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Westside en Allebé

Een buurt in West

De Westelijke Tuinsteden in Amsterdam West bestaan uit verschillende stadsdelen.
Overtoomse Veld ligt in het stadsdeel Slotervaart. De jongens van Overtoomse
Veld denken echter niet in stadsdelen, zoals Badr aangeeft in het volgende ge-
spreksfragment:

‘Eigenlijk is het Slotervaart-Overtoomse Veld. En verderop is Geuzenveld en
hoe heet ’t… Osdorp. Dat zijn de stadsdelen, je weet toch? Dan heb je nog Bos
en Lommer, Baarsjes, ehm… Mercator en zo. Maar voor ons? Is gewoon één,
begrijp me? Voor ons is dat allemaal West.’

Vaak hebben de jongens het niet over Amsterdam West maar over de ‘Westside’.
De term Westside ontlenen ze niet aan Leonard Bernsteins ‘West Side Story’.1 De
jongens gebruiken deze term in navolging van bekende Amerikaanse gangster-
rappers, zoals Ice Cube, Snoop Doggy Dogg en vooral Tupac Shakur. In hun
muziek verwijzen deze gangster-rappers naar de westkust van de Verenigde Staten
waar ‘gangs’ (jeugdbendes) actief zijn waarmee zij zich identificeren, zoals de
‘Crips’ en de ‘Bloods’ in Compton en Long Beach.2 Dankzij talloze videoclips en
films is het handgebaar van de Westside (waarbij iemand met vier gestrekte vin-
gers van één hand een ‘W’ vormt) populair geworden in de jeugdcultuur.

In de Westelijke Tuinsteden hebben jongens op sommige muren met kleur-
krijtjes of een spuitbus ‘Westside’ geschreven (soms naast een tekst als ‘Tupac
Lives!’). Maar ook in andere delen van Amsterdam (Oost, Noord) en in andere
steden (Den Haag, Rotterdam) gebruiken jongens de populaire term Westside
en het bijbehorende handgebaar. De jongens van Overtoomse Veld wijzen stee-
vast op het feit dat hun buurt uniek is binnen de ‘Westside’, zoals gebeurt in de
onderstaande bewoordingen van Dee-Jay:

‘Kijk… eigenlijk zijn we allemaal West hiero. Maar van de andere kant ook weer
niet, begrijp je? Als je het ons vraagt, vinden wij hun van Osdorp meestal maar
‘gladjes’. Je weet toch? Hun doen hun haar zo en die kleren, alles. Dat doen ze
voor chickies of zo. Écht, vraag al de jongens hier: wij vinden dat iets voor flik-
kers.’



Later zet Rooie het verschil met Osdorp nog sterker aan:

‘Wij mogen hun niet echt, gewoon. De meeste van hun zijn gewoon vieze, skère
(armoedige) zwervers. Het zijn nog echt van die sukkels die nog tasjes trekken
en zo. Hun… hun doen alleen van die domme bullshit, je weet toch? Problemen
maken om niks, mensen lastig vallen. En wat levert dat nou op? Geen ene reet!
Dan ben je gewoon een sukkel, wullah (ik zweer ’t je)! En dat op die leeftijd,
weet je.’

In dergelijke gesprekken verheffen de jongens van Allebé zichzelf door nega-
tieve eigenschappen toe te schrijven aan andere omringende buurten en elkaar
te versterken in opvattingen als ‘hun zijn mietjes’ of ‘hun buurt is dood (saai)’.
Tegelijkertijd schrijven de jongens positieve eigenschappen toe aan de eigen
buurt en maken ze voortdurend opmerkingen als ‘wij zijn harder’ of ‘onze buurt
is pas kapot gruwelijk (zeer goed)’. Zo plaatsen de jongens zichzelf boven jongens
uit andere buurten door te claimen dat zij afkomstig zijn uit de ‘moeilijkste’
(stoerste) buurt.

De jongens van Overtoomse Veld beschouwen het stadsdeel Slotervaart niet
als hun buurt. Hoewel zij in het stadsdeel wonen en er als straatjongens het
grootste deel van hun vrije tijd doorbrengen, noemen de jongens hun buurt kort-
weg ‘Allebé’ naar het inmiddels beruchte ‘August Allebéplein’.3 De naam Allebé
staat niet voor een specifieke groep of jeugdbende, zoals Mozes het uitdrukt:

‘Wij zien dat niet zo, weet je. Wij zijn gewoon van hier. Allebéplein. Klaar.’

Via vrienden en familie kennen de jongens van Allebé veel jongens uit andere
Amsterdamse buurten (ook van buiten de Westelijke Tuinsteden).4 Verder ont-
moeten zij jongens van buiten de buurt via familie en kennissen, school, werk,
sportactiviteiten, het uitgaanscircuit en verhuizingen (of in enkele gevallen door
een periode van detentie). Sommige jongens zijn goed bevriend met jongens van
buiten de buurt. Mourad zegt daarover:

‘Ik bedoel wij hangen meer hier en hun hangen meer daar, maar ja, weet je…
Iedereen kent de meeste jongens van daaro toch wel. Via school, voetvallen,
weet ik veel. Kijk, die jongens uit Noord of Oost. Daar hebben we dan minder
mee. Die kennen we ook wel. Maar die zien we veel minder, begrijp me?’

Het feit dat de jongens strikt onderscheid maken, verhindert niet dat zij omgaan
met jongens van andere Amsterdamse buurten, bijvoorbeeld tijdens het uitgaan
in de stad. Bij zulke ontmoetingen kunnen de verschillen tussen de buurten een
onderwerp van gesprek vormen. Bij wijze van grap maken de jongens pesterige
opmerkingen over de mindere aspecten van de buurt van een ander. Een voor-
beeld is Sergeant die tegen een jongen uit een andere buurt zegt:

‘Bij jullie heb die ene kill (jongen) toen toch iemand verraden? Kijk vriend, dat
zou bij ons in de buurt nou nóóit gebeuren!’
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Tegelijkertijd scheppen de jongens op over de kwaliteiten van de eigen buurt,
zoals Midhut:

‘Ach, jullie weten niks, jullie. Wij zijn pas échte G’s (gangsters)! Allebé is geen
grap, ouwe.’

Met dit soort onderlinge ‘fatoes’ (lollige opmerkingen) worden jongens uit andere
buurten soms zelfs tijdelijk geweerd uit groepen, bijvoorbeeld wanneer Bilal tegen
Younes (uit Geuzenveld) zegt:

‘Luister vriend, dit zijn Allebé-zaken. Jij moet dus effe oprotten nu!’

Plagerige opmerkingen maken over de andere buurt en opscheppen over de eigen
buurt, is niet altijd serieus bedoeld. Het zijn vaak grappen en pesterijtjes die deel
uitmaken van een onderling spel van bluf en vermaak op straat.5 Van aanvallen en
verdedigen op basis van een vermeend territorium, is dan geen sprake.6

Toch suggereren dergelijke opmerkingen dat de jongens zichzelf niet alleen
gevoelsmatig met hun buurt verbonden voelen, maar dat onder de oppervlakte
ook territoriale gevoelens leven. Dit blijkt onder meer uit het feit dat jongens uit
een andere buurt te ver kunnen gaan in het maken van grappen of in het ‘stoer
lopen doen’ in een buurt die niet van hun is. Bepaalde privileges in de onderlinge
omgang (bijvoorbeeld het gebruik van discriminerende bijnamen) lijken alleen
voorbehouden aan de jongens uit de eigen buurt, zoals blijkt uit een woordenwis-
seling tussen Aziz en Mohammed die afkomstig is uit een aangrenzende buurt.
Zodra Mohammed Aziz aanspreekt met zijn bijnaam ‘Sjiga’ (Danseres), reageert
Aziz met Mohammed te bedreigen:

‘Van wie heb je die naam gehoord? Zeg nu! Als ik je dat nog één keer hoor zeg-
gen, ik bos (sla) je lip! Wullah, je gaat zien!’

Mohammed doet alsof hij de reactie van Aziz niet begrijpt:

Mohammed: ‘Wat’s ’r? Wat’s ’r? Waarom doe je zo? Ik praat toch normaal met je?’
Aziz: ‘Je komt niet uit mijn buurt, ouwe. Ben je gek of zo? Ik ga jou toch ook niet
‘Vetzak’ noemen of wel dan?’

Uit zulke woordenwisselingen blijkt ook dat buitenstaanders zich minder stoere
gedragingen kunnen permitteren. Voor dit risico waarschuwt Tjanus een paar
‘Surinaamse’ jongens van buiten de buurt die hij kent via zijn familieleden in
Amsterdam Oost. Tjanus groet de jongens en vraagt wat ze komen doen. De
jongens leggen uit dat ze in het uitgaansleven ruzie hebben gekregen met een
jongen van Allebé en dat ze hem een lesje willen leren. Ze wachten hem voor
zijn school op. Tjanus die weet wie de jongen is (al kent hij hem persoonlijk niet
goed), waarschuwt zijn kennissen uit Oost:
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‘Luister dan, jullie kunnen wel stoer komen doen. Maar vergeet niet, dit hiero is
ónze wijk. En vergis je niet, ouwe. Hier zijn we echt maffia met elkaar. Ook al
ken je mij en nog anderen… Maakt niet uit. Als jullie hier gek komen doen,
iemand van de buurt komen beuken? Iedereen gaat tegen jullie vechten. Suri
(Surinamer), Mocro (Marokkaan), maakt niet uit. Dus beter ga je die shit ergens
anders oplossen.’

De jongens uit Oost vertrekken daarop met de mededeling dat ze de jongen
wel een andere keer te pakken zullen nemen. De grenzen tussen acceptabel en
onacceptabel gedrag liggen niet vast. Ze zijn dynamisch en kunnen voortdurend
verschuiven. Door middel van spot, dreiging en geweld geven de jongens hun
grenzen aan en tasten zij de grenzen van de ander af. Over het algemeen maken
zij daarbij een helder onderscheid tussen binnen- en buitenstaanders, zoals Kadir
uitlegt:

‘Als iemand van buiten de buurt hier problemen komt maken? Ik beuk z’n
moer! Standaard. Maar ja… is ’t iemand van hiero? Tja, dan praat je toch eerst
met hem. Je laat hem meestal. Zolang hij jou niet lastig komt vallen. Wat kun je
doen?’

