Woonwagenkampen op doorbreken
Een vernieuwend perspectief voor een 100-jarig dossier
Edwin van Dieën en Paul Zuiker

bestaansniveau wordt emergentie genoemd. Graves ontdekte dat in
de huidige westerse samenleving reeds zes van die bestaansniveaus
tot ontwikkeling zijn gekomen. Deze stadia, die ieder met een kleur
worden aangeduid, zijn kort als volgt te karakteriseren:
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Het is niet veel mensen gegeven om een eeuw lang de krant te
kunnen lezen. Wie dat wel zou hebben gedaan, zou begrepen
hebben dat al een eeuw lang woonwagenkampen op de publieke
agenda staan. Er zijn verschillende aanpakken uitgeprobeerd, maar
geen van alle leek een bevredigende oplossing te bieden. Hoewel:
er zijn in Nederland verscheidene woonwagenkampen waar geen
problemen lijken te bestaan. En er zijn verscheidene gemeenten
waar geen woonwagens meer staan en dus ook geen problemen
meer zijn met deze woonvorm. Als op één plek een probleem
opgelost kan worden, moet dat op meer plekken kunnen. En dus
zou het wel eens zo kunnen zijn dat de oplossing van dit 100-jarig
dossier binnen handbereik ligt. De meest recente poging van de
rijksoverheid om de oplossing te vinden is het handboek “Eigentijds
omgaan met woonwagenbewoners”1. Voordat we ingaan op de
vraag of deze poging geslaagd is, gaan we het ontstaan van de
problemen op woonwagenlocaties vanuit een nieuw perspectief
schetsen.
Voor de analyse van de problematiek wordt in dit artikel gebruik
gemaakt van de theorie die ontwikkeld is door Clare W. Graves en
verwoord tot Spiral Dynamics door Don E. Beck en Christopher C.
Cowan. Deze theorie stelt dat het zich aanpassen aan telkens
veranderende leefomstandigheden de drijvende kracht is achter de
ontwikkeling van de mens. Wanneer leefomstandigheden complexer
worden, volstaan niet meer de geijkte reacties, maar dienen
complexere antwoorden te worden gezocht. Om die te kunnen
vinden dient de mens een sprong in zijn bewustzijn te maken,
waardoor hij tot een dieper inzicht komt. Dit vermogen van de
menselijke hersenen om te evolueren naar een nieuw
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Niveaus van ontwikkeling zijn niet beter of slechter, maar beter of
minder geschikt voor de omstandigheden waarin men zich bevindt.
Zoals Wilbert van Leijden en Paul Zuiker in hun boek “Nederland op
doorbreken” aantonen, blijkt met dit gedachtengoed de
ontwikkeling van een samenleving zeer goed te beschrijven te zin.
In dit artikel beschrijven wij de ontwikkelingsgeschiedenis van de
woonwagenbewoners vanuit dit perspectief. Het is zo geschreven
dat van de lezer geen kennis van Spiral Dynamics wordt vereist.
Voor de goede verstaander staat steeds cursief in de betreffende
kleur het betreffende ontwikkelingsstadium genoemd. Bij
woonwagenbewoners richten we ons op de groep van autochtone
reizigers, zwervers en burgers die in een woonwagen zijn gaan
wonen. Omdat we geen ervaring hebben met Roma en Sinti, laten
we deze hier bewust buiten beschouwing.
Het begin
De Adam en Eva van de woonwagenbewoners waren mensen die
rondtrokken en al reizende voorzagen in hun levensonderhoud.
Hierbij kunnen we denken aan mensen met specifieke beroepen,
zoals stoelenmatters en scharenslijpers, maar ook aan
handelsreizigers en seizoensarbeiders die bij boeren langs gingen.
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Tot ver in de negentiende eeuw reisde men veelal zonder
woonwagen, gewoon lopend, al dan niet met allerlei type karren,
koetsen en schepen, naar gelang de omstandigheden dat
noodzakelijk maakte. Overnacht werd er bij boeren of in pensions.
In dit zwervende bestaan diende men zich aan te passen aan de
cultuur van de boeren en de pensions waar men overnachtte.
Aanpassing en sociaal gedrag waren dus nodig om een goed
bestaan te kunnen hebben. Men was voortdurend bezig met het
opnieuw aanknopen van tijdelijke relaties om via handel en werk in
zijn onderhoud te kunnen voorzien. Eind negentiende eeuw gaan de
reizigers steeds meer over tot het gebruik van een wagen waarin
men overnacht. De noodzaak valt weg om zich aan te passen aan
de pensionhouder of boer waar men overnacht.2 Daarentegen moet
men alle aandacht besteden aan het overleven (Beige). Men diende
zijn reflexen, zintuigen en instincten daarvoor maximaal te
ontwikkelen en te gebruiken. Het risico op doodvriezen in de winter
ruilt men in voor het brand- en verstikkingsgevaar door
houtkachels. Afwezigheid van schoon water en riolering zorgden
voor grote

gezondheidsrisico’s. Voeg daar nog bij de mogelijkheid om
overvallen te worden of weggejaagd en u begrijpt dat de overgang
naar een woonwagen misschien in het begin wel zorgde voor meer
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comfort, maar ook voor een terugval naar het hier en nu en het
directe overleven. De leefomstandigheden van de gevestigde
burgerij waren het stadium van overleven overstegen, maar voor de
reizigers in de eerste helft van de twintigste eeuw was de kunst van
het overleven de harde realiteit.
De “gewone” bevolking bekijkt deze overlevingsstrijd echter met
argusogen. Doordat de reizende bevolking niet meer onder directe
sociale controle van een boer of pensionhouder staat, voelt men
zich bedreigd door de in vrijheid levende en reizende bevolking in
woonwagens die er immers eigen afwijkende mores op nahouden.
Men is bang voor bedelarij, diefstal, brandstichting, zedeloosheid en
de vervuiling die achterblijft als men weer is vertrokken.

