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Menselijke behoeften, groepsprocessen
en delinquent gedrag

Behoeftebevrediging en gedragsafstemming in een groep

In dit onderzoek dient de microsociologische theorie van Jonathan H. Turner
(2002) als uitgangspunt voor het opstellen van een theoretisch model over de
groepsdynamische processen die zich voltrekken wanneer ‘Marokkaanse’ jongens
groepen vormen en zich te buiten gaan aan overlastgevend en crimineel gedrag
dat als opvallend uitdagend en agressief wordt ervaren. Zijn theorie over het
gedrag van mensen in groepsverband geeft hiervoor een verklaring uit algemene
principes van menselijke interactie (en gaat niet bij voorbaat uit van een culturele
verklaring van delinquent gedrag).

Turner stelt dat groepen ontstaan omdat individuen impulsen ervaren die duiden
op interactieve behoeften. Dit zijn de behoeften die zij collectief willen bevredigen
binnen de mogelijkheden en beperkingen van hun omgeving.1 Hun individuele
wens om deze behoeften collectief te bevredigen motiveert hen om groepen te
vormen of zich aan te sluiten bij bestaande groepen. Zo zoeken zij elkaar op voor
veiligheid en zekerheid, en bevredigen hun behoefte aan sociaal contact door
vriendschappen of liefdesrelaties aan te gaan. Ze zoeken ook zelfbevestiging door
erkend en gewaardeerd te worden, en ze ambiëren statusposities in een groep.2

Op het moment dat mensen zich geneigd of genoodzaakt voelen om hun
interactieve behoeften collectief te bevredigen, ontstaan structurele kenmerken van
een groep (zoals rollen en statusposities) en culturele kenmerken (zoals waarden
en normen). De ontwikkeling van structuur en cultuur in een groep biedt de
groepsleden meer zekerheid in hun onderlinge interactie en maakt het hen ge-
makkelijker om goed in te schatten hoe anderen zich zullen gedragen.

De structuur van een groep vergemakkelijkt niet alleen de bevrediging van
bestaande interactieve behoeften. De hiërarchie die kan ontstaan in de structuur
van een groep, biedt ook nieuwe mogelijkheden voor behoeftebevrediging. Status-
posities in een hiërarchie worden gekenmerkt door een mate van macht (het ver-
mogen de uitkomst van interactie te beïnvloeden) en aanzien (het vermogen om
‘respect’ en erkenning te ontvangen). Welke statusposities worden onderscheiden
in de structuur van een groep en de stabiliteit van deze posities, is afhankelijk van



hoe een hiërarchie zich ontwikkelt binnen de mogelijkheden en beperkingen van
de omgeving. Welke posities een groepslid kan innemen is afhankelijk van zijn
capaciteiten om aan gedragsverwachtingen van anderen te voldoen en zijn ver-
mogen om de mogelijkheden tot sociale stijging te benutten.

Ieder mens ervaart een emotionele drang om in groepsverband zijn interactieve
behoeften te bevredigen.3 Hij raakt gemotiveerd om zijn handelen af te stemmen
op de gedragsverwachtingen die de groepsleden dwingend uitdragen in hun ge-
deelde groepswaarden en -normen. Door zijn gedrag af te stemmen, verwacht hij
zijn behoeften zo goed mogelijk te kunnen bevredigen en zo veel mogelijk posi-
tieve reacties te ontvangen. Daarbij zal hij rekening moeten houden met status-
posities in de groepsstructuur.

Naast het ervaren van een innerlijke drang tot gedragsafstemming,4 ervaart
een groepslid ook dat dwang wordt uitgeoefend. Ieder groepslid gaat zich ge-
dwongen voelen om rekening te houden met reacties van anderen, omdat hij de
groep nodig heeft voor de bevrediging van zijn interactieve behoeften en hij zich
emotioneel afhankelijk voelt. Eenmaal deel van de groep ervaart hij dat zijn iden-
titeit als groepslid belangrijk wordt en (tijdelijk) een wezenlijk onderdeel vormt
van zijn zelfbeeld. De reacties van de overige groepsleden op hem als groepslid,
zeggen iets over zijn (eigen)waarde. Om bevestigd te worden in een positief zelf-
beeld als een goed groepslid, is hij afhankelijk van hun uitingen van acceptatie en
andere positieve reacties. Positieve reacties zijn uitingen van erkenning, waar-
dering en bewondering. Negatieve reacties zijn ridiculisering, marginalisering en
uitsluiting.

De groepsdruk die groepsleden op elkaar uitoefenen, wordt door hen ervaren
als een angst voor elkaars negatieve reacties en de negatieve emoties die daardoor
worden opgeroepen (waaronder het voelen van schaamte voor onbekwaamheid).5

Zolang iemand zich identificeert met een groep, staat zijn zelfbeeld onder druk
van het wel of niet kunnen voldoen aan de gedeelde gedragsverwachtingen. Het
ervaren van deze druk op het zelfbeeld zal hem ‘dwingen’ tot gedragsafstemming.
Hij zal zijn gedrag meer op de verwachtingen van andere groepsleden afstem-
men, naar mate zijn behoefte aan zelfbevestiging voor hem belangrijk is.6

Gedragsafstemming is echter géén eenrichtingsverkeer. Groepsleden stem-
men hun gedrag af op verwachtingen van de groep, maar elk individueel groeps-
lid kan zelf ook invloed uitoefenen op de gedragsafstemming van anderen. De
gedragsverwachtingen waarop individuele groepsleden hun gedrag afstemmen,
ontstaan in groepsdynamische processen waarin de groepsleden reflecteren op
elkaars handelingen en oordelen over conformistisch of afwijkend gedrag. Door
de invloed die een groepslid kan uitoefenen op deze evaluatieve groepsprocessen,
is gedragsafstemming altijd een wederkerig proces. Het is aannemelijk dat een
groepslid met meer macht en aanzien een grotere invloed kan uitoefenen op een
collectief oordeel over wat goed of slecht gedrag is, dan iemand met een lagere
positie. Hoeveel invloed een individu heeft, is afhankelijk van zijn statuspositie in
de groep.
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In processen van gedragsafstemming staat het individu dus onder invloed
van de groep, en in de collectieve evaluatie van gedrag staat de groep onder
invloed van het individu. De groepsdynamische processen waarin groepsleden
de gedeelde waarden en normen (re)produceren waarop zij hun gedrag afstem-
men, maken handelen in groepsverband tot méér dan alleen de optelsom van
individuele handelingen van groepsleden die hun behoeften bevredigen vanuit
persoonlijke waarden en normen. Het uiteindelijke groepsgedrag heeft een eigen
karakter, omdat de groepsleden een onvoorspelbare invloed kunnen hebben op
de ontwikkeling van de gedeelde waarden en normen, en tevens op de mate
waarin een individueel groepslid zijn gedrag daarop afstemt.

Aanvullingen uit de sociale psychologie

In dit onderzoek gaat het om de vraag hoe en waarom ‘Marokkaanse’ jongens
delinquent groepsgedrag vertonen dat vaak als opvallend uitdagend en agressief
wordt ervaren door het publiek en de politie. Vanuit de theorie van Jonathan Turner
(2002) is te begrijpen dat deze jongens een drang en dwang ervaren om hun
diverse interactieve behoeften collectief te bevredigen. De jongens zijn intern
gemotiveerd om hun gedrag af te stemmen op de gedragsverwachtingen van de
groep en ze ervaren een externe druk die wordt opgelegd door de groep. Ze streven
naar statusposities en ze (re)produceren een aantal gedeelde waarden en normen.
Hun uiteindelijke groepsgedrag is het resultaat van processen van groepsvor-
ming en gedragsafstemming op de collectieve verwachtingen van de groepsleden.

Aan de hand van Turners theorie is te begrijpen en te verklaren waarom mensen
groepen vormen en hun gedrag onderling afstemmen. Maar de theorie is te alge-
meen om te kunnen begrijpen en verklaren waarom juist ‘Marokkaanse’ jongens
in een achterstandswijk zoveel tijd met elkaar doorbrengen op straat en daar vaak
opvallend delinquent groepsgedrag vertonen. Bovendien is de theorie te statisch
en laat zij niet zien hoe de structuur en de cultuur van een groep zich ontwikke-
len. Tevens beperkt de theorie zich hoofdzakelijk tot interactieve behoeftebevredi-
ging binnen groepen zonder aandacht te besteden aan de externe invloeden op de
ontwikkeling van de groep. Daardoor kan de theorie niet verklaren hoe en waarom
groepsleden zichzelf bij bepaalde groepen in plaats van bij andere groepen (laten)
indelen en welke gevolgen de wij-zij verhoudingen kunnen hebben voor de ont-
wikkeling van (delinquent) groepsgedrag. Ten derde kan de theorie niet verklaren
hoe en waarom het zelfbeeld van groepsleden door afwijzende en afkeurende
reacties van de omgeving zodanig onder druk komt dat de reacties van de groeps-
leden kunnen uitmonden in opvallend (ernstig) delinquent gedrag.