De jongens van Allebé weten precies welk gedrag zij zich wél kunnen permitte-
ren en jongens van buiten de buurt niet. Maar afgezien van de verschillen tussen
binnen- en buitenstaanders, ervaren de jongens ook sterke overeenkomsten met
jongens uit andere Amsterdamse (probleem)buurten.

Net als de jongens van Allebé zijn die jongens van buiten de buurt Amster-
damse straatjongens.7 Veel van hen zijn ook van Marokkaanse afkomst. Net als zij-
zelf brengen die jongens veel van hun vrije tijd op straat door in (wisselende)
groepen. Zij vertonen hetzelfde soort groepsgedrag, waaronder dezelfde vormen
van delinquent groepsgedrag. Ook kennen ze dezelfde (jeugd)problemen en delen
ze hun ervaringen op het gebied van sociale uitsluiting en gevoelens van tweede-
rangs burgerschap. Kortom, die jongens delen als Amsterdamse straatjongens
het stempel van overlastgevende of criminele ‘hangjongeren’ uit probleemwijken.
In veel gevallen delen ze ook het discriminerende stempel van een ‘kut-Marok-
kaan’8 of zelfs van een ‘straatterrorist’.9

De reacties op een overwinning van de ‘Marokkaanse’ kickbokser Bensallam
(die grote bekendheid geniet bij de jongens in Overtoomse Veld, maar zelf uit Bos
en Lommer komt) vormen een goed voorbeeld van hoe die stigmatisering door de
‘Marokkaanse’ jongens wordt ervaren. Toen de succesvolle kickbokser kampioen
Free Fight werd, betitelde Het Parool hem als ‘held van de probleemjongeren’.10 De
reactie van de broer van de held illustreert hoe de jongens (binnen en buiten
Overtoomse Veld) dit soort berichtgeving ervaren:
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‘Waarom moet dat nu weer probleemjongeren zijn? Mijn broer hoeft van zichzelf
niet eens een held genoemd te worden, hoor. Maar als hij dat dan wél is voor die
jongens, dan is hij dat voor álle jongeren van de buurt. Voor álle ‘Marokkaanse’
jongeren in Bos en Lommer. En in West gewoon. Ook voor ‘niet-Marokkaanse’
jongeren, trouwens. Geloof mij nou maar, dat zijn hier dus niet allemaal pro-
bleemjongeren! Er zitten genoeg topgozers tussen. Harde werkers. Waarom
kunnen ze nou nooit iets positiefs over ons schrijven? Zelfs als het positief is,
moeten ze het nóg negatief brengen. Daar word ik dus zo schijt- en schijtziek
van!’

Dit soort ervaringen komen ook naar voren in een gesprek met Mozes en Hakim
en een aantal ‘Marokkaanse’ jongens uit Osdorp en Geuzenveld. Mozes zegt daar-
over:

‘Het is al erg genoeg dat ze het alsmaar over ‘Marokkanen’ hebben. Maar hoe
noemen ze ons nu ook al weer? Juistem. ‘Probleemjongeren’. Dat zijn wij dus.
Wij zijn die ‘probleemjongeren’ uit die ‘probleemwijk’. Wij zijn weer de ‘kut-
Marokkanen’. Die zogenaamd moeten oprotten uit dit land. Heb ik gelijk of niet
soms? Dus kom nou niet bij me lullen! Want geloof mij nou maar, asahbi
(vriend). Zo zien hun ons en zo zal het ook altijd blijven.’

Hakim is ook een jongen van Allebé, woont nog bij zijn Marokkaanse ouders en
heeft tot voor kort veel tijd op straat doorgebracht, maar nu is hij een tweedejaars
student aan de Vrije Universiteit. Hij legt uit wat hem het meeste kwetst:

‘Mij gaat het vooral om dat ene woord. Terrorist. Dat… Ik zweer ’t je. Als ik dat
hoor! Dan gaat bij mij alles op rood, gewoon. Je weet, ik ben altijd rustig, alles.
Maar als je mij para (opgefokt) wil zien, moet je vooral zó tegen me gaan
beginnen.’

Hakim zegt verder in het gesprek dat hij beseft dat de onwetende gebruikers van
de term ‘terrorist’ in hun hart waarschijnlijk niet op hém doelen, maar toch voelt
hij zich beledigd om over één kam te worden geschoren met zijn ‘verkeerde’
vriendjes die worden vergeleken met extremistische religieuze fanatici alleen
omdat ze ‘zwart haar hebben’.

Omdat zij zulke gevoelens van uitsluiting en stigmatisering herkennen, voelen
de jongens van Allebé zich verwant met ‘Marokkaanse’ straatjongens uit soort-
gelijke buurten. Niettemin voelen ze zich sterker verbonden met de jongens uit
de eigen buurt omdat dat de jongens zijn waarmee ze samen opgroeien en de
meeste ervaringen delen. Het zijn ook de jongens waarvan zij weten wat ze van
hen kunnen verwachten. Het zijn de jongens waarop in penibele situaties altijd
kan worden gerekend. Samen zijn zij de jongens van de buurt.
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De jongens van de buurt

De jongens die op straat met elkaar omgaan, vinden dat ze bij de buurt horen.
Jongens die niet of nauwelijks contact met elkaar hebben, weten dat niet zo zeker.
Als een jongen op straat niet meteen wordt herkend, doen de andere jongens
navraag om te achterhalen of hij bij de buurt hoort. Als een ‘onbekende’ bij de
buurt hoort, dan is het op basis van de straat waar hij woont (‘hij woont daarach-
ter bij die pleintje’), de hangplek die hij regelmatig bezoekt (‘hij chillt vaak met
die jongens van bij de snackbar’), de plek waar hij werkt (‘hij werkt bij die Albert
Heijn daar’) of de auto waarin hij rijdt (‘hij rijdt die Honda Civic’).

Een typisch voorbeeld van het nagaan of een jongen bij de buurt hoort, deed
zich voor tijdens een zaalvoetbaltoernooi ter gelegenheid van de Ramadan waar-
voor veel jongens uit verschillende buurten bij elkaar kwamen in een sporthal in
Amsterdam West. Vanaf de zijlijn moedigden de jongens hun eigen buurtteams
aan met zelfbedachte namen als ‘Gangster-Unit’ en ‘Thug-Life’. Wanneer Rolex
(een jongen van Allebé) één van de spelers van zijn eigen buurtteam niet herkent,
doet hij navraag:

‘Wie is die kill met die rooie Nike-shirt? Hij kan écht gruwelijk voetballen,
asahbi. Wullah! Truukjes, techniek, alles. Ziek (indrukwekkend)! Is hij niet van
onze buurt? Ik ken hem geheid ergens van.…’

Net als bij andere gelegenheden wanneer een dergelijke vraag wordt gesteld, is er
altijd wel één van de aanwezigen die het mysterie kan oplossen, zoals in dit geval
Nakkie-torie:

‘Hij werkt nu toch in die videotheek? Volgens mij is hij een broertje van Faïzal.
Of een neefje of zo. Ik zie hem niet zo vaak meer in de buurt. Maar vroeger
werkte hij in die shop achter bij Mercator, je weet toch? Hij kwam altijd bij
Mondriaan(plein) op die Vespa. Die blauwe.’

Wanneer navraag wordt gedaan over een ‘onbekende’ jongen van Allebé, blijkt
hoeveel soms al over hem bekend is. Zo kent iemand wel zijn naam of bijnaam,11

en weten anderen wie zijn broers of andere familieleden zijn, met welke jongens
hij regelmatig omgaat, wie zijn vriendinnetje is, waar hij voetbalt of op welke
school hij zit. In dit proces van navraag en informatie-uitwisseling wordt niet
alleen vastgesteld of iemand bekend staat als een jongen van de buurt, maar
wordt tevens duidelijk aan welke personen, plekken of verhalen hij binnen de
buurt verbonden is.

De ontmoetingen en het gedrag van de jongens op straat, roepen het beeld op
dat veel van hen voortdurend en intensief met elkaar in contact staan, maar voor
de jongens is dagelijkse omgang geen voorwaarde om van elkaar te weten of ze
bij de buurt horen. Jongens die elkaar niet goed kennen, leren via anderen wel
dat ze bij de buurt horen. Hierdoor krijgen deze jongens het gevoel dat ze bij
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elkaar horen. Dat ze iedereen kennen die bij de buurt hoort, spreekt vanzelf,
zoals Achmed uitdrukt:

‘In je eigen buurt ken je iedereen. Zo gaat dat gewoon. Is normaal, toch?’

Iedere jongen wordt geacht andere jongens van de buurt op straat (ook als hij ze
maar vaag kent) te groeten. Soms volstaat een korte knik met het hoofd of een
opgestoken hand. Andere keren wordt uitgebreider gegroet met uitspraken als
‘fawaka?’ (hoe gaat ’t?) of ‘salaam aleikum’ (vrede zij met u) en een boks (een
groet waarbij de vuisten tegen elkaar worden gedrukt en vervolgens vaak de vlakke
hand naar het hart wordt gebracht). Het groeten van zowel ‘gabbers’ (vrienden)
als vage kennissen, beschouwen de jongens van Allebé als ‘normaal’. Bijvoor-
beeld Joad die zegt:

‘Ik groet ze. Gewoon normaal. Je groet mekaar altijd. Standaard. Al ken ik hem
niet, begrijp je? Maar je weet: hij is van hiero.’

Wanneer een jongen een andere jongen van de buurt nadrukkelijk en met opzet
niet groet, is dit een teken aan de wand. Meestal betekent dit dat de jongens een
conflict hebben met elkaar, zoals in het geval van Chalid die Younes ervan ver-
denkt geld van hem te hebben gestolen en sindsdien ruzie met hem heeft. Biga
begrijpt dat:

‘Chalid groet hem niet meer. Ze hebben nog steeds ruzie over die ene ding.’