De individuele burger en de individuele gemeente betalen als er
wordt gebedeld “om er vanaf te wezen”. “Ook de gemeentekassen
moeten niet zelden te hunnen behoeve worden aangesproken,
hetgeen een groote geldelijke last is voor arme
plattelandsgemeenten. In de noodzakelijkste behoeften van deze
lieden moet wel van gemeentewege worden voorzien. Heeft
vermeerdering van gezin in woonwagens of woonschepen plaats,
dan ontbreken meestal de noodigste zaken; breekt het rad van den
wagen, dan moet het wel worden gerepareerd, zinkt het woonschip,
dan moet het wel worden gelicht, natuurlijk op kosten van de
gemeente, waar het ongeval plaats vond. Sterft het paard, dan
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moet er voor een nieuw worden gecollecteerd en dient het
gemeentebestuur het ontbrekende aan te vullen. Want doet het dit
niet, dan blijven voortdurend, althans zeker voorloopig, deze
armlastige lieden in de gemeente en kost het haar nog meer.” 3
Hieruit blijkt dat gemeenten de reizigers als een fremdkörper in de
eigen gemeenschap beschouwen en deze onderscheiden van de
eigen behoeftigen. Verschillende gemeenten stellen daarom
verordeningen vast waarin het verboden wordt om zonder
vergunning in de gemeente te verblijven met een woonwagen. Dat
werkt, zolang de woonwagenbewoner alleen is. Groepsvorming door
de reizigers is hierop een gepaste strategie gebleken, zo leert al in
1907 de gemeente Cothen: “zijn er twee of drie woonwagens, dan
nemen de bewoners er van eene dreigende, vreesaanjagende
houding aan, wel wetende dat de eenige gemeenteveldwachter hen
niet kan doen verder trekken.”4

In het Wiel wordt een woonwagenbewoonster aangehaald met meer
dan 100 kleinkinderen.5 Hierdoor groeit het aantal
woonwagenbewoners en woonwagens snel. Tevens ontstaan
hierdoor op de plekken waar woonwagens bij elkaar komen
familiegroepen. In de winterperiode is het moeilijker om met venten
aan de kost te komen. Daarom probeert men de winters
gezamenlijk door te brengen met de familie op een plek waar
schoon water en sanitaire voorzieningen zijn. Men plaatst de
woonwagens veelal in een kring, ovaal of hoefijzer vorm, met de
achterzijden van de wagens naar buiten gericht.

Vlaardingen

De intrek van reizigers in een woonwagen had daardoor
waarschijnlijk ongewild een snelle verwijdering tussen de reguliere
samenleving en de reizigers tot gevolg.

De cirkelvormige opzet is een klassieker die overal ter wereld een
rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van gemeenschappen. Het is
de vorm waarbij de grootste inhoud ontstaat met de kleinste
buitenzijde. Hierdoor ontstaat maximale veiligheid in een dreigende
omgeving. Deze vorm is nog steeds te herkennen in terpdorpen of
bijvoorbeeld het centrum van Charlois en Vlaardingen.

Ontstaan van families (emergentie naar Paars)
Het hele gezin reist mee in de woonwagen. Kinderen worden van
jongs af mee genomen met venten, bedelen of stoelmatten
repareren en zijn daarom al op relatief jonge leeftijd in staat om
zelfstandig als reiziger te kunnen overleven. Jongen en meisje lopen
een nacht samen weg en zijn daarmee door het bed getrouwd. De
wet en de kerk komen later wel, eerst wordt er een woonwagen
voor hen geregeld. Men krijgt veel kinderen, die al weer op jonge
leeftijd zelfstandig gaan wonen en eveneens vroeg kinderen krijgen.
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controle, zoals bij vrouwen die hun taak voor de familieband
verwaarlozen of bijvoorbeeld de maandagse wasdag overslaan.