Door deze blinde vlekken blijft een aantal meer complexe groepsdynamische
processen (binnen en tussen groepen) buiten beeld en blijven belangrijke aspec-
ten van het groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens onverklaard. Om tot een
theoretisch model te komen dat wel kan verklaren waarom ‘Marokkaanse’ jon-
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gens opvallend delinquent groepsgedrag vertonen, zal Turners theorie moeten
worden aangevuld. De noodzakelijke aanvullingen worden gevonden in drie theo-
rieën uit de sociale psychologie. De eerste maakt duidelijk hoe de ontwikkelings-
processen verlopen waarin groepen opkomen, transformeren en verdwijnen, en
waarin structurele en culturele groepskenmerken worden ge(re)produceerd. De
tweede maakt begrijpelijk waarom individuen zichzelf bij de ene groep in plaats
van bij de andere groep (laten) indelen, en wat deze indelingsprocessen bij hen
teweeg brengen. En de derde maakt inzichtelijk hoe processen tussen groepen de
ontwikkeling van (deviante) groepswaarden en processen van gedragsafstemming
binnen groepen beïnvloeden.

Door Turners theorie aan te vullen met drie theorieën uit de sociale psycholo-
gie, kunnen de groepsdynamische processen worden begrepen die essentieel zijn
voor de beantwoording van de vraagstelling van dit onderzoek. Het model dat het
resultaat is van deze theoretische integratie kan veel beter verklaren waarom in
groepen van ‘Marokkaanse’ jongens bepaalde verhevigingen optreden in het delin-
quente groepsgedrag, waarover velen zich verbazen en die tot nu toe niet goed
verklaarbaar zijn.

Ontwikkelingsprocessen

Het eerste probleem van Turners theorie (2002) is haar statische benadering.
Hierdoor blijven de processen onderbelicht waarin groepen zich beginnen te
vormen, vervolgens een structurele en culturele ontwikkeling doormaken, des-
integreren, oplossen in een netwerk of transformeren tot andere groepen. Deze
ontwikkelingsprocessen zijn in dit onderzoek van belang omdat duidelijk moet
worden hoe de ‘Marokkaanse’ jongens verschillende soorten groepen vormen
die soms maar kort bestaan en al gauw weer opgaan in het overkoepelende net-
werk van de jongens in hun buurt. Tevens moet worden verklaard hoe en waarom
de jongens in deze groepen bepaalde structurele en culturele kenmerken repro-
duceren.

De ontwikkelingsprocessen van een groep worden in de sociale psychologie
verklaard door groepsvorming op te delen in een aantal stadia van ontwikkeling.
Tuckman & Jensen (1977) beschrijven het proces van groepsvorming aan de hand
van vijf stadia.7 In het eerste stadium oriënteren de groepsleden zich op elkaar
en leren ze elkaar beter kennen. Ze communiceren, wisselen informatie uit en
verkennen het nut van de groep voor hun behoeftebevrediging. Door herhaalde
interactie neemt hun onderlinge afhankelijkheid en verwevenheid toe. De groeps-
leden gaan zich steeds meer met elkaar identificeren op basis van een aantal
gemeenschappelijkheden en ze ontwikkelen gevoelens van verbondenheid.

Het tweede ontwikkelingsstadium van een groep wordt gekenmerkt door
conflicten die ontstaan wanneer het gedrag van het ene groepslid botst met de
opvattingen van een ander. In dit stadium geeft de onenigheid over functioneel en
toelaatbaar gedrag richting aan de ontwikkelingsprocessen. De onderlinge strijd
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komt tot uiting in openlijke (on)tevredenheid over elkaars gedrag, emotionele
reacties op elkaars handelen en het opbouwen van weerstand tegenover andere
groepsleden. Door een teveel aan conflicten kan een groep vroegtijdig uiteenval-
len. Maar als de groepsleden erin slagen het aantal conflicten te beperken, is de
ontwikkeling van de groep veilig gesteld.

In het derde stadium groeit de onderlinge afhankelijkheid tussen de groeps-
leden, en worden de structuur en cultuur van de groep duidelijker gearticuleerd. In
dit stadium nemen een aantal structurele kenmerken van de groep een vastere
vorm aan, zoals de omvang en de samenstelling (heterogeen of homogeen). Ver-
der ontstaan een rolverdeling en hiërarchie. De groep gaat zich ook kenmerken
door een zekere mate van duurzaamheid en in sommige gevallen door aanspraken
op een eigen territorium. De groepsleden (re)produceren culturele kenmerken
door collectieve betekenissen en waarderingen toe te kennen aan hun gedeelde
ervaringen, belevenissen, gewoonten en gebruiken. Dit proces van betekenis-
geving en waardering resulteert in de reproductie van een aantal centrale groeps-
waarden en -normen.

Als de groep het vierde stadium bereikt, komt de nadruk te liggen op prestatie
en productie.8 De groepsleden proberen de doelen te bereiken die in de groep
collectief worden gesteld. Daarbij wordt duidelijk wie in een gegeven situatie het
beste een bepaalde taak kan vervullen (rolverdeling) en wie op sommige momen-
ten de beslissingen neemt (hiërarchie). De groepsleden leren op basis van hun
gedeelde ervaringen hoe zij bepaalde problemen collectief moeten oplossen.

Het vijfde en laatste stadium bestaat uit het desintegreren, oplossen of transfor-
meren van de groep. Als op een gegeven moment de gemeenschappelijke doelen
zijn bereikt, verliezen ze hun betekenis. In dit stadium neemt de geldigheid van
de rolverdeling en hiërarchie af en de groepsleden worden steeds minder afhan-
kelijk van elkaar. De groep valt uiteen doordat de groepsleden zich terugtrekken.
Dit proces gaat soms gepaard met stress en gevoelens van spijt. De groepsleden
beginnen zich te oriënteren op andere groepen.

Een uitgangspunt van dit onderzoek is dat groepsvorming onder ‘Marokkaanse’
jongens plaatsvindt binnen een netwerk van potentiële betrokkenen. Door middel
van selectie of rekrutering sluiten zij zich in wisselende groepsverbanden (tijdelijk)
aaneen om hun diverse interactieve behoeften collectief te bevredigen. De opeen-
volgende ontwikkelingsstadia die hierboven zijn beschreven, maken in theorie
duidelijk hoe hun groepsverbanden zich binnen een netwerk ontwikkelen, welke
groepsdynamische processen daarbij een rol spelen en hoe deze processen resul-
teren in de (re)productie van structurele en culturele kenmerken.

Hierdoor is het mogelijk om groepsvorming van begin tot eind dynamisch te
beschrijven. In de ontwikkeling van een groep worden structurele kenmerken
meer solide, maar blijven ze veranderlijk. Terwijl de groep als geheel blijft bestaan,
kunnen veranderingen in de groepsstructuur optreden (zoals een toe- of afname
van het aantal deelnemers en wisselingen in de samenstelling). Omvang en samen-
stelling veranderen als groepsleden onregelmatig deelnemen aan de groep of de
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groep verlaten, wanneer nieuwe rollen ontstaan of wanneer groepsleden nieuwe
posities innemen in de hiërarchie (stijgen of dalen in status).

De structuur van een groep verandert ook wanneer nieuwkomers zich aandie-
nen vanuit het netwerk dat fungeert als een reservoir van potentiële deelnemers.
De mogelijke aanwas van nieuwe groepsleden wordt beperkt door de mate van
geslotenheid die zich in een groep ontwikkelt. Groepslidmaatschap kan gebonden
zijn aan leeftijd, geslacht, etniciteit of aan andere impliciete of expliciete voor-
waarden. Sommige groepen hanteren strikte voorwaarden en kennen een strenge
selectie ten aanzien van nieuwkomers, met als gevolg dat bepaalde jongens wor-
den uitgesloten van deelname.