Niet groeten betekent in sommige gevallen dat de ene jongen de ander niet tot de
jongens van de buurt rekent, zoals Haantje uitlegt waarom hij een jongen niet
groette:

‘Tuurlijk ga ik hem niet groeten. Waarvoor ga ik hem groeten? Ik ken die man
niet eens. Wie is híj? Fok hem, weet je! Hij komt niet eens uit deze buurt! Gaat
zo penoze (stoer) lopen, alles. Wat denkt hij niet dat ’ie is? Vieze zwerver…’

Uit hun omgang op straat blijkt dat de jongens van de buurt elkaar allemaal direct
of indirect kennen. Het groeten op straat vormt een zichtbare indicatie van wie er
in de ogen van de ander bij hoort en wie niet (of wie met wie in conflict is). De
jongens die van elkaar vinden dat ze bij Allebé horen, vormen samen het buurt-
netwerk van straatjongens in Overtoomse Veld.12

De jongens op de hoek

Binnen het buurtnetwerk van de jongens van Allebé vormen zich groepsverbanden
die ik voor alle duidelijkheid – en bij gebrek aan een beter begrip – zal aanduiden
als ‘groepen’ (ondanks dat ze soms erg veranderlijk en onbegrensd zijn waardoor
de vraag rijst of er wel sprake is van een ‘groep’). Afhankelijk van waar de jongens
elkaar voor nodig hebben en wat ze samen willen doen, ontstaan groepen waarin
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ze uiteenlopende belangen hebben. De ene groep is vooral gericht op vermaak
(soms uitdagend of confronterend van aard). Een andere groep is meer gericht op
het leveren van een éénmalige (sport)prestaties of op het (illegaal) verdienen van
geld. Ondanks de verschillende belangen die de jongens ertoe aanzetten om groe-
pen te vormen, maken bijna alle groepen binnen het buurtnetwerk eenzelfde ont-
wikkeling door.

De meeste groepen van de jongens van Allebé ontwikkelen zich als vaag be-
grensde verdichtingen van het buurtnetwerk. De groepen hebben over het alge-
meen een korte levensduur, een wisselende omvang en samenstelling, en een
organisatie zonder planning of vaste regels. Slechts bepaalde vriendengroepen
bestaan langer en hebben een stabielere samenstelling. Binnen de buurt heeft
zo’n groep soms enige tijd een ‘eigen’ plaats of territorium, zoals een straathoek,
een plantsoen, een overkapping, een bankje, een pleintje, of een speelveldje. Spliff
beschrijft hoe het toeging op zo’n eigen hangplek in de buurt:

‘Vorige zomer was echt relaxt daaro. Ik zweer ’t je! Elke dag verzamelden we
daarachter bij die bankje. Achter bij de snackbar, je weet toch? Je kon gewoon
alleen gaan, begrijp je? Je wist: élke dag waren daar zeker tien, vijftien man.
Meestal bleven we gewoon chillen daaro. Soms gingen we uit of zo. Maar nu?
Nu is het daar niks meer. Een paar van de jongens zitten nu af en toe bij het
veldje daar waar Nabil woont. Andere zitten weer bij buurthuis. En ja, sommige
zie je gewoon een tijdje niet meer. Zo gaat dat.’

Binnen het buurtnetwerk kunnen verschillende groepen worden onderscheiden.
Om enig inzicht te geven in de dynamiek van het buurtnetwerk, onderscheid ik
zes typen groepen op basis van de belangen die de betrokkenen erbij hebben om
deel uit te maken van een van de groepen (die zijn gebaseerd op hun individuele
behoeften). Ik onderscheid ze op basis van mijn langdurige observatie van het
‘samenscholingsgedrag’ van de jongens. Ik geef de groepen namen die de jon-
gens zelf gebruiken om de activiteiten van hun ‘groep’ mee te duiden. Waar dat
niet mogelijk was, heb ik zelf een naam verzonnen. Ik beschrijf ze achtereenvol-
gens naar gelang de frequentie waarmee ik het type groep in het buurtnetwerk
heb waargenomen. Ik begin met de meest voorkomende groep en eindig met de
meest uitzonderlijke groep.

Chillers en spacers

De meest voorkomende groep binnen het buurtnetwerk is die van de ‘chillers’ en
‘spacers’.13 Met deze termen geven de jongens aan wat de functie is van dit type
groep: ze willen zichzelf vermaken en samen wat spanning en avontuur beleven.
‘Chillers’ hangen hoofdzakelijk rond om de verveling te verdrijven. Ze vertellen
elkaar de laatste nieuwtjes, halen grappen uit en imponeren elkaar met verhalen
over stoere ‘acties’. ‘Spacers’ gaan nog een stapje verder. Zij zoeken afleiding door
bijvoorbeeld voorbijgangers uit te dagen, meisjes aan te spreken, drank- of drugs
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te gebruiken, door gokspelletjes te spelen en andere vormen van kickgedrag te
vertonen.

Een groep van chillers en spacers ontstaat spontaan en kan worden gevormd
door straatjongens afkomstig uit alle delen van Overtoomse Veld. De chillers en
spacers zijn niet per definitie allemaal goede vrienden van elkaar. Wel beschouwen
zij elkaar als ‘homies’ (meer of minder bekende jongens uit de buurt). Hun be-
hoefte aan afleiding en avontuur is wat hen bindt. De groep van chillers en spacers
biedt hen de mogelijkheid om in deze behoefte te voorzien. Zo legt Kleine Radio
mij uit waarom hij liever in een groepje op straat staat, dan alleen thuis zit:

‘Alleen is toch saai, man. Je gaat je dood vervelen. Wij Marokkanen, wij kunnen
dat niet. Ik bedoel… Ik ken Hollanders die zitten volgens mij wel de hele dag
thuis. Computeren of zo. Wij kunnen dat gewoon niet. Niet als je jong bent. Je
wilt naar buiten. Je moet wat beleven. Op straat met je vrienden. Je weet toch?
Dan is het tenminste gezellig. Dat voelt gewoon goed. Dan kun je lachen.’

Behalve voor afleiding en avontuur, hebben de jongens elkaar ook nodig voor het
bevredigen van hun behoeften aan acceptatie en bevestiging, en voor hun eigen
veiligheid in de publieke ruimte van de buurt. Samen chillen en spacen brengt
namelijk ook risico’s met zich mee. Een (grote) groep kan snel botsen met de
sociale omgeving en de kans is altijd aanwezig dat bepaalde groepsleden confron-
taties uitlokken of dat van buitenaf ‘problemen’ worden veroorzaakt. Jongens voe-
len zich prettiger en veiliger in groepsverband, omdat de groep hen bescherming
biedt in het geval van conflicten met andere jongens, met volwassenen of met de
politie. Omdat een jongen kan rekenen op de steun van de andere jongens, staat
hij sterker in dergelijke conflicten. Als een jongen verwikkeld raakt in conflicten
binnen de eigen groep dan moet hij in eerste instantie voor zichzelf opkomen.

De sociale grenzen van groepen van chillers en spacers zijn open en vaag. Een
groep van chillers en spacers is laagdrempelig en vrijwel iedere jongen van de
buurt kan toetreden. Feitelijk hoeft hij er alleen maar bij te gaan staan. Toetreding
vindt plaats door de anderen te groeten met een ‘boks’. Een nieuweling die erbij
komt staan, zal vervolgens door de anderen verbaal of fysiek worden uitgedaagd.
Het uitdagen van een nieuwkomer is geen initiatieritueel op basis waarvan wordt
besloten of een jongen wel of niet kan toetreden. Wel is zijn reactie op de uit-
daging bepalend voor zijn status in de groep.

Uittreden is evenmin erg moeilijk. Elke jongen kan de groep zonder meer ver-
laten. Hij neemt gewoon afscheid door iedereen een ‘boks’ te geven en aan te
geven waarom hij ‘loesoe’ (weg) gaat, bijvoorbeeld omdat hij naar ‘oso’ (huis)
moet of andere beslommeringen heeft. Jongens lopen soms ook gewoon weg
zonder tekst of uitleg te geven.

De omvang van dergelijke groepen is hoofdzakelijk afhankelijk van welke
jongens op een zeker moment aanwezig zijn op straat en wie van hen tijd en zin
heeft om samen te ‘chillen’ of te ‘spacen’. Over het algemeen zijn deze veelvoorko-
mende groepen niet groter dan een stuk of tien jongens. Slechts onder bepaalde
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omstandigheden kunnen ze uitgroeien tot wel twintig jongens of zelfs meer. Het
ontstaan van zulke grotere groepen heeft verschillende oorzaken. Een bepaalde
hangplek kan (tijdelijk) een populaire ontmoetingsplek worden. Een andere moge-
lijkheid is dat een groep van oudere en populaire jongens een sterke aantrek-
kingskracht uitoefent op jongere of minder populaire jongens. Verder spelen de
seizoenen en het weer een belangrijke rol. In de lente en vroege herfst ontstaan
vaker grotere groepen, dan in de zomer of in de winter. In de zomer zijn veel
jongens op vakantie (in Marokko) en in de winter is het vaak te koud om lang op
straat te staan. Gedurende deze seizoenen krimpt het potentiële aanbod van jon-
gens op straat en neemt de kans op het ontstaan van grotere groepen sterk af.

Met de omvang varieert ook de samenstelling van dit type groep. Het aantal
jongens dat zich betrokken voelt bij de chillers en spacers wisselt voortdurend.
Het is daarom moeilijk aan te geven wat precies de samenstelling is in termen
van leeftijd, opleidingsniveau, arbeidsparticipatie of delinquent verleden. De groe-
pen met de jongste jongens hebben een gemiddelde leeftijd van ongeveer 12 jaar
of jonger. In de groepen van oudere jongens kan de gemiddelde leeftijd oplopen
tot 20 jaar of zelfs ouder. De oudere jongens willen meestal niet met jongere
jongens rondhangen en dat maakt groepen van chillers en spacers qua leeftijd
redelijk homogeen.