links: Zeist

In de familiekring zorgt men voor elkaar. Men past op elkaars kleine
kinderen en de ouderen worden verzorgd door familieleden. Bij
ziekte en geboorte kan men een beroep op elkaar doen in de
familie. Men is niet meer alleen aangewezen op eigen kracht, eigen
instinct en eigen reflexen, maar kan ook vertrouwen op de kracht
en onvoorwaardelijke loyaliteit van de familieleden. In een verder
vijandige wereld (de reguliere samenleving ziet hen liever gaan dan
komen), is de familieband datgene waar men zijn veiligheid aan kan
ontleden. Men kent elkaar van jongs af aan en weet dus precies wie
welke plek inneemt in de hiërarchie. De buitenwereld wantrouwt
men en anonimiteit verlaagt de pakkans en verstrekt dus veiligheid.
Men stelt zich niet voor aan derden, of hoogstens met de
achternaam. En dan ook nog gerust met de achternaam van een
familielid. Voornamen zijn traditiegetrouw generaties lang gelijk,
waardoor het extra moeilijk wordt voor de overheid om op basis van
iemands naam te kunnen handelen. Binnen de familie heeft men
een eigen naam, die meestal een verkorting is van de Latijnse
doopnaam, zoals Driekus, Hannes, Faas, Nol, Sjors of Sjeng.
Onderling spreekt men Bargoens, een soort geheimtaal.
Alles staat in het teken van de familie, de rol van het individu is
daaraan ondergeschikt. Mensen worden binnen het kamp dus ook
niet aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid. Het
voortzetten van familietradities is van levensbelang en de vrouwen,
als dragers van de familieband, zien daar op toe. Alleen bij het
veronachtzamen daarvan is er sprake van een sociale corrigerende
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De veiligheid op het kamp ontleent men aan de familieband,
doordat men iedereen kent, elkaar beschermt en men voor elkaar
zorgt. Interactie met de buitenwereld staat haaks op deze
veiligheid. Immers, het toelaten van vreemden op het kamp tast
direct de veiligheid aan die door afzondering was ontstaan. De
afzondering werd door de reguliere samenleving ook wel plezierig
gevonden en men wees vooral plekken aan voor woonwagens in de
buurt van de gemeentegrens, achter het spoor of daar waar
niemand wilde wonen, bij de vuilnisbelt. De verstoting door de
samenleving en de zelf gekozen afzondering gingen hand in hand en
versterkten elkaar. Om te zorgen dat buitenstaanders het kamp niet
opkomen, worden er subtiele en brutere methoden ingezet. Van de
stedenbouwkundige keuze voor een gesloten cirkel gaat een signaal
naar de omgeving uit van “er niet bij horen” en “niet welkom zijn”.
Waar mogelijk wordt de weg naar het kamp afgezet met een
slagboom. Op het kamp lopen kleine hondjes rond die het vooral op
de kuiten van vreemden voorzien hebben. Als het nodig is, worden
doorgaande wegen op het kamp met bloempotten of bouwhekken
afgezet. Mensen die desondanks het kamp opkomen, worden van
alle kanten benaderd, uitgehoord en vervolgens weggestuurd.
Zonodig voegt men een bedreiging toe aan het vriendelijke verzoek
om nu maar weer van het kamp te vertrekken.
Zelfs de postbode weet niet wie waar woont en mag de post bij één
van de wagens afgeven, waarna de post onderling wel verdeeld
wordt. Dit is ook handig als men ongevallige post krijgt, men kan
moeiteloos stellen die nooit ontvangen te hebben. De postbode kan
hoogstens erkennen dat hij de brieven niet per woonwagen
distribueert…
Het familiekamp is op deze manier het tweede stadium in de
ontwikkeling van de woonwagensamenleving. Het bood veiligheid
voor de meeste bedreigingen uit de buitenwereld.
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Opkomen voor en uitleven van het eigen belang, met name in
de handel (emergentie naar Rood)
Om in het inkomen te kunnen voorzien worden de bewoners
jaarlijks vanaf de lente gedwongen hun veilige woongemeenschap
te verlaten en de vijandige maatschappij in te trekken, om daar
vaak als handelsreiziger te gaan venten. Men laat de gesloten
familiesamenleving achter en ieder gezin maakt nu een eigen keuze
over de route die men neemt en de wijze waarop het inkomen
gerealiseerd wordt. Men heeft weinig schoolopleiding genoten, maar
in plaats daarvan heeft men van ouder op kind wel alle
vaardigheden en kennis overgedragen gekregen om goed te kunnen
handelen. Als zevenjarige jongen leert men van zijn vader al waar
je op moet letten om mensen te beïnvloeden. Men gaat voor eigen
gewin ten dienste van de familie en desnoods ten koste van de
samenleving. Bij ziekte, zwangerschap of de komende winter zoekt
men de familie weer op om dan gezamenlijk de moeilijke tijden te
doorstaan.

nog was dat de eigen veiligheid werd bedreigd omdat men niet
meer in de beslotenheid van het eigen familiekamp kon staan maar
gedwongen werd om met andere families samen te gaan wonen. De
door afzondering van de reguliere samenleving verkregen veiligheid
werd nu met de komst van andere reizigersfamilies net zo bedreigd
als eerder met de komst van andere burgers. Ook werden
beoefenaars van hetzelfde beroep, bijvoorbeeld scharenslijpers,
gedwongen om met vele concurrenten op één plek te gaan
samenwonen met werkeloosheid tot gevolg. Aantasting van de
financiële zelfstandigheid en de familieband zorgden voor regressie
naar het eerste ontwikkelingsstadium van puur overleven (Beige).

De helden zijn niet langer de familieoudsten, maar juist diegenen
die zich het best staande weten te houden in de gevaarlijke
buitenwereld, ofwel diegene met de best gevulde portemonnee,
indrukwekkendste spierballen of diepste decolletés. De
concurrentieslag werkt ook door op het kamp, waar om de macht
wordt gestreden. Van verschillende kampen wordt bekend dat alle
bewoners onder de knoet van één van de bewoners zitten. Deze
ontwikkeling wordt door de overheid nog eens flink versterkt als in
de jaren 50/60 officieel gekozen wordt voor de aanleg van regionale
kampen. De overheid gaat nog net niet zover dat het trekken met
de woonwagen verboden wordt, maar het reizen wordt wel
buitengewoon moeilijk gemaakt.

