
4

Een probleembuurt met obstakels

Overtoomse Veld

In verschillende Nederlandse steden wordt gesproken van een ‘Marokkanenpro-
bleem’,1 maar de meeste aandacht gaat uit naar Amsterdam. In de hoofdstad
komen vooral ‘Marokkaanse’ jongens uit Amsterdam West in het nieuws vanwege
overlast of criminaliteit.2 Naast vele mediaberichten over incidenten in Amster-
dam West, tonen ook politiegegevens aan dat in dit deel van de stad opvallend
vaak groepen ‘Marokkaanse’ jongens met de politie in aanraking komen. Op basis
van onderzoek van de Vrije Universiteit en de Gemeente Amsterdam (Noorda
2003) wordt in 2003 gesteld dat Amsterdam West zo’n honderd ‘jeugdbendes’
kent (sic!).3 In 2005 wordt dit beeld bijgesteld. Nu is nog sprake van drieëndertig
‘hinderlijke’, zeven ‘overlastgevende’ en drie ‘criminele’ jeugdgroepen in Amster-
dam West.4

Als het gaat om (ernstige) overlast of crimineel gedrag van ‘Marokkaanse’
jeudggroepen, gaat de meeste aandacht uit naar de wijk Overtoomse Veld in het
stadsdeel Slotervaart (zie kaart).5 Dat is de wijk waar zich veel problemen voordoen
waarbij groepen ‘Marokkaanse’ jongens betrokken zijn. Voor mijn onderzoek naar
opvallend delinquent groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens, was Overtoomse
Veld enerzijds een zeer aantrekkelijke wijk. Anderzijds bleek de wijk ook een las-
tig onderzoeksveld te zijn vanwege de opmerkelijk vijandige houding van de jon-
gens tegenover de politie, journalisten en onderzoekers. Het feit dat hun houding
zo opmerkelijk vijandig was, had alles te maken met de nasleep van ‘rellen’ die op
23 april 1998 in de buurt hadden plaatsgevonden (Commissie-Lankhorst 1998;
Muller et al. 1998; De Haan, Van der Laan & Nijboer 2001).

In Overtoomse Veld kwamen twee buurten in aanmerking: Overtoomse Veld
Noordwest en Zuidwest.6 Veel ‘Marokkaanse’ jongens in de wijk wonen in Noord-
west en hebben daar ook op school gezeten. Een kleiner aantal jongens woont in
Zuidwest, waar ook enkele plekken zijn die van bijzonder belang zijn voor alle
jongens in de wijk, zoals het August Allebéplein en het buurthuis. Hieronder
wordt beschreven hoe de twee buurten zich in de loop der jaren hebben ont-
wikkeld en uiteindelijk het stempel hebben gekregen van ‘probleembuurt’. Ver-
volgens zal ik aan de hand van een routebeschrijving een aantal plekken in
Overtoomse Veld langslopen. Daarbij beschrijf ik welke betekenissen de plekken



hebben voor de jongens en welke problemen in de buurt daarmee samenhangen.
Ten slotte ga ik kort in op de gebeurtenissen van 23 april 1998 en de obstakels
voor mijn onderzoek die voortkomen uit de nasleep van deze ‘rellen’, in het bij-
zonder de sterk vijandige houding tegenover de politie, media en onderzoekers.
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Van nette wijk tot probleembuurt

De wijk Overtoomse Veld is ontstaan in de periode van de naoorlogse weder-
opbouw in Nederland. Het stadsdeel Slotervaart waar Overtoomse Veld deel van
uitmaakt, behoort tot de Westelijke Tuinsteden.7 Deze naoorlogse wijken zijn
gebouwd in de jaren vijftig en zestig in het kader van het befaamde Algemeen
Uitbreidingsplan (AUP) van de stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren (Hel-
linga & Hartman 1985; Van Rossem 1993). De Westelijke Tuinsteden moesten
stralende wijken worden met veel ‘licht, lucht en ruimte’. De verkavelingstruc-
tuur zorgde voor een verhouding tussen bebouwing en publieke ruimte met veel
groen en open gebieden tussen de flats (Reijndorp 1995). Als oplossing voor de
woningnood van jonge gezinnen werden in de Westelijke Tuinsteden in een rap
tempo woningen gebouwd met relatief betaalbare appartementen.

In het begin kwamen vooral gezinnen uit de lagere middenklasse in de wijk
wonen. Overtoomse Veld ontwikkelde zich echter niet tot een ‘volksbuurt’ waar
sprake is van intensieve contacten en een sterke sociale controle tussen de buurt-
bewoners. De bewoners onderhielden eerder een mate van ‘stedelijke anonimi-
teit’ ten opzichte van elkaar. Wel voelden zij een sterke verbondenheid omdat ze
zich met elkaar identificeerden als leden van de burgerlijke klasse. De bewoners
deelden een sterk ontwikkeld gevoel voor verantwoordelijkheid. Zij voelden zich
collectief verantwoordelijk voor het onderhouden van de ‘nette’ uitstraling van
hun wijk en ze waren trots op hun buurt (Metaal, Delnoij & Duyvendak 2006).
Zo werden de portieken en trappenhuizen netjes onderhouden en hing men de
was niet op het balkon aan de voorkant in het zicht van de straat. Er bestond ook
consensus onder de bewoners over (on)geoorloofd gedrag in de publieke ruimte
en over het gebruik van de onduidelijke (semi-)openbare gebieden tussen de flats.

Aan het begin van de eenentwintigste eeuw roept Overtoomse Veld een heel
ander beeld op dan dat van een naoorlogse buurt vol ‘goede bedoelingen’ (Teijmant
& Martin 1994). Stadsvernieuwing en herstructurering hebben ertoe geleid dat
een deel van de oude gebouwen inmiddels zijn vervangen door nieuwe apparte-
menten en koopwoningen.8 De nieuwbouw wordt gekenmerkt door een moderne
bouwstijl die afsteekt bij de oudere flats die destijds vooral in Overtoomse Veld
– als een van de eerste wijken in de Westelijke Tuinsteden – snel en goedkoop zijn
gebouwd en die zo bepalend zijn voor de rest van de omgeving. Veel van deze
sociale woningbouw in de wijk is sterk verouderd en aan vervanging toe. Bouw-
technisch zijn de woningen wellicht nog robuust, maar woontechnisch voldoen
ze niet meer aan de huidige maatstaven van de woningcorporaties. De woningen
zijn te klein, te gehorig en bieden onvoldoende comfort. Zo ontbreekt in som-
mige woningen bijvoorbeeld de mogelijkheid om een centrale verwarming te
installeren.

In de afgelopen jaren zijn een aantal oude flats gesloopt, maar tijdens mijn
onderzoek waren veel van de woningen in de wijk nog uit de jaren vijftig en zes-
tig. Voor dit onderzoek is niet alleen de stedenbouwkundige ontwikkeling van de

Een probleembuurt met obstakels 57



wijk van belang, maar vooral het veranderingsproces dat heeft geleid tot de sterk
gewijzigde bevolkingssamenstelling van de buurt.

Marokkaanse gezinnen en Nederlandse ouderen

Vanaf de jaren zeventig konden gastarbeiders van de eerste generatie uit Marokko
of Turkije hun vrouwen en kinderen naar Nederland laten overkomen in het
kader van de gezinshereniging (De Mas & Haffmans 1985; Naborn 1992). In
Amsterdam kwamen migrantengezinnen in het begin nog vaak terecht in de
negentiende-eeuwse wijken, waaronder Oud-West en de Pijp. Vanaf eind jaren
tachtig vestigden steeds meer migrantengezinnen zich in de Westelijke Tuin-
steden (Jobse e.a. 1990; Musterd 1992; Burgers 1999). In Amsterdam Nieuw-
West hebben veel Marokkaanse en Turkse gezinnen woonruimte gevonden. Het
Amsterdamse woningtoewijzingsbeleid stimuleerde onbedoeld deze ‘allochtone’
gezinnen om in Nieuw-West te gaan wonen, omdat daar voor hen betaalbare
woningen voorradig waren.

