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Ontwijken
of
samenleven
Marc den Elzen

De wijk waarin ik woon was afgelopen jaar in het nieuws. De EO had een serie ontwikkeld en die heette
'bij ons in de Bloemenbuurt'. Misschien heeft u het gezien. Het waren interviews met gewone mensen.
Ik heb zelf een aantal afleveringen bekeken en vond het vermakelijk.

Nu is genoemde buurt een van de twee buurten die onze wijk
kent. De gehele wijk heet het Soesterkwartier. Het tweede
deelgebied van de wijk, de rivierenbuurt, is relatief rijker.
Daar woont de zogenaamde middenklasse en eerder heb ik
hierover geschreven, namelijk dat een deel van de mensen die
in deze wijk woont bewust kiest voor scholen buiten de wijk.
De redenen laten zich raden: al die gewone mensen, dat vindt
een deel van de rijkere buurtgenoten maar niks.
Een ander deel van de wijk kiest juist bewust voor een buurtschool: integreren doe je nu eenmaal samen – en later kan je
je als 'the white upper class' slechts beperkt afscheiden. Ik zeg het
daarmee even stellig, en ik maak het ook even politiek. Discriminatie is een veelkoppig monster: het is een geloof in dat je meer

bent, en dat door om te gaan met mensen die minder zijn, het
'meer' van jouw groepje in gevaar komt. Discriminatie is het
bewust komen tot elitaire klontering, tot een ons-kent-onswereld en het emancipatie-ideaal bewust de rug toekeren.
Niks het onderdeel zijn van een breed maatschappelijke verheffing: het gaat om je eigen toekomst en daarvoor is afscheiding en het leren opereren vanuit deze afscheiding essentieel.
Gelukkig is er gemeentepolitiek die hier een vuist tegen
probeert te maken, maar dat is lastig. Hoewel ik slechts een
oppervlakkige beschouwer ben van de gemeentepolitiek,
veronderstel ik dat ook daar een bepaald krachtenveld heerst.
Het zijn linkse krachten, het zijn rechtse krachten, het zijn elitaire
krachten en krachten die willen verbinden et cetera.

Hoewel ik slechts een oppervlakkige
beschouwer ben van de gemeentepolitiek, veronderstel ik dat ook daar
een bepaald krachtenveld heerst

Natuurtuin bij de school van mijn kinderen

De gemeente hier onderzoekt via een hogeschool hoe er meer
kinderen in de wijk op school kunnen blijven, want het gaat om
een verdeling van 50 procent om 50 procent. Zo’n bloemenbuurt-documentaire zal vermoedelijk voor de white expats die
hier ook komen genoeg aanleiding zijn om naar scholen buiten
de wijk te kijken. Ook andere nieuwkomers hebben dat.
Een volkswijk, goed, maar dan ook nog op school tussen volkse
types, nee.
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Op de basisschool van onze kinderen valt dit overigens alleszins
mee: het is een mooie mengelmoes. En u kent de school van
mijn kinderen ook, omdat de twee Armeense kinderen daar
naartoe gingen (Howick en Lili). Op de voetbalclub van mijn
zoon, de enige voetbalclub in de wijk, wordt de segregatie echt
zichtbaar. Zijn team van kinderen van zes jaar bestaat uit
ongeveer tien kinderen, die van zeven jaar nagenoeg ook.
Dus van een cohort zesjarigen in de wijk gaan slechts tien

naast gelegen tennisclub laat huisvesten. Zo zie ik het. Dan komt
de vermenging tussen groepen tot stand en kan het hart van de
wijk kloppen. Ik denk dat dit probleem in veel meer wijken
speelt, dat dit echt een maatschappelijk probleem aan het
worden is (die eliteklontering en die, ik noem het maar even, de
bloemenbuurt-type klontering is). Op scholen dus, op sportverenigingen dus: in de wijk.
En dat terwijl juist deze groepen elkaar
moeten vinden, omdat wij een samenleving
zijn waarin we dicht op elkaar leven en elkaar
nodig hebben, omdat de ene partij dit kan
geven, de andere partij dat en dat door
samen te leven dat 'dit' en 'dat' samen meer
worden. Misschien ben ik daar ouderwets in,
maar ik weet dat dit toch ooit een kerngedachte van onderwijs was: samen komen,
elkaar verheffen. Als dit gemeenschappelijk
ideaal op de achtergrond raakt, dan valt de
samenleving (de buurt) uiteen. Met een auto,
met een telefoon en internet kan dat allemaal,
is de afhankelijkheid van de nabije mensen
minder urgent. Uiteindelijk vervaagt daarmee
het idee wat ons samenbindt, een mens in al
zijn facetten, in al zijn waardigheid (minder en
meer).

Achterzijde clubgebouw voetbalvereniging

kinderen op voetbal in de wijk zelf. Idem, van de zevenjarigen.
Het betreft een wijk van ruim 10.000 inwoners. Een dorp dus.
Voetbal, toch een populaire sport onder kinderen, trekt als het
om voetballen in de wijk zelf gaat ook een klein percentage.
En dan merk ik hoe ik ook ga wankelen, vooral ook als ik het
terrein zelf zie, de kantine, en dit vergelijk met de voetbalkantine
in andere wijken. Het is een donker hol, het is een plek waar je
weet dat het er ooit blauw stond van de shaggierokers. Het is
armoede. Het is dat mijn zoon het als zesjarige allemaal prima
vindt, anders ging ik ook weg, zei ik tegen mijn zoon: kom, we
gaan naar die en die club, die hebben wel een mooi clubhuis en
… jawel: daar, zoonlief, komen toch meer de ouders die papa
liggen.
De club is overigens begonnen aan crowd funding om het
clubhuis op te knappen. Maar ik ben bang dat dit onvoldoende
is: het moet eigenlijk gewoon tegen de vlakte en vervangen
worden door een fris gebouw dat naast de lokale voetbalclub de

Als we alleen maar met onze klonen omgaan,
dan missen we de kennis in tal van anderen;
als die omgang met die anderen (door
onderwijs, kerk en sport) niet vanzelfsprekend
is, dan wordt elk contact zakelijk – en
uiteindelijk wordt daarmee het fundament van samenleven
uitgehold. Want dat fundament is vertrouwen, bestaande uit
gezond vertrouwen en gezond wantrouwen en gewoon met
elkaar omgaan, zodat je weet wat je aan elkaar hebt. Met onze
geklonterde kloonsamenleving komen we tot een wankel fundament: zakelijk vertrouwen en zakelijk wantrouwen – en bij een
crisis blijkt dit drijfzand. Als de kinderen niet samen naar school
gaan, als de kinderen niet samen naar de sport gaan, hoe kun je
dan met elkaar leven? Hoe leer je dat dan? Een eigen elitecoconnetje, het is zo makkelijk, zo heerlijk, maar tja, voor mij voelt het
vreemd: al die ouders die zoonlief eerst met de auto naar een
andere school brengen en dan naar een andere sportclub.
Het is leren ontwijken, uiteindelijk komt het daarop neer als je
slechts je eigen kloon zoekt en ontwijken staat haaks op
samenleven – en dat is toch waar onderwijs voor staat.
Marc den Elzen