Het geforceerde ontstaan van de regionale kampen zorgde of voor
homogene familiekampen of voor kampen waar families onvrijwillig
bij elkaar gedreven waren. In beide situaties was de overheid de
aartsvijand van de bewoners van het kamp. Vijanden van de
overheid kunnen daarom als vrienden een thuis vinden in de
familiegroep en daar beschermd worden. Een vijand van je vijand is
immers je vriend en je oom blijft je oom. Het doen van aangifte
tegen een medebewoner wordt gezien als bloedverraad. Aangezien
onbekenden niet op het kamp komen en de politie vaak niet kan
optreden tegen de overmacht aan bewoners, is hiermee het
regionale kamp een ideale voedingsbodem voor criminaliteit.
Hoewel bewoners soms veel moeite hebben met de criminelen, laat
de familieband en het stamverband van alle woonwagenbewoners
het hun niet toe om criminelen uit hun midden te verwijderen.

In de literatuur zijn vele gevallen beschreven waarbij verschillende
families gedwongen werden om samen op één regionaal kamp te
gaan staan.6 Dit had negatieve gevolgen. Allereerst verloor men
door het ontstaan van de regionale kampen ook de mogelijkheid om
goed te reizen, omdat niet alle gemeenten meer verplicht waren
woonwagens op hun grondgebied toe te laten. Belangrijker echter
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In andere gemeenten ontstonden juist heel grote familiekampen,
waar al snel de veiligheid bedreigd werd door de ongebreidelde
groei. Woonwagens stonden zo dicht bij elkaar dat het risico groot
werd dat bij brand een compleet kamp af zou branden. Ook dit leidt
weer tot bewustwording van het beige ontwikkelingsstadium.
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Als de individuele crimineel niet wordt aangepakt en de sterke arm
wegkijkt, krijgt de criminaliteit het hele kamp in de greep. Khonraad
heeft de aantrekkende werking van criminaliteit op
woonwagenkampen uitgebreid beschreven.7 Dit effect speelt niet
alleen bij de crimineel versus de politie. We zien dit net zo goed bij
de uitkeringstrekker versus de sociale dienst, bij de huurder versus
verhuurder en bij de bouwer van een illegale opstal versus de
bouwinspecteur. Als niet wordt opgetreden tegen normovertreding,
wordt de overtreding van de norm de nieuwe norm. Zo kan het
gebeuren dat op een kamp tot 88% een uitkering van de sociale
dienst krijgt en met 100% van de elektriciteitsmeters gefraudeerd
wordt.
Het vreemde is dat op een dergelijke vrijplaats sommige
gemeentelijke medewerkers schijnbaar zonder moeite overeind
blijven en geen enkele huurachterstand bestaat terwijl alle andere
overheidstaken niet uitgevoerd lijken te kunnen worden. Dit lijkt te
attenderen op een simpel berekenende houding, waar voor- en
nadelen tegen elkaar worden weggestreept en de
woonwagenkampen vol calculerende burgers lijken te zitten.
Met de groeiende aandacht voor het milieu, werd het
woonwagenbewoners vanaf de jaren zeventig onmogelijk gemaakt
om nog op de oude voet door te gaan met het slopen van auto’s en
het verwerken van afvalstoffen, die de grootste inkomstenbronnen
vormden. Een nieuwe golf van werkeloosheid ontstond. Deze werd
snel afgekocht met forse uitkoopsommen van het sloopterrein en de
mogelijkheid om zonder verdere verplichtingen een uitkering van de
Sociale Dienst te verkrijgen.
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De overheid kreeg wel in de gaten dat de schaalvergroting van
kampen het ontstaan van vrijstaten in de hand had gewerkt.
Criminelen bepaalden wat er gebeurde en van een rechtstaat was
geen sprake meer. Landelijk werd de oprichting van regionale
centra dan ook al snel weer losgelaten en zelfs omgezet in een
verplicht deconcentratie beleid. Iedereen werd verplicht om weer te
verhuizen, maar dan naar kleinere kampjes. De deconcentratie is
een directe aanval op de criminele (Rode) wereld van de mannen
maar onlosmakelijk ook een aanval op de (Paarse) familiewereld
van de vrouwen. Aantasting van de veiligheid en geborgenheid die
men voor het eigen overleven had gecreëerd, en die door de
criminelen werd misbruikt, leidde onvermijdelijk tot heftige
weerstand en wierp families terug op een nieuwe (Beige)
overlevingsstrijd. Deze strijd werd hard gevoerd, en is in
verschillende gemeenten nog altijd gaande.
De deconcentratie is ingezet op het verkleinen van de kampen tot
maximaal 15 standplaatsen per kamp. Waar dit beleid werd
uitgevoerd, slaagde men er meestal na flinke strijd wel in de
kampen te verkleinen. De beoogde integratie in de bebouwde kom
was echter moeilijker en lukte eigenlijk alleen daar waar
uitbreidingswijken werden gerealiseerd. In reeds bestaande
woonwijken hielden omwonenden de komst van
woonwagenbewoners met jarenlange procedures tegen. Het effect
van de deconcentratie voor het opheffen van vrijplaatsen bleek
beperkt. Ook een voor de overheid afgeschermd kampje met 15
woonwagens kan immers een vrijplaats vormen. Vergelijk de eerder
genoemde situatie uit 1907 in de gemeente Cothen. Het effect is
dan het ontstaan van kleinere besloten kampen waar de familieband
en sociale controle het bestaan van een vrijplaats met criminele
activiteiten gedoogt en zelfs kan faciliteren.
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Wel kleiner, maar niet per definitie minder crimineel.
Het deconcentratiebeleid is daarom inmiddels al weer losgelaten
door de rijksoverheid. Toch kiezen nog steeds gemeenten vanwege
grote openbare orde problemen op grotere kampen voor het
opsplitsen van de kampen. Bijvoorbeeld de gemeente Utrecht is
zelfs een tweede ronde deconcentratie ingegaan om de kampen nu
te verkleinen naar 2 tot 4 standplaatsen. Families worden zo uiteen
gedreven maar wel met het voordeel dat bewoners die het regime
van de criminelen beu zijn, met enkele familieleden kunnen
ontsnappen aan de criminele invloedsfeer.
Orde, conformiteit en gezag (bestaansniveau Blauw)
Willekeur, instabiliteit, strijd en ongelijkheid zijn kenmerken van
gemeenschappen die bestierd worden door het belang van enkelen.
Met het aanvaarden van algemeen geldende regels die ook worden
gehandhaafd komen gemeenschappen tot orde en rust, maar
onvermijdelijk ook tot saaiheid. Kinderen beleven deze overgang
wanneer ze naar school gaan en zich daar onderwerpen aan het
gezag van een juf of meester die niet tot de familie of clan behoort.
Ouders staan daarmee toe dat de overheid een deel van de
opvoeding van de kinderen overneemt. Voor woonwagenbewoners
die de overheid altijd hebben gewantrouwd en voor wie hun
kinderen heilig zijn, is dit een immense stap. Al vanaf de invoering
van de Leerplicht in 1901 constateerde men dat de kinderen van
woonwagenbewoners zich onttrokken aan het onderwijs. Door het
reizende bestaan was schoolgaan natuurlijk erg lastig. Ook speelde