Vanwege de huurprijs en de indeling van de woningen was het (gesubsidieerde)
woningaanbod in de Westelijke Tuinsteden aantrekkelijk voor migrantengezinnen
met een laag inkomen.9 Wanneer woningen vrijkwamen als gevolg van een natuur-
lijk verloop, werden deze vaak ingenomen door nieuwe ‘allochtone’ gezinnen uit
de lagere sociaal-economische klasse die aangewezen waren op de onderkant van
de woningmarkt (Musterd, Ostendorf & Vos 1999; Musterd, Smakman & Blok
2000). Het voordurende proces waarin de bevolkingssamenstelling veranderde,
moet vooral worden verklaard uit de toenmalige woningvoorraad, lage inkomens
van ‘allochtone’ gezinnen en demografische ontwikkelingen. Dat de ‘autochtone’
buurtbewoners geleidelijk werden vervangen door ‘allochtone’ bewoners, was niet
zozeer het resultaat van een ‘witte vlucht’ (‘autochtone’ gezinnen die de buurt ver-
laten uit angst voor verloedering bij de komst van de eerste migrantengezinnen).
Het feit dat wijken in het vervangingsproces steeds ‘zwarter’ werden, speelde ver-
volgens wel een rol bij de beslissing van nieuwe ‘autochtone’ gezinnen om zich
ergens anders te vestigen.

Een verandering in de bevolkingssamenstelling die reeds had plaatsgevonden
was de vergrijzing. Oudere buurtbewoners bleven vaak achter wanneer hun kin-
deren naar andere wijken verhuisden om daar zelf een gezin te stichten. Tegen de
tijd dat veel ‘allochtone’ gezinnen naar Overtoomse Veld verhuisden, bestond de
bevolking al in toenemende mate uit ‘witte’ Nederlanders met een steeds hogere
gemiddelde leeftijd. Dit zou geleidelijk doch ingrijpend veranderen met de komst
van de ‘nieuwe’ gezinnen.

Problemen tussen gevestigden en nieuwkomers

De processen van vervanging en vergrijzing hebben niet alleen tot gevolg dat in de
buurt veel ‘allochtone’ gezinnen wonen (met een aantal bijkomende integratie- en
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achterstandsproblemen). De processen hebben er ook toe geleid dat de stedelijke
anonimiteit in de buurt in stand bleef, terwijl het gedeelde normbesef onder de
bewoners langzaam verdween. Door het verdwijnen van een gedeeld normbesef,
nam het collectieve verantwoordelijkheidsgevoel voor het straatbeeld en het trappen-
huis af. Ook de consensus over het gebruik van de onduidelijke (semi-)openbare
ruimtes tussen de flats, verdween. Voorheen wisten de meeste buurtbewoners welke
grasvelden, struiken en bomen konden functioneren als voetbalveld, (kijk)tuin,
parkeerplek of opslagplaats voor vuilnis. Door het vervangingsproces ontstond
steeds meer onduidelijkheid over het gebruik van de ruimtes, wat problemen en
conflicten tot gevolg had. De ‘gevestigde’10 oudere bewoners vonden het bijvoor-
beeld problematisch dat de kinderen van de nieuwkomers de ruimtes om hun
aangrenzende flats op dominante wijze gebruikten als geschikte hang- en speel-
plaatsen (vooral als er bankjes waren geplaatst) (Reijndorp 1995).

Naast verwarring over territoriale aanspraken op de (semi-)publieke ruimtes
van de buurt, zorgden de verschillen tussen de oud- en nieuwkomers voor ondui-
delijkheid over grenzen in toelaatbaar gedrag op straat. De stedelijke anonimiteit
droeg ertoe bij dat ook onduidelijk bleef wie onwenselijk gedrag op straat mocht
corrigeren en op welke manier. Men kon er niet langer vanuit gaan dat de aan-
gesproken persoon de gedragscorrectie zou begrijpen, accepteren en vervolgens
zijn gedrag zou aanpassen. Vanaf het moment dat het gedrag van (jonge) ‘alloch-
tone’ nieuwkomers op straat botste met de gedeelde normen van de (oudere)
‘autochtone’ buurtbewoners, begonnen die bewoners steeds meer gevoelens van
onrust en onveiligheid te ervaren. Het ontbreken van het vroegere collectieve
verantwoordelijkheidsgevoel en ‘netjes’ gedrag op straat, was in hun ogen een
teken van verloedering.

Toen de periode van het demografische vervangingsproces op z’n einde liep,
ging de onenigheid tussen ‘autochtone’ ouderen en ‘allochtone’ gezinnen minder
de boventoon voeren in de buurtproblematiek. In deze fase van de buurt bestaan
de problemen steeds vaker uit botsingen tussen ‘allochtone’ bewoners onderling.

Na de vergrijzing en het vervangingsproces ontstaan concentratiegebieden van
achterstand in buurten waar vooral veel Marokkaanse gezinnen wonen (Mus-
terd, Ostendorf & Vos 1999; Metaal, Delnoij & Duyvendak 2006). Dit houdt in
dat deze buurten relatief veel gezinnen kennen met een laag inkomen,11 weinig
opleiding12 en weinig maatschappelijk perspectief. In deze buurten woont ook
een relatief groot aantal ‘probleemgezinnen’. Dit soort gezinnen kent soms een
opeenstapeling van problemen, zoals werkloosheid13 en financiële problemen,
huwelijks- of relatieproblemen, huiselijk geweld, alcohol- of drugsgebruik, cri-
minaliteit, opvoedingsproblemen, en (onbehandelde) psychologische of licha-
melijke problemen.

Ook het stadsdeel Slotervaart is geleidelijk veranderd van een (witte) Westelijke
Tuinstad van ‘licht, lucht en ruimte’ in een stadsdeel dat negatief bekend staat
vanwege de problematiek in een aantal (zwarte) verouderde buurten. Vooral delen
van de wijk Overtoomse Veld hebben bijgedragen aan de slechte reputatie van het
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stadsdeel, niet in de laatste plaats vanwege de problemen omtrent ‘Marokkaanse’
jongeren die vaak opvallend delinquent groepsgedrag vertonen op straat.

Geen hechte Marokkaanse gemeenschap

In de negentiende eeuwse gordel van de stad – waar al voorzieningen aanwezig
waren – bracht het bij elkaar wonen met andere Marokkanen in eerste instantie
een aantal praktische voordelen met zich mee voor nieuwe migranten (Burgers
1999). Zo waren er buurtwinkels waar producten uit het land van herkomst wer-
den verkocht (zoals halal-vlees) en er was een moskee met een Marokkaanse
imam. De kinderen konden daar in het weekend worden onderwezen in hun
moedertaal (Tamazight), in de Marokkaanse geschiedenis en in de lessen van de
Koran. Verder was er ook een Marokkaans buurthuis, waar de mannen elkaar
konden ontmoeten om een glas Marokkaanse muntthee te drinken en een Marok-
kaans bordspel te spelen, ervaringen uit te wisselen, en hulp of advies te vragen.

Ondanks dat deze voorzieningen in Overtoomse Veld nog moesten ontstaan,
hebben zich daar opvallend veel Marokkaanse gezinnen gevestigd (vanwege de
woningvoorraad, hun lage gezinsinkomen en demografische ontwikkelingen).14

Gezien de voordelen van intensieve contacten met andere Marokkaanse migranten,
is het opvallend dat zich in Overtoomse Veld in de loop van de tijd geen ‘hechte’
Marokkaanse gemeenschap heeft gevormd. Ondanks hun gedeelde nationale, etni-
sche en religieuze achtergrond ontwikkelde zich in het dagelijkse leven op straat
een soort stedelijke anonimiteit tussen de Marokkaanse bewoners (die op het eerste
gezicht niet veel verschilde van de afstand die de eerste buurtbewoners vlak na de
oorlog onderling bewaarden).

Er bestaan verschillende ideeën over de oorzaken daarvan. Voor de afstan-
delijkheid tussen de Marokkaanse bewoners en het ontbreken van een hechte
Marokkaanse gemeenschap, worden voornamelijk verklaringen gezocht in de Marok-
kaanse cultuur en migratiegeschiedenis. De mogelijkheden voor Marokkanen om
in Nederland een hechte gemeenschap te vormen, zou worden beperkt door een
tekort aan kennis, onderlinge verdeeldheid en een gebrek aan vertrouwen dat
voortvloeit uit hun gedeelde ervaringen in Marokko.

