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Een Marokkanenprobleem

Symbool voor opvallend delinquent groepsgedrag

In Nederland zijn ‘Marokkaanse’ jongens1 het symbool geworden voor opvallend
overlastgevend en crimineel groepsgedrag. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag
en Utrecht,2 maar ook in een aantal kleinere steden, zoals in Gouda, Venlo en
Naarden,3 spreekt men van een ‘Marokkanenprobleem’ (ook wel aangeduid als
het ‘Marokkanendrama’).4 En in de wandelgangen van de Tweede Kamer wordt
het debat over probleemjongeren en jeugdcriminaliteit aangeduid als het ‘Marok-
kanendebat’.5 In dat debat wordt gesteld dat jongens van Marokkaanse afkomst
niet alleen opvallend vaak overlast veroorzaken en (ernstig) crimineel gedrag ver-
tonen, maar zich bovendien in groepsverband schuldig maken aan ‘straatterreur’.6

Naar aanleiding van ongeregeldheden in de voorsteden van Parijs wordt zelfs
gevreesd voor een ‘geweldsgolf van Marokkaanse jongeren’ in Nederland.7

Dat ‘Marokkaanse’ jongens het symbool zijn voor overlastgevend en crimineel
groepsgedrag, berust niet alleen op beeldvorming in de media en de politiek,
maar ook op concrete ervaringen van slachtoffers en omstanders. ‘Marokkaanse’
jongens worden ervaren als opvliegerige persoonlijkheden, die al bij de minste of
geringste aanleiding opmerkelijk uitdagend en agressief reageren.

Een incident in Zandvoort

Typerend is een incident dat bekend staat als de ‘Zandvoortse zaak’.8 Op een
drukke stranddag in mei 2001 vormde zich een groep van ongeveer dertig
‘Marokkaanse’ jongens. De jongens gedroegen zich uitdagend en confronterend,
en raakten verwikkeld in conflicten met omstanders en voorbijgangers. In eerste
instantie was de groep alleen intimiderend voor de omgeving. Maar gaandeweg
ontaardde het gedrag van de groep in vernieling, diefstal, bedreiging, beroving
en aanranding.

De ‘Zandvoortse zaak’ zorgde voor veel beroering en kreeg uitgebreid aandacht
in verschillende dag- en weekbladen.9 Veel van wat er zich die dag had afgespeeld,
was aanvankelijk nog onduidelijk. Maar aan de hand van de rechtszaak tegen één



van de betrokkenen, die hier ‘Achmed’ zal worden genoemd,10 heeft Het Parool de
gebeurtenissen van die dag als volgt gereconstrueerd.

‘Op het station van Zandvoort hadden ze van wat andere jongens een radio, een
voetbal en een gsm afgepakt. ‘Achmed’ had de gsm uit de handen van de eigenaar
gerukt, anderen schoten de voetbal over van het ene perron naar het andere en
weer anderen hadden zich ontfermd over de radio. Terwijl de bestolen jongens
aangifte deden bij de politie, stapte de groep in de trein. Daar zaten vier meisjes
in de eersteklascoupé. Eerst kwamen ‘Achmed’ en een vriend poolshoogte
nemen, maar ineens waren daar ook ongeveer dertig anderen.’ (Het Parool, 20
september 2003, pp.1)

‘Sommigen klommen in de bagagerekken, anderen gingen bij de meisjes op
schoot zitten. Onder het gillen van “tieten, tieten”, knepen zij de vrouwen in bil-
len en borsten en grepen ze hen in het kruis. In Haarlem achtervolgden acht,
negen jongens van de groep de meisjes over het perron, zetten twee van hen
klem bij een snoepautomaat en begonnen opnieuw met hun handtastelijkheden.
‘Achmed’, met zijn witte trui om het ontblote bovenlijf geslagen en in zijn groene
trainingsbroek, werd op het politiebureau door de meisjes herkend als een van
de aanjagers, de jongen die bij een van hen op schoot was gesprongen en zijn
broek had laten zakken om in zijn grijze short met roze hartjes op het meisje te
gaan zitten. ‘Achmed’ kon het zich niet heugen. “Misschien verwarren ze me
met een van die andere jongens.”’ (Het Parool, 20 september 2003, pp.5)

De ‘Zandvoortse zaak’ roept de vraag op waarom processen van groepsvorming
onder Marokkaanse jongens uitmonden in een delinquent groepsgedrag dat door
slachtoffers en omstanders als opvallend uitdagend en agressief wordt ervaren. In
dit boek staat de vraag centraal hoe en waarom dit soort delinquent groepsgedrag
tot stand komt.

‘Delinquent gedrag’ is iets anders dan ‘criminaliteit’. Delinquent gedrag omvat
meer dan alleen crimineel gedrag dat strafbaar is volgens het jeugdstrafrecht of
het volwassenenstrafrecht (zoals gezamenlijk stelen of geweld plegen). Delin-
quent gedrag verwijst ook naar hinderlijk en overlastgevend gedrag dat niet direct
strafbaar is, zoals luidruchtig aanwezig zijn op straat of een intimiderende hou-
ding aannemen tegenover omstanders en voorbijgangers. Delinquent gedrag in
groepsverband wordt gezien als ‘opvallend’ wanneer het tot stand komt in een
opmerkelijk grote groep of als het publiek en de politie het groepsgedrag als zeer
uitdagend en agressief ervaren.

Omdat delinquent groepsgedrag meer omvat dan alleen groepscriminaliteit,
is de stelling dat ‘Marokkaanse’ jongens opvallend delinquent groepsgedrag ver-
tonen niet met criminaliteitsstatistieken van politie of justitie te onderbouwen.
In dit boek wordt dan ook niet gezocht naar verklaringen voor de statistische ver-
schillen tussen de mate van betrokkenheid van ‘Marokkaanse’ jongens bij crimi-
naliteit in vergelijking met andere etnische groepen. De ervaring van het publiek
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en de politie dat het delinquente groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens opval-
lend is, staat daarentegen ook niet geheel los van wat statistisch bekend is over
jeugdcriminaliteit van ‘Marokkaanse’ jongens (al dan niet in groepsverband).
‘Marokkaanse’ jongens van zowel de eerste als de tweede generatie zijn vaker ver-
dachte van een misdrijf dan ‘autochtone’ jongens of jongens uit de meeste andere
herkomstgroeperingen (met uitzondering van ‘Antilliaanse’ jongens).11 Daarbij
gaat het meestal om vermogensdelicten (Blom et al. 2005). Of ‘Marokkaanse’
jongens die een (vermogens)delict plegen dat ook vaker in groepsverband doen
of in grotere groepen dan ‘autochtone’ of ‘allochtone’ jongens die schuldig maken
zich aan dezelfde misdrijven, is niet bekend. En over veel van het delinquente
groepsgedrag anders dan (vermogens)delicten worden geen statistische gegevens
verzameld.