mee dat schoolgaande kinderen niet mee kunnen helpen met de
handel. Daarnaast waren scholen ook niet erg happig op zulke
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onaangepaste leerlingen. Dit veranderde op het regionale kamp
waar men permanent bleef wonen en de kinderen de kampschool
konden bezoeken. Scholing conditioneert kinderen om zich sociaal
en gedisciplineerd te gedragen. Het bereidt hen voor om in een
organisatie en in de maatschappij goed te kunnen functioneren.
Doorgaans worden deze waarden en normen zich pas eigen
gemaakt door de adolescent. Daarvoor dient hij zich eerst in de
puberteit los te hebben gemaakt van familiale en schoolse
conditioneringen (vandaar de opstandigheid van de puber) en op
zoek te gaan naar de eigen waarden en normen. Dit is een
kwetsbare fase in de ontwikkeling van een kind. Wanneer deze
overgang plaatsvindt in een omgeving waar de familieband nog
100% heerst, het normloze ‘vrije ondernemerschap’ de grootste
bron van inkomsten vertegenwoordigt en de invloed van het
onderwijs minimaal is, dan mag duidelijk zijn dat de overgang naar
het blauwe bestaansniveau bij veel jongeren stagneert waardoor
ze zich niet kunnen voegen in de maatschappij. De invloed van de
schoolplicht is de eerste vijftig jaar zeer beperkt gebleven. Pas na
de start van de deconcentratie, toen de tweede generatie
schoolgaande kinderen naar verschillende scholen ging, nam het
schoolverzuim drastisch af. Landelijk lijkt het schoolverzuim geen
issue meer te zijn bij woonwagenbewoners. Desondanks is het
opleidingsniveau nog relatief laag. In vergelijking met de
opleidingsniveaus van de (groot)ouders is de ontwikkeling zeer
positief.
Indien men voldoende discipline kent en onderwijs heeft genoten,
wordt het ook mogelijk om een vaste betrekking te krijgen in
loondienst. De deconcentratie heeft hier zeker aan bijgedragen.
Immers, bij het solliciteren kan men een ander adres opgeven dan
dat van “het kamp”.
In Het Wiel, het tijdschrift voor de woonwagenbewoners in
Nederland, staat elke aflevering een enthousiast verhaal over
succesvolle woonwagenbewoners die hun opleidingen hebben
afgemaakt en in loondienst of met een regulier eigen bedrijfje
voorzien in hun levensonderhoud.
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Bij het blauwe ontwikkelingsstadium dient men zich te
conformeren aan de groepswaarden en normen. Houdt men er
andere waarden en normen op na, dan is men verdacht, niet echt
geaccepteerd en wordt men vaak openlijk gediscrimineerd. Zo blijft
de burgerij zelfs de meest gezagsgetrouwe woonwagenbewoner zien
als een ‘kamper’ die niet kan worden vertrouwd. Dit effect wordt
versterkt door de woonwagenbevolking die zich sterk profileert als
een hechte groep die niet uit elkaar getrokken wil worden en die
altijd voor elkaar opkomt. Dit werkt de integratie tegen en zorgt
ervoor dat de woonwagenbewoner niet als het individu maar als
groepslid wordt gezien. Met deze interactie worden personen die
zich net zo ontwikkelen als “gewone burgers” telkens
teruggeworpen op hun afkomst en daarmee als individu ontkent.
Dat scholing niet per se leidt tot een weg uit de criminaliteit blijkt
uit de laatste rapportage over het schoolgedrag van
woonwagenkinderen in een bepaalde gemeente waarin een
ambtenaar zich verbaasde over de keuze van vele kinderen voor het
landbouwonderwijs. Het succes van de bewoners uit die gemeente
in de wietkwekerij en -handel spreekt in deze boekdelen.
Interactie tussen woonwagenbewoners en de overheid
Tussen woonwagenbewoners en overheid speelt zich iets
fascinerends af. De overheid is niet blind voor de problemen die
spelen bij woonwagenbewoners en men treedt vanaf het eind van
de negentiende eeuw middels gemeentelijke verordeningen op. Op
landelijk niveau houdt men zich vanaf het begin van de twintigste
eeuw actief met deze groep bezig. Zo schrijft de Staatscommissie
voor Bedelarij en Landlooperij, woonwagens en woonschepen en
habituele dronkenschap in 1907: “Met den wensch, om beedelarij
en landlooperij te weren gaat noodzakelijkerwijze het verlangen
gepaard eene regeling te treffen, die paal en perk stelt aan het
toenemend euvel, teweeggebracht door de bewoning van
woonwagens en woonschepen. Zoo ergens, dan kan hier preventief
tegen bedelarij worden opgetreden, kweekplaatsen als die woningen
zijn van ten koste der gemeenschap levende nietsdoeners.” Men zag
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een “dreigend gevaar van eene zwervende en bijna zonder
uitzondering in onreinheid en zedeloosheid voortlevende bevolking
met een in die sfeer en zonder eenig onderwijs opgroeiend jonger
geslacht.” “voorts oordeelt zij eene zoodanige regeling noodig om
het maatschappelijk euvel van bedelarij deze lieden tegen te gaan
en het gevaar van besmetting, zedeloosheid en onveiligheid zoveel
mogelijk te beperken.” “Onder meer zal bij algemeenen maatregel
geregeld dienen te worden de verhouding van het aantal van de in
den wagen of het schip verblijf houdende personen tot de
aanwezige ruimte, het getal slaapplaatsen, de afscheiding van
slaapplaatsen voor ongehuwde personen van verschillend geslacht
boven een zekeren leeftijd, den toevoer van licht en lucht, de
stookgelegenheden en de verwijdering van rook, te nemen
maatregelen tegen brandgevaar en andere maatregelen ter
voorkoming of wering van besmettelijke ziekten.”8
Sari van der Poel heeft in haar artikel “De vulkanische relatie tussen
overheid en woonwagenbewoners”9 pijnlijk duidelijk gemaakt dat
met iedere actie van de overheid het tegenovergestelde bereikt
werd van wat bedoeld werd. Daarbij won de overlevingscultuur van
de bewoners het telkens van de vooruitgangscultuur van de
overheid. Alleen daar waar bestuurlijk tijdig actief werd opgetreden
tegen het ontstaan van criminaliteit, kon voorkomen worden dat
een kamp door criminaliteit overwonnen werd. Maar: “De
toezichthouders verkeren tegenover de kampbevolking in een
minderheidspositie. Corruptie, chantage, intimidatie en vooral
(dreigen met) geweld zijn de geijkte methoden die worden
aangewend om ervoor te zorgen dat zij hun werk “horende doof en
ziende blind” doen.” 10
“Een bijverschijnsel van het creëren van de grote centra is geweest
dat de woonwagenbevolking zich bewust is geworden van de
mogelijkheden om zich als groep te manifesteren, waardoor zij in
bepaalde situaties als minderheid een machtspositie kan
innemen.”11 Het opschalen naar groepsniveau is een beproefd
instrument van bewoners waar zij zich al erg vroeg bewust van zijn.
Men kent de overrompelende werking als niet twee bewoners maar
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plots twintig bewoners op bezoek komen bij de ambtenaar of
wethouder.