Net als de groepsstructuur is ook de groepscultuur dynamisch te beschrijven.
De gedeelde ervarings- en belevingswereld van een groep ontstaat in processen
waarin de groepsleden samen leren hun ervaringen betekenis te geven en te be-
oordelen. In hun interacties stemmen zij hun ervaringen, ideeën en betekenissen
op elkaar af. Ze zijn gemotiveerd om tot een gedeelde ervarings- en belevings-
wereld te komen, omdat ze hun interactieve behoeften pas collectief kunnen
bevredigen als ze elkaar beter begrijpen. Om aan hun ervaringen betekenis en
waardering toe te kennen, kunnen zij zich richten op meerdere culturele oriën-
tatiesferen (met soms sterk uiteenlopende zienswijzen). Naarmate een jongen
zich met één bepaalde groep identificeert, is de groepscultuur van die groep
bepalend voor de manier waarop hij ervaringen beleeft en beoordeelt.

In het ontwikkelingsproces van een groep (dat mede wordt beïnvloed door
de omgeving van de groep) bevestigen de groepsleden hoe ze hun interactieve
behoeften gezamenlijk bevredigen, wat hun gedeelde waarden en normen zijn, en
wat de collectieve identiteit van de groep inhoudt. Voortbouwend op de oorspron-
kelijke culturele kenmerken van een groep, worden deze waarden en normen
steeds opnieuw gereproduceerd. In de voortdurende reproductie van groepscultuur
kunnen telkens weer wijzigingen worden aangebracht in het collectieve weet- en
waarderingsbezit van de groep. Nieuwe kenmerken doen hun intrede en kenmer-
ken die niet langer voldoen verdwijnen naar de achtergrond.9

In de theoretische beschrijving van de ontwikkelingsstadia wordt een aantal
structurele en culturele groepskenmerken onderscheiden die eigenlijk niet los
van elkaar kunnen worden gezien. De groepscultuur omvat ook betekenissen die
groepsleden toekennen aan structurele kenmerken van hun groep, zoals de cri-
teria die bepalen wie erbij hoort en de gronden op basis waarvan groepsleden
statusposities kunnen innemen. Omgekeerd is de groepsstructuur van invloed op
de wijze waarop de groepscultuur zich ontwikkelt, doordat groepsleden met meer
status ook meer invloed hebben op de reproductie van collectieve waarden en
normen. In werkelijkheid vormt de ontwikkeling van groepsstructuur en groeps-
cultuur dus één dynamisch proces.

Met het uitgangspunt dat groepsvorming het resultaat is van een voortdurend
ontwikkelingsproces (Tuckman en Jensen 1977), kunnen we veel beter verklaren
hoe verschillende soorten groepen van ‘Marokkaanse’ jongens ontstaan, verande-
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ren, weer uiteenvallen en opgaan in een overkoepelend sociaal netwerk in de
buurt. Ook is beter te begrijpen hoe en waarom structurele en culturele groeps-
kenmerken vorm krijgen en door de jongens in hun groepen worden ge(re)pro-
duceerd. De theorie is de eerste aanvulling op de theorie van Turner (2002) die
noodzakelijk is voor dit onderzoek.

Indelingsprocessen

Een tweede tekortkoming van Jonathan Turners (2002)10 theorie is dat hij onder-
belicht laat hoe iemand zichzelf bij een groep indeelt of door anderen als een
groepslid wordt bestempeld. Omdat vaak onduidelijk is bij welke groep ‘Marok-
kaanse’ jongens horen en soms ook moeilijk is uit te maken tot welke groep zij
zich willen rekenen, moeten deze identificatie-en categorisatieprocessen in dit
onderzoek extra aandacht krijgen.

De zelfcategorisatietheorie van John C. Turner (1985, 1987, 1999) verklaart hoe
en waarom iemand zichzelf bij een bepaalde groep (categorie) indeelt of daar
door anderen toe wordt gerekend.11 Die indeling (categorisatie) kan bewust of
onbewust plaatsvinden, en voor kortere of langere tijd van kracht zijn. Net als in
de microsociologische theorie van Jonathan Turner (2002), ligt in de sociaal-psy-
chologische theorie van John Turner (1987) de motivatie om zichzelf bij een
groep in te delen in de individuele wens om interactieve behoeftes te bevredigen
en onzekerheden te reduceren.

Soms hoeft een individu niets te doen om zichzelf bij een groep in te delen.
Zo is het bijvoorbeeld vanzelfsprekend om lid te zijn van een familie. Om bij
andere groepen te horen moet iemand echter bewust kiezen om zichzelf bij een
groep in te delen. Het kan ook zijn dat andere mensen hem tot de groep rekenen
zonder dat hij een keuze heeft. Een voorbeeld van zo’n toegeschreven groepslid-
maatschap is iemand die vanwege zijn etnische afkomst wordt bestempeld als
‘allochtoon’, ongeacht of deze persoon zichzelf tot deze ‘groep’ wil rekenen of niet.

De zelfcategorisatietheorie (Turner 1987) verklaart wat er gebeurt als iemand
wel of niet vrij is om zichzelf tot bepaalde groepen te rekenen. De mate waarin
een groepslid zich zal identificeren met een groep en de intensiviteit van de pro-
cessen van gedragsafstemming daarbinnen, worden beïnvloed door het belang
dat hij hecht aan zijn groepslidmaatschap, de mate van keuzevrijheid om zich
met een groep te identificeren en de alternatieven die hem voor ogen staan.

De processen waardoor iemand zichzelf met een groep gaat identificeren, spe-
len zich enerzijds af op het persoonlijke niveau (Hoor ik bij deze groep? Wat voor
een persoon ben ik in deze groep?). Anderzijds spelen deze processen zich af op
het sociale niveau (Wat zijn wij voor een groep? Waarin onderscheiden wij ons
van andere groepen?). Als iemand zich met een groep identificeert – uit vrije wil
en/of gedwongen door anderen – dan wordt zijn zelfbeeld afhankelijk van de
groep. Sociaal-psychologen zien dit als een proces van ‘saillant’ worden (op de
voorgrond treden) van een sociale identiteit. De sociale identiteit is dat deel van
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iemands persoonlijke identiteit dat bestaat uit de collectieve identiteit van de
groep en het persoonlijke belang dat iemand hecht aan zijn groepslidmaatschap.
Naarmate de persoon zich sterker identificeert met één bepaalde groep, raken col-
lectieve identiteiten van andere groepen meer op de achtergrond.

Het groepsdynamische proces waarin een sociale identiteit op de voorgrond
treedt, kent cognitieve, affectieve en evaluatieve aspecten. Identificatie met een groep
leidt tot het individuele besef van groepslidmaatschap en bewustwording van een
sociale identiteit. Omdat het beeld van de groep een onderdeel gaat uitmaken van
iemands zelfbeeld, krijgt deelname tevens een emotionele betekenis. Daarbij is
van belang wat de waarde van de groep is ten opzichte van andere groepen. Een
hoge of lage waarde heeft voor groepsleden positieve of negatieve gevoelens tot
gevolg (zoals trots of schaamte). Een groepslid taxeert of deelname aan andere
groepen hem meer te bieden heeft. Als hij toegang heeft tot betere alternatieve
groepen kan hij zich daarmee gaan identificeren en zal hij ophouden zichzelf als
een lid van de oorspronkelijke groep te zien.

Iemand zal zich slechts met een groep identificeren als deze bij hem past en
toegankelijk voor hem is. Een groep past bij iemand als de verschillen (bijvoorbeeld
in morele opvattingen en gedragsverwachtingen) tussen hem en de groepsleden
niet te groot zijn. Een groep is toegankelijk voor wie over de vereiste lichamelijke
en geestelijke vermogens beschikt, en bereid en in staat is zijn gedrag af te stem-
men op de groepsnormen.

Wanneer iemand zich met een passende en toegankelijke groep begint te
identificeren, treedt de sociale identiteit van die groep meer naar de voorgrond in
zijn persoonlijke identiteit. Hij gaat zijn handelingen ook meer afstemmen op de
gedragsverwachtingen van de andere groepsleden. Binnen de groep voltrekt zich
een proces van homogenisering (Hinkle & Schopler 1986; Brewer 1999; Pickett &
Brewer 2001). De groepsleden gaan steeds meer op elkaar lijken en identificeren
zich steeds sterker met enkele gemeenschappelijkheden die ze positief waar-
deren.12 Daarbij verandert het beeld dat groepsleden hebben van elkaar en van
elkaars gedrag. Het beeld van buitenstaanders en van andere groepen in de om-
geving verandert ook. Het wordt nóg homogener dan dat van de eigen groep en
de neiging ontstaat om buitenstaanders te benadelen en de eigen groepsleden
voor te trekken.