Het gebrekkige vermogen van Marokkaanse migranten om zich te organiseren
– ook in vergelijking met bijvoorbeeld de Turkse migranten (Van den Berg-Elde-
ring 1986; Eppink 1992; Choenni 1993; Böcker 1994; Tillie & Fennema 1997;
Lindo 1997; Van Gemert 1998a; Van Heelsum 2001; Van Heelsum, Fennema &
Tillie 2004) –, wordt verklaard uit het feit dat de eerste generatie Marokkaanse
migranten voornamelijk bestond uit ongeschoolde gastarbeiders afkomstig uit de
armere, noordelijke streken van Marokko. Veel Marokkaanse nieuwkomers zijn
Berbers (De Mas & Haffmans 1985; Obdeijn & De Mas 2001; Obdeijn, De Mas &
Hermans 2002). Zij hebben hun wortels in hechte dorpsgemeenschappen en
stamverbanden in het Rifgebergte. Door hun migratie zouden oude familienet-
werken en stammen verbrokkeld zijn geraakt en zou verdeeldheid zijn ontstaan
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binnen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Marokkaanse migranten
delen hun Marokkaanse afkomst, maar zij hebben andere ‘bloedlijnen’ (De Mas
2001; Obdeijn, De Mas & Hermans 2002).

Hun geschiedenis wordt gekenmerkt door veel onderlinge conflicten en
onderdrukking door het centrale gezag in Marokko en bezetters uit Spanje en
Frankrijk. De Berbers zouden daardoor de gewoonte hebben ontwikkeld om zich
wantrouwig op te stellen tegenover elkaar en vertegenwoordigers van de overheid.
Sommige onderzoekers zien dit gebrek aan vertrouwen als een typisch kenmerk
van de Marokkaanse cultuur (Van Gemert 1998a; Werdmölder 2005).

Buiten de voordelen van het wonen tussen andere Marokkaanse gezinnen, ble-
ken er voor de migranten ook nadelen aan te kleven. Zo merkten de Marokkaanse
gezinnen dat in een ‘Marokkaanse’ buurt de eer van hun familie kon worden aan-
getast door roddels die de Marokkaanse bewoners over elkaar en elkaars kinderen
verspreiden (Van Gemert 1998a). Tevens biedt een gesegregeerde Marokkaanse
gemeenschap de Marokkaanse bewoners relatief weinig mogelijkheden om hun
kennis van de Nederlandse taal en samenleving te vergroten.15 Naarmate meer
nieuwe Marokkaanse bewoners tussen andere Marokkanen kwamen te wonen, was
er voor hen steeds minder praktische noodzaak om deel te nemen aan de Neder-
landse samenleving.

Marokkanen konden elkaar wel praktische hulp bieden bij het wegwijs wor-
den in deze ‘Marokkaanse’ buurt in Amsterdam Nieuw-West. Ze waren echter
slecht toegerust om elkaar wegwijs te maken in Nederland. Daarbij valt te den-
ken aan een laag opleidingsniveau (analfabetisme) en een gebrekkige kennis van
de Nederlandse taal en samenleving. Door toenemende werkloosheid en arbeids-
ongeschiktheid als gevolg van economische ontwikkelingen, kregen ook hun
kinderen last van de gevolgen van segregatie en sociale achterstand (Snel 2002).
Zij ondervonden bijvoorbeeld dat hun taalachterstanden moeilijk zijn in te halen
op de hoofdzakelijk ‘zwarte’ scholen in hun buurt (Crul 2000).

Toen ik aan het onderzoek begon, zag ik een buurt die werd geplaagd door
veel problemen als gevolg van vergrijzing en vervanging, migratieprocessen en
cultuurverschillen, (jeugd)werkloosheid, taal- en onderwijsachterstanden, gezins-
problematiek en jeugddelinquentie. Na ruim zes jaar veldonderzoek is mijn blik
op de buurt veranderd. Niet alleen weet ik meer van de ruimtelijke omgeving en
een aantal bewoners, maar veel plaatsen in de buurt hebben ook meer betekenis
voor me gekregen. Op sommige plekken hebben zich bijzondere gebeurtenissen
afgespeeld in de ervaring van de jongens van de buurt. Op andere locaties heb ik
zelf iets belangrijks meegemaakt dat relevant is voor het onderzoek. In de vol-
gende paragraaf wil ik een paar van deze plaatsen aandoen om duidelijk te maken
hoe mijn kijk op de buurt zich heeft ontwikkeld. Ook wil ik een aantal problemen
beschrijven die zijn verbonden aan specifieke plekken in Overtoomse Veld om
mijn beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van deze ‘probleembuurt’ meer
invulling te geven.16
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Een blik op de buurt

Wie de buurt binnenrijdt via de route die ik tijdens het onderzoek bijna altijd heb
gefietst (via het Surinameplein onder de snelweg A10 door), stuit op twee scho-
len, een bedrijfspand en de eerste flats met appartementen. Linksaf slaan we de
Derkinderenstraat in. Aan de rechterkant van de straat is een aantal winkels
onder de appartementen, waaronder speciale Islamitische zaken (zoals een sla-
ger, een groenteman en een bakker). Aan de andere kant van de straat (zoals in
veel delen van de buurt), wordt het straatbeeld hoofdzakelijk bepaald door de
kenmerkende (verouderde) woningen. Opvallend aan de gebouwen is de grote
hoeveelheid schotelantennes die aan de balkons hangen. De antennes geven
weer hoeveel Marokkaanse gezinnen hier wonen en hebben de buurt de bijnaam
‘Schotel-City’ opgeleverd.

Achter de woningcomplexen zijn de grote (groene) openbare ruimtes zicht-
baar die ooit bedoeld waren voor alle bewoners, maar die nu vooral worden ge-
bruikt door de lokale of schooljeugd als speel- en hangplaats. De openbare plaat-
sen bieden de jongens de gelegenheid om samen te komen en zich te vermaken
(door een praatje te maken of voetbal te spelen, maar ook door kattenkwaad uit te
halen en uitdagend of provocerend gedrag te vertonen). Een aantal plaatsen is het
toneel geweest van openbare ordeproblemen, overlast en jeugdcriminaliteit.

Bij de kruising van de Derkinderenstraat en de Postjesweg komen we op een
rotonde die een speciale betekenis heeft in de geschiedenis van de buurt. Op 23
april 1998 ontstonden ‘rellen’ als gevolg van een uit de hand gelopen arrestatie.
Tijdens de gebeurtenissen van die dag hebben buurtbewoners (waaronder veel
‘Marokkaanse’ jongens) de rotonde ingenomen en het verkeer geblokkeerd. Vanaf
die dag kreeg de buurt het predikaat van een ‘no go area’ (Commissie-Lankhorst
1998; Muller et al. 1998; De Haan, Van der Laan & Nijboer 2001). In de verhalen
van de jongens wordt nog altijd verwezen naar de gebeurtenissen van die dag.

Voorbij de rotonde komen we in het noordelijke deel van de buurt waar de
jeugd een aantal plekken gebruikt om zich te verzamelen en hun vrije tijd door te
brengen op straat. Hier hadden jongens tijdelijk een groen veldje in gebruik
genomen tussen flats bij de Hart Nibbrigstraat en de Johan Hilverdinkstraat.
Oplopende conflicten tussen de ‘rondhangende’ jongens en enkele omwonenden
ontaardden in brandstichting, inbraak, bedreiging en (zware) mishandeling. Op
aandrang van een buurtregisseur zijn de jongens daarop een halve straat op-
geschoven richting de Jan Tooropstraat. Daar vonden ze een nieuwe plek voor een
leegstaand schoolgebouw met een afdakje dat hen droog hield bij slecht weer.

Iets verderop bij het schoolplein van het Piet Mondriaan College verzamelen
zich regelmatig jongens van de buurt om met elkaar te voetballen. In de avonduren
is het drukbezochte plein een bron van geluidsoverlast, vervuiling en vandalisme
(met een oud-en-nieuw feest werd er zelfs een gestolen auto in brand gestoken).
Dit komt onder meer omdat het plein lange tijd functioneert als podium voor
scheld- of vechtpartijen.
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Als we vanaf de Piet Mondriaanstraat via de Jan Tooropstraat weer de Postjes-
weg oversteken, komen we uit bij het August Allebéplein waar het zuidelijke deel
van de buurt begint. Aan het plein liggen winkels, café’s, restaurants, een avond-
winkel en een coffeeshop met aangrenzend ook de moskee.17 Het plein is een
belangrijk verzamelpunt geweest voor jongens van de buurt (en is dat naar mijn
weten nu minder vanwege het bouwen van een politiebureau op het plein, de
komst van cameratoezicht en het verdwijnen van de coffeeshop). Vooral ’s avonds
en ’s nachts wanneer het plein leeg en verlaten was, konden de jongens zich meer
op hun ‘eigen’ terrein wanen dan in de openbare ruimte. De avondwinkel en de
coffeeshop aan het plein voorzagen de jongens van sigaretten, alcohol en soft-
drugs, en de aanwezige bankjes en speeltoestellen boden de gelegenheid om in
groepjes bij elkaar te zitten. Gezien de populariteit van het plein als verzamel-
plaats, kreeg de naam van het plein een belangrijke betekenis voor alle jongens
van de buurt. Zowel de jongens uit het noordelijke als uit het zuidelijke deel, ver-
wezen naar zichzelf als ‘jongens van Allebé’.