teugels aantrekt, krijgen de woonwagenbewoners van de andere de
ruimte om onder de restricties uit te komen.

“De verzwakking van de overheid vindt zijn oorsprong in de botsing
tussen haar “vooruitgangscultuur” en de “overlevingscultuur” van
woonwagenbewoners. Waar het overheidsbeleid veronderstelt dat er
voor woonwagenbewoners geen andere weg openstaat dan het
overbruggen van de maatschappelijke kloof, zijn de activiteiten van
de betrokkenen er juist op gericht dat te verijdelen. Deze botsing
krijgt vorm in een voortgaand proces van zet en tegenzet, waarbij
de overheid voortdurend achter de feiten lijkt aan te lopen. Door
zich blind te staren op assimilatie en alle problemen te herleiden tot
de sociaal-economische achterstand van woonwagenbewoners, ziet
zij over het hoofd dat de maatregelen die bedoeld zijn om deze
achterstand op te heffen, juist hebben bijgedragen tot een
versterking van de “overlevingscultuur”.”12 Immers assimilatie tot
gezaggetrouwe burgers staat gelijk aan capitulatie aan de
aartsvijand. En de sociaal-economische achterstand is niet alleen
oorzaak maar ook gevolg van het probleem, te weten het
achterwege blijven van de emergentie naar het stadium van orde,
conformiteit en gezag (Blauw).

