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Wat bezielt 
Balkenende?

N a jarenlang verzet tegen een parlementai-

re enquête naar de Nederlandse betrok-

kenheid bij de oorlog in Irak, ging Balkenende in één 

nacht om. Hij vroeg mr. Davids voor een onderzoek. 

Daarna stelde hij dat de PvdA gerust een parlementai-

re enquête kan instellen. Hoe kunnen wij deze omslag 

van de premier verklaren?

Was het de aanzwellende kritiek op zijn halsstarrig-

heid? Was het de druk van de PvdA en de VVD in de Eer-

ste Kamer? Deed het artikel van Joost Oranje over het 

onder de pet houden van een juridisch advies de 

emmer overlopen? Of waren het de uitlatingen van ex-

bewindslieden uit de Verenigde Staten? Ongetwijfeld 

hebben deze ontwikkelingen een rol gespeeld, maar zij 

leiden niet tot een overtuigende verklaring voor de 

merkwaardige omslag bij de minister-president. 

Ik kan geen betere verklaring bedenken dat Balkenen-

de een parlementaire enquête toestaat, omdat hij 

anders een belangwekkende functie in Europa, op de 

korte of de lange termijn, misloopt. Europa kan geen 

functionaris gebruiken waar een politieke smet aan zit. 

Zeker niet als het over een kwestie gaat, waarover 

Europa tot op het bot verdeeld was. 

Duitsland en Frankrijk, die in Europa nog altijd de 

dienst uitmaken, namen afstand van het Amerikaanse 

beleid rond Irak, terwijl Balkenende politieke steun 

gaf. Bovendien vereist het aan de macht komen van 

Obama dat Balkenende als hij in Europa nog iets wil, 

zichtbaar afscheid moet nemen van het beleid van 

Bush. Deze verklaring voor de draai van Balkenende 

kan nog verder worden uitgebreid. 

Ik denk dat mevrouw Hamer (PvdA) in ruil voor een 

parlementaire enquête naar de oorlog in Irak – waar-

mee de schande van Beetsterzwaag voor de PvdA wordt 

uitgewist – de benoeming van Balkenende op Europees 

niveau zal steunen.  Deze politieke deal betekent dat 

wij serieus rekening moeten houden met het vertrek 

van Balkenende en dat hij zal worden opgevolgd door 

Verhagen of Eurlings. Alleen deze politieke deal kan 

verklaren waarom Balkenende in één nacht van con-

servatief progressief werd. Een politicus die wil overle-

ven voelt de tijdgeest aan. 

Column

Reageren? Jouke.de.Vries@rePublic.nl

De Amsterdamse Kolenkitbuurt mag zichzelf 
sinds afgelopen weekend dè slechtste wijk 
van Nederland noemen. Drukt het een stem-
pel op de buurt? Ja, maar een bezoek leert 
dat dat helemaal niet zo slecht hoeft te zijn.

PROBLEEMWIJKEN
Tekst Pieter.Verbeek@rePublic.nl

‘Wat? Nee, dat kan niet 
wat een onzin’, schrikt een 
gesluierde Marokkaanse 
vrouw in de Akbarstraat als 
ze hoort hoe haar wijk nu 
bekend staat. ‘Ik ben hier 
naar toe verhuisd vanuit 
Noord en het is hier veel 
beter.’ Ook verder op straat 
en in het buurthuis van de 
jaren vijftig-wijk in stads-
deel Bos en Lommer is de 
nieuwe titel nog niet bekend. 
‘Raar hoor,  ik herken me 
helemaal niet in dat beeld. 

Ik vind het niet goed dat we 
zo heten’, zegt Fadim Balasaf 
in buurtcentrum de Oase. ‘Er 
gebeuren heus wel dingen, 
maar voor mij is het geen 
vervelende buurt. Ik hou van 
deze buurt’, voegt Selma 
Göçen er aan toe. 

DOMPER
Ex-minister Vogelaar wilde de 
ranglijst van slechte wijken 
nooit publiek maken omdat 
het de wijken en vooral de 
inwoners zou stigmatiseren. 
RTL-nieuws wist toch de hand 
op de top 20 te leggen en 
bracht deze afgelopen week-

end naar buiten. En zo 
wordt het ook gevoeld 

in De Kolenkit, zoals 
de wijkbewoners 

over hun buurt 
praten. De 

nieuwe bena-
ming is dan 

ook een 
domper 
op de 
posi-
tieve 

ontwik-
keling 

die in 
2004 is inge-

zet met de grote 
vernieuwing van 

de wijk. Oude pan-
den worden gesloopt 

of gerenoveerd en er 
verrijzen nieuwe moder-
ne panden, waarin naast 
sociale woningbouw ook 

Stigmatisering  levert Kolenkit meer aandacht op 
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Een oud-wethouder van de gemeente 
Twenterand heeft bekend dat hij de 
voormalig gemeentesecretaris van 
die gemeente heeft gestalkt. Zo hingen 
in Nijkerk, waar de vrouw nu gemeen-
tesecretaris is, posters met beschuldi-
gende teksten. Dat maakte in het dorp 
‘de tongen los’. De man moet vrijdag 
voorkomen.