Wel is bekend dat het Zandvoort-incident niet op zichzelf staat, maar deel uit-
maakt van een reeks van soortgelijke incidenten waarbij telkens weer opmerkelijke
grote groepen van (voornamelijk) ‘Marokkaanse’ jongens bij herhaling opvallend
(ernstig) delinquent gedrag vertonen.12 Zo zijn er incidenten in zwembaden waarbij
meisjes zijn aangerand en personeel is aangevallen,13 ongeregeldheden tijdens het
Suiker- en Offerfeest waarbij bioscopen moesten worden ontruimd14 en opstootjes
waarbij ‘Marokkaanse’ jongens zich collectief tegen de politie hebben gekeerd.15

Delinquent groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens

Naar het vraagstuk van de ‘criminaliteit van Marokkaanse jongens’ (Bovenkerk
1989, 1991, 1992) is al veel onderzoek gedaan (Kaufman & Verbraeck 1986; Van
Gelder & Sijtsma 1988, 1990; Werdmölder 1986, 1990, 2005; Sijtsma 1989;
Junger 1990; Van Gelder 1992, 1995; Coppes, R., F. de Groot & A. Sheerazi 1997;
Faasen 1997; Van Gemert 1995b, 1998a, 2001a; Van der Torre 1996; Viskil 1999;
Van Oosterwijk, Meesters & Gruter 1999; Solm & Rotteveel 2000; Van der Torre
& Stol 2000; Harchaoui 2001; De Jong & De Haan 2000; Boutellier & Vinke
2002; Noorda 2003; Pels 2003; Walberg 2004; Blom et al. 2005; Van Gemert &
De Jong 2005).

In de jaren tachtig komt voor het eerst aan het licht dat met ‘Marokkaanse’
jongens in Nederland iets bijzonders aan de hand is op het gebied van delinquent
groepsgedrag. Een intern rapport van de Gemeente Amsterdam maakt melding
van ‘Marokkaanse’ jeugdbendes die actief zijn in de binnenstad (Loef 1988; Loef
en Holla 1989).16 In dezelfde periode publiceert Werdmölder (1986, 1990) over zijn
onderzoek naar een ‘Marokkaanse’ jeugdbende in de Amsterdamse stadsbuurt
De Pijp.17 Vanaf die tijd is delinquent groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens
een terugkerend object van onderzoek geworden. Daarbij beginnen onderzoekers
zich steeds minder af te vragen óf ‘Marokkaanse’ jongens vaker en ernstiger
delinquent gedrag vertonen, en steeds vaker waarom ze dat doen (De Haan &
Bovenkerk 1993, 1995).
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Onderzoeken naar jeugdcriminaliteit laten zien dat ‘Marokkaanse’ jongens
verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de jeugdcriminaliteit (Junger & Zeil-
stra 1989; Werdmölder 1989; Junger 1990; Werdmölder & Weel 1993; Bovenkerk
1994, 2002b, 2003a; Angenent 1997; Leuw 1997; Korf 2001; Van San & Leerkes
2001; Driessen et al. 2002; Kromhout & Van San 2003; Blom et al. 2005). Er is
sprake van een ‘oververtegenwoordiging’18 van ‘Marokkaanse’ jongens in de statis-
tieken van politie en justitie, en volgens sommigen zelfs in extreme mate.19

Om de oververtegenwoordiging van ‘Marokkaanse’ jongens in de criminali-
teitscijfers te begrijpen en te verklaren, gebruikten onderzoekers aanvankelijk
algemene verklaringen voor jeugdcriminaliteit (Werdmölder 1986, 1990; Junger
1990; Buijs 1993; Cuyvers et al. 1993; Bovenkerk 1994). Meer specifiek wordt
delinquent gedrag van ‘Marokkaanse’ jongens verklaard uit processen van migra-
tie en (gebrekkige) integratie.

Met de immigratie van Marokkanen (vooral de grootscheepse gezinshereniging
in de jaren zeventig en tachtig), heeft Nederland volgens sommige onderzoekers
een aantal problemen geïmporteerd die het delinquente gedrag van ‘Marokkaanse’
jongens verklaren (De Mas & Hafmans 1985; De Mas 1990, 1991; Naborn 1992;
Van Gemert 1998a).20 De migranten ondervonden niet alleen problemen vanwege
hun taalachterstand, het moeten rondkomen van een bescheiden gezinsbudget
en een moeizame overgang van een islamitische plattelandssamenleving naar
een Westerse stedelijke omgeving (die extra moeilijk is gebleken vanwege de
Nederlandse politiek van ‘integratie met behoud van eigen cultuur’ en de pater-
nalistische rol van de Marokkaanse overheid) (Bovenkerk 1989, 1991, 1992). De
lange scheiding tussen de man en zijn vrouw en kinderen leidde in veel gevallen
ook tot relatie- en opvoedingsproblemen (Werdmölder 1990; Viskil 1999; Cop-
pes, De Groot & Sheerazi 1997).21

Veel ‘Marokkaanse’ jongens zijn op adolescente leeftijd naar Nederland ge-
komen. Vanwege hun relatief oude leeftijd hebben zij meer moeite gehad met het
inhalen van (taal)achterstanden op school, dan ‘allochtone’ jongens die op jongere
leeftijd overkomen of hier worden geboren (Buijs 1993). Marokkaanse ouders
hebben moeite om hun kinderen te begeleiden en schoolprestaties te controleren.
Ze hebben zelf een taalachterstand of zijn zelfs analfabeet. Ze hebben een laag
opleidingsniveau en weinig kennis van de Nederlandse samenleving. In sommige
gezinnen is de verhouding tussen vader en zoon onder druk komen te staan, in
het bijzonder omdat Marokkaanse vaders als gevolg van de economische recessie
werkloos raken of arbeidsongeschikt worden verklaard. Hierdoor genieten zij niet
langer het aanzien van de kostwinner van de familie (Werdmölder 1990).