Meer dan eens hameren de auteurs van het handboek op het
herstel of het winnen van vertrouwen. Ook uit onze analyse blijkt dit
een kernprobleem te zijn: de intrek van de reizende
beroepsbevolking in woonwagens zorgde voor isolement en
daarmee voor wantrouwen tussen woonwagenbewoners en de
reguliere samenleving.

Eigentijds omgaan met woonwagenbewoners
Uit de publicatie van de VROM-inspectie1 wordt duidelijk dat op
verschillende woonwagenlocaties nog grote problemen bestaan. De
auteurs pleiten voor een totaalaanpak waarbij zowel fysieke als
sociale maatregelen worden genomen die repressief en preventief
kunnen zijn. Alle betrokken organisaties worden opgeroepen om
samen te werken waarbij voor de bemensing stevige
persoonlijkheden moeten worden gekozen. Schematisch wordt het
zelfs als een omsingeling van de woonwagenbewoners
weergegeven.13 Een integrale aanpak is onmisbaar, omdat te vaak
is gebleken dat een eenzijdige, monodisciplinaire, aanpak alleen
maar tot een tijdelijke verplaatsing van de problemen leidde.
Woonwagenbewoners blijken meesters te zijn in het tegen elkaar
uitspelen van partijen waardoor politie, gemeente en
zorginstellingen elkaar tegenwerken. Wanneer de ene organisatie de
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Met het in stand houden van het isolement en wantrouwen kon de
reguliere samenleving zich onttrekken aan de problematiek. De
woonwagenbewoners kregen de ruimte om een samenleving in de
samenleving te creëren waarin ze voor hun veiligheidsbehoefte
volledig op de familiekring waren aangewezen. Deze vicieuze cirkel
is anno 2009 nog springlevend. Dit mechanisme zorgt er echter
voor dat op veel woonwagenlocaties de uitzonderingspositie van
woonwagenbewoners wordt bekrachtigd en de emergentie naar het
blauwe ontwikkelingsstadium maar niet plaats vindt.

Voor het doorbreken van deze vicieuze cirkel dient de onderliggende
angst te worden overwonnen met moed en oprechtheid van zowel
de reguliere samenleving als de woonwagenbewoners. Namelijk om
woonwagenbewoners als onlosmakelijk onderdeel van de
samenleving te zien en hen als volwaardige burgers te behandelen,
zowel qua plichten als rechten.
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Het aanvaarden van deze verantwoordelijkheid betekent dat ook
echt de strijd moet worden aangegaan met wetovertredende
“Rode” bewoners. Alleen daardoor opent zich de emergentie naar
Blauw als serieus perspectief. Het handhaven van de regels zal niet
vanzelf gaan. Zowel politiek als ambtelijk zal men over een rechte
rug en stevige knieën moeten beschikken om daadwerkelijk het
ingesleten patroon van uitzondering en discriminatie te doorbreken.
Omgekeerd is de angst van woonwagenbewoners voor
bevooroordeelde reacties uit de reguliere samenleving ook zeer
reëel. Van bewoners is dus ook moed en doorzettingsvermogen
nodig om die vooroordelen te slechten. Zij dienen het besef te laten
doordringen dat ze alleen hun gekoesterde eigenheid kunnen
behouden als ze zich als staatsburgers gaan gedragen.
Het isolement kan in theorie gemakkelijk opgelost worden met
andere huisvesting. Zowel woonwagenbewoners als de nieuwe
buren werken echter niet mee aan het doorbreken van het
isolement. Des te sterker wordt ingezet op het doorbreken van het
fysieke isolement alleen, des te groter zal het wantrouwen op korte
termijn worden. Daarbij komt dat er partijen zijn die grote financiële
belangen hebben bij het in stand houden van de cirkel van angst,
isolement en wantrouwen. Het gaat dan om de criminelen op de
kampjes maar ook om de gespecialiseerde bedrijven, adviseurs en
aannemers op woonwagengebied. Het bestaansrecht van deze
groep professionals verdwijnt namelijk als er geen wantrouwen
meer is.
Van oudsher is de overheid gewend aanbodgericht te handelen. De
overheid bedenkt wat goed is voor de burgers en handelt dien
overeenkomstig. In de aanpak van woonwagenkampen is dit terug
te zien in het zonder inspraak besluiten tot het beperken van
trekmogelijkheden met de wagens, tot de concentratie en daarna
tot de deconcentratie van woonwagenkampen. De politiek erkent
steeds meer dat mensen niet maakbaar zijn en dat ontwikkeling
(emergentie) niet af te dwingen is maar dat deze alleen te bereiken
is door de mensen actief bij beleid en uitvoering te betrekken. Om
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het beleid voor de woonwagenlocaties ook daadwerkelijk met de
bewoners zelf op te kunnen stellen, zal er eerst echt vertrouwen
moeten ontstaan.
De ernst van het maatschappelijke probleem
Het handboek van VROM geeft aan dat de problemen complex en
moeilijk oplosbaar zijn. De omvang van de problematiek is echter
relatief. Het betreft “slechts” 30.000 bewoners verspreid over 374
gemeenten. Het is daarom verleidelijk om onze ogen voor de
problemen te sluiten en het woonwagenbeleid tot sluitpost van de
begroting te maken. De volgende twee aspecten zorgen er echter
voor dat de woonwagenproblematiek steeds weer op de bestuurlijke
agenda verschijnt.
Aspect 1: maatschappelijke kosten
Bij alle discussies over woonwagenbewoners lijkt geld geen rol te
spelen. In het handboek wordt er zelfs geen woord over gerept.
Wellicht komt dat doordat de maatschappelijke kosten ook niet op
het niveau van de rijksoverheid gevoeld worden, maar door de
lokale overheden en corporaties. En de kosten zijn hoog. Immers:
om Vinkenslag te saneren hebben de overheden een investering van
€ 30 miljoen over. Het betreft de problemen van 150 gezinnen. De
deconcentratie in Dordrecht kost de gemeente een investering van
€ 12 miljoen voor ruim 80 gezinnen.

