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Bewegingen in de buurt

Uitdijen en inkrimpen

Om het beeld van het buurtnetwerk scherp te krijgen, moeten we het paradoxaal
genoeg in beweging zetten. Daarom wordt uitgebreider ingegaan op ontwikke-
lingen in de omvang, samenstelling en hiërarchie van het buurtnetwerk. In dit
hoofdstuk worden deze begrippen verder uitgewerkt en toegepast op het gehele
overkoepelende buurtnetwerk van straatjongens in Overtoomse Veld in plaats van
op aparte groepen.

Jongens die voor het eerst aansluiting zoeken bij de gevestigde jongens van de
buurt, zijn de nieuwkomers in het buurtnetwerk. Zij treden toe tot het buurtnet-
werk vanaf het moment dat zij een groot deel van hun vrije tijd op straat gaan
doorbrengen. De nieuwe gezichten verschijnen op verschillende manieren voor
het eerst op straat. Sommige van hen woonden al een tijd in de buurt maar waren
nog te jong om op straat rond te hangen. Meestal ergens tussen zijn tiende en
twaalfde jaar bereikt een jongen van de buurt de leeftijd waarop hij rijp is om door
de oudere jongens geaccepteerd te worden en deel te mogen nemen aan het sociale
leven op straat. Vanaf die leeftijd zal hij steeds meer tijd op straat doorbrengen
met de andere jongens van de buurt. Hij zal het meeste optrekken met jongens
van zijn eigen leeftijd, al komt hij in de publieke ruimte ook voortdurend in aan-
raking met oudere jongens.

Het buurtnetwerk kent ook nieuwkomers die pas op latere leeftijd hun intrede
doen. Vaak komen deze nieuwkomers uit een andere buurt, een andere stad of
zelfs een ander land. Sommige ‘oudere’ nieuwkomers wonen in andere buurten
maar raken op een gegeven moment bevriend met jongens van Allebé via school,
voetbal of uitgaan, en gaan daarom steeds meer tijd in de buurt doorbrengen.
Kameel vertelt hoe hij de jongens heeft leren kennen:

‘Ik ben een jaar geleden pas echt naar de buurt verhuisd. Maar ik hing al veel
langer met deze jongens. Ik kende ze van school en zo. Maar ik woonde eerst
daarachter. Bij Bos en Lommer. Toen kwam ik al vaak alleen hiero om te chillen
met hun. Voetballen. Meestal ging ik op de brommer bij het pleintje daar langs
of bij die buurthuis. Je weet toch? Dus toen ik hier kwam wonen, kon ik ieder-
een eigenlijk al.’



Het buurtnetwerk is relatief open en vaag begrensd. Een nieuwkomer kan ge-
makkelijk een jongen van de buurt worden. Hij hoeft niet te verschijnen voor een
toelatingscommissie om te worden geaccepteerd. Opgroeien, wonen en rond-
hangen in de buurt maken dat een jongen wordt gekend als een jongen van de
buurt. Maar om meer te worden geaccepteerd, moet de nieuwkomer veel tijd op
straat doorbrengen en zijn handelen afstemmen op de verwachtingen van de
jongens van de buurt.

Het kost nieuwkomers weinig moeite om in contact te komen met de geves-
tigde jongens van de buurt. Zij ontmoeten elkaar op speelplaatsen, schoolpleinen,
grasvelden, sportvelden, banken, in buurthuizen of gewoon op de hoek van de
straat. Op deze plekken is de drempel om anderen te groeten en met elkaar te
praten betrekkelijk laag. Als een nieuwe jongen niet zelf het initiatief neemt,
wordt hij wel door één van de aanwezige jongens aangesproken.

Zo’n begroeting kan agressieve vormen aannemen. Nieuwkomers worden dan
beledigd, bedreigd of zelfs fysiek aangevallen. Zo’n agressieve benadering van
nieuwkomers maakt geen deel uit van een ontgroening, ook al verwijzen de ge-
vestigde jongens bij wijze van grap soms wel naar dergelijke initiatierituelen.
Amerikaanse films over jeugdbendes inspireren de jongens tot het fantaseren
over een soort ceremonie voor de toetreding tot het netwerk van jongens van de
buurt. Maar alle verwijzingen naar de Amerikaanse jeugdbendecultuur ten spijt,
is het duidelijk dat de manier waarop de jongens nieuwkomers benaderen niet
moet worden beschouwd als een ontgroeningsritueel, zoals dat bij jeugdbendes
kan voorkomen. Het ontbreekt aan traditionele beproevingen (bijvoorbeeld zich
een paar minuten laten slaan zonder verweer of een ernstig geweldsdelict ple-
gen), zoals die onder andere bekend zijn van ontgroeningrituelen van Noord- en
Zuid-Amerikaanse jeugdbendes. De jongens in Overtoomse Veld beleven meer
zelf een ‘lolletje’ (spanning en plezier) aan een agressieve begroeting, dan dat ze
zich bezig houden met de formele toetreding van een nieuwkomer.

Wanneer opgroeiende jongens zich als ‘kleintjes’ voor het eerst op straat mani-
festeren of wanneer nieuwkomers naar de buurt verhuizen en als onbekende
‘rookies’ (beginnelingen) aansluiting zoeken bij het buurtnetwerk, zullen zij zich
wel moeten ‘bewijzen’. De mogelijkheid zich te bewijzen, komt in de vorm van
uitdagingen. De gevestigde jongens dagen de nieuwkomers (en elkaar) uit te laten
zien wat ze durven. Door op zo’n uitdaging in te gaan, kan een nieuwkomer
bewijzen dat hij aan de verwachtingen van de jongens van Allebé kan voldoen. Als
hij bijvoorbeeld agressief en op een beledigende opmerking reageert, laat de nieuw-
komer zien dat hij durft en niet met zich laat sollen. Hij toont ‘ballen’ (moed) en
reageert net zo als de jongens van de buurt (idealiter) zouden doen. Hij laat zien
dat hij bereid en in staat is voor zichzelf en anderen op te komen.

De reacties van de nieuwkomers vormen voor de gevestigde jongens van de
buurt niet alleen een bron van spanning en vermaak, maar bieden ook de moge-
lijkheid tot een eerste inschatting van het soort jongens dat ze voor zich hebben.
Hoe dat gaat, blijkt uit het gesprek van Geit met Jermaine over zijn debuut in de
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buurt. Op de dag dat Jermaine met zijn moeder en zijn twee kleinere broertjes
verhuist naar hun nieuwe woning vlakbij het August Allebéplein, staat verderop
in de straat een groepje van vier ‘Marokkaanse’ jongens toe te kijken hoe het Suri-
naamse gezin verhuisdozen naar binnen draagt.

Geit: ‘Toen zag ik hem daaro voor het eerst. Je weet toch? Dus ik zeg tegen die
andere jongens van: “Wie is die vieze neger daar?” En ik loop zo naar hem toe.
Ik zeg: “Wat kijk je nou naar me, vieze zwarte kanker-aap? Zeg dan wat, zwerver!
Ik maak je af! Wullah (ik zweer ’t je)!” Je weet toch? Ik trek zo die riem voor ’m.
Ik zou ’m zo bossen (slaan) met die riem. Ik zweer ’t je.’
Jermaine: ‘Maar ik? Ik trek zo die vette klauwhamer voor hem. Met drie punten,
je weet toch? Ik had ’m kapot (heel) hard geslagen. Ik zou z’n moer helemaal
dede (dood) slaan. Begrijp me? Zo die hele hoofd open. Bwap! Ik heb je ook
hard geraakt toen, of niet soms? Maar ja, die andere jongens kwamen ertussen,
dus je weet... Vanaf die dag? We groeten elkaar gewoon van: “Hé, fawaka (hoe
gaat ’t)? Alles goed?” Ja, nu kennen we elkaar, toch?’

Het verhaal van de reactie van Jermaine doet snel de ronde in de buurt. Het col-
lectieve oordeel van de andere jongens van Allebé over het optreden van Jermaine
klinkt door in de woorden van Kleine Ali die Jermaine beschrijft als:

‘Die nieuwe neger, hij is tranga (hard). Moeilijk (stoer)!’

Op basis van dat oordeel, wordt Jermaine door de andere jongens geaccepteerd
als een nieuwe jongen van de buurt en hij krijgt later de bijnaam ‘Superman’. Dat
Jermaine Surinaams is, vormt overigens bij zijn acceptatie geen echt obstakel.
Meerdere ‘Surinaamse’ en ‘Antilliaanse’ jongens maken deel uit van de jongens
van Allebé en trekken vriendschappelijk op met de jongens van Marokkaanse,
Turkse of Nederlandse afkomst. De discriminerende uitspraken van Geit waren
hoofdzakelijk provocerend bedoeld. Als nieuwkomer werd Jermaine grof beledigd
waardoor hij wel moest reageren of anders als een ‘mietje’ zou worden bestem-
peld. Inhoudelijk hebben dergelijke provocerende opmerkingen geen sterke racis-
tische betekenis voor de jongens van de buurt. De betekenis ervan komt meer in
de buurt van beledigingen zoals ‘dikke’, ‘rooie’ of ‘brilsmurf’, alleen dan grover.
Grove uitdrukkingen zoals ‘vieze neger’ of ‘kanker-aap’, worden door gevestigde
jongens onderling niet alleen gebruikt als provocatie of belediging, maar ook als
een koosnaampje dat aangeeft hoe goed ze met elkaar overweg kunnen.