De migratie- en integratieproblemen die delinquent gedrag van de eerste en
tweede generatie ‘Marokkaanse’ jongens verklaren, zijn voor de derde generatie
minder relevant. Voor hen is vooral de sociaal-economische achterstand en de
lage maatschappelijke positie van hun ouders van belang. Het delinquente gedrag
van de huidige generatie ‘Marokkaanse’ jongens moet daarom vooral worden
verklaard vanuit hun relatieve achterstand en deprivatie (Bovenkerk 1994). De
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jongens ervaren dat ze achtergesteld zijn en beschikken over minder middelen
(geld, kennis en ervaring) en mogelijkheden (begeleiding en sociale contacten) om
vooruit te komen in de samenleving. Delinquent gedrag van ‘Marokkaanse’ jon-
gens is behalve uit hun marginale positie in de Nederlandse samenleving ook te
verklaren uit de gevolgen van hun maatschappelijke uitsluiting. Volgens deze ver-
klaring is de criminaliteit van ‘Marokkaanse’ jongens een alternatieve manier om
succes te kunnen boeken en sociale status te verwerven.

Hun marginale maatschappelijke positie en sociale uitsluiting verklaren echter
de aard en omvang van het delinquente gedrag van ‘Marokkaanse’ jongens niet
volledig. Jongens met een andere etnische achtergrond (zoals Turkse jongens) die
in een vergelijkbare achterstandspositie verkeren, komen minder vaak met politie
en justitie in aanraking dan ‘Marokkaanse’ jongens (Junger 1990). Blijkbaar is
meer nodig om delinquent gedrag van ‘Marokkaanse’ jongens te verklaren. Junger
(1990) gebruikt daarvoor de theorie van Hirschi (1969) over sociale controle.

Deze theorie verklaart het ontstaan van criminaliteit doordat mensen die een
zwakke binding met de dominante samenleving hebben weinig belang hechten
aan het vertonen van conventioneel gedrag. In navolging van deze theorie ver-
klaart Junger de criminaliteit van ‘Marokkaanse’ jongens doordat zij veel tijd op
straat doorbrengen met weinig ouderlijk toezicht. Marokkaanse ouders zouden
hun kinderen buitenshuis minder nauwlettend in de gaten houden dan Neder-
landse ouders. De relatief grote hoeveelheid vrijheid op straat en een gebrek aan
gedragscorrecties van volwassenen, zouden verklaren waarom kinderen een gebrek
aan betrokkenheid bij de samenleving ervaren en onvoldoende belang leren hech-
ten aan het vertonen van conventioneel gedrag in de publieke ruimte.

De reden dat Marokkaanse ouders moeite hebben met het uitoefenen van toe-
zicht op het gedrag van kinderen op straat is volgens andere onderzoekers een ge-
volg van verkeerde verwachtingen die zijn gebaseerd op het leven in Marokkaanse
plattelandsgemeenschappen (Eppink 1977, 1979, 1981; Van den Berg-Eldering
1978, 1986; Bel Ghazi 1986). Zo zouden sommige Marokkaanse ouders verwach-
ten dat docenten of politieagenten ook in Nederland een opvoedingstaak op zich
nemen of dat buren en winkeliers zullen helpen om de kinderen op straat in de
gaten te houden (Van ’t Hoff 1991).

Anderen vinden dat het mechanisme van de sociale controle, dat iemand ervan
weerhoudt om deviant gedrag te vertonen, in deze verklaring een te ‘witte’ invul-
ling krijgt (Bovenkerk, De Haan & Yesilgöz 1991; Werdmölder & Meel 1993;
Bovenkerk 1994; Van Gemert 1998a). Zij stellen dat in het leven van ‘Marokkaanse’
jongens andere maatschappelijke instellingen (zoals een moskee of koffiehuis) een
controlerende rol spelen, dan in het leven van hun Nederlandse leeftijdsgenoten.
Bovendien betwijfelen zij of ‘niet-Marokkaanse’ jongens werkelijk altijd zoveel
meer sociale controle ervaren dan hun ‘Marokkaanse’ leeftijdsgenoten. Deze onder-
zoekers zoeken meer specifieke verklaringen voor de aard en omvang van het
delinquente gedrag van ‘Marokkaanse’ jongens en leggen verbanden tussen de
Marokkaanse cultuur en delinquent (groeps)gedrag.
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Daarvoor moesten zij echter het taboe doorbreken dat rustte op onderzoek
waarin de etnische achtergrond wordt gebruikt om delinquent gedrag te verkla-
ren (Werdmölder 1989; Maas-de Waal 1991; De Haan 1990; Bovenkerk 2003c).
Uit angst voor stigmatisering lieten onderzoekers meestal na een verband te
zoeken tussen de culturele achtergrond en de criminaliteit van etnische min-
derheden (Kaufman & Verbraeck 1986; Werdmölder 1986, 1990; De Vries 1995;
Coppes, De Groot & Sheerazi 1997).22 Vooral cultureel antropologen maakten er
bezwaar tegen dat de culturele factor niet werd onderzocht en alleen de sociaal-
economische factoren werden benadrukt. Zij bepleitten het doorbreken van dit
‘economisch-determinisme’ (Haleber 1989; Van Wetering 1992). Hierna werd
voorzichtig begonnen met het zoeken naar specifieke ‘culturele’ verklaringen
voor het delinquente gedrag van ‘Surinaamse’ jongens (Sansone 1990, 1992),23

‘Antilliaanse’ jongens (Van San 1996, 1997, 1998, 2002; Bovenkerk m.m.v. Tiele-
mans 2000) en ‘Marokkaanse’ jongens (Van Gemert 1995b, 1998a; Pels 2003;
Werdmölder 2005).

Wat ‘Marokkaanse’ jongens betreft, stelt Frank van Gemert (1998a) als eerste dat
de Marokkaanse cultuur een (aanvullende) verklaring biedt voor hun delinquente
gedrag. Volgens Van Gemert verklaart de Marokkaanse cultuur de verschillen in
aard en omvang van de jeugdcriminaliteit tussen ‘Marokkaanse’ jongens en ‘niet-
Marokkaanse’ jongens die opgroeien onder vergelijkbare sociale en economische
omstandigheden met vergelijkbare mogelijkheden en beperkingen. Hij stelt dat
collectieve ervaringen, betekenissen, gewoonten, opvoedingsstijlen, waarden en
normen die Marokkanen in de loop van hun geschiedenis in Marokko hebben
ontwikkeld, door hun nazaten in Nederland worden gereproduceerd. De ‘Marok-
kaanse’ jongens zouden een aantal van deze cultuurelementen betekenis geven in
hun dagelijkse leven in Nederland, waardoor dit proces van culturele reproductie
de mogelijkheid biedt om opvallend delinquent (groeps)gedrag van ‘Marokkaanse’
jongens te verklaren.