Een standplaats voor een woonwagen neemt gemiddeld zo’n 250
m2 in. Dat is 2,5 maal zo veel als het grondbeslag van een reguliere
huurwoning in de sociale sector. Met uitkeringspercentages dicht bij
de 100% en belastingpercentages dicht bij de 0%, kunnen we
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gerust stellen dat het beslag op de gemeenschappelijke middelen
probleem nummer één is.14
Aspect 2: maatschappelijke schade door normoverschrijding
Het fundament van onze moderne samenleving wordt gevormd door
algemeen geldende normen die door onafhankelijke personen
worden gehandhaafd. Waar in de informele wereld een geschil
onderling met geweld beslecht werd, wordt in de geformaliseerde
staat de gang naar de rechter gemaakt, waarmee de samenleving
een antwoord vond op de zichzelf in stand houdende wraak. Als er
niet wordt opgetreden tegen onterechte aanvragen van uitkeringen,
ontstaan er situaties waarbij bijna iedereen een uitkering heeft. Als
er niet wordt opgetreden tegen illegale bouw, zal al snel op iedere
standplaats een illegaal bouwwerk verschijnen. En als het
energiebedrijf accepteert dat er bij enkele meters gefraudeerd
wordt, toont de praktijk dat op een kamp bij alle meters
gefraudeerd wordt. In de familiewereld van het kamp kan men
namelijk zelf de normoverschrijders niet aanpakken.
Uiteraard kan de politie als buitenstaander criminelen oppakken
door het centrum op te gaan en de boef te arresteren en door de
rechter te laten veroordelen tot een gevangenisstraf. Klinkt stoer en
het gebeurt overigens ook regelmatig. Maar dan? Na de
gevangenisstraf mag de vrijgelatene uiteraard terug naar zijn
woning en dus naar de bescherming van de familiekring. Alleen door
permanente inzet van politie op het kamp kan er dan voor gezorgd
worden dat de criminaliteit niet opnieuw een voet aan de grond
krijgt op het kamp. Lang niet altijd betreft de normoverschrijding
echter zaken die de politie moet aanpakken. Vaak zijn het zaken die
door bedrijven of andere overheden aangepakt moeten worden.
Permanente aandacht is daarbij zeer moeilijk. Grootschalige
normoverschrijding op woonwagenlocaties tast de beginselen van
de rechtstaat aan en verhindert daarmee de emergentie naar
Blauw.
Normoverschrijding is daarmee probleem nummer twee waar de
overheid en de samenleving last van hebben.
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Wie politiek correct dit probleem wil ontkennen, beoordele de
situatie in Rotterdam waar een woonwagenlocatie van 40 gezinnen
twee fulltime wijkagenten nodig heeft. Dit terwijl in de rest van
Rotterdam iedere wijkagent de verantwoordelijkheid heeft over circa
7.000 inwoners. Een bijna 100-voudige inzet. Het zou interessant
zijn om te achterhalen hoeveel wijkagenten er per inwoner van de
gemiddelde Vogelaarwijk in Nederland worden ingezet, om de
problematiek ook in een ander perspectief te belichten.
Afsluiting
Het handboek van de VROM-inspectie roept op tot hernieuwde
sociaal-maatschappelijke analyses. Het nieuwe
ontwikkelingsperspectief waarmee we in dit artikel de
woonwagenproblematiek hebben belicht is daar een eerste aanzet
voor. Veel problemen komen voort uit een stagnerende ontwikkeling
door uitblijvende emergentie. Met een koppeling van de theorie uit
het handboek aan de door ons beschreven ontwikkelingsdynamiek
kan sneller herkend worden welke maatregelen genomen moeten
worden in welke situatie en voor welke specifieke doelgroep. Het
nieuwe perspectief biedt ook goede mogelijkheden voor een andere
aanpak. Het meewegen van de twee grootste problemen, de
maatschappelijke kosten en de maatschappelijke schade door
normoverschrijding kan tot een aanzienlijk andere benadering gaan
leiden.
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