De groepsdynamische processen waarin deze wij-zij verhoudingen ontstaan,
kunnen worden versneld en versterkt.13 Wij-zij verhoudingen worden versneld en
versterkt door de fysieke aanwezigheid van andere groepsleden in de directe om-
geving en van buitenstaanders uit een andere (en potentieel vijandige) groep.
Iemand zal zich verder sneller en sterker met een groep identificeren als zijn lid-
maatschap afhangt van uiterlijke herkenbaarheid (zoals huidskleur, symbolen of
uniforme kleding) en als de groep wordt bestempeld als een minderheid. Ook
identificeert een individu zich sneller en sterker met een groep wanneer sprake is
van een concreet conflict met een groep buitenstaanders (Turner 1987).14
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Hoezeer een groepslid de neiging heeft om de wij-groep te bevoordelen en
zij-groep te benadelen, is afhankelijk van hoe sterk hij zich identificeert met zijn
eigen groep. Zijn identificatie met de groep hangt samen met zijn keuzevrijheid.
Als hij in zijn sociale omgeving niet of nauwelijks kan kiezen uit alternatieve
groepen die hem evenveel of nog meer opleveren, zal hij relatief veel belang hech-
ten aan het lidmaatschap van de groep en zich sterk identificeren met de groep.
Naarmate iemand zich sterker met de groep identificeert, is zijn zelfbeeld ook in
sterkere mate emotioneel afhankelijk van de waardering die hij van de groeps-
leden krijgt. Hij zal een sterkere groepsdruk ervaren en zich meer gedwongen
voelen om zich te conformeren aan de gedeelde waarden en normen. Hij zal in
toenemende mate gemotiveerd zijn om zijn gedrag af te stemmen op de gedrags-
verwachtingen van de andere groepsleden.

Jonathan Turner (2002) heeft met zijn theorie duidelijk gemaakt dat groepsvor-
ming en gedragsafstemming voortkomen uit individuele menselijke behoeften. De
zelfcategorisatietheorie van John Turner (1987) kan als aanvulling daarop verklaren
hoe en waarom iemand met bepaalde mensen wel en met anderen niet een groep
vormt. Samen kunnen deze theorieën duidelijk maken waarom ‘Marokkaanse’
jongens juist elkaar opzoeken om groepen te vormen. Niet alleen is de samenstel-
ling van deze groepen beter te begrijpen, maar ook processen van gedragsafstem-
ming waardoor opvallend delinquent gedrag ontstaat. De zelfcategorisatietheorie
vormt de tweede noodzakelijke aanvulling op de theorie van Turner die van belang
is voor dit onderzoek.

Processen tussen groepen

Het derde probleem dat de algemene theorie van Jonathan Turner (2002) over
groepsvorming oplevert voor dit onderzoek, is dat niet wordt ingegaan op de
(conflictueuze) processen en verhoudingen tussen groepen en de gevolgen daarvan
voor de ontwikkeling van een groep. De theorie kan niet verklaren hoe en waarom
in een groep waarden ontstaan die afwijken van andere groepen, en hoe en waarom
groepsleden in de ogen van buitenstaanders normafwijkend (delinquent) gedrag
vertonen. Ook kan niet worden verklaard hoe en waarom processen van gedrags-
afstemming in de groep worden beïnvloed door (negatieve) reacties van buiten
de groep. Voor mijn onderzoek naar delinquent groepsgedrag van ‘Marokkaanse’
jongens is het van belang om een theorie te vinden die wel een verklaring geeft
voor de effecten van reacties uit de sociale omgeving op de ontwikkeling van
groepen en op de processen van gedragsafstemming binnen een groep.

De sociale identiteitstheorie van Henry Tajfel & John Turner (1979, 1986) kan
zowel het ontstaan van deviante groepswaarden met betrekking tot delinquent
gedrag verklaren, als de invloed van reacties van buitenaf op gedragsafstemming
binnen de groep. De theorie verklaart deze processen uit het belang van de sociale
identiteit van de groep voor de groepsleden. De sociale identiteit van een groeps-
lid is het deel van het antwoord op de vraag: ‘Wie ben ik?’, dat bestaat uit het ant-
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woord op de vraag: ‘Wie zijn wij?’, en wordt ontleend aan de gedeelde ervaringen,
betekenissen, waarden en normen van een groep. Daarnaast geeft de sociale iden-
titeit ook uitdrukking aan de waarde van een groep, zoals die wordt bepaald door
onderlinge vergelijking en beoordeling van (rivaliserende) groepen (Tajfel 1978,
1981). De waarde van een groep wordt bepaald aan de hand van de positieve of
negatieve reacties van (rivaliserende) groepen op het handelen van elkaars groeps-
leden. Reacties van buitenaf geven aan hoeveel waardering een groep krijgt en
hoe succesvol de groep is in vergelijking met andere groepen. Een groep die beter
presteert dan andere groepen, meer aanzien geniet, over meer middelen beschikt
of op een andere manier als succesvoller wordt beschouwd, biedt de groepsleden
niet alleen meer collectieve behoeftebevrediging, maar ook een waardevolle sociale
identiteit.

Iemand wil deel uitmaken van een succesvolle groep, omdat hij voor een deel
emotioneel afhankelijk is van zijn groep en van de waarde die door anderen wordt
toegekend aan het lidmaatschap van de groep. De emotionele afhankelijkheid van
de waarde van de groep, verklaart waarom groepsleden altijd zullen streven naar
een positieve sociale identiteit (Tajfel & Turner 1979, 1986; Jackson et al. 1996;
Brown 2000). Zij voelen een drang om te willen horen bij een groep die als
succesvol wordt beschouwd en om zich als groep positief te onderscheiden van
andere groepen. Dit leidt tot een voortdurende rivaliteit tussen groepen.15

Leden van een groep met een lage status worden achtergesteld bij andere
groepen en krijgen het gevoel dat hun groep minder waard is. Naarmate ze dit
verwachten of (on)rechtvaardig vinden, zal het negatieve beeld van hun groep
doorwerken in hun (negatieve) zelfbeeld. Het zal gevoelens van verdriet, angst en
woede oproepen. Leden van groepen met een lage status hebben een negatieve
sociale identiteit met negatieve gevolgen voor de persoonlijke identiteit.16

Het deel van hun zelfbeeld dat groepsleden aan hun groepslidmaatschap ont-
lenen, komt onder druk te staan door afkeurende reacties die iets zeggen over de
waarde van hun groep. De mate waarin zij zich van buitenaf onder druk gezet
voelen, is afhankelijk van hoe sterk zij zich met de groep identificeren en van het
persoonlijke belang dat ze hechten aan hun deelname aan de groep. Voelt iemand
weinig betrokkenheid en hecht hij weinig belang aan zijn deelname aan de groep,
dan is sprake van zwakke identificatie en zal de druk van buitenaf beperkt blijven
(net als de groepsdruk van binnen). In het omgekeerde geval is sprake van sterke
identificatie en zal de druk van buitenaf ook groter zijn.

Hoe groepsleden omgaan met een negatieve sociale identiteit, is niet alleen
afhankelijk van hoe zwak of sterk zij zich identificeren met de groep. In het geval
van zwakke identificatie en een negatieve sociale identiteit, hangt de reactie tevens af
van de individuele sociale mobiliteit. Als de grenzen van de groep doordringbaar
(permeabel) zijn, kan iemand zelf bepalen of hij er (nog) bij wil horen. Hij kan uit
eigen beweging de groep verlaten door simpelweg zichzelf niet meer tot de groep te
rekenen (en aansluiting zoeken bij een andere groep met een hogere sociale sta-

Menselijke behoeften, groepsprocessen en delinquent gedrag 45



tus). Omdat de negatieve sociale identiteit van de groep dan geen betrekking meer
heeft op zijn persoonlijke identiteit, valt de druk van buitenaf op zijn zelfbeeld weg.