Een nieuwkomer doorloopt een acceptatieproces waarin hij de kans krijgt om
te laten zien uit welk hout hij is gesneden. Zijn reactie op provocaties en uitda-
gingen is van belang voor de positie die hij zal gaan innemen binnen het buurt-
netwerk: bijvoorbeeld die van een ‘moeilijke’ jongen of een gemakkelijk doelwit
van pesterijtjes. Acceptatieprocessen van nieuwkomers verlopen niet altijd zo
agressief als bij Superman.

Nieuwkomers kunnen ook door gevestigde jongens van Allebé worden geïn-
troduceerd als zij kennissen of familieleden van elkaar zijn. Dit is bijvoorbeeld
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het geval wanneer een jongen op latere leeftijd vanuit Marokko naar Nederland
immigreert en in de buurt komt wonen. De nieuwkomer wordt dan op straat tege-
moet getreden als een introducé. De introducé krijgt uitleg over het gedrag dat op
straat van hem wordt verwacht. Zijn vrienden, kennissen of familieleden staan
met hun status voor hem in (‘hij is cool, geloof me’). Als een introducé verkeerd
handelt, kunnen ze op verzachtende omstandigheden wijzen (‘hij is nog nieuw,
laat ’m maar’) of hem (met geweld) in bescherming nemen. Op die manier krijgt
een geïntroduceerde nieuwkomer in zijn acceptatieproces de mogelijkheid om
fouten te herstellen.

Door de acceptatie van nieuwkomers (jonger of ouder, geïntroduceerd of niet)
groeit het aantal jongens van Allebé en dijt het buurtnetwerk uit. Omgekeerd kan
het buurtnetwerk krimpen doordat gevestigde jongens minder actief worden op
straat of het buurtnetwerk verlaten.

Gevestigde jongens van Allebé verlaten het buurtnetwerk om diverse redenen
voor kortere of langere tijd. Sommige jongens verhuizen naar een andere buurt of
stad en verliezen daardoor het contact. Een ander merkt dat hij zich beter kan ver-
maken in een andere buurt of zich daar om de een of andere reden prettiger voelt.
Hij zal meer tijd in die andere buurt doorbrengen en zich uit het buurtnetwerk
terugtrekken. Een mogelijkheid is ook dat een jongen kan zijn gedwongen (tijde-
lijk) het buurtnetwerk te verlaten, bijvoorbeeld omdat hij een gevangenisstraf
moet uitzitten of omdat hij wordt uitgesloten door de andere jongens van de buurt.

Uitsluiting vindt plaats als een jongen op ernstige wijze de normen van de
jongens van de buurt heeft overtreden. Zo gelden het weglopen bij een vechtpar-
tij, maar vooral het doen van aangifte bij de politie, als ernstige overtredingen. Als
de jongens het erover eens worden dat een belangrijke regel is overtreden en de
verantwoordelijke jongen géén geldig excuus heeft voor zijn overtreding, zal de
overtreder niet meer worden geaccepteerd en zullen de jongens van de buurt hem
gaan ‘scotten’ (uitsluiten). Soms wordt de overtreder voor straf ook gepest, besto-
len of mishandeld.

Rustig en serieus worden

Een andere reden voor verloop in het buurtnetwerk is dat de jongens van begin
twintig op eigen initiatief het netwerk verlaten omdat ze zichzelf te oud vinden
om nog veel op straat rond te hangen. De ‘Marokkaanse’ straatjongens noemen
dit proces van dissociatie ‘rustig’ of ‘serieus’ worden.1 Rustig worden houdt in dat
een jongen op den duur minder actief wordt op straat en minder betrokken raakt
bij allerlei uitdagend, delinquent of crimineel gedrag. Serieus worden betekent
dat een jongen het leven van een volwassen en verantwoordelijke (islamitische)
man gaat leiden door te werken, te trouwen, voor zijn gezin te zorgen en de
gedragsregels van het geloof na te leven. Zoals de jongens de termen gebruiken,
lijkt rustig worden vooraf te gaan aan serieus worden.
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Jongens op straat geven verschillende redenen waarom zij rustig worden. De
jongens delen de overtuiging dat zij min of meer recht hebben op een periode
waarin ze hun wilde haren verliezen.2 Zolang ze jong zijn mogen ze van het leven
proeven en alles beleven, om later minder in de verleiding te komen en verant-
woordelijk te kunnen leven. Voor enkele jongens geldt daarnaast dat de politie
steeds meer op hun gaat letten. Skeelatje heeft daar veel last van gehad omdat de
politie hem zag als lid van de ‘harde kern’ van de jongens Allebé:

‘Hun lopen je gewoon constant te timeren (in de gaten houden). Als ik ergens
met een paar jongens op straat was, stopten ze me elke keer. Bijna elke dag,
asahbi (vriend). En voor wat? Voor niets. Kijken of ik nog zaken heb open staan.’

Deze ervaringen speelde volgens Skeelatje een rol in zijn beslissing om het rustiger
aan te gaan doen en zich minder op straat te vertonen met andere jongens van
zijn generatie die ook bij de politie bekend staan:

‘Nee man, ik ga nu niet zoveel meer met hun om. Als ik nu een paar jongens
van toen zie? Ik groet ze, weet je, maar dan laat ik ze. Liever ga ik zelf ergens
anders heen. Elke keer weer die hoofdpijn (ongewenste problemen). Laat mij
maar lekker rustig m’n eigen ding doen. Gewoon rustig, begrijp je? Geloof mij
nou, is beter.’

Ongeacht de motivatie om het rustiger aan te doen, ervaren alle jongens dat hun
kijk op het leven verandert naar mate zij ouder worden. Wat zij het ‘rijpen van de
geest’ noemen hangt af van hoezeer zij zich kunnen vermaken en veilig voelen
zonder daarvoor aangewezen te zijn op de jongens van de buurt. Om geen ‘hoofd-
pijn’ te krijgen, worden onveilige en bedreigende situaties gemeden, in plaats van
dat ze worden opgezocht voor status, uit loyaliteit of voor spanning en sensatie.

Vertier kan nu ook gemakkelijker elders worden gezocht. Meer mogelijkheden
daartoe ontstaan door een (financiële) zelfstandigheid en een eigen woning, mobi-
liteit (rijbewijs) en toegang tot meer conventionele groepen (bijvoorbeeld door
leer- en werkervaring) of een sterkere oriëntatie op de geloofsgemeenschap. Het
zien van nieuwe mogelijkheden voedt hun wens om te worden geaccepteerd door
andere groepen. Tegelijkertijd zullen de jongens zich geleidelijk onttrekken aan
hun oude groepen op straat. Deze groepen lijken in de ogen van de jongens
steeds minder mogelijkheden te bieden en steeds meer beperkingen. Homar
drukt dit gevoel als volgt uit:

‘Er komt een dag, dan heb je het wel gezien. Dan word je eigenlijk gewoon te
oud, begrijp me? Dan wil je wat anders. Je weet, je moet werken, trouwen. Je
gaat weer meer bidden en zo. Dan heb je niks aan deze shit, weet je. Wie van
hun gaat je helpen? Denk je dat hij een baan voor me gaat regelen of zo? (Wijst
op de andere jongen.) Dit is gewoon niks meer voor je, asahbi. Klaar.’

Een oudere jongen ervaart actieve deelname aan het straatleven minder als nood-
zakelijk. Hij realiseert zich dat er aantrekkelijkere alternatieve groepsverbanden
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zijn. De behoefte aan erkenning door zich op straat te bewijzen tegenover leef-
tijdsgenoten, wordt minder en maakt plaats voor de behoefte aan erkenning als
een volwassen man: een zelfstandige, verantwoordelijke echtgenoot of vader, en
praktiserend gelovige. De waarde van het buurtnetwerk van straatjongens neemt
daardoor sterk af.

Wanneer zij ouder worden gaan de jongens inzien dat zij hun voornaamste
behoefte – de behoefte aan zelfbevestiging – ook op andere manieren kunnen
bevredigen dan in de groepen op straat. Zo wordt zelfbevestiging door oudere
jongens steeds meer in het familieverband, de school- of werkomgeving en de
geloofsgemeenschap gezocht, en steeds minder tussen de jongens op straat.