Voorbij het plein verder richting de Cornelis Lelylaan, stond een school-
gebouw bij de Thorn Prikkerstraat. De school was lange tijd een doelwit van
groepjes jongens die uit waren op rottigheid. Meerdere malen is ’s nachts bij de
school ingebroken. Daarbij brachten de jonge daders vernielingen aan, werden
computers of andere spullen gestolen en is brand gesticht. Enige tijd later is het
gebouw gesloopt en kwam er nieuwbouw voor in de plaats in het kader van de
herstructurering van de buurt.

Naast dit terrein, op de hoek met de Suze Robertsonstraat, had een voormalige
postzegelspecialist veel last van groepjes jongens uit de buurt. De ruime stoep
voor zijn zaak diende als hangplek. Klanten voelden zich geïntimideerd door het
baldadige gedrag en de intimiderende opmerkingen van de jongens. Dit leidde tot
terugkerende conflicten met de eigenaar van de zaak. Nadat voor de zoveelste
keer de ruiten van de winkel waren ingegooid en de bel werd vernield met een
aansteker, sloot hij de zaak en ging zich elders vestigen.

Vlakbij deze plek liggen het buurtcentrum ‘Eigenwijks’ en het stadsdeelkantoor.
In de openbare ruimtes naast het buurtcentrum en voor het stadsdeelkantoor zijn
bankjes geplaatst die ook een grote aantrekkingkracht uitoefenen op de lokale
jeugd. Niet lang na de ‘rellen’ kwam om de hoek van het stadsdeelkantoor, in de
Marius Bauerstraat, het nieuwe buurthuis voor de jeugd: ‘Oportuna’. De jongens
kunnen hier een aantal avonden in de week samenkomen om tafelvoetbal te spe-
len, te poolen en televisie te kijken. Ook worden vanuit het buurthuis activiteiten
georganiseerd (zoals feesten en voetbaltoernooien) en uitstapjes gemaakt naar de
bioscoop of een pretpark. Het nieuwe buurthuis vormde voor mij een goede uit-
valsbasis om verdere contacten te leggen met de jongens en een praktische plek
om interviews af te nemen en observaties te doen.

Grenzend aan dit deel van de buurt ligt het station ‘Amsterdam Lelylaan’ dat
regelmatig in het nieuws is gekomen vanwege berovingen en diefstallen (vooral
op de ‘Schiphollijn’).18 Volgens de politie werden veel van deze delicten gepleegd

Een probleembuurt met obstakels 63



door groepen ‘Marokkaanse’ jongens die afkomstig zijn uit mijn onderzoeks-
buurt. Ook de jongens zelf hebben dat toegegeven, maar zij voegden daaraan toe
dat ook jongens uit andere buurten op en rond het station kwamen ‘werken’ (ver-
mogensdelicten plegen).

Wie afgaat op alle wilde verhalen over Overtoomse Veld (als een ‘no go area’ in
Amsterdam West) en wie de jongens van de buurt niet kent, kan snel de indruk
krijgen dat elke groep ‘Marokkaanse’ jongens daar op straat een samenscholing is
van (potentiële) overlastgevers en criminelen. Ook als niet direct sprake is van
(ernstige) overlast en delinquent of crimineel gedrag, kunnen deze groepen
‘Marokkaanse’ jongens een intimiderende en agressieve indruk maken.

Mijn eerste indruk van de jongens is dan ook niet anders geweest. Voordat ik
de gelegenheid kreeg om verschillende jongens van de buurt beter te leren ken-
nen, vond ik alle ‘Marokkaanse’ jongens van de buurt op elkaar lijken (in ieder
geval wat betreft een aantal fysieke kenmerken, kleding, kapsel, motoriek, hande-
lingen en taalgebruik). Net als andere buitenstaanders scheerde ook ik in het
begin de meeste Marokkaanse jongens intuïtief over één kam wat betreft hun
(vermogen tot) overlastgevend en crimineel groepsgedrag. Dit deed ik tegen beter
weten in en nog ongehinderd door persoonlijke kennis en ervaring.

Na meer dan zes jaar onderzoek geven de meeste groepen ‘Marokkaanse’
jongens mij weinig aanleiding meer tot gevoelens van angst en vooroordelen.
Door het voortschrijdend inzicht in de verschillende soorten groepen in de buurt
en mijn sociale relaties met individuele groepsleden, kan ik hun gedrag beter
taxeren. Ik heb geleerd dat afgezien van enkele jongens die veel en ernstig crimi-
neel gedrag vertonen of hebben vertoond, de meeste jongens dat niet of nauwe-
lijks doen of hebben gedaan. Wel zullen ook zij zich vaak stoer gedragen, overlast
veroorzaken en zonodig geweld gebruiken om voor zichzelf op te komen of hun
vrienden te hulp te schieten.

Naarmate mijn kennis en ervaring toenamen, werd het voor mij steeds moei-
lijker om door de ogen van een buitenstaander een ‘groep’ van ‘Marokkaanse’
criminele jongeren te zien. Ik begrijp inmiddels veel beter waarom de jongens
van de buurt (of ze nu ernstig problematisch gedrag vertonen of niet) altijd op
zoek zijn naar vertier en waarom zij geen kans laten lopen om anderen uit te
dagen. Ook ik ben een geliefd object van spot en vermaak voor de jongens die
mij na jaren van onderzoek doen redelijk goed hebben leren kennen, zoals blijkt
wanneer ik Houssein bel om te vragen hoe het gaat.19

Houssein: ‘Hé Dirk! Hoe is ’t nou? Wanneer zien we je weer eens, ouwe oplich-
ter?’ Op de achtergrond klinkt het geroezemoes van jongens waarvan ik de stem-
men herken. ‘Is ’t Dirk? Is ’t Dirk?’, hoor ik ze opgewonden vragen. Wanneer
Houssein hun vermoeden bevestigt, beginnen de jongens om het hardst door
elkaar heen te schreeuwen: ‘Dirruk! Vieze flikker! Homo! Kom hier als je durft!
We maken je dood!’ De jongens moeten hard om elkaar lachen. ‘Nou, je hoort ’t
weer’, zegt Houssein geruststellend: ‘Ik ben hier dus met je gabbers. Heb je tijd
om effe langs te komen? Gezellig. Zien we je zo bij ’t pleintje. Rustig aan.’
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Eerlijkheid gebied te zeggen dat de jongens na jaren van onderzoek niet alleen
een goede bron van informatie, maar ook van gezelligheid zijn geworden. De
jongens die ik ken, begroeten me altijd enthousiast als ze me op straat tegen-
komen. Tegen het einde van mijn veldonderzoek krijg ik steeds vaker te horen dat
ik ‘gewoon bij de buurt hoor’. En als ik er eens een tijd lang niet mijn gezicht heb
laten zien, krijg ik steevast te horen: ‘Fawaka (hoe gaat ’t), Dirk? Ik hoor, je bent
spoorloos. Qui fesj (hoe zit dat)?’. Door mijn ervaringen met de jongens is hun
‘probleembuurt’ in zekere zin ook mijn ‘probleembuurt’ geworden.

Maar voor Overtoomse Veld een vertrouwd gebied werd waar ik me geaccep-
teerd voelde door de jongens van de buurt, heb ik heel wat obstakels moeten over-
winnen. Obstakels zijn bij het betreden van een onderzoeksveld niet ongewoon.
In Overtoomse Veld zijn ze echter moeilijker te overwinnen, mede door de nasleep
van de ‘rellen’ van 1998. In de komende paragrafen licht ik toe welke obstakels
zich voordoen en welke moeilijkheden daaruit voortvloeien voor mijn onderzoek.

Obstakels in het onderzoeksveld

In verslagen van etnografisch veldonderzoek wordt steevast melding gemaakt van
obstakels, zoals problemen bij de toegang tot het onderzoeksveld, het winnen van
het vertrouwen van de onderzoeksgroep en de verzameling van bruikbare gege-
vens (Maanen 1988; Hammersley 1990; Denzin & Lincoln 1994; Wester 1995;
Bryman & Burgess 1999; Bryman 2004; Baarda, De Goede & Teunissen 2005).
In mijn veldonderzoek ben ik ook zulke ‘normale’ obstakels tegengekomen, alleen
bleken die moeilijk te overwinnen. Niet alleen bij mijn entree in het onderzoeks-
veld maar ook nog jaren later, loop ik steeds weer tegen dezelfde obstakels aan.
De reden hiervoor moet vooral worden gezocht in eerdere ervaringen van de jon-
gens met politieagenten, journalisten en onderzoekers.