In dit type groep is zelden sprake van een échte leider. Wel kan op een zeker
moment een bepaalde jongen naar voren treden als ‘het baasje’ van de groep. Wie
het hoogste woord voert, hangt in de eerste plaats af van waar de jongens zijn en
met welk doel. Zijn ze op het plein een voetbalwedstrijd aan het spelen of staan ze
op de hoek van de straat ruzie te maken met een buurtbewoner? Verder hangt het
ook af van wie er aanwezig zijn en welke ‘rechten’ deze jongens hebben (Wie
heeft de meeste tijd doorgebracht in de buurt?). Ook andere aspecten van de sta-
tus van een jongen op straat (zoals leeftijd, lichaamsbouw en reputatie) spelen
een rol. Een jongen die in de ene situatie op de voorgrond treedt als een ‘baasje’,
kan echter bij een volgende bijeenkomst weer een meer ondergeschikte rol spelen
afhankelijk van de plaats en het doel van de groepsvorming.

De groepen van chillers en spacers zijn in grote lijnen egalitair. Er is geen
sprake van een organisatie met rangen en standen met daaraan gekoppeld een
taakverdeling of bepaalde privileges. Lagergeplaatste jongens worden wel eerder
onder druk gezet door hogergeplaatste jongens om bepaalde diensten te verlenen.
Die diensten kunnen bestaan uit het ‘regelen’ van snoep, drinken of rookwaar,
maar soms ook uit het plegen van diefstal of inbraak ‘op bestelling’. Lagergeplaat-
ste jongens hebben op de hangplek ook een minder comfortabele zitplaats of
krijgen minder wanneer een joint wordt gerookt of fles drank rondgaat.

Welbeschouwd is van een groep van chillers en spacers eigenlijk alleen een
momentopname te maken. Deze momentopname is een ‘snapshot’ van een tijde-
lijke verdichting in het netwerk van straatjongens uit de buurt. Wanneer jongens
in een periode een aantal keren gezamenlijk hebben ge-chilled of ge-spacet, lijkt
zich van buitenaf gezien een vaste groepsstructuur af te tekenen. In de ervaring
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van de jongens zelf blijven de omvang, samenstelling en organisatie van de groep
echter sterk variabel. In hun ogen zou een omschrijving van hun groepsverband
als een vaste en duurzame ‘groep’ zelfs onjuist zijn. Zo reageert Souffian ver-
baasd als ik hem vraag hoeveel vaste en duurzame groepen hij kent in de buurt:

‘Groepen? Hoe bedoel je ‘groepen’? Er zijn hier niet echt van dat soort groepen
of zo, denk ik. Ja, ik heb mijn eigen vrienden wel, weet je. Maar op straat? In de
buurt heb je geen groepen. Niet zoals jij bedoelt, denk ik. Soms hangen deze
jongens meer met die. Dan die weer met deze. Je weet toch? Dus ja… Ik kan ze
niet echt voor je gaan tellen of zo. Kijk, het wisselt gewoon.’

Ondanks hun wisselende omvang, samenstelling en organisatie, gebruiken deze
dynamische groepen steeds vaste verzamelplaatsen in de buurt. Deze plekken
staan voor de buitenstaanders (negatief) bekend als ‘hangplekken’.14 Sommige
hangplekken in de buurt lenen zich echter beter voor het chillen en spacen dan
andere door hun ligging en door bepaalde aspecten van ruimtelijke ordening.
Van belang zijn onder meer de zichtbaarheid van de hangplek, de nabijheid van
(nacht)winkels of een coffeeshop, en de aanwezigheid van zitgelegenheid (bank-
jes, richels, muurtjes) of overkappingen en andere vormen van beschutting (in
het geval van regen of sneeuw). Soms lijkt een groep van chillers en spacers een
eigen plekje te hebben binnen de buurt waar de jongens zich gedragen alsof het
hun ‘territorium’ is. Dit eigen plekje verliest zijn territoriale betekenis zodra de
groep verdwijnt of plaats maakt voor een andere groep.

Voor chillers en spacers staat groepsvorming in het teken van de behoeften
aan afleiding en avontuur, zelfbevestiging en veiligheid. Deze behoeften en be-
langen motiveren hen om een groep te vormen. Hoewel dat niet noodzakelijk
hoeft te leiden tot overlastgevend of crimineel gedrag, ontstaat tijdens het chillen
en spacen niet zelden groepsgedrag dat als zodanig is te classificeren. Veel van
het groepsgedrag wordt in ieder geval als zodanig opgevat door voorbijgangers,
buurtbewoners, winkeliers en politieagenten. Wanneer de jongens met hun groeps-
gedrag negatieve reacties uitlokken van de omgeving (al dan niet opzettelijk be-
doeld), worden de aanstichters binnen de eigen groep gesteund en reageert de
groep meestal met meer en heftiger confronterend of zelfs agressief gedrag. Als
dit gedrag de vorm aanneemt van ernstig delinquent gedrag (zoals vernieling,
bedreiging of geweldpleging), dan slaat het groepsgedrag van jongens die uit
waren op ‘samen lachen’ om in ‘samen plegen’.

Maties en bradas

Het tweede type groep bestaat uit ‘maties’ en ‘bradas’ (vrienden en broeders).
Groepen van maties en bradas komen regelmatig voort uit het buurtnetwerk,
maar minder vaak dan groepen van chillers en spacers. Met de benaming ‘mati’
of ‘brada’ geven de jongens hoofdzakelijk aan dat zij iemand als een échte vriend
beschouwen. Wat precies het verschil is, horen we uit de mond van Sergeant:
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‘Als je vaker chillt met mekaar. Je spacet met die man. Je eet met die man. Je
lacht met die man, alles. Dan word je al snel maties, toch? Je kent elkaar gewoon
goed. Je mag hem, zeg maar. Maar stel… Je maakt misschien bepaalde dingen
mee en zo. Samen. Dan ga je elkaar meer moeten vertrouwen, begrijp je? Hij
bewijst zich voor jou, zeg maar. Als je ruzie hebt of zo. Hij gaat je helpen. Of als
je geld nodig hebt. Hij gaat je lenen. Zo word je echt bradas. Begrijp je?’

Maties en bradas maken veel met elkaar mee en delen alles met elkaar. Ze delen
niet alleen de leuke, maar ook de minder leuke ervaringen. Zij hebben elkaar
bewezen dat hun relatie verder gaat dan samen lachen. Naast lachen, kan een
mati of brada ook met zijn vriend huilen. Zij laten meer van zichzelf zien en zij
verbergen hun zwakheden en emoties niet. Ze rekenen op elkaar voor hulp en
ondersteuning. Als vrienden delen ze bepaalde geheimen en gevoelens die ze
andere jongens van de buurt niet zo snel zouden toevertrouwen. Op die manier
stellen zij zichzelf kwetsbaarder op tegenover elkaar.

In theorie worden jongens maties of bradas van elkaar omdat bepaalde behoef-
ten in intieme relaties beter worden bevredigd. Voor bepaalde vormen van zelfbeves-
tiging en ondersteuning heeft een jongen een vriendschapsband nodig met meer
diepgang dan in de oppervlakkige omgang met chillers en spacers op straat. Zulke
vriendschappen ontstaan doordat jongens langdurig direct en intensief met elkaar
in contact staan, bijvoorbeeld als buurjongens of familieleden (broers of neven).

Niet alle jongens beschikken over de mogelijkheden of de vaardigheden om
met succes dergelijke vriendschappen op te bouwen. Jongens zonder maties of
bradas beweren daarom wel eens dat échte vrienden niet bestaan en dat niemand
op straat te vertrouwen is. Maar onder de jongens van Allebé bestaan wel degelijk
groepen van jongens die als échte vrienden met elkaar omgaan.

Zulke groepen van échte vrienden zijn meestal klein. Vaak gaat het slechts om
twee of drie jongens. In het geval van twee boezemvrienden kan strikt genomen
niet eens van een ‘groep’ worden gesproken. In andere gevallen zijn het vier, vijf
of zes jongens die intensief met elkaar optrekken en elkaar (tijdelijk) als echte
vrienden beschouwen. Ze maken gezamenlijk een rondje door de buurt, helpen
elkaar met boodschappen of staan samen op een pleintje hun sores en besognes
te bespreken.

Sommige straatjongens beschouwen elkaar gedurende hun hele jeugd als échte
vrienden. Maar na verloop van tijd vallen vriendschappen vaak uiteen door ruzie,
verhuizing of detentie. De band tussen de jongens verslapt in zo’n geval. Ze
onderhouden echter nog wel een (in)directe relatie als twee jongens van de buurt,
zoals in het geval van Armani en Samir. Na een lange vriendschap hebben ze
ruzie gekregen over een roddel die Armani zou hebben verspreid over iets wat
Samir hem in vertrouwen heeft verteld. Armani zegt daarover:

‘Vroeger waren we echt maties van mekaar. Écht ‘close’, begrijp me? Tja, nu
groeten we elkaar alleen nog.’
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In de nabijheid van andere jongens van de buurt gaan de maties en bradas echter
ongemerkt op in een grotere groep van de chillers en spacers. Maar ook al maken
vrienden dan tijdelijk deel uit van een groter geheel, hun kleine groep houdt daar-
mee allerminst op te bestaan.

Uitgaansgroepen

Een derde type groep is de uitgaansgroep die voortkomt uit de onderlinge contac-
ten tussen de jongens van de buurt. Een uitgaansgroep verlaat de buurt om elders
vertier te zoeken zonder inmenging van externe organisatoren (zoals ouders,
jongerenwerkers of hulpverleners). Zo’n uitgaansgroep kan ontstaan uit een groep
van chillers en spacers. Ook kan een vriendenclub van Maties of bradas in zijn
geheel deel uitmaken van een uitgaansgroep. Het onderscheidende element aan
deze groep is dat de jongens als gemeenschappelijk doel hebben hun vrije tijd
samen te besteden buiten de buurt.