Voor acceptatie en aanzien op straat kan een jong volwassene zich beroepen
op zijn reputatie in de jaren die hij actief op straat heeft doorgebracht en op de
verhalen over zijn vroegere ‘acties’ en persoonlijke ervaringen (zoals vechtpar-
tijen, crimineel gedrag en jeugddetentie). De ouder wordende jongen hoeft zich
niet meer constant te bewijzen. Om zijn status op straat te houden mag hij niet
handelen in strijd met zijn reputatie. Maar meedoen aan uitdagend gedrag en het
initiatief nemen bij het aangaan van confrontaties is niet langer noodzakelijk om
‘respect’ (ontzag) te krijgen. Sterker nog, een oudere jongen die zich probeert te
bewijzen zoals de ‘kleintjes’ dat doen, wordt gezien als kinderachtig of onzeker.
Mehdi legt uit waarom sommige jongens dit soort oudere jongens mijden:

‘Je kent John Wayne toch nog? Hij is al weer een tijdje terug in de buurt. En wat
denk je? Die sukkel is nog steeds met diezelfde shit bezig. Het ergste is, hij
denkt ook nog dat hij ‘gangster’ is of zo. Maar hij is gewoon een kruimeldief,
asahbi. Kleine zaakje hier. Beetje handel daar. Niks bijzonders. Gewoon wat wij
vroeger allemaal deden. Maar hij doet alsof hij heel wat is, die zwerver. Begrijp
me? Alleen die andere sukkels van de buurt gaan nog met hem om. Die denken
dat ze geld bij hem kunnen verdienen of zo. Maar de rest van de buurt weet
allemaal: deze man, hij is een échte sukkel.’

Om erkenning van de sociale omgeving te ontvangen, moeten de oudere jongens
voldoen aan het beeld van een verantwoordelijke volwassen man of een goede
moslim. Niet alleen de jongens op straat verwachten dat oudere jongens serieus
worden met het oog op de toekomst. Ook familieleden gaan druk uitoefenen op
jongens die ouder worden om het straatleven de rug toe te keren en zich te rich-
ten op het dragen van verantwoordelijkheden. Vooral traditionele Marokkaanse
families verwachten van oudere ‘Marokkaanse’ jongens dat zij hun geloof be-
lijden en een islamitisch gezin stichten. De jongens moeten stoppen met uitgaan,
gokken, drank- en drugsgebruik. De kinderen leren al op jonge leeftijd dat zulk
gedrag ‘slecht’ is, maar ze denken dat het door de vingers wordt gezien zolang ze
het achter de rug van hun ouders doen. Pas als een jongen volwassen wordt, zal
zulk ‘slecht’ gedrag ook niet oogluikend worden toegestaan.

Voor de meeste ‘Marokkaanse’ jongens die serieus willen en/of moeten wor-
den, is het niet gemakkelijk om aan alle verwachtingen te voldoen. Veel jongens
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hebben een te lage of niet afgemaakte opleiding en een gebrek aan werkervaring
voor het soort arbeid waar de huidige economie om vraagt. Ook ervaren zij dis-
criminatie op de arbeidsmarkt en sommige jongens hebben een strafblad. Daar-
naast zijn er jongens die moeite hebben zich aan te passen aan de verwachtingen
van de werkgever. Deze jongens willen of kunnen hun straatgedrag niet loslaten
in een conventionele (leer- of werk)omgeving, omdat ze niet hebben geleerd hoe
ze op een andere manier respect kunnen verdienen. Dit geldt vooral voor de
meest achtergestelde jongens van de buurt die het slechtst van allemaal hebben
geleerd hoe ze zich moeten gedragen tegenover de serieuze buitenwereld. Zij
vervallen (te) vaak in te laat komen, een grote mond opzetten, en geen genoegen
nemen met het loon. De jongens die zich blijven gedragen volgens de codes van
de straat, verspelen zo hun kansen.

Negatieve reacties op hun intimiderende en confronterende gedrag bevestigen
in hun ogen het stigma dat zij dragen als de ‘Marokkaanse straatjongens uit een
criminele buurt’. Hierdoor dreigen deze jongens te falen in hun ‘aging out’-proces.3

Het zal hen niet lukken om rustig en serieus te worden. In tegenstelling tot de
jongens die wel leren zich volgens conventionele gedragscodes te gedragen, blij-
ven zij voor hun behoeftebevrediging aangewezen op het buurtnetwerk. Hierdoor
zijn zij ook de meest aangewezen jongens om later door te stromen naar crimi-
nele netwerken en op een alternatieve manier geld en respect te verdienen.

Veel van deze achtergestelde jongens houden er rekening mee dat hun af-
hankelijkheid van het buurtnetwerk op den duur onherroepelijk tot ‘problemen’
zal leiden. Sommige van deze problemen kunnen provisorisch worden opgelost
door bij anderen de suggestie te wekken serieus te zijn. Zo proberen oudere
jongens die voor de rechter moeten verschijnen strafvermindering te krijgen
door serieus over te komen, zich in de periode waarin hun zaak voorkomt tijde-
lijk terug te trekken uit het buurtnetwerk en zich te laten inschrijven voor een
werk/leertraject. De jongens maken gretig gebruik van ‘het systeem’ van reclas-
seringsambtenaren en hulpverleners; niet alleen wanneer zij problemen met
politie en justitie hebben, maar ook voor het aflossen van de torenhoge schulden
die sommigen van hen in de loop van de tijd opbouwen.

Uiteindelijk zullen de meeste jongens van de buurt het straatleven de rug toe-
keren als zij ouder worden. Maar zelfs als een jongen van Allebé het buurtnet-
werk verlaat, is hij vaak nog niet écht weg (zeker niet in het begin). Vooral over
jongens met een geduchte reputatie zullen nog geruime tijd verhalen de ronde
doen. Uit de verhalen over de oudere jongens kunnen de jonge jongens aflezen
wat er van elkaar wordt verwacht op straat, zoals blijkt uit de verhalen die nog
altijd worden verteld over Abdullah, alias Rocky Twee.

Abdullah is inmiddels eind twintig en getrouwd. Hij werkt fulltime en onder-
houdt een gezin met twee kinderen. Desondanks heeft hij onder de jongens van
de buurt nog steeds de faam van een buurtjongen van het eerste uur. Volgens de
jongens van nu is het allemaal begonnen met Abdullah en enkele van zijn genera-
tiegenoten, zoals Youssef, Takkie en Grote Ali. In die ‘beginjaren’ stond Abdullah
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bekend als één van ‘moeilijkste’ jongens van de buurt. Hij genoot de reputatie van
een jongen die voor niets of niemand bang was en bij het minste of geringste om
zich heen begon te slaan. Verhalen over zijn ‘acties’ uit die tijd doen nog steeds de
ronde op straat. Eén van de bekendste ‘tories’ (anekdotes) over Abdullah is dat hij
in zijn eentje in een discotheek in het centrum van Amsterdam de boel kort en
klein sloeg omdat ‘ze’ hem hadden beledigd.

Gezien zijn reputatie als jongen van Allebé behandelen de jongens Abdullah
nog steeds met respect (ontzag). Ook krijgt hij waardering voor het feit dat hij
‘rustig’ is geworden en een ‘serieus’ leven leidt. Abdullah heeft zichzelf niet alleen
bewezen op straat. Als volwassen man blijkt hij ook een verantwoordelijk gezins-
hoofd en een goede moslim te zijn.

Ondanks dat Abdullah zich nu niet meer actief in het straatleven mengt, hoort
hij ook naar eigen zeggen nog steeds bij de buurt. Hij voelt zich nauw verbonden
met de geschiedenis van de buurt en kan ook veel begrip opbrengen voor de
‘Marokkaanse’ jongeren van nu. Zelf heeft hij ook weinig last van de problemen
die de jongens veroorzaken, want hem vallen ze niet lastig.

Abdullah: ‘Ze kijken wel uit! Hun weten: met mij maak je geen grappen. Ik
beuk ze gelijk, vriend. Maar buiten dat. Kijk, die jongens voelen zich ook meer
op hun gemak bij me. Ze vertellen me soms dingen. Of ze vragen me om
advies. Ze vertrouwen me gewoon meer als een ander, begrijp je? Als zij naar je
kijken weten ze van die heb het ook allemaal meegemaakt.’

Nu hij ouder is, kan Abdullah zich echter niet meer volledig identificeren met de
jongens van de buurt. Hij moet voor zijn gezin zorgen en voelt zich te oud voor
‘die onzin’ (het rondhangen). Hij vindt de jongens van tegenwoordig dom, brutaal
en vooral verwend in vergelijking met zijn ploeg van vroeger:

‘D’r zijn nu echt een stel idioten hiero in de buurt. Geloof me. Ze zijn alleen
maar met hunzelf bezig. Ze zorgen niet meer voor de kleintjes, zoals wij vroe-
ger. Je kan ze ook niet aanspreken op hun gedrag, begrijp je? Ze luisteren niet
meer. Zeker niet als ze zo stoer met een groepje bij mekaar staan. Ze luisteren
alleen nog maar naar deze. (Abdullah houdt zijn vuisten in de lucht.) Je moet
altijd direct degene pakken met de grootste bek. De stoerste. En dan in één keer:
bam! Strekken. Gelijk aanpakken die handel. Daarna luistert de rest ook wel.
Maar verder hebben hun echt schijt aan iedereen.’