De ‘rellen’ van 1998

Op 23 april 1998 liep een conflict tussen buurtbewoners en de politie uit op een
openbare ordeverstoring. De aanleiding voor de ‘rellen’ was een prullenbak die in
de brand was gestoken waarbij onduidelijk was wie het had gedaan.20 De toenma-
lige wijkagent die door de jongens van de buurt ‘Springer’ werd genoemd, reed
op zijn motor rond op zoek naar een verdachte. Hij herkende ‘Pretty Boy’, een
bekende ‘Marokkaanse’ jongen van de buurt, die op een bank zat vlakbij de prul-
lenbak en sprak hem aan op de brandstichting. De jongen ontkende elke vorm
van betrokkenheid. Ook weigerde hij om van de bank af te komen en zich uit de
straat te verwijderen, zoals ‘Springer’ hem opdroeg. ‘Het is mijn buurt en dus ook
mijn bank. Ik ben je hondje niet!’, luidde het verweer van de jongen. Daarop
besloot de wijkagent om hem aan te houden. Toen ‘Pretty Boy’ zich tegen de aan-
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houding verzette en dat de aandacht trok van buurtbewoners (waaronder veel
jongeren), escaleerde het conflict.

Veel toegesnelde jongens waren er van overtuigd dat ‘Pretty Boy’ onschuldig
was en voelden zich geroepen om voor hem op te komen, andere jongens waren
uit op een opstootje met de politie. Ook onder de oudere buurtbewoners waren er
die twijfelden aan de rechtmatigheid van het optreden van de wijkagent. Ze zagen
het als een bewijs van de manier waarop de politie meestal omging met de bewo-
ners van Overtoomse Veld. Ook meenden sommige bewoners te hebben gezien
hoe de vader van ‘Pretty Boy’ door collega’s van de wijkagent met geweld op
afstand werd gehouden. Volgens de verhalen die op straat rondgingen, zou hij
zelfs ‘een knietje’ in zijn maagstreek hebben gekregen waardoor hij op straat in
elkaar was gezakt.

Jongere en oudere buurtbewoners kwamen hierop gezamenlijk in opstand
tegen het politieoptreden. Ze blokkeerden het verkeer bij de rotonde en de Mobiele
Eenheid werd ingeschakeld om de bewoners te verwijderen. Er vonden wat scher-
mutselingen plaats, voornamelijk tussen ‘Marokkaanse’ jongens van de buurt en
de politie. Daarbij vielen rake klappen (vooral aan de kant van de jongens). Voor
het overige bestond de openbare ordeverstoring uit schelden en bekvechten met
de politie. Een delegatie van buurtbewoners trok naar het politiebureau ‘Meer en
Vaart’ om verhaal te halen. Pas nadat zij tevreden waren gesteld met toezeggingen
voor verbeteringen in de buurt, maakten de bewoners de rotonde vrij en keerde
de rust in de buurt terug.

Maar niet voor lang, want ook na de rellen bleef er onrust in de buurt. Veel be-
woners klaagden over een gebrek aan leefbaarheid, ontoereikende voorzieningen
en achterstallig onderhoud. Ook waren er nog steeds klachten over het optreden
van de politie in de buurt. De ‘Marokkaanse’ jongens deelden in de collectieve
gevoelens van ontevredenheid. Hun klachten hadden betrekking op het ontbre-
ken van een buurthuis en op de politie die hen zonder onderscheid als ‘crimine-
len’ behandelde. Zij voelden zich gediscrimineerd vanwege hun Marokkaanse
afkomst.

Door de ‘rellen’ van april 1998 kreeg de buurt landelijke bekendheid. In de
media kwam Overtoomse Veld vanaf dat moment model te staan voor grootstede-
lijke achterstandsbuurten met omvangrijke integratie- en achterstandsproblemen.21

De aanhoudende ontevredenheid in combinatie met alle negatieve aandacht
die de buurt kreeg, hebben het er niet gemakkelijker op gemaakt om in deze
periode een onderzoek te starten naar delinquent groepsgedrag onder ‘Marok-
kaanse’ jongens. Vooral de vijandige houding tegenover politieagenten maakte
dat mijn onderzoek moeizaam verliep. Daarnaast heb ik last gehad van nog twee
obstakels die te maken hebben met de nasleep van de ‘rellen’: een vijandige hou-
ding tegenover journalisten en onderzoekers.
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De politie is de grootste vijand

Tijdens mijn veldonderzoek moet ik oppassen dat de jongens me niet aanzien
voor een politie-informant. Ik zorg ervoor dat ze me niet op straat zien met poli-
tieagenten en dat ze me niet tegenkomen bij politiebureau ‘Meer en Vaart’. De
‘Marokkaanse’ jongens van de buurt beschouwen de politie als hun grootste vij-
and. In eerste instantie is dat niet verbazingwekkend, aangezien de politie meest-
al op gespannen voet staat met groepen jongens in de publieke ruimte. Maar bij
eerder onderzoek is geconstateerd dat de omgang tussen de politie en ‘Marok-
kaanse’ jongens extra complicaties oplevert door ‘cultuurverschillen’ (Coppes, R.,
F. de Groot & A. Sheerazi 1997; Van Gemert 1998a; Bovenkerk, Horstmann &
Van San 1999; Van der Torre & Stol 2000). Vanwege hun typisch Marokkaanse
‘wantrouwen’ tegenover buitenstaanders en opvattingen over ‘eer’ en ‘schaamte’,
zouden ‘Marokkaanse’ jongens eerder met de politie in aanvaring komen, dan
jongens met een andere etnische afkomst (bijvoorbeeld door te blijven ontkennen
zelfs in het licht van onomstotelijk bewijs of door valse verklaringen af te leggen).
Ook het feit dat Marokkaanse ouders vaak geen medewerking verlenen wanneer
hun kind wordt verdacht van een delict, bemoeilijkt de omgang tussen de jongens
en de politie.

In Overtoomse Veld is de opmerkelijk vijandige houding van ‘Marokkaanse’
jongens tegenover de politie deels ook te begrijpen uit de context van hun buurt
waarin veel oudere (‘Marokkaanse’) bewoners net zo ontevreden zijn over het
gedrag van bepaalde politieagenten als de jongens. De onvrede van deze volwasse-
nen kan de jongens sterken in hun overtuiging dat ze in hun recht staan wanneer
ze zich vijandig opstellen tegenover de politie. Ze ervaren het als uitermate on-
rechtvaardig dat de politie door de burgemeester is gemachtigd om op te treden
tegen ‘samenscholing’ en boetes kan opleggen wanneer zij zich in groepsverband
op straat ophouden. De jongens vinden dat het stadsdeel ervoor verantwoordelijk
is dat zij hun vrije tijd buiten op straat moeten doorbrengen. De reden is dat het
stadsdeel het oude buurthuis heeft gesloten en zijn belofte voor een nieuw buurt-
huis (nog) niet is nagekomen.

Door hun ervaringen voor, tijdens en na ‘rellen’ is de vijandigheid tegenover
de politie sterker geworden.22 In het bijzonder wijkagent ‘Springer’ staat bij de
jongens (en ook bij oudere bewoners) bekend als onredelijk en zelfs discrimine-
rend. De jongens beweren dat hij hen met het samenscholingsverbod ‘terrori-
seert’ en onnodig veel bonnen uitschrijft en daarbij racistische opmerkingen
maakt. Verder zouden er nieuwe agenten op straat verschijnen die hen op voor-
hand al ‘vies’ aankijken en nooit ‘normaal’ een praatje met hen komen maken.

Ook ik ondervind de nadelen van de vijandige verhouding tussen de jongens
en de politie. Vanaf het begin dat ik op straat verschijn, sta ik dan ook onder ver-
denking een mogelijke informant te zijn van de politie, zoals blijkt uit Mouads
reactie op mijn werkzaamheden:
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‘Je houdt jezelf voor de gek. Je zegt net je werkt niet voor hun. Maar je werkt wél
voor hun! Van wie is die Universiteit waar je werkt? Juist. Van de regering. Van
de politie. Dus je werkt gewoon voor hun, net als al die anderen. Ook al weet je
het zelf niet eens. Ik zweer ’t je, beter ga je gewoon weg van hier, ouwe.’

