te	
stellen	dat	er	geen	zware	vormen	van	discriminatie	voorkomen,	dat	het	elders	ook	
voorkomt	en	dat	gevestigde	Duindorpers	zelf	ook	slachtoffer	zijn	van	discriminatie.	Ook	
wijzen	mensen	op	voorbeelden	van	inwoners	met	een	migratieachtergrond	die	volledig	
zijn	geaccepteerd	of	waarmee	zij	prettige	contacten	onderhouden.	Enkele	bewoners	
hebben	de	neiging	om	het	bestaan	van	discriminatie	te	ontkennen.	En	sommige	
bewoners	voelen	sterk	de	behoefte	om	duidelijk	te	maken	dat	ze	zelf	geen	racist	zijn,	
bewust	als	ze	zijn	van	de	beeldvorming	over	gevestigde	Duindorpers.	Ook	is	er	een	
bewoner	met	een	migratieachtergrond	die	geen	nare	discriminatie-ervaringen	heeft	
meegemaakt	of	kent	van	anderen.	De	desbetreffende	persoon	stelt	dat	hij	mogelijk	
geluk	heeft	met	zijn	buren	en	straatgenoten	en	dat	het	mogelijk	in	andere	delen	van	
Duindorp	anders	is.	

Er	is	bewoners	en	professionals	tot	slot	gevraagd	naar	wat	er	volgens	hen	nodig	is	om	
de	spanningen	te	verminderen.	Zij	vinden	het	belangrijk	om	te	investeren	in:

 ● ontmoeting,	dialoog	en	activiteiten;	
 ● politie,	welzijn	en	onderwijs;	
 ● ruimte	en	activiteiten	voor	de	jeugd;
 ● een	ander	woningbeleid.
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Bijlage 1 Werving van respondenten 

De	bewoners	zijn	op	verschillende	manieren	geworven.	De	onderzoeker	heeft	
de	zogenoemde	sneeuwbalmethode	toegepast:	aan	geïnterviewde	bewoners	en	
professionals	vroeg	hij	of	ze	hem	in	contact	konden	brengen	met	andere	geschikte	
respondenten.	Een	risico	van	deze	methode	is	dat	veel	respondenten	onderdeel	
uitmaken	van	een	gedeeld	netwerk,	wat	kan	leiden	tot	een	selectieve	onderzoeksgroep.	
Om	de	diversiteit	in	de	respondentengroep	zo	veel	mogelijk	te	waarborgen	is	daarom	
ook	de	strategie	van	de	‘convenience	sampling’	toegepast	(Hesse-Biber	&	Leavy,	
2006).	Dit	betekent	dat	de	respondenten	op	allerlei	manieren	zijn	benaderd.	Daarbij	
is	gebruikgemaakt	van	het	eigen	netwerk	van	de	onderzoeker,	het	netwerk	van	De	
Haagse	Hogeschool	en	contactpersonen	bij	de	gemeente.	

Er	is	naar	gestreefd	om	verschillende	type	professionals	(diversiteit	in	professie,	
doelgroep	waarmee	ze	werken	en	verschillende	organisaties)	en	bewonerstypen	
(diversiteit	in	gender,	etniciteit,	leefstijlen	en	leeftijd)	te	werven.	Ook	is	geprobeerd	
te	werven	op	bewoners	met	verschillende	opvattingen.	Het	doel	was	om	een	
breed	spectrum	aan	verschillende	stemmen	te	betrekken	in	het	onderzoek.	Zo	is	
er	bijvoorbeeld	met	behulp	van	bewoners	en	professionals	actief	gezocht	naar	
bewoners	met	een	migratieachtergrond	waarvan	het	beeld	leeft	dat	ze	zich	thuis	
voelen	in	Duindorp	en	bewoners	die	juist	discriminatie	ervaren.	Daarnaast	is	er	
gezocht	naar	bewoners	met	een	migratieachtergrond	waarvan	op	voorhand	niet	
duidelijk	was	wat	hun	positie	was.	Op	vergelijkbare	wijze	is	er	ook	bij	nieuwkomers	
zonder	migratieachtergrond	geworven	op	mensen	die	in	de	basis	verschillende	
posities	innemen.	En	onder	gevestigde	bewoners	is	gezocht	naar	mensen	die	
(uitgesproken)	verontwaardigd	zijn	over	onder	meer	de	rol	van	media,	overheid	en	
de	woningbouwcorporatie,	bewoners	die	juist	een	kritische	houding	aannemen	ten	
opzichte	van	het	gedrag	van	sommige	bewoners	in	Duindorp	en	bewoners	die	een	
tussenpositie	innemen.	
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