Groepsgrenzen kunnen daarentegen ook ondoordringbaar (impermeabel) zijn.
De sociale identiteit van de groep is dan een onlosmakelijk deel van het zelfbeeld
van de groepsleden. Zij worden bestempeld als groepsleden ongeacht wat zij
daar zelf van vinden. In geval van een negatieve sociale identiteit en ondoor-
dringbare groepsgrenzen, kan een groepslid zich niet uit eigen beweging aan het
toegeschreven groepslidmaatschap onttrekken. Omdat anderen hem als een groeps-
lid zullen blijven behandelen, is de groep verlaten geen mogelijkheid. Hij moet
op zoek naar andere oplossingen op de druk van buitenaf op zijn zelfbeeld te ver-
minderen. Hij heeft daarvoor verschillende mogelijkheden.

Een eerste mogelijkheid is dat hij zich bij de situatie neerlegt en lijdzaam zijn
negatieve emoties ondergaat. Een andere mogelijkheid is dat hij tracht afstand te
nemen van de groep door zijn identificatie af te zwakken. Hij zal dan proberen
over de groep te denken in termen van ‘zij’ in plaats van ‘wij’.17 Als leden van een
groep met ondoordringbare grenzen en een negatieve sociale identiteit, zich niet
bij de situatie neerleggen en niet in staat zijn om afstand te nemen van de groep,
dan kunnen ze verder nog proberen om gezamenlijk een veranderingsproces in
gang te zetten.18 In dat proces proberen zij zich met alle macht positief te onder-
scheiden van andere groepen om zo alsnog te kunnen beschikken over een posi-
tieve sociale identiteit of tenminste de druk op hun zelfbeeld te verminderen.

Op welke manier de groepsleden collectief hun doel proberen te bereiken,
hangt ervan af of zij het terecht vinden dat de groep een lage sociale status heeft
en of zij verandering mogelijk achten. Als de lage sociale status van de groep aan-
vechtbaar is, zullen de groepsleden alles in het werk stellen om de groep sociaal te
laten stijgen. Wordt de status van de groep daarentegen als stabiel of legitiem
ervaren, dan kunnen de groepsleden slechts een positieve sociale identiteit op-
bouwen door zich te vergelijken met groepen die nóg lager in aanzien staan. Een
laatste mogelijkheid is dat ze onderling eigen (deviante) groepswaarden gaan
hanteren zodat de vergelijking met andere groepen positiever uitvalt, dan op basis
van conventionele waarden. Alle collectieve pogingen om druk van buitenaf op
het zelfbeeld te verminderen, beïnvloeden de gedragsafstemming op de waarden
en normen van de groep.

Dankzij de sociale identiteitstheorie, is het mogelijk te begrijpen welke ge-
volgen negatieve reacties op het gedrag van een beperkt aantal (delinquente)
‘Marokkaanse’ jongens hebben voor de sociale identiteit en het zelfbeeld van alle
‘Marokkaanse’ jongens. Tevens wordt duidelijk welke gevolgen dit heeft voor de
ontwikkeling van delinquent groepsgedrag, waardoor het groepsgedrag als opval-
lend wordt ervaren. De sociale identiteitstheorie is de derde en laatste noodzake-
lijke aanvulling op de theorie van Jonathan Turner (2002) die van belang is voor
dit onderzoek.

Ik ga nu de drie aanvullingen uit de sociale psychologie verwerken in Turners
microsociologische theorie om te komen tot één theoretisch model. Vervolgens zal
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ik de meerwaarde van het model demonstreren aan de hand van drie complexe
groepsdynamische processen die eerst niet en nu wel kunnen worden verklaard.

Een theoretisch model over delinquent groepsgedrag

De theorie van Turner en de drie noodzakelijke aanvullingen uit de sociale psy-
chologie kunnen worden geïntegreerd in een theoretisch model. Door ze in één
theoretisch model samen te brengen, kunnen we veel beter de complexe sociale
processen begrijpen die opvallend delinquent groepsgedrag van Marokkaanse jon-
gens verklaren. Ten eerste kunnen we aan de hand van het model beter begrijpen
en verklaren hoe en waarom ‘Marokkaanse’ jongens groepen vormen, op welke
manier hun groepen zich ontwikkelen en wat er gebeurt als zij hun gedrag op
elkaar afstemmen. Ten tweede is beter te begrijpen en te verklaren hoe en waarom
zij zichzelf indelen bij bepaalde groepen, en wat daarvan de gevolgen zijn voor
hun gedrag. Ten slotte kunnen we beter begrijpen en verklaren hoe en waarom
het zelfbeeld van groepsleden onder druk komt te staan door de wijze waarop de
sociale omgeving op de groep reageert, en welke gevolgen dit heeft voor de ont-
wikkeling van deviante groepswaarden en -normen en processen van gedrags-
afstemming. Door deze inzichten in groepsdynamische processen te integreren,
kan het model een algemene verklaring bieden voor het feit dat ‘Marokkaanse’
jongens delinquent groepsgedrag vertonen dat door publiek en politie als opval-
lend uitdagend en agressief wordt ervaren.

Het model gaat uit van algemene groepsdynamische processen en laat op de
eerste plaats zien waarom ‘Marokkaanse’ jongens op straat groepen vormen en
hoe zij hun gedrag op elkaar afstemmen. De ‘Marokkaanse’ jongens die een groot
deel van hun vrije tijd op straat doorbrengen, vormen een sociaal netwerk. De
meeste van hen hebben veel met elkaar gemeen wat betreft hun etnische en reli-
gieuze achtergrond, hun situatie thuis en de condities waaronder zij opgroeien in
hun stedelijke achterstandswijk. Omdat zij bepaalde interactieve behoeften hebben
die ze binnen de mogelijkheden en beperkingen van de buurt slechts op straat
kunnen bevredigen in de omgang met andere jongens, zijn ze gemotiveerd om
aansluiting te zoeken bij andere jongens of om in te gaan op een uitnodiging tot
deelname aan een groep.

De groepen die ze vormen om collectief hun individuele behoeften te bevredi-
gen, kunnen diffuus en dynamisch van aard zijn en voor kortere of langere tijd
bestaan. Gedurende de (kortere of langere) periode dat jongens met elkaar omgaan,
ontstaan een aantal structurele groepskenmerken, zoals omvang, samenstelling,
rolverdeling en statusposities. Soms maakt een groep ook tijdelijk aanspraak op
een eigen territorium (in de nabije omgeving). Tegelijkertijd reproduceren de
jongens ook een aantal culturele groepskenmerken, zoals gedeelde betekenissen,
waarden en normen die zij vertalen in onderlinge gedragsverwachtingen en beoor-
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delingen. Naarmate jongens een hogere statuspositie innemen en meer aanzien
genieten, kunnen zij ook meer invloed uitoefenen op deze processen.

Net als iedere andere jongen, ervaart een ‘Marokkaanse’ jongen een interne
motivatie om zijn gedrag af te stemmen op de gedragsverwachtingen van de
groep. Hij verwacht zo zijn behoeften beter te kunnen bevredigen en rekent op
bevestigende (positieve) reacties van de andere jongens. Positieve reacties beves-
tigen hem in zijn eigenwaarde als ‘een goede jongen’ en ‘één van ons’. Deze emo-
tionele binding heeft echter als gevolg dat een jongen groepsdruk gaat voelen.
Deze druk bestaat deels uit angst dat hij zijn interactieve behoeften niet kan
bevredigen als hij in de groep onvoldoende wordt geaccepteerd. Voor een belang-
rijker deel bestaat de druk echter uit angst voor afkeurende reacties die hij kan
ervaren als een aanval op zijn zelfbeeld.

Tot nu toe is duidelijk gemaakt hoe en waarom ‘Marokkaanse’ jongens deel-
nemen aan groepen en hun gedrag daarbinnen op elkaar afstemmen. Het model
kan echter ook duidelijk maken hoe en waarom jongens verstrikt kunnen raken
in onderlinge gedragsverwachtingen, en daardoor groepsgedrag kan ontstaan dat
zij zelf achteraf niet goed kunnen begrijpen en verklaren. Het algemene proces
van gedragsafstemming wordt gecompliceerd doordat de jongens hun handelingen
afstemmen op wat zij veronderstellen dat de gedeelde gedragsverwachtingen zijn.
De vraag is echter hoe zij tot hun veronderstellingen komen en of deze feitelijk
ook juist zijn.

Soms worden de gedragsverwachtingen in een groep expliciet uitgesproken.
Zolang de geldigheid van zo’n uitspraak niet wordt aangevochten, lijken alle betrok-
kenen met deze verwachting als hun groepsnorm in te stemmen. De norm geeft
aan welk gedrag positieve of negatieve reacties zal opleveren. Als groepsnormen
niet expliciet worden uitgesproken, dan moeten ze worden afgelezen uit de reac-
ties op elkaars gedrag.