Deze verdenking maakt mijn toetreding tot het onderzoeksveld moeizaam en
vertraagt het proces waarin ik het vertrouwen moet winnen van de jongens van de
buurt. Als ‘witte’, (hoog)opgeleide jongeman uit de middenklasse (die niet ge-
boren en getogen is in een Amsterdamse volksbuurt), ben ik overduidelijk een
vreemde eend in de bijt. De manier waarop ik me op straat gedraag, wordt snel
geassocieerd met de gezagsdragers van de dominante samenleving. Tegen het
einde van mijn veldwerk leggen een paar jongens uit hoe ze mij in die beginfase
als ‘anders’ zagen.

Radio: ‘Kijk dan zelf hoe je erbij loopt, Dirk! Dat kan echt niet, gab. Met die ‘kaolo’
(lelijke) blauwe jas van je, die gare spijkerbroek, die ‘patas’ (schoenen), alles.
Check die haar van je, ouwe. Je bent gewoon… anders. Ha, ha!’
Moes: ‘Ja, en vergeet ook niet, hè, je kijkt die jongens ook nog recht in hun
ogen, zo. Normaal loopt iemand als jij snel door. Die is bang, je weet toch? De
meeste Hollanders zoals jij, bedoel ik dan. Maar jij doet niet zo. Dus dat is niet
normaal voor hun. Dus hun denken: “Wat is er met deze man? Deze man, hij is
skowtoe (politieagent)!” Begrijp me? Als jij eraan kwam, was ’t van: “Hennes!
Hennes!” Je weet toch? ‘Politie’ in het Marokkaans. En schelden van: “Shekem
(verrader/informant)!” Je bent verrot uitgescholden die tijd. Tja, tot ze je echt
leerden kennen, natuurlijk. Maar dat heeft wel effe geduurd! Of niet soms?
Ha, ha!’

Het wantrouwen van de jongens blijft een obstakel dat ik in mijn veldonderzoek
steeds weer moet overwinnen omdat ik tot het einde door jongens die ik niet zo
goed kende, werd geassocieerd met de politie.23

De media heeft het gedaan

Naast de politie zijn ook journalisten boosdoeners in de buurt. De gebeurtenissen
van 23 april 1998 zijn breed uitgemeten in de media waardoor Overtoomse Veld
in een kwaad daglicht is gesteld. In de berichtgeving wordt over Overtoomse Veld
gesproken als een ‘no go area’ waar ‘Marokkaanse’ jongens in criminele jeugd-
bendes de buurt terroriseren en winkelend publiek – vooral de ‘Hollandse’ klanten
– dwingen tol te betalen wanneer zij boodschappen doen op het plein.24 Het beeld
wordt opgeroepen dat mensen in Overtoomse veld ’s avonds niet meer over straat
kunnen zonder beroofd, mishandeld of aangerand te worden. De politie zou de
strijd om de publieke ruimte hebben verloren en de ‘Marokkaanse’ jongens zou-
den de baas zijn op straat.
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Veel oudere Marokkaanse bewoners beklagen zich erover dat journalisten
uitsluitend de ‘slechte’ kanten belichten van hun woonbuurt en vooral van de
‘Marokkaanse’ jongens op straat. Volgens hen geeft de berichtgeving aanleiding
tot roddels in de buurt en problemen in de huiselijke sfeer.25 Een veelgehoorde
klacht is dat Marokkaanse moeders worden gefilmd terwijl ze op het balkon de
was ophangen en door journalisten lastig worden gevallen met vragen over de
Marokkaanse opvoeding of het gedrag van hun kinderen. De afwijzende reacties
van de bewoners over de mediaberichtgeving worden in commentaren en columns
verklaard uit hun ‘schaamtecultuur’. Gesteld wordt dat Marokkaanse ouders hun
problemen willen verbergen en geen verantwoordelijkheid nemen voor het gedrag
van hun kinderen op straat.

De jongens van de buurt klagen ook over de berichtgeving in de media. Zij
ondervinden dat de beeldvorming negatieve gevolgen heeft voor hoe mensen op
hun reageren. In het bijzonder zijn ze bang dat het hun kansen op de arbeids-
markt negatief zal beïnvloeden.26 Ongeacht de bedoelingen van journalisten, draagt
alle mediaberichtgeving inderdaad bij aan de negatieve beeldvorming.

Een reporter van de Amsterdamse televisiezender AT5 spant de kroon wanneer
hij ’s nachts onaangekondigd met een cameraploeg het August Allebéplein be-
treedt. De groep jongens op het plein staat te ‘chillen’, is bezig met activiteiten die
hun ouders, ooms of oudere broers niet te weten mogen komen, zoals roken,
blowen en drinken. Ze zijn gewend dat het plein hun rond dit tijdstip ‘privacy’
biedt. Op het moment dat de jongens de cameraploeg de hoek om zien komen
(met een felle lamp op de draaiende camera), reageren ze direct heftig met scheld-
kanonnades en (zware) dreigementen. Een jongen gooit zelfs een halfvol blikje
bier richting de camera en schreeuwt dat de ploeg moet ‘oprotten’ van hun plein.

De op deze manier tot stand gebrachte beelden worden in een nieuwsitem op
televisie aangevuld met beelden van een nerveuze reporter die verklaart dat zijn
ploeg zojuist tevergeefs heeft geprobeerd het August Allebéplein te betreden,
omdat ze zijn bedreigd en weggejaagd door een groep agressieve ‘Marokkaanse’
jongens. De beelden en de verklaring van de reporter bevestigen het beeld van
een buurt waarin (overlastgevende en criminele) ‘Marokkaanse’ jongens het op
straat voor het zeggen hebben.27

Dat de media in de ogen van de jongens uitsluitend uit zijn op negatieve
berichten over ‘Marokkaanse’ jongens die bijdragen aan het slechte imago van
Overtoomse Veld, maakt dat zij journalisten in hun buurt niet langer dulden,
zoals doorklinkt in de woorden van Sergeant:

‘Er is al teveel geschreven over deze buurt, weet je. Je moet die dinges niet gelo-
ven wat er allemaal in de krant staat. Ze liegen, wullah (ik zweer ’t je)! Allemaal
‘blah’ (onzin). Hun weten als het over ‘Marokkanen’ gaat, dat die shit verkoopt.
Dát willen mensen lezen. Alleen slechte dingen over ons, begrijp me?’

Helaas associëren sommige jongens mijn activiteiten in de buurt met de journa-
listiek. In hun ogen ben ik niet alleen verdacht omdat ik er ‘anders’ uitzie en me

Een probleembuurt met obstakels 69



‘anders’ gedraag, maar ook vanwege het stellen van vragen en het maken van aan-
tekeningen. In het begin reageren jongens afwerend als ik hen wat wil vragen.
Zelfs tegen het einde van mijn veldonderzoek wanneer ik het vertrouwen van veel
jongens heb gewonnen, zijn er nog die me verdacht proberen te maken, zoals:

Redouan: ‘Ach, hij is nep, deze man. Hij is zelf stiekem van media, weet je. Dat
is toch zo, Dirk? Jij bent toch undercover hiero? Hij is journalist, alles… Praat
niet met hem, man. Je weet toch?’

De vijandige houding van de jongens tegenover de media vormt het tweede obsta-
kel in mijn veldonderzoek. Dat sommige jongens mij voor een journalist blijven
aanzien, maakt het me lastig om respondenten te werven voor interviews en om
door de buurt te wandelen voor observaties zonder argwaan te wekken (en het
groepsgedrag van de jongens sterk te beïnvloeden).

Onderzoekers deugen niet

In korte tijd wordt Overtoomse Veld overlopen door onderzoekers. Behalve onder-
zoekers die van de lokale overheid opdracht hebben gekregen om beleidsaan-
bevelingen te doen (Commissie-Lankhorst 1998; Muller et al. 1998), komen ook
veel studenten en scholieren naar de buurt om ‘onderzoek’ te doen voor hun
werkstukken en scripties. Niet alleen bewoners, winkeliers, politieagenten, wel-
zijns- of jongerenwerkers en gemeenteambtenaren worden door de onderzoekers
benaderd, maar ook jongens van de buurt. Zij vertellen hoe vaak ze wel niet naar
hun mening zijn gevraagd over de problemen in de buurt en hun verhouding
met de politie.