Een jongen die het buurtnetwerk tijdelijk heeft verlaten maar zichzelf nog niet
oud genoeg vindt om ‘serieus’ te zijn, kan herintreden als hij dat wil. Een jongen
die bijvoorbeeld in Marokko heeft gewerkt of een tijdje in een jeugdgevangenis
heeft gezeten, kan na terugkeer gewoon weer deel uitmaken van het buurtnet-
werk. Als een herintreder zonder geldige reden afwezig is geweest, kan hij de
plagerige opmerking verwachten dat hij ‘spoorloos’ was of ‘sell-out’ is geworden
(zijn achtergrond heeft verloochend). Maar over het algemeen is het voor een her-
intreder niet moeilijk om zichzelf weer te profileren als een jongen van de buurt.

134 Kapot moeilijk



Hij hoeft alleen maar zijn gezicht op straat te laten zien en actief deel te nemen
aan het straatleven om er weer bij te horen.

Constante, regelmatige of recente participatie in het sociale straatleven vor-
men géén dwingende voorwaarden voor het (opnieuw) erbij horen als een jongen
van de buurt.Voor hernieuwde acceptatie kan de herintreder zich ook beroepen
op zijn contacten of zijn vroegere activiteiten in het buurtnetwerk. Zolang de her-
intreder maar laat zien dat hij zich nog steeds met de buurt identificeert en dat hij
nog steeds voldoet de gedragsverwachtingen van de jongens van de buurt.

Nieuwkomers, uittreders en herintreders maken dat het buurtnetwerk uitdijt
of inkrimpt. Als de instroom en de uitstroom van jongens ongeveer gelijk zijn,
blijft de omvang van het buurtnetwerk min of meer constant, maar verandert de
samenstelling van het netwerk en kan ook de hiërarchie veranderen.

Wisselen en constant blijven

De samenstelling van het buurtnetwerk kent altijd een grote diversiteit wat betreft
leeftijd (variërend van jonge tieners tot jong volwassenen), gezinssamenstelling
(afkomstig uit kleine of hele grote gezinnen), inkomensklasse (van middenklas-
seniveau tot ver onder de armoedegrens), opleidingsniveau (van universitair tot
analfabeet), werkervaring (van fulltime werkend tot langdurig werkloos of arbeids-
ongeschikt) en crimineel verleden (van jongens zonder politiecontacten tot stel-
selmatige daders of veelplegers). Omdat het buurtnetwerk voortdurend beweegt,
is het niet mogelijk om de samenstelling exact te beschrijven.4

Om toch iets over de samenstelling van het buurtnetwerk te zeggen, wordt
een beschrijving gegeven van de overeenkomsten en verschillen tussen jongens
van de buurt. Zij komen niet alleen overeen in persoonlijke kenmerken zoals ge-
slacht, leeftijd en etniciteit (in deze buurt hebben de meeste jongens Marokkaanse
ouders). Veel jongens bevinden zich ook in een vergelijkbare sociaal-economische
en gezinssituatie. Ze delen ervaringen en voelen zich op elkaar aangewezen.

Ongeacht welke jongens deel uitmaken van het buurtnetwerk, feit is dat het
buurtnetwerk bestaat uit straatjongens. Om zich te kunnen presenteren als een
straatjongen moet een jongen in de eerste plaats jong zijn. Een Marokkaanse ach-
tergrond is geen voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het netwerk van
straatjongens in deze buurt. Dit is opmerkelijk aangezien het overgrote deel van
de jongens in deze buurt Marokkaanse ouders heeft en zichzelf in veel situaties
presenteert als ‘Marokkaan’, ‘moslim’ of ‘allochtoon’ (ook als zij in Amsterdam
zijn geboren). Jongens met een andere etnische achtergrond zijn weliswaar sterk
in de minderheid, maar worden toch in het buurtnetwerk opgenomen als zij zich
als straatjongen presenteren, zoals duidelijk wordt uit gesprekken met de ‘Marok-
kaanse’ jongens Moekie en Chalid.

Bewegingen in de buurt 135



Moekie: ‘Neem Donovan. Hij is een Suri (Surinamer), toch? Maar hij heb schijt.
Hij is nou eenmaal beter met deze (Marokkaanse) jongens hier, dan met die
Surinaamse gasten van verderop. Hij is in deze straat hierachter opgegroeid, be-
grijp me? Dus daarom hangt hij meer met Mocros (Marokkanen). Wij noemen
hem wel ‘Aap’, natuurlijk! Dat krijg je geheid. Je weet toch? Maar ik bedoel, hij
doet zelfs met ons mee met Ramadan, alles. Hij gelooft niet echt of zo. Maar dat
vindt ’ie gewoon gezellig.’
Chalid: ‘En ik ging altijd meer met Mervin om. Dus hing ik vaak met die andere
Surinaamse boyz daaro. Met hun ben ik ook samen gaan rappen en zo. Hun
zijn eigenlijk meer echt m’n maties hier in de buurt. Dus ja, die andere jongens
zeggen daarom soms wel van: “Hij wilt liever een nigga (neger) zijn dan een
Mocro”, begrijp me? Maar dat is gewoon meer fatoe (voor de grap bedoeld).
Eigenlijk maakt het hun ook geen ene fuck uit. Dat is echt meer voor onze
ouders. Die ouwe generatie? Hun zijn nog zo racistisch als de tering. Ik moet bij
m’n pa echt niet aankomen dat ik met negers omga! Hij zoudt me afmaken,
ouwe! Wullah, geen grap.’

In deze buurt maken meisjes niet op dezelfde manier deel uit van het buurtnet-
werk als jongens. Meisjes komen in de groepen op straat nauwelijks voor. Meisjes
die op straat rondhangen zijn vaak ‘autochtoon’ en niet uit de buurt afkomstig. De
meisjes van de buurt (veelal van Marokkaanse afkomst) hangen nauwelijks rond
op straat.

De (islamitische) meisjes uit de buurt worden door hun ouders streng gecontro-
leerd.5 De ouders zijn bang voor roddels over onzedelijk gedrag van hun dochter. Zij
vrezen eerverlies voor de familie en dat hun dochter geen aantrekkelijke huwelijks-
partner meer zou zijn. In deze gezinnen krijgen meisjes daarom niet dezelfde
vrijheden als jongens om hun vrije tijd zonder toezicht op straat door te brengen.6

In veel islamitische gezinnen gaan jongens en meisjes ook minder als ‘gelijke’
speelkameraadjes met elkaar om. Door dit gebrek aan oefening in egalitaire om-
gangsvormen worden meisjes op straat niet opgenomen in groepen die hoofdzake-
lijk bestaan uit jongens met een islamitische achtergrond. In buurten met relatief
weinig islamitische jongens, maken meisjes veel vaker deel uit van groepen op
straat.7

Niet elke jongen in de buurt is ook van de buurt

Niet elke jongen in de buurt is een jongen van de buurt. Leeftijd en geslacht zijn
niet genoeg om een straatjongen te kunnen zijn. Straatjongens van de buurt
onderscheiden zich niet alleen door de grote hoeveelheid vrije tijd die ze samen
op straat doorbrengen, maar vooral doordat zij (van de) ‘straat’ zijn. Hun blik
(zeker, blasé, oplettend), houding, (breed, onderuitgezakt), gedragingen (provo-
cerend en stoer), uiterlijk (kleding, haardracht, attributen en sierraden) en taal-
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gebruik (straattaal) getuigen daarvan. Een voorbeeld van zo’n jongen is Takkie die
niet meer op straat te vinden is, maar die sommige jongens zich nog levendig
herinneren, zoals Karim:

‘Weet je nog hoe stoer Takkie er in die tijd bij liep zo? Altijd vette patas (schoe-
nen). Dikke jas. Bam! Mooi klokje, alles. Kankerstoer, wullah! Draaien (succesvol
zijn) als een malle, hij. Veel gasten waren jaloers in die tijd. Maar je weet, hij
heb schijt. Die man was écht straat, je weet toch? Gangster, gewoon.’

Een straatjongen meet zich een bepaalde straathouding aan.8 Hij probeert uit te
stralen dat hij leeft naar de morele opvattingen en de gedragsverwachtingen die
op straat heersen. Takkie heeft deze straathouding onder meer door zijn stoere
manier van lopen, zijn uitstraling dat hij zich van niets en niemand wat aantrekt
(‘schijt’ hebben) en zijn uiterlijke verschijning die suggereert dat hij over veel
dure spullen en meisjes beschikt (‘draaien als een malle’). Hij zet op die manier
het beeld van zichzelf neer als een ‘moeilijke’ jongen of stoere ‘gangster’.

Het buurtnetwerk is minder toegankelijk voor de jongens die zichzelf onvol-
doende karakteriseren als ‘straat’ of zich niet succesvol een straathouding weten
aan te meten. Dit geldt vooral voor de jongens die in de ogen van de binnen-
staanders de uitstraling hebben van een ‘nerd’, ‘homo’, ‘kakker’, ‘alto’, ‘punker’ of
‘student’ (zoals ikzelf). Dergelijke buitenstaanders worden niet erkend als straat-
jongens en maken geen deel uit van het buurtnetwerk.