Uitgaansgroepen ontstaan omdat de jongens buiten de buurt vormen van
afleiding, vermaak en avontuur zoeken waarin de buurt niet kan voorzien. De
jongens gaan naar het centrum van de stad voor winkels met een ruimer aanbod
van muziek, films, computerspelletjes, telefoons en kleren. Ze gaan uit in de bio-
scopen, restaurants, cafés, en clubs of discotheken. Ze flaneren door de straten
om jongeren van buiten de buurt te ontmoeten en om meisjes te versieren. Maar
behalve door gezelligheid en vermaak, worden ontmoetingen met jongeren uit
andere buurten ook gekenmerkt door competitie en uitdagend imponeergedrag.

De belangrijkste gedeelde behoeften van de jongens in een uitgaansgroep zijn
dus gezelligheid en spanning, bevestiging van meisjes en andere jongens, en zich
veilig voelen buiten de vertrouwde buurt. In theorie zou een jongen een aantal
van deze behoeften (bijvoorbeeld winkelen of naar de film gaan) ook alleen kun-
nen bevredigen. Maar zonder een begrijpelijke reden (zoals het hebben van een
date met een meisje), wordt in je eentje chillen buiten de buurt door de jongens
als afwijkend gedrag gezien. De jongens gebruiken voor dit afwijkende gedrag de
term ‘eenmans’. Als een jongen alleen gaat winkelen, alleen naar een coffeeshop
gaat of alleen iets anders gaat ondernemen, dan gaat hij ‘eenmans’. Zo blijkt als ik
vijf jongens van Allebé tegenkom op het Leidseplein, waaronder Redouan:

‘Qui fesh (hoe zit dat), Dirk? Ben je alleen?’

Als ik vertel dat ik naar de film ga, reageert Ali met:

‘Oh, hij is ‘eenmans’. Als je wil, kun je ook met ons mee, hoor. Wij gaan effe
kijken bij het Leidse.’

Met anderen erbij vinden de jongens het niet alleen gezelliger, dan wanneer ze
alleen zijn. Zonder anderen voelen zij zich ook niet zo zeker in hun omgeving.
Uit ervaring weten zij dat ze soms de mening van een ander of de hulp van vrien-
den nodig hebben.
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Op het eerste gezicht hebben deze uitgaansgroepen veel weg van een mobiele
groep van chillers en spacers. Maar voor henzelf ligt een belangrijk onderscheid
in het feit dat zij zich buiten de buurt begeven. Het bevredigen van behoeften bui-
ten de vertrouwde omgeving van de buurt brengt een aantal extra moeilijkheden
met zich mee. In een gesprek met Rooie verwoordt Mehdi de onzekerheid waar
hij en zijn vrienden mee worstelen:

‘Mensen begrijpen dat niet. Maar als één van ons een spijkerbroek moest heb-
ben, gingen d’r soms tien man mee. Je weet: ik ga met hem mee, een andere
keer gaat hij met mij mee. In je eentje deed je dat niet. Je kende het niet buiten
de buurt. Ik klink nu misschien als een mietje, weet ik. Maar wees eerlijk,
Rooie, zo dachten wij wel. Veel jongens denken nu nog zo. Zeg wullah (of niet
soms)?’

Wat deze jongens onzeker maakt, zijn de gedragscodes buiten de buurt. Deze
jongens hebben weinig oefening en begeleiding gehad in hoe ze zich op open-
bare plaatsen in het Amsterdamse stadscentrum moeten gedragen. Het gedrag
van de mensen in de openbare ruimte van het centrum, wijkt af van wat ze ken-
nen van hun eigen buurt (en ook van wat ze kennen van thuis of van school). Het
gedrag dat in de openbare ruimte van mensen wordt verwacht, botst ook met de
opvattingen van de jongens over wat ‘vet’, ‘dope’ of ‘moeilijk’ (stoer) is. Het maakt
hen niet alleen onzeker, maar ook onwillig om zich aan te passen.

De jongens zijn bang voor onverwachte gebeurtenissen. Zij vrezen conflicten
en voelen zich op veel plaatsen ongewenst. Deels uit onzekerheid en deels uit bal-
dadigheid, manifesteren sommige jongens uit de groep zich buiten de buurt met
uitdagend imponeergedrag dat negatieve reacties oproept en de conflicten veroor-
zaakt waar veel jongens al rekening mee houden. De reacties uit de omgeving
worden door de jongens weer gezien als een bevestiging van hun gevoelens van
ongewenstheid.

Voor de gevoelens van onzekerheid en ongewenstheid zoeken de jongens in
groepsverband een collectieve oplossing. In een groep kunnen de jongens zich
zekerder voelen in de publieke ruimte buiten de buurt. Als groep hanteren ze hun
eigen waarden en normen. Deze waarden en normen zijn een voortzetting van de
groepscultuur die zij kennen van op straat in de buurt (waarover meer in hoofd-
stuk 8). De jongens onderstrepen hun ‘groepseigen’ waarden en normen door
voortdurend positieve of negatieve oordelen te vellen over het doen en laten van
voorbijgangers, winkeliers of stadswachten. Bijvoorbeeld Haantje die zegt:

‘Zie je die dooie (saaie) man vies naar ons kijken? Kijk hoe hij erbij loopt. Zwer-
ver. Hij is ziek in zijn hoofd, hij! Als hij nog zo blijft kijken? Wullah, ik pof ’m!’

Tegelijkertijd belonen de jongens elkaar voor het vertonen van correct ‘straat-
gedrag’ (en straffen ze elkaar voor het vertonen van incorrect ‘straatgedrag’). Soms
wordt daarbij eenzelfde woord gebruikt maar dan in een omgekeerde betekenis,
zoals Younes demonstreert wanneer hij positief reageert op het gedrag van Bilal:
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‘Hoor je hoe Bilal net die meisje uitschold? Hij is ziek! Kapot moeilijk (heel
stoer), je weet toch!’.

Een uitgaansgroep bestaat meestal niet langer dan de duur van een gezamenlijk
uitje. Een volgende keer is gewoonlijk geen sprake meer van dezelfde groep. Bij
elke nieuwe uitgaansactiviteit wordt steeds weer een nieuwe groep gevormd. Als
een verhaal over een uitgaansgroep wordt verteld, beschrijven de jongens dan ook
precies wie er (nog) bij was omdat het plaatje steeds opnieuw moet worden ge-
schetst. De omvang en samenstelling van dit type groep is daarom moeilijk te
beschrijven. De omvang blijft meestal beperkt (tot maximaal tien jongens) en de
hiërarchie lijkt in een uitgaansgroep meer uitgesproken dan bij een groep van
chillers en spacers in de buurt, maar de gemiddelde leeftijd ligt vaak wat hoger.

De hiërarchie wordt gevormd naar gelang de plek waar de jongens zijn (ze be-
geven zich buiten hun buurt) en het doel waarmee ze daar zijn (uitgaan, winkelen
of flaneren). Wie weet waar wat in de stad te koop is? Wie weet waar de leukste
meisjes uithangen en wie durft ze als eerste aan te spreken? Wie kan regelen dat
de jongens een discotheek (gratis) binnenkomen? Wie is de eigenaar of bestuur-
der van de auto waarmee de jongens kunnen weggaan? Wie heeft genoeg geld om
een aantal consumpties te betalen? Wie is handig om erbij te hebben in geval dat
het uit de hand loopt? Wie is een risico omdat hij altijd (onnodig) voor ‘proble-
men’ zorgt? Al deze kwesties zijn van belang zodra jongens de buurt verlaten in
een uitgaansgroep. Wie een van de waardevolle rollen kan vervullen, heeft uit-
zicht op een hogere statuspositie in de groep.

Buurthuisgroepen

Het vierde type groep is de buurthuisgroep die ontstaat binnen of buiten de buurt
doordat instellingen of organisaties de jongens activiteiten aanbieden. Wanneer
de georganiseerde vrijetijdsactiviteiten binnen de buurt plaatsvinden, lijken buurt-
huisgroepen op chillers en spacers. Omdat zulke activiteiten meestal vanuit het
buurthuis worden georganiseerd noem ik deze groepsverbanden ‘buurthuisgroe-
pen’. Wanneer de activiteiten buiten de buurt plaatsvinden, lijken de buurthuis-
groepen meer op uitgaansgroepen. Bij georganiseerde activiteiten buiten de buurt
valt te denken aan bioscoopbezoek, karten, lasergamen, een pretpark of een
weekend op kamp. Zowel de activiteiten binnen als buiten de buurt moeten de
jongens voornamelijk van de straat houden en overlast voorkomen.

Een buurthuisgroep onderscheidt zich van chillers en spacers en van uitgaans-
groepen doordat de jongens groepen vormen in een institutionele context waarin
de organisatie en de leiding niet in handen is van de jongens zelf. Buurthuisgroe-
pen worden georganiseerd door jongerenwerkers, buurtopbouwwerkers, jeugd-
hulpverleners of andere professionals en leidinggevenden, die worden geacht de
jongens te begeleiden en toezicht te houden op hun doen en laten. Buiten het
buurthuis – op straat – zijn de voorzieningen niet toereikend om de jongens zelf
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een zinvolle vorm van vrijetijdsbesteding te laten ontwikkelen en ook ontbreekt
het aan toezicht op hun gedrag. Buurthuisgroepen bieden de jongens de moge-
lijkheid om zich samen te vermaken in hun vrije tijd, zij het onder begeleiding en
toezicht van jongerenwerkers. Uiteindelijk bepalen de jongens of de organisato-
ren in hun opzet slagen en of de buurthuisgroep zich verder ontwikkelt.

De buurthuisgroepen worden gevormd zodra het buurthuis open is of op een
andere wijze een activiteit wordt georganiseerd voor de jongens van de buurt.
Afhankelijk van het aantal actieve jongerenwerkers en het budget voor het jonge-
renwerk in de buurt zijn buurthuisgroepen meer of minder prominent. Zodra het
buurthuis dicht gaat en er niets anders wordt georganiseerd, gaan de buurthuis-
groepen weer op in het buurtnetwerk van Overtoomse Veld en vormen zich weer
andere groepen op straat.