In eerste instantie zijn de meeste ‘Marokkaanse’ jongens niet enthousiast om
mee te werken. Hun weigerachtige houding is niet verrassend. Bij onderzoek
onder ‘Marokkaanse’ jongens hebben onderzoekers al vaker te maken gehad met
argwanende respondenten die hen om de tuin leiden of niet willen meewerken
(Buijs 1993; Van Gelder & Sijtsma 1998, 1990; Kaufman & Verbraeck 1986,
1987; Werdmölder 1986, 1990; Van Gemert 1997, 1998a, 2003; Pels 2003). Hun
argwaan en defensieve houding zijn deels te verklaren uit de neiging van alle
mensen om liever niet over problemen te praten (laat staan met een vreemde).
Maar een zelfde houding van ‘Marokkaanse’ jongens tegenover onderzoekers wordt
deels ook uit de Marokkaanse ‘schaamtecultuur’ verklaard. ‘Marokkaanse’ jon-
gens zouden de bedoelingen van de onderzoeker (een buitenstaander) eerder
wantrouwen en sneller geneigd zijn om de waarheid te verdraaien of te liegen.28

In het geval van de ‘Marokkaanse’ jongens in Overtoomse Veld moet hun
vijandige houding tegenover onderzoekers echter vooral worden gezien in het
licht van de gebeurtenissen van april 1998 en de negatieve aandacht die de buurt
daarna heeft gekregen. Als gevolg van alle onderzoeksactiviteiten die de jongens
in hun buurt hebben ervaren, zijn ze tegen de tijd dat ik het onderzoeksveld

70 Kapot moeilijk



betreed ‘onderzoeksmoe’ geworden. Jongens als Fouad kunnen geen onderzoe-
kers meer zien:

‘Het heeft echt geen zin in deze buurt, geloof me. Hun zien ons alleen maar als
een project en dat moet maar eens afgelopen zijn! Die jongens hier zijn ’t zat. Ze
moeten ons gewoon met rust laten, begrijp je?’

Vanwege de negatieve ervaringen van jongens die eerder aan onderzoek mee-
werkten, hebben ze ook weinig vertrouwen in mijn ‘integriteit’ als onderzoeker.
Ze vertellen dat onderzoekers meestal van alles beloven (zoals het verwoorden
van de mening van de jongens van de buurt en het doen van aanbevelingen die
verbeteringen in hun situatie zullen brengen), maar hun beloften nooit nakomen.
De jongens zien onderzoekers komen en gaan zonder dat ze ooit nog iets van
zich laten horen. Ze verdenken de onderzoekers ervan goede sier te maken met
de problemen van de buurt op een manier die ten koste gaat van de ‘Marokkaanse’
gemeenschap. Overheidsmaatregelen die voor de jongens negatief uitpakken
(zoals het sluiten van voorzieningen, uitbreiding van de politiebevoegdheden of
invoering van cameratoezicht), zien zij als een prijs die zij betalen voor hun
medewerking aan al dat onderzoek.

Ondanks pogingen om mijn goede bedoelingen over te brengen en mezelf te
onderscheiden van die ‘andere’ onderzoekers, loop ik lange tijd tegen een muur
van wantrouwen en vijandigheid aan. Elke keer als weer een rapport is verschenen
waar de jongens via de media lucht van hebben gekregen, wordt gesuggereerd dat
ik daar wat mee te maken heb. Om voldoende vertrouwen te winnen en de jon-
gens zover te krijgen dat ze meewerken aan mijn onderzoek, moet ik eindeloze
discussies voeren waarin mijn integriteit voortdurend in twijfel wordt getrokken
en waarin mij wordt afgeraden onderzoek te doen naar nota bene overlastgevend,
delinquent en crimineel groepsgedrag onder ‘Marokkaanse’ jongens.

Ali: ‘Kijk, jij zegt dan wel dat je, je weet toch? Onze mening wilt horen en zo.
Dat je gaat schrijven wat wij zeggen. Al die ‘blah’. Maar dat doe je niet, vriend.
Mij hou je niet voor de gek, hoor. Jij gaat toch gewoon lekker schrijven wat je
wil. Je wéét toch wat ze willen lezen... Of niet soms?’
Chalid: ‘Het gaat je nooit lukken. Hoe kan iemand als jij ons nou begrijpen? Je
hebt onze bloed niet.’

De vijandige houding tegenover mij als onderzoeker is vooral in de beginperiode
sterk aanwezig en neemt gedurende het onderzoek geleidelijk af. Uiteindelijk
raakt een aantal jongens overtuigd van mijn goede bedoelingen en gaan steeds
meer jongens ‘mijn’ boek over de buurt als ‘hun’ boek beschouwen. Desondanks
blijf ik veel last ondervinden van de obstakels in het onderzoeksveld, obstakels die
ik steeds weer opnieuw moet zien te overwinnen. Hoe ik dat heb aangepakt, hoe
mijn rol als onderzoeker zich heeft ontwikkeld en welke onderzoeksmethoden ik
heb toegepast, wordt in het komende hoofdstuk beschreven.
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Noten

1 NRC Handelsblad, 23 september 1999; Trouw, 12 juli 2003; Algemeen Dagblad, 13 april
2004; Stadsblad Utrecht, 9 februari 2005; De Volkskrant, 29 maart 2007.

2 Uitzondering vormen incidenten in andere delen van de stad, zoals de problemen met
‘Marokkaanse’ hangjongeren op het Krugerplein in Amsterdam Oost of een gezin dat
door ‘Marokkaanse’ jongens is weggepest uit de Diamantbuurt in Amsterdam Zuid.

3 Het Parool, 20 oktober 2003.
4 Directie Openbare Orde en Veiligheid Strategisch Team (2005).
5 In Amsterdam Nieuw-West heeft het Dijkgraafplein in stadsdeel Osdorp ook redelijk wat

aandacht gekregen, onder meer toen Frank van Gemert een rapport publiceerde over een
groep die hij classificeert als een ‘jeugdbende’ (Trouwborst 2001; Van Gemert & Fleisher
2002; Van Gemert & De Jong 2005).

6 De benaming van deze twee delen van de wijk is gebaseerd op de gebiedsindeling van Over-
toomse Veld in ‘buurtcombinaties’, zoals die wordt gehanteerd door de gemeente Amster-
dam (bron: Gemeente Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek, www.os.amsterdam.nl).

7 De Westelijke Tuinsteden liggen in Amsterdam Nieuw-West. Ook de stadsdelen Sloter-
meer, Geuzenveld en Osdorp behoren daartoe.

8 Voor stadswandelingen langs de nieuwbouw in Nieuw-West en achtergronden over de
moderne architectuur verwijs ik naar Platvoet (1999).

9 De ruimte van deze gezinswoningen is relatief groot voor kleine gezinnen. Maar aan-
gezien de kamers klein zijn en sommige Marokkaanse gezinnen zes tot acht kinderen
moeten onderbrengen, wordt de woonsituatie door deze gezinnen al snel ervaren als
‘klein behuisd’.

10 Elias & Scotson (1965).
11 In 2005 is het gemiddelde inkomensniveau voor de Marokkaanse gemeenschap in Over-

toomse Veld laag. Marokkaanse echtparen met minderjarige kinderen hebben gemiddeld
30% minder te besteden dan vergelijkbare ‘autochtone’ paren. Voor twee van de vijf
Marokkaanse gezinnen met kinderen is een uitkering de belangrijkste bron van inkom-
sten. (Fedovora et al. 2005; Crok, Slot & Jansen 2006). De cijfers van 2007 zijn op dit
moment nog niet bekend, maar worden binnenkort bekend gemaakt in de Armoede-
monitor van de Gemeente Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek (zie:
www.os.amsterdam.nl/publicaties/onderzoeksrapporten).

12 In 2005 is het gemiddelde opleidingsniveau van de Marokkaanse gemeenschap in Over-
toomse Veld laag, zeker onder de eerste generatie. De tweede generatie doet het beter,
maar leerlingen van Marokkaanse herkomst hebben gemiddeld de laagste opleidingen
vergeleken met andere ‘allochtone’ bevolkingsgroepen. Ongeveer driekwart van hen heeft
hoogstens de basisschool, mavo of voorbereidend beroepsonderwijs afgerond. Onder de
hoogopgeleide Marokkaanse bewoners is het werkloosheidspercentage drie keer zo hoog
als bij ‘autochtone’ Nederlanders van een vergelijkbaar opleidingsniveau (Fedovora et al.
2005; Crok, Slot & Jansen 2006). De voorlopige indruk van 2007 is dat de werkloosheid
onder de hoogopgeleide bewoners van Marokkaanse herkomst is afgenomen, maar de
Regionale Enquête Beroepsbevolking van de Dienst Onderzoek en Statistiek van de
Gemeente Amsterdam is nog niet afgerond.