Jongens die buitenstaanders blijven, brengen minder tijd door op straat en
presenteren zichzelf anders wanneer ze op straat zijn. Ze lopen anders. Ze staan
of zitten anders. Ze kleden zich anders. Ze praten anders. Ze reageren anders.
Volgens de jongens van de buurt is van een afstand al te zien dat het ‘kaolo’
(stomme) sukkels zijn. Het collectieve oordeel over deze sukkels is dat ze saai en
vaak op zichzelf zijn, niets durven en het niet redden op straat. Ondanks dat ze
deel uitmaken van de buurt, krijgen deze jongens niet het voordeel van de twijfel.

Desondanks is het stempel van een ‘sukkel’ geen onoverbrugbare barrière om
deel te nemen aan het buurtnetwerk van straatjongens. Zodra een jongen zich
een straathouding aanmeet en zich inspant om te voldoen aan de gedragsver-
wachtingen van de jongens van de buurt, zal hij op een zeker moment toch wel
worden geaccepteerd. Voorbeelden van sukkels met een straathouding zijn Zoubir
die op het gymnasium zit, Moekie en Smiley die een HBO-opleiding volgen en
Hakim die een universitaire opleiding doet. Als studenten worden zij weliswaar
soms geplaagd met hun opleidingsniveau (bijvoorbeeld met bijnamen als ‘Blah
Blah’ en ‘Meneer PvdA’), maar ze krijgen ook respect voor het feit dat zij ‘hun
papiertjes halen’.9 Doorslaggevend voor hun acceptatie is dat deze studenten in de
omgang met de andere jongens van de buurt laten merken dat zij zich niet anders
of beter voelen dan hen.

De jongens van de buurt reageren afwijzend en negatief op leeftijdsgenoten
met afwijkende levensstijlen die zich onvoldoende aanpassen. Buitenstaanders
die teveel uitstralen dat ze zich anders of beter voelen, kunnen rekenen op een
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agressieve of confronterende benadering. Zij worden blijvend buiten het buurt-
netwerk gehouden en zijn een aantrekkelijk en gerechtvaardigd doelwit voor
agressie en pesterijen. Zo heeft het wegpesten van buitenstaanders in de buurt
geresulteerd in het vertrek van een groep krakers. Zelf maak ik een confrontatie
met buitenstaanders mee, wanneer ik met acht jongens in een busje door de
buurt rijd en we voor een stoplicht staan te wachten. Opeens ziet Anouar aan de
overkant van de straat twee jongens met een hanenkam:

‘Kijk, daar heb je die vieze homo’s weer! Kom, we pakken ze!’

Anouar begint in het dashboardkastje te zoeken naar iets om te gooien en vindt
het hoesje een cassettebandje. De oudere Fouad die achter het stuur zit, geeft
hem direct een harde tik achter op zijn achterhoofd. Verongelijkt kijkt Anouar
hem aan en vraagt:

‘Wats’r? Wat sla je me?’

Fouad antwoordt:

‘Zwerver! Die hebben we straks nog nodig. Hier. Neem dit.’

Fouad geeft Anouar zijn lege sigarettendoosje. Anouar vouwt snel het doosje op
tot een harde prop, terwijl Fouad het raam van het busje alvast opendraait. Zodra
we de hoek om rijden, gooien Anouar en de andere jongens in het busje hun
troep richting de twee punkers en schreeuwen ze verwensingen toe zoals: ‘Je
moeder is een vuile kankerhoer!’ De twee punkers steken snel de straat over en de
jongens in het busje zakken lachend achterover in hun stoelen. Fouad kijkt me
glimlachend aan en zegt:

‘Zuiver. Zag je dat? Tezz (shit), wat een sukkels.’

Het buurtnetwerk bestaat uit een wisselende hoeveelheid straatjongens van tussen
de tien en de vierentwintig jaar. Wie er op een gegeven moment deel uitmaakt
van het buurtnetwerk wisselt weliswaar, maar wat blijft is dat het altijd om straat-
jongens gaat. Verwarrend aan deze tijd is dat er jongens zijn die door middel van
hun houding, gedrag, uiterlijk en taalgebruik het imago hebben van een straat-
jongen zonder dat ze tot het buurtnetwerk behoren. De populaire en commerciële
‘urban-lifstyle’ zorgt ervoor dat jongens uit alle lagen van de bevolking zich kle-
den als ‘gangster’ en bepaalde gebaren of uitdrukkingen van straatjongens over-
nemen.10 Voor de acceptatie van straatjongens ligt de ‘proof of the pudding’ echter
in iemands daadwerkelijke doen en laten op straat.

Een jongen die de houding aanneemt van een straatjongen, moet laten zien
wat hij echt waard is door zijn herhaaldelijke optreden in diverse (risicovolle) situ-
aties in de buurt. De mate waarin een jongen zijn straathouding waar maakt, is
beslissend voor zijn geloofwaardigheid op straat (street credibility) en zijn reputa-
tie in de buurt. Deze reputatie bepaalt niet alleen de mate waarin hij toegang heeft
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tot de wisselende groepsverbanden in het buurtnetwerk. Zijn straatreputatie heeft
tevens gevolgen voor de statusposities die hij kan innemen in die groepen.

Stijgen en dalen

Veel onderzoekers hebben de structuur van overlastgevende of criminele groepen
(met name jeugdbendes of ‘streetgangs’) in kaart gebracht door een hiërarchi-
sche organisatie te beschrijven met een leider.11 Verder beschrijven onderzoekers
de rol- of taakverdeling in de problematische jeugdgroep of -bende, en (initia-
tie)rituelen of symbolen die gemeenschappelijkheid benadrukken en statusposi-
ties markeren. In tegenstelling tot dit soort onderzoeken ben ik in het netwerk
van ‘Marokkaanse’ straatjongens van Allebé géén echte leiders tegengekomen,
noch een vaste rol- of taakverdeling, initiatierituelen of (exclusieve) symbolen.
Wel zijn er statusverschillen zichtbaar tussen de jongens waarbij ze stijgen en
dalen afhankelijk van met wie ze omgaan en wat ze doen.

Het onderscheid tussen jongens met hogere en lagere statusposities vertoont
wel enige overeenkomst met het onderscheid dat andere onderzoekers hebben
gemaakt tussen een harde kern en meelopers. Het verschil is echter dat uit mijn
onderzoek blijkt dat dezelfde jongens die in de ene situatie een centrale positie
innemen, in de andere situatie meelopers kunnen zijn.

Geen van de jongens pretendeert dé leider te zijn van de organisatie van het
buurtnetwerk of van de groepen daarbinnen. Het claimen van leiderschap komt
zelfs niet voor in de tijdelijke groepen waarbinnen één jongen zichtbaar de meeste
invloed heeft op het collectieve handelen van andere jongens. In het begin van het
onderzoek claimden jongens soms wel voor de grap dat zij de ‘leider’ waren van
de buurt of hadden de jongens het over de leiders van hun groep, maar derge-
lijke uitspraken dienden uitsluitend ter vermaak. De jongens probeerden mij
als onderzoeker een rad voor ogen te draaien door te doen alsof. Voor hen was
het een vermakelijke vorm van ‘onderzoekertje pesten’ en ‘onderzoekertje testen’.
Gaandeweg hebben deze uitspraken hun amusementswaarde verloren.

Wanneer een jongen zichzelf voor de grap uitroept tot de leider van de buurt
of zich als leider opwerpt in een situatie, beschouwen de andere jongens dat als
een vorm van ‘Tony spelen’.12 Voor de grap de positie van leider claimen, lokt direct
reacties uit van de andere jongens op straat. Telkens weer blijkt uit deze interac-
ties dat van échte leiders geen sprake kan zijn, zoals ook wanneer Mocro-Ni mij
ervan probeert te overtuigen dat hij de leider is:

‘Kijk, wij zijn allemaal gangsters met elkaar hiero! Als ik één telefoontje pleeg
heb ik zo vijftig man klaarstaan. Wat zeg ik? Honderd. No span (maak je niet
druk). Allemaal klaar om te vechten, weet je. Dat zijn allemaal m’n soldiers.’
(Alle aanwezige jongens beginnen te lachen.) ‘En ik? Ik ben hun baas!’
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Hierop reageert Appie meteen met:

‘Wat moet jij nou met je ‘baas’, mafkees? Je moeder zul je bedoelen. Hoor
André van Duin hiero. Grappenmaker. Zeg nog een keer dat je m’n baas bent en
je gaat zien! Wullah!’

Een belangrijke reden voor jongens om zich als leiders voor te doen is dat zij
indruk willen maken met hun kennis van jeugdbendes. Meestal gaat het om
‘gangs’ uit Amerika, maar ook verhalen over jeugdbendes uit Frankrijk, Zuid
Afrika, en Midden en Zuid Amerika doen het altijd goed. Hun kennis over deze
jeugdbendes halen de jongens uit muziek (met name gangsterrap), films, docu-
mentaires, televisieprogramma’s en boeken.13 De jongens vinden niet alleen het
onderwerp stoer. Ze beleven ook lol aan het fantaseren over zichzelf als jeugd-
bende (mede omdat dit beeld vaak van buitenaf op hen wordt geprojecteerd). Bij
voorkeur in het Amerikaanse ‘ghetto-slang’ maken de jongens bijvoorbeeld grap-
pen over de ‘Mastah’ of de ‘Boss Dogg’ (leider) van de ‘G-unit’ (gangster-eenheid
of bende) die bevelen geeft aan zijn ‘Soldiers’ (soldaten, onderdanen).