De meeste normen blijven impliciete gedragsverwachtingen die de jongens
met elkaar denken te delen. Op basis van hun persoonlijke interpretaties leiden
zij de onuitgesproken gedragsregels af uit allerlei (soms zeer subtiele) verbale en
non-verbale reacties op elkaars gedrag. Om tot een juiste interpretatie te komen,
kunnen ze gebruik maken van eerdere ervaringen in soortgelijke groepen en van
herinneringen aan reacties in vergelijkbare situaties. Omdat hun interpretatie van
gedragsregels altijd subjectief blijft, kan hun gedrag afwijken van wat in een ge-
geven situatie werkelijk van elkaar wordt verwacht. Vooral in vluchtige verbanden
waarin de betrokkenen in korte tijd een aantal structurele en culturele groepsken-
merken ontwikkelen, is het risico van misinterpretaties groot.

Wanneer jongens verkeerde veronderstellingen hebben ten aanzien van de
gedragsverwachtingen binnen een groep, kan een proces van gedragsafstemming
op gang komen met deels onbedoelde en deels onvoorziene gevolgen. Zo kan iemand
delinquent gedrag gaan vertonen op grond van een verkeerde interpretatie van
wat de anderen van hem verwachten. Hij zal dat doen in de hoop erkenning te
krijgen of uit angst voor gezichtsverlies. Zijn delinquente gedrag kan voor andere
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jongens echter reden zijn te veronderstellen dat dit soort gedrag erkenning op-
levert of dat daarmee ridiculisering en uitsluiting kan worden voorkomen. Op
deze wijze leidt een verkeerde interpretatie van de ene jongen tot de misinterpreta-
tie van een ander, en uiteindelijk tot onjuiste veronderstellingen ten aanzien van
de gedeelde gedragsverwachtingen binnen de groep. Hierdoor kan onderlinge
gedragsafstemming uitmonden in delinquent groepsgedrag, dat oorspronkelijk
niemands bedoeling was.

Omdat jongens niet voor elkaar willen onderdoen, kunnen ze onwillekeurig
verstrikt raken in verkeerde veronderstellingen ten aanzien van gedeelde gedrags-
verwachtingen.19 Deze processen vinden plaats omdat de behoefte aan zelfbevesti-
ging en de angst voor ridiculisering of uitsluiting een opvallend sterke motivatie tot
gedragsafstemming opwekken in vergelijking met andere interactieve behoeftes.

Het begrijpen van het proces waarin gedragsafstemming onbedoelde en on-
voorziene collectieve gevolgen heeft, is van belang om te kunnen verklaren hoe
en waarom ‘Marokkaanse’ jongens opvallend (heftig) delinquent groepsgedrag
vertonen in ogenschijnlijk spontane en kortstondige groepsverbanden, terwijl zij
achteraf niet kunnen uitleggen hoe het zo uit de hand is gelopen omdat het naar
eigen zeggen niet hun bedoeling was.

Naast groepsvorming en gedragsafstemming (met onbedoelde en onvoorziene
gevolgen), kunnen we met behulp van het model ook begrijpen en verklaren
waarom ‘Marokkaanse’ jongens zich zo sterk met elkaar identificeren en hoe ver-
sterkte wij-zij verhoudingen tot stand komen. Tevens is te begrijpen en te verkla-
ren waarom zij het vaak voor elkaar opnemen (ook als een jongen overduidelijk
schuldig is aan iets waarover zij het onderling ook eens zijn dat het niet mag), en
hoe ze zo snel en hevig kunnen botsen met hun sociale omgeving.

Mensen identificeren zich bij voorkeur met groepen die bij hen passen (waar-
mee zij veel gemeen hebben), die toegankelijk zijn (waarin zij worden geaccep-
teerd) en die goed aansluiten bij hun interactieve behoeften. Deze groepsidentifi-
catie is zelfgekozen voor zover mensen gemotiveerd zijn om met elkaar op straat
groepen te vormen, en opgelegd voor zover groepskenmerken waarmee zij zich
identificeren aan hen worden toegeschreven zonder dat zij daar een keuze in
hebben. ‘Marokkaanse’ jongens identificeren zich op straat bij voorkeur met
de andere ‘Marokkaanse’ jongens van de buurt, omdat andere groepen buiten
het buurtnetwerk doorgaans niet passend, toegankelijk of waardevol voor hun
behoeftebevrediging zijn.

Zodra een ‘Marokkaanse’ jongen zich met één van de groepen in de buurt
identificeert, wordt de sociale identiteit van de groep belangrijker voor zijn per-
soonlijke identiteit. Naarmate hij zich sterker met de andere jongens identificeert
en zijn zelfbeeld sterker emotioneel van hen afhankelijk wordt, zal hij zijn gedrag
steeds meer richten op (veronderstelde) gedeelde waarden en normen van de
groep. Binnen de groep gaan de jongens steeds minder onderlinge verschillen
zien en steeds positiever oordelen over de eigen groep. Buitenstaanders worden
steeds sterker over één kam geschoren en als een homogene zij-groep beschouwd
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waarover negatief wordt geoordeeld. De jongens krijgen de neiging om het voor
elkaar op te nemen en buitenstaanders ten bate van de eigen groep te benadelen
(of tot slachtoffer te maken).

Omdat ‘Marokkaanse’ jongens zich sterk met elkaar identificeren (deels uit
vrije keuze en deels opgelegd) en over weinig alternatieve groepen beschikken,
zullen de indelings- en homogeniseringsprocessen ertoe leiden dat uitgesproken
wij-zij verhoudingen ontstaan tussen hun groepen en buitenstaanders. De opval-
lend sterke loyaliteit tussen ‘Marokkaanse’ jongens in gevallen van een botsing
met buitenstaanders en hun zeer confronterende of agressieve houding, wordt
verklaard doordat deze processen zich bij hen versterkt en versneld voltrekken.
De versterkingen en versnellingen komen voort uit de wijze waarop de jongens in
de ogen van buitenstaanders beslag leggen op de publieke ruimte, hun uiterlijke
herkenbaarheid, een stigma van een minderheid, en het collectieve bewustzijn
van een groeiende kloof tussen henzelf als ‘Marokkaanse’ jongeren en buiten-
staanders als vertegenwoordigers van de conventionele dominante samenleving.

Het begrijpen van de processen waarin de wij-zij verhoudingen worden ver-
sterkt en versneld, is van belang om te kunnen verklaren hoe en waarom ‘Marok-
kaanse’ jongens zo snel en hevig kunnen botsen met hun sociale omgeving.
Bovendien kan hiermee worden verklaard dat de jongens het in een conflict niet
alleen voor elkaar opnemen, maar ook voor jongens waarvan ze weten dat ze een
buitenstaander iets (heel) ergs hebben aangedaan.

Wat we verder met behulp van het model kunnen begrijpen en verklaren, is
hoe en waarom de collectieve reactie van de ‘Marokkaanse’ jongens op de nega-
tieve reacties uit hun omgeving, kan uitmonden in secundaire deviantie. Omdat
zulke negatieve reacties bij hen hevige emoties oproepen, ontstaat een extra moti-
vatie tot (ernstig) delinquent gedrag. Ook hun gedeelde waarden en normen ver-
anderen en relativeren of rechtvaardigen hun gedrag. Door zich te beroepen op
argumenten die delinquent gedrag waarderen als goed, noodzakelijk of gerecht-
vaardigd, hoeven ze zich minder aan te trekken van afkeurende reacties van hun
omgeving, zijn ze in staat schuldgevoelens te onderdrukken en sneller of gemak-
kelijker delinquent gedrag te vertonen. Afkeurende reacties van buitenaf geven
aan dat de jongens botsen met conventionele opvattingen. Zulke botsingen kunnen
bij hen schuldgevoelens oproepen en morele hindernissen opwerpen. Om die col-
lectief te overwinnen, ontwikkelen zij rationaliseringen en normalisaties van deviant
gedrag waarmee conventionele waarden en normen kunnen worden ontkracht.

Naarmate ‘Marokkaanse’ jongens in Nederland een lage maatschappelijke sta-
tus hebben en het gevoel krijgen dat hun etnische (en religieuze) gemeenschap
minderwaardig is,20 ontwikkelen zij een negatieve sociale identiteit waar ze zich niet
aan kunnen onttrekken. Reacties van hun omgeving die hun lage status bevesti-
gen, zorgen voor een externe druk op hun zelfbeeld. Dit heeft nadelige gevolgen
voor hun persoonlijke identiteit.