13 In 2003 is het werkloosheidspercentage van de Marokkaanse gemeenschap in Overtoomse
Veld hoog. Ongeveer 41 procent van de Marokkaanse bewoners heeft een baan. Daarmee
scoren ze het laagste van de ‘allochtone’ bevolkingsgroepen. Zowel bij de eerste als bij de
tweede generatie blijft de arbeidsdeelname onder de 50 procent steken (Fedovora et al.
2005; Crok, Slot & Jansen 2006). De voorlopige cijfers van 2007 laten een iets gunstiger
beeld zien. Van de Marokkaanse bewoners heeft 42 procent een baan. Van de eerste gene-
ratie werkt 37 procent en van de tweede generatie werkt 56 procent. De arbeidsdeelname
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van de tweede generatie is daarmee boven de 50 procent uitgekomen, maar als geheel
scoort de Marokkaanse bevolkingsgroep nog steeds het laagste van de ‘allochtone’ bevol-
kingsgroepen (Gemeente Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek).

14 Van de bevolking in Overtoomse Veld is 65 procent van niet-Westerse ‘allochtone’ afkomst
(53 procent behoort tot de eerste generatie en 47 procent tot de tweede generatie). Van de
bevolking is 33 procent van Marokkaanse afkomst (de helft daarvan behoort tot de tweede
generatie). Van alle niet-Westerse ‘allochtone’ bewoners is 51 procent van Marokkaanse
afkomst. Dit zijn kerncijfers uit de bevolkingssamenstelling van Overtoomse Veld (buurt
86 in Slotervaart) gedateerd op 1 januari 2007 (Gemeente Amsterdam, Dienst Onder-
zoek en Statistiek, www.os.amsterdam.nl).

15 Als gehele wijk is Overtoomse Veld weliswaar gemengd. Maar het opvallend grote aantal
Marokkaanse gezinnen binnen bepaalde delen van de wijk, maakt dat het begrip ‘segre-
gatie’ van toepassing is op deze uitzonderlijke buurten binnen het stadsdeel Slotervaart.

16 Ik baseer ‘probleembuurt’ op het begrip ‘disadvantaged neighborhood’ (Baumer et al.
2003). Een meer letterlijke vertaling zoals ‘achtergestelde buurt’ of ‘achterstandsbuurt’,
zou teveel suggereren dat de overheid zich heeft teruggetrokken uit de wijk, wat aller-
minst het geval is. Bovendien zijn lang niet alle bewoners achtergesteld of mensen in een
achterstandspositie. Vandaar mijn keuze voor ‘probleembuurt’.

17 Tot 2003 stond voor de moskee nog een buurtbioscoop. De bioscoop is gesloten vanwege
een gebrek aan omzet en een teveel aan overlast en vandalisme. Op de plek waar de bio-
scoop stond, sloeg burgemeester Job Cohen op 7 januari 2004 de eerste paal voor een
nieuw politiebureau dat in 2005 in gebruik is genomen.

18 Een hoogtepunt in de mediaberichtgeving over de buurt wordt bereikt als AT5 amateur-
beelden uitzendt van een gewelddadige beroving op het perron van station Lelylaan. Op
de beelden is te zien hoe een Marokkaanse jongen een toerist van zijn tas berooft, tegen
de vlakte slaat en nog een paar trappen na geeft. Vervolgens rent de jongen achter zijn
‘vriendjes’ aan die zich al uit de voeten hebben gemaakt. Deze schokkende beelden zijn
regelmatig herhaald wanneer problemen met ‘Marokkaanse’ jongens van de buurt onder
de aandacht werden gebracht, in het bijzonder als het ging om hun aandeel in de onveilig-
heid op en rond station Lelylaan.

19 Alle jongens die ik sprekend opvoer of die worden genoemd in beschrijvingen, zijn geano-
nimiseerd. Jongens waar ik nog regelmatig contact mee heb, hebben zelf alternatieve bij-
namen verzonnen voor een aantal jongens van de buurt (waaronder zichzelf). Buiten
deze ‘authentieke’ alternatieve bijnamen, heb ik zelf een paar bijnamen verzonnen en
gebruik ik veelvoorkomende Marokkaanse namen die niet te herleiden zijn (zoals
Achmed, Mohammed, Redouan, Saïd, en Youssef).

20 In de ogen van sommigen was eerder sprake van een uit de hand gelopen incident – een
opstootje –, dan van échte rellen. In de documentaire ‘Onrust in de stad’ van Ireen van
Ditshuyzen (2005, IdtV-DITS/NCRV) geeft Ad Smit (districtschef Zuidoost van Politie
Amsterdam-Amstelland) het volgende commentaar op de gebeurtenissen: ‘Ik was daar
met een gerenommeerde collega die toen ook nog dienst deed op de Warmoesstraat. Wij
waren wel wat gewend, hè. Wij keken elkaar aan ’s morgens. Rel? Rel? ‘Ernstige rellen in
Amsterdam West!’ De krantenkoppen die de volgende dag in de krant stonden – en dat
blijft mijn mening – hebben vervolgens de hele boel beïnvloed.’ […] ‘Maar kijk, als je over
ernstige rellen praat in deze stad, dan heb ik het over de kroning, dan heb ik het over een
ontruiming van een Lucky Luik, dan heb ik het over de Vondelstraat. Maar daar was
gewoon een opstootje dat uit de hand liep.’

21 In 2007 staat Overtoomse Veld nog steeds model voor een buurt met problemen omtrent
‘Marokkaanse’ jongens, alleen is het voornaamste onderwerp van de berichtgeving ver-
schoven van ‘overlast en criminaliteit van Marokkaanse jeugdbendes’ naar ‘radicalisering
onder moslimjeugd’. Vooral in Overtoomse Veld, ‘de buurt van Mohammed B.’, zouden
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radicaliserende jongens volgens het stadsdeelbestuur een ‘reëel risico’ vormen (Metro,
woensdag 7 maart 2007).

22 Daar zal geleidelijk verandering in komen met de komst van een nieuwe buurtregisseur
die goed bekend komt te staan onder de jongens: ‘Lange’ Ton Smakman. Buurtregisseur
is een ander begrip voor wijkagent. Het begrip benadrukt dat het uitvoeren van ‘sociale
regie’ in de buurt een belangrijk onderdeel vormt van de taken van de wijkagent, naast
opsporing en ordehandhaving.

23 Zo noemt een aantal jongens van de buurt me tegen het einde van het onderzoek ‘Kleine
Ton’. Daarmee wordt gesuggereerd dat ik op de een of andere manier hoor bij de buurt-
regisseur ‘Lange’ Ton Smakman. Deze bijnaam pakt gelukkig niet zo negatief uit omdat
deze buurtregisseur goed overweg kan met de jongens. Wel geeft de bijnaam aan dat ik
door sommige jongens nog steeds wordt geassocieerd met de politie.

24 Trouw, 13 mei 1998; Het Parool, 13 mei 1998; NRC Handelsblad, 14 mei 1998.
25 Een voorbeeld dat vaak wordt aangehaald is de keer dat Leipe door een cameraploeg is

gefilmd terwijl hij met een blikje bier over straat liep. Nadat de beelden waren uitgezon-
den, kreeg zijn vader van andere Marokkaanse buurtbewoners te horen dat zijn zoon
‘slecht’ was omdat hij alcohol dronk. Om de eer van de familie te redden, is Leipe het huis
uit gezet, waarna hij een tijd lang in de kelderbox van een bevriend gezin heeft gewoond.

26 In deze periode vertellen meerdere jongens over sollicitatie-ervaringen, waarbij ze zeg-
gen dat ze zijn afgewezen vanwege hun Marokkaanse naam of vanwege hun postcode
(waaruit de werkgever kan opmaken uit welke buurt een jongen afkomstig is).

27 De beelden roepen blijkbaar als geen andere het ‘gewenste’ beeld op, want ze worden
nog tot in 2004 herhaald bij uiteenlopende nieuwsitems over ‘Marokkaanse’ jongens in
Amsterdam.

28 Onderzoekers vonden dat jongens van een andere etnische afkomst uit dezelfde sociaal-
economische klasse, meer medewerking verlenen dan ‘Marokkaanse’ jongens (Van
Gemert 1998a) en meer valide antwoorden geven (Junger & Zeilstra 1989).
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