In de buurt spelen de activiteiten van de buurthuisgroepen zich hoofdzake-
lijk af in en rond het buurthuis waar de jongens een aantal avonden in de week
terechtkunnen. De activiteiten variëren van tafeltennis, poolen, kaarten en inter-
netten tot meer educatieve bezigheden of vormen van werkbegeleiding. Daarnaast
kunnen de jongens er naar films of de televisie kijken en naar muziek luisteren.
Incidenteel worden ook activiteiten georganiseerd zoals het gezamenlijk kijken
van een voetbalwedstrijd van het Marokkaanse nationale elftal of een nachtelijk
zaalvoetbaltoernooi tijdens de Ramadan.

Voor de jongens zelf is het buurthuis een prettiger hangplek dan een kale
straathoek met weinig voorzieningen. Afgezien van de extra mogelijkheden die
het buurthuis biedt, zoeken de jongens elkaar in het buurthuis op om dezelfde
redenen als waarom zij elkaar op straat opzoeken: voor afleiding en gezelligheid,
zelfbevestiging en veiligheid. Vaak staan jongens voor het buurthuis te chillen en
spacen. Zij houden zich dan op in een soort schemergebied tussen de straat en
het buurthuis. Deze jongens voelen zich wel betrokken bij het buurthuis, maar
onttrekken zich liever aan het toezicht en de begeleiding die het buurthuis biedt.
Badr legt uit waarom:

‘We mogen binnen niet roken. Geen jointjes. Geen drank. Soms wordt wel
sneaky-sneaky gesmokkeld als hun niet opletten, je weet toch? Maar toch…
meestal gebeurt ’t alleen buiten. Binnen ben je dan toch wel stoned of droengoe
(dronken). Maar je mag niet vóór hun gaan tappen (alcohol drinken), begrijp je?
Dat gaat te ver.’

Niet alle jongens van de buurt voelen zich aangetrokken tot buurthuisgroepen.
De begeleiders van activiteiten bieden enerzijds mogelijkheden en voorzieningen
aan, maar ze leggen anderzijds ook beperkingen op. De sociale controle van
begeleiders en het toezicht op de naleving van gedragsregels, belemmeren de
‘moeilijke’ jongens om op hun eigen manier zelfbevestiging te zoeken, uitdagin-
gen aan te gaan of ‘wat te beleven’. Voor sommige jongens zijn deze beperkingen
reden om niet mee te doen aan georganiseerde activiteiten.
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Andere jongens nemen wel (tijdelijk) deel, maar proberen het gezag van bege-
leiders te ondermijnen. Deze jongens laten zien dat ze ‘schijt’ hebben aan de regels
door zich er openlijk niets van aan te trekken. Soms slaat dit gedrag over op andere
jongens in de groep. In hoeverre jongens van de straat een buurthuisgroep kunnen
domineren, is afhankelijk van de kwaliteiten van de jongerenwerkers. Het feit dat
de jongens van Allebé ‘respect’ moeten opbrengen voor hun begeleiders, plaatst de
jongerenwerkers voor een dilemma.15

In hun ervaringen op straat zien de jongens van de buurt dat leiderschap snel
kan wisselen en dat een hogere statuspositie voortdurend wordt betwist en con-
tinu moet worden verdedigd door te dreigen met geweld. Effectief leiderschap in
hun ogen betekent een goede (lees: gewelddadige) reputatie onderhouden door
altijd direct agressief op uitdagingen te reageren. Vandaar dat de jongens in een
buurthuisgroep een begeleider pas zullen respecteren als hij een goede reputatie
op straat heeft. Ze nemen dan zijn dreigementen serieus en zullen gehoor geven
aan zijn gedragscorrecties.

Een jongerenwerker behoort echter geen gebruik te maken van dit soort
methoden. De jongens leren dan dat de waarden en normen van de straat ook
gelden binnen het buurthuis, terwijl het juist de bedoeling is dat de jongens daar
leren hun ongewenste en overlastgevende gedragspatronen los te laten. Het pro-
bleem voor de jongerenwerker is dat agressief gedrag op de korte termijn mis-
schien resultaten boekt doordat de jongens van de buurt beter gehoorzamen,
maar op lange termijn zal het de jongens niet stimuleren om aangepast gedrag
te vertonen.

Werkgroepen

Het vijfde type groep is de ‘werkgroep’. De gedeelde belangen van de jongens in
deze groep is dat zij samen ‘werken’. Zij gebruiken dit werkwoord als een eufe-
misme voor het plegen van vermogensdelicten (soms van ernstige en geweld-
dadige aard). Het gaat hen daarbij voornamelijk om financieel gewin, maar soms
treedt ook hun behoefte aan status of zelfbevestiging op de voorgrond. Ze willen
geld verdienen om dure sportschoenen, kleding, sieraden of een nieuwe brom-
mer van te kopen, of om te kunnen besteden aan uitgaan, genotsmiddelen en
gokken. Een werkgroep kan ook ontstaan uit een reeds bestaand groepsverband
van een ander type (zoals een groep chillers en spacers of een uitgaansgroep).
Tijdens het rondhangen of het uitgaan ontwikkelt zich soms een werkgroep die
zich (tijdelijk) afsplitst met een specifiek doel: werken.

De meeste jongens sluiten zich vrijwillig aan bij een werkgroep. Het komt
echter ook voor dat een jongen vanwege schulden of een conflict met andere jon-
gens wordt gedwongen om deel te nemen aan een werkgroep. Dit gebeurt dan
onder bedreiging van geweld. De werkgroepen zijn doorgaans klein en qua leeftijd
relatief homogeen. Wel kunnen de jongens in een werkgroep sterk verschillen in
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criminele kennis en ervaring. Het gaat vaak om niet meer dan drie of vier jongens
die samen een delict plegen, maar af en toe ontstaan ook grotere groepen.

Aan het delict gaat meestal weinig planning vooraf. Zodra een gelegenheid
zich voordoet, grijpen de jongens van de werkgroep hun kans. Achteraf rechtvaar-
digen sommige jongens het plegen van het delict als een onbedoelde uitkomst
van een uit de hand gelopen situatie. Zij zeggen het gepleegde delict te hebben
ervaren als iets dat hen min of meer is overkomen. Andere jongens geven aan dat
zij bewuster ‘op pad’ gaan. Uit gesprekken van de jongens blijkt dat ze actief gele-
genheden zoeken om een delict te plegen in het centrum van de stad of in andere
delen van het land. Voor hen is het plegen van delicten een kwestie van ‘aan het
werk gaan’, zoals voor Saïd:

‘Dat was in de zomer dat ik vaak met Bleekie weg was. We hadden de hele dag
‘gewerkt’ in het centrum. Al die fokking grachten af. Niks. Doodziek, asahbi.
Toen gingen we maar naar oso. Dus wij lopen zo over de Overtoom richting de
buurt. Opeens zien we zo een grote zwarte tas staan achter de balie bij die
Call-Center daaro. Wij denken: zit misschien een poeti (portemonnee) in of zo.
Je weet toch? Dus ik die chick afleiden bij de balie. Babbelen. Heel vriendelijk
doen zo. Ik vroeg van: “Waar is die en die café op de Amstelveenseweg?” Bla,
bla, bla. Wijzen zodat zij ook die kant op kijkt, begrijp je? Ondertussen bukt
Bleekie en pakt zo heel sneaky die tas weg. Snel-snel, je weet toch? Wij be-
danken en gelijk booken (wegwezen). Zat uiteindelijk geen poeti in, maar wel
een hele stapel DVD’s en een vette laptop, ouwe! Gruwelijk, toch? Dat is doekoe
(geld), ouwe. Doekoe.’

Slechts zelden is sprake van een vooropgezet plan waarbij de jongens zich voor-
bereiden op een bepaald delict door eerst een doelwit te ‘scouten’ of te ‘casen’ (af te
leggen), een taakverdeling af te spreken en een vluchtroute vast te stellen. Meestal
handelen zij impulsief. Vaak is de opbrengst gering. Soms stuiten ze onverwacht
op lucratieve doelwitten. Niet zelden keren werkgroepen zelfs onverrichter zaken
terug naar de buurt.

Als de jongens met succes een delict hebben gepleegd, worden de buitgemaakte
spullen bij iemand thuis of in een kelderbox opgeslagen tot de buit wordt ver-
kocht. De opbrengst wordt in principe onder de jongens verdeeld. Maar doordat
jongens vaak slechte afspraken maken, elkaar bestelen of elkaar niet vertrouwen,
leidt de verdeling in veel gevallen tot conflicten. Conflicten over de verdeling van
de buit vormen één van de belangrijkste redenen waarom werkgroepen meestal
niet langer bestaan dan voor de duur van één delict of een kleine serie delicten in
een korte periode. De ervaring leert dat de jongens zelden vaste partners hebben
die ze echt vertrouwen.

Het buurtnetwerk van de jongens van Allebé maakt het mogelijk dat steeds
wisselende werkgroepen opkomen en weer verdwijnen waarna de jongens weer
opgaan in andere groepen. De dynamiek van het buurtnetwerk maakt dat werk-
groepen in de ogen van buitenstaanders ogenschijnlijk intact blijven. Soms zien
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politieagenten bijvoorbeeld een paar bekenden op de hoek van de straat staan in
een groep van chillers en spacers. In de ogen van de politie ziet dat er uit als een
‘harde kern’ met daaromheen enkele ‘meelopers’, terwijl in de beleving van de
jongens zelf daar geen sprake van is. Voor hun bestaat een werkgroep alleen uit
de jongens die samen plegen. Als jongens bij de andere chillers en spacers be-
kend staan om hun gezamenlijke criminele activiteiten, dan kan dat bijdragen
aan hun statuspositie. Is bij de chillers en spacers niet bekend dat jongens samen
bepaalde delicten hebben gepleegd of hebben zij alleen weet van delicten die niet
statusverhogend zijn, dan heeft het deelnemen aan een werkgroep geen beteke-
nis voor hun positie in de groep van chillers en spacers.

