
T
roosteloos inde
overtreffende trap.
Zomag jehetwoon-
wagenkampjeaan
deBraseminOsswel
noemen.Afgeschei-
denvandeopenbare
wegdooreenbo-

menhaagstaan tweewoonwagens
opeenveldje. Linksenrechts vande
wagens liggengrotebetonblokken
diede toegang totde lege stand-
plaatsenernaastblokkeren.

Opdieplekkenschiethetonkruid
manshoogop, ergroeit zelfs al een
boompje.Herender ligt rommel,de
windblaast eenplastic zakvoorzich
uit. ‘Terwijldit vroeger zo’nmooi
kampwas’, zegtPaulaBloemers (42)
droevig.AnnekevandePol (36)
knikt: ‘Het isdiep triest.’

Zoziethet erdus indepraktijkuit,
het ‘uitsterfbeleid’datgemeenten
voeren tenaanzienvanwoonwa-
gens. Elkekeerals aandeBrasemeen
standplaats leegkwam,werddie
plekgeblokkeerdmetbetonblok-
ken. Zes standplaatsenzijnerdeaf-
gelopen tien jaar zoverdwenen.Nog
evenener staatniksmeer.Dat isook
debedoeling.

Zegdat iemand ‘vanhetkamp’
komt, endevooroordelenwellenop
alsbronwater: criminaliteit,werk-
loosheid,wietplantages.O ja, er zijn
woonwagenbewonersdienietdeu-
gen, zegtVandePol, vierdegeneratie
woonwagenbewoner. Zoalsdieer
zijnbinnenelkebevolkingsgroep.
‘Maarals 2vande30woonwagenbe-
woners fout zijn,wordendeandere
28erookopaangesproken.Wiet-
plantagesheb jeoveral.Maardievan
onskomen inhetnieuws.’

VandePolzet lievereenander
beeldneer:vaneeneigenzinnigvolk
dattrots isopzijneigencultuuren
bereidisdaarvoortevechten.Zoals
BloemersenVandePol–samenopge-
groeidopeenwoonwagenkampin
Oss–doen.Metdriewoonwagenvrou-
wenhebbenzeTravellersUnitedNe-
derland(TUN)opgericht.Daarmee
gaanzedestrijdaantegengemeen-
tendievanwoonwagensafwillen.

Met succes. Ineen trits recenteuit-
sprakenhebbenrechtershetNeder-
landsewoonwagenbeleidveroor-
deeld. Zedeedhetvoorhaarzoon,
zegtBloemers,diedegemeenteOss

aanklaagdevoorhetCollegevoorde
RechtenvandeMens. Zehadeen
blaadjemeegenomenmetdaarop
geschrevenwatzewouzeggen.Het
bleeknietnodig. ‘Ikhebuithethart
gesproken.’ Zewon.VandePol: ‘Dat
wijnogbestaan,hebbenwe louter te
dankenaanonzevechtlust.’

Woonwagenbewoners zijn –an-
dersdanSinti enRoma,dieeenan-
dereetnischeachtergrondhebben–
nakomelingenvanNederlandersdie
sindsde 19deeeuwmeteenreizend
beroep inhunonderhoudvoorza-
gen: venters, seizoenarbeiders, scha-
renslijpers. Al sindshunbestaanzijn
zeeendoorn inhetoogvandebur-
germaatschappij.

Bijnahonderd jaar, tebeginnen
metdeWoonwagenwetvan 1919, zijn
woonwagenbewonersdoelwit van
beleidmetals rodedraadzezosnel
mogelijkop te latengaan indebur-
germaatschappij.Dat isnietgelukt.
Woonwagenbewoners lietenzich
niet afschaffen.
In1999trokhetRijkzijnhandener-

vanaf.DeWoonwagenwetwerdinge-
trokken,woonwagenbewonerswor-
dennietmeerbeschouwdalseen
aparteminderheidsgroepmaarals
‘gewoneburgersmeteenbijzondere
woonwens’.Hethuisvestingsbeleid is
ophetbordjevangemeentengelegd.
Waarmeedeproblemennietzijnop-
gelost,maarhoogstensgedelegeerd.

Bling

Sindsdien isde situatiediffuus.Ne-
derland teltnaar schatting30dui-
zendwoonwagenbewoners, ver-
spreidover 1.150woonwagenlocaties
in370gemeenten.Centraleafstem-
ming is ernietof nauwelijks; elkege-
meentevoerthaareigenbeleid.