In zo’n geval resten de jongens slechts twee mogelijkheden. Een eerste moge-
lijkheid is zichzelf te vergelijken met groepen die een nóg lagere status hebben.
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Een andere mogelijkheid is dat ze in plaats van conventionele waarden hun eigen
deviante groepswaarden ontwikkelen. In beide gevallen stijgt de waarde van hun
groep en neemt de druk op het zelfbeeld (tijdelijk) af.

Willen de eigen groepswaarden bruikbaar zijn om de groep te verheffen, dan
moeten ze afwijken van de dominante conventionele waarden. Delinquent gedrag
(waarmee binnen de condities van de buurt de behoefte aan erkenning, vertier of
veiligheid kan worden bevredigd) krijgt extra waarde en betekenis omdat de
groep zich hierdoor onderscheidt van buitenstaanders. Naarmate dit onderscheid
positiever uitvalt en de jongens hun eigen deviante waarden meer geldingskracht
toekennen, wordt een sterkere impuls gegeven tot processen van gedragsafstem-
ming die leiden tot delinquent gedrag.

Het begrijpen van de processen van secundaire deviantie, is van belang om te
verklaren waarom ‘Marokkaanse’ jongens extra sterk gemotiveerd kunnen raken
om met overlastgevend of crimineel gedrag op hun omgeving te reageren. Een
verklaring voor het feit dat deze processen resulteren in opvallend delinquent
gedrag, is dan dat de deviante groepswaarden die zij ontwikkelen om te kunnen
beschikken over een positieve sociale identiteit, groepswaarden zijn die verschil-
lende vormen van (ernstig) delinquent gedrag als goed, noodzakelijk of gerecht-
vaardigd waarderen (secundaire deviantie).

Algemene groepsdynamische verklaringen

Het theoretische model voor dit onderzoek is opgebouwd uit de microsociologische
theorie van Jonathan Turner (2002) en drie aanvullende theorieën uit de sociale
psychologie over ontwikkelingsprocessen, indelingprocessen en vergelijkingspro-
cessen. Het geïntegreerde model laat in theorie zien hoe en waarom ‘Marokkaanse’
jongens op straat groepen vormen en delinquent gedrag gaan vertonen dat als
opvallend uitdagend en agressief wordt ervaren. Hierdoor worden drie dingen
begrijpelijk en verklaarbaar.

Ten eerste kunnen we aan de hand van het model beter begrijpen en verklaren
hoe en waarom het heftige delinquente groepsgedrag van de jongens het resultaat
kan zijn van processen van gedragsafstemming met onbedoelde en onvoorziene
gevolgen (vooral in de vluchtige en spontane groepen). Ten tweede is beter te
begrijpen en verklaren hoe en waarom de sterke wij-zij verhoudingen zich ont-
wikkelen, waardoor de jongens steevast partij kiezen, hun eigen jongens voortrek-
ken en buitenstaanders benadelen (of tot slachtoffer maken). En ten derde maakt
het model begrijpelijk en verklaarbaar hoe en waarom negatieve reacties vanuit de
sociale omgeving processen op gang kunnen brengen waardoor de jongens de
geldigheid van de gedragsnormen van de dominante samenleving betwisten, eigen
deviante groepswaarden op de voorgrond plaatsen, gevoelens van schuld en
schaamte overwinnen, en een bijzonder sterke (secundaire) motivatie ontwikke-
len om delinquent groepsgedrag te vertonen.
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Nu het geïntegreerde model is ontwikkeld, zullen de resultaten van het
onderzoek worden gepresenteerd aan de hand waarvan het model zal worden
gevalideerd. Maar eerst laat ik de lezer kennismaken met de jongens van dit
onderzoek en met de buurt waarin zij opgroeien. Vervolgens bespreek ik de hin-
dernissen die ik als onderzoeker heb moeten overwinnen om toegang te krijgen
tot hun leefwereld.

Noten

1 In zijn theorie verklaart Turner dit vanuit een evolutionair perspectief. Vanuit de evolutie
vormen mensen groepen om hun levenskansen te vergroten (zie ook: Turner 1986,
1988a/b, 1989).

2 Veel interactieve behoeften komen overeen met de fundamentele behoeften van de mens,
zoals weergegeven in de beroemde ‘Piramide van Maslow’. Maslow (1968) deelt de essen-
tiële levensbehoeften in op een hiërarchische schaal. Onderaan begint hij met de (1) de
lichamelijke of fysiologische behoeften (zoals onder meer de behoefte aan zuurstof, voedsel,
vocht, ontlasting en seks). Op de volgende trede staat (2) de behoefte aan veiligheid en
zekerheid in de vorm van een georganiseerde groep (zoals een gezin, een dorpsgemeen-
schap of andere groepsverbanden in een samenleving) . Daarna volgt (3) de behoefte aan
sociaal contact in de vorm van positieve sociale relaties voor vriendschap en liefde. Als
vierde noemt hij (4) de behoefte aan waardering en erkenning vanwege het belang dat
mensen hechten aan status in een sociaal verband. Boven aan de piramide staat ten slotte
(5) de behoefte aan zelfontplooiing of zelfactualisatie. Daarmee bedoelt Maslow dat mensen
de behoefte hebben hun persoonlijkheid en mentale groeimogelijkheden te ontwikkelen.
Veel van de behoeften die Maslow noemt zijn makkelijker of uitsluitend te bevredigen in
samenwerking met andere mensen.

3 Aangezien dit onderzoek alleen gaat over het gedrag van ‘jongens’, gebruik ik in mijn
theoretische hoofdstuk voor het gemak van de lezer woorden als ‘hij’ en ‘hem’ wanneer ik
verwijs naar een mens.

4 In plaats van ‘gedragsafstemming’ wordt in de microsociologie en de sociale psychologie
ook wel gedragsbeïnvloeding gebruikt. Het begrip ‘gedragsbeïnvloeding’ wekt de suggestie
dat iemand zijn gedrag laat sturen door anderen, zonder een eigen actieve inbreng.
Turner (2002) stelt daarentegen dat het proces waarin mensen in ‘face-to-face’ interactie
hun gedrag aan elkaar aanpassen, niet zo passief verloopt als met het begrip ‘beïnvloe-
ding’ wordt verondersteld. In de meeste gevallen gaat het om een proces dat een aanzien-
lijke inspanning vereist van mensen. Het lijkt daarom beter om te spreken van een proces
van afstemming, in plaats van beïnvloeding. Gedragsafstemming houdt in dat iemand
zijn handelen bewust of onbewust op actieve wijze aanpast aan de gedragsverwachtingen
van de anderen in een groep (in overeenstemming met eventuele hiërarchische verhou-
dingen die van kracht zijn).

5 Mensen hebben vaak moeite met de verwerking van negatieve emoties zoals schaamte.
Als iemand in een groepsverband zijn schaamte openlijk en volledig zou tonen, dan
erkent hij niet aan bepaalde verwachtingen te kunnen voldoen. Deze openlijke verwerking
van schaamte kan ertoe leiden dat de persoon een sanctie moet ondergaan of dat be-
staande verwachtingpatronen ten aanzien van iemands persoonlijke vaardigheden wor-
den bijgesteld. Binnen het groepsverband wordt oorzaak van de schaamte op deze manier
opgelost (Braithwaite 1989; Goudsblom 1997). Maar schaamte is een onprettige emotie.
Buiten de mogelijke negatieve reacties van anderen op iemands falen in een groepsver-
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band, kan hij het gevoel krijgen dat het openlijk uiten van schaamte sociaal niet wordt
geaccepteerd. Dit zal leiden tot nóg meer schaamte. Schaamte wordt daarom vaak ontkend
en onderdrukt door de pijnlijke gevoelens te verdringen of schaamtegevoelens te maskeren
met andere emoties (Frijda 2001). In plaats van zich te schamen, voelt iemand zich dan
‘stom’, ‘onhandig’ of ‘onzeker’. De bron van de gevoelens, de schaamte over het niet kun-
nen voldoen aan bepaalde verwachtingen, wordt in dat geval niet onder ogen gezien.

6 Onderzoekers als Baumeister en Leary (1995), Twenge et al. (2001), Turner (2002) en
Reid en Hogg (2005) stellen allemaal dat de behoefte aan zelfbevestiging en de angst voor
ridiculisering of uitsluiting een opvallend sterke motivatie tot gedragsafstemming opwekt
in vergelijking met andere behoeften.