In de korte periode dat een werkgroep bestaat, zijn de verhoudingen net als in
andere groepen over het algemeen egalitair van aard. Een vanzelfsprekende vorm
van leiderschap is er niet. De hiërarchie wisselt naar gelang de plaats en het doel
van de groepsvorming waardoor (net als bij de uitgaansgroep) bepaalde rollen
kunnen ontstaan. Wie kent een goed doelwit? Wie leidt het slachtoffer af? Wie
dreigt met een wapen? Wie maakt het slot open? Wie staat op de uitkijk? Wie
regelt vervoer? Hoe hoog of laag een jongen in een werkgroep staat in een werk-
groep aangeschreven, hangt af van de waarde die hij heeft bij het plegen van het
betreffende delict. Een jongen kan bijvoorbeeld leiderschap naar zich toetrekken
door initiatief te tonen op het moment dat het erop aankomt of door blijk te geven
van kennis en ervaring bij het plegen van een specifiek delict. Een jongen die met
succes een hogere positie inneemt in een werkgroep heeft geen enkele garantie
dat hij ook een hogere positie kan innemen in een andere groep, bijvoorbeeld
wanneer hij met andere jongens van Allebé op de hoek gaat chillen of uitgaat naar
een club.

Relgroepen

Het laatste type groep komt het minste voor. Relgroepen zijn de opstandige
massa’s jongeren die kunnen ontstaan bij een concert, een sportwedstrijd, een
politieke demonstratie of een religieus feest.16 Relgroepen ontstaan in veel geval-
len buiten de buurt en worden vaak gevormd door jongens van verschillende
Amsterdamse buurten (bij uitzondering doen ook ‘Marokkaanse’ straatjongens
uit andere steden mee). Maar ook binnen de buurt kan zich een relgroep vormen,
bijvoorbeeld wanneer de jongens er lucht van krijgen dat ergens een conflictsitua-
tie (bijvoorbeeld met de politie) uit de hand dreigt te lopen. Kortom, overal waar
de gedeelde verwachting heerst dat een groot aantal ‘Marokkaanse’ straatjongens
op een bepaalde plaats en een bepaald tijdstip bij elkaar zal komen, bestaat de
mogelijkheid dat jongens zich naar die plek begeven en een relgroep vormen.

Relgroepen ontstaan doordat jongens van de buurt elkaar opzoeken om mas-
saal op zoek te gaan naar vermaak, spanning, avontuur en zelfbevestiging. Een
grote massa van jongens biedt daartoe extra mogelijkheden en brengt speciale uit-
dagingen met zich mee. Een imposante relgroep heeft alleen al door zijn omvang
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meer macht en kan ook meer effect sorteren dan alle andere typen groepen.
Bovendien is een aantrekkelijk aspect van de relgroep dat een jongen vrijwel
anoniem kan blijven door zich in de massa te verschuilen.

Zo’n relgroep kan heel groot worden. In de massa zoeken de jongens elkaar
op. Ze peilen wie er ‘in is voor actie’ en wie zich gedeisd wil houden. De massa
kent geen hiërarchie, maar in de aanloop naar een rel zullen de actieve relschop-
pers zich duidelijk van de niet-actieve deelnemers onderscheiden. Niet-actieve
deelnemers willen vooral kunnen navertellen dat zij ‘live’ bij de gebeurtenissen
aanwezig waren, maar ze mengen zich niet in het aanrichten van vernielingen of
het gooien van stenen naar de politie. Wel dragen ze bij aan de massale omvang
van de relgroep waardoor de actieve relschoppers meer gelegenheid krijgen om
zich te verstoppen in de massa als ze het risico lopen te worden opgepakt.

De meest actieve relschoppers zijn doorgaans niet de ‘kleintjes’ (de jongste
jongens) in de groep, aangezien die nog niet volwaardig meedoen. Ook de oude-
ren in de groep houden zich meestal gedeisd, omdat zij zich niet meer hoeven te
bewijzen of op hun leeftijd veel te verliezen hebben (zoals een baan). De oudere
jongens die al écht ‘serieus’ (volwassen) zijn geworden, blijken niet meer geïnte-
resseerd in dit soort belevenissen en blijven liever thuis. De actieve relschoppers
komen vooral uit de middelste leeftijdsgroepen. Zij hebben voor hun gevoel nog
wat te bewijzen en willen vooral spannende avonturen beleven.

De jongens die actief willen rellen herkennen in de massa andere jongens die
hetzelfde van plan zijn. Aan elkaar zien zij hoe de jongens die actief willen rellen
zich horen te gedragen (bijvoorbeeld de wijze waarop deze jongens reageren op
de organisatie van een evenement, op de media of op de politie). Vanaf het moment
dat de jongens die actief willen rellen naar elkaar toetrekken, ontstaan kernen van
potentiële relschoppers. Deze kernen zijn ongeorganiseerd. De jongens maken
geen afspraken, maar kijken vooral de kunst af van de meest vooraanstaande rel-
schoppers. De jongens in zo’n kern hebben min of meer dezelfde verwachtingen
en moedigen elkaar aan om zich daarnaar te gedragen.

In de relgroep is eerder sprake van vrijblijvendheid, dan van een sterke groeps-
druk vanwege een gebrek aan toezicht en aan sancties op niet meedoen. Door de
chaos zijn jongens niet goed in staat elkaar scherp in de gaten te houden. De
jongens vooraan in de relgroep zullen in het oog springen vanwege gewaagde
acties. Zij ontvangen later de meeste complimenten en vertellen de sterkste ver-
halen over hun avonturen. De jongens die zich meer in de achterhoede hebben
opgehouden, zijn waarschijnlijk grote risico’s uit de weg gegaan maar zeker weten
doet niemand. Zij kunnen dan ook niet gemakkelijk worden aangesproken op
echt laf gedrag. In ieder geval mogen ze niet zo stoer doen over hun persoonlijke
betrokkenheid bij de gebeurtenissen.

Zelf zijn de jongens over het algemeen niet in staat om een relgroep te organi-
seren. Ze hebben moeite met het plannen van bijeenkomsten op een vaste plaats
en tijd, laat staan op zo’n grote schaal. De relgroep kan ontstaan doordat de jon-
gens zich collectief storten op een incident dat spontaan uit de hand loopt of een

122 Kapot moeilijk



grote bijeenkomst die wordt georganiseerd. Wanneer bijvoorbeeld bepaalde eve-
nementen of demonstraties worden georganiseerd, schept dat bij de jongens de
verwachtingen dat het van rellen kan komen. Als onbedoeld effect van de inspan-
ningen van de organisatie weten deze jongens precies waar ze naar toe moeten en
hoe laat ze daar moeten zijn om zich aan te sluiten bij de potentiële relgroep. Uit
verhalen en eigen ervaring weten de jongens dat de kans groot is dat er veel
andere jongens zullen zijn die net als zij verwachten dat het uit de hand kan
lopen. Alleen al de gedachte dat er wat zou kunnen gebeuren, windt de jongens
op. Ze hopen vurig later in hun eigen buurt stoere verhalen te kunnen vertellen
over de spannende avonturen die ze hebben beleefd, met alle details over wie
erbij was en wie op welk moment wat precies heeft durven doen.

De opwinding en de spanning die jongens motiveert om relgroepen te vor-
men, wordt wel eens uit het oog verloren doordat ze tijdens het rellen politieke of
religieuze teksten en symbolen gebruiken. Ze scanderen leuzen over Hamas,
Jihad en Hezbollah, en uiten dreigementen aan het adres van Bush, Sharon en
burgemeester Cohen. Door dit gedrag lijkt het alsof de relschoppers een politiek
of religieus statement proberen te maken.17

De relgroepen ontstaan echter niet uit politieke of religieuze beweegredenen,
maar vooral omwille van de spanning en sensatie. Op straat gaat het de jongens
altijd in eerste instantie om lol trappen, uitdagingen aangaan, elkaar bevestigen
en vooral het niet willen missen van het grote avontuur. Elke mogelijkheid om
een zij-groep uit te dagen of verantwoordelijk te stellen voor hun eigen overlast-
gevende of zelfs criminele groepsgedrag, wordt met beide handen aangegrepen.
Waar het de jongens uiteindelijk om gaat, heeft Snorder mij uitgelegd tijdens de
demonstratie die even later zou uitmonden in de rellen op het Mercatorplein:

‘Ach. Ze moeten het niet zó serieus nemen allemaal. Natuurlijk word je dood-
ziek van alle shit in de wereld. Ik bedoel, moslims krijgen toch de schuld van
alles? Amerikanen en joden fokken de boel op. D’r zijn een hoop problemen,
begrijp me? Maar zoals vandaag, kijk om je heen. De meeste van die gasten…
Geloof mij nou, ze wéten niet eens wat ze roepen. Ik zweer ’t je, hun weten niks!
Voor ons is het gewoon meer… Je moet er gewoon bij zijn, ouwe! Meemaken!
Het is vooral fatoe! Anders zie je het later op AT5 (lokale Amsterdamse zender)
of zo. Je weet iedereen is gegaan. En dan kun jij d’r niet over meepraten. Dat is
faya (klote), toch.’

Ook al is spanning en sensatie het voornaamste motief om mee te doen aan rellen,
toch moet de betekenis van de religieuze en politieke conflicten waar de jongens
naar verwijzen ook weer niet helemaal worden uitgevlakt. De jongens delen uit-
gesproken opvattingen en frustraties over belangrijke onderwerpen in hun leven,
zoals de discriminatie van Marokkanen en moslims in binnen- en buitenland,
tweederangsburgerschap en achterstelling op de scholings- en arbeidsmarkt. Hun
opvattingen en frustraties gebruiken de jongens om zich collectief voor de rellen
op te laden en om het aanrichten van vernielingen en het plegen van geweld-
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dadigheden achteraf goed te praten. Ze maskeren hun oorspronkelijke motivatie
(om wat spannends mee te maken) door hun vernielingen en geweldpleging met
behulp van strijdleuzen en symbolen naar een hoger plan te tillen en als verzet
tegen onderdrukking te legitimeren.