Van Gemert (1998a) heeft empirisch veldonderzoek gedaan onder ‘Marok-
kaanse’ jongens in Rotterdam-Zuid. Om aannemelijk te maken dat culturele
reproductieprocessen hun delinquente gedrag verklaren, wijst hij op treffende
overeenkomsten in het gedrag van ‘Marokkaanse’ jongens in Rotterdam-Zuid en
dat van hun (voor)ouders in Marokko.24 Zo verklaart hij de omgangsvormen onder
‘Marokkaanse’ jongens in (problematische) jeugdgroepen op straat in Rotterdam-
Zuid uit de sociale verhoudingen in de stammen van het Rifgebergte. Volgens
Van Gemert bepalen Marokkaanse cultuurelementen de manier waarop ‘Marok-
kaanse’ jongens in Nederland hun mogelijkheden en beperkingen op straat er-
varen en daarnaar handelen. Hun opmerkelijke groepsvorming en opvallend
delinquent groepsgedrag zouden daardoor worden verklaard.

Ook Hans Werdmölder (2005) verklaart het opvallend delinquente gedrag van
‘Marokkaanse’ jongens uit hun culturele achtergrond.25 Niet alleen wijst hij op
overeenkomsten tussen ‘Marokkaanse’ jongens in Nederland en hun (voor)ouders
in Noord-Afrika. Werdmölder gaat daarin een stapje verder dan Van Gemert
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(1998a). Hij verklaart de criminaliteit onder ‘Marokkaanse’ jongens namelijk uit
een verinnerlijkt cultuurconflict tussen de botsende waarden- en normenstelsels
van de Nederlandse en de Marokkaanse cultuur. De Nederlandse cultuur is vol-
gens hem egocentrisch en egalitair, stelt de autonomie van het individu centraal
en kenmerkt zich door het streven naar consensus en een tolerantie voor deviant
gedrag. De Marokkaanse cultuur ziet hij als een conformistische groepscultuur
gekenmerkt door een sterke sociale dwang vanuit de omgeving. Uit de botsing
tussen de Marokkaanse en de Nederlandse cultuur, verklaart Werdmölder het
opvallend delinquent groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens.26

Marokkaanse jeugdbendes?

In krantenartikelen en commentaren wordt gesproken van ‘terreur’ door Marok-
kaanse jeugdbendes uit Amsterdam (Nieuw-)West.27 Of wij in Nederland echte
‘gangs’ kennen zoals in Amerika of dat er een ander soort – typisch Nederlandse
– jeugdbendes bestaan, is niet eenvoudig vast te stellen (Bovenkerk 1989; Kreu-
len & De Boer 1994; Oosterwijk, Gruter & Versteegh 1995; Van Gemert 1995b,
1995c, 1995d, 1998a, 1999b, 2001b; Hakkert et al. 1998; Hakkert & Kleiman
1999; Beke & Van Wijk 2000, 2001; Beke, Van Wijk & Ferwerda 2000; Verduyn
2000; De Haan & Miedema 2001; Gruter & Versteegh 2001; Weerman 2001,
2003a; Terhürne 2002; Weerman & Kleemans 2002; Van Gemert 2005; Van
Gemert & Fleisher 2002, 2005; Weerman & Esbensen 2005). De begrippen en
theorieën die – vooral in de Verenigde Staten28 – zijn ontwikkeld, kunnen name-
lijk niet zonder meer worden toegepast op de Nederlandse situatie. Niet alleen
verschillen de etnische achtergronden en de (migratie)geschiedenissen van de
jongeren die groepen vormen en delinquent groepsgedrag vertonen. Ook is de
mate van segregatie en achterstand in Amerikaanse getto’s veel groter dan in
Nederlandse achterstandsbuurten met grote concentraties ‘allochtonen’.29

Behalve door deze voor de hand liggende verschillen, wordt het onderzoek
naar ‘gangs’ en jeugdbendes gecompliceerd door wat bekend is geworden als de
‘Eurogang paradox’ (Klein et al. 2001; Decker & Weerman 2005). De complice-
rende factor is dat bij het zoeken naar ‘jeugdbendes’ in Europa wordt uitgegaan
van een stereotiep beeld van Amerikaanse ‘gangs’ zoals die in werkelijkheid – ook
in de Verenigde Staten – niet bestaan. Om zinvolle vergelijkingen van jeugdgroe-
pen mogelijk te maken, moet eerst de ‘paradox’ worden opgelost. Hiervoor is een
realistische definitie van een jeugdbende vereist. Zo’n definitie is recentelijk ont-
wikkeld door een internationaal gezelschap van onderzoekers afkomstig uit de
Verenigde Staten, Rusland en een groot aantal Europese landen.30 In Nederlandse
vertaling wordt een jeugdbende gedefinieerd als:
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‘…een duurzame groep jongeren, die op straat rondhangt en voor wie betrokken-
heid bij illegale activiteiten onderdeel is van de groepsidentiteit.’31 (Van Gemert &
Fleisher 2002)

Deze definitie heeft vijf bestanddelen (duurzaamheid, jeugd, rondhangen op
straat, illegale activiteiten en identiteit) die enige toelichting vereisen. ‘Duurzaam’
betekent dat de groep op zijn minst drie maanden moet bestaan, aangezien veel
jeugdgroepen binnen die tijd weer uit elkaar vallen. De duur heeft daarbij betrek-
king op het voortbestaan van de gehele groep, ondanks het komen en gaan van
individuele groepsleden. ‘Jeugd’ verwijst naar de gemiddelde leeftijd van de groeps-
leden die in de adolescentie moet liggen tot maximaal iets over de twintig jaar.
‘Rondhangen op straat’ betekent dat de groepsleden veel vrije tijd buitenshuis
doorbrengen in de openbare ruimte (zoals straathoeken, parken of pleinen) of in
een publieke ruimte die semi-openbaar is (zoals winkelcentra, stations of speel-
hallen). ‘Illegale activiteiten’ zijn vormen van delinquent gedrag die volgens het
jeugd- of volwassenenstrafrecht strafbaar zijn, en niet slechts als hinderlijk of
overlastgevend wordt ervaren. ‘Identiteit’, ten slotte, verwijst naar het zelfbeeld
dat de groepsleden ontlenen aan de groep waarvan zij een deel uitmaken.

