
Meer dan
hun naam
FOTO�G�R�A�F�I�E�Jongens in de Haagse Schilderswijk
voelen zich tweederangsburgers. Inge van Mill
interviewde en portretteerde zeven van hen.
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W
at is je ware gezicht?
Dat was de vraag die
fotograaf Inge van Mill
(40) bezighield toen ze
het afgelopen jaar in
gesprek ging met zeven

jongens uit de Schilderswijk in Den Haag.
Niet dat ze hun deze vraag direct stelde,
het was meer dat ze deze Marokkaans-Ne-
derlandse jongens, over wie al zo lang een
debat woedt, eens op een andere manier
wilde benaderen.

„In 2001 ging ik voor het eerst op repor-
tage in de buurt van het Jacob van Cam-
penplein in de Schilderswijk”, zegt Van
Mill. „Het bleek lastig om dichtbij te ko-
men. Iedere keer dat ik met mijn camera
rondliep, kwam er iemand op me af die
vroeg wat ik daar te zoeken had. Ze voel-
den zich bekeken. Begrijpelijk, want in die
tijd liet Pim Fortuyn zich al negatief uit
over jongens van Marokkaanse afkomst.”

Uiteindelijk maakte ze in 2002 een re-
portage met de focus op één jongen, de 12-
jarige Karim. „Dat werd mijn afstudeerpro-
ject. Ik won er een tweede prijs mee bij de
Zilveren Camera.” Toch bleef het daarna
knagen dat ze niet meer had kunnen berei-
ken in de Schilderswijk. Ze had uiteindelijk
geen inzicht gekregen in wat er werkelijk in
de jongens omging.

Van Mill ging nog een paar keer terug,
maar wist telkens niet genoeg door te drin-
gen. Ze wilde het opnieuw proberen toen ze
hoorde dat in het Stagehuis Schilderswijk,
waar jongeren uit de buurt terechtkunnen
voor sociale activiteiten, jongeren met pro-
fessionele acteurs repeteerden voor Str ij-
de rs, een toneelstuk over discriminatie en
radicalisering. „Ik bezocht een aantal voor-
stellingen en sprak met Yassine, de coördi-

nator van het Stagehuis. Via hem kwam ik in
contact met nog zes andere jongens in de
leeftijd van 16 tot 29. Sommigen werkten,
anderen zaten nog op school. Ze waren be-
reid mij hun persoonlijke verhaal te vertel-
len en zich te laten fotograferen.”

Haar reportage is te zien op het Fotofes-
tival Naarden onder de titel ‘Tweede rangs-
burge r’ - bewust met aanhalingstekens om-
dat de jongens zich zo behandeld voelen.
Het toont Marokkaans-Nederlandse jon-
gens die samen eten met de ‘b u u r t b ro e -
ders’ of plezier hebben tijdens het bowlen.
Daarnaast maakte Van Mill een aantal por-
tretten. Dat werden geen opnames van
stoere straatjochies met een uitdagende
blik in de ogen, maar verstilde portretten,
genomen op het moment dat de jongens
open en kwetsbaar zijn.

Voordat Van Mill ze voor de camera zette,
hield ze met ieder van hen een interview.
„Die persoonlijke verhalen staan achterin
mijn fotoboek. Anoniem, want ik wil zo
een algemeen beeld schetsen van de wijk.”

Met haar camera kwam ze vervolgens
„heel dichtbij”, zegt ze. „Omdat zij zich
openstelden en mij vertrouwden, wilde ik
niet over hun grens gaan. Ze mochten ach-
teraf aangeven of ik hun foto wel of niet
mocht gebruiken.” Tot haar verrassing
maakte slechts één van de jongens bezwaar.
„En een ander zei dat hij de foto echt niet
mooi vond. Toch mocht ik het beeld gebrui-
ken. Dat vond ik heel respectvol van hem.”

Toch rest de vraag wat Van Mill nu eigen-
lijk wil met deze fotoserie. Is het een vorm
van positieve discriminatie? Wil ze ontken-
nen dat er problemen zijn in de Schilders-
wijk, waar nog altijd sprake is van overlast
door hangjongeren? „N e e”, zeg ze. „Maar
er bestaan veel negatieve verhalen over de-
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‘Prioriteit heeft dat de kinderen
kunnen opgroeien in een veilige

omgeving, dat is hier niet zo.’

‘Mijn opa en oma werden heel goed behandeld
destijds, nu niet meer. Veel mensen zijn zich

niet bewust wat dat met je doet.’

'Vijf keer ben ik afgewezen bij stages,
meestal kreeg ik als antwoord: we
zitten vol, maar ik weet het niet.’

ze jongens en ik wilde graag hun mense-
lijke kant belichten. Ik heb van dichtbij
gezien hoe lastig het is om op te groeien
in een wijk waar zo’n sterke machocul-
tuur heerst waardoor het voor hen moei-
lijk is om zichzelf te blijven.”

Het isolement dat de jongens ervaren in
de Schilderswijk noemt ze „een complex
p ro b l e e m”. „Ze hebben de verantwoorde-
lijkheid goed naar zichzelf te kijken en
kansen aan te grijpen. Maar hun wantrou-
wen richting de overheid is groot. Hun
grootouders kwamen uit het Rifgebergte
hierheen met het idee tijdelijk te blijven,
geld te verdienen en terug te gaan. De
overheid ging daar ook vanuit. Maar ze
bleven. In de basis is het probleem daar
scheef gegroeid: vanaf het begin hebben
zij, veelal laagopgeleiden, niet de onder-
steuning gekregen die ze nodig hadden.”

En inmiddels is er een voedingsbodem
gecreëerd vanwaaruit de polarisatie al-
leen maar is toegenomen. „Deze jongens
voelen zich inderdaad ‘t we e d e r a ng s b u r -
ge r s ’. Ze zijn in Nederland geboren maar
geven aan dat ze keer op keer gestigmati-
seerd worden. Als ze solliciteren, wordt
er niet verder gekeken dan hun achter-
naam. Aangezien een deel van hen niet
verder komt, klampen ze zich aan elkaar
vast. Dat is wat gebeurt bij polarisatie: als
je het niet alleen kan, vorm je een groep.
Samen ben je sterk en kan je je afzetten
tegen de maatschappij. Ondertussen gaat
de rest van het land zich daar weer tegen
afzetten. Zo ontstaat de verharding.”

Met als eindresultaat dat er uiteindelijk
niet meer naar elkaar wordt geluisterd,
zegt Van Mill. „Ik ben het gesprek wel
aangegaan. Dat werd enorm gewaar-
d e e rd .”
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