Dat het de jongens om de spanning te doen is, blijkt achteraf als de rellen
afgelopen zijn en de deelnemers aan een relgroep weer uit elkaar zijn gegaan. In
kleine groepen van chillers en spacers praten de relschoppers dan na over wat
zich allemaal heeft afgespeeld en scheppen zij op over hun eigen rol in de gebeur-
tenissen, zoals Ali over de rellen op de Dam:

‘Wij die Kalverstraat in rennen met z’n allen. Ik zweer ’t je. Die straat was
hélémaal van ons gewoon. Wij stonden vooraan. Hun uitdagen. Je weet toch?
Skowtoe (politie) stond te kijken, zo. Konden helemaal niks. Had je die zielige
gasten moeten zien. We hebben hun gewoon uit staan lachen daaro. Helemaal
stuk. Pas toen ze met die paarden kwamen, gingen de meeste jongens rennen.
Maar een paar van ons, ik ook, slipten er tussendoor. Hup, weer op de dam.
Tussen de anderen. Ze konden ons niks maken. Echt dope shit, asahbi!’

Door zijn eigen rol zo te benadrukken, kan een jongen zijn aanwezigheid bij rellen
verzilveren en status krijgen als een ‘kapot moeilijke’ jongen van de buurt. Hoe dit
werkt, wordt duidelijk als we met een groepje naar oude televisieopnames kijken
van rellen en daarbij één van de aanwezige jongens in beeld komt.

Rooie: ‘Kijk, dan! Kijk, dan! Badr! Ik zweer ’t je, is Badr!’
Badr: ‘Zekers ouwe, en check die stylo. Ik was helemaal mad gegaan (gek gaan
doen) toen, vriend. Ik heb die ene fotograaf die je daar ziet, ik heb ’m gewoon
gebeukt ook nog, hè. Gewoon bam! Met z’n camera en al gestrekt. Geen grap!
Vraag Joker.’
Rooie: ‘Ik weet, asahbi. Ik had al gehoord die dag. Moeilijk. Ik wou dat ik erbij
was die keer, wullah.’

Noten

1 West Side Story is een bekende Amerikaanse musical uit 1957, die in 1961 is verfilmd.
Het op Romeo en Julia gebaseerde verhaal gaat over Tony en Maria die deel uitmaken van
twee rivaliserende jeugdbendes – de Poolse ‘Jets’ en de Puertoricaanse ‘Sharks’ – in de
Upper West Side van New York City.

2 Sinds enige tijd zijn er ook groepen in Nederland die zich met deze Amerikaanse jeugd-
bendes identificeren, zoals de ‘Main Triad Crips’ in Den Haag (Oosterwijk, Gruter &
Versteegh 1995; Gemert 1995c, 1995d, 1998b, 2001b; Van Stapele 2003) en de ‘Bos &
Lommer Bloods’ in Amsterdam (Het Parool, 23 maart 2007; het televisieprogramma
PREM-time, 27 februari 2007). Of we deze ‘streetgangs’ serieus moeten nemen als georga-
niseerde criminele jeugdgroepen of dat hier slechts sprake is van het experimenteren met
een populaire – maar potentieel gevaarlijke – jeugdcultuur, blijft de vraag.

3 Dit is te vergelijken met de manier waarop de jongens van het beruchte Smaragdplein
in het Amsterdamse stadsdeel Oud-Zuid (De Pijp) soms naar zichzelf verwijzen als ‘de
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jongens van het Smaragdplein’ (Volkskrant, 8 oktober 2005). Een paar ‘Marokkaanse’
jongens van Overtoomse Veld hebben ook een rapgroep gevormd genaamd ‘100% Allebé’.

4 De jongens van Allebé blijken niet alleen jongens van andere buurten in Amsterdam
West te kennen. Ze kennen ook veel jongens afkomstig uit bijvoorbeeld Amsterdam
Oost, Noord en Zuid. In die zin is sprake van verbindingen en overlap tussen de verschil-
lende buurtnetwerken van ‘Marokkaanse’ straatjongens in Amsterdam Oost, West, Noord
en Zuid.

5 Dit spel van opscheppen en uitdagen (braggin’ and boastin’) maakt in achterstandswijken
vaker onderdeel uit van de omgangsvormen in de publieke ruimte. Hurston (1935) ver-
wijst naar dit spel van praatjesmakerij op straat als ‘porch talkin’ en ‘big talk. Ze heeft het
spel beschreven als een traditioneel onderdeel in de culturele ontwikkeling van Afro-
Amerikanen in hun achterstandssituatie, zowel op het platteland als in het zwarte getto
van de grote steden.

6 Sinds de eerste sociologische onderzoeken naar jeugdbendes of ‘gangs’ (Thrasher, 1927),
wordt het begrip ‘territory’ of ‘turf’ gebruikt voor de beschrijving van de locaties waar
jonge delinquenten groepen vormen.

7 Het begrip ‘straatjongen’ verwijst naar jongens die zich voor het overgrote deel van hun
vrije tijd buitenshuis aangewezen voelen op de groepen die jongens van de buurt vormen
op straat (dat kan ook betekenen op pleinen, in winkelcentra, in parken, op parkeerplaat-
sen, in buurthuizen of in speelhallen). Het begrip verwijst niet naar dakloze jongeren die
voor een deel van hun levensbehoeften zijn aangewezen op de straat.

8 Deze uitspraak wordt toegeschreven aan de politicus Rob Oudkerk. In 2002 vertoonde
het televisieprogramma Twee Vandaag beelden van een privé-gesprek tussen de toenma-
lige Amsterdamse wethouder Oudkerk en burgemeester Cohen, waarbij Oudkerk zei:
‘Het zijn wel kut-Marokkanen’, en Cohen hem corrigeerde met: ‘Onze kut-Marokkanen’
(zie de website: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kutmarokkanen). De voormalig wethouder
en huisarts verontschuldigde zich later voor zijn woordkeuze met het excuus dat hij nu
eenmaal ‘de taal van de straat’ spreekt. De rapper Raymzter (van Nederlands-Marok-
kaanse afkomst) scoorde een hit naar aanleiding van het incident met het nummer ‘Kut
Marokkanen??!’.

9 Tweede Kamerlid Geert Wilders muntte de term ‘straatterrorist’ en deze is overgenomen
door bepaalde media als vaste verwijzing naar overlastgevende of criminele straatjongens
van Marokkaanse afkomst. Zo gebruikte presentator Jeroen Pauw de term in het televisie-
programma NOVA tijdens een interview met burgemeester Job Cohen, en verbasterde de
term verderop in het interview tot ‘deeltijdterroristen’ (NOVA/Den Haag Vandaag, 17 janu-
ari 2006). In 2006 wordt het begrip ‘straatterrorist’ overgenomen door de andere leden
van de Tweede Kamer in een spoeddebat over probleemjongeren (NRC Handelsblad, 16
februari 2006).

10 Het Parool, 11 januari 2006.
11 Bijna alle jongens van Allebé hebben een bijnaam. De jongens zijn soms beter bekend

met elkaars bijnamen, dan met elkaars echte namen. Een jongen krijgt een bijnaam op
grond van een unieke eigenschap of ‘skill’ (vaardigheid), een bijzondere gebeurtenis of
zijn reputatie als vechtersbaas of iemand die altijd streken uithaalt. Ook kan een jongen
de bijnaam erven van zijn oudere broer, waar voor de duidelijkheid het woord ‘kleine’ aan
wordt toegevoegd (zoals ‘kleine Rooie’ of ‘kleine Mozes’). Sommige jongens krijgen zelfs
meer dan één bijnaam.

12 Het begrip ‘buurtnetwerk’ is vergelijkbaar met een begrip als ‘street peer network’
(Vigil 1988; 2002) of andere netwerkbegrippen (vergelijk: Sarnecki 1986, 1990, 2001;
Warr 2002) die worden gebruikt om te verwijzen naar een plaatsgebonden hoeveelheid
(straat)jongens, die een netwerk vormen waaruit jeugdgroepen (of ‘jeugdbendes’) voort-
komen waarvan de groepsleden overlastgevend of crimineel groepsgedrag vertonen.
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13 Omdat dit type groep het meeste voorkomt, wordt het uitgebreider beschreven dan de
andere vijf typen: (1) de maties & bradas; (2) de uitgaansgroep; (3) de buurthuisgroep; (4)
de werkgroepen; en (5) de incidentele relgroepen.

14 Rondhangende jongeren die zich publieke ruimtes toe-eigenen kunnen aanleiding geven
tot conflicten of door passanten en omwonenden als hinderlijk, overlastgevend of zelfs
bedreigend worden ervaren, zoals al is aangeduid door Hazekamp (1985).

15 Voor een uitwerking van het dilemma (gebaseerd op mijn veldwerk), verwijs ik naar
Hoijtink (2006).

16 Bekende voorbeelden van relgroepen zijn de massa’s die gingen rellen op het Mercator-
plein na afloop van een rapconcert, tijdens een voetbalwedstrijd van het Marokkaanse
elftal in de Arena en naar aanleiding van politieke demonstaties tegen de politiek van
Israël en de Verenigde Staten. Ook hebben zich in het verleden relgroepen gevormd bij de
jaarlijks terugkerende religieuze feesten die worden gevierd in de grote bioscopen van
Amsterdam, zoals het einde van de Ramadan en het Suikerfeest. In februari 2006 is nog
sprake geweest van een relgroep van ‘Marokkaanse’ jongens die voortkwam uit de demon-
stratie tegen de cartoons in een Deense krant die de islamitische gemeenschap als beledi-
gend heeft ervaren. Een van meest recente voorbeelden is de relgroep van ‘Marokkaanse’
jongens die ontstond op 22 mei 2007 in het voetbalstadion van Tilburg na een oefenduel
tussen Jong Oranje en Jong Marokko (opvallend genoeg nadat de wedstrijd door de
Marokkaanse ploeg was gewonnen).

17 Ook bij rellen in Frankrijk waar vooral jongeren van Marokkaanse en Algerijnse afkomst
collectief gewelddadig gedrag vertoonden, is de verklaring aangedragen dat zij zich ge-
noodzaakt zien om met gewelddadige rellen hun mening te uiten, aangezien zij niet
beschikken over een conventioneel podium om hun stem te laten horen (Body-Gendrot
2004a/b).
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