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De rug recht in de Schilderswijk
 

Selfie met koning Willem-Alexander
tijdens diens rondgang in de Haagse
Schilderswijk en Transvaal, woensdag.
Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

DEN HAAG
Koning Willem-Alexander neemt
woensdag, een dag na de
aanslagen in België, ruim de tijd
voor bezoek aan
achterstandsbuurten in Den Haag.
'Fantastisch om hier bij u te zijn.'

VAN ONZE VERSLAGGEVER BART
DIRKS

Verbazing en enthousiasme
dringen woensdag op de haagse
markt om voorrang bij marktkooplui
en klanten. loopt daar echt de
koning door het hart van
schilderswijk en transvaal, koud
één dag na de aanslagen in
brussel?

wie snel is, maakt een selfie met de
koning of klampt hem aan. 'ik woon
hier al 33 jaar en werk hier',
verklaart mohammed,
boodschappen in de hand. iets
verderop laat een man uit
zoetermeer spontaan weten dat hij
al 35 jaar in nederland
woont.'fantastisch om hier bij u te
zijn', antwoordt de koning.

ZO DRAAIT HET WERKBEZOEK
IN DE TWEE BEROEMDSTE
ACHTERSTANDSWIJKEN VAN
NEDERLAND ZELFS INFORMEEL
OM DE MULTICULTURELE
SAMENLEVING EN SOCIALE
samenhang. Dik 2,5 uur neemt de
koning de tijd. Hij wandelt een
stukje met het Jeugd Preventie
Team over de Hoefkade, neemt
een kijkje bij de timmerwerkplaats

van leerproject Het Ambacht en bij
kickboksschool Choukoud Gym, hij
luistert naar marktkooplui en
jongerenwerkers.

Bij de groentekraam van Gerrit
Ravensbergen spreekt de koning
zich publiekelijk uit over die 'even
laffe als verschrikkelijke aanslag' in
Brussel. 'We moeten gewoon onze
rug recht houden, want dit is een
aanval op onze open en vrije
samenleving. Daarom is een
bezoek als vandaag aan de
Haagse Markt en de Schilderswijk
zo belangrijk.' Iedereen moet hier
vrij kunnen wonen, ongeacht
herkomst. 'Als we dat niet meer
kunnen doen, dan winnen de
terroristen. Dit is waar we voor
staan en daar moeten we mee
doorgaan.'

Het bezoek van Willem-Alexander
is al maanden voorbereid en toch
kwam het als een complete
verrassing voor zijn
gesprekspartners. Ze dachten dat
burgemeester Van Aartsen met
minister Asscher zou langskomen.

'Dit is een geschenk uit de hemel',
zegt Ben Lacchab van Resto
VanHarte. In Buurthuis Boerenplein
vertelt hij aan de koning over de
diners onder het motto Leer je
landgenoten kennen. 'De kloof
tussen bevolkingsgroepen is best
groot. Mensen willen heus niet
langs elkaar leven, maar ze weten
niet hoe ze elkaar kunnen
ontmoeten.' En door Brussel voelen
veel moslims zich machteloos, zegt
Lacchab. 'Ze denken: waarom moet
dit nou weer gebeuren, wat heeft
dit nou weer met islam te maken?
Ze zijn bang dat ze er weer op
worden aangekeken.'

Appie El Massaoudi, die jongeren
op de Haagse Markt aan werk helpt
door vuil met ze op te ruimen, de
markt te vegen en klaptafels te
verhuren, beaamt het ongemak. 'Je
voelt je er toch verantwoordelijk
voor, al slaat het nergens op. Wat
heb ik er aan gedaan? Niets.'

Appie, zoals iedereen op de markt
hem noemt, kan sinds afgelopen
zomer niet meer stuk bij de
kooplieden. Het waren de jongens
van Ap's Recycling die hielpen de
gemoederen tot bedaren te
brengen na de dood van Mitch
Henriquez.

'We waren klaar met vegen, het
was rond half acht', vertelt hij de
koning. 'Er hing een bepaalde
sfeer. Je kunt die jongens naar huis
sturen, maar ik heb gezegd: dit is
wel ónze markt. Het raakt ons ook
als de rellen overslaan.' Appie heeft
het niet over kansarme, maar
kansrijke jongens als hij over zijn
ploeg praat. 'Je kunt ze naast je
hebben, maar ook tegenover je.'

'We hebben méér Appies nodig',
zegt Robbie van der Veen, uitbater
van een kraam met
joggingbroeken, T-shirts, polo's en
sweaters. Hij is trots op de
compleet gerenoveerde Haagse
Markt. Net als Philip Kalkman van
Kalkman's Dropshop. Tegen de
koning: 'In Rotterdam heb je de
Markthal, je meissie is daar nog
geweest. Iedereen maakt daar
foto's, maar híer wordt tenminste
gekocht.' Voor zijn Turkse klanten
importeert hij snoepgoed uit
Turkije. Het enige probleem 'met
168 nationaliteiten' is soms de
communicatie. 'Maar dat komt altijd
goed, want ik spreek Haags én
wartaal.'

Alle vrolijkheid ten spijt is er wel het
nodige veranderd. 'Onze ouders
waarschuwden voor kinderlokkers
en drugsdealers. Nu moet je ook
waarschuwen voor radicale
figuren', zegt de 26-jarige Yassine
Abarkane, coördinator van het
Stagehuis Schilderswijk. 'Er
gebeurt veel op de wereld waar we
van schrikken. We weten er geen
raad mee, het komt steeds
dichterbij.' Dat Willem-Alexander op
bezoek is, vindt hij geweldig. 'Het
klinkt misschien vervelend, zo'n
dag na Brussel, en we leven met
die mensen in België mee. Maar dit
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doet goed. Dit doet goed.'

Als de koning de wijk verlaat, is zijn
komst wijd en zijd bekend
geworden. Drommen mensen
zwaaien hem uit. 'Het is goed dat
de koning zich niet heeft laten
afschrikken door de aanslagen',
zegt Salim Messouli (26) van het
Jeugd Preventie Team. 'Het is een
mooi signaal. Je ziet het aan de
gezichten van de mensen.'
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