Demeestekiezenvoorconsolida-
tieof afbouw:geennieuwewoonwa-
genstandplaatsenerbij,waarmoge-
lijk standplaatsen latenverdwijnen.
Ondertussengroeiendewachtlijs-
tenvanmensendie ineenwoonwa-
genwillenwonenmaargeenplek
hebben;geschatwordtdat er
2.300 standplaatsen tekort zijn.

Zowordthuncultuur langzaam
maarzekerdenekomgedraaid, zegt
VandePol inhaarwoonwagenop
eenkeurigaangeharktkampje in
eennieuwbouwwijk inTiel.Watdie
woonwagencultuurprecies in-
houdt, is vooreenbuitenstaander
moeilijk tedoorgronden.VanderPol
woont ineenchaletdatalleenmet
eendiepladervanzijnplek is tekrij-
gen.Vanbinnenziethet eruit als een
doorsneewoning ineenvolkswijk.
Veelglimmers. ‘Ikhouvanbling.’
Maaralleenalhet ideedaterwielen
onderzittengeeft eengevoel van
vrijheid, zegtVandePol.

Zeheeft een tijdje –noodgedwon-
gen– ineenstenenhuisgewoond.
Hetbevielhaar slecht.Deburger-
maatschappij is een ‘zeurmaat-
schappij’. Burendieklagenoverge-
luidsoverlast, eenverkeerdgepar-
keerdeauto –ophetkampzul jedat
soortklachtenniethoren.Dedeur
open laten, zomaarbijdeburenbin-
nenlopen, elkaarhelpen,dat is ty-
pischvoordewoonwagencultuur,
die vorig jaarde statusvan immate-
rieel erfgoedkreegvanhetNeder-
landsCentrumvoorVolkscultuur.
Maar juistdieeigencultuurwordt

sindshetafschaffenvandeWoonwa-
genwetnietmeerals zodaniger-
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Zoziet

uitsterfbeleid

eruit

Het beleid van gemeenten omwoonwagenkampen
langzaamdenek om te draaien, is volgens het College

voor de Rechten van deMens discriminerend.Maar
daarmee is de strijd van bewoners niet gestreden.

Door Mac van Dinther

Travellers United Neder-
land (TUN) organiseert op
zondag 12 juni een bene-
fietconcert. De opbreng-
sten gaan naar de juridi-
sche strijd tegen het uit-
sterfbeleid dat gemeenten
voeren tegen woonwagens.
Locatie is restaurant de Be-
tuwe in Tiel, aanvang 13.00
uur. Onder de artiesten zijn
Frans Baggerman, Django
Wagner, Karin Welsing en
Colinda.

Benefietconcert
Juridische strijd
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Woonwagenkamp in Oss met rechts de betonblokken die de gemeente plaatste om de lege standplaatsen ernaast te blokkeren. Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

HetPILPvoert eengerechtelijke
procedurenamenseenwoonwagen-
bewoner tegendegemeenteOss. In
eersteaanlegkreeghij gelijk, dezaak
looptnu inhogerberoep. Elburgver-
loorvorig jaareengedingoverhet
schrappenvanwoonwagenplaatsen
voordeRaadvanState,Waddinxveen
werdveroordeelddoorhetCollege
voordeRechtenvandeMens. Tegen
Eindhoven looptnogeenzaak, tegen
Tiel is er een invoorbereiding.

Traantje

Diversegemeentenzijnhunwoonwa-
genbeleidaanhetheroverwegen.Oss
heeft afscheidgenomenvanhetuit-
sterfbeleid, zegtprojectleiderMark
van ’tHof.DeBrabantsegemeente
had ingezetop ‘normalisatie’ van
woonwagenbewonersdoorhetaan-
tal standplaatsengeleidelijkaf te
bouwen. Financiëleoverwegingen
spelendaarbij ookeenrol.Dewoon-
wagenplaatsenkostendegemeente
jaarlijks 1 tot 1,5 tonmeerdanzeaan
huuropbrengen.
DeuitspraakvanhetCollegevoor

deRechtenvandeMensheeftdaar
eenstreepdoorgehaald.Osskoerst
nuopconsolidatie vanhethuidige
aantal van69standplaatsen.Deacht
woonwagenplekkendiedeafgelopen
jarenverlorenzijngegaan,komen
mogelijk terug.Niethelemaal van
harte. ‘Zonderdeuitspraakvanhet
collegewarenwedoorgegaanmetaf-
bouwen.Wij vindenhethuisvesten
vanwoonwagenbewonersgeen taak
vandegemeente.’
Het is eenoverwinningvoorwoon-

wagenbewoners, zegtantropoloog
Peter Jorna, consultant invraagstuk-
kenmetbetrekking totRoma, Sinti en
woonwagenbewoners.Hetbiedt vol-
genshemooknieuwekansen.
Woonwagenbewoners zijnaltijd

beschouwdals achterlijk enonbe-

schaafd.Beleid is steedsvanbovenop-
gelegd.Goedbedoeld,maardeuit-
werkingwasaverechts. ‘Hoesterker
dedwang,hoemeerverzet jeop-
roept.’Met criminaliteit als radicale
uitwas.