Binnen het eigen buurtnetwerk is echter geen ‘Boss Dogg’ te bekennen. Er
zijn ook geen (in)formele buurtgebonden regels en symbolen waaruit blijkt wie
de leider is en hoe de jongens zich tegenover deze leider dienen op te stellen.
Slechts bij uitzondering kan zich binnen specifieke groepen in het buurtnetwerk
tijdelijk een duidelijke hiërarchie aftekenen, zoals bijvoorbeeld in de eerder be-
schreven ‘werkgroep’. Als één jongen daarin duidelijk op de voorgrond treedt, zou
men hem tijdelijk en in die specifieke situatie kunnen classificeren als de leider.
De jongens zelf doen dit echter niet. In het overgrote deel van de gevallen en in de
meeste groepen is nooit sprake van echt leiderschap.

Ondanks het feit dat échte leiders ontbreken, zijn statusverschillen wel duide-
lijk zichtbaar in de interacties tussen de jongens. Deze verschillen zijn af te lezen
aan de wijze waarop de jongens op elkaar reageren en elkaar behandelen met
meer of minder ‘respect’ (ontzag). Sommige jongens krijgen hierdoor meer invloed
op de richting en de uitkomst van het collectieve handelen van de andere jongens.
Hoe dit in zijn werk gaat, is te zien als ik met een paar jongens naast de Wester-
toren een sigaretje sta te roken in afwachting van een rondleiding door het Anne
Frank Huis in het kader van het project ‘En nu iets positiefs!’. Wanneer Mus zegt
dat hij geen zin meer heeft, raakt hij in conflict met de oudere en grotere Hassan
(geen officiële begeleider van het project).

Mus: ‘Tezz. Die shit is dood (saai), je weet toch?’ Kom we splitten ’m hiero.’
Hassan: ‘Ach man, we gaan gewoon naar binnen. Redouan wacht op ons. Dus
ga niet aan mijn kop lopen zeiken nu!’
Mus: ‘Samsa (wat is er)? Waarom doe je zo tegen mij? Wat heb ik gedaan? Je
moet wel normaal tegen me praten, jij! Ik ben je hondje niet! Ik doe wat ik wil,
asahbi.’
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Hassan: ‘Wat? Ga je nou stoer lopen doen hier voor me? Jij komt pas net kijken,
jij! Ik heb jullie allemáál zien opkomen. Als je een man bent, praat je nog een
keer zo tegen me! Ik ben je leeftijd niet. Onthou dat! Wullah, ik pof (sla) je direct!’
Mus: (mompelend) ‘Nou, laten we gaan dan. Naar die dooie oso (huis) van
Anne Frank.’
Jan Dirk: ‘Uh-uh. Dooie achter-oso.’

Verschillen in status en macht op straat komen soms heel subtiel tot uitdrukking.
Ook al worden ze niet altijd uitgesproken, toch zijn statusverschillen zichtbaar in
de reacties van de jongens op elkaars handelen. Statusposities kunnen snel wisse-
len, afhankelijk van de plek waar de jongens een groep vormen en het doel van
hun samenzijn. De vraag wie op een gegeven moment hoger in de hiërarchie
staat dan andere jongens, is moeilijk te beantwoorden zonder vaste regels, sym-
bolen, rangen en standen. Bij het bepalen van een statuspositie in de bewegende
hiërarchie van het buurtnetwerk, kunnen diverse factoren een rol spelen. Op de
eerste plaats gaat het daarbij om leeftijd, lichaamsbouw en ervaring.

Oudere jongens claimen op basis van hun leeftijd een hogere status ten opzichte
van jongere jongens. De jongere jongens worden aangeduid als ‘kleintjes’ en
‘jonkies’ of als ‘rookies’ (beginnelingen) die zich nog moeten bewijzen. Als de
kleintjes van nu later de oude garde van de buurt vormen, kunnen zij op hun
beurt rekenen op het respect van de jonkies van de volgende generatie. Nebil
drukt deze verwachting uit als we verderop een groep kleintjes zien ravotten:

‘Kijk ze daar, die jonge gastjes. Kijk hoe stoer ze nu al zijn. Stoeien met elkaar,
alles. Zij worden net als ons later. Misschien nog wel erger.’

Gezien de betekenis van intimidatie en geweld in het sociale leven op straat, is
een imposant en sterk lichaam uiterst functioneel. Een jongen moet zichzelf kun-
nen verweren en kan respect verdienen door anderen onder dreiging van geweld
zijn wil op te leggen. Sommige jongens krijgen van nature een gespierd lichaam
naarmate ze ouder worden. Anderen trainen hun lichaam of bekwamen zich in
vechtsport. Wie een imposant en sterk lichaam heeft kan bij de anderen afgunst
wekken, zoals bij Witje die opmerkt:

‘Kijk Lange daar staan, zo biga (groot en breed). Als ik die lichaam had? Ik zou
iedereen beuken, vriend!’

Jongens die opgroeien in de buurt zullen langzaamaan meer ervaringen opdoen.
Een jongen die zich voor het eerst op straat begeeft, wordt nog gezien als onerva-
ren in vechtpartijen of andere vormen van delinquent gedrag. Om door anderen
serieus te worden genomen, zal hij opscheppen over de keren dat hij ‘droengoe’
(dronken) was of heeft ‘ge-spacet’ onder invloed van drugs. Hij zal sterke verhalen
vertellen over ‘feties’ (vechtpartijen), stoere ‘acties’ (risicovol en uitdagend gedrag)
en chickies ‘ballen’ (neuken). Sommige jongens scheppen op over wat ze ‘genakt’
(gestolen) hebben of over ander delinquent of crimineel gedrag. Op basis van
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zulke ervaringen verwacht een jongen dat hij meer status zal krijgen, niet meer
wordt gezien als een rookie, een ‘wannabe-tapper’ (amateur drinker) of als maagd,
en door de andere jongens op straat serieuzer wordt genomen en meer zeggen-
schap krijgt.

Wanneer een jongen op basis van meer ervaring een hogere statuspositie
claimt, is het niet altijd noodzakelijk dat de opschepperige verhalen op feitelijke
ervaringen berusten. Jongens die ‘blah’ zijn (overdrijven en leugens vertellen)
maar al heel wat jaren in de buurt rondlopen, genieten als oudgediende toch een
zekere mate van respect. Op basis hiervan kunnen zij meer aanspraak maken op
respect, zoals Kleine Mozes demonstreert in een discussie met Rachid.

Kleine Mozes: ‘Wat weet jij nou? Met je grote bek. Je woont hier pas een jaar, suk-
kel! Ik ben hier geboren! Zeventien jaar Allebé, ouwe. Ik heb rechten, begrijp je?’

Het gebruik van het woord ‘rechten’ geeft aan dat jongens rekenen op respect
alleen al op basis van hun actieve tijd in de buurt. Een jongen met meer jaren in
de buurt verwacht meer respect en kan zich meer vrijheden permitteren in de
omgang met de anderen dan een nieuwkomer. Dit blijkt bijvoorbeeld wanneer
dezelfde Rachid bij een andere gelegenheid de even oude en even grote Younes
met onvoldoende ontzag voor diens staat van dienst vraagt om een sigaret.

Rachid: ‘Hé Schimmel, doe mij ook tabacca (een sigaret).’
Younes: ‘Wat zei je daar? Hoe noemde je mij?’
Rachid: ‘Wat? Schimmel. Hoezo? Wat’s’r?’
Younes: ‘Je moet niet die domme dingen zeggen als je niet weet wat het be-
tekent! Jij gaat dat niet tegen mij zeggen. Safi (begrijp je)? Klaar. Volgende keer
gewoon normaal vragen. Nu krijg je niks, smerige hond! Ha, ha.’

Rachid sprak op een bevelende toon en gebruikte een van de bijnamen van Younes
met een negatieve bijklank. Blijkbaar heeft Rachid daartoe (nog) niet het recht
omdat hij te nieuw is in de buurt en te weinig status heeft. Oudgediende Kameel
legt aan Rachid uit waarom Younes zo ‘para’ (gefokt) op hem reageerde:

‘Jij bent nog geen bewoner. Alleen bewoners kunnen dat zeggen.’

Rachid hoort dus weliswaar bij de jongens van de buurt, maar volgens Kameel
heeft hij nog niet voldoende status voor zijn houding tegenover Younes. Eerst
moet hij langere tijd actief zijn geweest op straat, dan pas kan in de buurt hij de
hogere statuspositie claimen die hier wordt aangeduid als ‘bewoner’.