Dit onderzoek heeft niet als doel antwoord te geven op de vraag of groepen
‘Marokkaanse’ jongens die opvallend delinquent groepsgedrag vertonen, als ‘jeugd-
bendes’ moeten worden beschouwd. Een uitgebreide behandeling van dit vraag-
stuk zou teveel afleiden van het feitelijke onderwerp van dit onderzoek. Volstaan
moet worden met deze korte toelichting op de definitie die het uitgangspunt
vormt voor dit onderzoek naar groepsvorming en gedragsafstemming in groepen
van ‘Marokkaanse’ jongens. Verder wordt in het midden gelaten of groepen van
‘Marokkaanse’ jongens op basis van de Eurogang-definitie al of niet als jeugdben-
des moeten worden beschouwd. Belangrijker is dat empirisch wordt onderzocht
hoe de jongens zelf de processen van groepsvorming beleven en hoe zij zelf hun
groepen definiëren.

Typisch Marokkaans?

In de reacties op problemen met ‘Marokkaanse’ jongens wordt steeds de nadruk
gelegd op hun opmerkelijke groepsvorming en op hun opvallend delinquente
groepsgedrag. Ook in de reacties op het Zandvoort-incident van 2001 wordt
gewezen op een bijzonder grote groep die ogenschijnlijk spontaan ontstaat en
collectief ernstig delinquent gedrag vertoont. Verklaringen hiervoor worden vooral
gezocht in de etnische afkomst van de jongens. Het feit dat meisjes in een volle
treincoupé zijn aangerand, wordt dan gezien als typerend voor ‘Marokkaanse’
jongens die zijn opgevoed met een minachting voor (Westerse) vrouwen. Hun
groepsvorming en groepsgedrag worden gezien als ‘typisch Marokkaans’.32
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Alledaagse verklaringen voor het delinquente groepsgedrag van ‘Marokkaanse’
jongens in de media en het politieke debat, zijn direct of indirect ontleend aan
sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Op basis daarvan wordt geconcludeerd dat
de achtergrond en opvoeding van de jongens voor een belangrijk deel hun delin-
quente gedrag verklaren. In sociaal-wetenschappelijke culturele verklaringen wordt
de opmerkelijke groepsvorming van ‘Marokkaanse’ jongens en hun opvallend
delinquente groepsgedrag op verschillende manieren in verband gebracht met
hun Marokkaanse afkomst en de Marokkaanse cultuur.

Zo wordt de opmerkelijke gerichtheid van de jongens op hun eigen groep ver-
klaard uit hun Marokkaanse opvoeding waarin het collectief (de familie) centraal
wordt gesteld (Eppink 1977, 1981; Pels 1990, 1991). Het strenge onderscheid tussen
binnen- en buitenstaanders en de loyaliteit aan de eigen groep wordt verklaard uit
de traditie van stamverbanden in het Marokkaanse Rifgebergte die altijd om de
schaarse middelen hebben moeten strijden (Van Gemert 1998a).

Ook het opvallend delinquente (groeps)gedrag van ‘Marokkaanse’ jongens wordt
uit hun afkomst en cultuur verklaard. Zo zouden ‘Marokkaanse’ jongens van huis
uit leren zich ‘eergevoelig’ en ‘krijgshaftig’ op te stellen (Werdmölder 2005). Met
een opvoeding die meer is gebaseerd op wat ‘kan’ dan op wat ‘mag’, zouden de
jongens de grenzen van het toelaatbare op gebrekkige wijze verinnerlijken (Van
Gemert 1998a). Verder wordt naar de Marokkaanse achtergrond en cultuur ver-
wezen om te verklaren dat de jongens hun misdrijven tegenover de politie stee-
vast ontkennen, ook als zij door slachtoffers als dader zijn geïdentificeerd en de
politie beschikt over meerdere getuigenverklaringen (Coppes, R., F. de Groot & A.
Sheerazi 1997; Bovenkerk, Horstmann & Van San 1999; Van der Torre & Stol
2000). Het halsstarrig ontkennen wordt in verband gebracht met de Marokkaanse
schaamtecultuur zoals de weerspannigheid van ‘Marokkaanse’ jongens wordt geas-
socieerd met een cultuur van wantrouwen tegenover autoriteiten (Van Gemert
1998a).

Mede dankzij hun eenvoudige en plausibele karakter zijn culturele verkla-
ringen voor het delinquente groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens populair.
In de media en het politieke debat worden zulke culturele verklaringen voor het
gedrag van ‘Marokkaanse’ probleemjongeren voortdurend gereproduceerd. Het
gevolg daarvan is dat slachtoffers, politie en het brede publiek het groepsgedrag
van ‘Marokkaanse’ jongens als vanzelfsprekend ervaren als ‘typisch Marokkaans’.
Het is de vraag in hoeverre dat terecht is.

Algemene groepsdynamische processen

Wat in het oog springt is dat ‘Marokkaanse’ jongens in tal van situaties en omstan-
digheden, zoals in Zandvoort, groepen vormen en opvallend (ernstig) delinquent
groepsgedrag vertonen. De jongens bezorgen bijvoorbeeld op moedwillig intimi-
derende en ogenschijnlijk ongeremde wijze overlast door mensen in te sluiten en

Een Marokkanenprobleem 19



met de dood te bedreigen, of ze plegen op soortgelijke wijze delicten die als
extreem normoverschrijdend worden ervaren.

Dit opvallend delinquent groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens wordt vaak
verklaard door elementen uit de Marokkaanse cultuur die in hun opvoeding wor-
den gereproduceerd. Omdat overeenkomsten worden getrokken tussen het gedrag
van de jongens en het gedrag van hun Marokkaanse (voor)ouders, worden de
groepsvorming en groepsgedrag van de jongens als ‘typisch Marokkaans’ bestem-
peld. De vraag is echter of niet te snel en te gemakkelijk op culturele verklaringen
wordt teruggegrepen. In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre het
opvallend delinquent groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens werkelijk nood-
zakelijk en voldoende wordt verklaard door hun Marokkaanse cultuur.

Aanleiding hiervoor vormen de problemen die aan culturele verklaringen kle-
ven en die hun verklarend vermogen beperken (De Haan 1990; De Graaf 2002).
Zo zijn culturele verklaringen voor delinquent gedrag soms tautologisch omdat
zij bij voorbaat uitgaan van het ‘bijzondere’ of ‘anders zijn’ van etnische groepen
(Maliepaard 1985). Ook wordt vaak eenvoudig verondersteld dat culturele repro-
ductie plaatsvindt zonder dat wordt onderzocht of, hoe en waarom die reproductie
van elementen uit de Marokkaanse cultuur plaatsvindt (Strijp 2000).