Het ideedatdeproblemenzijnop-
gelost als allewoonwagenbewoners
in ‘gewone’huizenwonen, is volgens
Jornaeen illusie. ‘Daarmeeverleg je
hetprobleemalleenmaar. Scholing,
perspectief bieden,dat isdeoplos-
sing.Gametelkaar ingesprekenpro-
beerduidelijk tekrijgenwat ieders
belangenenbeperkingenzijn.’

Die raadgeeftookSjaakKhonraad,
lector integrale veiligheidaanAvans
hogeschool inDenBosch, inde jaren
tachtigennegentigvandevorige
eeuweenveelgevraagddeskundige
inwoonwagenzakenenopsteller van
eenhandleidingvoorgemeenten.
Overheidenwoonwagenbewoners
hebben jarenlangmetderuggen
naarelkaargestaan, zegtKhonraad.
Decontactendieer inzijn tijdnogwa-
ren, zijnverlorengegaan. ‘Mijnadvies
aandeoverheidzouzijn:herstelde
bandenmetwoonwagenbewoners.
Accepteerdat er eengroep isdiean-
ders is enzoeksamennaarduurzame
oplossingen.’

Scheerookniet allewoonwagenbe-
wonersoveréénkam. ‘Pakcriminelen
hardaan,maarzoekaansluitingbij
degoedwillenden.’ Voorwoonwagen-
bewonersheefthij ookeenbood-
schap:Komuitde slachtofferrol. ‘Je
kuntdeoverheidnietoveralde
schuldvangeven.’

In sommigegemeenten isdatge-
sprekalopganggekomen.Zoals in
Smallingerland,waarAnnieMirosch
(45)hetprobleemvanteweinig
standplaatsenaankaarttebijdege-
meente.Miroschverhuisde in2007
vandewoonwagennaareenhuis.On-
dermeervoordekinderen.Diewer-

dengepestopschool. Bovendien
vreesdezediscriminatiebij sollicita-
ties. ‘Als je solliciteert,wordt jepost-
codegecheckt.’

Het ishaar rauwophetdakgeval-
len. ‘Ikmismijnvrijheid’, zegt ze. ‘Ik
wil terug.Gewoonweer tussenmijn
eigenmensen.’Maardewachttijd
vooreenstandplaats inSmallinger-
land is zes jaar, langerdandievoor

eenhuurwoning. TochheeftMirosch
hoop,nuhaargemeente ‘dewense-
lijkheidonderschrijft’ omer stand-
plaatsenbij temaken.

Enmisschien, zegtVandePol,
maakt zededagnogmeedatopde
Brasembetonblokkenwordenweg-
gehaaldennieuwewagenshetkamp
oprollen. ‘Danzal ikbest een traantje
wegpinken.’

Datwij
nogbestaan,
hebbenwe
louterte
dankenaan
onzevechtlust
Anneke van de Pol
Woonwagenbewoonster
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kend.Volgens JelleKlaasvanhetPILP
(Public Interest LitigationProject),
eenproject vanhetNederlands Juris-
tenComitévoordeMensenrechten, is
dat in strijdmetmensenrechtenver-
dragendieNederlandheeftonderte-
kend.HetCollegevoordeRechten
vandeMensgeefthemgelijk.Woon-
wagenbewoners, zooordeeldehet
collegeeind2014zijnaan temerken
als ‘eenetnischegroepdiezichonder-
scheidt vanwegehuncultuur’ enbe-
scherminggenietopgrondvan ‘ras’.
Het collegenoemthetuitsterfbeleid
discriminerend.

Datwaseendoorbraak, zegtKlaas.
‘Opbasis vanmensenrechtenverdra-
genhebbenwoonwagenbewoners
het rechtomineenwoonwagente
wonen.’Hijwordtdaaringesteund
door tal vangezaghebbende instan-
ties –hetEuropeesHof,deEuropese
Commissie tegenRacismeen Intole-
rantie, deVN-commissie tegenra-
cismeendiscriminatie –diehetNe-
derlandsewoonwagenbeleidhebben
bekritiseerd.