Leeftijd, lichaamsbouw en ervaring zijn van doorslaggevend belang voor de
statuspositie die een jongen kan innemen. Of een jongen er ook in slaagt om deze
positie in te nemen en te behouden, hangt mede af van de situatie waarin de jon-
gens zich met elkaar begeven. Een oudere, sterkere jongen die al jaren in de buurt
woont, zal op het voetbalveld iets van zijn hogere status moeten inleveren aan een
jongere, tengere nieuwkomer die beter voetbalt en hem keer op keer ‘panna’
geeft.14 Een jongen die goed met een keu overweg kan, speelt een meer domi-
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nante rol tijdens een potje poolen in de coffeeshop. Een jongen die zijn huis ter
beschikking stelt voor een gezamenlijk middagje chillen, kan op basis daarvan
even iets meer de baas spelen. En een jongen die een steekpartij op zijn naam
heeft staan, wordt in een bedreigende situatie opeens naar voren geschoven om
het initiatief te nemen.

Al naar gelang de jongens samen op een andere plek wat anders gaan doen,
kunnen zij ook van statuspositie wisselen (al hoeft dat niet te gebeuren). De
jongen die tijdens het poolen nog ‘dé man uithing’, kan bijvoorbeeld tijdens een
conflict op straat meer op de achtergrond blijven omdat hij nog nooit een vecht-
partij heeft gewonnen. Omgekeerd kan een jongen de reputatie genieten van een
vechtersbaas, terwijl er in een gesprek over ‘zaken doen’ op hem wordt neergeke-
ken omdat hij in die situatie geldt als sukkel.

We zien dit wanneer een paar jongens kaarten op het pleintje met als inzet dat
de verliezers een klap krijgen van de winnaar. Beest is duidelijk de grootste en de
sterkste van het gezelschap. Hij domineert het verloop van het spel en deelt voort-
durend tikken uit. Hij bepaalt ook wanneer er wel of niet vals is gespeeld. Hoewel
ze steeds worden geslagen, blijven de andere jongens opvallend aardig tegen
hem. Op een gegeven moment wint Beest weer en is het zijn beurt om een stoot
te geven, deze keer aan Mootje die meteen begint met:

‘Niet te hard, hè. Ik heb jou net ook niet hard geslagen.’

Beest ramt hem daarop hard op z’n ruggengraat. Mootje zakt even door zijn
knieën en zijn gezicht vertrekt van de pijn. Als Mootje door de anderen wordt
uitgelachen maar niet protesteert, doet Beest er nog een schepje bovenop:

‘Zo! Extra hard voor je moer. Omdat je zo’n mietje bent!’

Een paar dagen later zitten een paar jongens te praten over ‘zaken doen’ (grijze en
zwarte zaken) en geld verdienen met criminaliteit. Elke keer wanneer dezelfde
Beest ook een duit in het zakje wil doen door een stoere opmerking te plaatsen,
wordt hem door de andere jongens de mond gesnoerd, zoals door Homar:

‘Jij moet je bek houden, vieze zwerver. Jij weet niks, jij.’

Spliff zegt later over Beest:

‘Hij is te dom om te leren, te lui om te werken en te laf om te stelen. Voor geld
gaat hij altijd naar z’n broers. Hij is eigenlijk maar een sukkel. En iedereen weet
dat.’

Het voorbeeld laat zien dat het naast de invloed van leeftijd, lichaamsbouw én
ervaring, vooral afhankelijk is van de plek waar de jongens samenzijn en van hun
gemeenschappelijke doel, welke persoonlijke eigenschappen of kwaliteiten een
jongen kan inzetten om tijdelijk een statuspositie te bekleden. Statusposities op
straat staan niet zonder meer vast, maar zijn instabiel en contextgebonden. Claims
op hogere statusposities worden door de andere jongens niet zo maar gehono-
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reerd. Jongens die hoger (willen) staan, moeten hun positie voortdurend waar
maken en verdedigen om te voorkomen dat zij in status dalen. Jongens die lager
staan loeren op een gelegenheid om de status van anderen aan te vechten en
zodoende zelf te stijgen.

Wat in een gegeven situatie statusverhogend werkt, kan uiteenlopen van ster-
ker zijn, sneller zijn, slimmer zijn, sportiever zijn of rijker tot ervarener zijn,
bedrevener zijn of meedogenlozer zijn. Steeds hangt het af van waar de jongens
zijn, met wie en wat ze doen, op basis waarvan een jongen een meerwaarde heeft
en zichzelf kan onderscheiden als ‘machtiger’. De ene keer zijn het de beste voet-
ballers, de moppentappers of de meisjesversierders. In een andere situatie zijn
het weer autobezitters, vechtersbazen of doorgewinterde criminele jongens die
de dienst uitmaken. In combinatie met factoren als leeftijd, lichaamsbouw en
ervaring, verklaart de specifieke meerwaarde het stijgen en dalen van jongens in
de hiërarchie op straat.

Geweld is macht op straat

Hogere statusposities brengen tijdelijk een zekere hoeveelheid macht met zich
mee. Met deze macht kan een hogergeplaatste jongen het groepsgedrag beïn-
vloeden en in het bijzonder de reacties van anderen op zijn eigen handelen.
Lagergeplaatste jongens zullen positiever op hem reageren en in hun benade-
ring meer respect tonen. Soms is een hogergeplaatste jongen in staat om het
collectieve handelen te bepalen. Hij heeft dan een doorslaggevende rol in wat de
jongens samen doen en wie wat afzonderlijk moet doen of laten. De andere jon-
gens luisteren naar hem en zijn voorstellen worden zonder veel discussie over-
genomen. Het komt echter nauwelijks voor dat een hogergeplaatste jongen de
anderen bevelen of opdrachten geeft. Alleen als daar geweld aan te pas komt, kan
een jongen een ander zijn wil direct opleggen.

Ik wil daarom dit hoofdstuk afsluiten door te benadrukken dat veel aspecten
een rol kunnen spelen in het claimen en verdedigen van statusposities op straat,
maar dat geweld uiteindelijk altijd de boventoon voert. Van alle manieren waarop
jongens posities claimen en andere jongens uitdagen, komt het bedreigen met
geweld het meeste voor. Een jongen die bang is dat hij te weinig respect ontvangt
of door anderen wordt uitgedaagd, moet zich verdedigen om niet te dalen in de
achting van anderen. Op redelijke wijze ‘erover praten’ vormt geen oplossing en
wordt opgevat als een teken van zwakte en iets voor ‘flikkers’. Aanval is de beste
verdediging en geweld is daarbij het meest effectief.

In uitzonderlijke gevallen kan een jongen een uitdaging verbaal pareren met
humor of opschepperij. Het conflict wordt dan oplost in het spel van elkaar met
woorden aftroeven. Meestal wint de jongen die scherper of grover is dan de ander,
zoals Fatoe-Man die wordt uitgedaagd door Midhut met:
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‘Hé Fatoe-Man, ik heb gehoord, Bleekie neukt je moeder!’

Fatoe-Man reageert hierop:

‘Je hebt verkeerd gehoord. Het was jouw moeder. En ík heb ’r niet zomaar
gebald. Ik heb ’r extra hard gestraft (geneukt) ook, ouwe!’

Het resultaat is dat alle aanwezige jongens Midhut uitlachen. Fatoe-Man wordt
beloond met opmerkingen als: ‘je bent gruwelijk scherp vandaag, ouwe!’ en
‘kapot moeilijk!’. Uitdager Midhut protesteert nog een beetje maar neemt uitein-
delijk zijn verlies. Uit de reacties is duidelijk wie in achting stijgt en wie daalt. Het
blijft echter zelden bij dit soort woordenwisselingen. Meestal draaien dergelijke
uitdagingen uit op dreigementen of een handgemeen. Het verdedigen van een
positie op straat, ook al is het zogenaamd voor de ‘fatoe’ (grap), vereist dat de
ander met geweld wordt bedreigd, zoals de keer dat Appie wordt uitgedaagd door
een opmerking van Kereltje en Badr het vuurtje verder opstookt:

‘Hoor dan, Appie! Some people (iemand) dreigt je! Laat je dat zomaar?’

De aanwezige jongens beginnen te giechelen. Appie weet wie met ‘some people’
wordt bedoeld en reageert direct. Hij richt zich tot Kereltje.

‘Wat! Ik punter (schop) je zo de gracht in als je niet uitkijkt!’

Kereltje lijkt niet onder de indruk van de waarschuwing en kijkt onverschillig in
de richting van Appie. De andere jongens giechelen nog steeds. Appie loopt nu
met zijn borst naar voren op Kereltje af. Hij zet zijn voorhoofd bijna tegen dat van
Kereltje en kijkt hem strak aan:

‘Ga je nog stoer lopen doen? Probeer me maar uit. Je gaat zien! Dan ben je een
echte man, ik zwéér ’t je. Wullah! Dan ben je écht moeilijk. Kom maar!’

Kereltje wendt zich af en mompelt iets onverstaanbaars. Appie rond het af:

‘Huh? Dacht ik al. Stoere mannetje spelen. En nu wegwezen jij, vieze zwerver.
Volgende keer beuk ik je.’

Later begrijp ik van de jongens dat ook ik in hun achting kan stijgen door met
geweld te dreigen, al is het maar voor de grap. Op een middag word ik uitgedaagd
door Rooie die roept:

‘Dirk, wat sta je daar stoer?’