Culturele verklaringen die tautologisch of onvoldoende empirisch onderbouwd
zijn, schieten in wetenschappelijk opzicht tekort. De toepassing van zo’n onvolko-
men culturele verklaring van het opvallend delinquent groepsgedrag van ‘Marok-
kaanse’ jongens is riskant. In het gunstigste geval leidt het tot een ineffectieve aan-
pak van het probleem. In het ongunstigste geval werkt het averechts doordat het
delinquente groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens onbedoeld wordt versterkt
door de negatieve effecten van stigmatisering. In beide gevallen is er aanleiding
om naar betere verklaringen te zoeken voor het bijzondere karakter van de groeps-
vorming van ‘Marokkaanse’ jongens en hun delinquente groepsgedrag.

Een culturele verklaring van delinquent gedrag van etnische groepen hoeft
niet per se misplaatst te zijn. In het geval van zogenaamde culturele delicten zoals
‘eerwraak’, kan een culturele verklaring zeker op z’n plaats zijn (Huisman 1995;
Van Eck 2001). Zonder de specifieke culturele betekenissen van ‘eer’ en opvat-
tingen van daders, zouden zij het delict niet of niet op die wijze plegen. Maar in dit
onderzoek gaat het niet om bijzondere culturele delicten, maar meer algemeen
om het veroorzaken van hinder, overlast en andere veelvoorkomende vormen van
delinquent gedrag. Het doel is te verklaren waarom dit delinquente groepsgedrag
juist bij ‘Marokkaanse’ jongens zo vaak voorkomt en als zo opvallend heftig wordt
ervaren door publiek en politie.

In dit onderzoek wordt geprobeerd om op basis van algemene groepsdynami-
sche processen een nieuwe verklaring te ontwikkelen voor opvallend delinquent
groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens. De werkhypothese is dat het mogelijk
is om dit soort groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens te verklaren uit algemene
menselijke behoeftebevrediging en groepsprocessen, zonder te hoeven teruggrij-
pen op culturele verklaringen voor delinquent gedrag. De vragen die moeten

20 Kapot moeilijk



worden beantwoord zijn waarom ‘Marokkaanse’ jongens zich vaker delinquent
gedragen en wat de verklaring is voor het feit dat hun delinquente groepsgedrag
door burgers en politiemensen vaak als opmerkelijk heftig en agressief wordt
ervaren. De meer specifieke onderzoeksvragen zijn:

Hoe en waarom sluiten ‘Marokkaanse’ jongens zich op straat aaneen in groepen en wat
voor soort groepen zijn dat?

Hoe en waarom ontwikkelen zij in die groepen bepaalde gedeelde morele opvattingen en
gedragsverwachtingen die zij uitdragen op straat?

Hoe en waarom stemmen zij op straat hun gedrag zodanig op elkaar af dat zij opval-
lend delinquent groepsgedrag vertonen?

In hoofdstuk 2 zal eerst een overzicht worden gegeven van de meest gangbare
criminologische theorieën over groepsvorming en delinquent gedrag in groeps-
verband. Op basis hiervan wordt vastgesteld welke lacunes er bestaan in de ge-
bruikelijke verklaringen voor delinquent groepsgedrag. In hoofdstuk 3 wordt de
probleemstelling uitgewerkt aan de hand van algemene sociaal-wetenschappelijke
theorieën over groepsvorming en gedragsafstemming. Dit resulteert in een theo-
retisch model dat door middel van veldonderzoek empirisch wordt gevalideerd.

In hoofdstuk 4 wordt het onderzoeksveld geïntroduceerd en worden de obsta-
kels beschreven die steeds weer moesten worden overwonnen om het veldonder-
zoek te kunnen uitvoeren en de benodigde gegevens te verzamelen. De daarbij
gebruikte methoden van onderzoek komen in hoofdstuk 5 aan bod.

In de daarop volgende vier hoofdstukken worden de resultaten van het veld-
onderzoek gepresenteerd. Achtereenvolgens bestaan die uit: een empirische be-
schrijving van het netwerk van ‘jongens van de buurt’ en hun groepen (hoofdstuk
6), de groepsdynamiek en de hiërarchie op straat (hoofdstuk 7), de ontwikkeling
van straatcultuur (hoofdstuk 8), en gedragsafstemming die uitmondt in opvallend
delinquent groepsgedrag (hoofdstuk 9). In hoofdstuk 10 worden de onderzoeks-
vragen beantwoord en de conclusies van dit onderzoek gepresenteerd.

Noten

1 Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) is iemand ‘allochtoon’ wanneer ten
minste één van de ouders in het buitenland is geboren. De Amsterdamse jongens waar
dit onderzoek over gaat, zijn ‘allochtoon’ want ze hebben allemaal Marokkaanse ouders.
Maar zelf zijn ze in toenemende mate geboren en getogen in Nederland. Om die reden
zal ik in de tekst steevast aanhalingstekens gebruiken als ik verwijs naar ‘Marokkaanse’
jongens.

2 NRC Handelsblad, 22 juni 1991; NRC Handelsblad, 6 februari 1993; NRC Handelsblad, 13
juni 2001; NRC Handelsblad, 9 mei 1992.

3 Trouw, 1 maart 2002; De Volkskrant, 25 oktober 2002; NRC Handelsblad, 13 augustus 1994.
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4 Jurgens (2007).
5 NRC Handelsblad, 16 februari 2006.
6 Wat ‘straatterreur’ is en waarin het verschilt van delinquent gedrag van andere jeugdgroe-

pen blijft in het debat onduidelijk. Wel geeft het woord ‘terreur’ in de huidige tijdsgeest
(na 9-11) cachet aan het vervelende gedrag van de jongens. Ondanks dat steeds meer van
deze jongens in Nederland zijn geboren of hier vanaf jonge leeftijd zijn opgegroeid, wilde
kamerlid Geert Wilders zelfs ‘alle Marokkaanse raddraaiers het land uitzetten’ bij ‘her-
haalde straatterreur’. Zie: De Volkskrant, 21 januari 2006; Algemeen Dagblad, 15 februari
2006.

7 Metro, 19 januari 2006.
8 Het Parool, 20 september 2003.
9 Het Parool, 14 mei 2001; Algemeen Dagblad, 15 mei 2001; De Volkskrant, 15 mei 2001; Het

Parool, 15 mei 2001; Trouw, 16 mei 2001; De Volkskrant, 7 juni 2001; Het Parool, 9 juni
2001; Het Parool, 20 juni 2001; NRC Handelsblad, 22 juni 2001; Trouw, 6 juli 2001; Het
Parool, 30 juli 2001.

10 ‘Achmed’ is een verzonnen voornaam. De werkelijke voornaam van de jongen staat welis-
waar vermeld in de krantenartikelen, maar ik gebruik die naam niet omdat ik hem een
paar keer heb ontmoet. In dit boek zal ik alle namen van jongens anonimiseren, ook als
hun echte naam in de media is gebruikt.