Duurzame ambtenaren
Medewerkers van de gemeente 
Hardenberg kunnen als eerste 
gebruik maken van Groen Rijden. 
Dat initiatief maakt het mogelijk 
de oude auto zeer aantrekkelijk in 
te ruilen voor een nieuwe milieu-
vriendelijke. Hardenberg wil dat 
ambtenaren ook privé groen en 
duurzaam denken.

DE KOLENKITBUURT
De Kolenkitbuurt, een wijk aan 
de noordkant van het Amster-
damse stadsdeel Bos en Lom-
mer,  staat al jaren bekend als 
een van de slechtste buurten 
van Amsterdam. Ongeveer 80 
procent van de 7.000 inwoners 
is allochtoon; 30 procent van 
de wijkbewoners zit onder het 
sociale minimum. De helft van 
de kinderen en jongeren groeit 
op in huishoudens onder de ar-
moedegrens. Van de jongeren 
tussen de 17 en 23 jaar heeft 40 
procent geen startkwalifi caties. 
Op straat zijn de grootste pro-
blemen overlast van hangjonge-
ren en afval op straat. Het afval 
en het brood dat mensen op 
straat gooien, trekt veel ratten 
aan. Bos en Lommer kent nog 
vier andere Vogelaarwijken 
en heeft in totaal 3,1 miljoen 
euro per jaar aan Vogelaargeld 
beschikbaar. Per wijk is er nog 
40.000 euro beschikbaar voor 
buurtinitiatieven. Met het geld 
zet het stadsdeel in op meer in-
vesteringen in onderwijs en een 
huis-aan-huisaanpak, waarbij 
het langs de deuren gaat om 
zo meer grip te krijgen op de 
problemen achter de voordeur. 
Bensellam:‘We gaan eigenlijk nu 
pas beginnen.’

Stigmatisering  levert Kolenkit meer aandacht op 
vrije huur- en koopwoningen 
komen. De eerste wonin-
gen zijn al voor � kse prijzen 
verkocht. 

STIGMATISEREND
Daarom noemt Mohamed 
Bensellam, projectmanager 
sociale pijler stedelijke ver-
nieuwing van het stadsdeel 
Bos en Lommer, het dan ook 
treurig dat de wijk nu op de 
eerste plek op de uitgelekte 

lijst staat. ‘Er zijn al allerlei 
verbeteringen zichtbaar.’ Ook 
vanuit de woningcorpora-
ties zijn ze niet zo blij met 
de uitgelekte lijst. Monique 
Reijnen van Far West. ‘Ook 
al kloppen de facts en � gures, 
als de bewoners het niet zo 
voelen werkt het redelijk 
stigmatiserend.’ Met de ver-
nieuwing wordt de Kolenkit 
volgens Reijnen uiteindelijk 
een trekpleister. De corpo-
ratie gaat inzetten op een 
campagne om de wijk als een 
lommerrijke oase van rust te 
presenteren. 
Maar dan moet de Kolenkit 
eerst van het huidige imago 
af. Die trekt namelijk proble-
men aan. Zo zijn er volgens 
wijkbeheerder Roderik 
Macdonald van Far West 
bedrijven uit Amstelveen die 
in de wijk illegaal bedrijfsaf-
val dumpen. ‘Omdat we hier 
al een probleem met afval 
hebben’, aldus Macdonald. 
‘Daarom moeten we van dit 
slechte imago af. Deze lijst 
heeft geen toegevoegde waar-
de, het is alleen sensatie-
zucht.’ Zijn collega Aisma Tlig 
is erg geschrokken van het 
stempel dat de wijk nu krijgt. 
‘Er gebeurt al zoveel. Naast 
de renovatie zijn er nieuwe 
speeltuintjes geplaatst en 
worden er allerlei projecten 
georganiseerd om de jeugd 
erbij te betrekken.’ Bensel-
lam: ‘Mensen zijn heel actief 
hier. Er zijn allerlei buurt-
werk- en sportinitiatieven. 

En tegelijkertijd overheersen 
de statistieken. Het is het 
schizofrene van de buurt. 
Je hebt als lagere overheid 
geen grip op hardnekkige 
problemen zoals armoede en 
werkloosheid.’
Die statistieken liegen er niet 
om (zie kader). ‘We mogen 
onze ogen daarvoor natuurlijk 
niet sluiten’, zegt stadsdeel-
woordvoerder Arthur Zielhorst. 
‘Natuurlijk staan we liever niet 
bovenaan de lijst. Dat we als 
Vogelaarwijk zijn bestempeld, 
gaf al aan dat er wat moet 
gebeuren. De plaats op die lijst 
maakt dan niet zoveel uit.’
Maar er zit ook een voordeel 

aan de nummer 1-positie van 
de ranglijst, stelt Bensellam. 
‘Heel Nederland kijkt nu met 
ons mee. RTL heeft de wijk 
al geadopteerd. We komen 
nu hoger op de agenda te 
staan, wat betreft middelen 
en commitment van andere 
organisaties. Die zien nu ook 
de urgentie in.’ 

Zie voor de complete top 20:
+www.rtl.nl
Meer info over de Kolenkitbuurt:
+ www.bosenlommer.

amsterdam.nl
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