Ik reageer in eerste instantie door te ontkennen:

‘Sta ik stoer? Hoe bedoel je? Waar heb je ’t over, man?’

Maar Rooie laat me niet zomaar gaan:
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‘Jawel Dirk, ga niet lopen lullen nou. Je staat stoer. Kijk dan zelf hoe je staat,
breed zo.’

Langzaam komt Rooie wat dichterbij en gaat pal voor me staan. De andere jongens
kijken toe.

Rooie: ‘Nee, Dirk, nu moet je niet ook nog stoer naar me gaan kijken. Je weet
toch? Ga niet moeilijk tegen mij lopen doen, want je weet hoe dat gaat aflopen.
Ik zweer ’t je, Dirk. Als je nog langer zo blijft staan, geef ik je gewoon kopstoot.
Zo ‘Bam!’, geen grappen. En je weet dat je dan gaat vallen.’
Jan Dirk: ‘Hoezo, ‘ik weet dat ik ga vallen’? Weet je hoe hard mijn hoofd is
geworden van al dat denken. Voor je het weet lig jij met je grote lijf op de grond
te spartelen. Dan heb jij een probleem, vriend.’

Het is even stil en dan begint Rooie te lachen. Hij richt zich tot de andere jongens:

‘Hoor je dat? Luister dan. Dirk, hij dreigde me gewoon terug! Wullah! Hé Dirk,
kom ’s.’

Hij geeft me een ‘boks’ (groet me met zijn vuist) en zegt:

‘Goed zo. Zo hoort ’t. Nu heb ik respect voor je.’

Aangezien ik kort daarna een situatie weer gewoon geweldloos probeer op te
lossen door ‘erover te praten’, blijkt dit respect van korte duur, omdat ik me in de
ogen van Rooie weer als vanouds ‘als een flikkertje’ opstel.

Noten

1 Zie ook: Van Gemert (1998a) en Bouw & Sterckx (2004).
2 Moeten we hun gedeelde opvatting over ‘het recht van jongens op wild gedrag’ bestempe-

len als typisch Marokkaans en zien als een onderdeel van ‘de’ Marokkaanse cultuur? Zo
ja, hoe draagt deze Marokkaanse opvatting bij aan de ontwikkeling van opvallend delin-
quent groepsgedrag onder de ‘Marokkaanse prinsjes’ op straat, zoals wordt betoogd door
Werdmölder (2005) en Jurgens (2007), en waaruit blijkt dat? Of is de uitspraak ‘boys will
be boys’ hier meer van toepassing dan door Werdmölder en Jurgens wordt verondersteld,
en zijn het de bijzondere omstandigheden (het zijn van een ‘kut-Marokkaan’ in een ach-
terstandswijk in Nederland) die algemene groepsdynamische processen versterken en
delinquent groepsgedrag verhevigen? Deze kwestie vormt een goed voorbeeld van de
vragen waarover mijn proefschrift gaat.

3 Het ‘aging out’-proces (Moffit 1993, 1994; Sampson & Laub 2003) verwijst naar de bevin-
ding in dat de meeste jongens die zich op adolescente leeftijd delinquent gedragen (al dan
niet in groepsverband), minder delinquent gedrag zullen gaan vertonen naar mate zij
ouder worden.

4 Zelfs als in een momentopname precies zou kunnen worden vastgesteld uit hoeveel jon-
gens het buurtnetwerk bestaat, dan nog is met geen mogelijkheid te bepalen hoe het
netwerk is samengesteld. Het soort gegevens waarmee een samenstelling kan worden
beschreven is nauwelijks te verzamelen en zeker niet binnen het korte tijdsbestek dat een
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vast aantal jongens het buurtnetwerk vormt. Tegen de tijd dat de gegevens zijn ver-
zameld, zal naar alle waarschijnlijkheid blijken dat deze onvolledig en verouderd zijn.

5 Meer over de opvattingen binnen islamitische gezinnen in Nederland over de opvoeding
van meisjes, is te vinden in: Van den Berg-Eldering (1978), Eldering, L. (1988), Eldering &
Borm (1996), Pels (1990, 1991, 1998, 2003), Pels & Pen (1984), Bouw et al. (2003), Bouw
& Sterckx (2004).

6 Het feit dat de meisjes meer thuis blijven, wordt wel als een verklaring aangehaald voor
het feit dat de ze succesvoller zijn op de middelbare school en in het hoger onderwijs. Ze
zouden thuis meer tijd aan hun huiswerk besteden en hun opleiding beschouwen als een
mogelijkheid om te ontsnappen aan het gebrek aan vrijheid dat ze ervaren (zie: NRC Han-
delsblad, 25 februari 2006).

7 Meisjes in de groepsverbanden van hoofdzakelijk niet-islamitische straatjongens worden
echter meestal ook niet opgenomen als volledig ‘gelijkwaardig’ aan de jongens, maar zijn
meer de bijfiguren of aanjaagsters (cheerleaders).

8 In de jaren zeventig introduceerden migranten uit de volksklasse van Suriname de term
‘wakaman’ (man die loopt op straat) in de Amsterdamse straattaal. Surinamers gebruik-
ten deze term om een onderling klassenonderscheid te maken. Zij schatten elkaar in op
basis van gedrag, houding en uiterlijk, en komen in het geval van een straatjongen of een
oudere hosselaar tot het oordeel: ‘a man disi na wakaman.’ (‘deze man is van de straat’ of
‘deze man weet hoe het leven op straat in elkaar steekt’). De term ‘wakaman’ wordt door
de hedendaagse Amsterdamse straatjeugd niet of nauwelijks nog gebruikt om te ver-
wijzen naar iemand met een straathouding. De term hoort bij de vorige generatie en is
volgens hen ‘Old Skool’ (van de oude stempel). In de hedendaagse straattaal gebruiken
jongens eerder termen als ‘G’ of ‘Gangster’, of ze zeggen simpelweg: ‘Ik ben straat’.

9 Dit wijkt af van mijn bevindingen tijdens een kort onderzoek onder gemarginaliseerde
straatjeugd in zwarte Amerikaanse getto’s. De zwarte jongens die ik daar sprak, verwijzen
naar het leveren van een goede schoolprestatie als ‘acting white’ (doen alsof je blank
bent), wat in hun leefwereld een negatieve betekenis heeft. Het is de vraag of een zwarte
Amerikaanse student die zich een straathouding kan aanmeten, net zo gemakkelijk in
groepen in het getto wordt opgenomen als een aangepaste ‘Marokkaanse’ student in
Amsterdam West. De jongens hier spreken in ieder geval (nog) niet van ‘ver-kaast’ (ver-
Nederlandst) gedrag als een jongen zijn diploma heeft gehaald.

10 Voor meer informatie over ‘urban culture’ en de ‘hiphop scene’, zie: Wermuth (2002) en
Van Stapele (2002).

11 Amerikaanse voorbeelden hiervan zijn Trasher (1927), Whyte (1943) en Jankowski (1991),
en een Nederlands voorbeeld is Werdmölder (1990). In andere onderzoeken wordt de
organisatie van dit soort groepen beschreven als minder hiërarchisch en met een ondui-
delijkere vorm van leiderschap, zoals door Yablonsky (1959). In deze onderzoeken wordt
wel een onderscheid gemaakt tussen hoger- en lagergeplaatsen in termen van een harde
kern en meelopers (Beke, Van Wijk en Ferwerda 2000).

12 ‘Tony spelen’ houdt in dat je jezelf stoerder of machtiger voordoet dan je feitelijk bent en
dat je doet alsof je de leider bent om indruk te maken op meisjes of rivaliserende jongens.
Met ‘Tony’ verwijzen de jongens naar de rol van Al Pacino als ‘Tony Montana’ in de gang-
sterfilm ‘Scarface’ van regisseur Brian De Palma (1983). In deze film is Tony Montana een
Cubaanse migrant die zich met veel lef en geweld opwerkt van afwasser tot het hoofd van
een criminele drugsorganisatie. Tony Montana is in de ogen van de jongens het ideaal-
beeld van de ultieme gangster. De meeste jongens hebben de film meerdere malen
gezien en gebruiken regelmatig de ‘moeilijke’ (stoere) quotes van Tony Montana om
elkaar te vermaken.

13 Bekende voorbeelden van populaire boeken over ‘gangs’ zijn Bing, L. (1991) en Shakur
(1994).
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14 Iemand ‘panna’ geven is een term uit het straatvoetbal en betekent dat een speler de bal
door de benen van zijn tegenstander speelt en vervolgens zelf in balbezit blijft. Het doel
van ‘panna’ is het voor schut zetten van de tegenstander door middel van superieure tech-
niek. Volgens sommige spelregels wordt ‘panna’ gelijk gesteld aan het scoren van een
goal of zelfs het winnen van de wedstrijd. De spelregels uit het straatvoetbal hebben
inmiddels hun weg gevonden naar de commerciële jeugdcultuur. Sinds kort wordt in
Amsterdam jaarlijks het ‘Panna Knock Out’-toernooi georganiseerd.
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