7 Het ‘model of group development’ van Tuckman en Jensen (1977) is relatief oud. Inmiddels
zijn nieuwe en aangepaste modellen voor de ontwikkeling van groepen gepresenteerd,
onder andere door Susan Wheelan (1994). Het model van Tuckman en Jensen vormt ech-
ter een solide basis om tegen groepsvorming aan te kijken en wordt nog steeds veel
gebruikt als uitgangspunt voor het beschrijven van ontwikkelingsstadia. Voor dit onder-
zoek biedt hun model voldoende inzicht in de ontwikkeling van groepsverbanden.

8 Het doet enigszins raar aan om een stadium van ‘prestatie’ en ‘productie’ te onderschei-
den, aangezien het in dit onderzoek uiteindelijk gaat om jongens die (delinquente) groeps-
verbanden vormen en niet om de prestaties van een voetbalelftal of het functioneren van
een bedrijfsafdeling. De begrippen ‘prestatie’ en ‘productie’ moeten dan ook breed worden
opgevat. Een groepsverband bereikt het stadium van prestatie en productie op het moment
dat de betrokkenen ervaren dat interactieve behoeften worden bevredigd. In de sociale rea-
liteit schuiven groepsverbanden steeds heen en weer tussen het derde en vierde stadium,
waardoor structuur en cultuur van het groepsverband zich voortdurend blijven ontwikke-
len om beter aan te sluiten op de interactieve behoeftebevrediging van de betrokkenen.

9 De ontwikkelingsprocessen waarin groepsleden de structuur en cultuur van hun groep
(re)produceren, resulteren in meer stabiliteit, een effectievere communicatie binnen de
groep en toenemende wij-zij gevoelens. Een groepslid kan deze ontwikkelingen als posi-
tief ervaren, maar het tegenovergestelde is ook denkbaar. De onderlinge machtsverhou-
dingen en de verwachtingen ten aanzien van elkaars gedrag, komen vaster te liggen dan
voorheen. De mogelijkheden nemen toe om sociale controle uit te oefenen en sancties te
verbinden aan het niet voldoen aan de gedragsverwachtingen. De groepsleden kunnen
deze toegenomen controle en (informele) sanctionering als negatief ervaren. Als de op-
gelegde druk hen teveel wordt, zullen ze de groep verlaten.

10 Helaas is het verwarrend dat twee verschillende theorieën die belangrijk zijn voor dit
onderzoek, zijn opgesteld door wetenschappers die in naam sterk overeenkomen: de socio-
loog Jonathan Turner en de sociaal-psycholoog John Turner. Om de verwarring wat te
verminderen zal ik af en toe hun voornamen gebruiken, hoewel dit normaal gesproken
ongebruikelijk is in een wetenschappelijke tekst.

11 Zie ook: Turner, Sanchdev & Hogg (1983) en Turner et al. (1994).
12 Naast een proces van homogenisering kan nog een tegenovergesteld effect optreden wan-

neer de identiteit van een groep op de voorgrond treedt in het zelfbeeld van een groepslid.
Hij kan zich bedreigd voelen in de wijze waarop hij zichzelf als uniek persoon onder-
scheidt van andere mensen. Zijn persoonlijke distinctiviteit komt in het geding. In de opti-
male distinctiviteitstheorie wordt gesteld dat mensen weliswaar op rationele en emotio-
nele gronden bij groepen willen horen, maar dat zij ook een beetje uniek willen blijven
om het gevoel te kunnen behouden zichzelf te zijn (Brewer 1991; Hornsey & Jetten
2004). Mensen die dit probleem ervaren, identificeren zich bij voorkeur met kleine en
uitzonderlijke groepen (zoals minderheden, alternatieve subculturen en ‘underground’-
stromingen), of moeilijk toegankelijke en exclusieve groepen (zoals een ‘incrowd’ of een
elite binnen een groter geheel).
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13 Een bekend voorbeeld hiervan is het experiment van de Amerikaanse lerares Jane Elliot
eind jaren zestig. Zij verdeelde tijdens een les over discriminatie haar klas in ‘blauwogi-
gen’ en ‘bruinogigen’. De laatste groep ontving bepaalde privileges en traktaties, terwijl de
eerste groep geen privileges of traktaties ontving en te horen kreeg dat ze inferieur waren
ten opzichte van de andere groep. Binnen een paar uur was de voorheen harmonieuze
klas verdeeld in twee kampen, en bepaalden angst en agressie de interactie tussen kinde-
ren uit beide kampen.

14 In theorie kunnen nog twee andere factoren van invloed zijn op de sterkte van processen
van sociale identificatie. Culturele diversiteit tussen groepsverbanden maakt aannemelijk
dat het verloop van de processen zou kunnen verschillen in hevigheid, wanneer zou
blijken dat in sommige culturen meer waarde wordt gehecht aan de groepsidentiteit (in
verhouding tot de persoonlijke identiteit), dan in andere culturen. De mogelijkheid van
culturele verschillen is daarentegen niet in te passen in een algemeen ‘waardevrij’ model
over groepsdynamiek en gedragsafstemming, en bovendien blijven de vermeende ver-
schillen volgens deze zienswijze onverklaard. Ook individuele verschillen tussen personen
binnen groepsverbanden kunnen een verschil uitmaken, als sommige individuen op
basis van hun persoonskenmerken meer waarde blijken te hechten aan hun groepsiden-
titeit dan anderen. We kunnen ervan uitgaan dat individuele verschillen een versterkende
of verzwakkende rol spelen in groepsdynamische processen omdat verschil kan optreden
in hoe sterk een persoon bepaalde interactieve behoeften ervaart. Waarom deze verschil-
len ontstaan en welke factoren daarop van invloed zijn, valt buiten de reikwijdte van deze
sociaal-wetenschappelijke studie.

15 In het verlengde van de rivaliteit ligt discriminatie. Wanneer mensen worden ingedeeld in
arbitraire groepen tijdens sociaal-psychologische experimenten, blijkt louter de willekeu-
rige indeling van mensen voldoende voor de ontwikkeling van collectieve identiteiten, pro-
cessen van sociale identificatie, het toekennen van waarde aan de eigen groep en de andere
groep. Deze processen kunnen uitmonden in (sterke) groepsrivaliteit of discriminatie.

16 Dit wordt in de sociale psychologie aangeduid met het begrip ‘inter-groep relatieve depri-
vatie’ (Walker & Smith 2002). Naast deze vorm van relatieve deprivatie worden ook
onderscheiden: ‘intra-persoonlijke deprivatie’ (als iemand zichzelf vergelijkt met het ide-
aalbeeld van zijn leven) en ‘inter-persoonlijke relatieve deprivatie’ (als iemand zichzelf
vergelijkt met andere mensen aan de hand van bepaalde criteria).

17 Dit proces wordt aangeduid met het begrip ‘cutting off reflected failure’ (Cialdini et al.
1976; Wann et al. 1995). Het tegenovergestelde daarvan is ‘basking in reflected glory’:
door zichzelf meer met een groepsverband te identificeren en vaker te denken in termen
van ‘wij’ in plaats van ‘zij’, kan iemand een positiever zelfbeeld ervaren wanneer de groep
succesvol handelt.

18 Dit veranderingsproces staat bekend als een proces van ‘sociale creativiteit’ (Tajfel &
Turner 1979, 1986; Jackson et al. 1996).

19 Het proces van onbedoelde en onvoorziene gedragsafstemming is in feite een uitwerking
van het sociologische begrip ‘self fulfilling prophecy’: als mensen een verkeerde taxatie
maken van de sociale werkelijkheid, kan het uiteindelijke gevolg zijn dat zij zich collectief
naar hun misinterpretaties gaan gedragen en de verkeerde taxatie alsnog de sociale werke-
lijkheid wordt. Waarom mensen dit soort verkeerde taxaties maken en zich daadwerkelijk
gaan gedragen naar hun misinterpretaties, wordt met behulp van de algemene principes
van Turner (2002) verklaard vanuit het maximeren van interactieve behoeftebevrediging
en de kwetsbaarheid van iemands zelfbeeld in een groepsverband.

20 Dit gevoel is vanaf het begin aanwezig wanneer sprake is van een minderheid, maar het
kan in de loop der jaren steeds erger worden, zoals in het geval van Marokkanen (en
moslims) in Nederland de afgelopen decennia.
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