11 Wat jeugdcriminaliteit betreft, trekken ‘Antilliaanse’ jongens ook de aandacht (Steijlen
1988; Amesz, Steijlen & Vermeulen 1989; Hulst & Bos 1993; Hulst 1997; Van San 1996,
1997, 1998, 2002; Bovenkerk m.m.v. Tielemans 2000; De Jong 2001; Schrils 2002;
Homburg 2005). Maar in absolute aantallen vormen zij een veel kleinere groep dan de
‘Marokkaanse’ jongens. ‘Antilliaanse’ jongens vallen op omdat zij vaker geweldsmisdrij-
ven plegen (waarbij soms excessief geweld wordt gebruikt).

12 Ook in de jaren na het incident staan de kranten vol van opvallend delinquent groeps-
gedrag van ‘Marokkaanse’ jongens in Zandvoort. Meisjes worden lastiggevallen, personeel
van strandpaviljoens wordt geïntimideerd en winkeliers worden bestolen. Ook wordt
weer een jonge vrouw aangerand in de trein van Zandvoort naar Amsterdam, ditmaal
door een groep van 15 ‘Marokkaanse’ jongens. In de kranten kreeg het onderwerp nog
steeds veel aandacht. Zie: Het Parool, 4 juni 2003; De Volkskrant, 5 juni 2003; Het Parool, 6
juni 2003; Algemeen Dagblad, 7 juni 2003; Algemeen Dagblad, 11 augustus 2003; Algemeen
Dagblad, 14 augustus 2003; Het Parool, 14 augustus 2003; Het Parool, 16 augustus 2003;
Algemeen Dagblad, 13 september 2003; Trouw, 13 september 2003; Het Parool, 15 novem-
ber 2003; Het Parool, 3 augustus 2004.

13 De Volkskrant, 5 september 2001; Het Parool, 8 september 2001; Het Parool, 3 oktober
2001; Het Parool, 9 juli 2002; Het Parool, 15 november 2003; Het Parool, 22 mei 2003; Het
Parool, 13 juni 2006.

14 Spits, 7 maart 2001; De Telegraaf, 4 januari 2002; NRC Handelsblad, 13 februari 2003; Het
Parool 26 november 2003; NRC Handelsblad, 1 februari 2004.

15 Zo kwamen ‘Marokkaanse’ jongens met de politie in conflict tijdens ongeregeldheden
rondom het August Allebéplein in Slotervaart/Overtoomse Veld in april 1998. Niet lang
daarna liep een concert op het Mercatorplein uit op een ‘rel’ tussen ‘Marokkaanse’ jon-
gens en de politie. Ook veroorzaakten ‘Marokkaanse’ jongens rellen naar aanleiding van
een aantal demonstraties tegen oorlog, buitenlandse politiek en een schietincident waar-
bij een agent een Marokkaanse burger doodschoot. Toen een vrouwelijke politieagente te
paard gewond raakte bij een van deze ‘rellen’ in 1998, kreeg een politieteam dat als
opdracht had zich speciaal te richten op Noord-Afrikaanse jeugddelinquenten en veelple-
gers, de naam: ‘het Amazone-team’. Zie: NRC Handelsblad, 21 december 1998; Het Parool,
21 december 1998; Trouw, 15 april 2002; Het Parool, 17 februari 2003; Het Parool, 9 augus-
tus 2003; Het Parool, 18 augustus 2003.
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16 Vóór 1988 staan al enkele berichten in de krant over ‘Marokkaanse jeugdbendes’ (Van
Gemert 1998a: 179). Maar de berichtgeving komt pas echt op gang wanneer een intern
rapport van de Gemeente Amsterdam over ‘Marokkaanse daders in de Amsterdamse
Binnenstad’ (Loef 1988) uitlekt naar Het Parool. Op basis van het rapport verschijnt op
23 december 1988 in Het Parool een artikel waarin melding wordt gemaakt van twee- à
driehonderd ‘Marokkaanse’ jongens die hiërarchische jeugdbendes vormen (met tien à
vijftien vaste leiders) en de binnenstad van Amsterdam terroriseren.

17 Werdmölder (1986, 1990) spreekt van een ‘Marokkaanse jeugdbende’, maar hij noemt de
bende ‘Marnel’ omdat de groep slechts voor de helft uit ‘Marokkaanse’ jongens bestaat.
De jongen die hij identificeert als de leider is van Nederlandse afkomst.

18 Het begrip ‘oververtegenwoordiging’ houdt in dat het aandeel van ‘Marokkaanse’ jongens
in de jeugdcriminaliteit in Nederland, groter is dan het aandeel van de Marokkanen in de
bevolkingssamenstelling van Nederland.

19 In Junger’s (1990) steekproef is 33 procent van de ‘Marokkaanse’ jongens in aanraking
gekomen met de politie, tegenover 10 procent van de Nederlandse jongens. Werdmölder
(2005) meldt dat een anonieme bron bij de gemeente hem zou hebben toevertrouwd dat
70 procent (sic) van de ‘Marokkaanse’ jongens in Amsterdam in aanraking zou zijn geko-
men met de politie. Hij noemt zijn anonieme bron zijn ‘deep throat’.

20 Werdmölder stelt zelfs dat de problemen ontstaan ‘overal waar de Marokkaanse gemeen-
schap zich heeft gevestigd’. De bron is een lezing, gehouden op 24 september 2005 in
Venlo tijdens een bijeenkomst over ‘Radicalisering en verrechtsing van de samenleving’,
en te vinden op het volgende internetadres (bezocht 22-9-2006): http://www.groenlinks-
venlo.nl/upload/diverse%20downloads/Lezing%20H.Werdmolder%20240905.pdf.

21 Werdmölder (1990) wijst in het kader van verstoorde gezagsverhoudingen in Marok-
kaanse gezinnen ook op de invloed van de Westerse omgeving op het gedrag van jongeren
en de problemen in de opvoeding die daarvan het gevolg kunnen zijn. In de Nederlandse
samenleving kennen de jongeren een meer egalitaire houding tussen ouders en kind,
ook wel bekend als de onderhandelingshuishouding (Pels 1990, 1991). Thuis zijn de Marok-
kaanse jongeren uit de traditionelere gezinnen gewend aan een hiërarchische en patriar-
chale bevelshuishouding (De Swaan 1992). In de bevelshuishouding wordt tot het kind
gesproken en niet met het kind gepraat. Het rechtstreeks aanspreken van ouders door het
kind zou als brutaal gelden en complimentjes zijn schaars omdat verwennerij lijdt tot ver-
lies van respect voor ouderen. De confrontatie tussen de egalitaire Nederlandse en de
autoritaire Marokkaanse opvoedingsstijl, zou kunnen bijdragen aan het verstoord raken
van gezagsverhoudingen in het Marokkaanse gezin in Nederland.

22 Met uitzondering van Hans Werdmölder die in zijn proefschrift een opmerking maakt
over de mogelijke versterkende invloed van Marokkaanse opvattingen over eer en schande
op bepaalde vormen van delinquent gedrag (Werdmölder 1990: 91; zie ook: Van Gemert
1998a: 17).

23 Net als anderen spreken van ‘Marokkaanse jeugdbendes’, schrijft Sansone (1992) over
twaalf tot vijftien ‘Creoolse (Surinaamse) jeugdbendes’.

24 Het gaat daarbij om opmerkelijk gedrag dat in de historische en antropologische litera-
tuur is beschreven als ‘typisch Marokkaans’ en wordt gezien als onderdeel van ‘de’ Marok-
kaanse cultuur.

25 Werdmölder komt daarmee enigszins terug op zijn oorspronkelijke verklaring uit migra-
tieproblematiek, maatschappelijke achterstand en marginalisering (1986; 1990).

26 Werdmölder (2005) onderscheidt een aantal culturele eigenschappen van Marokkanen
die hij zowel herkent bij ‘Marokkaanse’ jongens in Nederland, als bij hun (voor)vaders in
Noord-Afrika. De groepsmentaliteit van de Marokkanen en de geschiedenis van Noord-
Afrika hebben ertoe geleid dat Marokkanen een sterk ontwikkeld eergevoel hebben, met
respect willen worden behandeld en een vechtersmentaliteit zien als een deugd. Deze
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eigenschappen ziet Werdmölder terug in de onderlinge straatcultuur van ‘Marokkaanse’
jongens in Nederland. Zij eisen ‘respect’ met een grote mond, vertonen machogedrag en
nemen een provocerende houding aan. Het eergevoel onder de jongens, hun angst
gezichtsverlies te lijden in de groep en hun agressieve mentaliteit, komen volgens
Werdmölder voort uit het spanningsveld tussen hun verschillende culturen. In hun
straatcultuur vertonen ‘Marokkaanse’ jongens extremer normoverschrijdend gedrag dan
Nederlandse jongens, omdat zij zich onderscheiden als ‘Marokkaan’ aan de hand van
hun culturele eigenschappen.

27 Het Parool, 1 juni 1996; Trouw, 26 februari 2000; De Volkskrant, 25 juni 2001; De Volkskrant,
17 januari 2003; Algemeen Dagblad, 18 januari 2003; Algemeen Dagblad, 20 november
2003; De Volkskrant, 17 oktober 2003; Algemeen Dagblad, 29 januari 2005; NRC Handels-
blad, 25 juni 2005; Het Parool, 3 mei 2006.

28 Meestal wordt verwezen naar ‘The Gang’ van Frederick Thrasher (1927) als het startpunt
van deze onderzoekstraditie. Andere bekende en minder bekende bronnen zijn: Ashbury
1928, 1940; Shaw & McKay 1931, 1942; Whyte 1943; Redl 1945; Glueck & Glueck 1950;
Cohen 1955; Sykes & Matza 1957; Miller 1958, 1976; Bloch & Niederhoffer 1958; Cloward
& Ohlin 1960; Yablonsky 1959, 1962; Short & Strodtbeck 1965; Spergel 1964, 1966,
1991, 1995; Lerman 1967; Short 1968, 1979, 1989; Horowitz & Schwartz 1974; Krisberg
1974; Moore, Vigil & Garcia 1983; Moore 1985; Zatz 1985; Horowitz 1987; Katz 1988,
1997; Hagendorn & Macon 1988; Vigil 1988, 2002; Klein & Maxson 1989; Huff 1989,
1990, 2002; Jankowski 1991, 1995, 2003; Hagendorn 1991, 1994; Spergel 1991, 1995;
Hagan & McCarthy 1992, 1997; Cummings & Monti 1993; Esbensen & Huizinga 1993;
Kersten 1993; Howell 1994, 2000; Monti 1994; Klein 1995, 1997; Ball & Curry 1995;
Klein, Maxson & Miller 1995; Maxson & Klein 1995; Huston 1995; Chin 1996; Decker &
Van Winkle 1996; Du Phuoc Long 1996; Wright & Decker 1997; Venkatesh 1997; Fleis-
her 1998; Jacobs & Wright 1999; Decker & Curry 2000; Knox 2000; Rosenthal 2000;
Esbensen 2001; Klein et al. 2001; Decker & Weerman 2005; Klein, Weerman & Thorn-
berry 2006.

29 Onderzoekers in de Verenigde Staten spreken daarom van ‘truly disadvantaged’ (Wilson
1987) die leven in ‘extremely disadvantaged neighborhoods’ (Krivo & Peterson, 1996).

30 Voor meer uitleg over het Eurogang-project, zie: http://www.umsl.edu/~ccj/eurogang/euro-
ganghome.htm. Op deze website is informatie te vinden over onderzoekers en landen die
betrokken zijn, Eurogang-publicaties, de definitie van jeugdbende in diverse talen en
onderzoeksinstrumenten voor internationaal vergelijkbaar onderzoek naar jeugdbendes.

31 De Engelse vertaling van de definitie luidt: ‘A street gang is any durable street oriented
youth group whose involvement in illegal activity is part of their group identity’ (Van
Gemert & Fleisher 2002; Esbensen & Weerman 2005; Klein, Weerman & Thornberry
2006).

32 Als ik verwijs naar Marokkanen, dan heb ik het voornamelijk over Marokkanen die
afkomstig zijn uit Noord-Marokko, omdat daar ongeveer driekwart van de Marokkaanse
migranten in Nederland vandaan komt. Veel van deze Noord-Marokkaanse gezinnen
stammen uit het Rifgebergte – doorgaans ook wel de Rif genoemd – of het gebied daar-
omheen. De mensen die uit het Noorden komen, worden aangeduid als Berbers. Eigen-
lijk heten ze ‘Imazighen’, die afkomstig zijn uit drie Tamazight-sprekende gebieden: de
Sous, de Sjoel en de Rif. Het antropologische standaardwerk over de volkeren van het
Rifgebergte is van de Amerikaan David Hart (1976). In Nederland geldt antropoloog
Paolo De Mas als de kenner van (Noord-)Marokko (De Mas 1990, 1991, 1995, 2001;
Obdeijn & De Mas 2001; Obdeijn, De Mas & Hermans 2002).
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